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Уручене награде Вукове
задужбине за уметност и
за науку за 2014. годину

У

Дому Вукове задужби
не, 29. априла 2015. го
дине, свечано су уру
чен е наг рад е Вуков е
задужбине за 2014. го
дину. Награда за науку уручена је
др Соњи Петровић за књигу Сиро
маш тво у фолк лорн ој трад иц и
ји Срба од XIII до XIX века: прилог
проучавању народне културе, коју
је објавила издавачка кућа Алба
трос плус из Београда, а за умет
ност награда је уручена Бојану Ота
шевићу за изложбу слика Разговори
са пријатељима, одржану у Народ
ном музеју у Крагујевцу.
О лауреатима и награђеним делима
говорили су проф. др Слободан Груба
чић, дописни члан САНУ, председник

Лозница
дародавац
Град Лозница је и ове године
била донатор награда Вукове за
дужбине.
Вукова задужбина и град Ло
зница потписали су 4. фебруара
2011. године Протокол о сарадњи
на програму додељивања награда
Вукове задужбине, у коме је посеб
но истакнута њихова сагласност
да, у циљу популаризације српске
културе и науке, дугорочно сара
ђују на програму додељивања на
града Вукове задужбине.

Одбора за доделу награде у области
наукe и др Драшко Ређеп, председник
Одбора за доделу награде у области
уметности. Награде су уручили др Бо
шко Сувајџић, председник Управног
одбора Вукове задужбине, и Љубин
ко Ђокић, помоћник градоначелни
ка Лознице.
Вукова задужбина своје годишње
награде за науку и за уметност доде
љује од 1990. године и ово је било 25.
уручивање награда. До сада је 50 лау
реата примило ово признање. Награда
Вукове задужбине састоји се из Пове
ље, Плакете с Вуковим ликом (рад Не
бојше Митрића) и новчаног износа.
У уметничком делу програма уче
ствовала је драмска уметница Радми
ла Ђуричин.

С. В.

Лауреати: Соња Петровић и Бојан Оташевић

РЕЧ СЛОБОДАНА ГРУБАЧИЋА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

РЕЧ ДРАШКА РЕЂЕПА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА УМЕТНОСТ

Научни допринос проучавању
теме сиромаштва, фолклора
и народне културе

Меланхолија, реч уклета
и изазовна

О

дбор за доделу награде у области
науке, на седници одржаној 27.
октобра 2014. године, у саставу:
проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ (председник),
академик Динко Давидов, академик Нада Милошевић Ђорђевић, академик Предраг Пипер,
проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Љубинко
Раденковић, др Марта Фрајнд и др Милоје Васић, донео je одлуку да се награда Вукове задужбине у области науке за 2014. годину додели Соњи Петровић за књигу „Сиромаштво
у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX
века: прилог проучавању народне културе”.

Тиме се успешно разоткрива наивност старе
романтичарске тезе да се мит о непроменљивом
друштвеном статусу најпре кристалише око јед
не, владајуће, емоционалне матрице дате епохе.
Па и да, у складу са развојем људског интелек
та, човек све више схвата праву суштину дру
штвених односа. Претходни рад на прикупљану
грађе, из извора често временски удаљених или
противречних, заметан по себи, довео је, тако,
Соњу Петровић и до одговора на питања која
се отварају како према историјским прототи
повима, тако и према моделима који се при
ближавају стварности савремених међуљудских
односа.
Она идентификује, прати и разврстава разли
Одбор за доделу награде у области науке, иста чите облике, али и различита виђења која су се,
као је Слободан Грубачић, имао је и ове године у односу на естетичка схватања типична за да
пред собом више научних дела која испуњавају ту епоху, развијала у различитим фолклорним
високе захтеве Правилника о Вуковој награди. жанровима. Посебно интригантном и занимљи
Ипак, два су опсежна дела била с правом одмах вом сматра проверу хипотеза да се „схватању
издвојена: књига Еуген Савојски и његово до социјалне угрожености“ можемо приближити
ба новосадског историчара Бран
не само на класичан начин, преко
ка Бешлина и књига Сиромаштво
наизменичног односа непосредно
у фолклорној традицији Срба од XI
сти и дистанце, или кроз расправу
II до XIX века: прилог проучавању
о различитима категоријама соци
народне културе Соње Петровић.
јално маргинализованих слојева
Након подробног и вишечасовног
у српској и јужнословенској фол
разматрања, Одбор је на завршној
клорној традицији, већ и на основу
седници одлучио да награди књи
анализе неких битних конституе
гу Соње Петровић која представља
ната уметничких облика као посеб
јединствен научни допринос проу
но ефикасном помоћном средству
чавању теме сиромаштва, а тиме и
за структ ур ир ањ е пој ед ин их те
српског и јужнословенског фолкло
матско-мотивских комплекса, нпр.
ра и народне културе уопште. Са
кроз функционалну, типолошку и
ма књига протејски измиче јасном
семантичку анализу просјака као
одређењу, јер у себи сажима и сје Слободан Грубачић
путујућих слепих певача и ликова
дињује анализе емпиријског мате
фолклорних дела.
ријала, историјских докумената, етнографских
У исти мах, она посматра како на формирање
споменика и антрополошких студија, користећи самог појма утиче специфично преплитање чи
теоријске приступе различитих дисциплина чи тавих мотивацијских кругова, прецизније: како
ју тектонику чине луцидне варијације у виду те се слика сиромаштва образује пресецањем или
за о општој повезаности културе. Културолошке довођењем у исту раван неколико разнородних
перспективе, како се чини, сасвим су оправдане или чак значењски потпуно супротних темат
када је реч о таквој теми, највише због природне ских и идејних кругова кроз разликовање „до
блискости тема и метода.
стојних“ и „недостојних“ сиромаха због промене
Рекло би се да је пред нама живописна панора односа према раду, или кроз амбивалентни од
ма идеја из области међусобног утицаја књижев нос према сиромаштву – као пороку или врлини
ности и социологије. Но, за разлику од уобичајеног − све до појава као што су установе милосрђа,
поступка, који успоставља књижевнотеоријски какве су нпр. даривање, начело реципроците
низ на основу литерарне грађе, Соња Петровић та, солидарност са сиромашнима, милостиња
подједнако пажљиво чита и тумачи оновреме и доброчинство. Од значаја су и подробна раз
не правне, теолошке и филолошке документе, матрања посвећена глади, посту и храни у не
прогласе, тестаменте и књижевне текстове. То је вољи, али и односу сиромаштва и смеха код тзв.
оно што Стивен Гринблат, данас, назива petit hi сапутника сиромаштва (слуге и надничари, ки
stoires (St. Greenblatt, Learning to Curse: Essays in риџије и рабаџије, печалбари и сиромашни рат
Early Modern Culture, London, 1990).
ници). 
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О

дбор за доделу награде у области уметности, на седници одржаној 10. октобра 2014. године, у
саставу: др Драшко Ређеп (председник), Ђорђе Малавразић, Срето Бошњак, Бранко Златковић, Саша Миленић,
Ђоко Стојчић и Мирољуб Тодоровић, већином
гласова донео је одлуку да се награда Вукове
задужбине у области уметности за 2014. годину додели Бојану Оташевићу, за изложбу слика
„Разговори са пријатељима“, одржану 6. маја
2014. године у Народном музеју у Крагујевцу.

раоца умног и ученог, отпрве су уочили како
је та фамозна малинконија, не тек тако боле
сно стање, него и као „жалост, неодлучност, осе
ћање кривице, губитак воље за живот, каткад
са самоубилачким идејама“, у сфери туге, сете
и потиштености, оперважила оптику тих мо
нументалних, промишљених доживљаја нове
оптике. Та велика и непотрошна окна сна опра
штају се непрекидно од властитих велова, од цр
та и реза, од епитела који нам, бар с времена на
време, доказује да смо живи.
Оташевићеве слике сведоче о настајању. И то
у исти мах жестоко и нежно, без патетике, али
Три су напомене, чини се, неопходне на ула и без скочањено иронијског проседеа.
ску у свет ликовности Бојана Оташевића, нај
Оташевић меланхолијом јесте.
млађег лауреата признања Вукове задужбине
У другој напомени је уграђено радосно осе
за уметност (1973).
ћање да се плурализам српске културе и умет
Прва опаска се односи на постављено пита ности талентовано и понекад непредвидљиво
ње које се, у различитим варијантама, превас јавља на различитим странама. То значи да није
ходно уплиће у наше чуђење у свету, више него све изгубљено, и да се у неком новом Даљу и те
што тражи одговор. То је сад већ класична крила како може препознати нови Милутин Милан
тица нашег двадесетог века: Откуд
ковић. Онако како смо, неколико
велтшмерц у Банату? Као што је по
нас, ваљано и разложно препозна
знато, Милош Црњански је, уместо
ли таленат и изузетну узлазну ли
скученог одговора нашој пажњи по
нију радљивости у случају Бојана
нудио књигу растанка, антологијски
Оташевића. Парадокса има, заце
већ одавно Дневник о Чарнојевићу,
ло и другде. Али полетној слици и
за коју многобројни критичари чвр
стваралачкој и историјској сцени
сто верују да је најзначајнија срп
Крагујевца случај Оташевић се ја
ска проза столећа које је минуло.
вља као неопходно, дуго очекива
Сав очај рубних наших континен
но слово вуковског азбучног, то ће
талних опсесија, сва немоћ нацио
рећи различитог поимања радо
налног пркоса у оним злосрећним
зналости. Равно пре годину дана,
К-унд-К временима, сав сплин ме
у Нар одном муз еју у Крагујевцу,
тежа великог рата, и све трагичнија
Оташевићева изложба Разговори са
мелодија јединог годишњег доба ро Драшко Ређеп
пријатељима својим елегичним,
мантизма, јесени, овде се склупчала
заводљивим, специфичним видо
као јединствено знамење нашег бића.
кругом открила је још једно лице Шумадије, тог
После, у време трајања негаторства београд зеленог мора нашег, како су песници говорили.
ског надреализма, фамозне друге централе, на Симболично, изложба је постављена на мале
слично питање о смислу (Откуд надреализам на ној раздаљини од конака Кнеза Михаила. Тако
Балкану?) Душан Матић, један од тринаестори је, не ослањајући се ни на кога сем на свој сан,
це стварања немогућег, опет уместо било каквог на своју еротичну инспирацију северних наших
ширег разјашњења, послао је свом француском профила (остављајући, да и то кажем, сасвим по
пријатељу сет фотографија, датираних повлаче страни, у полумраку вајата, јужне профиле ко
њем српске војске у Великом рату, преко наших, је, одани лаком ефекту, мере, све са гениталија
а и албанских гудура. На првој је српски краљ ма, сликари трећег реда), Оташевић, међутим,
Петар I, у воловској запрези, као лик из Шекспи и оном знаменитом здању старог конака донео
рове драме. На трећој, уморни, гладни и жедни нови контекст. Круг двојке је невидљив.
српски коњи, угледавши Јонског мора, у Сан Ђо
Трећа напомена се односи на уочену спознају
вани ди Медуа, безмерну воду, јуре као махнити. како се, магијом вербалних преступа, јату пле
И одједном, запахнути жестином слане пучине, менитих наших стваралаца које зовемо по име
сурдукнуше као махнити... И тако редом.
ну (Ђура, Бранко, Лаза, Меша, Исидора, Десанка,
Треће питање се намеће само од себе: Откуд Васко...) веома тешко, рекло би се натегнуто, неки
меланхолија у Шумадији? Наиме, безмало сви аутори, познати по презимену, сад тобоже огла
познаваоци сликарства Бојана Оташевића, ства шавају именом.
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ЗА СЕЋАЊЕ

Јелка Ређеп – неуморни
тумач књижевног
средњег века
(1936–2014)

Седница Управног одбора, 26. фебруар 2015.

Управни одбор
Управни одбор Вукове задужбине,
на седн иц и одржан ој 26. феб руа р а
2015. године, размотрио је и усвојио
Финансијски извештај о пословању
Вуков е зад ужбин е за пер ио д јан у
ар–децембар 2014. године и Основе
финансијског плана за 2015. годину.
Ова документа претходно је усвојио
и Надзорни одбор Вукове задужбине.
Управни одбор размотрио је и оства
ривање програма Вукове задужбине
у 2015. години, посебно у издаваштву,
и донео више одлука из своје надле
жности.
На седници одржаној 12. маја 2015.
године Управни одбор је, такође, раз
мотрио остваривање програмских за
датака и актуелно економско стање у
Вуковој задужбини. Управни одбор је
веома позитивно оценио програмске
активности Задужбине које су већ ре
ализоване, као и оне које су у току и
усвојио закључке у вези с решавањем
актуелних економских питања. С. В
21. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН
КЊИГА У НОВОМ САДУ

Штанд Вукове
задужбине
На 21. Међународном салону књига
у Новом Саду, који је трајао од 18. до
24. априла 2015. године, Вукова заду
жбина организовала је посебан штанд
на којем је изложила своја издања:
Даницу 2015. и Даницу за младе VII,
XIII књигу Преписке, књигу О језику и
књижевности и фототипско издање
Ковчежића за историју, језик и обича
је Срба сва три закона Вука Стеф. Ка
раџића; трокњижје: Слојеви култура
Срема, Баната и Бачке, Задужбинар
ство код Срба, Старо српско рудар
ство и књигу на немачком језику, са

избором текстова из дела Вука Кара
џића: Вук Стеф. Караџић 1787-18642014, Mündliches Volksgut der Serben
(Српска усмена народна баштина).
У недељу, 19. априла, у Салону књи
ге посебно су представљена издања
кој а је Вуков а зад ужбин а обј ав ил а
у 2014. години: Преписка, О језику и
књижевности, Ковчежић, трокњиж
је о слојевима култура и књига иза
браних текстова Вука Стеф. Караџића
на немачком језику. О овим вредним
делима говорили су Бошко Сувајџић,
Љубомир Милутиновић, Славко Веји
новић и Снежана Бојић. Промоцији је
присуствовао и Жарко Димић, заме
ник председника Управног одбора Ву
кове задужбине.
С. В.

Признање
директору СКЦ-а
Славољуб Веселиновић, главни и
одговорни уредник и директор Сту
дентског културног центра, добитник
је награде Вукове задужбине за изу
зетан допринос култури и учешће у
пројектима у току 2014. године, који
ма је обележена 150. годишњица Ву
кове смрти, 200 година од излажења
Мале простонародне славено-сербске
пјеснарице и Писменице сербскога је
зика. Миодраг Матицки и Љубомир
Милутиновић уручили су добитнику
ово признање на пригодној свечано
сти у здању СКЦ-а.
Мио д раг Мат ицк и је ист ак ао да
досадашња сарадња са уредничким
тимом СКЦ-а подстиче очување кул
турне баштине и духовног идентитета
нашег народа, што је једно од суштин
ских начела на којима почива Вукова
задужбина. Ова награда представља
и велики подстицај за још богатију
будућу сарадњу ове две институције
културе којима је циљ очување наци
оналних културних вредности. Љ. М.

Промоција издања Вукове задужбине у Салону књиге

Задужбинари
Вукове задужбине (95)
БЕОГРАД
QUALITY TOURS, Представништво Београд, велики до
бротвор
Друштво „Свети Сава“, добротвор
Драгана Ђорђевић и Јелена Ђорђевић Бољановић, до
бротвори, у спомен баби и деди Јаглици и Атанасију Ђор
ђевићу и оцу и мајци Ђорђу и Љиљани Ђорђевић
Снежана Миладиновић Лекан
Марија Петровић, добротвор
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Природно-математички факултет Универзитета у При
штини са привременим седиштем у Косовској Митрови
ци, велики добротвор
ПАНЧЕВО
Милица Грбић
СОМБОР
Српска читаон
 ица „Лаза Костић“, добротвор

К

ада се чује њено име:
Јелка Ређеп – онда је
онима који су мало
даље од нас прва по
мисао на врхунског
нау чн ика, истор ич ар а књижев
ности, аутора низа цењених књи
га, а Новосађанима је уз то – Јелка
Ређеп – и помисао на прави стари
Нови Сад, на Нови Сад који пола
ко нестаје, а онима који су јој ов
де најближи – Јелка Ређеп – то је
пријатна помисао на правог, поу
зданог пријатеља, ведру природу,
драгу и добру баку, мајку, ташту,
супругу, пријатељицу...
Јелка је по оцу Петровић, из ста
ре новосадске пор одице, која се у
деветнаестом веку доселила из Ба
тање. Отац њен, Леонтије, био је чи
новник, а његов брат од стрица био
је Милош Петровић, градоначелник
Новог Сада у годинама пред Други
светски рат. По мајци Аници, апоте
карки, Јелка је из породице Јојкић,
пореклом из Турије.
У Новом Саду је Јелка завршила
основну школу, гимназију, а потом
и Филозофски факултет на који се
упис ал а у прв ој ген ер ац иј и 1954,
пре 60 година, и ту је у континуите
ту, од 1963. до 2003. предавала сред
њовековну књижевност, у звањима
асистента, доцента, ванредног и ре
довног професора.

Истрајна и самопрегорна, Јелка
Ређеп је настојала све да доведе до
високих критерија властите миси
је. Таква је, још као Јелка Петровић,
била у редакцији Трибине младих,
оне култне, од 1956. до 1960. Таква је
била као председник Покрајинског
одбора Удружења универзитетских
и научних радника, у чије је теме
ље чврсто уградила свој ентузија
зам. Најзад, међу оснивачима је и
доследним настављачима чувених
Дан а духовн ог прео б ражењ а у Де
спотовцу, крај Манасије, који има
ју велики одјек у земљи и расејању.
Уређивала је Свеске Матице српске,
била сарадник Данице и Задужбине,
као и члан Одбора за науку Вукове
задужбине. Када је у потању наука,
поменимо да је катедру наследила
од великог историчара старе српске
књижевности Ђорђа Сп. Радојичића,
да је од њега преузела високе науч
не критеријуме и критички приступ
темама којима се бавила. Важно је
указати на њено изузетно сналаже
ње у разним областима и језицима и
чињеницу да је компаративан метод
био битан за њен истраживачки по
ступак. Држала је да је битно враћа
ти се старим темама и примењивати
на њих нове методе и тиме је дала
значајан допринос нашој науци. Са
посебном вештином поредила је пи
сане и усмене изворе, односно про
жим ањ е нар одн е књижевн ос ти и

историје и писане књижевности. То
се свакако најбоље види на њеном
страсном истраживању Хроника гро
фа Ђорђа Бранковића.
Од не мањег значаја је њен педа
гошки рад и доказана способност
да однегује нове стручњаке, достој
не своје наследнике.
А шира публика је заиста показа
ла да воли Јелку Ређеп и као преда
вача и као писца. И ових, последњих
година, једнако је пленила и мла
ђе и старије на промоцијама књига
кад је правим хипнотичким начи
ном казивања окупирала пажњу пу
блике.
Пед ес ет год ин а нау чн ог рад а и
четрдесет година професорског ак
тивног живота на новосадском Фи
лозофском факултету Јелки Ређеп
донели су многобројна друштвена
и научна признања: Новембарску
повељу Новог Сада, Вукову награду,
Награду Милица Стојадиновић Срп
киња, Повељу универзитетских на
ставника. Последња, шеснаеста по
реду њена књига, Грех и казна божи
ја проглашена је ове године на Ново
садском салону књига издавачким
подухватом године, а пре неколико
недеља Јелка је добила и Награду
Павле Марковић Адамов.
Вел ик а поп ул арн ост и шир ок а
рецепција њеног предавачког и на
учног деловања свакако су разлози
веома живог одјека коме смо управо
ових тужних дана сведоци на свим
друштвеним мрежама:
Било је предивно бити на преда
вањима поштоване Јелке Ређеп, не
заборавно...
Некада су били Професори – са ве
ликим П. Била је један од њих.

Мисаона именица

Д

а, др Јелка Ређеп, захва
љујући својој образова
ности и широкој култу
ри, реткој говорничкој
обдарености, пре све
га изванредној енергији којом је
испунила свој јавни и приватни
живот, остаје вечито у сећању по
родице и пријатеља, којих има у
свим областима култур е, науке,
образовања.
Рад на Новосадском универзите
ту обележен је успехом у научном
и образовном систему, путем гене
рација студената.
Препозната као успешан научник,
професор др Јелка Ређеп се налази
и остаће упамћена на највишем ме
сту прегалаца.
Етику своје књижевне професор
ске ангажов ан ос ти потч ин ил а је
науци, без импровизације. Доказ су
њена бројна књижевна дела, чланци
објављени у часописима, ангажова
ност на триб ин и млад их, неф ор
малној образовној институцији, без
државног патроната насталој, тако
рећи, истовремено са првим зачеци
ма Универзитета у Новом Саду, по
чему је била препознатљива.

СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Драго Његован, добротвор
Сједињене Америчке Државе – ЊУЈОРК
Радмила Милентијевић, велики добротвор
Француска – ПАРИЗ
Ненад Хрисафовић, велики добротвор, у спомен мајци
Деси и теткама Заги, Мили и Дивни, поводом годишњи
ца њихове смрти

Дарови Вуковој задужбини
Вуковој задужбини даровали су своје књиге и књиге дру
гих аутора: ИК „Прометеј“, Зоран Вапа, Нови Сад, Драго
Његован, Нови Сад, Филозофски факултет Универзитета
у Приштини, Косовска Митровица, Славица Гароња Радо
ванац, Београд, Мићо Цвијетић, Београд, породица проф.
Живомира Младеновића, Београд, Велибор Лазаревић,
Бела Вода (Крушевац) и Недељко Богдановић, Ниш.
Слику „Тајна“, уље на платну, 2012, даровао је Бојан Ота
шевић, сликар из Крагујевца, добитник награде Вукове
задужбине за уметност за 2014. годину.
Управа Вукове задужбине најтоплије им захваљује.С. Б.

Својим наступима др Јелка Ређеп
остала је мисаона именица једног
времена које није било „лако“ – и то
је било место где смо се први пут сре
ли са амбијентом толерантности.
Тај простор, културни, због садр
жаја др Јара Рибникар је назвала:
чаробни брег.
Ангажованост др Јелке Ређеп огле
да се пре свега у дијалогу, који је во
дила без претенциозног усмеравања,
неговала је право на различитост; др
Јелка, професор, била је јемац и чу
вар научне истине. Свој рад излага
ла је критици научне јавности, била
је ораторбонус.
Пријатељским тоном, тактички,
нау чн ом мет од ом оспор ав ал а је
ставове, супротстављала мишљења,
то је био глас професора, са репута
цијом научног радника. Упамћена,
као књижевник, етичар, сјајан сти
листа.
Небеска Србија је обогаћена, по
штен а српс ка прав ос лавн а душ а
прешла је са земаљске груде у Не
беску Србију.
Све што је било у нашој драгој, не
прежаљеној Јелки отишло је на небо
са њом, да се потврди вечна истина,
човек је вечно биће.

Зоран КОЛУНЏИЈА



Јеја
Умрла је
Моја Јеја
Јавља ми Драшко Ређеп
Не жали Јелку
Отишла је бољима
Кнезу Лазару
Сибињанин Јанку
Стефану Дечанском
Ђорђу Бранковићу
Катарини Кантакузини
Шта ће с нама
19. децембар 2014.
 Зоран Хр. РАДИСАВЉЕВИЋ
Све је страшно, најстрашније је би
ти човек у свету у коме има смрти, а
нема васкрсења, човек у овом свету,
земаљском, не може да издржи без
Бога, Бога љубави и спаса у васкрсе
њу на праведном суду.


Зоран М. ВУЧЕВИЋ

Вукове бисте у Кливленду
Српски народни универзитет Вук Стеф. Ка
раџ ић у Клив ленд у, држав а Охај о (САД), по
кренуо је акцију да се у Српској башти, у делу
Врта нац ио н алн их култ ур а кој и је пос већ ен
српској културној ба
штин и, пос тав и би
ста Вука Стефановића
Кар аџ ић а. Бис ту ди
мензија 70x50x30 цм
израдио је академски
вајар Иван Фелкер из
Ниша.
Подсећамо да је Срп
ски народни универзи
тет Вук Стеф. Караџић
већ подигао у Кливлен
ду бисту Вука Караџи
ћа, 18. април а 1999.
год ине, кој а се нал а
зи испред Саборне цр
кве Светог Саве. Биста
Биста Вука Караџића, је дар вајарке Дринке
рад Ивана Фелкера
Радовановић.
С. В.

Биста Вука Караџића,
рад Дринке Радовановић
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Шумадија кроз векове

Слојеви култура
Настављен рад на организовању научних скупова о слојевима
култура појединих заокружених просторних културолошких
целина. Планиране две научне конференције о Шумадији

Н

акон успеш но орган из ов ан их
научних скупова и објављива
ња зборника О слојевима култу
ра Срема, Баната и Бачке, Ву
кова задужбина наставља рад
на припреми и објављивању великих реги
оналних зборника о слојевима културе у Ср
бији. На реду је централни простор Србије –
Шумадија.

Организациони одбор упутио је допис једном
броју истакнутих научних и културних послени
ка и позвао их да учествују на научном скупу у
Крагујевцу. Аутори су замољени да теме за овај
скуп, с кратким образложењем, доставе Орга
низационом одбору.
Организатор је за све учеснике из Београда,
као и за оне који пролазе кроз Београд обезбе
дио превоз до Крагујевца и натраг.
У међувремену прихваћен је предлог Удру
жења грађана „Баштина и будућност – Аран
ђел ов ац 1859“, да се у сар адњ и са Вуков ом
задужбином и у Аранђеловцу одржи једноднев
ни научни скуп о Шумадији. Скуп је планиран
за 23. септембар 2015, на дан када се у Аранђе
ловцу свечано уручује награда за најбољу етно

Тим поводом, 23. марта 2015. године у Вуковој
задужбини одржана је прва седница Организа
ционог одбора за припрему научних скупова и
израду Зборника Шумадија кроз векове. Слојеви
култура Шумадије. Седници су присуствовали:
Љубинко Раденковић, Слободан Реметић, Мило
је Васић, Бранко Златковић
и Славко Вејиновић. На че
лу Организационог одбора
налази се Љубинко Раден
ковић.
На седници је истакнуто
да ће се у другој половини
октобра 2015. године, у са
радњи с Научним центром
САНУ у Крагујевцу, као по
четак овог посла, одржати
једнодневни научни скуп
на тему Шумадија кроз ве
кове. Слојеви култура. Пла
нирано је да на овом скупу
десет аутора поднесе рефе
рате, чији је циљ да се свео Седница Организационог одбора
бухватно прикажу и објасне
културни слојеви на тлу Шумадије. Предвиђе лошку студију из прошле године, која носи име
но је, такође, да се сви поднети или приложени „Миле Недељковић“. На овом скупу учествоваће
реферати могу дорађивати и допуњавати до 1. и др Марија Чернова, србиста са универзитета
децембра 2015. године. После тога, они ће бити у Краснојарску (Русија).
објављени у истоименом зборнику, који ће иза
Спис ак аутор а и тем а за овај нау чн и скуп
ћи из штампе током 2016. године.
утврђује се ових дана.
С. В.

Теме о којима ће аутори поднети реферате
на научном скупу у Крагујевцу
Др Милоје Васић (Археолошки институт САНУ, Београд), Шумадија у доба римске власти; др
Драгана Грбић (Балканолошки институт САНУ, Београд), Шумадија у римско доба у светло
сти епиграфских извора; др Слободан Реметић (Институт за српски језик САНУ, Београд),
Дијалекатска слика Шумадије на синхроној равни и у дијахроној перспективи; др Љубинко
Раденковић (Балканолошки институт САНУ, Београд), Веровања и предања о митолошким
бићима у Шумадији; Наташа Николић (Народни музеј, Крагујевац), Духовно сродство као
обележје српске традиционалне културе у Шумадији; др Јелена Јовановић (Музиколошки
институт САНУ, Београд), Слојеви различитих вокалних идиома на територији Шумадије;
др Смиљана Ђорђевић Белић (Институт за књижевност и уметност, Београд), мр Марко В.
Милошевић (Геог рафски институт „Јован Цвијић” САНУ, Београд), Урвина: свест о природној
непогоди у усменој култури (на примерима из Шумадије); др Бранко Златковић (Институт
за књижевност и уметност, Београд), Шумадијски устанци – покретачи културне и духов
не обнове (историја и предање); др Миодраг Матицки (Институт за књижевност и уметност,
Београд), Књижевна периодика Кнежевине Србије.

Дом Вуковог језика у Тршићу

Дом Вуковог језика
– у прави час

У

поредо са завршницом из
градње вишенаменског цен
тра на прос тор у од 3.000
квадрата у Тршићу, градона
челник Лознице, Видоје Пе
тровић, окупио је 8. маја истакнуте по
сленике из културе, науке, образовања
и информисања поводом представљања
завршних радова на изградњи Међуна
родног центра за изучавање језика, књи
жевности и фолклористике – Дома Ву
ковог језика. Са домаћинима из Градске
управе, Центра за културу и шефовима
свих одборничких група градске скуп
штине, око стола у Вуковој спомен-шко
ли окупили су се представници Инсти
тута за српски језик САНУ, Института за
књижевност и уметност, Балканолошког
института, Етнографског музеја у Бео
граду, Вукове задужбине, Програмског
савета Вуковог сабора, Српског књижев
ног друштва, Факултета драмских умет
ности и други званичници културне јав
ности Србије.
У отвореној и инспиративној расправи и
размени мишљења у вези с почетком ра
да Дома, присутни су изразили јединствен
став да објекат плени архитектонским ре
шењем и местом на коме је подигнут и,
као такав, може битно да унапреди, подиг
не активности које се организују на овом
план у, а пос ебн о акт ивн ос ти Цент ра за
културу Вук Караџић. На овом месту, ка
ко је речено на свечаности, сада је могу
ће дугорочно планирати теренски научни
рад у културној, антрополошкој или некој
другој дисциплини, не заборављајући на
значај Вука и српског језика. По речима
Весне Стевановић из Народне библиоте
ке Србије мало је оваквих објеката у зе
мљи, па се може размишљати о месту где

Награда
Дејан Медаковић

БЕСЕДА СлободанА ГРУБАЧИЋА

Научни допринос проучавању теме
сиромаштва, фолклора и народне културе
Наставак са стране 1
Овд е се отвар а и друг и комп лекс питањ а.
Много је тога што уједно подразумева интер
дисциплинарни приступ српској култури, одно
сима моћи, разликама у менталитету, стварању
колективних идентитета, културном памћењу
и перцепцији „свог“ и „туђег“. Отуда ова књи
га, у једнако изазовном истраживању особ е
ности једне балканске цивилизације – која је
зачудним обиљем својих творевина и жести
ном својих вредносних судова, покушавала да,
у извесном смислу, „покори“ свет и потомство
– настоји да у потпуности разјасни и властите
идеје о култури.
Осећа се – и кад Соња Петровић о томе не го
вори – да иза свега стоји и један мотив опште
природе: савремена усмереност према све ужој
специјализацији присиљава нас да заборави
мо наш укупни интелектуални и цивилизациј
ски дуг према прецима. А знамо да је, у једном
озбиљном смислу, велики део западне културе
баштиник и наше, балканске историје. Награ

ђена књига има за циљ да се супротстави том
забораву.
У време романтизма откривена је народна
књижевност, а то је дало подстрека филолошким
истраживањима на трагу италијанских хума
ниста који су откривали старе грчке и латинске
кодексе у забаченим кутовима опатија, како би
„избавили очеве из ропства варвара“. То прегну
ће је било тегобно и сложено. Грим је старе руко
писе тражио и у Паризу, а Тик чак у Лондону.
Стога се и стварна прича о легендарном ути
цају романтичарских теза огледа у једној за
једничкој нити која повезује све позитивисте,
нихилисте, културне оптимисте и представни
ке „новог историзма“ када је реч о фолклорној
традицији. Сви они заступају једну племени
ту врсту деромантизованог романтизма. И сви
су на неки начин сложни када је реч о његовој
важности.
Наше је неподељено мишљење да интерди
сциплинарна студија Соње Петровић најбоље
одговара духу Вукове награде.

БЕСЕДА ДрашкА РЕЂЕПА

Меланхолија, реч уклета и изазовна
Наставак са стране 1
Михиз је својевремено покушао да од Црњан
ског створи Милоша, а вероватно никоме не би
пало на памет да оног „флуоресцентног“ Душана
не зове Матић. Када се два презимена усложе, па
чак и у зони исте уметности, онда кажемо – онај
други. Тако је Миливоју Узелцу, великом еротском
нашем и париском магу, у продужетку, дијалошки
скоро, постављен новосадски сликар Мића Узе
лац. Рекосмо сви углас: Онај други. Тако је и са
Оташевићима. Душан, са непрежаљеним својим

Светим Себастијаном, у елитној дубровачкој гале
рији, остаје знамен за сликарску трећу димензију
нашу. А онај други Оташевић, Бојан, са убедљивим
аусклангом своје меланхолије, опчињава и сад и
довека нашу баналност, нашу бижутерију досет
ке. Онај први мари, као и Мишима, Гвида Ренија
и познату слику из Ђенове. Овај други, у сплину
нашег очајања не назире шуму, него свенулост.
Пролазност је његова интимна религија.
Остајемо зачуђени. Упитаност нас је пред Оташе
вићем, оним другим, уочила и оверила у даху.

ће бити организовани конгреси, симпози
јуми и семинари, али и најразнородније
уметничке колоније са добро осмишље
ним маркетингом.
Весна Матовић из Института за језик и
књижевност сматра да се у нови центар у
Тршићу може пренети славистичка миси
ја из Беча, Минска, Хамбурга, Келна, Мо
скве – а то је опет нова промоција Српске
националне културе. Дом Вуковог језика
отвара шансе да Тршић добије организаци
ју међународног фестивала поезије, сматра
Бошко Сувајџић са Филолошког факултета
у Београду. Добро је примљена идеја да се
оформи програмски одбор који би упутио
позив челницима других градова у којима
су се родили и живели великани српског
друштва. То је добра подлога за проуча
вање наслеђа и за његово представљање,
што подразумева и веће укључивање на
ших људи у дијаспори и са простора бив
ше Југославије и Балкана. Истовремено,
овим се отварају и везе са Институтом за
српску културу у Будимпешти и Српским
центром у Темишвару, где се још чује говор
српске деце. Миод
 раг Матицки, председ
ник Скупштине Вукове задужбине, сматра
да је подизањем овог објекта на прави на
чин реализована замисао градоначелника
Лознице, Видоја Петровића, на плану ду
горочне заштите и очувања српског јези
ка и писма. Матицки је посебно нагласио
да се на овом месту могу организовати и
међународне промоције земаља које пи
шу ћирилицом, јер је познато да то писмо
захтева континуирани рад на његовом очу
вању и широј употреби. Србији недостаје
и заштита усмене речи као нематеријалне
баштине, па се овим отвара и могућност
да се у Тршићу организују разни скупови
на ову тему.

Зоран МИЛОШЕВИЋ

П

рвог јула 2015. навршиће годину додели академику Динку Давидову
се седам година од смрти за књигу Иконописци српских сеоба.
акад ем ика Деј ан а Мед а
Образлажући одлуку жирија, Драшко Ре
ковића, нашег знаменитог ђеп је истакао да је Динко Давидов овом
писца, научника, мемоа монументалном књигом о иконописцима
ристе. „Прометеј“ је имао част да годи српских сеоба указао на ликовне вредно
нама буде искључиви издавач овог изу сти и вишестрану социјалну и национал
зетног полиграфа и полихистра српске ну функцију тих светиња, које су, попут
културе. Желећи да сачува трајну успо неприкосновеног грумена родне земље,
мену на личност и велики, јединстве путовале и пловиле далеко на север, у не
ни опус овог лидера српске социјалне и познату, нову постојбину.
културне свести, ова но
С обзиром на то да је Дин
восадска издавачка кућа
ко Давидов био спречен да
установила је 2008. годи
дођ е на свеч ан о уруч ењ е
не награду за дуго пам
наг рад е, Пав ле Мед ак о
ћењ е, с имен ом наш ег
вић, син Дејана Медакови
угледн ог сав рем ен ик а.
ћа, награду је предао Бошку
Награда Дејан Медаковић
Сув ајџ ић у, предс едн ик у
постала је по много чему
Управн ог одб ор а Вук ов е
прес тиж на, а њен и до
задужбине, који је награду
битници су били и оста
лауреату уручио накнадно
ли у првим редовима на
у Дому Вукове задужбине.
ше мемоаристике која је,
Награда се састоји од злат
по Милошу Црњанском,
ника с ликом Дејана Меда
најзанимљивији део на
ковића, монографије Дејана
ше књиж евн е баш тин е
Медаковића Дунав, у луксу
(Мом о Кап ор, Мио д раг
зном повезу, и свечане ди
Б. Протић, Мирко Демић,
пломе. Уместо преминулог
Василије Крестић, Ради Насловна страна
Јована Ћирилова, за новог
вој Стоканов и Алексан књиге „Иконописци
члана жирија именован је
српских сеоба“
дар Гаталица).
Бошко Сувајџић.
Ово вредн о дел о Динка
Жири који је од тренутка заснивања овог Давидова објавили су Покрајински завод
високог признања радио у истом сазиву за заштиту споменика културе Војводине,
(Драшко Ређеп, председник, Јован Ћири Нови Сад и „Прометеј“, Нови Сад, 2014. Са
лов и Радован Поповић, и то на почетку станак жирија је, по традицији, одржан у
свог трећег мандата), донео је, на састанку здању Вукове задужбине, у Београду, на чи
одржаном 10. октобра 2014. године, једно јем челу је, као председник, дуго година
гласну одлуку да се ово признање за 2014. био академик Дејан Медаковић.
С. В.
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ао што је Дејан Меда
ков ић, у раск ош ном
стилу своје необично
орган из ов ан е еруд и
циј е, зас нов ао нао ко
крхку и неким погледима сасвим
занемарену епоху српског барока,
тако је Миодраг Б. Протић магич
но устројио нашу модерну, једнако
у временима несигурним и режи
мима ригидним. Ако треба баш сад,
усред саборне и његове Вукове за
дужбине (био је годинама на челу
Одбора за додељивање награде из
уметности), чију свечану дворану
ликовно оверавају два његова мо
нументална платна, одговорити на
питање да ли је он то, у конотаци
јама познатог есеја Исидоре Секу
лић, корачао Вуковом или Доситеје
вом стазом, онда је његова животна,
уметничка и лидерска биографија
свакако била на страни Вука. Рано
је, још у Врњачкој Бањи, у простори
ма мркле ноћи која напомиње Мон
дријана, препознао да „тек у невре
мену човек је свестан да је у време
ну“ (Марко Ристић).
Тај господствени човек, заједно са
Љубицом Сокић и Стојаном Ћелићем,
у репрезентативном троуглу друге по
ловине двадесетог београдског века,
неговаo је дисциплину маште, једна
ко на слици и у есеју, на Ушћу и на на
шим првим знаменитим продорима
у Европу, као једину своју идејну за
ставу. Његов подвиг у препознавању
вредности, у доказивању непосред
ног континуитета између грађанског
сликарства првога реда између двају
ратова, и свега онога што је настало
после, а одиста је знак једне кратко
трајне, готово остварене и достигну
те утопије (Јеша Денегри). Једини је

ДРАШКОВ РАБОШ

Знао је да разликује
На вест о смрти Миодрага Б. Протића (1922–2014)
он, у биједним условима једноумља,
поред Душана Матића, успевао да ја
сно и гласно указује на срећну окол
ност споја Европе и њене отмице, и
причаонице у дворцу Белимаркови
ћа у Врњцима. (У Матићевом случају
римује се Морава и Париз, град све
тлости, узбудљиво.) Његово Ушће са
колекцијом која је постала амблем
мод ерн ог Бео град а, његов а култн а
критика у некадашњем Нину, њего
ви мем оа р и кој и су трот омн о, под
називом Нојева барка, изнутра саоп
штавали моћ и немоћ нашег мента
литета, свакако су свечаним, цинобер
верзалом обележили епоху. Изричито
антидогматичан, Протић је – можда
још једини уз Лазара Трифуновића –
нашој критици ликовности и нарави
уопште, вратио нерв неспокојства, ис
траживања по себи, узајамности која
је једина не само интермедијска не
го и легитимна. Његова нова свест
има у себи присуство непрекинутог,
свеј едн о што покаткад ирон ичн ог,
али и тада нежног осврта, на прошло
време, на потрошен укус, на тишину
тада нежног осврта, на тишину за
борава. Научио је нараштаје како да
гледају слику, али – још драстични
је и посве строго – како да је не ви
де. Његов е интерп ретац иј е Мај ол а

и Монтења, у тренуцима када су му,
драматично, савременици били Сло
бодан Трајковић и Марика Рек, његов
поглед на Светог Себастијана Гвида
Ренија, у Ђенови, моћно различит у
односу на познати доживљај леген
дарног Мишиме, његово прећутки
вање синдикалних осредњости и – у
исти мах – упорњачко прећуткивање
на самоникле појаве, махнисти и бли
ставе преступе великих сликара епо
хе од Коњовића до Лубарде, свакако
су непоновљиво уграђени у поимање
нашег односа не само са сликом, не
го и са светом. И оним другима, сву
да око нас.
Одлази са Миодрагом Б. Протићем
читава једна епоха полемичности и
апсолутне победе истраживачког ду
ха у нас. Као да се тек сада зауставио
наш двадесети век, дакле онај који не
мари прецизност датума и ситан вез
малених незграпности књиговодства.
Атрибуирао је оно најбоље за оне који
долазе. Ништа и никога није забора
вио: све по заслузи талента и оства
рен ос ти. Ту свакако иду и оне две
репрезентативне изложбе којима је,
уочи рата, у Музеју кнеза Павла, Евро
па на велика врата стигла до нас.
Није само круг тринаесторице бе
оградских надреалиста био она дру

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА

Представљена Даница 2015.
На пригодној свечаности у Задужбини Илије М. Коларца,
Вукова задужбина представила је свој годишњак „Даницу“ 2015,
посвећену обележавању 150. годишњице смрти Вука Стефановића
Караџића. „Даница“ је ове године изашла 22. пут

В

укова задужбина пред
став ил а је 28. јан уа р а
2015. године у Коларче
вој задужбини свој го
диш њак Дан иц у 2015,
који је посвећен обележавању 150.
годишњице смрти Вука Стефанови
ћа Караџића (Беч, 7. фебруар 1864)
и 200 год ин а од изл ажењ а Мал е
простонародње славено-сербске пе
снарице и Писменице сербскога јези
ка. Иначе, како је речено на свеча
ности, Даница већ неколико година
зар едом, захваљујући Министар
ству просвете, стиже у све основне
и средње школе у Србији.
О новој Даници су говорили проф.
др Бош ко Сув ајџ ић, предс едн ик
Управног одбора Вукове задужбине;
уредници Данице: др Миодраг Ма
тицки (главни и одговорни уредник)
и академик Нада Милошевић Ђорђе
вић; Гордана Малетић (члан Редакци
је Данице за младе) и аутори: проф. др
Вељко Брборић, Душан Пајин, Радо
ван Бели Марковић, Раша Попов, Ми
лица Ћуковић...
Истакнуто је да је издавањем XIII
књиге ПРЕПИСКЕ (1863–1864) у 2014.
години, коју су уредили др Миодраг
Матицки и проф. др Бошко Сувајџић,
Вукова задужбина успела да, после 50
година, заокружи рад на Сабраним де
лима Вука Караџића, најзначајнијем
архивском извору за проучавање срп
ске књижевности и културе XIX века.
Такође, речено је да је Задужбина ус
пела да у 2014. години објави и фо
тот ипс ко изд ањ е Ковч еж ић а Вук а
Стеф ан ов ић а Кар аџ ић а, са Пог ов о
ром који је написала академик Нада
Милошевић Ђорђевић и књигу на не
мачком језику, са избором текстова из
дела Вука Стеф. Караџића: „Вук Стеф.
Караџић 1787-1864-2014, Српска усме
на народна баштина” (уредник: проф.
др Бошко Сувајџић, редакција: др Ми
одраг Матицки и проф. др Слободан
Грубачић, дописни члан САНУ, пре
вод: Мина Ђурић и Анета Ђуровић).
Вељко Брборић представио је у Да
ници преписку Вука Караџића и Ђу
ре Даничића, која се налази у корпусу
обимне Вукове преписке, која обухва
та 10.000 страница и 7.000 писама. На
гласио је да је њихова сарадња била
пресудна за успех реформе српског је
зика и правописа Вука Стефановића
Караџића, за потпуни тријумф Вуко

Промоција „Данице“ 2015. у Малој сали Коларчеве задужбине
вих идеја. Ђуро Даничић један је од
најоданијих и најб ољих сарадника
Вука Караџића, али и најбољи наста
вљач Вуковог дела и најбољи реали
затор Вукових идеја и после Вукове
смрти.
Миодраг Матицки је подсетио да
се Даница приређује према Вуковој
оригиналној идеји да буде алманах
за народ у коме ће бити занимљивих
прилога којима се вреди враћати. Та
кође, према идеји Матицког Даница
је добила и посебан додатак – Даницу
за младе који је прерастао у посебну
књигу која већ седам година стиже до
великог броја ученика, не само у Ср
бији, већ и у региону и дијаспори.
Бошко Сувајџић, аутор уводног тек
ста Данице за 2015. годину, обрадио је
тему Рецепција Вуковог дела у Европи
и подсетио да је рецензију за његову
прву Општенародну српску песнари
цу написао лично Јакоб Грим који је
констатовао да је Вук допринео евро
пеи з ац иј и српс ке култ ур е. Такођ е,
упознао је учеснике скупа о успешној
презентацији монографије о Вуку Ка
раџићу на немачком језику и његовој
првој песмарици епских песама, која
је у септембру одржана у бечкој град
ској већници.
Говорећи о Ковчежићу који је Вук за
мислио да постане први српски мага
зин штампан према новом правопису
који је објавио 1849. године, академик
Нада Милошевић Ђорђевић, која је
приредила његово фототипско изда
ње, истакла је да је уводни чланак Ср
би сви и свуда један од најважнијих
Вукових текстова, јер у њему је изнео
став да народ одређује језик, а не гра

нице и зато је инсистирао да су сви
који говоре српски, без обзира на ре
лигију – Срби.
Нажалост, констатовала је она, иза
шао је само тај први број Ковчежића у
коме је вредан пажње и обиман текст
посвећен Црној Гори, пре свега Боки
Которској коју је Вук посетио и на по
зив владике Његоша боравио на Це
тињу.
Он је у том тексту описао не само
природне лепоте, значајне грађеви
не, већ и народне обичаје веома ва
жне за савремене фолклористе, јер је
извештај писан из прве руке, на ли
цу места. Порука Ковчежића, истакла
је академик Нада Милошевић Ђорђе
вић, јесте да су народне песме она спо
на која повезује Србе ма где живели.
Даница у овом 22. годишту доно
си прилог етнофолклористе Драгана
Млађеновића који је демонстрирао
извођење неких лирских песама (пре
ма Вуку женских народних песама)
по нотним записима које је објавио
у својој Песмарици из 1815. године.
Наиме, Грим је био увер ен да се те
лирске песме певају и предложио је
Вуку да уз речи приложи и нотни за
пис мелодије. Своје прилоге из Дани
це за 2015. годину читали су Радован
Бели Марковић, Раша Попов, Душан
Пајин...
Даница 2015, након београдске про
моције, речено је у дискусији, пред
став ић е се и у огранц им а Вук ов е
задужбине, у школама, библиотека
ма и другим установама, а посебан
програм представљања Данице биће
реализован и на Косову и Метохији.

Вера КОНДЕВ

га централа, него је сам Протић, као
институција и мерило заувек освојио
неприкосновено место оног другог ми
шљења. Понекад кажу јеретичког, али
неупоредивог свакако.
Сад је једнако време да се подсетимо
једне фотографије из Музеја савреме
не уметности, на Ушћу, веома познате
уосталом. На тој фотографији добро се
види како Миодраг Б. Протић показу
је Џамоњину скулптуру данској, данас
такође актуелној краљици Маргарити.
Симболично: њено величанство и М.
Б. Протић клече, загледани у скулп
торски детаљ обојеног стакалца, као
у евентуалност нове суштине. Симбо
лично, велим, и стога што је управо тај
тихи човек нагнао моћнике ове земље,
планетарне суверене и председнике
да клекну пред поствареношћу наше
модерне. Нема више.
Све је радије друкчије, али висо
ко марећи дигнитет народа, језика,
уметн ос ти као жив ота свем огућ их
стварн ос ти. Кад а је прим ао, међ у
многоб ројн им а, наград у за мод ер
ну осећајност „Тодор Манојловић“ у
Зрењанину, а потом и награду за ду
го памћење „Дејан Медаковић“, коју
додељује новосадски Прометеј, упо
зоравао је обазриво али одлучно на
потребу комуникације, отворености,

Миодраг Б. Протић
дијалога. Сведочим то сад као пред
седник жирија обеју награда. Али и
као његов пријатељ и надасве ученик,
који је на пети спрат Светогорске ули
це 35 стизао са неизлечивом тремом.
Ђорђе Сп. Радојичић, славни медије
валиста, његов пријатељ, а касније и
комшија са трећег спрата, и ја звали
смо га једноставно: Питоре. Но у гла
су и слуху било је то увек исписивано
великим, незаборавним великим по
четним словом. У основи, и јесте био
заувек у памћењу уклесани верзал на
шег раста, нашег ума, наших истра
живања.

Драшко РЕЂЕП

Вукова задужбина
на Косову и Метохији

П

редс тавн иц и Вуков е
зад уж бин е – Бош ко
Сув ајџ ић, Снеж ан а
Бојић и Славко Веји
новић – посетили су
23. и 24. априла Косово и Метохи
ју и обишли Филозофски факултет
у Косовској Митровици, Призрен и
Велику Хочу. Током дводневне посе
те имали су више састанака и сусре
та са житељима ових места и том
приликом представили календар
Даницу за 2015. годину и друге ак
тивности Вукове задужбине.
У амфитеатру Филозофског факул
тета у Косовској Митровици o Даници
за 2015. годину говорили су Валенти
на Питулић, Неб ојша Лазић, Бошко
Сув ајџ ић, Снежан а Бој ић и Славко
Вејиновић. Присутне је поздравио и
декан Филозофског факултета у Ко
совској Митровици, проф. др Бранко
Јовановић.
У расправи је истакнуто да је ово
годишња Даница посвећена 150. го
дишњици смрти Вука Стефановића
Караџића и да је поводом обележа
вања ове значајне годишњице Вукова
задужбина објавила XIII књигу ПРЕ
ПИСКЕ (1863–1864) и Други том треће
књиге Вукових списа О језику и књи
жевности, чиме је после 50 година,
заокружен рад на Сабраним делима
Вука Караџића, најзначајнијем ар
хивском извору за проучавање српске
књижевности и културе XIX века. По
ред тога, Вукова задужбина објавила
је и Ковчежић за историју, језик и оби
чаје Срба сва три закона, Вука Стефа
новића Караџића. Ова значајна књига
изашла је за Вукова живота и у ње
говој редакцији, у Бечу 1849. године.
Садржи неколико чланака, од којих
су прва два Вукова (Срби сви и свуда
и Бока Которска), док остали обухва

тају драгоцену фолклорну грађу коју
је Вуку послао његов верни сарадник
и сакупљач – поп Вук Поповић. Фото
типско издање Ковчежића за штампу
је приредила и поговор написала ака
демик Нада Милошевић Ђорђевић.
– Значај Вукове Данице огледа се,
пре свега, у томе што се преко ње негу
је културно и традиционално наслеђе
Срба где год они били. Она је важна из
разлога што се наставља континуитет
онога што је започео Вук Стефановић
Караџић, објавивши 1826. године прву
књигу „Данице” која је била нека вр
ста забавника и народног календара –
казала је Валентина Питулић. Такође,
она је подсетила да је Вукова Даница
излазила пет година и да је последњи
број изашао 1834. године. Након тога
настаје велика празнина, све до 1994.
године, када је Вукова задужбина од
лучила да обнови Даницу.
После Косовске Митровице, пред
ставници Вукове задужбине посетили
су Призренску богословију у којој су,
у присуству владике Теодосија, одр
жали промоцију Данице и том при
ликом подарили по један примерак
новог годишта алманаха најб ољим
ученицима. Промоција је била улеп
шана пригодним програмом, који су
припремили млади богословци. Оби
шли су, затим, и манастир Св. Архан
гели, задужбину цара Душана, који се
налази у кањону реке Бистрице и у
којем теку радови на обнови Конака.
На крају посете представници Вукове
задужбине обиш
 ли су и Велику Хочу
и разговарали са њеним житељима.
Том приликом евоцирали су успоме
не и на посету Вукове задужбине Ве
ликој Хочи, априла 2009. године, када
су, уз активно учешће младих, пред
ставили календар-алманах Даницу и
друге активности Вукове задужбине.

Снежана БОЈИЋ

Представљање Данице 2015. на Филозофском факултету
у Косовској Митровици
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В

уков а зад уж бин а, као
изузетно важна нацио
нална културна устано
ва српског народа, која
се пре свега бави Вуко
вим наслеђем и његовом афирма
цијом међу савременим српским
нар аш тај им а, поч етком 21. век а
покренула је едицију Синтезе, са
циљем да се неко питање битиса
ња српског народа или неки одре
ђени простор на коме српски народ
вековима живи обради на мултиди
сциплинарни начин, ангажовањем
стручњ ака разл ич ит их проф ил а,
како би се уочиле и учиниле бело
даним основне црте и слојевито
сти култура тих простора. Пројекат
реализације синтезе подразумева
концепцију, коју израђује ужи круг
квалификованих сарадника Вукове
задужбине, организовање научног
скупа, на који се позивају најпозва
нији, рецензију приспелих радова и
додатно позивање на сарадњу ауто
ра за оне теме које нису на скупу об
рађене, те коначно уредничко уоб
личавање зборника. Круг који чи
ни уређивачки одбор, рецензенти и
уредници, мења се од теме до теме,
тј. од синтезе до синтезе.
Вукова задужбина је у едицији Син
тезе 2002. године објавила зборник
Стар о српс ко руд арс тво. Нар едн а
три зборника посвећена су просто
ру некадашње Српске Војводовине, а
данас АП Војводине која је у саставу
Републике Србије. Зборник Срем кроз
векове. Слојеви културе Фрушке горе
и Срема објављен је 2007. године, а
зборник Банат кроз векове. Слојеви
култура Баната 2010. године. Збор
ник Бачка кроз векове. Слојеви култу
ра Бачке, о коме ће овом приликом
бити више речи, објављен је 2014. го
дине.
Као што видимо, за обј ав љив ањ е
овако великих и значајних књига, у
нашим условима, потребно је по не
колико година. Да ли ће тако бити и
у наредном периоду, када је на реду
обр ад а Шум ад иј е кроз веков е, или
других крајева, видећемо. У сваком
случају, овакве књиге се објављују јед
ном у педесет или сто година.
Прис туп ај ућ и прик аз у зборн и
ка Бачка кроз векове, послужићу се
уводном речју Миодрага Матицког,
председника Скупштине Вукове заду
жбине, иначе Банаћанина пореклом,
који каже да је овим зборником „зао

Векотраји Бачке
Зборником „Бачка кроз векове“ заокружено је трокњижје
мултидисциплинарног приступа слојевима култура Војводине од најранијих
спомена из праистрије, преко епоха Римске империје и турских освајања,
збивања током светских ратова, све до наших дана
кружено трокњижје мултидисципли
нарног приступа слојевима култура
Војводине од најранијих спомена из
праисторије, преко епоха Римске им
перије и турских освајања, збивања
током светских ратова, све до наших
дана“. Заис
 та, и у овом зборнику о Бач
кој, као и у онима о Срему и Банату,
слојеви култура нареченог подручја
сагледани су веома широко; обухва
ћен је живот и културна баштина не
само српског народа, него и свих оста
лих народа који су ту живели и оста
вил и знач ај ан култ ур ол ош ки траг:
Мађара, Румуна, Словака, Буњеваца,
Немаца, Русина, Јевреја и Руса.
Зборник радова доноси 39 прило
га, организованих у четири релатив
но кохер ентн е цел ин е, у кој им а се
комбинује хронолошки и проблем
ски приступ.
Прва целина почиње праис
 торијом
Бачке. Селена Витезовић на основу
археолошких истраживања даје пре
глед културних слојева у Бачкој од па
леолита до позног бронзаног доба, а
Лидија Баљ своју пажњу усмерава на
култ плодности првих земљорадника
Бачке, истичући статуету Црвенокосе
богиње, као налаз на локалитету Доње
Брањевине, тако карактеристичну за
бачко тло, у чију плодност су се уве
риле и потоње генерације.
Век и по османске власти над Бач
ком био је предм ет прил ога Алек
сандра Крстића. Љубомирка Кркљуш
расправља о правно-политичком ста
тусу Бачке током 18, 19. и 20. века, об
ухватајући и аустријску војну границу
и угарске жупаније и Српску Војводи
ну, све до уласка Бачке 1918. у Кра
љев ин у СХС. Рад Деј ан а Микав иц е
пос већ ен је Светоз ару Мил ет ићу и
његовој идеологији 60-их година 19.
века, која је била општеприхваћена
од Срба у Бачкој, подразумевајући под
појмом слободе не само личну, него

и националну слободу. О присаједи
њењу Бачке, као и осталих војвођан
ских покрајина Краљевини Србији, по
завршетку Првог светског рата, писао
је Драго Његован. Зоран Вељановић
је у своја два прилога осветлио пита
ње аграрне реформе и колонизације у
Бачкој после Првог и Другог светског
рата. О Бачкој у оквиру Дунавске ба
новине Краљевине Југославије писао
је Предраг М. Вајагић. Ова целина за
вршава се прилогом Предрага Бајића
о Бачкој под мађарском окупацијом
(1941–1944) за време Другог светског
рата, када је окупатор над Србима и
Јеврејима извршио вишеструке ма
совне злочине.

Д

руга целина почиње при
логом Весне Марјановић
о обич ај им а жив отн ог
циклуса код Срба у Бач
кој, који су вековима нај
бројнији етникум на овом подручју.
Преглед о књигама, читаоницама
и библиотекама у Бачкој током 18,
19. и 20. века дело је Радована Ми
ћића. Српском политичком штам
пом у Бачкој до 1914. године бавио
се Василије Крестић, док је Лиди
ја Мустеданагић обрадила музеје
и галерије у Бачкој. Драшко Ређеп
је свој прилог посветио књижевном
Новом Саду, с посебним освртом на
Јакова Игњатовића, Жарка Васиље
вића и Александра Тишму, књижев
нике различитих епоха. Алојз Ујес
је подробно представио позоришну
културу на тлу Бачке у периоду од
1718. до 1918. године. О знамени
тим Бачванима више можемо са
знати у прилогу Петра В. Крестића.
Јово Радош је писао о Глигорију Тр
лајићу и Ивану Југовићу и њиховим
филозофско-правним гледиштима,
а Душан Салатић о екслибрисима и
њиховим власницима у Бачкој.

У

Вуковој задужбини, на пригодној
свечаности одржаној 13. фебру
ара 2015. године, представљена
је књига Луиз е Милер Наш брат
– живот капетана Флоре Сендс.
Ово дело ауторка је написала поводом обе
лежавања сто година од Великог рата, у ко
јем Луиза Милер говори о епопеји преласка
српске војске и народа преко Албаније, онако
како је то видела Флора Сендс.
Енглескиња Флора Сендс је једина жена из
западне Европе која је учествовала као војник
добровољац у Првом светском рату. Књига гово
ри о њеном богатом животу – детињству које је
провела у викторијанској Енглеској, њеном од
ласку у Србију као добровољац Црвеног крста
и каснијем ступању у српску војску. После ра
та описују се турнеје и предавања које је Флора
држала као прослављена британско-српска хе
роина, њен брак с колегом официром, боравак
у гестаповском затвору током Другог светског
рата и последње године које је Флора провела
у Софоку. Најзанимљивији детаљ из биографи
је Флоре Сендс јесте онај када је добила најве
ће поштовање српских војника, уз које је била у
најтежим и најзахтевнијим ситуацијама током
преласка преко Албаније. Флора је била топло
прихваћена, не само као жена жеђу мушкарци
ма, већ и као странкиња у војсци која је у рату. У
то време, у српској војсци биле су и друге храбре
жене, као што је Милунка Савић, ратник у чуве
ном Гвозденом пуку српске војске. Као велики и
неустрашиви ратник, Милунка је освојила другу
Карађорђеву звезду након што је сама заробила
23 бугарска војника у бици код Црне реке.
Флора Сендс, као хуманитарни борац, израсла
је у осебујну личност свога доба, која је за све
што је у рату учинила на хуманитарном плану,
имала посебно место у историји српског народа
и представља истинско надахнуће многим же
нама у свету у борби за праведне циљеве.
Књига Наш брат – живот капетана Флоре
Сендс објављена је уз помоћ њене породице и
на основу до сада необјављених приватних до
кумената и фотографија.
Миодраг Матицки је у име Вукове задужби
не уручио Захвалницу ауторки Луизи Милер за
допринос очувању културних вредности српског

„Бачка кроз
векове“.
Слојеви култура
Бачке, зборник
радова, уредници
Миодраг Матицки
и Видојко Јовић,
Вукова задужбина,
Београд 2014.

словачким културним везама током
претходна три века, које су биле мно
гоструке и континуир
 ане. Потом сле
ди рад покојног Павла Штросбергера
о Јеврејима у Бачкој, чији се плодо
творн и доп рин ос слој ев им а култ у
ра Бачке окончао у холокаусту током
Другог светског рата. Бранко Бешлин
је осветлио улогу и судб ин у Нем а
ца у Бачкој, на шта је пресудно ути
цао немачки нацизам. О Русинима у
Бачкој пише Никола Сегеди, а о Руси
ма у Бачкој, тј. избеглицама из бољ
шевичке Русије, прилог даје Алексеј
Арсењев. Коначно, прилогом Невен
ке Башић Палковић о бачким Буњев
цима, с прегледом њихове културне

Вукова књига у Кући
Ђуре Јакшића

НОВА КЊИГА

„Наш брат – живот
капетана Флоре Сендс“

Друга целина завршава се радом Ја
сне Јованов о сликарству у Бачкој у
19. веку, почев од Арсе Теодоровића
до Ференца Ајзенхута, аутора мону
менталне слике Битка код Сенте, ко
ја краси магистрат града Сомбора.
Трећа целина почиње прилогом Са
ше Кицошева о етно-демографском
развоју Бачке кроз векове, с детаљ
ним прегледима националне и вер
ске структуре у последњих 150 година,
током којих се врше систематски по
писи становника. Следе прилози Аг
неш Озер о Мађарима у Бачкој и Јана
Бабиака о Словацима у Бачкој. Ту је и
рад Небојше Кузмановића о српско-

Књига Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864–2014, Mündliches Volksgut
der Serben (Вук Стефановић Караџић 1787–1864–2014, Српска усмена
народна баштина) представљена у Кући Ђуре Јакшића

Р

еп рез ент ат ивн о изд ањ е изб ор а
текстова из обимног Вуковог дела
и научних студија о Вуковом раду
и његовој рецепцији током 19. и 20.
века на немачком језику, сабраних
у књизи под називом Vuk Stefanović Karadžić
1787–1864–2014, Mündliches Volksgut der Ser
ben (Вук Стефановић Караџић 1787–1864–2014,
Српска усмена народна баштина), предста
вљено је 14. априла 2015. године у Кући Ђуре
Јакшића. Ово вредно дело приредио је проф.
др Бошко Сувајџић, а књига је објављена 2014,

Миодраг Матицки уручује
„Захвалницу“ Луизи Милер
народа кроз неговање културе сећања на саве
зничке везе Срба и Британаца у Првом светском
рату. Такође, Луиза Милер је добила на поклон
и књигу Стогодишњак – Култура сећања 1914–
2014, коју је уредила Љиљана Никшић, у издању
Црвеног крста Крагујевца. У овој лепој књизи,
богато илустрованој, сакупљене су поруке ми
ра из наше и савезничких земаља, као допри
нос очувању истине о Великом рату.
Међу посетиоцима ове свечаности били су
и амбасадори Канаде и Туниса, господа Фи
лип Пинингтон и Мајид Хамлаоуи. У пригод
ном говору истицано је да дух савезништва и
пријатељства представља окосницу ове књиге
и да ће то ће бити од великог значаја и за буду
ће генерације.
На основу предлога Црвеног крста Крагујев
ца, Томислав Николић, председник Републике
Србије, одликовао је на Дан државности Репу
блике Србије, 15. фебруара 2015. године, Луизу
Милер златном медаљом за изузетне заслуге у
јавним и културним делатностима.

Љиљана СИМИЋ

историје, завршава се трећа целина
зборника.
Четврта целина почиње прилогом
протојереја Бранка Ћурчина о Епар
хији бачкој кроз историју, обухватају
ћи период њеног постојања и пре и
после успостављања Карловачке ми
троп ол иј е. Складн у цел ин у с овим
прилогом чини рад Дубравке Ђука
новић о архитектури српских право
славних храмова током 18. и 19. века
у Бачкој.
Владан Гавриловић и Горан Васин
пишу о школству у Шајкашком бата
љону (1763–1873), у коме се – као де
лу Војне границе – школски систем
разликовао у односу на школство ко
је је развијано под покровитељством
Карловачке митрополије. Један важан
аспект развоја тог школства обрадио
је Светозар Бошков, који пише о про
дору антике у српске школе у Бачкој
током 19. века.
О градитељству у Бачкој у средњем
веку извештава Ђорђе Ђекић, с посеб
ним освртом на многобројне тврђаве
у Бачкој, око којих се с временом ство
рила урбана структура ове области. С
друге стране, о развоју модерне архи
тектуре у Бачкој свој преглед даје Ва
лентина Брдар.
У свом прилогу Слободан Бјелица
пише о Новом Саду у периоду између
два светска рата, када је некадашња
Српс ка Атин а пос тал а прив редн и
и политички центар севера државе,
доживевши до тада незапамћени ур
бани и демографски напредак, прети
чући Сомбор и Суботицу, који су због
свог периферног, пограничног поло
жаја доживели стагнацију.
О здравственој култури у Бачкој од
12. до 20. века, те о здравствено-хиги
јенским приликама у слободним кра
љевским градовима Бачко-бодрошке
жупаније, у два прилога, пишу Јован
Максимовић и Марко Максимовић.
Ови коау т орс ки рад ов и прош ируј у
схватањ е слој ев а култ ур а подручј а
Бачке на подручје здравствене кул
туре.
Коначно, у прилогу Јана Кишгеција
упознајемо се и са основним, а доми
нантним пољопривредним култура
ма у Бачкој, чији је узгој био у темељу
свих других култура, од праисторије
до данашњег дана.
Зборник радова садржи регистар
личних имена, што омогућује брже
коришћење овог опширног дела, које
топло препоручујемо читаоцима.

Драго ЊЕГОВАН

У расправи је истакнуто да је намена књиге
Mündliches Volksgut der Serben, као научно-по
пул арн ог изд ањ а, да обав ес ти и поду ч и мо
дерног читаоца германског говорног подручја,
заинтересованог за српску усмену књижевност
у контексту европске и светске литературе, ну
дећ и му изб ор из свес тран ог Вуков ог дел а и
у истор ијс ком след у указуј ућ и на ист раж и
вања и разматрања словенских германиста и
германских слависта посвећених Вуку и мо
гућностима рецепцијских пропитивања Вуко
вог остварења у савременом научном светлу,
како то Вуков о дел о и це
локупна српска усмена ба
штин а зас лужују, на пут у
пот врђ ив ањ а сам ос вес ти
о европс ки и светс ки ис
такнутом идентитету срп
ске културе.
У уводн ом дел у књиг е,
који је приредио Бошко Су
вајџ ић, предс тав љен а је
рецепција Вуковог дела у
Европи и дата хронологи
ја Вуковог живота и рада.
Истакнуто је да су у одељ
ку Из Вукове преписке пред
стављени текстови Вука и Ј.
Копитара, Вука и Ј. Грима,
Вука и Гетеа и Вука и Тал
вје. Такођ е, читаоцима су
Учесници у програму: Мина Ђурић, Анета Ђуровић,
на увид дати и текстови Ј.
Милијана Симоновић, Бошко Сувајџић и Миод
 раг Матицки
Копитара, Л. Ранкеа, Ј. Гри
ма, Ј. В. Гетеа, Г. Геземана,
поводом 150 година од Вукове смрти и 200 А. Шмауса, З. Константиновића, Ангеле Рихтер.
година од изласка Мале простонародне сла Текстови, под називом Из Вуковог дела, у књи
веносербске пјеснарице и Писменице српско зи су дати везани за Српски рјечник (О Српском
га језика, уз подршку Министарства културе рјечнику), Српску народну поезију (Вукови ста
и информисања Републике Србије, а у окриљу вови о српској народној поезији), Вукове пева
Вукове задужбине и Чигоја штампе.
че (Вуков „рачун од пјесама“), Српске народне
приповетке (Вукови ставови о српској народној
У представљању овог вредног издања уче прози), Предања и легенде, Живот и обичаје на
ствовали су Бошко Сувајџић, уредници Мио рода српског.
драг Матицки и Мина Ђурић, Анете Ђуровић,
У уметн ичком дел у прог рам а нас туп ио је
преводилац, и Милијана Симоновић, ликовни Драган Млађеновић, музиколог, изводећи ста
уредник.
ре лирске песме које је Вук записао.
С. В.
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ГОДИШЊИЦА
БРАНКО ЋОПИЋ

Стогодишњица школског писца
Генерације ученика
одрасле су на књигама
Бранка Ћопића. Богато
стваралаштво овог
писца омогућило је да
се његова дела читају
и тумаче још од
предшколског узраста,
па до завршног разреда
средње школе

О

д средине XX века до
дан аш њих дан а, све
генерације ученика у
Србији одрастале су на
књигама Бранка Ћопи
ћа. Богато стваралаштво овог писца
омогућило је да се његова дела чи
тају и тумаче још од предшколског
узраста (Јежева кућица), па до за
вршног разреда средње школе (Ба
шта сљезове боје). Увидом у настав
не програме за српски језик и књи
жевност, који су били у употреби у
другој половини XX века, наићи ће
се на следеће наслове: Приче парти
занке, Доживљаји Николетине Бур
саћа, Глуви барут, Не тугуј, бронза
на стражо, Осма офанзива, Орлови
рано лете... у којима се, као и у ро
ману Магареће године и збирци при
поведака Босоного дјетињство, де
тињство, ђачки живот и рат, односно
детињство у рату постављају као до
минантне теме. Без обзира на при
суство песме Мала моја из Босанске
Крупе и незаобилазне Баште сљезо
ве боје у настави, уџбеници за ђаке
и приручници за наставнике из 70их и 80-их година XX века предста
вљали су Бранка Ћопића пре свега
као пролетерског писца, а дела Ор
лови рано лете и приче о Доживља
јима Николетине Бурсаћа убрајала
су се у лектиру која код младих ути
че на развијање патриотизма и вас
питавање „у духу мира, културних
односа и сарадње међу људима”.
Слика писца чија су дела обојени
спомен на трагичне дане одрастања
у поруш ен ом свет у, мењ а се након
пиш чев е смрт и. Реф орм ис ан и на
ставни програми (с почетка 90-их) и
читанке, као и методичка литерату
ра, ученицима почињу да приказују
Ћопића у другачијем светлу. Николе
тина Бурсаћ, ,,митраљезац голубијег
срца”, својим несебичним поступци
ма поручује ђацима истине о потреби
хуманости, ведрине и солидарности у
смутним, ратним временима, да би се
сагледао крај недаћама. Орлови рано
лете читају се као омиљени роман о
дечјој дружини, а незаборавни лико
ви овог и других Ћопићевих дела, не
поновљиви хумористички призори и,
надасве, исконска тема борбе добра
и зла, истичу вредност, лепоту, ори
гиналност, свевременост и универ
залн ост уметн ичког ствар ал аш тва
овог писца, који, пре свега гледано
по естетском критеријуму, стоји у пр
вом реду тзв. школских писаца.

Данас се већ у првом разреду, у при
чи Сунчев пјевач из Ћопићеве збирке
У царству лептирова и медвједа, уче
ници могу упутити на оптимистична
гледишта у односу према свету, дожи
вљавање природе као места препуног
лепоте, а не опасности, на значај по
зитивних мисли и ведрине у животу.
Да је Ћопић велики школски писац,
потврђује и удео хумора којим његове
писане творевине обилују, као, између
осталих, и дела предвиђена за обра
ду у другом и трећем разреду, у који
ма животиње фигурирају као главни
јунаци (Болесник на три спрата, До
живљаји мачка Тоше). Мноштво ди
јал ога, кој и нал ик уј у разг ов орн ом
стилу, и самим тим су пријемчиви де
ци млађег школског узраста (са мало
читалачког искуства), погодни су за
гласно читање на часу, индивидуал
но или по улогама.
Стваралачке вредности остварене
су изузетним смислом за очовечење
животињског света: животиње, при
рода и човек успешно сарађују, у не
посредном су контакту и савршено се
разумеју. Односи међу животињама
увек, наравно, алудирају на спорове
или слагање међу људима, иако их
писац поставља у раван утопијског
и космичког оквира. Као и друга Ћо
пићева дела, и Доживљаји мачка То
ше доносе слике завичајног, босанског
пејзажа, сеоски амбијент, рустикал
ну атмосферу, хумор који избија из
весељаштва чича Трише и крчмара
Шљивића, из дечачких подухвата и
сањарија двојице пријатеља, језиком
који је ,,игрив”, пун досетака, инвен
тивних метафора, хипербола и пејо
ративних израза.
Друга збирка прича која је испу
њена најразноликијим изворима ху
мор ис тичког поглед а на свет јес те
збирка Испод змајевих крила, коју је
наговестила збирка песама Чаробна
шума, у целости написана по узору
на модел народних бајки. Сам Ћопић
је истакао: „Ту сам навео велики број
догађаја и ликова узетих из народних
бајки, гатки и прича. Још из детињ
ства носио сам у сећању безброј моти
ва и јунака из богатог света народног
стваралаштва и испричао сам их кроз
стихове. Из народних прича узимао
сам не само занимљиве мотиве, не
го сам од народних стваралаца учио
и језик, једноставан, жив и сликовит”

(Бранко Ћопић, Чаробна шума, Багда
ла, Крушевац, 1978). У сваку Ћопићеву
бајку усађена је тежња ка панхумани
зму који се противи злу, а залаже се за
етику добра остварену међу невиним
људима, у амбијенту природе, на селу,
у средишту народног менталитета и
његове простосрдачности.
У пос лер атн им збиркам а кратке
прозе Ћопић превазилази свој пре
поз натљив пат рио т из ам и тенд ен
цио з ност „друш твен о-истор ијс ког
тренутка”, отвара се према фантасти

ког текста, ,,враћају” изокренуте речи
у њихову логичку позицију, те се тако
може увежбати улога субјекта и објек
та у реченици, чиме се функционал
но повезује настава српског језика и
књижевности.
Већ од петог разреда акценат је на
књиз и Баш та сљез ов е бој е. Пош то
збирка ових прича пружа широк спек
тар текстова погодних за обраду на
часу, из предвиђеног циклуса Јутра
плав ог сљез а нас тавн ик може ода
брати насловну причу, затим Поход

во негативно котирање међу писцима
након рата, као и разлоге његове ре
волтираности и разочараности у си
стем. Пош то се Ћоп ић осећ ао као
усамљеник међу људима, могуће је
подвући паралелу са његовим јуна
цим а, кој и се углавном осећ ају са
ми и напуштени. Градативна линија
самоће полази од Петрака, који дру
штво налази међу коњима, и стиже до
Стевана Батића, коме живот постоји
искључиво кроз сећања о страдалим
друговима. Описе људске усамљено
сти прате сета и благи цинизам са ко
јим се сусрећемо затворивши корице
књиге – човек је стално сам, упркос
томе што је окружен људима.
Хумор је за Бранка Ћопића у пси
холошкој равни био, како каже Ана
Вук ић (Ана Вук ић, Слик а свет а у
приповеткама Бранка Ћопића, Ин
стит ут за књижевн ост и уметн ост,
Београд, 1995, стр. 33), начин раци
онализовања конфликта између сна
и јаве, жеља и стварности, а у књи
жевности хумор је био књижевни са
држај којим је противречна природа
света неутрализована, смиривана и

Биографија „крајишког
витеза тужног лика”
Бранко Ћопић рођен је, по свој прили
ци, крајем 1914. године. Али, у црквене
књиге је уписан првог дана 1915. године
и то се узима за датум његовог рођења.
Отац Вид је умро када је Бранко имао
само четири године. О њему су брину
ли мајка Софија, коју су сви звали Соја,
деда Раде и стриц Ниџа, касније важни
јунаци у његовој прози. Основну шко
лу је завршио у Хашанима, испод Грме
ци, сатири, ефектима комичног, ху
мористичким асоцијацијама које се
остварују играма речи, нонсенсима,
парадоксима, маштом, у којој важну
улогу има и феномен чудесног.
Изокренута прича је врхунац Ћо
пићеве имагинације која поспешу
је читаочеву фантазију и раздраган
дух. Написана је по принципу ало
гистичког и нонсенсног повезивања
основних мотива у причи, јер алоги
зми, како их је Проп дефинисао у сво
јој типологији комичних поступака,
настају услед неспособности „елемен
тарног правилног запажања, повези
вања узрока и последица”. Пишчева
намера није била да обликује одре
ђену фабулу, већ да мотивише чита
оца да игром маште и логике врати
све појмове на своје место, што зна
чи да је Ћопић довео до крајњих кон
секвенци већ наговештене напоре да
се укину границе између литерарне
фикције и стварности, између књи
жевног дела и читаоца. Ослањајући
се на сопствено језичко осећање, уче
ници поуздано, у оквиру стваралачког
бављења поводом књижевноуметнич

Задужбина Бранка Ћопића
Задужбина Бранка Ћопића основана је 1989. године изјавом воље Бог
данке Илић Ћопић, супруге и наследнице трагично преминулог писца
– Бранка Ћопића, као знак сећања на његов лик и богато књижевно ства
ралаштво. Задужбина је поверена на управљање САНУ и о њој се стара
Одељење језика и књижевности САНУ.
У складу са опоруком оснивача, Задужбина награђује књижевна дела
и додељује годишње награде српским писцима за роман, кратку причу,
поезију, а награђује и дела из дечје књижевности.
У време када је основана Задужбина Бранка Ћопића, њена имовина са
стојала се од луксузног стана у центру Београда, површине 150 квадрата,
пишчеве личне архиве, библиотеке, намештаја и уметничких предмета,
као и знатне девизне и динарске штедње.
У САНУ је, одлуком Управног одбора, отворена Бранкова спомен-соба,
у којој су изложене све вредније ствари из стана, као што су слике, умет
нички предмети, намештај, библиотека и архивска грађа.

ча, недалеко од Босанске Крупе, нижу
гимназију у Бихаћу, живећи у интернату
(више гладан него сит), Учитељску шко
лу у Бањалуци, а Филозофски факултет
(Група за педагогију) у Београду. НИНову награду добио је 1958. године за ро
ман Не тугуј, бронзана стражо. Редовни
члан САНУ постао је 1968. године. Тра
гично је настрадао 26. марта 1984. го
дине.

на Мјесец (текст програмски означен
као школска лектира), причу Мари
јана, или неку другу, да би се учени
ци оснажили у уверењу у значај топле
породичне љубави и разум
 евања, упо
знали са ликом дједа Рада, који често
разгаљује душу дечака приповедача, а
у читаоца усељава оптимизам и веру
у праведнији свет. У шестом разреду
из ове збирке се тумачи прича Чуде
сна справа.

Т

умачећи Ћопићево књи
жевно дело, млађи школ
ски узр аст не бав и се
комплексном припове
дачком перспективом,
док је старијим ђацима неопходно
представити сложеност приповеда
ња којом нам се писац обраћа у Ба
шти сљезове боје. Ученицима је ва
жно предочити литерарну метафо
ру детињства, која се провлачи скоро
кроз све призоре збирке, и упутити
их на размишљање о универзал
ним вредностима књижевноумет
ничког текста и његову актуелност.
Док се млађи ученици идентифи
кују са главним ликовима, какав је
дечак Баја, и лично проживљавају
њихове доживљаје, старији учени
ци занимају се питањима сопстве
не личности и социјалног окружења,
тражећи одговоре у свету књижев
ности. Средња школа доноси разно
врсност ученичких интересовања и
читалачку зрелост, те се делу не при
ступа само из личних побуда. Сред
њошколци се баве формом збирке,
питањима жанра, облицима хумо
ра, функцијом пролога и сл. Њихова
теоријска знања су у том периоду на
вишем нивоу, па се може очекивати
сложеније разумевање и интерпре
тација Ћопићевог књижевноумет
ничког корпуса.
Упознати са ауторовом биографи
јом, ученици коментаришу Ћопиће

превођена у лирско-хуморну синте
зу. Може се приметити да је по синте
зи меланхолије и ведрине Ћопић био
најближи Сремчевом хумору. Десан
ка Максимовић је забележила да је
Ћопић „поседовао хумор ... неизми
шљен који је могао и највећег скеп
тика да засмеје”, а Андрић је запазио
лакоћу приповедања у којој се крије
клица комичке снаге: „То што он ради
као од шале, ја, верујем, не бих могао
ни са великом муком. Ко би се досе
тио оног чега се он сети. А, понекад,
баш од те досетке све зависи ... Али
како је тешко достићи ту лакоћу при
поведња”. Специфична црта Ћопиће
вог приповедног модуса која га чини
препознатљивим јесте, како каже Све
тозар Кољевић, преплитање „завичај
них нити безазлености и ужаса, које
се, откако је света и века, назиру и у
животу и у књижевности” (Бранко Ћо
пић: крајишки витез тужног лика, у:
Светозар Кољевић, Одјеци речи, Слу
жбен и глас ник, Бео г рад, 2009, стр.
138–139). Сам Бранко Ћопић је јед
ном приликом рекао Васи Поповићу
(Енес Ченгић, Ћопићев хумор и збиља
1, Глобус, Загреб, 1987, стр. 40–41) да
попут бога Јануса има два лица, од ко
јих једно плаче а друго се смеје, да је
његов поглед на свет по свом каракте
ру истовремено песимистичан и ме
ланхоличан. Смех и сузе суштинско су
обележје како Ћопићеве личности та
ко и његовог књижевног дела. Из тог
разлога, Светозар Кољевић окончава
свој оглед о Бранку Ћопићу, „нашем
крајишком витезу тужног лика, коме
је Сервантесов Дон Кихот била једна
од првих прочитаних књига у живо
ту”, Његошевим стиховима, верујући
да су управо они епитаф који ће ове
ковечити животне и књижевне назо
ре Бранка Ћопића:
„Св’јет је овај тиран тиранину,
а камоли души благородној”.


Зона МРКАЉ

ВУКОВИ САБОРИ

Усвојен програм 44. Ђачког Вуковог
сабора и 82. Вуковог сабора

Ц

ент ар за култ ур у Вук Кар аџ ић
у Лозници одржао је, 13. марта
2015. године, у Вуковој задужби
ни седницу Програмског савета
Вукових сабора, на којој је усвојен
Извештај о раду 81. Вуковог сабора и утврђен
програм 44. Ђачког Вуковог сабора и 82. Ву
ковог сабора.
Четрдесет четврти Ђачки Вуков сабор одржаће
се у Лозници и Тршићу од 20. до 24. маја 2015. го
дине. Предвиђен је богат програм ђачких актив
ности, у оквиру којег посебно место заузима низ
радионица. Радионице се организују с циљем
промоције и едукације, пре свега у области не
материјалног културног наслеђа, али и у циљу
повезивања традиције и модерних уметничких
израза и истраживачких методологија. Такође,

посебан програм предвиђен је и поводом обе
лежавања 150. годишњице рођења Јована Цви
јића, фолклорни дефиле и концерт учесника
Сабора, Стална поставка слика Миће Попови
ћа и Вере Божичковић, као и проглашење по
бедника Конкурса Вуково звоно, који расписују
Вукова задужбина и Огранак Вукове задужби
не у Лозници. У суботу и недељу (23. и 24. маја)
предвиђено је Републичко такмичење из срп
ског језика и књижевности ученика основних
и средњих школа у Србији.
Овогодишњи, 82. Вуков сабор, одржаће се од
14. до 20. септембра 2015. године. Сабор ће се
отворити Химном Вуку Стевана Ст. Мокрањца, а
затим следи низ богатих активности. Ове године
наметнула се потреба да се у први план истак
не важан јубилеј: 200 година од Другог српског
устанка и, у том контексту, предвиђен је и окру

Седница Програмског савета Вукових сабора
гли сто: Вук и Други српски устанак. У оквиру
програма Мој град на Сабору ће се представити
Деспотовац са својим културним и туристич
ким потенцијалом.
Такође, предвиђен је и округли сто на тему
Како Вука Караџића, његов рад и дело, прибли
жити савременом младом човеку, затим одржа
вање Међународног скупа слависта и отварање

изложбе Бојана Оташевића, добитника награде
Вукове задужбине за 2014. годину.
Завршне свечаности 82. Вуковог сабора пред
виђене су за недељу, 20. септембра, када ће се
изговорити Беседа Вуковог сабора, извести по
зоришна представа Ваљевска болница (режија
Славенко Салетовић) и Поподневно Саборско по
село.
С. В.
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ИСТОРИЈА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА

Нови сјај старог издања

М

уз еј поз ор иш не уметн ос ти
Србије је поновним објављи
вањем Историје српског по
зоришта од средњег века до
модерног доба (драма и опе
ра) Боривоја С. Стојковића – иза које је као из
давач стало и код њеног првог издања из 1979.
године – на најбољи могући начин омогућио
да се њени увиди, закључци које доноси, пода
ци на којима се изводи, учине не само изнова
доступним, већ и изнова присутним.
Боривоје С. Стојковић (1909–1984) два пута
је приступао писању историје српског позори
шта. Први, предратни приказ, објављен је 1936.
године у Нишу под насловом Историја срп
ског позоришта 1833–1936. „Свестан да нема
домаћих узора, а поучен и својим првим ис
куством, Стојковић ће наставити брижљиво да
скупља архивску грађу, прати домаћу театроло
шку литературу, прибавља изјаве позоришних
савременика током наредних деценија, што је
крунисано волуминозним рукописом од преко
две хиљаде страница. После више од четири де
ценије рада (...) штампа Историју српског позо
ришта од средњег века до модерног доба (драма
и опера), у издању Музеја позоришне уметно
сти Србије (1979)” (Зоран Т. Јовановић, Незапа
жена значајна годишњица. Боривоје С. Стојковић
(1909–1984), „Драма”, бр. 30, 2010, стр. 85). Имају
ћи на уму предочени обим овог издања из 1979.
године, ваљана је намера издавача да се друго
издање ове књиге објави у четири тома. Према
предоченој замисли уређивачког тима Музеја
позоришне уметности Србије, први том који је
објављен и који је предмет овог приказа, обу
хвата развој нашег позоришта од средњег века
преко деловања дилетантских позоришних тру
па у првој половини XIX века и оснивања стал
них позоришних институција у нашој култури
до романтичарског периода у српском театру –
односно до 1880. године.
Историја српског позоришта од средњег века
до модерног доба I Боривоја С. Стојковића изра
ста на утемељењу и времену у којем су наста
јали и његов први покушај из 1936. и издање и
1979. године. Аутор развој српске драмске књи
жевности посматра у оквирима три магистрал
не макроформације српске књижевности, то јест
средњовековне, народне и нововековне, али и
унутар јужнословенског/југословенског контек
ста у XVI, XVII и XVIII веку којем, према Стој
ковићевом мишљењу, припадају словеначка,
хрватска и дубровачка књижевност XVI, XVII и

XVIII века. Његова периодизација историје срп
ског позоришта једно је од места оног дијалога
који се може успоставити када се утврде прин
ципи периодизације које доносе друге истори
је српске књижевности и позоришта. Стојковић
је још у издању из 1936. године дао прву перио
дизацију овог типа историје позоришта која се
везује само за Србију, док је у издању из 1979.
поставио нову периодизацију у којој се јасније
профилишу етапе – доба у развоју српског по
зоришта и драме.
За нас је посебно занимљиво што
се унутар овако устројених перио
дизацијских одсека дају потпогла
вља о драмској књижевности тих
периода. Сам аутор је на почетку
своје историје објаснио који ће ста
тус у његовим истраживањима раз
воја српске позоришне уметности
имати драмска књижевност када
је истакао да јој је приступио има
јући на уму три критичка и исто
ријска аспекта.
Први аспект одређен је појмови
ма сажетост, хронологија и син
теза и то је свакако оно што ову
књигу препоручује савременим и, посебно, мла
дим читаоцима. Готово да има својеврсни ен
циклопедијски карактер врло ефектно и ваљано
употпуњен илустративним материјалом и гра
фичком презентацијом. „Боривоје Стојковић је
јединствен пример у нашој позоришној исто
рији (ако изуз мемо Гролове глумачке портре
те), јер је забележио мноштво индивидуалних
судбина, на хиљаде позоришних биографија –
глумаца, редитеља, драматичара и других теа
тарских посленика и тако створио неопходну
основу за наше лексиконе, биографске речни
ке, енциклопедије. Без тих драгоцених података
тај део позоришне историје био би заувек изгу
бљен” (Јовановић, 2010: 87–88).
Други аспект Стојковићевог приступа нашој
драми одређен је појмовима вредновања и рас
корака са књижевном историјом. Овде бисмо
указали на два модела који се у том његовом
приступу препознају. Први тип раскорака с уви
дима постојеће књижевне историје израста на
минуциозном вредновању и критичком осве
тљавању одређених дела и њихових аутора ко
јима Стојковић даје оно место које у дотадашњој
књижевној и позоришној историји нису имали
а које данас имају. Илустративан пример за то
је драма Смрт Уроша петаг, младог и прера
но преминулог Стефана Стефановића, којем је

Стојковић већ тада, и то само у неколико рече
ница, дао онај статус који данас у очима модер
них проучавалаца драме он има. Он је за њега
представник романтизма пре романтизма, са
мостални аутор а не коаутор, уводилац не само
шекспировске, већ и шилеровске драматургије
и значајан Стеријин савременик али и претеча
на пољу развоја жанра историјске драме у ужем
смислу. Други модел раскорака са постојећим
сазнањима наше књижевне историје проистиче
из Стојковићевог прихватања одре
ђене литературе о статусу поједи
них писаца, одређења књижевне
врсте којој њихова дела припадају,
правца...(као што је на пример Га
врил Стефановић Венцловић), али
уз неуважавање полемичког откло
на који је та литература изазвала и
захваљујући којем су њени увиди
научно оспорени.
Трећи аспект Стојковићевог од
носа према нашој драми одређују
појмови критичност, сценичност,
драмска вредност. Ту бисмо посеб
но истакли разматрање Симе Ми
лутиновића Сарајлије и његових
драмских алегорија и драмских текстова Дика
црногорска и Трагедија Обилић, које аутор назива
позоришним комадима, а посебно део о Петру
II Петровићу Његошу и драмској природи њего
вог драмског спева Горски вијенац о чему су, као
што знамо, између осталих промишљали и неки
од наших највећих писаца као што су Исидора
Секулић и Милош Црњански.

З

анимљиво је да је и Вук Стефано
вић Караџић нашао своје место у
Стојковићевој историји српског по
зоришта и то као секундарни аргу
ментатор става да је Народно позо
риште у Београду требало да буде подигнуто
управо на месту на којем се данас налази, а
не на Зеленом венцу: „Ја мислим – писао је он
(29. Х 1853) из Беча Јовану Гавриловићу – да
за Биоградски театер није добро то мјесто ко
је сте му изабрали... Први театер Биоградски
ваљало би да је у сред вароши, а за то мјесто
које сте му ви изабрали могло би се рећи да је
ћорбуџак према средини биоградске вароши.
Ја мислим да би за садашњи театер Биоград
ски најприличније мјесто било од Делијске
чесме па амо к варош-капији, до иза оне џа
мије”, а то значи углавном на месту где се и
данас налази. „При бирању места за данашњи

ОДБОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Неопходно донети
закон о језику
Усаглашеним деловањем државе и струке могу се отклонити
проблеми у вези са статусом српског језика и писма

У

Београду је 25. фебруара ове годи
не у САНУ одржана шеснаеста и се
дамнаеста пленарна седница Одбо
ра за стандардизацију српског је
зика. Седницу је водио академик
Иван Клајн, председник Одбора. Да се подсети
мо, Одбор је основан 12. децембра 1997. године, а
његови оснивачи су САНУ, ЦАНУ, АНУРС, Инсти
тут за српски језик САНУ, Матица српска, Српска
књижевна задруга, филолошки/филозофски фа
култети на којима се студира српски језик у Бео
граду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Приштини/
Косовској Митровици, Бањој Луци, Српском/Ис
точном Сарајеву и Никшићу. Седиште Одбора је
у Институту за српски језик САНУ.
Циљ оснивања Одб ора јесте обједињавање је
зичких стручњака и њихових институција на це
локупном говорном простору српског језика ради
успешнијег истраживања стандарднојезичке про
блематике, системског нормирања српског језика,
израде одговарајућих језичких приручника, те са
радња с државним органима у планирању и про
вођењу језичке политике.
На седници је разматран рад Одбора у протекле
две године и утврђен план рада у овој години. За
кључак је, после дискусије већег броја чланова Од
бора, да су и у овоме периоду постигнути значајни
резултати.
Крај ем октоб ра 2013. одржан је нау чн и скуп
„Српски језик и актуелна питања језичке полити
ке“, на коме су учествовали лингвисти из Србије,
Републике Српске, Црне Горе и Румуније (Теми
швар). Они су разматрали низ питања у вези са
језичком политиком, статусом српског језика и ћи
рилице у Србији и другим државама са српским
становништвом, било је речи о језику у школама,
средствима информисања, о потреби сарадње из
међу државних органа и лингвиста, о статусу срп
ског језика у светским славистичким центрима.
Закључено је да се само усаглашеним деловањем

државе и струке могу отклонити проблеми у вези
са статусом српског језика и писма.
Такође, закључено је да би требало да Влада Ре
публике Србије, у сарадњи са струком и научним
институцијама чији домен рада је српски језик, са
чини програм језичке политике у оквиру укупне
државне политике. На седници је такође истакну
то да је на подстицај Одбора настављено са изра
дом основних инструмената стандардног језика: у
2013. је Матица српска објавила „Нормативну гра
матику српског језика“ академика Предрага Пи
пера и Ивана Клајна, а у 2014. ијекавску верзију
„Правописа српског језика“. У овоме периоду Од
бор је донео више нормативних препорука у вези с
актуелном проблематиком функцион
 исања стан
дардног језика; планира се да све такве препоруке
у овој години буду објављене у једној књизи и да
буду доступне на сајту Института за српски језик
САНУ. У више наврата Одбор се обраћао Министар
ству просвете у вези са конкретним проблемима у
функционисању српског језика у Републици Срби
ји . Последњи пут је то било у јануару ове године,
кад је Одбор послао своје мишљење у вези с функ
ционсањем букварског писма министру Вербићу
на његов допис.
Одбор је закључио да би у овој години требало
да буде присутнији у јавности, да његове комисије
буду активније, да се чешће састаје његова Коми
сија за односе с јавношћу и решавање неодложних
питања („мали Одбор“) и да благовремено реаг у
је кад год то ситуација у вези са функцион
 исањем
српског језика и писма захтева. Такође, закључио
је да би требало успоставити чвршћу сарадњу са
одговарајућим министарствима кад ова одлучују
о питањима која се тичу језичке политике. И овом
приликом Одбор је истакао потребу да Влада Срби
је што пре донесе закон о језику, којим би се, изме
ђу осталог, регулисала и употреба српског језика и
ћирилице у Републици, како би им се обезбедило
место које треба да имају.

Срето ТАНАСИЋ

театер – наставља Вук – ја мислим да је ваља
ло помислити и на оно вријеме, кад неће бити
Турака у Београду. У театер на том мјесту гдје
сте га ви почели зидати тешко ће бити и са Зе
река, и испод пијаце ићи по мраку, а често и
по злу времену, а камоли с Дорћола, испод Ви
дин капије и од Дунава. А ваљало би мислити
и на то, да стотине година могу проћи док се
други театер у Биограду стане зидати... Вук се
није преварио: после више од једног века ни
је још подигнута нова зграда која би замени
ла ову код Кнежевог споменика” (Стојковић,
2014: 208; одломак из Вуковог писма од 29. Х
1853. Стојковић је навео према Вукова препи
ска, књ. III, стр. 391).
Посебно бисмо истакли Стојковићево стилско
умеће готово филигранског портретисања одре
ђених аутора које је праћено прецизним судом
о њима (Стефан Стефановић, Лазар Лазаревић,
Јован Стерија Поповић). „Његов рад у писању
историје позоришта суштински се разликује од
свих осталих историчара, који се, најчешће, баве
појединачним периодима, позоришним инсти
туцијама или појединцима. Он је полазио ди
ректно од човека ка човеку, прилазио је сваком
позоришном посленику преко чињеница, пода
така који су му били доступни, поглавито путем
репертоара. Зато је и настала тако занимљива и
људски топла историја, јер је професор Боривоје
Стојковић био свестан да историју не чини збир
умртвљених чињеница него скуп стваралачких
домета надахнутих позоришних уметника. Зато
је Историја српског позоришта, коју нам је по
дарио Боривоје Стојковић толико живописна и
свежа и данас” (Јовановић, 2010: 88).
Дијалог наших историја позоришта показа
ће њихове сличности и разлике. Дијалог наших
историја књижевности показаће њихове слично
сти и разлике. Тај дијалог неће водити, а најче
шће нису ни водили, њихови аутори. Тај дијалог
на својеврсан начин водимо ми, историчари би
ло књижевности било позоришта, драматурзи,
заљубљеници у драму и театар и можемо само
изразити задовољство како због тога што има
мо све више саговорника, тако и што нам се и
стари саговорници на овај начин враћају. Како
вели древна мудрост – као и у сваком дијалогу,
ми се не морамо увек слагати, али треба увек
бранити право да се другачије мишљење изне
се. Тако се богати лепеза наше културе а изра
ста и јача једна важна научна дисциплина а то
је српска наука о драми и позоришту.

Зорица НЕСТОРОВИЋ

Речник ужичког говора

У

друж ењ е Ужич ан а у
Бео г рад у и ове год и
не прославило је Цве
ти, славу своју, у прису
ству чланства и вели
ког броја гостију. Том приликом, уз
ломљење славског колача, на Учи
тељском факултету у Београду про
мовисан је и Речник ужичког говора,
који су објавили Службени гласник
из Београда, Учитељски факултет у
Ужицу и Србософт из Београда.
Ово вредно дело плод је вишеде
ценијског рада професора Ратомира
Цвијетића, уваженог лек
сикографа и педагога пре
минулог пре две године, а
књига је постхумно обја
вљена по сачуваним Цви
јетићевим рукописима.
У име издавача присут
нима се обратио Милорад
Симић, који је истакао да
је Речн ик ужичк ог гов о
ра рађен пуних 20 годи
на и да он са 12.000 речи,
1.500 израза и око 20.000
значења васпоставља жи
вот ужичког краја од пре
150 година или боље ре
ћи, васкрсава комплетну
мапу живота којим се некада живело.
„Ако смо живи онолико колико памти
мо и колико осјећамо, онда овај рјеч
ник дође као један велики подсјетник
– књига од сјећања“, рекао је Симић.
О томе колико је темељан Цвијети
ћев рад говори поређење овог ужич

Мотив ћилима у Сврљишком крају

ког речника са Речником САНУ, који је
обухватио све српске крајеве. Тако, на
пример, у Речнику САНУ има 307 на
зива за овце, а у овом 223; за крушке
у оном већем 294, а у овом 195 име
на, за шљиве у Речнику САНУ има 90
назива, а у овом 47.
Симић је истакао и примере неких
речи из ужичког краја, које су забе
лежене у Речнику: јабука – бјелијан
ка, зеленика, лепоцветка, принчевка,
царигратка, царевка; крушка – брон
зара, јечмарка, караманка, милешев
ка, краљица, петровача, царица; овца
– бјелиб орка, бјелогорка, вилогорка,
дурмиторка, златарка,
златиборка; коњ – вијо
гор, витез, вихор, гром,
ждрал е, змај, јаб уч и
ло, облак, челик. У овом
имен ос лову заб ел еже
но је чак 26 назива ко
јим млада удата жена од
давнина у народу ужич
ког крај а наз ив а свој у
зао ву: драг ов иље, кар а
виље, милоцвиље, мило
сејка, шећа и други.
Мил ор ад Си м ић је
изр аз ио над у да ће се
у мног им дом ов им а у
којима се чувају ужич
ке торбе и тканице које су поклони
ле мајке или сестре наћи места и за
Речник ужичког говора, који ће многи
ма „освијетлити пут до завичаја, гдје
би вас и данас неко радо видио и са
вама ријеч прозборио”.

Владимир СИМИЋ
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Уторак, 18. новембар 2014. године
Управа Фонда „Александар Саша Пе
тровић“ одржала је седницу у Дому Ву
кове задужбине.
Представљена књига Прича о Душа
ну Матићу аутора Радована Попови
ћа. Учествовали су: др Драшко Ређеп,
Зоран Колунџија, Радован Поповић и
Дејан Матић.
Уторак, 18. новембар
Представљен зборник Промишљања
традиције – фолклорна и литерарна
истраживања који је посвећен Мир
јани Дрндарски и Ненаду Љубинкови
ћу, издање Института за књижевност
и уметност, уредници Б. Сувајџић и Б.
Златковић. Учествовали су: проф. др
Мирјана Дрндарски, проф. др Ненад
Љубинковић, проф. др Мирка Зого
вић, проф. др Војислав Јелић, др Дан
ка Лај ић Михајл ов ић, др Смиљ ан а
Ђорђевић Белић, маст. Марина Мла
деновић, проф. др Бошко Сувајџић и
др Бранко Златковић.
Уторак, 2. децембар
У Свечаној сали Дома Вукове заду
жбине одржана је 21. трибина. Доцент
др Катја Хробат Вирлогет, професор
Приморског универзитета Факултета
хуманистичких наука при Центру за
археологију и културно наслеђе Сре
доземља (Пиран, Словенија), говорила
је о ритуал
 има прелаза, о границама
с оностраним и свету мртвих у фол
клору пејзажа. Руководилац трибине
проф. др Љубинко Раденковић.
Четвртак, 4. децембар
Председник Српске академије нау
ка и уметности академик Никола Хај
дин, свечано је отворио Међународни
научни скуп Вук Стефановић Караџић
(1787-1864-2014), који је трајао од 4. до
6. децембра (71 учесник). Скуп су ор
ганизовале Српска академија наука и
уметности, Одељење језика и књижев
ности, Матица српска, Нови Сад, Ака
демија наука и уметности Републике
Српске, Институт за српски језик СА
НУ и Вукова задужбина, а поводом 150
година од смрти Вука Стеф. Караџића.
Скуп је почео поздравним речима ака
демика Предрага Пипера, секретара
Одељења језика и књижевности, и ака
демика Наде Милошевић Ђорђевић,
председника Организационог одбора.
У уметничком програму учествовао је
Градски мешовити хор Центра за кул
туру „Вук Караџић“ из Лознице.

Уторак, 3. фебруар
Одржана 29. седница Надзорног од
бора Вукове задужбине. За председ
ника је изабран Секула Петровић из
Беочина а за потпредседника Снежа
на Максимовић из Београда.

дана Малетић и Божидар Пешев, као
и Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта.
Вукова задужбина даровала је своја
издања Андрићевом институту у Ви
шеграду.

Понедељак, 9. фебруар
Даница за младе VII годиште пред
стављена је ученицима Основне шко
ле „Браћа Барух“ из Београда. Књигу
су представиле и са децом се дружи
ле Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта, и Весна Видојевић Гаје
вић, аутор.

Четвртак, 5. март
У кабинету генералног директора
РТС-а потписан Споразум о сарадњи
на прихватању и популарисању про
јекта „Ћирилично писмо у тржишним
ком ун икац иј ам а“. Потп ис ив ању је
присуствовао председник Задужби
не, др Миодраг Матицки.

Петак, 13. фебруар
У Дому Вукове задужбине одржа
на је Свечана академија у част Луизе
Милер, ауторке књиге Наш брат – ка
петан Флора Сандс, штампане пово
дом обележавања годишњице Првог
светског рата. Свечаности су прису
ствовали српски званичници и пред
ставници дипломатског кора, као и др
Ивана Лучић, праунука војводе Степе
Степановића, и др Слободанка Грко
вић, унука Милунке Савић.

Среда, 11. март
У Основној школи „Владислав Риб
никар“ Даницу за младе VII предста
вили су аутори Гордана Малетић и
Божидар Пешев, као и Љиљана Си
мић, уредница Вуковог читалишта.

Субота, 14. фебруар
У организацији Огранка Вукове за
дужбине у Љубљани, у оквиру, већ тра
диционалног, Сретењског сабора, 14. и
15. фебруара у Љубљани и Марибору
одржани су Сретењски концерти Пр
вог београдског певачког друштва из
Београда, које делује под покровитељ
ством патријарха српског, а под дири
гентском палицом Светлане Вилић.
Концерти су одржани 14. фебруара у
Цркви св. Николаја и 15. фебруара у
Православној цркви св. Ћирила и Ме
тодија и код споменика Даворина Јен
ка у Љубљани, као и 15. фебруара у
вечерњима сатима у Цркви св. Јанеза
Крстника у Марибору.

Четвртак, 12. март
У Српској читаоници „Лаза Костић“
у Сомбору представљено је репринт
изд ањ е Вуков ог Ковч еж ић а (1849).
Учествовали су: др Миодраг Матицки,
проф. др Тихомир Петровић и проф.
Лидија Чанда.
Петак, 13. март
У Гимназији у Сомбору представље
на је Даница за 2015. годину и Даница
за младе VII. Учествовали су Миодраг
Матицки и Бошко Сувајџић.
Уторак, 17. март
Даница за 2015. годину представље
на је у Десетој гимназији „Михајло Пу
пин“ на Новом Београду. Учествовали
су аутори и Гордана Малетић, члан
редакције, Рајко Лукач, Бранко Сте
вановић, Љиљана Дугалић и Марко
Половина, ученик II7 Гимназије, као
и Љубомир Милутиновић, управник

гомир Ћулафић и Слађана Ристић;
Емилија Сувајац и Озренка Драгић,
ученице Економске школе; Љиљана
Симић, уредница Вуковог читалишта.
Петак, 3. април
У Основној школи „Лазар Саватић“ у
Земуну Даницу за младе VII предста
вили су Урош Петровић, књижевник,
Славка Петковић Грујичић, аутор, Љи
љана Симић, уредница Вуковог чита
лишта, и Никола Милина, ученик.
Уторак, 7. април
У Свечаној сали Вукове задужбине
одржана је 22. Вукова трибина из ци
клуса „Културно наслеђе“. Повод за
разговор била је књига Речник пирот
ског говора 1-2, Драгољуба Златковића
(„Службени гласник“, Београд 2014). О
књизи су говорили проф. др Недељко
Богдановић, проф. др Слободан Реме
тић и аутор књиге. Трибином руково
ди проф. др Љубинко Раденковић.
Уторак, 7. април
У Првој крагујевачкој гимназији, у
присуству великог броја ученика и на
ставника, представљено је 22. годиште
Данице Вукове задужбине. Учество
вали су: Миодраг Матицки, Гордана
Малетић, Љиљана Симић, Љубомир
Милутиновић и Славица Марковић,
директор Гимназије. Овом приликом,
у присуству Саше Миленића из Крагу
јевца, професора Гимназије и члана
Одбора Вукове задужбине за доделу
награде у области уметности, поче
ле су припреме за оснивање огран
ка Вукове задужбине у Крагујевачкој
гимназији.
У пос леп од невн им сат им а у Би
блиотеци „Вук Караџић“ у Крагујевцу
представљена су издања Вукове заду
жбине. Поред представника Вукове
задужбине присуствовала је и Весна

Четвртак, 11. децембар
У Дому Вукове задужбине, ИК Про
метеј из Новог Сада представила је
књиге из Прометејевих лингвистич
ких едиција (Популарна лингвисти
ка): Топоними су чувари нашег језика,
аутора Загорке Вавић Грос и Језички
одгонетник, аутора Милорада Теле
бака. Књиге су представили др Вељко
Брборић, Зоран Колунџија и аутори.
Четвртак, 18. децембар
У Средњој медицинској школи у Бе
ограду представљена Даница за младе
VII. Учествовали: Рајко Лукач и Бран
ко Стевановић, аутори, Љиљана Си
мић, уредница Вуковог читалишта, и
Милена Ковачевић, професорка срп
ског језика.
Среда, 28. јануар
У Малој сали Коларчеве задужбине
одржана је промоција Данице за 2015.
годину посвећене Вуку Стеф. Караџићу.
Академик Нада Милошевић Ђорђевић
и проф. др Бошко Сувајџић говорили су
о новим издањима Вукове задужбине
– Ковчежићу, репринт издању, преоста
лим књигама из Сабраних дела Вука
Сеф. Караџића Преписке XIII и други
том III књиге О језику и књижевности
и о књизи превода Вукових записа и
текстова о Вуку на немачки језик Vuk
Stefanović Karadžić 1787–1864–2014.
Mündliches Volksgut der Serbеn.

Недеља, 19. април
На 21. међународном салону књи
га у Новом Саду, у оквиру кога Вуко
ва задужбина излаже своја издања,
представљена је 13. књига Преписке
и књига прев од а Вуков их текс тов а
на немачки језик Вук Стеф. Караџић
1787–1864–2014. Mündliches Volksgut
der Serbеn. О књигам а су гов ор ил и
проф. др Бош ко Сув ајџ ић и Славко
Вејиновић, а присутне је поздравио
Љуб ом ир Мил ут ин ов ић, управн ик
Вукове задужбине.
Четвртак, 23. април
У Свеч ан ој сал и Дом а Вуков е за
дужбине одржана 23. трибина Вуко
ве задужбине из циклуса „Културно
наслеђе“ на тему „Јапанска митоло
гија и фолклор у преводу на српски“.
Учествовали су: др Кајоко Јамасаки,
др Данијела Васић, др Немања Раду
ловић и др Далибор Кличковић.
Четвртак, 23. април
У Амфитеатру Филозофског факул
тета у Косовској Митровици, одржана
је промоција Данице, српског народ
ног илустрованог календара за 2015.
годину. О Даници су говорили проф.
др Бошко Сувајџић, Славко Вејиновић,
Снежана Бојић, проф. др Валентина
Пит ул ић и доц. др Неб ојш а Лаз ић.
Пром оц иј у су пес мом „Црв ен цве
те“ отвориле чланице црквеног хора
„Бранислав Нушић“ из Косовске Ми
тровице, а у програму су учествовали
и студенти Филозофског факултета,
који су читали одломке из текстова
објављених у Даници за 2015. годину.
Присутнима се представио и Алексан
дар Касаловић, ученик петог разреда
ОШ „Бранко Радичевић“ у Косовској
Митровици, чија је песма „Љубав није
само реч“ објављена у најновијем из
дању Данице за младе.
Овом приликом председник Управ
ног одбора Вукове задужбине Бошко
Сувајџић уручио је Захвалницу Вален
тини Питулић за посебан допринос у
остваривању програма Вукове заду
жбин е. Пром оц иј и је прис ус твов ао
велики број професора, студената и
грађана Косовске Митровице.
Петак, 24. април
У Богословији у Призрену су Бошко
Сувајџић, Снежана Бојић и Славко Ве
јиновић, на иницијативу Валентине
Питулић, а у присуству његове све
тос ти влад ике раш ко-приз ренс ког
Теодосија, професора и ученика Бо
гословије, одржали промоцију кален
дара Даница за 2015. годину и том
приликом подарили по један приме
рак новог броја часописа најб ољим
ученицима. Промоција је била улеп
шана пригодним програмом, који су
припремили ученици Богословије.

Четвртак, 4. децембар
У Свечаној сали Вукове задужбине,
у оквиру „Вуковог читалишта“, одр
жан је сусрет са Весном Вид ој ев ић
Гајовић, књижевницом, песникињом
и сарадником Данице за младе. При
суствов али су, са својим наставни
цима, ученици основних школа „Вук
Караџић“ и „Владислав Рибникар“ из
Београда. Читалиште води Љиљана
Симић.
Петак, 5. децембар
Огранак Вукове задужбине у Чач
ку „Чувари дела Вука Караџића“ орга
низовао је традиционалну приредбу
у част дана града Чачка – „Млади чу
вари народне духовне културе“. Овом
приликом додељене су награде уче
сниц им а лит ер арн ог и лик овн ог
конкурса и изведен је културно-умет
нички програм чачанских школа.

Љиљ ан а Сим ић, уредн иц а Вуков ог
читалишта.

Огранак Вукове задужбине – Бела Вода: учесници културног програма у излетишту „Кисељаја“
Четвртак, 19. фебруар
На јез ичкој триб ин и, одржан ој у
Вуковој задужбини, представљена је
књига Анђелке Лазић Мачва у светлу
имен ос лов а. О књиз и су гов ор ил и:
Љиљана Вукић, Миодраг Матицки,
Даринка Вучинић и ауторка. Песник
Зоран Радовановић је у част ауторке
казивао своје песме.
Четвртак, 19. фебруар
У Гимн аз иј и „Руђ ер Бош ков ић“ у
Београду, представљена је Даница за
2015. годину. Учествовали су писци
Гордана Малетић и Божидар Пешев,
Љиљ ан а Сим ић, уредн иц а Вуков ог
читал иш та, и Дамњ ан Спас ој ев ић,
ученик Гимназије.
Петак, 20. фебруар
Огран ак Вуков е зад ужбин е, Дру
штво за неговање духовних вредно
сти „Вук Караџић“ у Нишу, обележило
је Дан матерњег језика у ОШ „Иво Ан
дрић“. Председник друштва Немања
Јов ан ов ић том прил иком предс та
вио је Даницу Вукове задужбине за
2015. са посебним освртом на при
логе из Данице за младе. Организа
тор и реализатор програма, а уједно
и сарадник Друштва била је професор
српског језика Рајка Затезало.

Вукове задужбине, и Љиљана Симић,
уредница Вуковог читалишта.

Лечић Миловановић, представник Би
блиотеке за сарадњу са медијима.

Четвртак, 19. март
У оквиру Фестивала дечјег ствара
лаштва „Медијана“, у организацији
нишке општине Медијана, на Фило
лошком факултету у Нишу предста
вљена је Даница за младе. О алманаху
је говорила Гордана Малетић, члан
редакције, а учествовали су и при
сутни писци за децу.

Среда, 8. април
Представљена Данице за младе у
Основној школи „Никола Тесла“ у Бе
ограду. Учествовали су аутори: Јово
Кнежевић, Божидар Пешев, Славка
Петковић Грујичић, Лав Лукић; Љиља
на Симић, уредница Вуковог читали
шта, и ученици ОШ „Никола Тесла“.

Петак, 20. март
У Дому Вукове задужбине одржа
на је промоције књиге Од Царигра
да до Будима аутора Славице Гароње
Радованац. Учествовали су: Миодраг
Мат ицк и, Душ ан Иван ић, Јел енк а
Пандуревић, Бора Бабић и ауторка.
Понедељак, 23. март
Уређивачки одбор скупа и зборника
о Шумадији одржао своју прву седни
цу. За чланове Одбора именовани су:
др Љубинко Раденковић, руководилац
пројекта, др Милоје Васић, др Мио
драг Матицки, др Бранко Златковић,
академик Слободан Реметић и Слав
ко Вејиновић, секретар.

Субота, 21. фебруар
У дворишту Вукове куће у Тршићу, у
организацији Центра за културу „Вук
Караџић“ из Лознице и огранка Вуко
ве задужбине при Гимназији „Вук Ка
раџић“ из Лознице, обележен је Дан
матерњег језика.

Понедељак, 30. март
У Филолошкој гимназији у Београду
представљена је Даница за 2015. годи
ну. Учествовали су аутори Душан Па
јин и Славица Гароња Радованац; као
и Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта. Ученица Емилија Вран
чић прочитала је свој рад.

Уторак, 3. март
Даница за младе VII представљена у
Основној школи „Дринка Павловић“ у
Београду. Учествовали су аутори: Гор

Среда, 1. април
Даница за 2015. годину представље
на у Економској школи „Нада Димић“
у Земуну. Учествовали су писци: Дра

Уторак, 14. април
У Кући Ђуре Јакшића представље
на је књига Вук Стеф. Караџић 1787–
1864–2014. Mündlich es Volks gut der
Serbеn (Српс ка усмен а нар одн а ба
штина) прир еђивача Бошка Сувај
џића. О књизи су говорили: Миодраг
Матицки, Анете Ђуровић, Мина Ђу
рић, Милијанa Симоновић и Бошко
Сувајџић, а у музичком делу програ
ма учес твов ао је Драган Млађ ен о
вић, представљању су присуствовали
и представници немачке амбасаде у
Београду.
Петак, 17. април
Проф. др Љуб инк о Рад енк ов ић,
потп редс едн ик Скупш тин е Вуков е
зад уж бин е и руков од ил ац Триб и
не, одржао је предавање студентима
славистике из Украјине и студентима
украјинског језика Филолошког фа
култета Универзитета у Београду.
Петак, 17. април
Даница за 2015. годину представље
на је у Гимназији у Зрењанину. Прису
ствовали су Љубомир Милутиновић,
управник Вукове задужбине, Славко
Вејиновић, сарадник за програмске
делатности и главни уредник листа
Задужбина, Божидар Пешев, аутор, и

Петак, 24. април
На свечаности поводом обележава
ња 70 година рада, лист Просветни
преглед уручио је Вуковој задужби
ни Захвалницу за успешну сарадњу.
Захвалницу је примио мр Љуб омир
Милутиновић, управник Вукове за
дужбине.
Субота, 25. април
У Гимназији у Градишки (Републи
ка Српска) представљена је Даница за
2015. годину. Књигу су представили:
Миод
 раг Матицки, Љубомир Милу
тиновић, Весна Крунић, председник
Огранка Вукове задужбине у Гради
шки, и ученици Гимназије.
Уторак, 28. април
У Студентском културном центру у
Београду, са којим је Вукова задужби
на потписала Споразум о пословнопрограмској сарадњи, представљена
су издања Вукове задужбине, о који
ма је говорио председник Задужбине
и главни и одговорни уредник Дани
це, Миодраг Матицки. Овом прили
ком он је Славољубу Веселиновићу,
директору Центра, уручио Захвални
цу за допринос у остваривању програ
ма Вукове задужбине.
Среда, 29. април
У Дому Вукове задужбине свечано
су уручене награде Вукове задужби
не за 2014. годину. Награда за област
науке уручена је Соњи Петровић, за
књиг у Сир ом аш тво у фолк лорн ој
традицији Срб а од XIII до XIX века.
Прилог проучавању народне културе
и, за област уметности, Бојану Оташе
вићу, за изложбу слика Разговори са
пријатељима, који је, за ову прили
ку, изложио слике, од којих је уље на
платну „Тајна“ из 2012. године покло
нио Вуковој задужбини.

Приредила Снежана БОЈИЋ
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ОСВЕТЉЕЊА
Ристине слике од Париза до Њујорка

Заборављени великан који је Србе у
Великом рату представио целом свету
Визуелне представе
о учешћу српске војске
у Великом рату
највећим делом су и
формиране на основу
документарних
фотографија Ристе
Марјановића, а његово
дело непролазне
вредности заслужено
је споменик културе
српскога народа

Л

ичн ост и дел о прв ог
српског фоторепорте
ра Ристе Марјановића
(1885–1969) заслужи
вало је и заслужује по
себну пажњу. Према јединственим
резултат им а и оствар ењ им а, по
себно о Великом рату, његово фо
тографско наслеђе проглашено је
спомеником културе града Београ
да, првим и јединим до данас. Он
лично овенчан је највишим при
знањем – Екселенције југословен
ске фотографије, уз првог српског
фот ог раф а Анас тас а Јов ан ов ић а
(1817–1899).
У јавности је дело Ристе Марјано
вића неупоредиво познатије од ње
гове личности, што је парадоксално,
али истинито. О његовој најранијој
младости зна се тек толико колико
је забележено у лексиконима или у
енциклопедијама. Рођен је у Шапцу
1. марта 1885. године. Основну шко
лу и три разреда гимназије изучио је
у родном граду. Напустивши четврти
разред гимназије, обрео се у Београ
ду. Вукле су га две напоредне љубави:
сликарство и фотографија.
У престоници је уписао Српску цр
тачку и сликарску школу Ристе и Бете
Вукановић, у оно време веома позна
ту и престижну. Некако упоредо почео
је изучавање фотографског заната код
Милана Јовановића, дворског фото
графа и свакако једног од најбољих
београдских мајстора. Било је то 1901.
године. Нешто доцније, заједно са сво
јим мајстором Миланом Јовановићем
преселио се у новосаграђени атеље у
Улици краља Милана 46, који се на
лазио поред ондашњег биоскопа „Ко
лосеум“, данас познатог под именом
„Звезда“.
Ако се макар летимице излистају
фотографије у монографији о Мила
ну Јовановићу, лако ће се уочити да
су кроз његов атељ е прош ли и ње
гов кум Бранислав Нушић, и Стеван
Сремац, и Јанко Веселиновић, и Бо
ра Станковић, и Радоје Домановић,
и Стеван Мокрањац, и Даворин Јен
ко и заиста још многи најзнаменити
ји људи старог Београда. Дочекујући
их и испраћајући их, разговарајући с
њима, посматрајући њихово понаша
ње, млади Риста Марјановић могао је
стећи онај важан наук о животу који
му је био бар толико драгоцен коли
ко и изуч
 авање фотографског заната,
на правом месту и од правог мајсто
ра, какав је несумњиво био Милан Јо
вановић и његов јединствени атеље
дворског фотографа.
Али, зачудо, није га држало место.
Њега ни звање помоћника дворског
фотографа, у најбољем београдском
атељеу, ни добра зарада, нису сасвим
задовољавали. Зато је те 1903. годи
не одлучио да отпутује у Беч, да би се
тамо, у правом центру фотографске
уметности, даље усавршавао.
Гов ор ећ и о тим свој им дан им а у
интервјуу за часопис Фотографија и
филм није се могао присетити где је
све у Бечу радио, у којим све атељеи
ма, али је истакао да је променио ви
ше њих. Учио је и урадио колико је
могао, а затим се 1905. године упутио
у Берлин. И у немачкој престоници је
провео нешто мање од годину дана, да
би, како је волео да каже, исте године
освануо у Паризу.
Кад је давао свој последњи интервју
главном уреднику часописа Фотогра

фија и филм Николи Радошевићу, већ
у позним годинама, није се сасвим ја
сно ни сећао, а није баш ни придавао
неки већи значај оним годинама ко
је је провео радећи и учећи у Бечу и
у Берлину. Међутим, све оно што га је
везивало за Париз, за Град светлости и
за град његове младости, било је јасно
и сећао се свега до у танчине.

У Паризу постаје
мајстор фотографије
Готово одмах по доласку у Париз
прим љен је у агенц ију Roll et com
pagnie која се бавила фотор епорта
жом. Даровити син власника агенције
Марс ел Рол пог ин уо је нес рећн им
случајем снимајући прве аутомобил
ске трке надомак Париза. Дошао је на
место фоторепортера уместо тог тра
гично настрадалог младог човека.
Ниш та вер ов атн о ниј е могао би
ти већи изазов за младића, какав је
био Марјановић, него ондашњи рад
у агенцији у својству фоторепортера.
Почетак двадесетог века поклапа се
са снажним развојем штампе и с ко
ришћењем фотографије, самостално,
или као фоторепортаже. До пре само
кратког врем ен а ред акц иј е лис то
ва нису ни објављивале фотографије
него су на лице места слале сликареилустратор е. Али већ у последњим
деценијама 19. и на почетку 20. века
фотографија је све више освајала про
стор у штампаним медијима. Што се
Ристе Марјановића тиче, он је у Па
ризу и у агенцији већ стекао завидан
углед. О њему, као о даровитом мла
дом фоторепортеру, говорило се и из
ван редакције у којој је радио. Зато
није представљало изненађење што
су се за њега и његов рад заинтересо
вали и други.
„Ту у агенцији Roll остао сам неко
лико година док ме није позвала ре
дакција New York Herald да ступим
као њен сарадник, што сам врло радо
учинио“, приповедао је Риста Марја
новић у свом последњем интервјуу. „У
том раду провео сам око седам годи
на, све док једног дана не стиже вест
да су балканске државе објавиле рат
Турцима. И на позив краља Петра ја
сам се одазвао. Јавио сам се редакци
ји Herald-a и питао да ли треба да дам
оставку или треба без оставке да се
одазовем патриотској дужности. Ан
самбл, главни уредник Herald-a, ре
као ми је да нема потреб е да дајем
оставку: ’Браните отаџбину, вршите
своју дужност, а када буде све готово,
вратите се овде на свој посао’“.
Тако је Риста Марјановић, одазива
јући се позиву у рат, напустио добро
плаћени тада већ уреднички посао у
америчком „Хералду“, са седиштем
у Пар изу, удобн ост жив ота у Град у
светлости на који се већ навикао као
млад и успешан човек, да би обукао
униформу официра српске војске и
пошао да брани своју земљу, не забо
рављајући при том ни свој нераздвој
ни фотоапарат.

Из Града светлости
у одбрану отаџбине
И заиста, осим што је поседовао ве
лико искуство у фоторепортажи, сте
чено у раду за париску агенцију Рол
и њујоршки лист Хералд, Риста Мар
јановић се убрзо истакао и као ратни
фоторепортер. Имао је истанчан сми
сао за масовне сцене, сигурно око да
забележи оне најважније догађаје и
личности, али и велике осетљивости
за детаљ који можда понајб оље до
кументује и представља људе у рату.
Поврх тога, са себи својственом си
стематичношћу, уз сваку фотографи
ју бележио је тачан податак о месту,
времену и личностима које се на њој
налазе, чиме је додатно и лично до
принео да његове фотографије буду
поуздан и веродостојан документ.
Улога Ристе Марјановића у балкан
ским ратовима била је двојака. Он је
прис тао на поз ив за моб ил из ац и
ју првенствено као српски родољуб.
Међутим, као ратни фоторепортеризв еш тач слао је свој е фотограф и
је и у Париз да би биле објављене у
француској, али и у осталој светској
штампи.

Одложио је официрску униформу,
одмах после окончања рата, и само
са својим нераздвојним фотоап
 ара
том, скупоценим „ернеманом”, обрео
се у Паризу, и у Хералду, где га је све
чекало, баш онако како му је и било
обећано. Али, опет не задуго. Судбоно
сног 28. јуна 1914. године нашао се на
париском хиподрому где се још оче
кивала кочија председника Републи
ке Француске Ремона Поенкареа па да
почне главна трка сезоне. И председ
ничка кочија се указала. У међувре
мену му је пришао пријатељ. У мало
речи обзнанио му је шта се управо до
годило у Сарајеву. Утом је и публика
на хиподрому дознала за атентат на
аустроугарског престолонаследника
Франца Фердинанда. Настало је узне
мирење. А председничка кочија, уме
сто према почасној ложи, окренула се
и наставила према Јелисејској палати.
Узнемирење са трибина париског хи
подрома као да је било наговештај да

или четврти конак од Призрена. Он
је био у пратњи само једног офици
ра и двојице војника. Неке добре же
не Арнаутке тада су учиниле нешто
што се није могло ни сањати. Видев
ши муке и невоље тога старог краља,
исплеле су, од кострети, назувке за
чизме, које су му олакшале пешаче
ње каменитим и залеђеним стазама
од једног до другог конака...” И да је
снимио само та два призора, било би
вероватно довољно да га не заборави
ни српска историја нити будући срп
ски нараштаји.
Преваливши и сам сва беспућа ал
банских планина и снимајући, обрео
се у Скадру. Ту је добио специјално
наређење Врховне команде. Избли
же га је разрадио са чувеним прав
ником и књижевником Слободаном
Јовановићем, шефом ратног пресби
роа. Ипак, кратко и јасно, упућен је у
Париз да би тамошњој, али и светској
јавности представио, уз помоћ својих

жене и у Лондону у Victoria museum-у
и у Graffton gallery. Запамтио их је по
себно по томе што му је честитао лич
но енглески краљ Џорџ Пети: „Исто се
поновило и у Лондону где је енгле
ски краљ са породицом присуствовао
отварању изложбе, а изложбу је отво
рио лорд Дерби. Краљ је с породицом
ушао у српску секцију и поздравио ме.
То је за мене био велики догађај и при
знање мог рада.”
После Париза и Лондона Свесаве
зничка изложба приказана је у це
лос ти и у Сјед ињ ен им Амер ичк им
Државама, које су 1917. године и са
ме ушле у рат на страни савезника.
Пош то је и изл ожбе свој их фото
граф иј а по светс ким мет роп ол ам а
скромно сматрао само повереним му
ратним задатком, чим га је извршио,
отпутовао је у Солун да би учествовао
у завршним операцијама за ослобо
ђење још неослобођене отаџбине. И
о томе славном војевању начинио је
на стотине јединствених и предраго
цених докумената.

Марјановићеве фотографије
– споменик културе

Риста Марјановић
свет неповратно напуштају последњи
дани мира, уочи највећег сукоба, ко
ји су историчари тек имали да назову
Првим светским ратом.
Опет се није двоумио Риста Марја
новић. Из Париза је узео возну карту
у једном правцу, за Беог рад, одазива
јући се на мобилизацију и примајући
дужност званичног фотографа Врхов
не команде српске војске у чину ка
петана.
Убрзо затим не беше ниједне уда
љене коте са српским положајима до
које није доспео капетан Марјановић
са својим „ернеманом”. Уз потписе на
фотографијама и године, уредно су
забележени и Ада Курјачица на Дри
ни, и Мачков камен, и Гучево, и Че
врнтија, и Багрдан, и Арнаутов гроб, и
Добре воде, и Слоново уво... И све по
беде и сви потоњи порази. Па и пре
лаз преко Албаније.
Нају п
 еч ат љив иј и и истов рем е
но најп от рес ниј и приз ор и пот ич у
одатле. Пред Везировим мостом, на
Црном Дриму, српски војници су у
носиљци преносили тешко оболелог
војводу Радомира Путника, начелни
ка Врховне команде. Нешто даље нови
призор страдања: „Краља Петра сам
такође снимио изненада у једном тре
нутку повлачења кроз Албанију... То је
било 19. новембра 1915. године. Срео
сам га на Стефан Мариту, то је трећи

фотографија, и страдање и избавље
ње српске војске. Потресни Марјано
вићеви снимци били су истовремено
и јединствен документ и непорецив
доказ да је српска војска сачувана и
непоражена. Поврх тога, примери ње
не натчовечанске издржљивости со
колили су борб ени дух савезника и
подизали њихов у то време пољуља
ни борбени морал.
За ту истину о српској борби и стра
дању и за Ристу Марјановића лично
куцн уо је час 1916. год ин е кад је у
павиљону Marsan париског Louvre-a
прир еђ ена Свесавезничка изложба
ратне фотографије. У интервјуу, који
је дао Николи Радошевићу, он се ова
ко осврнуо на тај незабораван догађај:
„Сматрао сам да сам за рад на илу
стровању историјских догађаја добио
признање прво од Француза тиме што
су они приликом организовања саве
зничке изложбе ратних фотографија
уврстили и српску секцију, дакле мо
је фотографије. Приликом отварања
изложбе у палати Лувру, у првој сали
је била изложена збирка мојих фото
графија, које су говориле о напорима,
јунаштву и патњама српске војске у
ратовима, а нарочито у Албанији. Из
ложбу је посетио и председник Фран
цуске Републике.”
После великог одјека у Паризу Мар
јановићеве слике су 1917. године изло

Као што су га својевремено, као са
свим младог човека, привлачиле ве
лике светске агенције, велики листови
и светске метрополе, тако је, после три
рата Србије у којима је учествовао и
о којима је сведочио својим фотогра
фијама, помало изненађујуће одлу
чио да све то напусти и скраси се у
Бео г рад у. Од 1919. нап уш та њуј ор
шки Хералд и Париз, град своје мла
дости. У српској престоници чекало
га је место у Централном пресбироу
и одељењу за штампу Министарства
иностраних послова. Непосредно по
сле рата је у Краљевини Срба, Хрва
та и Словенаца био један од оснивача
прве новинске телеграфске агенцији
Авала, а доцније и њен директор. По
сле Другог светског рата постао је са
ветник у новинској агенцији Танјуг,
у којој је остао све до пензионисања
1955. године.
До краја живота бодар и активан,
сређивао је највећу и најдрагоцени
ју збирку фотонегатива, беспрекорно
каталогизовану, која је због своје из
ванредне вредности с разлогом про
глашена спомеником културе града
Београда.
Лепшег помена свом делу није ве
ров атн о ни могао зам ис лит и нит и
лепшег спомена подићи себи за жи
вота. Ристи Марјановићу ни у рату, у
највећој и свеопштој несрећи, срећа
никад није сасвим окретала леђа. Осе
тио је то и препознао. Доцније, знатно
доцније, историчари српске фотогра
фије попут Дебељковића, Тодићеве и
Малића препознали су у Марјанови
ћев ом опус у дел о вел икан а српс ке
фотографије. Те фотографије које је
снимио у рату од 1912. до 1918. годи
не обележиле су и његову каријеру и
његов живот. Управо из тога раздобља
је и настала већина документарних
фотографија које сачињавају једин
ствену збирку од 8.542 фотонегатива,
данас културно добро непроцењиве
вредности.
Марјановићеве фотографије, нај
чеш ће без потп ис а о ауторс тву, за
ступ љен е су поч ев од истор ијс ких
читанки за школску употребу, до уни
верзитетских уџбеника, монографија
и других књига које су посвећене бал
канским и Великом рату. Тематска из
ложба његових фотографија, најпре
у Паризу, у Лувру, у који је ушао сво
јим радовима као први Србин, затим
у Лондону, где су му такође указане
највеће почасти, па у Њујорку, у којем
су га славили као уредника фотогра
фије Хералд трибјуна, беше прихва
ћена као аутентично и веродостојно
сведочење, дубоко емотивно и потре
сно, с наглашеном снагом визуелних
докумената којима се верује. Због све
га тога би се могло закључити да су
визуелне представе о учешћу српске
војске у Великом рату највећим делом
и формиране на основу документар
них фотографија Ристе Марјановића,
а његово дело непролазне вредности
и јест заслужено споменик културе
српскога народа.

Будимир ПOТОЧАН
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Домаћин и неимар
Видоје Петровић,
градоначелник Лознице,
града који је у протеклих
пет година донатор
награда Вукове
задужбине за науку
и уметност
Већ једанаест година на челу сте
града који даје прагматичан допри
нос наслеђу које су завештали преци у
језику и писму, изуз етном национал
ном благу. Вуков Тршић је у протеклој
декади искорачио у светску културну
баштину као што се и Вук својевре
мено из свог Јадра запутио ка Евро
пи. По чему је то Вуков завичај данас
препознатљив?
– И данас, као и у претходна два ве
ка, препознатљиви смо по Вуку и на
шој посвећености националном писму
и језику. Затим, по институцијама кул
туре и манифестацијама које баштине
сјај Вуковог дела али и других велика
на овога краја – великог научника Јова
на Цвијића, уметника Миће Поповића
који је почасни грађанин Лознице. Не
могу да не подсетим да је од пре не
колико година Центар за културу „Вук
Караџић” постао установа културе од
националног значаја а да је Вуков Са
бор у Тршићу на листи манифестаци
ја Унеска. Уложена је велика духовна и
материјална енергија у оно што зовемо
надградња културног наслеђа.
Пре осам година завршена је ве
лика обнова Вукове спом ен-кућ е а
потом је реконструисано комплетно
сабориште, изграђена модерна сце
на и амфитеатар. У Тршићу је отворен
Музеј језика и писма, више уметнич

ких радионица а посебан значај има
Прва кућа писаца у којој су се ранијих
година затекли признати књижевни
ствараоци из Шпаније, Шкотске, Бу
гарске, Египта, Грчке... Годишње кроз
ово место прође више од сто хиљада
посетилаца и то је најбоља потврда
да је култура у Јадру на добром путу.
Сматрам да овде треба још много ра
дити, да нам је потребна одговорна
и отворена стратегија за све могуће
типове представљања на
ше културне аутономије у
оквиру глобалних интегра
ција. Следећи ове импул
се, нам етн ул а се пот реб а
за изградњом вишенамен
ског цент ра за смеш тај
посетилаца како бисмо за
окружили целу причу о ре
деф ин ис ањ у знамн ит ог
места Тршић и омогућили
истински живот споменич
ког комплекса и активно
сти током целе године.

културни туризам постаје реалност и
жива привредна грана, а партнерство
локалне заједнице, институција кул
туре и образовања гаранција развоја
ширег окружења. Привели смо кра
ју изградњу вишенаменског центра у
Тршићу који омогућава вишедневни
боравак за сто педесет гостију, учесни
ка жанровски разнородних културних
програма. Мислим да би тај комплекс
са три хиљаде квадрата у будућности

То је широко поље за кре
ативну културну полити
Видоје Петровић и Миодраг Матицки
ку?
– Бескрајно поље могућ потписују Протокол о сардањи Лознице
ности отвора се изградњом и Вукове задужбине, 4. фебруар 2011.
објекта Међународног цен
тра за изучавање језика, књижевности могао да постане Међународни цен
и фолклористике. Могуће је нашим тар за изучавање језика.
ђацима и студентима понудити акти
ван боравак у прелепој природи, шко
У локалној политици најбрже се де
ле и радионице књижевности, језика, мистификује свака демагогија и за
калиграфије, етнологије, старих зана клањање иза вискоких политичких
та, звука, музике, ликовне уметности, циљева и тежњи. Ви сте на делу де
страним студентима школе српског мантовали такву праксу: понели сте
језика и историје, научницима и ис огромно културно бреме свесни одго
траж ив ач им а сем ин ар е, триб ин е, ворности за сваки поступак и време
могућност организ овања конгреса, у којем живимо.
истраживање нематеријланог насле
– Не смемо постати таоц
 и просеч
ђа и фолклористике... На овај начин ности. Локална самоуправа је била и

остала упориште одбране аутентич
них интереса грађана у различитим
областима друштвеног живота. Кул
тура је јавни интерес. Подсетимо да
су први тумачи античке демократије
сматрали да добро организована за
једница има велики простор за дело
вање у духовној сфери.
Шта је лозничка култура добила у
минулој декади?
– Лозница је дуги низ година за
стајкивала на овом пољу и данас је
можда право питање – зашто овако
капиталне институције културе нису
подизане у годинама када је радила
Вискоза са високим девизним прили
вима новца. Ја нисам желео да се ба
вим лажним дилемама и ефемерним
питањима, него стварима од фунда
менталног значаја за унапређивање
културне политике града па
је наш концепт био прихва
тљив за све три раније вла
де. Имали смо очекивану
финансијску подршку, зато
је свака установа културе у
Лозници, од Вуковог дома
са театарском сценом, умет
ничке галерије, завичајне
библиотеке, музеја и целог
Тршића заблистала – про
ширена и обновљена. Сетих
се како је један светски по
литичар мудро реаговао на
примедбу свог парламента
да се превише новца даје на
културу, те „да би више ва
љало за неке друге потребе,
рецимо одбрану“. Узвратио
је питањем: а шта ћемо он
да да бранимо, или ЧИМЕ
ЋЕМО ОНДА ДА СЕ БРАНИМО? Све
једно је како је одговорио, тек знао је
шта прича и шта хоће.
На пример?
– Колико смо кроз своју културну
историју кадри да нострификујемо
и заш тит им о свој е нас леђ е. Знајт е
да није довољно културни идентитет
бранити само бригом о ћириличном
писму и ћирилици. Нисам сигуран,
али ми се повремено учини да смо
се ми у Јадру један дужи период уда

КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ (1831–1865)

Поставио темељ српске
националне школе
Сто педесет година
од смрти првог
српског школованог
композитора,
пијанисте, диригента
и мелографа

О

ве године навршава се
сто педесет година од
смрт и прв ог српс ког
школованог компози
тор а, пиј ан ис те, ди
ригента и мелографа – Корнелија
Станковића, чија је појава означи
ла пут професионалног развоја срп
ске музике.
У времену у коме овај аутор живи и
ствара, друштвена и политичка дога
ђања значајно су мењала слику срп
ске културе. Велики утицај имала су
два српска устанка у којима се рађала
и обнављала српска држава. У Пешти
и Бечу окупљала се српска културна
елита, а то је било и време када је сво
ју борбу за језик повео Вук Караџић,
исправно га препознавши као једну
од најб итн иј их особ ен ос ти нац ио 
налног идентитета. У овом периоду
развија се и српски књижевни роман
тизам, међу чије најзначајније пред
ставнике спадају Бранко Радичевић,
Ђура Даничић и Јован Суботић, са ко
јима се Станковић дружио. У њиховој
средини он се заинтересовао за миса
ону концепцију „Уједињене омладине
српске“ и загрејао за њене идеје, сма
трајући да своју приврженост треба да
изрази и у свом музичком делу. Беч
је у то време био и духовно седиште
панславистичких идеја, које суштин
ски јесу утицале на формирање наци
оналних покрета различитих народа.
У Бечу упознаје и сликара Стевана То
доровића, који се и сам залагао за на
предак музике у српском друштву, као
аматер који се бавио и певањем и ди
риговањем. Њихова сарадња на пољу
музике постаће још интензивнија у

време када Станковић започиње свој
мелографски рад у Сремским Карлов
цима. У Србским новинама из 1859.
године забележено је да је Тодоровић,
као диригент хора, који су чинили ђа
ци из Лицеја и Гимназије у Београду,
на концерту у Саборној цркви извео
Станковићеву Херувимску песму. Ова
два уметника приређивала су и кон
церте на којима је Тодоровић певао, а
Станковић га пратио на клавиру.
Рођен је у Будиму, 1831. године. Му
зичко школовање започео je у Пешти,
где је учио виолину и клавир, пока
завши веома рано изразити музич
ки таленат. Потом одлази у Беч, град
у коме je изучаваo хармонију и кон
трапункт. Престоница аустријске ца
ревине формира не само његове прве
назоре о музици, већ ту настају и прва
дела – песме на стихове Јохана Вол
фганга Гетеа и Фридриха Шилера, а у
граду валцера пише и једну клавир
ску композицију у форми ове игре.
Под утицајем националних струјања,
која су већ дала значајне представни
ке у музици у многим европским зе
мљама, Станковић тежи да и његова
дела буду одраз времена у коме је жи
вео, подстакнута актуелним идеоло
шким струјањима. Узоре није могао
да пронађе у српској музици која је у
то време тек отпочела своју историју,
већ је упориште тражио у својој ства
ралачкој интуицији и сазнањима која
је понео из велике културне престо
нице. Инспирише се и српским ро
мантичарским песништвом. Године
1863. пише музику на стихове песме
Црногорац Црногорки коју је написао
Ђура Јакшић. На стихове Јована Јова
новића Змаја пише српску химну, која
никада није заживела, а инспирацију
проналази и у градској песми Што се
боре мисли моје која је настала на ре
чи кнеза Михаила.
Прво дело које компонује под ути
цајем панславистичких струја била је
Литургија. Изведена је 1851. године
у дому патријарха Јосифа Рајачића у
Бечу. Већ наредне године настала је и
друга Литургија, коју је публика од
мах имала прилике да чује у бечкој

грчкој цркви. Било је то дело које је
Станковић, касније, посветио „Панче
вачком српском црквеном певачком
друштву“. Нажалост, обе композиције
нису наишле на веће разумевање, јер
нису имале довољно изражене нацио
налне елементе. То га је подстакло да
дође у Сремске Карловце где се посве
тио проучавању духовне и световне
традиције свога народа. У овом граду
први нотама записује српске цркве
не напеве који су били познати под
именом „карловачко појање“, а које је
до тада преношено само усменим пу
тем. У периоду између 1861. и 1863.
године путује по српским крајевима
и бележи фолклорне мелодије. У исто
време припрема за штампу своје ве
лико, животно дело, збирку духовних
песама.

У

Београд се дефинитив
но преселио 1863. го
дине, када постаје и хо
ровођа Београдског пе
вачког друштва, које је
до тада водио Милан Миловук. Ово
је био веома значајан тренутак за
историјат ансамбла, јер је нови ди
ригент променио програмску поли
тику. Вођен таласом националних
идеј а Станков ић је на реп ертоа р

Корнелије Станковић
(Народни музеј Београд)
кога су нови певачи имали прилике
да добију основна знања из теори
је музике. Концерте које је држао са
Београдским певачким друштвом
доживљавао је као афирмацију иде
ја које је заговарао, али и као место
које је отварало могућност за фор
мирање естетских ставова о музи
ци код слушалаца. У то време јавља
се и идеја о оснивању прве музич
ке школе у Београду, која за његовог
живота није реализована.
Ствар ал ачк и и друш твен и зам ах
Корнелија Станковића прекинула је
болест. Умро је 1865. године у Буди
му и сахрањен на Табанском гробљу,
а његовом испраћају присуствовао је
велики број људи, омладине и срп

Први наш образовани музичар
Корнелије Станковић заузима посебно место у историји српске музике,
јер је он био први музичар са темељнијим музичким образовањем код
нас. Његов највећи значај лежи у чињеници да је као стваралац поста
вио темељ српске националне школе. Станковићево интересовање за
музику која је потицала из народа подстакло је њен даљи развој, дајући
значајне представнике управо у генерацијама које су долазиле.
ставио дела српских и словенских
аутор а, што је наи ш ло на вел ико
одобравање публике, која је у зву
ку интерпретираних композиција
препознавала мелодије проистекле
из народа. Истовремено, увидео је
и значај едукације публике, али и
чланова хора. За ту прилику осно
вао је тзв. Приуготовни хор у оквиру

ских интелектуалаца. Песма коју му
је посветио Лаза Костић, написана
1860. године, била је уклесана на ње
говом надгробном споменику. После
Станковићеве смрти завладао је култ
„корнелијанства“, одавања почасти за
рад и његово залагање у правцу афир
мисања националне културе, о чему
сведочи велики број текстова који су

љавали од светионика слободе. Није
се без разлога песник обратио нацији
стиховима: „Хоће ли слобода умети да
пева као што су сужњи певали о њој?”
Сигуран сам да изнад више топони
ма у Јадру лебде и светлуцају звезде
још неких племенитих а заборавље
них људи овог краја: Антонија Боги
ћевића из Клубаца и Јевте Савића из
Тршића, Симе Сарића из Цикота, игу
мана троношког Мелентија, првог су
дије лозничког после турске власти,
Петра Бојиновића из Горњег Добрића,
Богосава Богићевића, Антонијевог си
на... Свако од њих је припадао једном
тешком времену и дао несумњив до
принос утврђивању западних граница
наше државе на подручју лозничког
краја. Коме је данас, чак и у Лозници,
познато да се главни штаб Карађор
ђевих снага налазио у Руњанима код
Сарића чесме. Правда је намирена,
ако тако можемо рећи, када говори
мо о Троноши, занављањем манифе
стације „Троношки родослов” којом
град Лозница, Подрињски културни
клуб и Епархија шабачка популари
зују песничко стваралаштво. Али, то
није довољно, где су остали знамени
ти Јадрани и Подринци?
Значи ли то да имамо потребу за
вел ик ом обн ов ом свој е истор иј е и
културе?
– Наравно. Као што осећамо потре
бу да Лозница и вуковско дело буду
представљени на шир ем плану, та
ко и овде, у Лозници, очекујемо да
статусни симболи града буду људи –
неимари, као и високообразовне ин
ституције. Исто тако, чини ми се да
у протеклом периоду у Лозници ни
су били довољно представљени лау
реати наградa Вукове задужбине. За
две године требало би да обележимо
седам векова манастира Троноше. Та
задужбина краља Драгутина подигну
та је 1317. године. Тај споменик наше
културе и духовности „старији је“ и од
Косовског боја. За нас је Троноша све
то место јер је тамо стасао Вук Стефа
новић Караџић. Дакле, имамо шта да
понесемо у будућност са овог подне
бља богате културне географије.

Љубомир МИЛУТИНОВИЋ

у то време штампани, а говорили су
о овом композитору. У Даници Илир
ској објављена је и песма под називом
Сузе над гробом Корнелија Станкови
ћа, коју је написао Матија Половина у
Ријеци. Уз стихове, аутор је забележио:
„На гласу вјештак и глазботворац, Сер
бин Корнелије Станковић, понос и по
уздање чисте народне Еутерпе, пусти
прије хора и времена узносити своју
душу ономадне у Будиму граду. Вјеч
на памет томе заслужному нашинцу,
уметнику“. Музичко друштво „Стан
ковић“ пренело је Станковићево тело
у Београд, 1940. године.
Иако малобројан, стваралачки опус
Корнелија Станковића заузима посеб
но место у историји српске музике, јер
је он био први музичар са темељни
јим музичким образовањем код нас.
Његово стваралаштво почивало је на
ром ант ич арс кој идео л ог иј и кој а је
афирмисала националну традицију,
што је као одраз било веома присут
но у европској музици. Станковиће
ве клавирске композиције писане су
у форми варијација на народне теме,
међу којима се посебно издвајају Што
се боре мисли моје, Тавна ноћи и Устај,
устај, Србине. Значајно место припа
да обрадама песама за глас и клавир,
које су стилски биле ближе раној ро
мантици. Композитор је тежио да ме
лодијска линија народних мелодија
буде потпуно сачувана, док је клавир
ска деоница требало да је оплемени
уметничком обрадом. Водио је рачу
на и о извођачким могућностима та
дашњих музичких уметника и оних
који су се бавили музиком, као што
су била певачка друштва.
Најв ећ и знач ај Корн ел иј а Стан
ковића лежи у чињеници да је као
ствар ал ац пос тав ио тем ељ српс ке
националне школе. Његово интере
совање за музику која је потицала из
народа подстакло је њен даљи развој,
дајући значајне представнике упра
во у генерацијама које су долазиле. А
какав је био Станковићев однос пре
ма народној песми можда је најлепше
изражено у предговору збирке Србске
народне песме из 1859. године где пи
ше: „Красота и љубкост наших народ
них песама позната је не само нашем
него и страном свету. Али су наше пе
сме до сада познате више по лепој ми
сли која је у њима неголи по гласу,
по мелодији, што је главно у свакој
песми“.
Красоту и љупкост, уз велики сми
сао за уметничку обраду, Корнелије
Станковић је положио у темеље срп
ске музике, остајући у њој као источ
ник у то време савремених, за српску
музику потпуно нових стремљења.

Александра ПАЛАДИН
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Поезија деветорице
Добитници 51. Вукове награде (снимио Милета Мирчетић)

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ

Вукова награда

К

ултурно-просветна за
једница Србије додељу
је Вукову награду поје
динцима и установама
за нарочите резултате
остварене у стваралачком раду на
ширењу културе, образовања и нау
ке у Републици Србији и на свесрп
ском културном простору. Овогоди
шња, педесет прва Вукова награда,
уручена је 13. фебруара у Свечаној
сали Председништва Републике Ср
бије. Покровитељ свечаности било
је Министарство културе и инфор
мисања Републике Србије.
Жир и за дод ељ ив ањ е Вуков е на
граде донео је Одлуку о добитници
ма овог престижног признања и ове
године награђени су: Бошко Вујачић,
народни гуслар, Београд; Србољуб Иг
њатовић, књижевник, Београд; Јован
Колунџија, виол
 иниста, педагог, Бео
град; ОШ „Краљ Милутин“ из Грачани
це; Босиљка Росић, етнолог, музејски
сав етн ик и ист раж ив ач, Чај ет ин а;
проф. Славенко Салетовић, редитељ,

добитници од 1964. године до данас
чине част награди и Културно-про
светној заједници Србије.
Пригодним речима присутнима се
обратио Љуб ив ој е Ршум ов ић, књи
жевник и председник Културно-про
светне заједнице Србије. Беседио је о
Вуку Караџићу и времену у коме је
стварао овај наш истакнути великан.
Истакао је да је мудри и практични
Вук знао да ослонац за све своје прет
поставке, планове, напоре и жеље мо
же наћи у народном језику који мора
добити облик, значај и достојанство
неоп ходн о да се те претп ос тавке и
планови остваре. Најчувенија Вукова
мисао: Пиши као што говориш, чи
тај као што је написано, налази се у
темељу његове реформе и правописа.
Њоме је формулисао смисао тог свог
превратничког пословања али и обо
гатио и задужио књижевноисторијску
науку, рекао је Ршумовић.
Поруку Миодрага Митровића, пред
седника Управног одбора Компаније
„Miteco“, главног донатора 51. Вукове
награде, прочитала је Ивана Мирко

Жири за додељивање Вукове награде:
Проф. Светислав Божић, композитор, председник жирија; проф. Милован
Витезовић, књижевник; Жарко Димић, историчар; Бора Дугић, музички
уметник; Рада Ђуричин, драмска уметница; проф. Драган Мраовић, књи
жевник и књижевни преводилац; Селимир Радуловић, књижевник; Љуби
воје Ршумовић, књижевник, и Радован Мића Трнавац, академски сликар.
пед аг ог, Бео г рад; проф. др Драг ан
Станић, књижевник, књижевни тео
ретичар и критичар, Нови Сад; Дра
ган Стојков, сликар, Сомбор; проф. др
Нице Фрациле, етномузиколог, Нови
Сад, и Жарко Чигоја, издавач, култур
ни посленик, Београд.
Изу з етну Вукову наград у доб ил и
су: проф. др Михајло Митровић, ар
хитекта, Београд; проф. др Дарко Та
нас ков ић, фил ол ог, ориј ентал ис та,
књижевн ик, Бео г рад и Комп ан иј а
„МОНА“, Београд.
На свеч ан ом уруч ив ању наград е
лауреатима у Председништву Репу
блике Србије бројне госте поздравио
је Живорад Ајдачић, генерални се
кретар Културно-просветне заједни
це Србије, који је истакао да дело више
од 500 најеминентнијих стваралаца,
културних прегалаца, научника, про
фесора, привредника мецена култу
ре представља темељ наше културне
историје, и да колико Вукова награда
значи добитницима, толико и бројни

вић, руководилац сектора за финан
сије и администрацију.
У име жир иј а, Одл ук у о наг рад и
прочитао је Светислав Божић, ком
позитор, председник жирија.
Награда, коју су добили лауреати,
састоји се од дипломе (аутор академ
ски сликар Рад ом ир Стев ић Рас) и
плакете (аутор академски вајар Не
бојш а Мит рић, изр ад а Уметн ичк а
ливница „Јеремић“). Ове године ла
уреати су, такође, добили и комплет
књига „Србија 1914–1918“.
У име награђених захвалио је Дра
ган Станић, који је истакао да је часно
и ласкаво наћи се на повлашћеном
списку носилаца овог великог при
знања. Он је у име свих награђених
захвалио жирију на високом вредно
вању њихових постигнућа и настоја
ња да нечим смисленим дарују свет.
Програм је водила драмска уметни
ца Биљана Ђуровић.


Марија БИШОФ

Антологија „Девет боја
Баната” представља
један потпуно личан,
лирски озарен и
истовремено дубоко
меланхоличан одабир
песничких савременика
и сабеседника

А

нтологија Драшка Ре
ђепа Девет боја Бана
та представља редак
и хвале вредан изда
вачки подухват зрења
нинске „АГОРЕ“ и Градске народне
библиотеке „Жарко Зрењанин“ из
Зрењ ан ин а. Изн ик ла из прв он а
челног огледа Драшка Ређепа „Два
десети век књижевног Баната“, који
је објављен у зборнику Банат кроз
векове (Вукова задужбина, Београд,
2010), Антологија представља избор
поезије на српском језику деветори
це аутора „који су поникли у Банату,
и премошћују столеће ратова (Ми
лош Црњански), тај двадесети век
компилација, свемоћне ужурбано
сти и дотад невиђених мера оства
рености“. Антологијски избор девет
песника, у том контексту, оснажује
напор Вукове задужбине да осови у
вертикалу српско културно памће
ње, а нас саме повеже са одређеним
традицијама и вредностима које нас
чине бољим него што јесмо.
Антологија Девет боја Баната пред
ставља један потпуно личан, лирски
озарен и истовремено дубоко мелан
холичан одабир песничких савреме
ника и саб еседника; у елиотовском
смислу, она је једна дубоко „завере
ничка“ књига, географ
ски атлас дух а кол ико
аутора који су у њој раз
мештени, толико и онога
који је са њима у непре
кинутом дијалогу. Захва
љујући ауторитету једне
од последњих барокних
личн ос ти на „Српс ком
Сев еру“, о већ ин и ових
аутора се сведочи из ин
тимн е, „зав ер ен ичк е“,
личне перспективе. Са
ма пое зија Деветорице
дата је у изврсном, мај
сторском одабиру.
Шта је за прир еђ ив ач а, а њег ов
предговор је приповедање пое зије,
песнички Банат?! „Банат није при
рода већ постојбина ветра, слане зе
мље, моч вар а, раст ур ен их и онд а
одмах неочекивано приљубљених се
ла, унакрсних река, вечитог осећања
границе скрајнутости, угла на који се
и иначе гледа испод ока, издалека јед
нако као и изблиза.“
Банат, тај тамни вилајет „Српског
Севера“, јесте меланхолија и поезија,
али је, према ренесансним мерама и
мерилима, истовремено и сликарство,
и грађанска култура, и култура жи
вљења, и архитектура. О томе сведо
чи већ насловни Мотив из Беле Цркве

архитекте и сликара Ђорђа Табакови
ћа, на корицама књиге. Банат су и зе
лене и тихе боје река, Тисе, Бегеја и
Дунава.
„Будућност је последица необаве
штености“, поручује ингениозни Во
јислав Деспотов. Каква је будућност
српског народа? Има ли је? Можда,
ако се похрани међу топониме срп
ског историјског памћења, као што је
Банат, или „атлас Војводине старе“.
Антологија Драшка Ређепа опису
је круг, боље речено спиралу, око два
десетог века песничког Баната, као
аутентични „прилог феноменологи
ји географије духа“. Од почетка века,
од Тодора Манојловића, са којим су
друговали Црњански и Сиб е Мили
чић, великог путника, полиграфа и
полиглоте, песника „ведрине српске
модерне књижевности“, преко Жар
ка Васиљевића, Милоша Црњанског,
Душана Васиљева, Богдана Чипли
ћа, Васка Попе, Мирослава Антића,
Вујице Решина Туцића, све до краја
књиге, одакле нас „радознало и ра
сањено осматра Војислав Деспотов
(1950–2000), који није дочекао тај тако
преломни и препознатљиви педесе
ти рођендан Орвелом претпостављен
и показан“. Њихово је све. Њихови су
Сомб ор, Бел а Црк ва, Нов и Сад, Вр
шац, Кикинда, Нови Бечеј, Мокрин,
Меленци...
И, зач уд о, у овом спект ру бој а, у
овом избору песама, добијамо друга
чије утиске о већ добро познатим и у
историји књижевности потврђеним
вредностима, као што су Црњански и
Попа, али и о другим, помало забо
рављеним ауторима. И они се сами,
међусобно, боље читају. Поново про
читане песнике и читалачка публика
ће сагледати, верујемо, у необичном,
чувидном светлу.
Фок ус се пом ер а од објект ивн ог
лет оп ис ањ а тамн ог Бан ат а, преко
пое тс ког, озар ен ог ли
риз ма, мел анх ол иј е и
депресије, све до драго
цених личних сведоче
ња, попут оног, рецимо,
о сахрани Тоше Манојло
вића: „А сцена коју сам
упамтио за цео живот и
која је достојна озбиљног
сведочења казује како су
поспани бечкеречки гра
ђани отварали своје кап
ке да би видели погребну
поворку која је песника
пратила на Томашевач
ко гробље, са једностав
ним и сур овим питањем: А ко је то
умро?“
Као и у другим књигама Драшка
Ређепа, закономерно је приближава
ње и преплитање визуелног ракурса,
сликарског рафинмана, историјског
и био г рафс ког прис туп а, јез ичк их
рази грар иј а и симб ол ичк их разб о
коравања поезије. Драшков поглед је
силовит и искошен, увек самосвојан,
ређеповски.
Књигу која је пред нама одликују
изврстан стил и изузетан рафинман
прир еђивача, али и блистава запа
жања и барокна поигравања, карак
теристична за приповедање поезије и
поезију приповедања господина Дра

шка Ређепа. Језик је ослобођен, сли
ке се асоцијативно ређају, понекад
и нагомилавају. Истовремено, у свој
својој асоцијативној разбарушености,
приређивач луцидно и непогреши
во издваја оно што чини срж певања
изабраних песника. Код Тодора Ма
нојловића, песничког сабрата Гијома
Аполинера и Ендре Адија, то је тема
двојништва, или пак „синдром двој
ника“ (Песме мога двојника, 1958). Код
Душана Васиљева, пак, то су питања
младости, „међувремена“, очаја и тра
гичне скрајнутости, једног искошеног
идентитета, у сагласју, рецимо, са ви
ђењима Радомира Константиновића
и Стевана Раичковића.

П

оглед Драшка Ређепа
озбиљно уважава око
кам ер е и филмс ки
ракурс. Тако је Тодор
Манојловић посве ле
гитимно „центрифугални играч“,
Жарко Васиљевић Војводину ста
ру посматра из птичје перспекти
ве, док Богдан Чиплић приземној,
рецимо „жабљој перспективи“ даје
примат. Деспотов је између Стани
славског и Тарзана; евоцира се до
кументарни филм М. Антића Тро
јица из старог Сомбора и др.
Жарко Васиљевић је представљен
као меланхолични лирски портрет,
у паспартуу грађанског стар ог све
та. Богдан Чиплић је „многописац и
полиграф“ из Новог Бечеја, „песник
који укида сваку раздаљину са пред
метом своје пажње“. Изврсна су запа
жања Драшка Ређепа о Мики Антићу:
„Полиграф, крећући се и иначе сло
бодно и дечачки раздрагано у неколи
ким жанровима и медијима (драма,
филм, реп ортажа, путоп ис, ром ан,
сликарство), Антић је, у бити, остао пе
сник крупно димензионираних осва
јачких планова за срећом. Махом је
своја дела потписивао као песник, а
Банат је препознавао свуда, несрећан
тек када, ријући дубоко по панонском
тлу, никада није наилазио на шкољке
и корале. Није тако случајно ни што је
сценарио за документарни филм Тро
јица из старог Сомбора (Петар Коњо
вић, Веља Петровић, Милан Коњовић),
написао као писмо мајци Меланији
коју је, иначе, у предићевском мани
ру, највише препознавао, и то на раз
личитим странама, као богородицу с
ореолом од цица.“
Ипак, када се прочита цела књига,
остаће посебно упечатљив њен крај.
Рапсодија о Деспотову. Војислав Де
спотов је код Драшка Ређепа предста
вљен разиграно, чувидно, џојсовски.
Драшко наглашава оно што суштин
ски чини модерност Воје Деспотова:
рапсодичност, игру, одбаченост, по
игравање са глупошћу, ворхоловски
нерв.
Говор ећи о пое зији Деветорице у
сјајној антологији Девет боја Баната
зрењанинске „АГОРЕ“, Драшко Ређеп је
умногоме казивао о „Српском Северу“.
О свом избору. О себи. О нашој култури.
А избор наше културе је да Драшко Ре
ђеп остане један од последњих барок
них Срба. С обе стране реке.

Бошко СУВАЈЏИЋ

ИЗ УСТАНИЧКИХ КАЗИВАЊА

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ НАГРАДЕ „ОДЗИВИ ФИЛИПУ ВИШЊИЋУ“

Четири београдске капије

Милена Марковић добитница
признања за родољубиво песништво

З

а напад на Београд Карађорђе је дуго
чекао згодну прилику. На Бајрам, после
поноћи, предложи он својим људима да
Беог рад освајају кроз четири капије: Са
ва-капију, Варош-капију, Стамбол-капи
ју и Видин-капију, и то изнутра, под окриљем ноћ
не таме и у највећој тишини.
Буљубаша Конда, одбегли крџалија, заједно са По
савцем Узун-Мирком и неколицином својих момака
увуку се у град преко бедема. Турци помислише да
су неки њихови и изнутра им отворише капију – СА
ВА-КАПИЈУ. Они одмах поубијају све турске страже,
а устаници навале. Настане узбуна и паника међу
Турцима, што устаници искористе. Највећи Посавац
међу устаницима, Милисав Чамџија, узјахао турски
топ, па из свег гласа кличе:
– Срби, браћо, крила соколова, К’ мени! К’ мени!
Чамџија на турском топу седи!
Кнез Сима Марковић водио је другу групу бора
ца и они ударише на ВАРОШ-КАПИЈУ. Трећу је пред
водио Васа Чарапић. У три колоне наилазили су из
правца Теразија и јуришали на СТАМБОЛ-КАПИЈУ,
главни улаз у варош београдску. Ту Турци највећи
отпор пружише.

– За мном, јунаци!..Е, изеде ме пас, закон му ње
гов! – тек што повика,
а би у леђа погођен. А онда додаде:
– Не бојте се, браћо, ено пева Чамџија на беде
му!…
И заиста, војници као да добише крила и јурнуше
силовито, провалише капију и ухватише се у коштац
са ушанченим Турцима.
После су ту Васу Чарапића сахранили.
Под командом Станоја Главаша уђе и четврта гру
па у град преко ВИДИН-КАПИЈЕ.
После су Срби заузели Ратно острво и тако спречи
ли помоћ Турцима у храни и оружју, а потом један
одред бећара заузе и Водену капију и српска војска
уђе у Београдску тврђаву. Најзад, и Сулејман-паша
са својом пратњом напусти град, тако да Карађорђе
и његови устаници скроз овладаше најзначајнијом
тврђавом Београдског пашалука.
Турке евнухе нису дирали, док хареме порастура
ју и жене врате кућама. Прота Матеја сиђе на Саву
и стане крштавати све некрштене главе, нарочито
децу.
Тако су Карађорђеви војници заузели Београдски
град за само један дан!

Бранка РАДОВАНОВИЋ

Н

аг рад а „Одз ив и Фил ип у
Вишњићу“ за родољубиво
песништво за 2015. годи
ну припала је песникињи
Милени Марковић за „на
рат иван, савремен и експ рес иван пе
снички израз ововременог родољубља
које аутентично, драматично и критич
ки поетизује и увезује профане култове
садашњице са древним и архетипским
симболима, по чему је достојна следбе
ница славног узора песника буне“.
Одлуку о награди, коју Задужбинско дру
штво „Први српски устанак“ из Орашца до
дељује, јубиларно, 20. пут, донео је жири у
саставу: академик Матија Бећковић (пред
седник), академик Милосав Тешић, Дра
ган Лакићевић, Владимир Јагличић и мр
Иван Златковић.
Поводом овогодишње награде објављена
је збирка песама Милене Марковић Ма
лена Бањска (Орашац, 2015, 88 стр.). Пого
вор књизи под насловом Помало је такијех

пјесника... написао је Мухарем Баздуљ.
Свечано уручење признања уприличено
је на Сретење, 15. фебруара 2015. године, у
Марићевића јарузи у Орашцу.
Милена Марковић, сценариста, драмски
писац, песникиња, рођена је 1974. у Зему
ну. Дип лом ир ал а је Факултет драмс ких
уметности у Беог раду, Одсек драматурги
ја, драмом Павиљони, или куда идем, ода
кле долазим и шта има за вечеру (1998).
Ауторка је и следећих драма: Бог нас по
гледао – Шине, Шума блиста, Брод за лут
ке, Бели, бели свет, Наход Симеон, Жица,
Змајеубице.
Саставила је и следеће збирке песама:
Пас који је појо сунце (2001), Истина има
терање (2003), Црна кашика (2007), Пти
чије око на тараби (2009), Пре него што
све почне да се врти (2011), књига сабра
них песама (2012), Песме за живе и мртве
(2014).
За стваралаштво је вишеструко награ
ђивана.

Бранко ЗЛАТКОВИЋ
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Српска слава на
Унесковој листи
Регистар нематеријалног културног
наслеђа Унеска богатији је за српску
породичну славу и то је прво културно
добро из Србије уписано на ту листу.
Одлуку о упису српског обичаја по
родичне славе на листу нематеријал
не културне баштине Унеска донео је
Међувладин комитет за заштиту не
материјалног културног наслеђа.
Центар за нем ат ер иј алн о нас ле
ђе Етнографског музеја приложио је
Унесковој комисији обимну докумен
тацију која на најбољи начин указу
је на значај славе у српском народу,
пре свега као симбола заједништва.
Србија је предложила и народно ко
ло за упис на репрезентативну листу
нематеријалног наслеђа, а Комиси
ја Унеска ће тај предлог разматрати
ове године. Регистар нематеријалног
културног наслеђа Србије садржи 28
елемената.

Изложба „Легат
Стевана и Станислава
Биничког”
Један од најзначајнијих представ
ника српске савремене музике Стани
слав Бинички, композитор „Марша на
Дрину”, рођен је 1872. године у Јасици,
код Крушевца, где је службовао ње
гов отац Стеван као командант Треће
понтоњерске чете.
Тоновима једне од најпознатијих
корачница у свету и поемом „Марш
на Дрину” отворена је изложба фото
графија, нота, докумената и предмета
породице Бинички, који су дуго чува
ни у депоу крушевачког музеја.
На месту касарне у којој је рођен
Станислав Бинички данас је школа са
450 ђака, која носи његово име. Иако
је наш славни композитор поред За
падне Мораве живео само неколико
година, овде се зна да је учио од Мо
крањца, да је био хоровођа, оснивач
српске музичке школе и први дирек
тор Бео градс ке опер е. Зао с тавш ти
ну породице Бинички крушевачком
Народном музеју поклонио је Мили
вој Јосифовић, унук Станислава Би
ничког.

ника, део вредног намештаја који је
користио брачни пар Лубарда, затим
приватне фотографије, али и предме
те које су користили у свакодневном
животу: порцелан, тањире, сувенире...
Ту је и штафелај Петра Лубарде, затим
палета, боје, четке...
Лубарда је Београду посветио слику
Човек и звери, а она говори о искуше
њима, изазовима и тешкоћама кроз
које је престоница Србије пролазила
кроз векове.
У плану је да Туристичка органи
зација Београда уврсти Легат Петра
Луб ард е међу мес та кој а обав ез но
треба видети када се борави у глав
ном граду.

Изложба посвећена
Јосифу Панчићу
У Галерији Прир одњачког муз еја
у Беог раду министар културе и ин
формисања Владе Републике Србије,
Иван Тасовац, отворио је 27. децем
бра 2014. године изложбу посвеће
ну Јосифу Панчићу. Министар је том
приликом рекао да изложба под нази
вом „Путовање. Јосиф Панчић (1814–
1888)” не подсећа само да су српска
култура и наука одавно део европске
културне баштине већ и да нас инспи
рише да прихватимо сопствену одго
ворност за будућност српске науке и
културе. Тасовац је цитирао францу
ског песника Пола Валерија који је
написао да „оно што ме интер есује
није увек и оно што ме се тиче” и до
дао да му се чини да је Јосиф Панчић
„управо тако нешто имао на уму када
је константно ширио спектар области
којима се бавио и достигнућа којима
нас је све задужио”.

Јосиф Панчић

Легат Стевана и Станислава
Биничког
Део изложбе посвећен је Миливо
ју Стојановићу Брки, команданту 12.
пука у Балканским ратовима и Дру
гог гвозденог пука у Првом светском
рату, у чију част је „Марш на Дрину”
компонован.
Легат Бинички заузеће значајно ме
сто у сталној поставци Народног му
зеја у Крушевцу.

Отворен Легат
Петра Лубарде
У репрезентативном здању на Де
дињу, у којем је живео познати сликар
Петар Лубарда (1907–1974), свечано је
отворен Легат Петра Лубарде у којем
ће посетиоци моћи да виде дела ко
ја 30 година нису била доступна јав
ности.
У приземљу и на првом спрату пред
стављено је 16 од 24 слике, колико је
пронађено у кући када је комисија за
попис садржаја и предмета Легата Пе
тра Лубарде Секретаријата за културу
Скупштине града ушла у тај простор
2008. године. Осим слика, посетиоци
могу да виде и цртеже познатог умет

Легат Петра Лубарде

Један од аутора текста у каталогу
Војислав Васић истакао је да је Пан
чић народни херој, пошто никада у
историји српског народа ни један на
учник није имао толики углед као он.
„Панчић је био славан у Србији, и то
не само у стручној јавности, већ и у
народу.”
У априлу 2014. године навршило
се 200 година од рођења ботаничара
Јосифа Панчића, једног од велика
на српске науке, а изложба предста
вља омаж животу и раду тог великог
природњака и изузетног човека, ко
ји је српски народ задужио великим
научним достигнућима. Изложени
су хербарски примерци Панчићевих
биљака из Србије и са Балканског по
луострва из Генералног хербаријума
Балканског полуострва Природњач
ког муз еј а у Бео град у и Ботан ичке
баште у Беог раду; књиге о флори Ср
бије, међу којима је и његово капи
тално дело „Флора Кнежевине Србије”,
као и лични предмети који су кори
шћени за теренско истраживање: ме
тална кутија за прикупљање биљака,
пинцета, лупа.
Изложба, која је била отворена до
краја априла 2015, обогаћена је видео
пројекцијама са више од 200 фото
графија биљака које је детермини
сао Панчић, фотографисаних у свом
природном амбијенту.

Српска књижевна
задруга
„Кол о” или „Плав а биб лио т ек а”
Српске књижевне задруге, најстари
ја књижевна едиција на нашим про

сторима, данас броји 716 наслова. У
тој антологијској библиотеци сваке
године подједнако су заступљена де
ла из књижевности и науке, пре свега
историје и историје уметности.
У чувеним сиво-плавим корицама
2014. године објављено је седам нових
наслова. Међу њима је и „Историја ду
бровачке књижевности” на коју се, ка
жу, чекало 200 година. Аутор те велике
научне и књижевноисторијске синте
зе је професорка Злата Бојовић. Ова
књижевна едиција обух
 вата неколи
ко стотина аутора, почев од аноним
них стваралаца и радова најранијих
хуманиста попут Бенка Котруљевића,
аутора прве књиге о трговини у којој
су први књижевни записи, па све до
епа „Осман” Ивана Гундулића и де
ла Игњата Ђурђевића, који у 18. веку
представља последње велико име ду
бровачке књижевности.
После 50 година, пред читаоцима се
појавио нови превод стихова Секста
Проперција, римског песника с краја
старе ере, за који су заслужни Гордан
Маричић, Милица Кисић Божић и Је
лена Тодоровић.
У 106. кол у су и „Ант ичке тем е”
акад ем ик а Слоб од ан а Душ ан ић а,
етномитолошке студије Ненада Љу
бинковића „Наши далеки преци” и
ликовно-историјска синтеза Лазара
Трифуновића „Српско сликарство од
1900. до 1950”. Из савремене домаће
књижевности објављене су „Изабране
песме” Петра Пајића и роман „Повра
так у Аркадију” Славице Гароње.

Изложба о
Светом Сави
Дан Светог Саве, 27. јануар, Музеј
Вука и Доситеја обележио је новом
тематском изложбом о Светом Сави,
која је отворена у простору Оџакли
је. Посетиоци су могли да се подсете
улоге и значаја које је за образовање
и културу у средњовековној Србији
имао Растко Немањић. На одабраним
копијама фресака из фонда Галерије
фресака могло се видети како је лик
Светог Саве представљан на средњо
вековном живопису, као и на икона
ма, које уједно сведоче о настајању и
ширењу култа ове значајне историј
ске личности. Тежећи да се улога Све
тог Саве посетиоцима представи на
што целовитији начин, на изложби
су приказана и раритетна издања До
ментијановог Житија Светог Симеона
и Светог Саве и Стематографија Хри
стофора Жефаровића, које се чувају у
оквиру изузетног библиотечког фонда
Музеја Вука и Доситеја.

Света Гора на
фотографијама
У гал ер иј и Атриј ум Биб лио т ек е
града Београда отворена је изложба
Света Гора на фотографијама акаде
мика Панајотиса Вокотопулоса, коју
су организовали Друштво пријатеља
Свете Горе Атонске из Београда и Би
блиотека града Београда у сарадњи са
Светогорским центром из Солуна, чи
ји је председник Јанис Бутарис, гра
доначелник Солуна. Аутор изложбе
је професор византијске археологи
је, редовни члан Атинске академије
при Одељењу византијске археоло
гије и уметности, а од 2006. године
је инострани члан Одељења историј
ских наука Српске академије наука и
уметности.
Изложба представља избор из бога
те колекције аутора коју чине мотиви
са Свете Горе. На његовим фотогра
фијама заб ележени су јединствени
светогорски призори знаменитих ма
настира и природног амбијента Ато
са. Отварању изложбе присуствовао
је јеромонах Серафим, као изасланик
Свештене општине и игумана мана
стира Хиландара.

Рељефни орнаменти
Храма Светог Саве
Поводом 120 година иницијативе за
подизање Храма Светог Саве и 30 го
дина од наставка радова, у Галерији
РТС-а отворена је изложба рељефних
орнамената вајара Небојше Савови
ћа. Представљена је и књига Поглед у
Храм, архитекте Драгомира Ацовића.
Изложбу је отворио његова светост па
тријарх српски Иринеј, a присутнима
се обратио и в. д. генералног директо
ра РТС-а Никола Мирков.
Аутор изложбе, Неб ојша Савовић,
на изложбу гледа као на дар публици.
„Поклањамо им оно што нису били у
прилици да виде, то је нека фаза на
путу ка коначном решењу. А коначно
решење имамо на великим фотогра

фијама где видимо изведено стање у
мермеру како ти рељефи изгледају”,
рекао је Савовић.
Богато опремљена и илустрована
књига „Поглед у храм” пружа нам
увид у ток унутрашњег уређења Хра
ма Светог Саве, са акцентом на пери
од од 2000. до 2011. године, у којем је
њен аутор био главни архитекта тог
репрезентативног здања.
Мика Антић

„Плави
чуперак”
Дејану
Алексићу
Награда „Плави чуперак” припала
је Дејану Алексићу за роман „Ципе
ла на крају света”, у издању Креатив
ног центра из Београда. Међународни
центар књижевности за децу „Змајеве
дечје игре” у Новом Саду установио
је 2014. године признање за литера
туру намењену деци и младима, обе
лежавајући пола века од изласка из
штампе збирке песама „Плави чупе
рак” Мирослава Антића. У јануару су
упућени позиви на адресе 60 писаца,
критичара и изучавалаца књижевно
сти за децу с молбом да свако сачини
листу пет најбољих наслова домаћих
аутора, објављених минуле године.
Позиву се одазвало њих 47 номи
нујући укупно 39 наслова за награ
ду „Плав и чуп ер ак”, а најв ећ и број
гласова, укупно 33, чланови великог
жирија дали су Алексићевом роману.
Награда jе аутору уручена 2. априла
2015. године, на Међународном дану
дечје књиге.

Путевима
Мирослављевог
јеванђеља
Министар култур е Иван Тасовац,
у друштву свог руског колеге Влади
мира Мединског, отворио je изложбу
„Путевима Мирослављевог јеванђе
ља” у Музеју Вука и Доситеја. Први пут
у Србији изложен је оригинални 166.
лист Јеванђеља.
Лист је у Србију стигао захваљујући
сарадњи министарстава културе Ср
бије и Русије и то је била јединствена
прилика да ова генерација види тај
лист и тако отвори нову страницу у
односима два министарства.
Директорка Народног музеја Бојана
Борић Брешковић, у чијем је оквиру и
Музеј Вука и Доситеја, оценила је да
је долазак 166. листа Мирослављевог
јеванђеља јединствен културолошки,
емотивни доживљај и велики догађај
за српску културу.
Директор националне библиотеке
Русије, Антон Ликхоманов, додао је
да је Јеванђеље симбол заједничког
наслеђа две земље и изразио наду да
ће 166. лист изазвати интересовање
јавности и продубити добру сарадњу
између две земље. Лист се од 1846. до
1883. године налазио у Кијеву, а након
тога пренет је у Императорску јавну
библиотеку.
У Националној библиотеци Русије
у Санкт Петербургу, где се тренутно
налази, заведен је као „Лист из Ми
рославова јевангелија Ф. п. I. Nо. 83” у
збирци Порфирија Успенског. Библи
отека у Санкт Петербургу је на свом
сајту поставила део посвећен Миро
слављевом јеванђељу из којег се сви
заинтересовани могу упознати с бур
ном историјом тог вредног докумен
та.
Изл ожба је бил а отвор ен а од 10.
марта до 5. априла 2015. године.

„Антићеви дани”
у Новом Саду
У Културном центру Новог Сада 14.
марта 2015. год ине одржана је ма
ниф ес тац иј а „Ант ић ев и дан и”, по
свећена обележавању 50 година од
објављивања збирке песама „Плави
чуперак”. Изложено је више од 60 раз
личитих издања књиге из библиотеке
Мике Антића, као и оригинални руко
пис истоим
 ене песме. Јубилеј су сво
јим ликовним радовима увеличала
деца која су показала и рецитаторско
умеће. У Градској кући, на песников
рођендан, уручена је награда за по
езију „Мирослав Антић”. Често пре
штампавана и допуњавана Антићева

збирка, доживела је близу 100 изда
ња. Јован Љуштановић је истакао да је
то зато што је Мирослав Антић успео
да ухвати „велико детињство”, тј. ко
рак између детињства и одраслости,
који је пун промена и необичних до
гађаја.
У години јубилеја награду за поези
ју „Мирослав Антић” добио је Марјан
Чакаревић за збирку „Језик”, у издању
Културног центра Новог Сада.
Одб ор „Ант ић ев их дан а” предл о
жио је да се подигне споменик књи
зи „Плави чуперак”. Савет за културу
Новог Сада разматра да споменик бу
де постављен већ следеће године.

Дани Београда
Од 16. до 19. април а одржан и су
четрнаести Дани Београда, у оквиру
којих је изведено око 40 забавних и
културних програма, сврстаних у три
тематске целине: У ритму историје, У
ритму музике и У ритму победе. По
сетиоци су могли бесплатно да оби
ђу Музеј града Београд, Музеј Николе
Тесле, Велики барутни магацин, Му
зеј Вука и Доситеја, Галерију фресака,
Музеј Југословенске кинотеке, Музеј
Паје Јовановића, Конак кнегиње Љу
бице...
Повод за одржавања Дана Београда
јесте сећање на два значајна датума
из престоничке историје. Први је 16.
април 878. године, дан када је у пи
сму папе Јована Осмог први пут по
менуто словенско име града Београда,
а други 19. април 1867. када су Турци
на Калемегдану симболично предали
кључеве града кнезу Михаилу Обре
новићу, чиме је Београд и званично
постао српски град.
Круна овогодишње манифестаци
је била је свечана додела признања
престонице руском редитељу Никити
Михалкову и уручење награда града
Београда заслужним лауреатима.

Стогодишњица смрти
Надежде Петровић
У галерији у Чачку, 29. априла, отво
рен а је Мулт им ед иј алн а док ум ен
тарна изложба „Надежда Петровић
1915–2015”, чим е је поч ео програм
обележавања стогодишњице смрти
вел ике сликарке. Сад ржај изл ожбе
инс пир ис ан је жив отом, ствар ал а
штвом и значајем Надежде Петровић
у уметничком, културном и друштве
ном миљеу Србије.

Надежда Петровић,
Аутопортрет, 1907.
Мултимедијална поставка, разно
врсним садржајима и на савремен
и пријемчив начин, документарно,
уметнички, филмски, драмски, гово
ри о Надежди, њеној породици, сли
карству, историјским и уметничким
приликама тог времена, са посебним
освртом на ратни период и њену смрт
у Ваљеву. Изложена Надеждина пи
сма говоре о њеном личном животу
и унутрашњем доживљају и сведоче
о важним тренуцима страдалништва,
великој људској и цивилизацијској
несрећи.


Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Изворник
Годишњак Огранка Вукове
задужбине у Гајдобри током
девет година непрекидног
трајања негује разноврсност
стваралаштва које
је инспирисано Вуком
и његовим делом

У

прв ом број у Изв орн ика гот ов о
трећ ин а књиг е нас лов љен а је
као: казивања, причања, записи,
у којој је представљен типичан
народни говор источне Херцего
вине. Велики број текстова посвећен је самом
месту – Гајдобри. Детаљно је истражено поре
кло и име села и о њему је писано као o кул
турном простору чије куће, у архитектонском
смислу, представљају типичну војвођанску
кућу. Занимљив је податак да је од настанка
па све до данашњих дана село задржало пр
вобитно име.
Други број Изворника, који је штампан као
двоброј, излази из локалног окружења и, уз по
моћ већег броја сарадника постаје тематски
шири, разноврснији и богатији. Књига је доби
ла коначну форму: величину, решење корица,
избор текстова... Вeлико поглавље од 65 стра
на насловљено је са Из нашега народа. У њему
су објављени наслови Жене казују, Речник ма
ње познатих речи, о учешћу Словака у ствара
њу неких темељних вредности српске културе,
о прецима и презимену Лазара Сочице.... Обја
вљен је и текст поводом откривања спомен-пло
че на згради Основне школе Алекса Шантић у
Гајдобри њеном дугогодишњем директору, за
служном учитељу и васпитачу петнаест генера
ција ученика. Спомен-плочу у бронзи поставио
је огранак Вукове задужбине у Гајдобри.

У четвртом броју Изворника једна трећина
књиге посвећена је устанку у Херцеговини по
знатом као Невесињска пушка. Реч је о најзна
чајнијем устанку Срба за ослобођење у другој
половини 19. века. Објављени су и текстови о
неким аспектима демографског развоја Гајдо
бре, Гајдобранским салашима, о обнови мана
стира Хиландар, Доситејевом доласку у Србију,
српско-словачкој културној сарадњи, а забеле
жена су и казивања о народној старини, тради
цији и мудрости.
У петом броју Изворника поп Новак Мастило
вић, активни припадник покрета отпора у Дру
гом светском рату, описао је усташка зверства у
Гацку 1941. године. Текст за овај број годишња
ка уступио је наш сарадник Благота Жарковић
из Београда, који поседује и чува рукописе свог
ујака, попа Мастиловића. Споменимо, такође, и
текстове: Рига од Фере, весник балканског уједи
њења, о Србима западно од Дрине и Дунава, Сави
Владиславићу, Цариградском гласнику, Право
славној цркви рођења Светог Јована крститеља у
Бачкој Паланци. Објављен је и текст: Ношње као

Огранак Вукове
задужбине
Огран ак Вуков е зад уж бин е у Гајд об ри
основан је 20. фебруара 2004. године, а са
да је регистрован под називом Вукова за
дужбина – огранак у Гајдобри. Издаје своју
годишњу публикацију – Изворник, у коме
се говори о животу, обичајима и људима из
Гајдобре и са простора Херцеговине, ста
рог краја многих житеља Гајдобре из ко
јег су се доселили на простор Бачке. Први
број Изворника објављен је 2005. године
и до сада је штампано девет бројева овог
вредног годишњака. Приређивач свих из
дања је Митар Шутић, главни и одговорни
уредник Изворника, који је уједно и пред
седник Управног одбора огранка.

У осмом броју Изворника представљен је Јуриј
Б. Борјев из Москве, истакнути савремени ства
ралац, водећи руски естетичар... велики прија
тељ српског народа, Србије, њених становника
и њене културе. Мирјана Н. Радованов Матарић
(САД) пише: Исидора Секулић и енглеска књи
културно-историјско обележје српског народа ју жевност у нашој периодици пре Другог светског
гозападне Бачке и Херцеговине и др.
рата. Штампан је и прилог о књизи Живот и
У шестом броју Изворника истичемо прилог прикљученија Димитрија Обрадовића нареченог
Радована Ковачевића, са поднасловом – Срби у калуђерству Доситеј, објављена у Лајпцигу
католици и југонационалисти између илузија 1783. године и Предлог да се посмртни остаци
о словенству и сна о властитој држави (Беле Николе Тесле сахране у порти Храма Светога
шке из Далмације, Сплит-Задар-Книн...); Божи Саве на Врачару. Такође, истакнимо и текст о
дар Јововић пише о херцеговачким фратрима и животу и делу Франца Ајзенхута (1857–1903),
српској ослободилачкој мисли, a Данило Уроше једног од највећих европских сликара оријен
вић о Србима у будимском Табану...
талиста, рођеног у Бачкој Паланци. Посебно су
На корицама седмог Изворника приказана је интересантни прилози: Сарадња српске босан
скулптура Богородице Соколичке, мермер, око скохерцеговачке и далматинске интелигенци
XII века. Узгред речено, у сваком броју годи је крајем XIX и почетком XX века, Свети Сава
шњака другачије су илустрације корица. О овој у народним предањима у Босни и Херцеговини;
Богомајци текст Утамничена Богомајка пише Живот и дело Тео дора Крачуна, Економски и
Милослав Шутић који каже да овој скулпту друштвено-културни живот Бачке Паланке у
ри припада посебно место у срп
Дунавској бановини, Трагови народ
ској историји… Она је најстарија,
ног лекарства у Гајдобри и др.
међу иначе ретким српско-визан
У деветом броју Изворника пет
тијским скулптурама и сама та
наест аутора објавило је двадесет и
стар ост, прем а Мил ан у Каш а
два прилога. Први је текст Мирјане
нину, чини је јединственом. Ова
Н. Радованов Матарић из Калифор
скулптура, после Косовске битке,
није, сталне сараднице, родом из
из манастира Бањске код Косовске
Футога, која пише текст под насло
Митровице склоњена је у оближњи
вом: Људи из старог Футога. Затим
манастир Соколицу у којој борави
следе текстови: Положај Српкиња у
више од шест векова. Чувају је мо
Мостару и Херцеговини крајем XIX
нахиње у једној једва приметној
и почетком XX века; Павле Јулинац
црквици.
и његово племство; Архимандрит
Седми број Изворника испуња
Леонтије Нинковић, духовник и пе
вају текстови о развоју српске гра
сник... Митар Шутић пише о коло
ђанске интелигенције у Мостару, „Изворник 7“,
низација Гајдобре 1945. и првих
затим прилози о Иви Андрићу у Бо на слици скулптура
десет година задругарског живо
санској вили, о старим хералдич Богородице
та; Снежана Илић о повезаности
ким и сфрагистичким симболима Соколичке, мермер,
географских карактеристика Хер
Гајдобре и њиховом изворном зна око XII века
цег ов ин е са ант роп ол ош ким и
чењу. Реч је о два симбола: грбу и
културолошким особинама Херце
печату, који означавају идентитет општине Гај говаца; Милован Т. Бошковић о традиционал
добра. Ту су и прилози о Јеврејима у Бачкој Па ним народним јелима Херцеговаца.
ланци, Црквеном хору Свети Јован Крститељ,
И, на крају, истакнимо да је у девет бројева Из
приказане су и старе разгледнице Бача, стара ворника, на око четири и по хиљаде страница,
занатска и нека ретка занимања, а дат је и посе своје прилоге објавило неколико стотина ауто
бан прилог о лану – биљци са најфинијим влак ра, верних сарадника овог годишњака.
ном и др.

Митар ШУТИЋ

БЕЛА ВОДА

Јединствено село Србије
„Беловодска розета“ основана је 1976. године у Белој Води и једна је
од најстаријих и најмасовнијих манифестација у Србији. Истоимена
награда додељује се, од 1988. године, истакнутим прегаоцима за
изузетан допринос српској култури и уметности

С

амо на Роз ети, за про
теклих 39 година, било
је око 10.000 учесника и
око 200.000 гледалаца, а
на осталим програмима
још приближно толико.

Ј

едно од ретких села у Срби
ји које је много средстава и
енергије уложило у културу
и уметност јесте Бела Вода –
село између Лазаревог Кру
шевца и Миличине Љубостиње. Од
ликује се богатством, креативношћу
и масовношћу културно-уметнич
ких и образовних програма.
Једна од најстаријих и најмасовни
јих манифестација у Србији је „Бело
водска розета“, заснована 1976. године
у Белој Води.
Почев од 1988. године у оквиру ове
културне маниф естације заживела
је и јединствена награда, рукотворна
„Беловодска розета“ од беловодског
пешчара која се као симб ол српске
уметности са повељом о награди до
дељује појединцима за изузетан до
принос српској култури и уметности.
Она је и централни симб ол морав
ске уметничке школе (Лазарице, Ра
ванице, Велућа, Наупаре, Каленића,
Милентије, Манасије...), чије је изво
риште и средиште шест векова у Бе
лој Води.
На „Беловодској розети“ учествова
ли су наши истанути књижевници,
књижевни историчари, културни и
научници радници, драмски уметни
ци, народни прегаоци и духовници:
Мира Алечковић, Милован Витезо
вић, Слоб од ан Рак ит ић, Мир а Ба
њац, Радош Бајић, Љуба Степановић,
Радмила Савићевић, Жика Миленко
вић, Петар Божовић, Љиљана Стјепа
новић, Јелена Жигон, Весна Пећанац,
Рада Ђуричин, Марко Николић, Небој
ша Дугалић, Милија Вуковић, Андреја
Злат ић, Мом ир Брад ић, Таш ко На
чић, Тома Курузовић, Милан Ђурђе
вић, Љиљана Токовић, Вицо Дардић,
Саша Сибиновић, Тихомир Станић,
Љиља Ђоковић, Драгомир Брајковић,
Љубивоје Ршумовић, Даринка Вуче
новић, Марија Бишоф, Добрица Ерић,
Адам Пуслојић, Петар Пајић, Слобо
дан Зубановић, Добри Димитријевић,
Вера Мајска, Бранко Л. Лазаревић, Ан
тоније Маринковић, Љубиша Ђидић,
Миомир Ристовић, Љубица Басарић,
Звонимир Аздејковић, Вук Крњевић,
Невена Живић, Слободан Влајић, Срба

и Светомир Радовић, Милорад Мића
Бајић, Љуб омир Денковић из Новог
Сада, Момчило Крковић и Светомир
Басара и Властимир Миладиновић
из Бео град а, Ген ад иј Прав отор ов и
Сергеј Горјаинов из Москве, Синиша
Ант ић из Чачк а, Здравко Јов ић из
Крушевца, Оливера Штрбац из Бео
града и Милена Белензада са својим
студентима из Крагујевца, Југослав и
Виолета Оцокољић, Снежана Крејић,
Весна Каракаш, Дарко Миловановић
и други који су учествовали у вајар
ским, мозаичарским и сликарским
колонијама.

Уручење Розете академику Драгославу Михаил
 овићу 2014.
Ђорђевић, Драгољуб Дади Миладино
вић, Бошко Руђинчанин, Миодраг Ра
довић, Раша Попов, Драган Јовановић
Данилов, Александар Петров, Љиљана
Ђурђић, Мома Димић, Даринка Дара
Вучинић, Витомир Станојевић, Веро
љуб Вукашиновић, Љубица Ненезић,
Иван Пудло, Момир Драгићевић, Ан
гел Думбравеану, Милан Вучићевић,
Милентије Ђорђевић, Милета Аћимо
вић Ивков, Љубинко Драгићевић, Ми
лош Ћулумовић, Милан Вучићевић,
Биљ ан а Грков ић, Ђорђ е Пав лов ић,
Љубивоје Радовић, затим књижевни
критичари и историчари: Мирослав
Максимовић, Јован Делић, Димитри
је Тасић, Милосав Буца Мирковић,
Радивоје Микић, Милош Петровић,
Владимир Јаглић, Љубица Петковић,
Радоје Савић...
Своја уметничка дела Белој Води
подарили су ликовни уметници (ва
јари и сликари): Радољуб Спасојевић,
Слободан Бобан Миладиновић, Раду
ле Анђелковић, Александар Микић
– Аца Моравски, Димитрије Симић,
Милашиновић, Милутин Јовић, Зо
ран Васиљковић, Дубравко Милано
вић, Драган Димитријевић, Владимир

Банашевић, Милорад Ђокић, Павле
Пај а Поп ов ић, Груј иц а Лаз ар ев ић,
Бобан Стојановић, Небојша Милчев,
Горан Ћеличанин, Божа Ковачевић,
Славољуб Чворовић, Божидар Вуле
ковић, Бранислав Вученовић, Милан
Ђокић, Јованка Рашовић, Миља Ђор
ђевић Ђурић, Светлана Аздејковић,

Вајарска колонија „Беловодски пе
шчар“ основана је 1984. године и јед
на је од најстаријих и најуспешнијих
у Србији. На њеној летњој школи уче
ствовали су студенти ФПУ из Београда
и ученици старих заната из Чачка.
Уређен је парк скулптура остваре
них у Вајарској колонији и Спомен
парк. Граду Крушевцу поклоњено је
неколико скулптура, као и Травнику
и Рибарској Бањи.
Моз аи ч арс ка школ а и кол он и
ја „Младен Србиновић“ основана је
2010. године и у њој учествују профе
сори и студенти мозаика из Крагујев
ца и Београда.
Године 2009. Бела Вода је основа
ла јединствени Муз еј клесарства и
вајарства моравске школе који као
одељење крушевачког музеја захвата
период од праисторије до данас (за
натски и уметнички експонати).
Село је изградило два амфитеатра:
велики за 2.000 посетилаца у центру
Беле Воде и мали за око 300 посетила
ца у планини у излетишту „Кисељаја“
посветивши тако најдрагоценије про
сторе културним садржајима.

Добитници „Беловодске розете“
Десанка Максимовић (1988), Матија Бећковић (1991), Миодраг Павло
вић (1993), Љубомир Симовић (1994), Радомир Андрић (1995), Танасије
Младеновић (1996), Стеван Раичковић (1997), Борислав Радовић (1998),
Бранко В. Радичевић (1999), Брана Петровић (2000), Рајко Петров Ного
(2001), Младен Србиновић (2002), Неда Арнерић (2003), Милорад Павић
(2004), Милован Данојлић (2005), Светислав Божић (2006), Добрица Ерић
(2007), Емир Кустурица (2008), Амфилохије Радовић (2009), Владета Је
ротић (2010), Душан Ковачевић (2011), Мирко Ковачевић (2012), Драган
Недељковић (2013) и Драгослав Михаиловић (2014).
Мирјана Миња Николић, Ивана Ве
сић, Добрица Максимовић, Обрад Јо
вановић, Љубинка Митровић Милић,
Владимир Митровић, Велинка Спа
сојевић, Вјекослав Ћетковић, Драго
љуб Драган Димитријевић, Светозар

Уз помоћ Завода за заштиту спо
мен ика култ ур е у Краљ еву и град а
Крушевца заштитило је све култур
но-историјске споменике и спомени
ке природе (најлепшу чесму Србије из
1847. године, сеоско гробље које на

зивају галеријом под ведрим небом,
Спомен-цркву краља Александра Ка
рађорђевића, два стара храста и Спе
цијални резерват природе „Осредак“
(сада у поступку), архивску грађу...
Објављено је девет књига из исто
риографије, приређено осам књига,
антологија и зборника, пет бројева
часописа „Моравски цар оставник“,
25 разгледница...
Село је организовало најмасовни
је такмичење за Богојављенски крст
у Србији на Западној Морави, једин
ствену поетско-музичку сцену на са
мој Морави „Моравски цароставник“,
Јесеновање Поморавља, Левча и Тем
нића... и на стотине приредби, акаде
мија, предавања... неколико научних
скупова и округлих столова на разли
чите теме.
Засновало је побратимске и сарад
ничке односе са Шемпетром у Сло
венији, Каза Нуовом код Риминија у
Италији, Љубињем у источној Херце
говини, Кобишницом код Неготина,
Ђеновићима код Херцег Новог и мно
гим другим местима.
Огран ак Вуков е зад ужбин е у Бе
лој Води је за библиотеке овог села,
школе у Брајковцу, цркве у Кукљину
и манастире Комаране и Прерадовац
обезбедио око 10.000 књига.
У Белој Води је четири године одр
жавана Књижевно-филозофска школа
из Крушевца и Међународни сусрети
писаца у организацији УКС.
Снимљено је двадесетак докумен
тарних емисија трајне вредности са
различитим телевизијама.
У последње четири деценије Бела
Вода је постала живо интелектуално
стециште професора и студената раз
личитих факултета (ФПУ, Филозофског,
Рударско-геолошког...), знаменитих
уметника (вајара, сликара, мозаича
ра...), књижевника, глумаца...
Прош ле год ин е (2014) Бел а Вод а
је свечаним академијама обележи
ла 190 год ин а школс тва (у програ
му учествовало 15 основних школа и
одељења из читавог краја) и 90 годи
на Народне књижнице и читаонице
и организованог културно-уметнич
ког живота.
Организатори ових културних ак
тивн ос ти су КУД Ратко Јов ан ов ић,
Огранак Вукове задужбине, Туристич
ко друштво, СД БСК, Црквена општина
и Месна заједница Бела Вода.
Ово невероватно културно прегала
штво које је настало углавном из ен
тузијазма групе школованих људи,
јединствени је пример самопрегора
и осећања за културу и уметност што
ово, још и по уметничкој и градитељ
ској традицији знаменито село Србије
чини изузетним и јединственим. На
жалост, за све побројано Бела Вода
није добила ниједно значајније при
знање што на свој начин говори о во
ђењу културне политике у Србији.

Велибор ЛАЗАРЕВИЋ
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Промоција издања Вукове задужбине у Српској читаоници „Лаза Костић“

СОМБОР

У славу Вука
У Лазиној е-читаоници у Научном
одељењу Градске библиотеке „Карло
Бјелицки”, 3. децембра 2014. године,
отворена је изложба Вук у сомборској
библиотеци. Повод за изложбу било је
обележавање 150 година од смрти Вука
Караџића и 200 година од објављива
ња првих Вукових књига Мале просто
народнье славено-сербске пєснарице и
Писменице сербскога језика.
У години ових значајних датума, у
Сомбору је основан огранак Вукове за
дужбине, са седиштем у Градској би
блиотеци Карло Бијелицки. Овај град
на северу Бачке прикључио се широ
кој мрежи огранака Вукове задужби
не, а Библиот
 ека је постала средиште
организовања активности које су на
путу трајних вредности Вуковог дела
и доприносе очувању српског наци
оналног, културног и духовног иден
титета.
Изложба је представила изб ор из
дела Вука Караџића из фонда Град
ске библиотеке Карло Бјелицки. Из
ложени примерци припадају фонду
Научног одељења, збиркама легата
Радивоја Додића и Богдана Џувера и
фонду Позајмног одељења. Посебан
куриозитет су дела из збирке стар е
и ретке књиге: превод Новог завје
та (1847), Српске народне пословице
(1849), Српски рјечник (1852), Српске
народне пјесме (1862, 1865), Живот и
обичаји народа српскога (1867). Уз из
ложбу је штампан каталог са описом
Вуковог живота и рада, као и библио
графским подацима о изложеним пу
бликацијама.
Изложбу је отворила Наташа Плав
шић, библиотекар и аутор изложбе
и каталога, а говорила је и Снежана
Клепић, председница огранка Вуко
ве задужбине.

Љиљана СИМИЋ

Представљена
издања Вукове
задужбине
У Српској читаоници „Лаза Костић”,
12. марта 2015. године представљена
су издања Вукове задужбине. Љубо
мир Милутиновић је говорио о књига
ма које је Вукова задужбина објавила
у 2014. години, уз помоћ Министар
ства културе и информисања. Лиди

ВУКОВО
ЧИТАЛИШТЕ
ЗЕМУН

Економска
школа „Нада
Димић“
Више од три године траје врло успе
шна сарадња Економске школе „Нада
Димић“ из Земуна и Вукове задужби
не. Отварајући овогодишњи књижев
ни сусрет на коме је представљена
Даница (и нарочито Даница за мла
де) Вукове задужбине за 2015. годину,
сарадница Љиљана Симић је нагласи
ла да се овај сусрет одржава 2. априла,
на Светски дан књиге за децу. Учени
ци Економске школе „Нада Димић“ су
веома успешни на литерарним так
мичењима широм Србије, о чему све
дочи седам узастопних првих награда
које је на Републичком такмичењу ли
терарних секција освојила литерарна
секција „Сремац“. То је Љиљана Симић
истакла као један од главних разлога

ја Неранџић Чанда, професор српског
језика, посебно се осврнула на фото
типско издање Ковчежића за истори
ју, језик и обичаје Срба сва три закона
Вука Стефановића Караџића, док је
проф ес ор Тихом ир Пет ров ић гов о
рио о активностима Вука Стефано
вић а Кар аџ ић а. Мио д раг Мат ицк и
се осврнуо на рад Вукове задужбине
и посебно указао на велики култур
ни значај који је Вукова задужбина
остварила објављујући XIII књигу Ву
кове Преписке (1863-1864) и Други том
треће књиге Вукових списа О језику и
књижевности, чиме је заокружен рад
на Сабраним делима Вука Караџића,
најзначајнијем архивском извору за
проучавање српске књижевности и
културе 19. века. У библиот
 еци је би
ло више од 100 слушалаца, који су ак
тивно учествовали у раду Трибине.
Наредног дана, у Гимназији у Сом
бору представљена је Даница 2015. и
Даница за младе VII, о којима су го
ворили Миодраг Матицки, Бошко Су
вајџић и професори српског језика у
Гимназији.
У вечерњим сатима, у Српској чита
оници „Лаза Костић” Миод
 раг Матиц
ки је представио своју књигу Цегер пун
љубави, о којој су говорили Лидија Не
ранџић Чанда и Бошко Сувајџић.

Љубомир МИЛУТИНОВИЋ

НИШ

Светосавски
конкурс
Огранак Вукове задужбине – Дру
штво за неговање духовних вредности
„Вук Караџић” Ниш традиционално је,
23. јануара 2015. године, одржало Све
тосавску академију за ученике сред
њих школа. Свечаност је, као и до сада,
била приређена у репрезентативном
простору Градске куће у Нишу, где је
централно дешавање, као и увек, била
додела признања и награда ученици
ма – учесницима Светосавског кон
курса. Конкурсни позив организовало
је Друштво „Вук Караџић” са темама:
„Српске хероине у Првом светском ра
ту” и „Епски свет у доба сванућа и сло
боде – 1815”.
На конкурс је стигао велики број
радова у којима се износи јасна за
интересованост младих за феномен
нац ио н алн е истор иј е, уметн ос ти и
књижевности стваране у ратном ви
хор у или инс пир ис ан е рат ом. Ко
мис иј а у сас тав у: проф. др Ирен а
Цветковић Теофиловић, проф. Рајка

за долазак писаца Данице за младе у
ову земунску средњу школу. Други је
Зборник награђених литерарних ра
дова „Благородна лоза“, који је обја
вљен за 130-годишњицу рада Школе
прошле школске године, а заступљен
у овогодишњој Даници за младе пе
смом и причом.
Песник и прозаиста Драгомир Ћу
лафић познат је средњошколцима по
свом роману „Рингишпил у мојој гла
ви“, који су читали у основној школи.
Рецитовао је своју поезију: Песма о Ву
ку, Љубичица и друге песме. Своју по
етску и лирску вокацију Ћулафић је
посведочио читајући прозни одломак
из романа, прозно љубавно писмо ко
је је настало из једне песме.
„Писати оловком и гледати у сун
це није једина улога песника. Треба
да буде друштвено ангажован, хума
ниста. Треба одважно кренути са ран
цем на леђима у сусрет ветру.” Ово су
неке од првих реченица Слађане Ри
стић, песникиње, прозаисте, есејисте,
књижевног критичара и путописца,
новинара сарадника у књижевним
часописима. Представила се поези
јом: песма посвећена Брани Петро
вићу (песме инспирисане Тосканом
и Венецијом), а говорила је и о сво
јој путописној прози. Мотив ветра за
једнички је у представљеним делима
ових стваралаца.

Затезало и председник ове комисије
проф. Светлана Медар, председница
Друштва за српски језик и књижев
ност, прегледала је приспеле радове
и донела општи закључак да су та
лент ов ан и млад и ствар ао ц и пока
зали добро познавање историјских
чињеница и изузетну креативност у
тумачењу позиције и улоге жена у Ве
ликом рату, као и познавање Вукове
збирке епских песама устаничког до
ба у песмарици из 1815. године.
У холу Градске куће у Нишу, 23. јану
ра 2015. године, додељене су награде
за најб оље радове ученика присти
гле на конкурс „Жене хероине у Пр
вом светском рату”.
Награђени су ученици Гимназије
„Светозар Марковић” из Ниша: прву
наград у освој ио је Дан иј ел Глиш о
вић, ученик IV разреда, друга награда
припала је Иви Стојановић, ученици I
разреда, а трећу награду понео је Ла
зар Костић, ученик IV разреда. Такође,
награђен је и ликовни рад Анастасије
Коцић, ученице IV разреда Уметничке
школе „Ђорђе Крстић” из Ниша.
Друштво је доделио захвалницу за
рад ван конкур енц иј е Јас мин и Кр
стић, учен иц и IV разр ед а ОШ „Ду
шан Тасковић Срећко” из Сићева, која
је инспирисана темом написала пе
сму и самоиницијативно је послала
на конкурс.

Светлана МЕДАР

Дан матерњег
језика
Огран ак Вуков е зад ужбин е, Дру
штво за неговање духовних вредности
„Вук Караџић” у Нишу присуствовало
је обележавању Дана матерњег јези
ка у ОШ „Иво Андрић”, 20. фебруара
2015. године.
Предс едн ик друш тва Нем ањ а Јо
вановић том приликом представио
је алманах Даницу за 2015. годину,
са посебним освртом на прилоге из
Данице за младе VII. Организатор и
реализатор програма, а уједно и са
радн ик Друш тва, бил а је проф ес ор
српског језика Рајка Затезало. Учени
ци школе свих разреда учествовали
су у реализацији програма, а најмла
ђи узраст имао је задатак да прикаже
вредност Вукове азбуке за наш језик.
Ученици су показали широк дијапа
зон знања језика, почевши од нашег
дијалекта до употребе страних речи
и израза (на мађарском, шпанском и
француском језику).
За нар едни период планирано је
промовисање Данице за 2015. годину
и Данице за младе VII у другим основ
ним и средњим школама (Учитељ Та
са, Душан Тасковић Срећко, Светозар
Марковић и др).

Маја МИЦИЋ

ти књижевнице, односно, 153 године
од њеног рођења.
Приказ личности Јелене Димитри
јевић дала је мр Милунка Митић кроз
преглед живота и рада ове књижев
нице, са акцентом на нишки период
стваралаштва, у емисији за културу
нишке ТВ станице Belle amie.
После овог представљања, у новој
ТВ емисији уследило је приказивање
дела која је ова књижевница објавила
од 1892. године (прва прича у стиху)
до последње објављене књиге – путо
писне прозе Седам мора и три океа
на. Путем око света, 1940. У емисији
је начињен осврт на њен друштвени
и национални рад, са истакнутим чи
њеницама о поштовању њене лично
сти у Нишу и Алексинцу. Давне 1928.
године, улица у којој је Јелена Дими
тријевић провела нишке године по
нела је њено име, што и данас стоји
непромењено. Нешто више од 60 го
дина од тог датума, постављена је Је
ленина биста у нишкој Тврђави, рад
академског вајара из Ниша Алексан
дра Сакића.
Са називом Књижевни матине на
чињен је, почетком априла, посебан
поетски приступ стиховима Јелене
Димитријевић, из збирке Песме II, ко
ја је објављена у Нишу, 1984. године.
Завршница дана посвећених Јелени
Димитријевић припала је осветљењу
њеног лирско-објективног трактата Са
Конгреса (Интернационални конгрес
жена у Бечу, 1930). Милунка Митић
је говорила о ставовима ауторке Ди
митријевић о потреби равноправно
сти жена и мушкараца, а нарочито о
заштити деце и правом односу пре
ма њима, једнако из брака или ван
брака.
Са Конгреса, прилог који је Јелена
Димитријевић објавила у часопису
Мисао 1930. године, сада се, после 85
година, поново штампа у нишком ча
сопису Градина за 2015. годину.

Немања ЈОВАНОВИЋ

ЧАЧАК

У част Дана града,
награђени учесници
конкурса
Огранак Вукове задужбине – Удру
жење „Чувари дела Вука Караџића”
одржало је 5. децембра 2014. годи
не, на великој сцени Дома културе,

традиционалну 13. приредбу „Млади
чувари народне духовне културе” у
оквиру програма прославе Дана гра
да, који је био покровитељ ове мани
фестације. Том приликом награђено
је око 50 најуспешнијих радова учени
ка у свим категоријама, а на конкурс
је стигло више од 400 рукописа и ли
ковних радова из свих крајева Срби
је и Републике Српске. Председница
Удружења мр Гроздана Комадинић је,
поздрављајући присутне, истакла да
чачански огранак, на Вуковом путу,
сваке године подстиче младе на ства
ралаштво тако што их задатим тема
ма на конкурсу упућује на неговање
нашег језика и писма, историјске да
туме и чување сопственог културног
идентитета и традиције. Ове године
теме конкурса биле су посвећене обе
лежавању стогодишњице почетка Ве
ликог рата и 150 година од смрти Вука
Караџића. За најмлађи узраст тема је
била „Мој завичај”, за старије основце
„Забораљене српске речи”, а за сред
њошколце „Солунци у причама и ле
гендама”.
У име Чачка обратио се помоћник
градоначелника Милан Бојовић, ис
такавши да је град препознао квали
тет овог програма и подржао његову
мисију. О раду огранка и квалитету
приспелих литерарних радова, у свој
ству председника жирија, говорила
је просветни саветник Данијела Ми
кић Ковачевић. Великим аплауз ом
поздрављена је емотивна беседа о је
динственом српском народу Горда
не Самарџије, директорке Културног
центра „Пале” са Пала из Републике
Српс ке, кој а је на иниц иј ат иву ча
чанског огранка прихватила идеју о
оснивању огранка у свом завичају. Са
Пала је стигла и победница у катего
рији средњошколаца, гимназијалка
Миљана Орашанин, која је прочитала
награђени рад, повезујући свој народ
са преживљеним страхотама послед
њег рата и солунску епопеју. О ква
литету ликовног конкурса говорила
је предс едн иц а жир иј а, истор ич ар
уметности Делфина Рајић, директор
ка Народног музеја. Програм је води
ла и награђене прогласила водитељ
Зорица Лешовић Станојевић.
Дародавцима књига, међу којима
су били: ИК „Легенда” и „Пчелица” из
Чачка, Завод за уџбенике из Београда,
„Матица српска” из Новог Сада, ака
демик Драгутин А. Ђукић, Гроздана
Комадинић, Ника Стојић и свима ко
ји су помогли одржавање ове приред
бе уручене су захвалнице. У богатом
културно-уметничком колажу насту

Дани књижевнице
Јелене Димитријевић
Друш тво за нег ов ањ е дух овн их
вредности „Вук Караџић” Ниш орга
низ ов ал о је током марта и април а
2015. литерарно подсећање на нишку,
српску и југословенску књижевницу
Јел ен у Дим ит риј ев ић (1862–1945).
Ова активност уприличена је пово
дом обележавања 70 година од смр

Миљана Орашанин, гимназијалка са Пала, победница конкурса

На крају сусрета представљени су
одабрани радови из збирке „Благород
на лоза“, штампани у Данице за младе
2015: песма Озренке Драгић „Моли
тва“ и прича „Људи говоре“ Емилије
Сувајац.
Драгомир Ћулафић и Слађана Ри
стић пажљиво су саслушали како је
своју причу Људи говоре, објављену у
Даници за младе, прочитала Емили
ја Сувајац, бивша ученица Економ
ске школе „Нада Димић“ и чланица
„Сремца“, а сада успешан студент Еко
номског факултета у Београду.

Снежана ОБРАДОВИЋ

РАКОВИЦА

ОШ „Никола
Тесла“
У претпразничној атмосфери, уочи
ускршњих празника, 8. априла 2015.
године, у свечаној сали ОШ „Никола
Тесла“ у Раковици Вукова задужбина,
установа с којом смо остварили више
годишњу сарадњу и која је учинила
много на промовисању талентованих
ученика наше школе, представила је

ОШ „Никола Тесла“, представљање „Данице за младе“
Даницу за младе, зборник најбољих
радова за децу и дечијих радова ко
ји су награђ ив ан и у току протек ле
године. Наши гости били су писци:
Славка Петковић Грујичић, Божидар
Пешев, Јово Кнежевић и Љиљана Си
мић. У свечаном програму учествова
ли су ученици 6/2 и 5/2 (Леа Пецовић,
Вања Марковић, Вељко Бановић, Ма
рија Цветић, Анастасија Костић, Те
одора Рајичић, Михаило Трифковић,
Катарина Живадиновић, Сара Луцић
и Јована Ђоловић), Лав Лукић (5/1),
Зоран Павловић (5/3), Милица Ракић

(7/3), Сара Вукајлов (5/3), Тијана Јо
вановић (8/5), Марта Дукић, Јана Зи
моњић и Јелена Милутиновић (4/4).
Наши гости представили су програ
ме Вукове задужбине, њена актуелна
издања и своје стваралаштво, а ми
смо представили рад литерарне, но
винарске и правописне секције, као
и многобројне музичке таленте, осва
јаче награда на градском такмичењу.
Уживали смо у лепом дружењу и за
хвални смо својим гостима што су на
то омогућили.

Александра ДРАКУЛИЋ

15

МАЈ
2015.

пили су ученици чачанских основ
них и средњих школа „Вук Караџић”,
„Др Драгиша Мишовић”, „Свети ђакон
Авакум” из Трнаве, чачанске Гимна
зије, трубачки оркестар школе из Пра
њана и КУД „Бамби”.
 Зорица ЛЕШОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ

ИЗ ЗБИРКЕ ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ:
ВЛАДИСЛАВ ТИТЕЛБАХ

Србија у срцу Чеха
Изложба „Србија у срцу Чеха. Владислав Тителбах
(1847–1925) и његово време” представља допринос
обележавању деведесет година од смрти великог
уметника чешког порекла и, истовремено, наставак
тежње Историјског музеја Србије да упознаје
јавност са деловима својих збирки

ЉУБЉАНА

Десети
Сретењски сабор
Огранак Вукове задужбине у Љубља
ни, који делује под називом Установа
Вукова задужбина, фондација за проу
чавање и очување српске културне ба
штине, одржао је 14. и 15. фебруара
2015. године у Љубљани и Марибору
Десети Сретењски сабор.
Првог дана Сабора, уз учешће пред
ставника Вукове задужбине (Љубомир
Мил ут ин ов ић, Жив ор ад Анд реј ић,
Родољуб Васовић и проф. Владимир
Осолник) и представника Првог бе
ог радс ког пев ачк ог друш тва, под
управом диригента Светлане Вилић,
реализован је пригодан програм под

Учесници градишке Гимназије
фесор Владимир Осолник говорио је
на тему „Kopitar in Vuk – Spomini na
njihov čas”. У програму је учествовао
и Мешовити певачки хор под упра
вом диригента Светлане Вилић, који
је извео дела Ј. Маринковића, П. Че
снокова, С. Мокрањца, К. Станковића
и других композитора. На крају про
грама присутни су извођаче поздра

ГРАДИШКА

Представљена
Даница 2015. и Вуков
Ковчежић
У Културном центру у Градишки, 25.
априла одржана је традиционална,
четрнаеста по реду промоција Вуко
вог календара Даница 2015. Уз Дани
цу је представљен и Вуков Ковчежић,
о коме је говорио професор Миодраг
Матицки, а управник Љубомир Милу
тиновић је представио и остала изда
ња Вукове задужбине.
Програм су као и увек припреми
ли ученици градишке Гимназије, уз
помоћ основаца који су представили
текстове из Данице за младе. Промо
ција је одржана у склопу традицинал
ног програм а опш тин е пос већ ен ог
год иш њиц и ослоб ођ ењ а град а, 24.
априла. И овај пут су градишки пре
нумеранти имали лијепо вече друже
ња са Вуковом Даницом.

Весна КРУНИЋ

ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ

Прво београдско певачко друштво
у цркви Св. Ћирила и Методија у Љубљани
називом Дан сретењских свечаности.
Прв о бео г радс ко пев ачко друш тво
представљали су протојереј ставро
фор Петар Лукић и протођакон Радо
мир Перчевић.
Дел егац ију Вуков е зад ужбин е са
представницама Првог београдског
певачког друштва примио је и градо
начелник Љубљане, господин Зоран
Јанковић, којег су обавестили о раду
Огранка Вукове задужбине у Љубљани
и иницијативи о постављању споме
ника Вуку Стеф. Караџићу у Љубљани
и Јернеју Копитару у Београду. Госпо
дину Јанковићу поклоњена су и изда
ња Вукове задужбине: Даница 2015. и
Ковчежић за историју, језик и обичаје
Срба сва три закона Вука Стеф. Кара
џића. Истог дана, у вечерњим часови
ма, у цркви Св. Николаја у Љубљани
одржан је културно-уметнички про
грам, коме је присуствовало више од
300 посетилаца. На почетку програма
присутне је, у име огранка Вукове за
дужбине у Љубљани, поздравио њен
председник, Живорад Андрејић. Про

вили бурним аплаузом. Програм је
трајао један сат.
Другог дана Саб ора, 15. фебруара
2015. године, чланови Првог београд
ског певачког друштва, као и други
учесници у овој манифестацији при
суствовали су Сретењској литургији
у цркви Св. Ћирила и Методија у Љу
бљани. У послеподневним часовима
учес ниц и Саб ор а су, код спом ен и
ка Даворину Јенку, извели пригодан
културно-уметничком програму, у ко
ме је учествовало и Друштво „Липа је
зелена”.
У веч ерњ им сат им а истог дан а у
Мариб ору је, у православној цркви
Св. Јан ез а Крстн ика, одржан о кул
турн о веч е, у кој ем су учес твов ал и
представници Вукове задужбине, а
мешовити хор Првог беог радског пе
вачког друштва извео је програм Сре
тењске литургије. Било је више од 200
посетилаца који су на крају програма
учеснике манифестације поздравили
бурним аплаузом.

Љубомир МИЛУТИНОВИЋ

Ћирилица
огледало српске
душе
Месна заједница Велики Поповац,
црквена општина Велики Поповац и
Огранак Вукове задужбине у Вели
ком Поповцу, под покровитељством
општине Петровац на Млави, распи
сли су седми међународни песнички
конкурс Ћирилица огледало српске ду
ше, са темом поезије Мајка. Конкурс
је био отворен од 1. априла до 1. маја
2015. године.
За учеснике – победнике конкурса
одређене су три награде: Златни пе
чат у повељи ћирилице, Сребрни пе
чат ћирилице у повељи и Бронзани
печат ћирилице у повељи. За три на
грађене песме, такође, обезбеђена је и
по једна уметничка слика аутора Бра
ничевског округа.
Песме које задовољавају критери
јум конкурса биће штампане у збор
нику Родољубље Србије. Промоција
зборника и додела признања одржа
ће се на Видовдан, 28. јуна. 2015. го
дине, у порти цркве Св. пророк Илија
у Великом Поповцу.

Раде М. ОБРАДОВИЋ

У

Историјском музеју
Србије, 18. фебруара
2015. године, након
уводне речи Души
це Бојић, директорке
Историјског музеја Србије, свеча
но је отворена тематска изложба
под називом „Србија у срцу Чеха.
Владислав Тителбах (1847–1925)
и његово време”. Изложба је реа
лизована уз подршку и покрови
тељство Министарства културе и
информисања Републике Србије,
а отворио ју је Милош Ковић, до
цент на Филозофском факулте
ту и председник Управног одбо
ра Музеја.
Ова тематска изложба представља
допринос обележавању деведесет
година од смрти великог уметника
чешког порекла и, истовремено, на
ставак је тежње Историјског музеја
Србије да упознаје јавност са дело
вима својих збирки. Поставка, коју
су чинила оригинална дела из ли
ковне збирке Музеја, имала је циљ
да приближи лик и дело Владисла
ва Тителбаха, који је оставио неиз
брис ив траг у српс кој уметн ос ти
крајем 19. и почетком 20. века и да
укаже на потребу да његов целоку
пан опус у наредним годинама до
бије и монографски приказ.
Владислав Тителбах је уметник
који је српском народу оставио ве
лики број скица, цртежа, графика,
акварела, слика, сценографија и на
црта за позоришне костиме. Његова
дела су често излагана на разним
тематским изложбама које су орга
низовали бројни музеји. Учествовао
је 1889. године у Паризу на изложби
поводом стоте годишњице Францу
ске револуције на којој је и награ
ђен сребрном медаљом за свој рад
под називом „Културно-историјске
слике српског народа”, који је обу
хватио сто акварела.
Уследила су, потом, и друга ме
ђун ар одн а приз нањ а и наг рад е
(Москва, Лондон итд.), што је ути
цало да се још преданије посвети
сликању народних мотива. Лично
је објавио две свеске са мотивима
српског веза, ликовне осврте на из
ложбе својих савременика, а оста
вио је запис и о свом промишљању
о уметности.

Књижевна олимпијада
У Карловачкој гимназији у Срем
ским Карловцима, најстаријој срп
ској гимназији, од 9. до 10. маја 2015.
године одржано је треће Републичко
такмичење из књижевности – Књижев
на олимпијада. Учествовало је више од
680 ученика основних школа, гимна
зија и средњих стручних школа. У су

боту, 9. маја, такмичило се 337 ученика
гимназија и средњих стручних школа ,
а у недељу, 10. маја своје знање из књи
жевности показало је 345 ученика.
У послеподневним сатима, на при
годној свечаности у дворишту Кар
лов ачк е гимн аз иј е учес ниц им а
Олимпијаде саопштени су резултати

Бошко Сувајџић и Гордана Радовић, в. д. директора Гимназије,
поздрављају учеснике „Књижевне олимпијаде“

такмичења, прочитана имена учени
ка који су освојили 1, 2, и 3. место и
победницима уручене дипломе и на
граде (у књигама).
Награђ ено је више од 190 учени
ка: 89 полазника гимназија и сред
њих стручних школа и 102 полазника
основних школа. Сви поб едници су
добили дипломе и вредне књиге, међу
којима су била и издања Вукове заду
жбине, која је и ове године наградила
победнике овог такмичења. Књиге и
захвалнице, такође, уручене су и на
ставницима чији су ученици освоји
ли једну од награда.
У пратећем програму Олимпијаде
за наставнике (пратиоце) и ученике,
Карловачка гимназија организова
ла је и обилазак Сремских Карлова
ца, назван Путевима српског језика и
књижевности. Учесници такмичења
били су подељени у неколико група
и свака група је названа по једном од
писаца: Мануил Козачински, Доситеј
Обрадовић, Лукијан Мушицки, Јован
Стерија Поповић, Сима Милутиновић
Сарајлија, Вук Стефановић Караџић,
Бранко Радичевић, Милош Црњански…
Наставници су били распоређено као
пратиоци сваке групе.

Милан ШИПОВАЦ

Група у народним ношњама,
Београд, 1898.
Владислав је напустио Чешку, зе
мљу у којој је рођен, и заменио је
Србијом. Променио је веру, био у
друштву највиђенијих српских ин
тел ект уа л ац а и уметн ика, бав ио
се педагошким радом, путовао по
свим српским крајевима. Међу пр
вима се у Србији бавио аматерском
фотографијом. Посветио је живот
док ум ент ов ањ у култ урн о-етн о
графске грађе Србије, илустрацији
књига, новина, изради првих раз
гледница у Србији. Учествовао је на

Владислав Тителбах, портрет
међународним изложбама које су
афирмисале Краљевину Србију и
српски народ у свету, радио за кра
љевску породицу, био награђиван,
али, као што то често бива, после
смрти – пао је у заборав. У новије
време приређена је само једна из
ложба посвећена искључиво њего
вим радовима.
За живота Владислав је урадио
више од девет хиљада уметничких
радова, од којих је данас сачувано
око хиљ ад у, буд ућ и да је најв ећ и
број страдао током Првог и Другог
светс ког рат а. Њег ов и рад ов и се
дан ас сврс тав ају у прв ор аз редн е
историјске изворе за сагледавање
и тумачење српске народне умет
ности с краја 19. и почетка 20. ве
ка. Број оригиналних радова који се
данас чувају у Историјском музеју
Србије није велик, али је сложеног
и разноврсног уметничког израза
и приказуј е разл ич ит е уметн ич
ке технике и осликава различита
уметникова интересовања.
Списак дела је разнолик и у те
матс ком поглед у и сас тој и се од
представа српских предела и пеј
зажа, различитих културних мани
фестација, слика из свакодневног
жив ота, приказ а арх итектонс ких
здања и средњовековних спомени
ка, старих заната и нар одних но
шњи, као и радова који су га увели
у сферу примењене уметности: илу
страције за књиге, оквири за слике
и фотографије, нацрти за разглед
нице, калфенска писма, али и по
вељ е и дип лом е, чиј им
су се диз ајн ир ањ ем ба
вили готово сви Тителба
хови савременици (Паја
и Милан Јовановић, Ђор
ђе Крстић, Урош Предић,
Ђорђе Чарапић и многи
други). Уметничко-исто
ријски материјал који је
био изложен резултат је
вишегодишњег сакупља
ња, а последњи Тителба
хов акварел, који је ушао
у Ликовну збирку Исто
ријс ког муз еј а Срб иј е,
набављен је непосредно
пред изложбу.
Буд ућ и да је изл ожба
конц ип ир ан а са идеј ом
да се у ретроспективној
форми што потпуније и
свеобухватније представе
живот и дело Владислава
Тителбаха, посетиоци су
имали прилику да се, по
ред основне биографије с
прилогом о уметничком
формирању Владислава
Тителбаха на територији
Чешке, упознају са различитим сег
ментима његовог рада, као и плани
раним, али неоствареним радовима
из последњих година живота.
Изложбу је приредила Тијана Јо
вановић Чешка, музејски саветник
кустос, док је дизајнер поставке би
ла Изабела Мартинов Томовић, ку
стос.
Изложба је била отворена до 31.
марта 2015. године.


Ненад БЕЉИНАЦ
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Допринос култури памћења
(1804, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак Орашац“.
Година VIII, бр. 11, фебруар 2015. године)

Н

ови број часописа 1804
по већ устаљ ен им
стандардима доноси
низ вредних чланака
из области традицио
налне културе. Као преломни дога
ђај националне историје, Први срп
ски устанак с разлогом и даље за
окупља различите сфере духа, што
показује и разноврсност предметно
сти обух
 ваћених прилозима (исто
рија, књижевност, фолклор, културна
дешавања, национални туризам).
Руб рику Свед оч анс тва чин и низ
текстова културно-историјске тема
тике: Владета Коларевић износи три
предања о догађајима и личностима
устаничког и постустаничког периода;
Жарко Талијан бавио се ликом и де
лом Ђуше Вулићевића, осврнувши се
на актуелну комеморативну праксу;
Илија Јокановић проширује геокул
турни простор обухваћен часописом
пишући о браћи Кујунџијама, ново
пазарским војводама. Горан Левајац
посветио је свој чланак заб оравље
ном војводи Раки Левајцу, проблема
тизујући уједно процес селективног
заборављања и његове узроке. На про
блем занемаривања пажњу скреће и
Радмила Васиљевић у два текста (о
Лазару Поповићу и Јовици Милути
новићу), а исто чини и Чедомир Сте
вановић поводом устаника Андрије
Јок ић а, тражећ и узроке заб ор ав а у
политичкој клими. Радомир Ј. Попо
вић осветљава тесне везе предузетни
штва и политике у процесу стварања
модерне државе кроз крах прве ста
кларе, симбола почетака индустрија
лизације у Србији.

Целина Поводи посвећена је дога
ђајима чији се јубилеји обележавају
у текућој години – Ненад Љубинко
вић разм ат ра узроке зан ем ар ен о
сти Другог устанка у научној мисли
и епском канону, а Драган Илић ука
зује на недоречена питања Битке на
Иванковцу.
Осветљења отварају текстови о зна
менитим просветитељским фигурама
и њиховом утицају на јавни живот у
Србији – Доситеју (Љиљана Чубрић) и
Јоакиму Вујићу (Милан Степановић).
Тамара Јанковић анализирала је мо
тив издаје у устаничкој епици кроз
призму видовданске традиције, док
је Наталија Јовановић изложила за
нимљиво тумачење главе Карађорђа
као трагичког јунака Милутинови
ћеве драме. Следи садржајан прилог
Алекс анд ра Пејч ић а о
судбини књижевног рада
Драгом ир а Брз ака. Ми
лица Ћуковић указала је
на присуство идеја о на
ционалном ослобођењу у
књижевној критици Зма
ја и Војислава Илића.
Хронику чине чланци из
области културног живота,
те се у њој читаоци могу
информисати о овогоди
шњој добитници награде
Одзиви Филипу Вишњи
ћу, споменику устаници
ма подигнутом више Ариља (Бранко
Златковић), спомену на песника Мо
мира Војводића (Драган Лакићевић),
манифестацији и награди Миле Не
дељковић (Иван Златковић) и делат
ности Задужбинског друштва Мишар
(Светлана Љубић). Садржина часописа

обогаћена је избором из стваралаштва
Душана Чоловића, Змаја, Хањриха
Метцла и лирском народном поезијом
коју је у Жупи сакупио Велибор Сим
чевић. У последњој рубрици предста
вљена су новија издања од изузетног
значаја за националну културу: збор
ник Промишљања традиције, Мирис
тамјана Жарка Талијана, Први срп
ски устанак Ненада Љубинковића и
Мирјане Дрндарски, поезија Душана
Чоловића (Лишће времена и Изабране
песме), Проштена молитва Владете
Коларевића.
Часопис 1804 је модерна публика
ција коју одликује умноженост пер
спектива, интересовање за разнородне
аспекте националне традиције и кул
туре, информативност, едукативност и
јасан и питак стил писања. Објављени
прилози одишу ентузија
змом и интелектуалном
радозналошћу у трагању
за смислом Српске рево
луције и њених последи
ца данас – подсећањем на
њене тековине, рушењем
мис тиф иков ан их пред
став а, изв еш тав ањ ем о
културним дешавањима,
пром ов ис ањ ем ствар а
лаштва којем је Устанак
послужио као импулс и
пос ебн о знач ајн им и у
овом броју истакнутим ду
ховним напором да се негује култура
сећања, уместо немара и препуштања
забораву, карактеристичних за савре
мено стање националне свести. Тиме
ова публикација представља непроце
њив допринос култури памћења.

Марина МЛАДЕНОВИЋ

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

На 56. Републичком семинару за наставнике
и професоре више од хиљаду просветара

Р

епублички зимски семи
нар за наставнике и про
фесоре српског језика и
књиж евн ос ти одрж ан
је од 15. до 17. јан уа р а
2015. године, 56. пут по реду. Семи
нар је похађало више од 1.100 на
ставника и професора из Србије.

нос, проф. др Драгица Павловић; Да ли
је Вук био самоук, Милован Витезовић;
Српски роман у 2014. години, проф. др
Михајло Пантић...
У секцијама је, такође, разговарано
о низу актуелних и интересантних те
ма, као што су: Општа места у Сави
ном житију Светог Симеона, доц. др
Зорица Витић; Хамлет наш саговор
ник, проф. др Зорица Бечановић Ни
колић; Народне епске песме о Марку
Краљевићу: интердисциплинаран и
интегративан приступ обраде, маст.

Као и ранијих година, професори и
наставници могли су да пре подне, у
пленуму, слушају предавања најем
 и
нентнијих стручњака из различитих
области. У послеподневним
часовима учесници семи
нара су имали прилику да,
по избору, учествују у два
десет и три радионице.
Широк је био круг тема
о којима је разговарано на
пленарним заседањима, као
што су: Између сна и јаве у
„Башти сљезове боје“ Бран
ка Ћопића, проф. др Љиља
на Бајић; Савремена питања
творбе речи у српском јези
ку, проф. др Божо Ћорић; О
Светом Сави у народној књи
жевности, проф. др Бошко
Сувајџић; Српски дијалекти
данас, академик Слободан
Реметић; Иманентна мето
дика и проучавање књижев Пленарна седница 56. Републичког семинара
ности, проф. др Александар
Јовановић; Етимологија у школској на Александра Бјелић и Драгана Цукић;
стави српског језика: да ли је потребна Српске приповетке и приче о рату у
и како је дозирати, академик Алексан настави, маст. Младен Весковић; Кре
дар Лома; Данило Киш – чему књижев ативно тумачење песничких циклу
ност данас, проф. др Драган Бошковић; са и збирки, др Вукосава Живковић и
О Вуковом Српском рјечнику у настави, Валентина Вукмировић Стефановић;
проф. др Рајна Драгићевић; Предметна О неким проблемима класификације
настава и међупредметне компетен гласова српског језика, др Ана Батас;
ције: конкурентски или сараднички од Јез ичке игре у нас тав и грам ат ике,

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 ор
ганизације ако редовно уплаћују годишњи износ за који
се сами определе.

доц. др Весна Ломпар, Биљана Антић,
Марија Марковић и Саша Чорболоко
вић; Формулације питања и „зачкољи
це“ у тестовима из српског језика за
основну школу, маст. Катарина Бего
вић; Метод усвајања акцента речи у
настави, мр Александра Антић; Сли
ка света средњовековног човека у огле
далу старословенског језика, доц. др
Снежана Вучковић; Примена Речника
САНУ у настави српског језика, маст.
Слободан Новокмет и маст. Марија
на Богдановић; Уметник у доба рене
сансе: гледати (не) значи и
видети, доц. др Славко Пе
таковић; Кад књижевност
пев а: муз ик а у нас тав и
књижевн ос ти основн их и
средњих школа, асист. маст.
Мина Ђурић; Нови образов
ни стандарди за крај обаве
зног образовања за предмет
Српски језик, проф. др Зона
Мркаљ ...
Писац, гост 56. Републич
ког зимског семинара, био
је књижевник Радован Бе
ли Марков ић, са кој им је
разг ов ор вод ио проф. др
Михајло Пантић.
Учес ниц и сем ин ар а су
имал и прил ик у да вид е
и предс таву Поконд ир ен а
тиква у извођењу Секције
сценских уметности Филолошког фа
култета у Београду.
Такође, на семинару су уручена и
приз нањ а наг рађ ен им учен иц им а
и наставницима за књижевност, ли
терарне и лингвистичке секције, ли
стове и часописе основних и средњих
школа.

Милан ШИПОВАЦ

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.
Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вукова задужбина (еди
ција Синтезе) – 4.000 дин./ком.
Трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке. Издавач: Вукова за
дужбина (2014) – 8.500 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 Степановић.
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 XIII (1863–1864), Сабрана дела Вука Стефановића Караџића. Из
давачи: Вукова задужбина, Просвета Београд (2014) – 1.500 дин./ком.
О језику и књижевности III/2, Вук Стефановић Караџић. Издавачи: Вуко
ва задужбина, Просвета Београд (2014) – 1.500 дин./ком.
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

Позив за награде Вукове
задужбине у 2015. години
Вуков а зад ужбина од 1990. дод е
љује годишње награде за науку и за
уметност. Награђује се по једно дело у
области науке и уметности, објављено,
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, плакете
са Вуковим ликом и новчаног износа.
Предлоге за награде могу подно
сити појединци, научне и просвет
не установе и установе културе, као
и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбори Ву
кове задужбине за науку и за уметност.
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.

ТРОКЊИЖЈЕ

Слојеви култура Срема,
Баната и Бачке
Објављивањем треће књиге из еди
ције Синтезе – Бачка кроз векове – Ву
кова задужбина остварила је изузетан
издавачки подухват: објавила је три
књиге о слојевима култура Срема, Ба
ната и Бачке.
Књига Срем кроз векове објавље
на је 2007. године, Банат кроз векове
2010, а Бачка кроз векове 2014. године.
Све три књиге, као трокњижје, могу се
набавити у Вуковој задужбини.

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.

Трокњижје: Срем кроз векове,
Банат кроз векове, Бачка кроз векове

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

