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По што ва не да ме и го спо до, це ње ни са бо ра ши 
и дра ги љу би те љи књи ге,

У 
Ср би ји је де сет го ди на по сле 
Дру гог устан ка би ло тек око 20 
основ них шко ла са не што ви ше 
од 600 ђа ка. Из Бе ча су 1815. сти-
за ле до Бе о гра да Но ви не серб ске, 

је ди ни срп ски лист. У пет при ме ра ка! Кња зу 
Ми ло шу је већ та да Вук Ка ра џић упор но пред-
ла гао да се отва ра ју но ве шко ле, ме ђу тим, ни-
је на и шао на раз у ме ва ње. 
А и ка ко би. Сам Ми лош био је не пи смен. Тих 

го ди на, Ми ло је Ђак из Сме де рев ске на хи је по бу-
нио се про тив кња зо ве са мо во ље, а при ча ло се 
да тај зна не са мо да чи та, већ и да пи ше. Двор-
ја ни бри жни ла ко су до ко на ли да уче ни бу не 
ди жу, да је шко ла сто га опа сност за пра ви тељ-
ство, а да је пи сме не те же жед не пре ко во де пре-
ве сти. Од Ву ко вог, кња зу Ми ло шу је, след стве но 
то ме, бли же би ло ми шље ње из ве сног Ми ли са ва 
из Ла по ва ко ји је пред ла гао да се сви ко ји зна ју 
чи та ти и пи са ти – по би ју. Књаз га, сре ћом, ни је 
по слу шао, али је ко ју го ди ну ка сни је (1832) ипак 
уред бом о цен зу ри оспо рио ор то гра фи ју спи са-
те ља Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и ко ри шће ње 
књи га у ко ји ма се на ла зе пи сме на љ, њ и ј. И то 
се мо гло у смрт ну ра ну из мет ну ти, али ни је. Вук 
Ка ра џић је одо ле вао свим на па ди ма и ис трај но 
је ра дио. Ре дак је и све ти те љу сли чан онај ко-
ји у та квим окол но сти ма жи ву гла ву са чу ва и 
до ци ља до ве де сво је пле ме ни то де ло. Но Ву ка 
Ка ра џи ћа кра си ла је и му дрост – основ сва ког 
здра вог де ло ва ња и до брог пи са ња.

Чи ни се као да не ма ре чи по хва ле ко ја одав-
де, са овог ме ста, ни је већ упу ће на ве ли ко ме Ву-
ку. Не ма ни по сла ко јим се ба вио, а да до стиг-
ну ће ни је ка ко ва ља при ка за но. Тр шић је, као 
и сва ке го ди не у сеп тем бру, све ча на по зор ни ца 
на ко јој се још јед ном ис про ба ва ма шта и пам-
ће ње свих нас и тра же но ви на чи ни ко ји ма би 
се ис ка за ла по част ре фор ма то ру срп ско га је зи-
ка и пи сма. Па ипак, Вук је и да ље сву где при-
су тан, али ма ло ви дљив. До бро тво ре нај лак ше 
за бо ра вља мо и то и је сте јед на од осо би на на-
ше га ро да. Овај Са бор у Тр ши ћу уто ли ко има 
ве ћи зна чај, јер Вук сва ку по част по мно го че-
му за слу жу је. Ни кад до вољ но на гра ђен, али је 
за жи во та пре ко ме ре на гр ђен. У свом вре ме-
ну, од про стих, ко ји ма је очи отва рао, нај ви ше 
је по ни жен био; ма ли ме ђу сво ји ма, из ра стао 
је у ту ђи ни. „Пред у зе тан“ у на у му да ота ча ство 
опи сме ни и во здиг не. По зна та је то и по уч на 
при ча. Ни је зго рег да се по на вља, за на ук по-
ко ле њи ма, да не по клек ну, да не од у ста ју. Ву ко-
во де ло и да нас не пре кид но од го ва ра на на ше 
упи та но сти, пру жа осло нац, уто чи ште и си гур-
ност. До вољ но је отво ре но и увек са вре ме но. До-
бро та и му дрост не за ста ре ва ју. Ње го ва ми си ја 
је жи ва, ње го ва за ду жби на уве ћа ва на стал ним 
ко ри шће њем. Сам је ви ше би вао што је ви ше до-

бра чи нио. Али и то је осо би на жи вот ног пу те-
ше стви ја ве ли ких. 

До зво ли те да ипак нај ве ћу по хва лу да мо да-
нас пред у зет но сти ње го вој у не мир ним дру-
штве ним окол но сти ма, јер је нај те же де ло ва ти 
у вре ме ни ма смут ним, он да ка да не пре кид но 
ва ља ићи „про тив стру је“. Под се ти мо се на час, 
да је Ср би ја устан ком 1804. го ди не за по че ла бор-
бу за осло бо ђе ње од тур ске вла да ви не. Био је то 
све на род ни уста нак, ору жа на и по ли тич ка бор-
ба за осло бо ђе ње и ства ра ње на ци о нал не др жа-
ве. Пе ри од до Дру гог устан ка и по сле ње га, ка-
сни је до 1835, вре ме је ре во лу ци о нар не бри ге за 
ус по ста вља ње но ве др жав не вла сти и са мо стал-
но сти. То је под ра зу ме ва ло ве ли ке про ме не на 
ко лек тив ном и по је ди нач ном пла ну. Уста ни ци 
су же ле ли да овла да ју усло ви ма свог жи во та и 
не до пу сте да ра је тин ски усло ви и да ље вла да-
ју њи ма. Из гра ди ли су свест о се би као исто риј-
ском би ћу ко је но си те про ме не и „ети ку суд би-
не“ про из ве ли у „ети ку од го вор но сти“.

Ова за Ср би ју та ко ва жна, оди ста ре во лу ци о-
нар на, про ме на ус пе ла је за хва љу ју ћи хра бро-
сти ор га ни зо ва не гру пе по ли тич ки уме шних 
уста ни ка, оних ко ји су не сло бо ду че ка ња, на че-
лу са Ка ра ђор ђем, за ме ни ли сло бо дом чи ње ња. 
Ју на штво и бој но ис ку ство, за уре ђе ње про спе ри-
тет не др жа ве ни је до вољ но. Осло бо ђе ње и бор ба 
за су ве ре ни тет од ре ди ла је дру штве не по зи ци-
је „ре во лу ци о нар ној“, али и при сти глој „пред у-
зет ној ели ти“, без чи јег де ло ва ња, ка ко та да та-
ко и са да, не ма бу дућ но сти и бо љит ка.

Н
ај ви шу др жав ну власт ус по ста-
вљао је и вр шио Пра ви тељ ству-
ју шчи со вјет, до но се ћи ва ља-
не од лу ке и ви дљи ве ре зул та те 
ум ног де ло ва ња. За у зи мао се за 

убр за ни раз вој про све те и кул ту ре и већ 1807. 
го ди не, под ути ца јем До си те ја Об ра до ви ћа, 
та да ди рек то ра свих шко ла, ка сни јег по пе чи-
те ља про све ште ни ја, об зна њу је: „На обра зо-

ва ње ста нов ни ка Ср би је да се обра ти нај ве ће 
ста ра ње“. У то ку не пу не де це ни је, из ме ђу два 
устан ка, отво ре но је ви ше од 40 основ них шко-
ла ко је је по ха ђа ло око 1.500 ђа ка. Уста нич ка 
власт ус по ста вља кул тур не и про свет не уста-
но ве ва жне за уре ђи ва ње и уна пре ђе ње сва-
ко днев ног, сло бод ног мир но доп ског жи во та 
за јед ни це, а ја ча ње при вре де омо гу ћа ва ло је 
и из ве стан кул тур ни уз лет. 
По тре ба за пи сме ним и шко ло ва ним љу ди-

ма по ста ја ла је све из ра же ни ја. Мно ги су шко-
ло ва ни или са мо опи сме ње ни из Угар ске до ла-
зи ли. До чек шко ло ва ног ка дра из ино стран ства 
ни је био баш увек ср да чан. Чак су и не пи сме ни 
књаз Ми лош и ње го ва сви та ис ка зи ва ли не по-
ве ре ње пре ма шко ло ва ним Ср би ма пре ча ни ма, 
до шља ци ма из Аустри је и Угар ске.

Вук Ка ра џић при па да са мо у кој ин те ли ген ци-
ји ство ре ној из ну ди ца ма окол но сти и ду ха исто-
риј ско га вре ме на. Ни је је ди ни при пад ник са мо-
у ке на ше ин те ли ген ци је из тог до ба. На про тив. 
Чи тав је низ по зна тих, ве ли ких име на, сна жних 
пред у зи мљи вих и обра зо ва них по је ди на ца ко-
ји су се успе шно но си ли са на ло зи ма свог вре-
ме на, кул тур ног ра да и на уч ног пре га ла штва. 
Ода брао је ни ко дру ги до Вук по нај те жи и ду го-
тра јан за да так да са ку пља на род но бла го усме-
не књи жев не тра ди ци је и кул тур не про шло сти, 
уре ди га и по ка же у об ли ку пи са не ба шти не, 
те ство ри свест о срп ској по ја ви у про сто ру и 
вре ме ну. Уте ме љио је та ко кул тур ну гра ђе ви ну 
уред но бе ле же ћи и по пи су ју ћи, си сте ма ти зу ју-
ћи гра ђу, чи не ћи је по доб ном за ко ри шће ње и 
трај ни је пам ће ње. 

Ка ра џи ће ва де лат ност на пра во пи су и гра ма-
ти ци сва ка ко се мо ра увр сти ти у ред нај ва жни-
јих кул тур них по сло ва, у сам пре по род на ци о-
нал не кул ту ре. Не у мо ран у свом ра ду, ни је се 
пре да вао ни ка да је осла био ре во лу ци о нар ни 
ен ту зи ја зам и ра сла ре зиг на ци ја, ка да се чи ни-
ло да је све из гу бље но, а пе си ми зам по стао ко-
лек тив но осе ћа ње.

„Ота ча ству на пол зу!“, мо гао би би ти Ву ков по-
клич, као и мно гих ве ли ка на то га до ба, ко ји су 
сво јим ра дом и ма те ри јал ном за о став шти ном 
бо га то да ри ва ли отаџ би ну и мла ђе на ра шта је у 
њој. На ша кул ту ра је збир на би о гра фи ја њи хо-
вих де ло ва ња и, за хва љу ју ћи њи хо вом пре га ла-
штву, плод ко ме и да нас ку ца ср це. Ство ри ли су 
пра ву пред у зет ну ели ту, обе ле жи ли вре ме по ве-
зу ју ћи но ва зна ња и јав не по сло ве, уче ству ју ћи у 
раз во ју за јед ни це у ко јој су жи ве ли, као што су и 
ра ди ли – на нај пле ме ни ти ји на чин. Ве ра у не за-
мен љи ву сна гу зна ња, спре гу ра зу ма, мо ра ла и 
јав ног де ло ва ња је сте пра ви раз лог да Ву ка Сте-
фа но ви ћа Ка ра џи ћа мо же мо сма тра ти пре по ро-
ди те љем на род но га ду ха, ве сни ком пла ни ра ња 
кул тур не по ли ти ке и при хва ти ти га као гра ди-
те ља мо дер не срп ске др жав но сти. Ње го во де ло 
уто чи ште је и украс срп ске кул ту ре.

Го во ре но 20. сеп тем бра 2009. у Тр ши ћу.
 Зо ран ХА МО ВИЋ

По зив за 22. сед ни цу 
Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не

Два де сет дру га сед ни ца Го ди шње 
скуп шти не Ву ко ве за ду жби не одр жа-
ће се 7. но вем бра 2009. го ди не, у са-
ли Оп шти не Ста ри град, Бе о град, Ма-
ке дон ска 42. По че так сед ни це је у 10 
ча со ва. 

По зи ва мо све за ду жби на ре, при ја-
те љи и са рад ни ке Ву ко ве за ду жби не, 
пред став ни ке при вред них и дру гих ор-
га ни за ци ја, уста но ва и др жав них ор га-
на да уче ству ју у ра ду Скуп шти не.

То ком сед ни це раз мо три ће се Из ве-
штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе-
ри од ок то бар 2008–но вем бар 2009. го-
ди не и утвр ди ти за да ци за на ред ни 
пе ри од

Оче ку је мо вас с до бро до шли цом! 
Ву ко ва за ду жби на

БЕ СЕ ДА ЗО РА НА ХА МО ВИ ЋА НА 75. ВУ КО ВОМ СА БО РУ У ТР ШИ ЋУ

Ву ко во де ло – уто чи ште и украс
срп ске кул ту ре

Штампање овог броја омогућило 
је Министарство просвете Владе 
Републике Србије

Од 14. до 20. септембра 
ове године у Тршићу 
је одржан јубиларни, 
75. Вуков сабор који се 
одликовао богатством 
културно-научних 
садржаја и великом 
посетом публике

Н
амера је организатора 
Вукових сабора да из 
године у годину окос-
ница свих програма 
буде Вуково дело, ње-

гов реформаторски дух и чињени-
ца да је УНЕСКО Вука Ст. Караџића 
прогласио грађанином света, чове-
ком чији је рад померио границе 
времена и простора. Овогодишњи 
Вуков сабор протекао је у таквом 
духу, измештених граница време-
на и простора, без стереотипа и у 
знаку богате заоставштине Вука Ка-
раџића. 
Јубиларни 75. Вуков сабор одвијао 

се у Тршићу, Лозници и Београду, и 
то у периоду од 14. 9. до 20. 9. 2009. го-
дине. Овогодишњи програм почео је 

у Дому Вукове задужбине у Београ-
ду округлим столом о теми Култура 
језика. О овој актуелној теми распра-
вљало је више наших језичких по-
знавалаца. Истога дана, у вечерњим 
часовима, у Вуковом дому културе у 
Лозници Небојша Брадић, министар 
културе Владе Републике Србије, све-
чано је отворио 75. Вуков сабор којом 
је приликом, између осталог, рекао: 
„Србија и Балкан имају велики кре-
ативни потенцијал, наше просторе 
сматрам извором надахнућа и, у ско-
ријој будућности, стваралачки наји-
зазовнијим европским простором. 
То је знао и наш велики претходник 
Вук Караџић, који је међу првима ус-
пео да културу свог матерњег језика 
представи Европи и судбински је веже 

за Европу. С уверењем да нас знање, 
стваралачка радозналост, потреба за 
кретањем и разумевањем другачијег 
чине богатијим, племенитијим Евро-
пљанима, отварам 75. Вуков сабор“.

Отварању саборских дана при-
суствовао је и амбасадор Аустрије у 
Београду Клеменц Која који је том 
приликом истакао: „Посетио сам Ву-
ков и Доситејев музеј у више наврата, 
прочитао сам књигу професора Меда-
ковића Срби у Бечу и сазнао колико 
постоји много јаких веза између Срба 
и Аустријанаца, нарочито Срба и Беч-
лија кроз векове. Немогуће је преце-
нити вредност Вука Караџића, чији 
сам и ја један од ученика, јер поку-
шавам да научим српски језик“.

 > 3. страна

СЕДАМ И ПО ДЕЦЕНИЈА САБОРОВАЊА У ТРШИЋУ

Грађанин света Вук Караџић

Зоран Хамовић беседи на овогодишњем Вуковом сабору
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Рад Управ ног од бо ра
Де ве та (100) сед ни ца Управ ног од бо ра Ву ко ве 

за ду жби не одр жа на је 3. апри ла 2009. го ди не. 
Раз го ва ра но је о оства ри ва њу про гра ма За ду-
жби не. По себ на па жња по све ће на је уна пре ђи-
ва њу и ожи вља ва њу ра да огра на ка, њи хо вој бо-
љој ме ђу соб ној са рад њи и по ве зи ва њу, а би ло 
је ре чи и о осни ва њу но вих огра на ка (Су бо ти-
ца, Сом бор, Апа тин). До го во ре но је да се у ју ну, 
у ор га ни за ци ји огран ка у Чач ку, упри ли чи са-
ста нак са пред сед ни ци ма огра на ка. Де се та (101) 
сед ни ца Управ ног од бо ра одр жа на је 29. ју на 
2009. го ди не. Усво јен је из ве штај о оства ри ва њу 
про гра ма из ме ђу две сед ни це Управ ног од бо ра 
и утвр ђен план ак тив но сти до 75. Ву ко вог са бо-
ра. Одр жа на je и за јед нич ка сед ни ца Управ ног 
од бо ра и Са ве та Ву ко ве за ду жби не (7. ју ли 2009), 
на ко јој је раз мо трен рад За ду жби не у про те клој 
го ди ни и обе ле же на го ди шњи ца ро ђе ња ака де-
ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа, ду го го ди шњег пред-
сед ни ка Ву ко ве за ду жби не. Сло во о пре ми ну лом 
ака де ми ку одр жао је др Дра шко Ре ђеп. 

Осно ван Са вет за срп ски је зик
У скла ду са од лу ком Скуп шти не Ву ко ве за ду-

жби не и ду го роч ним Про гра мом ра да, на са стан-
ку је зич ких струч ња ка, одр жа ном у До му Ву ко ве 
за ду жби не 8. ју ла 2009. го ди не, осно ван је Са вет 
за срп ски је зик Ву ко ве за ду жби не. За да так Са ве та 
је да се ста ра о при ме ни стан дар ди за ци је је зи ка, 
да по ве зу је и по др жа ва рад над ле жних уста но-
ва и по је ди на ца ко ји мо гу да ути чу и мо ти ви шу 
ши ру јав ност за не пре кид ну бри гу о је зи ку. По-
себ ну па жњу Са вет ће по све ти ти струч ном уса-
вр ша ва њу свих оних ко ји се срп ским је зи ком ба-
ве сва ко днев но, пре све га лек то ра. На сто ја ће да 
Ву ко ва за ду жби на уста но ви го ди шњу на гра ду 
за оног ко ји је дао нај ве ћи до при нос раз во ју је-
зич ке кул ту ре у про те клој го ди ни.  

У са став Са ве та иза бра ни су: ака де мик Иван 
Клајн, мр Вла до Ђу ка но вић, до цент др Вељ ко 
Бр бо рић, др Дра го Ћу пић, др Ми о драг Ма тиц-
ки, до цент др Алек сан дар Ми ла но вић, проф. др 
Сре то Та на сић, проф. др Ра да Сти јо вић, Зо ран 
Ха мо вић и Зо ран Ко лун џи ја. 

Са рад ња срп ских гим на зи ја
Гим на зи ја у Срем ским Кар лов ци ма, Гим на зи-

ја Ни ко ла Те сла у Бу дим пе шти и Срп ска гим на-
зи ја До си теј Об ра до вић у Те ми шва ру пот пи са-
ле су 17. мар та 2009. го ди не Спо ра зум о са рад њи, 
ко јим је пред ви ђен за јед нич ки, план ски и кон-
ти ну и ран рад на про јек ти ма из на став них и 

ван на став них ак тив но сти. Спо ра зу мом је пред-
ви ђе на раз ме на уче ни ка и на став ни ка, уна пре-
ђи ва ње на став ног про це са, са рад ња школ ских 
уче нич ких ор га ни за ци ја, струч но уса вр ша ва ње 
на став ног ка дра, мен тор ски рад, раз ме на кул-
тур них про гра ма, као и из ра да за јед нич ких пу-
бли ка ци ја. Ду го ро чан циљ је и уна пре ђи ва ње 
кул тур но-исто риј ске ве зе ма ти це и ди ја спо ре, 
очу ва ње срп ског је зи ка, обо га ћи ва ње на став-
ног про це са у ди ја спо ри, под сти ца ње мул ти кул-
ту рал но сти, као и оства ри ва ње ме ђу на род них 
за јед нич ких про је ка та. Овај спо ра зум је уто ли-
ко зна чај ни ји ако се има у ви ду чи ње ни ца да 
су га пот пи са ле обра зов не уста но ве у ко ји ма су 
се ве ко ви ма шко ло ва ла нај ве ћа име на срп ске 
кул ту ре и пи сме но сти.  

Пред лог да 2010. бу де Го ди на 
кул ту ре срп ског је зи ка и књи ге 

У Ву ко вој за ду жби ни одр жан је 29. сеп тем-
бра 2009. го ди не рад ни са ста нак ми ни ста ра Ре-
пу бли ке Ср би је – Не бој ше Бра ди ћа, ми ни стра 
кул ту ре, и Зо ра на Ха мо ви ћа, свет ни ка ми ни стра 
кул ту ре; др Жар ка Об ра до ви ћа, ми ни стра про-
све те, и мр Бо жи да ра Ђе ли ћа, ми ни стра за на у ку 
и тех но ло шки раз вој, и др Тиборa Сабa, по моћ-

ни ка ми ни стра за на у ку и тех но ло шки раз вој, 
то ком ко га је раз го ва ра но о ини ци ја ти ви Са ве-
та Ву ко ве за ду жби не за срп ски је зик да се 2010. 
го ди на про гла си Го ди ном кул ту ре срп ског је зи ка 
и књи ге. Са стан ку је пред се да вао др Ми о драг Ма-
тиц ки, пред сед ник Ву ко ве за ду жби не, а у ра ду су 
уче ство ва ли про фе сор др Ви дој ко Јо вић, до пи-
сни члан СА НУ и пред сед ник Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не, и до цент др Вељ ко Бр бо рић, 
пот пред сед ник Управ ног од бо ра и члан Са ве та 
за срп ски је зик Ву ко ве за ду жби не.   

У раз го во ру ми ни ста ра и пред став ни ка Ву ко-
ве за ду жби не за кљу че но је да срп ски је зик тре-
ба да се на ђе у пр вом пла ну стра те ги је де лат но-
сти ми ни стар ста ва за кул ту ру, про све ту и на у ку 
и тех но ло шки раз вој, а у ово ме тре ба да се при-
кљу че и Ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ми-
ни стар ство за ди ја спо ру Ре пу бли ке Ср би је. Та-
ко ђе, ис так ну то је да по себ не за дат ке и оба ве зе 
на овом пла ну има ју ор га ни за ци је и уста но ве 
ко је се ба ве стан дар ди за ци јом је зи ка и кул ту-
ром го во ра: Ма ти ца срп ска, СА НУ са Ин сти ту-
том за срп ски је зик, ка те дре за срп ски је зик и 
књи жев ност, За вод за уџ бе ни ке, из да ва чи и ме-
ди ји, као и ор га ни за ци је и уста но ве ко је не гу-
ју про гра ме уче ња срп ског је зи ка (за де цу у ма-
ти ци и ди ја спо ри). 

Оце ње но је да је нео п ход но да се пред став ни-
ци свих ових ор га ни за ци ја и уста но ва оку пе да 
би се утвр дио ду го роч ни про грам ра да на стан-
дар ди за ци ји срп ског је зи ка и ње го вој при ме ни. 
Ка да је реч о циљ ним гру па ма, у раз го во ру је 
ис так ну то да су то, пре све га, шко ле (у ма ти ци 
и ди ја спо ри), из да ва штво, ме ди ји и са вре ме на 
сред ства елек трон ских ко му ни ка ци ја. Та ко ђе, 
за кљу че но је да ма ни фе ста ци је ве за не за Го ди-
ну срп ског је зи ка и књи ге (2010), не тре ба да бу-
ду све чар ске, већ рад не и да би у тој го ди ни тре-
ба ло да се за поч ну нео д ло жни по сло ви. 

Пред ви ђе но је и пот пи си ва ње про то ко ла ре-
сор них ми ни стар ста ва о овој са рад њи у ко јем 
би се тач но на гла си ли по сло ви из над ле жно-
сти по је ди них ми ни стар ста ва, као и оних ко је 
би пре у зе ле да оства ре по ме ну те ор га ни за ци је 
и уста но ве, чи ја је бри га о срп ском је зи ку део 
основ не де лат но сти. 

Уго вор о по слов но- 
-тех нич кој са рад њи

На осно ву Про то ко ла о са рад њи Ми ни стар-
ства про све те Ре пу бли ке Ср би је и Ву ко ве за-
ду жби не, из но вем бра 2007. го ди не, ми ни стар 
про све те др Жар ко Об ра до вић и проф. др Ви-
дој ко Јо вић, до пи сни члан СА НУ, пот пи са ли су 
29. сеп тем бра 2009. го ди не Уго вор о по слов но-
тех нич кој са рад њи. Уго во ром је пред ви ђе но да 

Ми ни стар ство про све те фи нан си ра тро шко ве 
из да ва ња и ди стри бу ци је 1.710 при ме ра ка на ци-
о нал не чи тан ке, ка лен да ра-за бав ни ка Да ни ца 
2010. и исто то ли ко при ме ра ка ли ста За ду жби-
на, број 87–88, ко је ће Ву ко ва за ду жби на до ста-
ви ти би бли о те ка ма свих основ них и сред њих 
шко ла у Ср би ји. 

 С. ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Да ро ви За ду жби ни
Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су сво је књи ге и 

књи ге дру гих ауто ра: Ми ни стар ство за ди ја спо-
ру, За вод за уџ бе ни ке, Му зеј при ме ње не умет но-
сти, Му зеј гра да Бе о гра да, Сла ви стич ко дру штво 
Ср би је, Ми о драг С. По по вић, Ви дој ко Јо вић, Дра-
го Ћу пић, Љу би ша Рај ко вић Ко же љац, Ди ми три-
је Го ле мо вић, Ми ле на Вр зић-Ми ло са вље вић и 
Ми ло сав М. Ђор ђе вић из Бе о гра да; Не дељ ко Бог-
да но вић из Ни ша; За ду жби на „Пе тар Ко чић“, Ба-
ња Лу ка – Бе о град, др Дра го Ње го ван из Срем ске 
Ка ме ни це; Жар ко Ди мић из Срем ских Кар ло ва-
ца; Ма тич на би бли о те ка „Љу бо мир Не на до вић“ 
из Ва ље ва, Би ља на Ја нев ска из Ва ље ва, Ве ли бор 
Ла за ре вић из Кру шев ца, Гро зда на Ко ма ди нић 
из Чач ка и Се ку ла Пе тро вић из Бе о чи на.  

Упра ва Ву ко ве за ду жби не нај то пли је им за-
хва љу је. С. Б.
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Светозар Давидовић
Маја Ђекић
Сретен Ђорђевић
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Милица С. Јаневска
Живорад Јанковић
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Весна Ковачевић
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Србољуб Марковић
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НИШ
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дом 25 година од упокојења мајке Трајинке 
и седам година од упокојења оца Љубоми-
ра Митића („Човек је као трава, а дани ње-
гови су као цвет пољски“ Пс. 203, 15)

Маја Новаковић
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ЧАЧАК
Милутин Миловановић
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С потписивања Протокола о сарадњи:  
Видојко Јовић, Жарко Обрадовић и Миодраг Матицки

У 
Бе о гра ду је 15. мар та ове го-
ди не пре ми нуо наш по зна-
ти  лин гви ста проф. др Егон 
Фе ке те, на уч ни са вет ник у 
Ин сти ту ту за срп ски је зик 

СА НУ. Фе ке те је при па дао оном кру гу 
срп ских лин гви ста ко ји су осо би ту па-
жњу по све ћи ва ли кул ту ри је зич ког из ра-
жа ва ња, ба ве ћи се, по ред на уч них про у-
ча ва ња и об ја вљи ва ња сту ди ја, рас пра ва 
и чла на ка, чи та вог жи во та број ним пи-
та њи ма је зич ке кул ту ре. Ско ро да не ма 
пи та ња из тог до ме на да га он ни је ис-
тра жи вао и на ла зио ре ше ња за уна пре-
ђи ва ње ни воа је зич ке кул ту ре и ши ре ња 
пи сме но сти код чи та ла ца. У том ци љу 
са ра ђи вао је са мно гим сред стви ма ин-
фор ми са ња и пу бли ка ци ја ма ко је се ба-
ве про бле ма ти ком срп ског је зи ка. 
Егон Фе ке те је об ја вио ви ше од 250 на-

уч них и струч них ра до ва, ме ђу ко ји ма се 
по себ но ис ти чу: Об лик, зна че ње и упо тре-
ба од ре ђе ног и нео д ре ђе ног при дев ског ви-
да у срп ско хр ват ском је зи ку (што је би ла 
ње го ва док тор ска ди сер та ци ја, од бра ње на 
1967), три књи ге у ко а у тор ству са Бог да ном 
Тер зи ћем и Дра гом Ћу пи ћем (Сло во о је зи-
ку, Сло во о је зи ку – књи га дру га и Срп ски је-
зич ки са вет ник), те две књи ге с на сло вом 
Је зич ке до у ми це. У еди ци ји Ми ло ша Јев ти-
ћа „Од го во ри“ об ја вље не су му две књи ге: 
Свет је зи ка (2000) и Је зич ки пу то ка зи Его-
на Фе ке те (2003). 

Од за вр шет ка сту ди ја срп ско га је зи ка 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту (да нас Фи ло-
ло шком) у Бе о гра ду 1956. го ди не ра дио је 
као уред ник у Ту ри стич ким но ви на ма, а 

од 1961. до пен зи о ни са ња (1998) у Ин сти ту-
ту за срп ски је зик СА НУ у Бе о гра ду. Па ра-
лел но са ра дом у Ин сти ту ту ви ше го ди на 
је др жао пре да ва ња из фо не ти ке, мор фо-
ло ги је и стан дар ди за ци је срп ско хр ват ског 
је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, а че ти ри го ди не пре да вао је срп ски 
је зик на Уни вер зи те ту „Ј. В. Ге те“ у Франк-
фур ту на Мај ни. Уз рад са сту ден ти ма, ту 
је на пи сао оп се жну сту ди ју за фо то тип ско 
из да ње „Рје чо слож ја“ Јо а ки ма Сту ли ја, ду-
бро вач ког лек си ко гра фа с кра ја 18. и по-
чет ка 19. ве ка, где је дао и исто ри јат раз во-
ја пред ву ков ске лек си ко гра фи је у је зи ку 
Ср ба и Хр ва та. 

У Ин сти ту ту за срп ски је зик про шао је 
све фа зе лек си ко граф ске об ра де Реч ни ка 
СА НУ, да би по сле пен зи о ни са ња, за јед-
но са Мил ком Ивић, ре цен зи рао ру ко пи-
се тог реч ни ка. 

Го во ре ћи о исто риј ском пу ту срп ско га је-
зи ка од Ву ка на о ва мо, Фе ке те је ис ти цао да 
ће се раз ли ке уочи ти „већ на пр ви по глед“ 
из ме ђу је зи ка у Ву ко во вре ме (нпр. са мог 
Ву ка, Б. Ра ди че ви ћа или Зма ја) и је зи ка И. 
Ан дри ћа, Д. Ћо си ћа и дру гих са вре ме них 
ис так ну тих пи са ца на срп ском је зи ку. То је 
ре зул тат раз во ја је зи ка, ко ји, при род но је, 
до во ди до про ме на. Да нас су про ме не усло-
вље не по себ но обим ни јом ме ђу на род ном 
ко му ни ка ци јом и са вре ме ним сред стви-
ма ин фор ми са ња. А ка да го во ри о је зич-
кој кул ту ри, Егон ис ти че да ни је по треб но 
„би ти осо би то вер зи ран за на у ку о је зи ку да 
би се у је зи ку на ших јав них гла си ла уочи-
ле бар две основ не цр те: пр во, не до пу стив 
од нос пре ма ко рект но сти је зи ка у го во ру 
(не ких) во ди те ља, спи ке ра, но ви на ра-из ве-
шта ча, ре пор те ра или ко мен та то ра и, дру-
го, ма нир про фа но-фа ми ли јар ног, нео ба-
ве зног и ле жер ног (тач ни је, нео д го вор ност) 
од но са пре ма из го во ре ној ре чи, при че му 
кон тро ла (или са мо кон тро ла) вла сти тог из-
ра жа ва ња сва ка ко ни је ја ча стра на оних 
ко ји има ју при ви ле ги ју да ко му ни ка ци ју 
са слу ша ла штвом, али и оба ве зу да кон такт 
с ауди то ри ју мом оба вља ју на је зич ки ко-
рек тан и ва љан на чин“ (М. Јев тић, Је зич ки 
пу то ка зи Его на Фе ке те).

Егон Фе ке те је био члан Ма ти це срп ске и 
Ко ми си је Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви-
ста за твор бу ре чи, као и уре ђи вач ких од бо-
ра углед них пу бли ка ци ја Ју жно сло вен ског 
фи ло ло га и На шег је зи ка, те Од бо ра СА НУ 
за Реч ник СА НУ.  

Его но вом смр ћу на у ка о срп ском је зи ку 
из гу би ла је вр сног ис тра жи ва ча, Ин сти тут 
за срп ски је зик СА НУ углед ног са рад ни ка, 
а ње го ва по ро ди ца узор ног су пру га и оца.

 Дра го ЋУ ПИЋ 

Задужбинари
Вукове задужбине (84)



3 СЕПТЕМБАР 
2009.

У организацији Центра 
за културу „Вук 
Караџић“ из Лознице 
и под покровитељством 
Министарства 
културе Републике 
Србије и града Лознице, 
у Тршићу је од 
20. до 24. маја 2009. 
одржан 38. Ђачки 
Вуков сабор, који већ 
традиционално окупља 
ученике из Србије 
и окружења 

Ђ
ачки Вуков сабор већ 
традиционално свечано 
отвара ђак генерације у 
конкуренцији лознич-
ких основних школа. 

Ове године је ту част имала Јеле-
на Тадић, сада већ ученица првог 
разреда Математичке гимназије 
у Београду. Отварање је пратила и 
свечаност промотивног пуштања 
у рад модернизоване и савреме-
но опремљене сцене Вуковог дома 
културе у Лозници, чију је изра-
ду финансирало републичко Ми-
нистарство културе. Журило се са 
завршетком радова да би ова сце-

на у новом руху била благовреме-
но адаптирана за празник младих 
и креативних људи. 
Уз учешће великог броја деце (чла-

нови дечјег црквеног хора „Свети 
Сава“, дечјег хора „Славуји“ и учени-
ка лозничких основних школа) при-
ређен је музичко-сценски приказ Да 
ли за школу, слет ил посело, важно 
је било лепо одело, ауторке Љиљане 
Станков, кустоса Педагошког музеја, 
који је оживео ђачке униформе ноше-
не у различитим временским пери-
одима у Србији током 19. и 20. века. 
Бурно су поздрављени чланови Со-
колског удружења, Јадранске страже, 
а праве овације доживели су Титови 
пионири. Очито да су неке успоме-
не још веома свеже. Наредног дана, 
у четвртак 21. маја, у Тршићу је било 
веома живо, јер су рад отпочеле ради-
онице ткања (водиле Маријана Ђокић 
и Весна Грујић) и керамике (водила 
Ксенија Петровић), етномузиколош-
ка радионица (водила Марија Делић), 
мултимедијална радионица „Исто-
рија и филм“ (водила Драгица Петро-
вић), радионица „Маске и маскирање 
у српској митологији“ (водиле Ма-
ријана Ђокић и Марина Цветановић), 
ликовна радионица (водили Снежа-
на Нешковић-Симић и Драго Симић) 
и радионица креативног писања (во-
дио Мошо Одаловић). Истога дана, у 
вечерњим часовима у Вуковом дому 
културе, уз присуство великог броја 
ученика веронауке, одржана је про-
моција часописа Светосавско звонце, 
у којој су учествовали: Рада Мишев, 
главни уредник, Димитрије Стикић, 

Анђелка Пушоња и Мошо Одаловић. 
Лозничка Група за извођење тради-
ционалне музике, коју води вероучи-
тељ Горан Аврамовић, употпунила је 
програм композицијама са Косова и 
Метохије.

Трећег дана саборовања, у петак 
22. маја, настављена је радионичар-
ска делатност у Тршићу која је потвр-
дила убеђење организатора да сваке 
године међу учесницима постоји не-
исцрпна енергија и ванредна креа-
тивност. Такође, тога дана је особито 
био живописан и раздраган и дефи-
ле учесника 38. Ђачког Вуковог сабо-
ра улицама Лознице. У дефилеу који 
су пратили бројни становници града 
учествовала су и маскирана деца, по-
лазници радионице маски и маски-
рања и дечији фолклорни ансамбли: 
Градско културно-уметничко друштво 
„Смедерево“, Црквени фолклорни ан-
самбл „Бранко“ Ниш, КУД „Абраше-
вић“ Бања Ковиљача, КУД „Фрула“ 
Липнички Шор, КУД „Троноша“ Коре-
нита, КУД „Караџић“ Лозница, Дечји 
хор „Славуји“. Учесници дефилеа су 
испред Вуковог дома културе одржа-
ли концерт. Публика је најгласнијим 
аплаузом наградила младе играче и 
певаче из Ниша, као и домаћине, КУД 
„Караџић“.

У Гимназији „Вук Караџић“ у Лоз-
ници, у којој ради Огранак Вукове 
задужбине из Београда, већ се неко-
лико година организује литерарни 
конкурс „Вуково звоно“. И ове су го-
дине проглашени најуспелији радо-
ви. Осим награда за циклусе песама и 
кратких прича, овај специфични кон-

курс подстиче код школске омладине 
и фолклористичко-теренски рад (бе-
лежење усмених песама, прича, ане-
гдота, пословица). Најуспешнији ос-
новци били су: Предраг Обрадовић, 
ученик седмог разреда при Матема-
тичкој гимназији у Београду (циклус 
песама), Вук Пребирачевић, ученик 
Основне школе Јован Курсула из Вар-
варина (за кратку причу) и Петар Ку-
лезић, ученик Основне школе Краљ 
Александар Карађорђевић из Прња-
вора (за циклус анегдота из народног 
живота старе Мачве). Од средњошко-
лаца награђена је Драгана Кулезић, 
ученица Гимназије Вук Караџић из 
Лознице, за циклус песама о младо-
сти, срећи и љубави Огледалце на ли-
цидерском срцу. 

У 
Музеју Јадра истог дана 
је отворена и ликовна 
изложба Драгане Ла-
ловић из Прибоја, ака-
демске сликарке, учес-

нице претходних ђачких ликовних 
колонија у Тршићу. Драгана Лало-
вић је дипломирала на Факулте-
ту ликовних уметности у Београду 
у класи професора Чедомира Ва-
сића. Ово је њена прва самостал-
на изложба.   
Вукова спомен-школа у Тршићу и 

ове је године била домаћин 19. Репу-
бличког такмичења ученика основних 
и средњих школа из српског језика и 
језичке културе. Почетак овог такми-
чења, у суботу 23. маја, означио је по-
четак завршне свечаности 38. Ђачког 
Вуковог сабора. Док су основци вред-

но испуњавали такмичарске тестове, 
полазници радионица представљали 
су своје саборске резултате. Код Вуко-
ве куће наступили су полазници етно-
музиколошке радионице, као и полаз-
ници Школе рок гитаре која ради при 
Центру за културу у Лозници, затим и 
млади рецитатори. Код воденице на 
Саборишту пролазнике су забављала 
разнолика митолошка бића, учесни-
ци радионице маски и маскирања. У 
Галерији на Саборишту приказани су 
радови полазника ликовне радиони-
це, а у радионици старих заната из-
ложени су најуспелији радови ткач-
ке радионице и радионице керамике. 
Такође, својом видео презентацијом 
пленили су и учесници радионице 
„Историја и филм“. 

Овогодишња завршна представа на 
саборишту у Тршићу, на најбољи мо-
гући начин, окупила је и родитеље и 
децу. То мало коме полази за руком, 
али Бранка Коцкицу и његово Позо-
риштанце „Пуж“ воле све генерације. 
Изведена је представа Златна рибица 
коју је режирала Слободанка Алексић, 
а играли су и певали: Бранко Коцки-
ца, Моника Полић, Милан Чучило-
вић, Дечји хор „Пужићи“. 

Према оцени учесника, посматрача 
и посетилаца, 38. Ђачки Вуков сабор 
испунио је сва очекивања, што орга-
низатору манифестације даје снаге да 
и убудуће истрајава у намери да Тр-
шић постане стециште младих који ће 
рад Вука Стефановића Караџића до-
живети као сопствени стваралачки и 
културолошки подстицај.

 Мр Дајана ЂЕДОВИЋ

< 1. страна
Пре програма Мој град – српски Беч 

министар културе се сусрео са студен-
тима, гостима 75. Вуковог сабора. У су-
срету са студентима из свих крајева 
Европе министар је поздравио њихо-
ву одлуку да се посвете изучавању на-
шег језика и нагласио да су они вео-
ма важни амбасадори српске културе 
и уметности у земљама из којих до-
лазе.  

У препуној сали Вуковог дома кул-
туре у Лозници, студенти Института 
за славистику Универзитета у Бечу из-
вели су сценско-музички приказ под 
називом Имагинарни град – српски 
Беч. На сцени се појавило чак 17 гла-
совитих Срба и Српкиња који су жи-
вели, учили и радили у Бечу, између 
осталих: Доситеј, Вук, Мина, Ана, М. 
Стојадиновић Српкиња, П. Кочић, М. 
Миланковић, Станислав Винавер. Сту-
денти славистике одлично су тумачи-
ли ликове и још боље говорили одаб-
ране текстове. Посебну драж овом 
приказу дао је и наступ оперских пе-
вача из Беча који су изводили ком-
позиције настале на основу Вукових 
записа. Студенте је окупила и припре-
мала Гордана Илић-Марковић, про-
фесорка Института за славистику, а 
подршку и помоћ пружила је и про-
фесорка Ана Кречмер.

Д
ругог дана саборовања 
на програму је био ре-
пертоар циклуса Баш-
тина који трага за кул-
турним потенцијалом 

наше баштине и истиче посебности 
у вези с Вуковим сабором у прошло-
сти. Тако је у уторак 15. 9. отворе-
на изложба Вуку српски народ – Рад 
Одбора за подизање споменика Вуку 
Караџићу у Тршићу и Лозници 1931–
1939. година, ауторке Драгице Петро-
вић. Изложбу која је постављена на 
отвореном простору у Улици Јована 
Цвијића испред Вуковог дома кул-
туре отворио је проф. др Арсен Ђу-
ровић који је, између осталог, при-
метио: „Вешто око и изоштрено перо 
младог историка (Д. П.) понудили су 
нам кроз пажљиву селекцију 76 ка-
талошких јединица издвојених из 
ризница бројних установа културе, 
ретку прилику да се и на овај на-
чин уверимо и ко смо и шта смо и 
колико вредимо“. Изложба је на вео-
ма садржајан начин показала енту-

зијазам чланова овог одбора, а осо-
бито Живорада – Жике Поповића. 
Чланови Одбора повели су акцију 
у којој су добровољним прилозима 
учествовале све структуре онда-
шњег српског друштва. У Катало-
гу који прати ову изложбу, ауторка 
Драгица Петровић примећује: „Ву-
кова спомен-кућа, Вуков споменик 
у Београду и Вуков дом културе у 
Лозници су у пуном смислу те речи 
споменици које је Вуку подигао на-
род“. У наставку вечери, чланови 
КУД-а „Караџић“ извели су музич-
ко-сценски програм који је публика 
поздравила громким аплаузом. 
Програм под називом Хомо балка-

никус одвијао се током два саборска 
дана и обухватио је четири програ-
ма. Прво је у среду 16. 9. представље-
на Даница за младе и Даница за 2009. 
и 2010. Миодраг Матицки, председник 
Скупштине Вукове задужбине која је 
суорганизатор Вуковог сабора и изда-
вач поменутог алманаха, представио 
је ове публикације и истакао важност 
и значај календара за младе. Такође, у 
Гимназији „Вук Караџић“ у којој дела 
Огранак Вукове задужбине који води 
Милован Радивојевић, изведен је про-
грам у коме су учествовали ученици 
лозничке Гимназије. 

У настојању да креативно испита 
сложени простор Балкана, Уметнич-
ки савет Вукових сабора одлучио је да 
ове године представи изложбу У ру-
кавицама Етнографског музеја. Ау-
торка поставке Вјера Медић је у Му-
зеју Јадра изложила рукавице из свих 
крајева бивше Југославије. Изложбу је 
отворила др Весна Марјановић, а при-
сутне је поздравила и Вилма Нишка-
новић, директорка Етнографског му-
зеја у Београду.  

У четвртак 17. 9. у Тршићу је одржан 
округли сто – Разговор о авангарди, зе-
нитизму и његовом зрачењу у којем су 
учествовали проф. др Јеша Денегри, 
проф. др Ирина Суботић, др Миодраг 
Матицки, Саша Илић. Представљено 
је фототипско издање југословенског 
авангардног часописа Зенит – Ин-
тернационална ревија за уметност 
и културу чији су издавачи: Народна 
библиотека Србије, Институт за књи-
жевност и уметност и СКД Просвјета 
Загреб. Тема овог округлог стола, ис-
такли су учесници, по свему припа-
да програму Вукових сабора, јер је Вук 
Караџић својим духом, креативношћу 

и начином рада и борбе припадао ев-
ропској авангарди.  

У Вуковом дому културе у Лозници, 
у оквиру програма Србија у Србији Ми-
нистарства културе, глумци Народног 
позоришта из Београда извели су ко-
мад Ј. С. Поповића Кир Јања. Предста-
ву је режирао Егон Савин, а глумили 
су: Предраг Ејдус, Нада Блам, Милена 
Ђорђевић, Лепомир Ивковић. 

Т
акође, др Весна Марја-
новић је излагала о теми 
Различито као о интер-
културалном дијалогу. 
Потом, изложбом Рома-

но лил – изложба ромске писане кул-
туре Народне библиотеке Србије, 
књижевном вечери под називом 
Ромска новија књижевност и кон-
цертом групе Ођила представље-
но је стваралаштво и култура Рома 
на тлу Србије. Отварајући изложбу, 
Драгољуб Ацковић је истакао да су 
тек у новије време Роми променили 
однос према културном памћењу. 
Ова појава условила је и појаву пр-
вих ромских уметника. У настав-
ку вечери учествовали су песници: 
Баја Лукин Саитовић из Прокупља, 
Иштван Фаркаш из Сомбора, Мех-
мед Саћип из Суботице. Учесници 
књижевне вечери казивали су своје 
стихове, а потом, како се то и оче-
кује од Рома, засвирали и запева-
ли. Био је то одличан увод у концерт 
групе Ођила која се прославила као 
група која најбоље изводи „руску 
циганску музику“. 
У суботу 19. 9, кроз програм Мит и 

стварност, публика је имала при-
лике да прати гусларски концерт – 
чланови Гусларског друштва „Гаври-
ло Принцип“ из источног Сарајева и 

Гусларске секције КУД „Караџић“. У 
Цркви покрова пресвете Богородице 
у Лозници изванредан наступ имао 
је Хор Епархије сремске „Свети Ни-
колај“ из Сремских Карловаца чије 
је певање употпунио прелеп сопран 
Верице Пејић. На репертоару су биле 
композиције руских и домаћих ауто-
ра. Хору је дириговао Јован Пејић. 

Завршна свечаност 75. Вуковог сабо-
ра одржана је у Тршићу у недељу 20. 9. 
У Вуковој спомен-школи у Тршићу от-
ворена је изложба Српског пословног 
клуба „Привредник“ под називом За-
дужбине и задужбинарство у тради-
цији српског народа, ауторке Гордане 
Гордић. Изложбу је отворила проф. др 
Ирина Суботић која је истакла да су 
Вуков Тршић и Вуков сабор права мес-
та да се подсетимо наших добротвора 
и задужбинара. 

Центар за културу „Вук Караџић“ 
који управља знаменитим местом Тр-
шић успео је да за овај јубиларни сабор 
обнови сцену и гледалиште у природ-
ном амфитеатру. Средства је обезбеди-
ло Министарство за економију и реги-
онални развој. Гледалиште које није 
обнављано од 1964. било је до сада пре-
тесно за публику која је ове године ис-
пунила амфитеатар као у најславнија 
саборска времена. Химну Вуку Стева-
на Ст. Мокрањца извео је Хор Центра 
за културу „Вук Караџић“ уз подизање 
свечане заставе Вукових сабора. По-
том је све присутне поздравио Видоје 
Петровић, градоначелник Лознице. 
Гости 75. Вуковог сабора, између ос-
талих, били су и министар просвете 
Жарко Обрадовић, више државних се-
кретара, челници градова и општина, 
делегација збратимљеног града Плоц-
ка из Пољске. Овогодишњи беседник 
био је Зоран Хамовић, специјални са-

ветник министра за културу Небојше 
Брадића. Језички прецизна беседа Зо-
рана Хамовића сублимирала је мно-
го до сада реченог о Вуку на један раз-
умљив и пријемчив начин. 

С
тогодишњица песме 
Лазе Костића Santa Ma-
ria della Salute била је 
повод да се овом при-
годом чују стихови ове, 

по мишљењу многих, најлепше пе-
сме на српском језику. Позоришни 
зналци кажу да глумац Петар Краљ 
најбоље интерпретира ову песму 
Лазе Костића, а да је то тако, увери-
ли смо се у Тршићу. У наставку про-
грама посетиоци су имали прилику 
да гледају виртуозе, играче, чланове 
Националног ансамбла „Коло“. Пе-
смом и игром провели су нас кроз 
све крајеве бивше Југославије кроз 
које је и Вук Караџић пролазио и 
бележио песме, приче, пословице, 
обичаје. Било је то предивно путо-
вање кроз време и простор који је 
некада давно омеђио Вук. 
Према проценама новинара, у ам-

фитеатру у Тршићу било је близу че-
тири хиљаде гледалаца, а у самом 
Тршићу на десетине хиљада посети-
лаца. Према напред изложеном да се 
устврдити да је Сабор испунио оче-
кивања. Организатор 75. Вуковог са-
бора био је Центар за културу „Вук 
Караџић“, а суорганизатор Вукова за-
дужбина из Београда. Покровитељ Са-
бора било је Министарство културе, 
генерални спонзор Компанија Дунав 
осигурање, а пријатељи Вуковог сабо-
ра: Комерцијална банка, Банка Инте-
за и Телеком Србија. Медијски покро-
витељ био је РТС.

 Мр Дајана ЂЕДОВИЋ

Грађанин света 
Вук Караџић

Ансамбл „Коло” у Тршићу

ОДРЖАН 38. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

Празник младости и креативности
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Т
оликих година и не знадосмо да се Миодра-
гом звао наш Миле. Али тај хипокористик, 
то име од-Мила, то је он. Најсаборније име 
српске културе.

Још од Студентског града упознали су га и 
поштовали житељи најпаметнијег Београда. Већ је био 
новинар и књижевник. У Песничким новинама (1972) 
окупио је, као главни уредник, најдаровитије младе ау-
торе, који су данас и у читанкама, а он, spiritus movens, с 
талентом да и својом руком слаже оловна слова у песме. 
Готово деценију и по најугледнији фолклористички ча-
сопис Сабор народног стваралаштва Србије доживља-
вао је процват с њиме као главним и одговорним уред-
ником. Вишегодишњи научноистраживачки пројекат 
Рас и Сопоћани Српске академије наука и уметности не 
би био то што јесте, нити би без њега то био Зборник Сје-
нице. Његовом документарно-играном ТВ серијом у пет-
наест епизода обележена је двестота годишњица Првог 
српског устанка и обнове српске државности; његов је 
предлог и залагање што Сретење Господње постаде на-
ционални празник. Ни Два века српског новинарства, 
ни енциклопедије новинарства, а поготово јединстве-
не Хронике Удружења новинара Србије 1941–2006. не би 
ни било да није радио све оно што у срећнијим земља-
ма раде институти. Наш Миле је можда баш зато и био 
институција.
А био је књижевник, и тако је и почео, као критичар, 

есејиста, драмски писац и сценариста; новинар од пера, 
теоретичар новинарства и педагог за поштовање; научник 
етнолог чија су дела прекретничка вуковска; укратко, ен-
циклопедиста без чијег великог знања није могао бити 
ваљано урађен ни један озбиљнији пројекат у новинарству 
ни у етнологији. Једном сам му казао у шали да се он по-
мало лажно представља, јер никад није јасно коју ће своју 
биографију потегнути: научну, књижевну или новинарс-
ку? Одговорио ми је да су се двојица његових пријатеља 
озбиљно опкладила, тврдећи о његовој струци један једно, 
а други друго, све док им обојици није дао за право.

Многу научну биографију новинарство код нас прати 
као мали, али незацељив грех. Сваком другом послу оте-
жавајућа околност. Насупрот томе, као и историчар Вла-
димир Дедијер, сматрао је да новинар и новинарство за-
служују поштовање, а да само незналице то не разумеју. 
Њега су увек најбоље разумели млади. Понајбоље њего-
ви студенти новинарства: од Суботице и Панчева до Но-
вог Пазара, и од Крагујевца и Чачка до Ресавске улице у 
Београду. Његова књига о новинарству, у којој је теоријски 
и практично на најбољи начин обрађена вест, и ове јесе-
ни је положила испите. 

Ж
елим да разгрнем једну од три њего-
ве биографије, ону новинарску, којој 
је дао непроцењиво много и која му је 
узвраћала поштовањем и признањи-
ма еснафа, да бих указао на другу, не-

како затурену и помало скрајнуту, ону научну. Његова 
прекретничка књига Годишњи обичаји у Срба из 1990. 
године довршила је знање о два века српске етноло-
гије. На представљању те књиге, наш најугледнији ет-
нолог академик Петар Влаховић је указао на грандио-

зан подухват отприлике следећим речима: Велики Вук 
Караџић је до на врх игле прикупио српске народне 
обичаје, а Миле Недељковић их је, величанствено ву-
ковски, повезао сместивши сваки на право место. Ако 
је Караџић био велика индукција, Недељковић је та-
кође велика дедукција. Зар би се могла сањати већа 
похвала научном делу и зар би се ишта природнијим 
могло сматрати до да Годишњим обичајима у Срба при-
падне тек установљена, прва награда за науку Вукове 
задужбине.
У својој научној биографији скромно је само напоме-

нуо (а кад није био такав) да је приредио Карађорђев де-
ловодни протокол. Тај историјски извор првога реда није 
се сетио да објави пре њега ни један историчар од стру-
ке, а, ето, те 1987. године он га је објавио, с три пропратна 
текста, због чега је историчар, који је промишљао фило-
зофски и писао књижевно, академик Радован Самарџић 
казао – капа доле.

Књига Срби граничари објављена је ратне 1991. године о 
српству у Хрватској, Славонији и Далмацији, а једино је он 
умео да тамо преброји и сабере свако српско село. У књи-
зи Крст и полумесец – најстрашнија српска раздеоба опи-
сао је које су породице и од када су заденуле стародревне 
иконе за кућевно слеме да би, преверивши, спасавале од 
зулума живот своје чељади и свој иметак.

Двема књигама под истоветним насловом – Записи из 
Шумадије I и II – посветио је многе године преданог ис-
траживања и проучавања. Препешачио је сва села по Шу-
мадији, својој родној, да би за сваку породицу проверио 
откад и одакле потиче и да би се и на тај начин одужио 
завичају.

И 
његов младалачки књижевни псеудоним 
Јоаким Крћевачки посведочује колико је 
волео завичај, али и да је био аутентич-
ни космополита. Уосталом, његова науч-
на дела превођена су на енглески, фран-

цуски, руски, немачки, шпански и бугарски језик. Још 
једна његова капитална књига Лексикон народа света 
објављена је у издању Српске књижевне задруге и уз по-
моћ Службеног листа СРЈ 2001. године. И за такав вели-
ки пројекат опет се у срећнијим земљама ангажују ин-
ститути, а у Србији је био довољан Миле Недељковић. 
Међународни Новосадски салон књига добро је то пре-
познао доделивши му специјалну награду.
Колико је вредно и значајно научно дело етнолога Мила 

Недељковића, верујемо да ће то тек у деценијама које до-
лазе моћи сасвим непристрасно да утврде млади и будући 
етнолози које, осим научне, неће оптерећивати никаква 
друга ни трећа његова биографија.

Оно што ја, као потписник ових редова, знам и што смем 
да тврдим, јест да је Миле Недељковић био стваралац – и у 
науци, и у књижевности и у новинарству – и да је био ве-
лики у свему чега се дотакло његово перо. Имао бих јамач-
но још стотину аргумената да све то потврдим. Ипак, из-
ван тога, само бих још једном чињеницом да посведочим 
нешто што се не зна да је постигао у животу: то су његова 
кумства и побратимства. Ево и зашто: имао је и тај дар да 
погледом, добростиво, помилује другог човека. 

 Будимир ПОТОЧАН 

И
зузетно драгоцена за 
јужнословенске сту-
дије, за проучавање 
бугаристике, али и 
србистике, последња 

књига професора Илије Конева за-
твара круг. Као и његови рани ака-
демски радови, она је по све ће на 
Вуку Караџићу и Вуковом допри-
носу проучавању бугарске кул  туре. 
У две речи, европској бугаристици. 
Али и европској ср би сти ци. 
Књига професора Илије Конева 

Вук Караджич за българите и евро-
пейската бълга ристика, која је обја
вљена у Софији 2007. го ди не, дра гоцена 
је из најмање три разлога. Први је тај 
што ова књига от кри ва или упућује 
на недовољно про учене, осветљене и 
проту ма чене Вукове везе са Бугари
ма, које да   тирају знатно пре његовог 
чу  веног Додатка к Санктпетербург-
ским Сравнитељним рје чни цима 
(1821–1822). Друго, она савременој 
србистици скре ће па жњу на сву ком
плексност и драгоценост научног дела 
Ву  ка Ка ра џи ћа. И треће, озбиљно нас 
опомиње на неопходност ко мпа   ра ти
вног истра  живања јужнословенских и 
балканских култура.

Ова озбиљна нау чна студија Илије 
Конева надовезује се на биографска 
истраживања живота и дела Вука 
Караџића из пера Срезњевског и Ку-
лаковског, научне монографије Љу-
бомира Сто  ја но вића и Миодрага По-
повића, те вредне при логе Голуба 
До бра шиновића, Живомира Младе-

новића, Вла да на Недића и Ми ленка 
С. Филиповића.  

Укусно опремљена и пријемчиво 
написана, ова књига заузима значај-
но место у склопу научних моногра-
фија о Вуку Караџићу, на ко   је се дело-
мице ослања, као и високу позицију 
у ок ви ру упоре дних јужнословенских 
и балканских студија. У време када 
је у Ву ковој постојбини особито мо-
дерно говорити ка ко Вук тобож није 
био модеран, када је опор ту но откри-
вати све оне језичке стазе којима би 
се српски је зик био смело запутио, и 
од  важно на њих крочио, само да му 
Вук ни је па ко сно подвалио, да му није 
у том от меном цр кве но сла вја нском 
и ба басмиљанском хо ду штулу по ту-
рио, појављивање једне овакве књиге 
више је него драгоцено. 

Још у раду Вук Караџић – личност и 
фактор културних ве за европске ве-
личине, који је написан поводом двес-
тагодишњице Ву ко вог рођења 1987. 
године и објављен у издању Међуна-
родног славистичког центра, Илија 
Конев је истакао да се у Ву ко вој дела-
тно сти испољавају „три прворазредне 
карике европских ди мензија ср пске 
културе: а) осећај за друштвено акту-
елне и кул турно са др жај не филолош-
ке подухвате; б) динамично увођење 
но вих погледа и при нципа у српски 
филолошки покрет; в) широка гео-
графска обухва  тност веза које је Вук 
одржавао у земљи и ван зе мље“.

Проф. Илија Конев је, дакле, већ 
1987. године као своју осно вну тезу о 

вредности Вуковог дела навео проје-
кат „европеи за ци је“ српске и оста-
лих култура на сло  венском Југу. Вук 
је пресудно ути  цао на то што је „ев-
ропски ин тегритет српске културе био 
де фи ни ти вно оријентисан према ши -
роком усвајању искустава ср пског и 
ев ро пског духовног ра звитка“.

Последња књига професора Коне-
ва коју је овај изузетни бугарски нау-
чник, културни и друштвени радник, 
инострани академик САНУ и прија-
тељ српског народа објавио за живота, 
почиње уп ра во студијом о Вуку Сте-
фановићу Караџићу као слависти ев-
ро пског ре но меа и величине. Затим се 
проф. Конев врло детаљно ба ви Ву ко-
вим радом на пољу изучавања бугар-
ског језика и књи же в ности. Полазећи 
од става Петра И. Прајса, да „нико не 
познаје Ср бију и Бугарску тако добро 
као Вук“, Конев прати хро но ло гију Ву-
кових интересовања за бугаристику, 
од по че тних контаката са Бу гарима 
(1804–1813), преко познанстава у Бечу 
и Вуковог кретања у кру гу најпозна-
тијих европских слависта. Следи опис 
но ве дру штве не климе на Балкану и 
у Србији после 1844. године, те бе зу-
спе шних покушаја Вука Караџића 
да успостави сара дничке од но се са 
Стефаном Верковићем. Конев посеб-
но истиче чињеницу да без об зира 
на различите друштвене околности 
и прилике Вук Ка раџић ни ка да није 
публиковао нити један пропагандни 
чланак про тив Бугара.

Када је реч о бугарском „вукознан-
ству“, Илија Конев даје темељан увид 
у научну рецепцију Вуковог дела, по-
чев од Нео фита Рилског, па све до сре-
дине 20. века. Задржава се на ми шље-
њу Љубена Ка ра ве  ло ва, који ис  ти че да 
се „до дана данашњег Вукови про ти-
вни ци свој ски труде да ума ње њего-
ву славу и релативизују ње гов зна чај“, 
Рајка Жинзи фо ва који је посебно ак-
центовао Вуков ре чник ср пског јези-
ка и његове збирке на родних песама, 
те Неше Бо нче ва, који је ре као да је 
Караџић извршио не про цењива, бе-
смр тна дела, не само кад је реч о сла-
вистици.

У књизи о бугарском „вукознанству“ 
публикована је на је дном месту већ 
објављена преписка из српских ар-
хива, која се тиче ње го вих односа и 
веза са Бугарима и бугарском кул-
туром, што је по се би такође значајно. 
Најзначајније је, ме ђу тим, то, што се 

поново, у преводу на бугарском језику 
први пут овако те ме љно и кри ти чки 
доноси Ву  ков Додатак к Санктпетер-
бургским Сравнитељним рје чни цима, 
са те  мељном лексикографском, се ма-
нти чком и фи ло ло  шком ана ли зом.

Књига професора Илије Конева, го-
ворећи о Вуку и бугаристици, у вели-
кој мери проговара и о своме аутору. 
Сведочећи о Вуковој не уто љивој жеђи 
за знањем, она у ствари сведочи о не-
пресушним нау чним интересовањи-
ма Илије Конева. Сусрети са Бу га ри ма 
и бугарском науком осветљавају се из 
угла човека коме су су сре ти са Србијом 
и српском културом представљали 
драгоцено ис хо  диште и важан подсти-
цај за несвакидашњу научну карије-
ру. Пре ко ис куства научног дијалога 
Вука Караџића са Бугарском из носе 
се лична искуства вишегодишњих су-
срета Илије Ко не ва са Србијом. У том 
правцу се истичу научне и пријатељс-
ке везе које је Конев одржавао са ни-
зом угледних српских нау чни ка, као 
што су Илија Николић, Голуб Добра-
шиновић, Лазар Ћур чић, Витомир Ву-
летић, Слободан Ж. Марковић, али и 
старији Мидораг По по вић, Нико Мар-
тиновић, Живан Милисавац. 

И 
посебно, однос Илије 
Конева према Вуку. 
Ис ти че се шта је Ко-
нев од Вука очекивао, 
шта је добио, на чему 

се за снива њихов нау чни дијалог 
кроз векове, у чему су се лако нала-
зи ли, у чему се пак нису разумели. 
Пратећи узрастање различитих ас-
пе ката Ву ко вих научних интере-
совања, као и научно за сво ђавање 
Ву ковог живота и рада, ова књи-
га истовремено за окру жу је и свод 
нау чних интересовања професора 
Илије Конева.
С обзиром на то да је књига повод за 

подсећање, in memo riam, на академи
ка Илију Конева, умесно је дати и не
колико био гра фскобиблиографских 
напомена о животу и раду једног од 
нај угле днијих бугарских научника 
друге половине 20. века, човека који 
је смогао снаге да напише, током за
метних деведесетих го ди на 20. века, 
књигу под насловом Ние сме цивили-
зован народ. 

Професор др Илија Конев је рођен 
у Петричу 6. 2. 1928. године. За    вршио 
је на Универзитету „Св. Климент Ох-

ридски“ бугарску фи   лологију. Две го-
дине био је учитељ у Годечу и Перни-
ку. Од 1954. године ради у Институту за 
књижевност при Бугарској ака де   мији 
наука, где се и формира као слависта 
и балканолог. Од 1989. ради као про-
фесор на Универзитету „Неофит Рил-
ски“ у Благојевграду. Био је на родни 
посланик у Бугарском парламенту од 
1990. до 1991. године, министар науке и 
високог образовања (1990), пр ви рек-
тор Словенског универзитета. Био је 
на специја ли за цији у Ју гославији, Ру-
мунији и Совјетском Савезу, предавао 
бу гар ску књи жевност у Лајпцигу, Ге-
тингену и Марбургу. Године 1990. ос но -
вао је Међународни универзитетски 
семинар за балка нска про уча   вања и 
специјализацију при Универзитету 
„Неофит Рилски“ – Бла  гојевград, чији 
је предавач био до 1999. го ди не. На-
кон тога, изабран је за почасног пред-
седника овог семи на ра. Иза бран је за 
ино ст ра  ног члана Српске академије 
науке и уме тно сти.

Када је реч о богатој библиографији 
Илије Конева, на ово  ме месту може се 
навести свега неколико најважнијих 
јединица: Българо-сръбски и българо-
хърватски книжовни взаимо от но ше-
ния през XIX в. (до Освобождението), 
С., 1966; Любен Каравелов. Литера-
турно-критичен очерк. С., 1966; Из 
бъ лга ро-сръбските литературни 
взаимоотношения (От Ос во бо жде  -
нието на България до Балканската 
война). С., 1968; Ние сред дру   гите и 
те сред нас (Балканистични сту-
дии). С., 1972; Българското Възраж-
дане и Про свеже нието (Блгарският 
образ за Гърция, Румъния, Сърбия, 
Хър ва тия и Черна Гора). Т. 3, ч. 2, С., 
2002, итд. У зборнику Свети места 
на Балканите (Благојевград, 1996), у 
ре ферату са симболичним називом 
Да ли су света света места на Бал  -
ка ну, Конев се, кроз призму бугарске 
препородне књи же вно сти, за ложио за 
један заједнички балканистички по
глед на генезу, ис то риј ске околности, 
намену и практичну функцију све тих 
места на Бал кану. Конев је убеђено ве
ровао у хар мо ни ју све тости у ис то рији, 
религији, уметности и самом чо ве ку 
балканских про стора. У остваривање 
ху манистичке идеје обједињавања 
балка нских културних све ти ли шта у 
заједнички етнокултурни про стор ака
демик Илија Конев је уло жио свој на
учни инте гритет, и читав љу дски век.

 Др Бошко СУВАЈЏИЋ

СЕЋАЊЕ НА ПРОФЕСОРА ИЛИЈУ КОНЕВА (1928–2009)

О бугарском 
„вукознанству”
Илия Конев, „Вук Караджич за българите 
и евро пейската бълга ристика“, Издание на 
Международния университетски семинар за 
балканистични проучвания и специализации 
при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, 
София 2007, 339 стр.

Оснивач листа Задужбина 
и сарадник Данице

Миле Недељковић је један од оснивача листа 
Задужбина и од тада је непрестано био члан уређивачког 
 одбора. Његови драгоцени предлози и посебно његови 
текстови доприносили су да лист постигне тако висок 
квалитет каквим се годинама одликује.

Миле Недељковић је 1994. био у уредништву 
првог годишта Данице коју издаје Вукова задужбина, 
а потом и сарадник свих петнаест годишта календара. 
У шеснаестом, које је у припреми за 2010. годину, 
биће објављен последњи прилог који је Миле 
Недељковић написао за календар.

У ВЕЧНИ СПОМЕН МИЛУ НЕДЕЉКОВИЋУ 
(1941–2009) 

Један 
ренесансни 
Србин
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П
ет векова је величанствен ју-
билеј у историји сваког на-
рода, нарочито ако репре-
зентује трајање и баштину 
највиших духовних, култур-

них и моралних вредности. Управо таква 
је годишњица која нас је данас окупила 
око ове светиње. Манастир Крушедол већ 
пет стотина година представља „средишње 
место у српској православној средини се-
верно од Саве и Дунава“. У протеклих пет 
векова он је играо једну од носећих уло-
га у верском, националном, просветном, 
уметничком, па и друштвено-политичком 
животу Срба. 
Захваљујући томе, интерес науке, култу-

ре и јавног мњења за овај истински фено-
мен наше историје траје непрекидно већ 
столећима. Крушедол је био и јесте предмет 
помних проучавања истраживача разних 
научних дисциплина: историчара, теолога, 
писаца црквене повести, историчара умет-
ности, архитектуре и градитељства, књи-
жевности и политичких идеја. Сви који су 
се њиме бавили, трагали су заправо за син-
тезом и историјском суштином овог бисера 
наше прошлости и садашњости, а то значи 
и догледне будућности. 

Последњи припадници рода Бранковића, 
потомци носиоца титуле српских деспота, 
Стефан слепи, деспотица Ангелина, њихови 
синови Ђорђе и Јован и кћи Мара, после мно-
гих недаћа и потуцања, након пада Смеде-
рева доспели су 1485. у Срем, који је већ тада 
био јако српско верско-национално средиште. 
Угарски краљеви Матија Корвин и његов на-
следник Владислав II Јагелонац признали 
су Стефану и његовом сину Ђорђу деспотско 
звање преостало од знаменитог Вука Гргу-
ревића – „Змај Огњена Вука“. Стефанов син 
Ђорђе после очеве смрти одрекао се деспот-
ске власти у корист млађег брата Јована, а сам 
се 1499. определио за монашки постриг и ка-
луђерски живот. С мајком Ангелином, дес-
пот Јован је држао у поседу Купиник, Ириг, 
Јарак и Брекасово, осећајући се овде на дома-
ку отачества као у својој земљи. Снажан рат-
ник, био је кратког века: умро је у децембру 
1502, а брат Ђурађ, наречени монах Максим, 
који се у духовничкој хијерархији брзо узди-
гао, није желео да се врати деспотској титу-
ли. С мајком Ангелином је, међутим, изгубио 
поседе у Срему, који су ишли уз деспотски по-
ложај, па се њихово лутање поновило, овога 
пута од Срема до Влашке и назад, кад им је 
рођачка породица Јакшића, 1508. вратила Ку-
пиник и омогућила да у тамошњој цркви по-
ложе мошти деспота Стефана и Јована.

У таквим околностима, већ митрополит 
Максим и енергична деспотица Ангелина 
која је и сама обукла монашку ризу одлучи-
ли су 1509. да уз помоћ руског великог кнеза 
Василија III и влашког војводе Јована Њагу-
ла Бесарабе у Крушедолу подигну породични 
маузолеј, манастир посвећен Благовештењу. 
Започета 1509, градња манастира је потраја-
ла. Тачна година његовог потпуног завршет-
ка није утврђена, мада се као најпоузданија 
узима 1516, када су у његову крипту положе-
не мошти двојице поменутих деспота, да би 
им се ускоро придружили земни остаци Мак-
сима и Ангелине. Током наредних година и 
векова манастир Крушедол ће постати вечна 
кућа и других великана српске цркве и др-
жаве: од патријарха Арсенија Чарнојевића, 
до краља Милана Обреновића.

Не само због тога већ и због свог укуп-
ног верског, културног и идејног зрачења 
на Срем, на српство у Хабзбуршкој монар-
хији, па и шире, Крушедол ће стећи изузет-
но место међу бројним светињама Фруш-
когорског Атоса. Претуривши преко главе 
недаће скоро двовековне османске власти, 
Крушедол је очувао и уздигао духовну моћ 
и материјалну снагу, да би после Велике се-
обе 1690. постао средиште нове српско-пра-
вославне митрополије Крушедолске, касније 
Карловачке. Тако се претворио у култно ме-
сто Срба. У њему је 1708. одржан историјски 
црквени сабор који је за првог митрополита 
изабрао велезаслужног архимандрита кру-
шедолског Исаију Ђаковића. Трајније га није 
оштетило ни турско спаљивање из 1716. Остао 
је оно што му је наменио митрополит Иса-
ија: да буде „катедра митрополијска свему 
славеносербском народу под властју светла-
го римског ћесара“. 

У вековима који су следили (од осамнаес-
тог до двадесетог) Крушедол је пролазио кроз 
многе промене, кризе и страдања. Од честих 
епидемија, до тешких усташких пустошења 
и жртава 1941–1944. Сиромашење и грубо по-
тискивање његове духовне функције после 
Другог светског рата, следило је споро опо-
рављање у другој половини 20. столећа, да би 
тек у последње две деценије кренула њего-
ва свестранија обнова. За сва та времена он 
је остварио тековине које се не дају уништи-
ти. Успоставио је култ српских владара све-
титеља, богатио је своје ризнице драгоценим 
црквеним стварима, обнављао је своје црк-

ве и конаке, пунио је библиотеку преважним 
богослужбеним књигама и списима. Векови-
ма је неговао уметничко стваралаштво: зид-
но, олтарско и портретно сликарство, архи-
тектуру и градитељство, уметничке занате 
(златарски, дунђерски, дрворезбарски); под-
стицао књижевно и списатељско стваралаш-
тво. Такав центар је оцењен као материјал-
но „отелотворење идеје“ и духа свог народа. 
Тиме се сврстао у ред великих српских мана-
стира, попут Студенице, Дечана, Девича, Све-
тих архангела и других, те заслуживао епитет 
„друге Студенице“ и „Српског Пантеона“.

О оправданости ових историјских при-
знања, у оваквој прилици, довољно је при-
сетити се само неких најзнаменитијих лич-
ности које су својом службом прошле кроз 
Крушедол и у њему оставиле неизбрисив 
траг. Ево само неких: патријарси Арсеније III 
Чарнојевић, Арсеније IV Јовановић, Проко-
пије Иванковић, Самуило Маширевић, Гер-
ман Анђелић, митрополити Исаија Ђаковић, 
Викентије Јовановић, Павле Ненадовић, Сте-
фан Стратимировић, многи епископи и по-
себно заслужни архимандрити попут творца 
карловачког Пјенија Димитрија Крестића, 
песника Саве Павишевића, брижних чува-
ра манастирских вредности Атанасија Јан-
ковића и Саве Петковића... Да се на њима 
зауставим.

Мноштво градитеља, зографа, сликара, 
златара и других твораца блиставих дела 
уметничких вредности једноставно није 
могуће ни поменути. Ево само неколико 
њихових имена: градитељи Теодор Коста и 
Антоније, Јаков, Саватије Димитријевић, Ма-
тиз Чернолик, златари Лазар и Никола Не-
дељковић, бакроресци Христофор Жефаро-
вић и Тома Месмер, литографи Трах и Конц, 
а иза њих плејада мајстора сликара који су 
ушли у све историје ликовних уметности: од 
руских мајстора с почетка 18. века, преко Јова 
Васиљевића, Димитрија Бачевића, Теодора 
Крачуна, Јакова Орфелина, Стефана Тенец-
ког, Јанка Халказовића, Василија Остојића, 
Јована Поповића, до Павла Симића и Уроша 
Предића. За манастир Крушедол везани су 
јачим или слабијим везама и поједини тво-
рци и великани српске књижевности: Гаври-
ло Стефановић Венцловић и Захарија Орфе-
лин, Лукијан Мушицки и Доситеј Обрадовић, 
Вук Караџић и Лаза Костић.

З
ашто све ово данас и овде на-
брајамо и величамо? Да ли је то 
само конвенционални јубилар-
ни гест? Није. Нешто друго је у 
питању.

У време великих пометњи, у политичкој, 
интелектуалној и моралној клими у којој жи-
вимо, морамо се запитати: има ли спасења. 
Има: „Спасење је у култури, која је и прва и 
последња одбрана“.

Основ сваке културе је памћење. „Неуниш-
тив је народ јаког и дубоког памћења.“ Они 
који га изгубе, који се препусте забораву, нес-

таће. Умберто Еко опомиње: „Без памћења 
нема опстанка, и оно мора да се поштује, чак 
и ако је окрутно“. То је обавеза интелектуала-
ца. А ко је заправо интелектуалац? То није 
човек специјалистичких знања, нити јало-
ве учености, већ мислилац широких видика, 
зналац прошлости, који разуме садашњост и 
прониче у будућност. Човек визије, која се на 
јавља без познавања врела. 

Човек културе не зазире од туђих вред-
ности и историјских тековина. Прихвата их 
и њима проширује и обогаћује властита ис-
куства. Али, он нипошто не потцењује и не 
обезвређује сопствене вредности и њихове 
живе креативне сокове. То начело одржало 
је српски народ и његову културу, од светог 
Саве до Иве Андрића, Милоша Црњанског и 
Милутина Миланковића. Наш први архие-
пископ није се плашио оплемењивања срп-
ског духа богатим византијским утицајима. 
Доситеј Обрадовић је из Европе донео Срби-
ма мисао просветитељства. Миланковић је 
на дометима западне науке разрађивао свој 
теоријски систем. Светска личност и писац 
највишег ранга, Андрић је указивао на оба-
везу чувања и одбране своје културе као те-
меља националне егзистенције. Говорио је 
да у смутним временима човек мора да се 
придружи свом народу, чак и кад зна да он 
није увек у праву. Јер, то је услов спасоносног 
јединства и слоге, која је божански принцип. 
За његово остваривање постоји један неиз-
бежни услов: чување националног достојан-
ства, бар колико и личног. То подразумева 
патриотизам и родољубље, као израз одано-
сти својој држави и своме народу, повезаном 
заједницом духа и културе, а ослобођеном 
мржње према било којем другом народу, а 
пре свега према свом сопственом. 

Бојим се да нисмо мрачни песимисти ако 
уочавамо да су у нашој јавности све прису-
тнији и све агресивнији занемаривање срп-
ског културног и историјског наслеђа, пост-
модернистичко порицање саме историјске 
истине. Историјска истина се тумачи вољом 
моћника, а национално достојанство се из-
лаже подсмеху. „Нови патриотизам“ који се 
пропагира је идеал стомака пуних брзе хра-
не, џепова пуних лако стеченог новца, све 
веће моћи тобожњих интелектуалних и по-
литичких елита. Родољубље се проклиње као 
црни шовинизам и великосрпски хегемони-
зам, а родомржња се цени као посебна вр-
лина европејства. Овакве идеје воде нас у 
беспуће и последње је време да се то њи-
ховим заступницима каже. Српски народ 
своју будућност треба да гради на синтези 
сопствених и светских културних вредности, 
а не на беспоговорном потчињавању туђим 
узорима и насртајима. Зато се надамо да и 
међу нама овде и међу Србима широм све-
та има још довољно оних који су спремни да 
прихвате ову поруку.

 Говорено 12. 8. 2009, манастир Крушедол
 Академик Чедомир ПОПОВ

ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ САНУ

У знаку броја сто
Током лета и јесени Галерија 
САНУ била је у знаку броја сто. 
Приређена је изложба посвећена 
стогодишњици рођења сликарке 
Милене Павловић Барили, 
као и изложба из збирке Народног 
музеја „Сто година српске 
уметности“, од 1850. до 1950.

П
од покровитељством Министар-
ства културе Републике Србије, а 
у организацији САНУ, у Галерији 
САНУ је од 17. јула до 24. авгус-
та ове године била отворена ре-

троспективна изложба дела Милене Павло-
вић Барили, под називом Сан о буђењу. За ову 
уметницу без преседана у српској модерној 
уметности говорило се да је архитекта сна и 
сањарења која је непрестано ходала по тананој 
нити сновиђења. У години у којој се обележа-
ва стогодишњица њеног рођења, изложба Ми-
лениних дела понудила је сагледавања њеног 
уметничког опуса под другим светлом, из но-
вог угла. Изложба се састојала из девет сегме-
ната који су слојевито и мултимедијално пра-
тили Миленин животни и уметнички пут. 
Сликарка и песникиња Милена Павловић Ба-

рили рођена је 5. новембра 1909. године, као је-
дино дете пожаревачке учитељице Данице Па-
вловић и италијанског композитора, песника и 
путописца, Бруна Барилија. Сликарско образо-
вање добила је најпре у београдској Уметнич-
кој школи, а касније студије сликарства наста-
вила је у Минхену. Пут је даље води у Шпанију, 
Лондон, Париз и Рим. У том периоду су наста-
ла и њена најзначајнија дела, а излагала је са 
најистакнутијим представницима европске 
авангарде. Уочи Другог светског рата одлази у 
Њујорк, где остаје до краја живота. Осим сли-
кања, Милена Павловић Барили у Америци је 
радила и као илустратор најугледнијих модних 
часописа за уређење ентеријера и екстеријера. 

Сарађивала је и са композитором Ђанкарлом 
Менотијем за чији је балет Себастијан креира-
ла костиме. Бавила се и песништвом. 

Умрла је 6. марта 1945. године од последица 
пада са коња или од срчаног удара. Урна са ње-
ним пепелом похрањена је у Риму, на гробљу 
страних уметника, где су касније сахрањени и 
њени родитељи, отац Бруно 1952. и мајка Дани-
ца 1965. године. 

Изложба Сто година српске уметности, отво-
рена 7. септембра ове године у Галерији САНУ, 
представила је 130 ремек-дела српске уметнос-
ти из периода од 1850. до 1950, а која се чувају 
у фонду Народног музеја у Београду. Изложена 
су била репрезентативна дела Петра Добровића, 
Катарине Ивановић, Ђуре Јакшића, Паје Јовано-
вића, Уроша Предића, Константина Данила, На-
дежде Петровић, Саве Шумановића, Петра Лу-
барде, Милана Коњовића, Бете Вукановић, Косте 
Милићевића. Делима ових и других аутора до-
чаран је један од стилски најдинамичнијих пе-
риода српске ликовне уметности.  

Пре сусрета са београдском публиком, ова по-
ставка је гостовала у Националном уметнич-
ком музеју Румуније, у Букурешту. Изложбу пра-
ти обиман илустровани каталог, на више од 200 
страница, који испуњавају текстови аутора по-
ставке – Љубице Миљковић, Петра Петровића и 
Гордане Станишић. 

 К. ГРАНАТА-САВИЋ

Милена Павловић Барили: 
аутопортрет са стрелцем, 1937. (детаљ)

УЗ ВЕЛИЧАНСТВЕН ЈУБИЛЕЈ МАНАСТИРА КРУШЕДОЛ

Пет векова у жижи духовног 
и друштвеног живота

З. Орфелин:
Манастир
Крушедол,
бакрорез,
1775.

годишњице
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БОЈ НА ЧЕГРУ ДВА ВЕКА ПОСЛЕ

Синђелићев подвиг 
у историји цивилизације

Бој на Чегру средином 1809. представљао је значајан догађај у устаничком 
самоослободилачком подухвату Србије. На различите начине је тумачен 
овај историјски датум. Међутим, најмање су Синђелићево саможртвовање 
и Ћеле-Кула посматрани са становишта историје цивилизација

Н
акон вишевековног самоопстајања у Ото-
манском царству, српски поданици су под 
Карађорђевим вођством 1804. почели бор-
бу с далекосежним циљевима. У Другом 
устанку 1815, с кнезом Милошем на челу, 

устаници су зачели нововековну Србију. У полувеков-
ном мирнодопском периоду, као отомански вазал, Ср-
бија је означена кључем Балкана. Политиком, диплома-
тијом и ратовима током Велике источне кризе, Србија је 
проширила територију и међународно је призната као 
независна европска држава на Берлинском конгресу 
1878. године. Била је то велика, цивилизацијска проме-
на. Подухват полумиленијумског израњања из исламс-
ке у европску цивилизацију носили су Срби, али то није 
био изолован сукоб, поготово не изван утицаја великих 
сила и суседних народа. Отуда значај међународних ас-
пеката делиградских догађаја и Чегарског боја.
Истраживачи представљају устаничке догађаје „на гра-

ници“ (трију цивилизација) у оквирима историје Балкана, 
ређе у границама на том простору именованом као југо-
исток Европе или на једном од раскршћа светова и веко-
ва, како народни певач препознаје српску епопеју. Ив Бон-
фоа је трагедију у српским устаничким временима видео 
као мерило српске славе! Истраживачи цивилизација, по-
пут Вила Дјуранта, то време означавају као „Наполеоново 
доба“. Тај историјски период је био обележен настојањи-
ма француског императора да освоји свет. Наполеонов 
поход се завршава неуспехом у покушају да заузме Мос-
кву. Односи Француске, Русије, Аустрије и Отоманске им-
перије имали су утицаја на збивања српског устаничког 
простора. Алексиначки моравски предео, с Делиградом на 
врху, као и с посебним чегарским праском, Синђелићевим 
етичким врхунцем и Ћеле-кулом, на ободу Ниша, осман-
ским моравским ослонцем у „Европској Турској“, имали 
су стратешки значај и ванвременски симболички блесак. 
Пут на север Османлије је водио у „срце Европе“. Пут на југ 
Србе је водио на Косово, „колевку српства“, „миленијумско 
огњиште“, „Душаново и небеско царство“.

Потрага за истином о Чегарском боју оријентише на 
компаративну анализу догађаја у структури Првог срп-
ског устанка (Српске револуције, по Г. Е. Маретићу и Л. 
Ранкеу), са догађајима у цивилизацијским средиштима 
и миленијумским временима. Српски устаници су упо-
ређивани с највећим јунацима минулих древних ци-
вилизација: са Спартанцима, браниоцима Термопила, 
Сигета, с Леонидом и његовим саборцима. По каракте-
ру сукоба, устаничка борба с Османлијама, с обзиром на 
злочине „Дивљег Азијата“, упоређивана је с незамисли-
вим поступцима по бруталности из похода Џингис-ка-
на, који је био један од највећих освајача у светској исто-
рији. По предању, рођен је с угрушком крви на длану. Није 
имао премца по суровости и монструозности. Пет година 
је пустошио Кину, претворивши 90 градова у прах и пепео. 
Огодај, Мангу и Кублај-кан наставили су освајачки поход 
са застрашујућим насиљем. Сем појединачног хероизма, 
није пружен озбиљнији колективни отпор. Кинески ге-
нерал Лу Хсиу-Фу, пред последњим уточиштем, ставио је 
дечака-цара на леђа и с њим заједно отишао у смрт, ско-
чивши у море. Сто хиљада Кинеза је на исти начин окон-
чало, само да не би потпало под монголску власт! Кублај 
је достојанствено сахранио цара и отпочео оснивање ди-
настије Јуан која је владала Кином један век. Освајач је 
био освојен културом освојеног. 

Синђелићев чегарски саможртвујући епилог може се 
поредити с ретким примерима из историје древних ци-
вилизација. Разумевање Синђелићевог чегарског чина у 
историографском, етичком и цивилизацијском смислу 
претпоставља минуциозну, методолошки коректну, ин-
тердисциплинарну реконструкцију и научно објашњење 
славне и трагичне странице српске историје.

Устаничка 1809. година за ослобођену Србију била је 
бити или не бити! Европску сцену је обележио руско-
отомански рат. Карађорђе није прихватио цариградску 
понуду аутономије за Србију и титулу кнеза. Циљао је, у 
духу косовског завета, на обнову „Српског царства“. Рачу-
нао је на српско-руско савезништво, како је и најављива-
но с руске стране. Сплет околности је изменио очекива-
ни, али нереални, ток догађаја. Изостала је руска помоћ. 
Српска офанзива према Босни, као и према Сјеници и Но-
вом Пазару, с идејом повезивања с црногорском војском, 
није испунила идеалистички план. Пораз на Чегру (ниш-
ко брдо у облику потковице – какве ли ироније историје!), 
водио је паду устаничке Србије. Османлије су концентри-
сале неупоредиво бројније трупе око Ниша (војници осам 
паша), с циљем да елиминишу српске устанике пре одлу-
чујућег судара с руском војском.

Р
аздор у табору сујетних и самољубивих срп-
ских старешина имао је кобне последице. 
Карађорђе је команду устаника у походу на 
Ниш, уместо војводи Петру Добрњцу, пове-
рио војводи Милоју Петровићу, поводећи 

се за предлогом војводе Младена Миловановића, ње-
говог кума. Не само што је то представљало неправду 
према дотадашњем славном победнику с Иванковца и 
Делиграда, него се у деликатној ситуацији рефлектова-
ла Милојева неспособност! Дошло је до поделе устани-
ка на „Милојевце“ и „Петровце“. Шанчеви код Камени-
це, нису представљали јединствен одбрамбени систем. 
Сваки војвода је командовао својима: Милоје Петровић, 
Илија Барјактаревић, Петар Добрњац, Хајдук Вељко, Сте-
ван Синђелић и Пауљ Матејић. Најистуренији шанац, 
у коме је било ресавских, ражањских, делиградских и 
алексиначких устаника, под командом ресавског војводе 
Стевана Синђелића, био је први изложен османлијском 
удару. Нико му није притекао у помоћ! Хајдук Вељко и 
Петар Добрњац кренули су да бране Гургусовац (Кња-
жевац). Млавски војвода Пауљ је закаснио, попут Јанка 
на Косово. Последњег дана маја, Османлије су предузе-
ле пет узастопних јуриша. Поприште је било препуно ле-
шева. Синђелић је позвао: Браћо, ко хоће и може нека се 
спасава, пре него сто је пуцао из пиштоља у барутану! 
Више од 3.000 сукобљених нашло је смрт. Карађорђе је ја-
вио Његошу да је на османској страни било 10.000 мртвих 
у борбама за Ниш! Милоје Петровић се први повлачио 
пред гониоцима до Делиграда! Нишки паша је обећао 
25 гроша за сваку одсечену српску главу! Ћурчијама је 
наредио да коже са српских глава одеру и напуне их па-
муком, па их је послао у Стамбол, а од српских лобања 
(952) сазидана је Ћеле-кула, српска пирамида (La pyra-
mide des crames humains a Nisch, L’illistration).
 Др Слободан БРАНКОВИЋ

ИЗ ТРАДИЦИЈЕ САНИТЕТА

Френга 
у обновљеној 
Србији
Могуће да је френга 
у Србију донета, ипак, 
под крај Првог српског 
устанка и да се о тој 
болести дотле није ни 
знало, те да тадашњи 
лекари нису могли да 
френгу назову сифилисом, 
јер се нису сусретали 
са тако тешким 
случајевима

Ф
ренга је у првој по-
ловини претпрошлог 
века била нарочи-
то заступљена „преко 
Мораве“ у источној 

Србији. В. Станојевић (1925) пише 
да је године 1836. и 1838. неки Гојко 
Марковић у Гургусовцу (Књажевцу) 
отворио „шпитаљ за лечење предпо-
менуте болести“. Он је трагичне 1813. 
године одведен у турско ропство у 
Смирну и Александрију „и предан 
тамо неком грчком ећиму, где је 
практичетска лечења научио“.
Далеко више података даје, међу-

тим, В. Михаиловић (1951). Френга је 
турска реч која би у слободнијем пре-
воду означавала „европску болест“, јер 
Турци речју „френг“ означавају Ев-
ропљане. Према Новинама сербским, 
из 1846. године, болест се настанила 
најпре у источној Србији, где су је 1810. 
године, током Првог српског устанка, 
донеле руске трупе. Какогод било, са-
чуван је Списак од Начелства одређе-
не Комисије у призренију Гојка лекара, 
кога је исти од френге у Окружју Гургу-
совачком излечио и кога није“ из 1839. 
године. Према том списку из укупно 
42 села лечено је 158 болесника, од 
којих је излечено 44, неизлечено 105, 
а умрло девет. За сваког умрлог бо-
лесника постоји напомена: „два дана 
га поио неком црвеном водицом, а 
трећи дан када га напои одмах умро“, 
„болело га срце два дана а потом га 
Гојко неком водом напои други дан 
умро“, „дошао код њега из једне ране 
по образ, а како го четврту ноћ нака-
дио и ракије остави код него а он ос-
вану мртав“... Од лекова је примење-
но: кађење код 123 болесника, маст 
код шест, трава и вода код три болес-
ника. За кађење је примењивано жи-
вино једињење цинобер, али како је 
Гојко то радио и колику количину је 
узимао, не види се из списка; мада је 
јасно да тај начин лечења уопште није 
био безазлен. Маст је, опет, прављена 
од неких живиних једињења, али како 
и од којих, није познато. Трава је била 
корен од сарсапариле, давана у виду 
одвара (декокта). Као самоук (и над-
рилекар) Гојко не беше особито пре-
цизан у дијагностици. Најчешће су за-
бележене: „гуша“, „на снагу“, „нос“... 

Осим у Гургусовцу, било је још мес-
та по Србији за лечење френге. Тако, 
извесни Гајо Савковић пише Кнеже-
вој канцеларији (1839) иштући мате-
ријалну помоћ, јер већ три године, са 
својом женом Китом, лечи људе од 

френге о свом трошку. Како о њему 
нико ништа није ни знао, наложено 
је доктору Карлу Белонију, потоњем 
начелнику Српског војног санитета, 
а тада физикусу окружја Јагодинског, 
да о Гаји Савковићу достави „Мненије 
лекарско“. Мишљење, у три тачке, Бе-
лони је саставио 5. новембра 1839. го-
дине. Тачно је, пише он, да Гајо Сав-
ковић и жена му Кита, лече френгу, 
али и друге хроничне болести, да 
против френге корен од сарсапариле 
употребљавају као декокт. Но, жена 
му Кита још и баје, исцељенија боле-
сти ради. А сарсапарилу само у вре-
ме уштапа давају. Гојкова жена Кита 
иначе се обавезује сваком болеснику 
да ће му ране за неколико недеља из-
лечити. У трећој тачки др Белони се 
ограђује да о способностима Гаје Са-
вковића и жене му још ништа поузда-
но не може рећи „док не бих получио 
прилику сам собом, то јест под моим 
надзиранијем о начину лечења и ус-
пеха овог се известити“.

Према Новинама сербским (1846), 
основана је државна комисија за ис-
питивање френге која налази да је 
френга заразна, хронична, ендемска 
болест, али је о начину њеног прено-
шења најблаже речено – магловита. 
Рђаво одело, рђава храна, рђава вода, 
нечистоћа наводе се као могући уз-
рочници. Више је има у планинским 
него у равничарским пределима, итд. 
Комисија не налази да је френга исто 
што и сифилис, тврдећи да френга 
није чак ни венерична болест. Мада 
је према приказаним и описаним слу-
чајевима, од којих се човеку диже коса 
на глави, више него очигледно да је 
реч о трећем стадијуму баш сифили-
са. Не треба се претерано чудити. Си-
филис је у петнаестом веку донесен 
из тек откривене Америке у Европу 
(мада има и супротних мишљења). 
Епидемија је планула у Напуљу, али се 
већ до краја века проширила на нају-
даљеније крајеве, на Шкотску и Русију. 
Французи су је звали „напуљском“, а 
Италијани „француском болешћу“.

Умирало се већ у другом стадију-
му, и тада је ова болест мешана с ве-
ликим богињама. Убрзо је, међутим, 
примећено да се може лечити живом. 
Кадило се у специјалним сандуцима, 
из којих би вирила само глава болес-
ника, док би му тело било изложено 
живиним испарењима. У обновљеној 
Србији болесник би се кадио увијен у 
ћебе. Временом је становништво Ев-
ропе дошло до неке врсте имунитета. 
Више се није умирало у другом ста-
дијуму, а и трећи стадијум (са отпа-
дањем делова тела, на пример, носа) 
биваше све ређи. Догурало се дотле да 
је наследним сифилисом ласно обја-
шњавана – генијалност. Могуће је, сто-
га, с обзиром на тежину приказаних 
случајева, да је сифилис у Србију до-
нет, ипак, под крај Првог српског ус-
танка, и да се о тој болести дотле није 
ни знало? Или да тадашњи лекари 
нису могли да френгу назову сифи-
лисом, јер се на студијама нису сусре-
тали са тако тешким случајевима. 

У народу се, међутим, учврстило ве-
ровање да се свака полна болест (па 
и френга) може излечити ако обо-
лели мушкарац има сношај с неви-
ном девојком. Према белешкама док-
тора Милутина Велимировића, које 
се односе на стање у првој половини 
прошлог века, баш то схватање било 
је, макар у пиротском крају, погубно 
по многе бракове. Једре, здраве, лепе 
девојке брзо би свенуле после удаје за 
мушкарца који је имао буран пред-
брачни живот.

 Др Брана ДИМИТРИЈЕВИЋ

Стева Тодоровић: Ћеле-кула, цртеж

З
ахваљујући Задужбинском друштву 
„Први српски устанак“ из Орашца и 
изразитом ангажовању двоје енер-
гичних младих стручњака, којима 
није недостајало ни знања ни не-

опходног ентузијазма – историчарке умет-
ности Тање Ивановић и сликара Владимира 
Скерлића – 2007. године покренут је проје-
кат аранђеловачке сликарске колоније која 
носи назив Војвода Петар Николајевић Мо-
лер. У граду у коме су и камен и ратништво 
веома блиски, техника мозаика, као и тема 
прве колоније – посвећена светим ратници-
ма – саме су се наметнуле. 
Током недељу дана рада првог сазива Коло-

није, у парохијском дому Буковичке цркве, пет 

свршених студената Академије СПЦ за умет-
ност и конзервацију из Београда (Даница Је-
фтић-Шишовић, Владимир Ђурић, Александар 
Мијајловић, Љиљана Ривић и Владимир Скер-
лић) огледало се у овој древној и веома захтевној 
техници изражавања у камену. Одабравши исти 
композициони образац – кружну композицију, 
учесници колоније били су у прилици да свој 
ликовни израз базирају на познатим иконог-
рафским представама светитеља. Тако су нас-
тали парови војника-ратника – светог Теодора 
Тирона и Стратилата, светог Меркурија и светог 
Прокопија, као и представа најстаријег и свака-
ко најпопуларнијег светитеља-ратника, светог 
Ђорђа. Кроз напоран и захтеван рад који под-
разумева обликовање сићушних коцкица каме-
на – тесера, ови млади уметници су били у при-
лици да „на бој“ изазову одавно установљене и 
десетинама генерација понављане иконограф-
ске типове ових светитеља – ратника, у жељи 
да, у наизглед потпуно омеђеном простору тра-
диционалног, пронађу места за свој креатив-
ни одговор.

Комплексна тематика представљања српских 
жена-владарки и светитељки била је тема дру-
ге колоније (2008) која је, поново, дала неоче-
киване резултате. Византијска, па самим тим 
и српска средњовековна уметност никада није 
имала за циљ да тачно одражава материјалну 
стварност која ју је окруживала, те се стога и 

портрет у овој уметности служи строго устано-
вљеним схемама и дефинисаном типологијом 
у представљању царског, а посебно женског 

портрета. Групни рад Наташе Краљевић, Ната-
ше Петровић и Тање Мајсторовић представио 
је две немањићке светитељке-краљице – све-
ту Симониду и свету Јелену, док је Милица Не-
дељковић изабрала да представи свету Анаста-
сију, мајку светог Саве. Света Теодора-Косара 
Оливере Штрбац хвале је вредан покушај уте-
мељења иконографског типа ове светитељке за 
коју нам из ранијих епоха нису остала ликов-
на сведочанства. 

Радује чињеница да је још једном показано 
да се у простору традиционалне иконографије 
може пронаћи место за лични ликовни допри-
нос, као и то да одсуство претходно установље-
них схема оставља могућност младим уметни-
цима за креативни одговор на не лаки изазов 
стварања нових иконографских типова.

Квалитет и вредност мозаика по којима су у 
античко и византијско доба били познати Раве-
на, Рим, Цариград и Солун стицали су се зајед-
ничким радом више генерација у специјализо-
ваним радионицама.

Можемо само пожелети да ова колонија до-
бије институционалну подршку која ће јој по-
моћи да постане традиционална, те да тако, 
кроз извесно време, изнедри преко потребну 
генерацију искусних мозаичара тако неопход-
них у предстојећим великим националним де-
коративним пројектима.

 Мр Чедомила МАРИНКОВИЋ

ЛИКОВНИ ОДЗИВИ ВОЈВОДИ 
ПЕТРУ НИКОЛАЈЕВИЋУ МОЛЕРУ

Сликарска 
мозаичка 
колонија

Оливера Штрбац:
Св. Теодора Косара,

мозаик
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Паја Јовановић је био 
„прави“ сликар који се појавио 
у право“ време. Захваљујући 
несумњивом сликарском дару, 
колико и пробуђеном 
интересовању Европе 
за Оријент, Паја Јовановић 
је сликајући жанр-сцене 
из живота балканских народа 
стекао врло брзо много 
поклоника широм света

П
аја Јовановић – за то велико име 
наше уметности данас знају сви, 
од деце до академика. Његова 
дела су обавезна илустрација 
школских читанки и уџбеника, 

један је од ретких српских сликара који је са 
свега двадесет и девет година постао акаде-
мик, добитник неколико угледних међуна-
родних награда и признања. Био је признат 
и славан за живота, а данас, судећи по по-
пуларности и вредности његових дела, рекли 
бисмо још више. Ако је веровати сведочењи-
ма његових савременика, Паја Јовановић је 
имао врло узбудљив, у правом смислу речи, 
испуњен живот. О томе сведочи више стотина 
његових дела, сачувана писма, дописне карте 
и друга документа, затим написи и текстови 
у периодици и литератури тог времена, као и 
документарни филм аутора Предрага Делиба-
шића о Јовановићу, снимљен непуну годину 
дана пред сликареву смрт. 
Био је подједнако виртуоз у свом раду када 

је сликао по поруџбини, као и онда када је ра-
дио за себе и своју душу. Само, онда када је сли-
као оно што је желео, уносио је и део свог жи-
вота, онаквог какав је само он живео и уживао. 
За њега који је доживео деведесет и осму годи-

ну, сâм живот је био „диван сан на овоме свету“, 
али је имао „само“ једну ману – „што брзо про-
лази“. Пред њим, односно пред његовим шта-
фелајем продефиловале су виђеније крунисане 
главе које су нешто значиле у Европи поткрај 19. 
и у првим деценијама 20. века. Чак да је имао 
још један живот, па био он и упола краћи, он 
би га сигурно испунио сликарством и, нарав-
но, уживањем.     

Зенит своје славе Паја Јовановић је доживео 
крајем 19. и почетком 20. века. Касније је удоб-
но и спокојно уживао у тој слави, да би у дубо-
кој старости, пред крај живота и извесно време 
након смрти био занемарен. Заиста, од среди-
не прошлог столећа, када су на све стране вред-
нована дела савремених уметника и у тренутку 
када млађи ствараоци чешће и све отвореније 
прихватају модернистичка ликовна схватања 
и погледе, сликарство Паје Јовановића је за 
већину изгледало анахроно, давно преживље-
но сликарство које се само могло срести по не-
ким музејима или ту и тамо у домовима ста-
рих, предратних грађанских породица. Само за 
неколицину истинских посвећеника и правих 
познавалаца националне уметности деветнае-
стог и почетка двадесетог века, он је и даље др-
жао своје заслужено високо место. 

Посматрано из угла времена у коме је ства-
рао, Паја Јовановић је био „прави“ сликар који се 
појавио у „право“ време. Захваљујући несумњи-
вом сликарском дару (који је уочен врло рано, 
још када је као дечак направио цртеже за израду 
звона за православну цркву у Вршцу), колико и 
пробуђеном интересовању Европе за Оријент, а 
уже посматрано за романтичну ослободилачку 
борбу балканских народа од Турака, Паја Јова-
новић је сликајући жанр-сцене из живота Цр-
ногораца, Албанаца, Срба и Херцеговаца стекао 
врло брзо много поклоника широм света, али и 
приличан иметак. 

Међу првима који је већ на почетку у мла-
дом Јовановићу, иначе тек свршеном ђаку 
бечке ликовне академије, видео амбициозног 
сликара био је лондонски галериста и колекци-
онар Валис (Henry Wallis). Њему је Јовановића 
препоручио нико други до Леополд Карл Ми-

лер (1834–1982), професор бечке ликовне ака-
демије и познати сликар оријенталних жанро-
ва тог доба. Оно што је остарели и тада скоро 
слепи професор рекао свом ђаку током рада на 
чувеној слици „Мачевање“ или „Први час ма-
чевања“, остаће запамћено и записано у њего-
вој глави до краја живота: Кад будете свршили 
школу, отидите у Црну Гору да тамо, на лицу 
места, почнете ову слику („Мачевање“ – прим. 
П. П.) изнова. Предмет је... предмет може, а 
композиција није рђава. Ово платно понесите 
као студију и тек када се слика буде рађала у 
средини народа којег има да представља, по-
чеће у њој животна крв да струји... Па онда, али 

тек онда, може, рекао сам може то да поста-
не и нека врста уметничког дела.  

Од тада и све током осамдесетих и деведесе-
тих година 19. века, Паја Јовановић је непреки-
дно путовао и сликао. Обишао је цео Балкан – 
од јужне Србије, Косова и Метохије, Црне Горе, 
Херцеговине, преко Далмације – затим Грчку 
и неколико њених острва, онда Босфор и Малу 
Азију, да би се посебно задржао у Египту и Ма-
року и на крају чак дошао до Кавказа. Водио 
је у правом смислу динамичан живот, боравио 
је на свим тим меридијанима дуже или краће 
време, и успео да стигне до Северне Америке, 
односно Њујорка. Зато су његова дела и данас 
распрострањена на свим крајевима света. Када 
је завршио једну или неколико слика, већ је раз-
мишљао о новом путу и другој теми, а када је 
обишао и забележио све што га је интересовало, 
одмах се враћао у своје атељее у Минхен, Париз 
и потом у Беч, да би на миру и у тишини сликао 
призоре из свакодневног живота обичних људи 
што их је видео диљем Балкана и Оријента. 

Дело Паје Јовановића је у сваком погледу ог-
ромно. На његовим познатим историјским ком-
позицијама и сценама из живота балканских 
народа васпитавале су се многе наше генера-
ције у прошлости. У личностима које је Паја Јо-
вановић сликао самостално или у склопу ком-
позиција, најснажније су одјекнула национална 
осећања из времена предкумановске Србије. У 
том погледу Паја Јовановић је био човек вре-
мена у којем је живео. Прихватио је улогу сли-
кара који је требало, равноправно са осталим 
сликарима Аустро-Угарске монархије, да бра-
ни у уметности српску националну индивиду-
алност. Прихватио је улогу врсног портретисте, 
каткад ласкавог, али увек мајсторски беспрекор-
ног. И на крају, али не и на последњем месту, 
прихватио је и са поносом пронео славу првог 
српског сликара који је пре једног столећа сте-
као признато међународно име. Зато се и мора 
рећи да је Паја Јовановић био сликар који се не 
само одужио народу из којег је поникао, него га 
је својим великим и разноврсним делом заду-
жио на вечиту бригу и старање. 

 Петар ПЕТРОВИЋ

О 
стогодишњици рођења компо-
зиторке Љубице Марић сећамо 
се и једне друге наше уметнице, 
њене вршњакиње Милене Пав-
ловић Барили. Осим што су рође-

не исте године, као и то што су обе у младо-
сти доживеле успехе на међународном плану, 
друго их мало шта повезује, особито на плану 
сензибилитета. Док је Марићева у младости 
била радикално модернистички оријентиса-
на, са делима умногоме стилски аналогним 
геометријској апстракцији у сликарству, до-
тле је стваралаштво Барилијеве представља-
ло специфичан изданак симболизма, са ја-
ким елементима надреализма. 
Композиторске врхунце Љубица Марић је 

остварила почев од средине педесетих година 
прошлог века (можемо само да се питамо каква 
би била уметничка еволуција Милене Павло-
вић Барили да није умрла већ 1945!). Пре рата је 
тежила искључиво најсавременијем музичком 
изразу, а у првим послератним годинама, под 
утицајем владајуће соцреалистичке идеологије, 
осврнула се традицији, да би у зрелом добу, по-
чев од кантате Песме простора (1956), успела да 
оствари самосвојан, лично обојен стил, умерено 
модеран и проткан архаичним бојама. Овакав 
индивидуалан израз проистекао је из њеног но-
вог доживљаја времена и постојања и искуства 
блискости са многим познатим и непознатим 
ствараоцима из даље прошлости чија су је дела 
дирнула свежином мисли која опстаје кроз вре-
ме. Када су је једанпут питали у чему се састоји 
њена фасцинација прошлошћу, она је одгово-
рила: „Понеко је склон да целим својим бићем 
носи у себи као неко предачко сећање које га 
везује за тле, за корен, за порекло. И онда се ово 
сећање и осећање, по једној унутарњој потреби, 
спонтано уноси и у само стварање које и поти-

че из тих дубљих дубина“.
Љубица Марић је рођена 18. марта 1909. годи-

не у Крагујевцу, а већ следеће године се њена 
породица преселила у Београд. Пре него што је 
постао зубни лекар, њен отац Павле је био офи-
цир. Реактивирао се 1912. године када је почео 
Први балкански рат, а погинуо следеће године 
на положају близу Зајечара. У Великом (свет-
ском) рату који је убрзо избио погинули су и је-
дан од ујака, стриц и теча Љубице Марић. Ос-
тавши рано удовицом, мајка Катарина, рођена 
Ђорђевић, посветила се одгајању мале Љуби-
це код које се таленат за музику јасно испољио 
кад је имала око десет година. Тада су живеле 
у Ваљеву и она је почела да учи виолину у при-
ватној школи капелника Бузина. По повратку 
у Београд, уписала се у Музичку школу (1925) у 
којој је прве поуке у композицији добила од Јо-
сипа Славенског, младог композитора модер-
нисте који је већ за собом имао један међуна-
родни успех. Љубица Марић је била једна од 
двоје његових првих дипломираних ученика 
композиције (1929). На дипломском испиту је 
сама одсвирала своје дело – Сонату фантазију 
за виолину соло, а од њених најранијих компо-
зиција познат је и хор Туга за ђевојком, на на-
родни текст. 

Славенски је својој талентованој ученици пре-
поручио да настави студије у Прагу где је и сам 
раније студирао. Сусрет са Прагом, градом изу-
зетно богате музичке традиције и истовремено 
отвореним за нове тенденције, за њу и неколи-
ко других српских композитора исте генерације 
био је од изузетног значаја. Страсно је уронила 
у авангардне токове који су је током 1930-их го-
дина потпуно одвојили од развоја домаће, српс-
ке и југословенске музике. Студирала је компо-
зицију у класи Јозефа Сука, али је посећивала 

и наставу дириговања и виолине. Као студент 
се заинтересовала и за четвртстепени систем 
композиције који је у својој класи на конзерва-
торијуму предавао познати авангардиста Алојз 
Хаба. Њен Гудачки квартет (1930–1931), данас 
изгубљен као и неколико других дела из мла-
дости Љубице Марић, био је топло примљен на 
концерту апсолвената Сукове класе.  

Завршивши студије композиције у Прагу 1932, 
одлучила је да учење употпуни у Берлину где 
је провела годину дана (1932–1933). Док је тамо 
боравила било јој је јављено да је жири углед-
ног фестивала Међународног друштва за савре-
мену музику, који је био планиран за јуни 1933. 
године у Амстердаму, изабрао за извођење њен 
Дувачки квинтет (1931), компонован још у Пра-
гу. Успех је био изванредан. Критичар из Вели-
ке Британије је написао: „Њен дувачки квинтет 
за флауту, обоу, кларинет, фагот и рог подста-
као нас је да размишљамо о 
томе шта ће се у будућности де-
сити са тако изразитим музич-
ким талентом. Израз је стално 
био индивидуалан, вођење ин-
струмената оригинално, без и 
најмањег маниризма или не-
сигурности. Аплауз је био изу-
зетно одушевљен, а Љубица 
Марић је очигледно била врло 
задовољна начином извођења 
своје музике“.

Већ следећег месеца, компо-
зиторка ја отпутовала у Страз-
бур на шестонедељни курс ди-
риговања савремене музике на 
који ју је позвао познати дири-
гент и промотер модерних тен-
денција Херман Шерхен. На за-
вршном концерту дириговала 
је дела Алојза Хабе и своју Му-
зику за оркестар (1932) која је такође привук-
ла посебну пажњу стручне публике. Цитирамо 
део из једне критике: „Своју сопствену Уверти-
ру дириговала је Марићева са јаким унутарњим 
учешћем, врло сугестивно оживљавајући звучне 
представе. Једна генијално обдарена жена“.

В
ративши се ускоро у Југославију, 
Љубица Марић је једно време жи-
вела у Загребу, дириговала два пута 
на концертима у Београду и после 
провела још годину дана у Прагу у 

Хабиној класи (1936–1937). У Београд се коначно 
вратила 1938. године када је постала наставник 
у музичкој школи „Станковић“. Одмах по за-
вршетку рата запослила се као доцент на Му-
зичкој академији у Београду, где је предавала 
теоријске предмете до 1967. године.
Период после рата, када је успостављена ко-

мунистичка власт, условио је преиспитивање 
њених дотадашњих композиторских ставова. Тај 
заокрет ка традицији може да се прати на ма-
лом броју дела, од којих је нарочито успела Со-
ната за виолину и клавир (1948). Неколико сле-

дећих година није уопште компоновала, све док 
средином педесетих година није почео најплод-
нији и најуспешнији период њеног стварања. 
Она је тада унела потпуно нов израз у српску 
и југословенску музику, један надахнути спој 
прошлог и садашњег, поетични израз специфи-
чне духовности. 

Прво у низу ових изузетних остварења била је 
кантата Песме простора, јединствено дело за-
сновано на текстовима епитафа уклесаних на 
средњовековним надгробним споменицима – 
стећцима, које на узбудљив, а сублимисан на-
чин изражава човеков однос према тајни смрти. 
О снази деловања кантате најбоље сведоче речи 
чувеног руског композитора Дмитрија Шостако-
вича: „Љубица Марић је [...] употребила цело-
купни арсенал савремене музике да постигне 
велики циљ. Она говори из дубине душе, јасним 
и убедљивим језиком“. 

У следећој композицији, Па-
сакаљи за оркестар (1957), арха-
ични призвуци су проистекли 
из избора једног древног на-
родног напева из Поморавља 
за тему дела. 

И црквени напеви из српског 
Осмогласника, недокучиво да-
вног порекла, представљају за 
Љубицу Марић снажан извор 
надахнућа. У сусрету са овим 
напевима који још трају у жи-
вој појачкој пракси, осетила је 
потребу да их унесе у сопствена 
дела. Тако је 1958. године наста-
ла прва композиција замишље-
ног циклуса Музика Октоиха: 
Октоиха 1 за оркестар, по првом 
гласу Осмогласника, а потом су 
следили: Византијски концерт 

за клавир и оркестар (1959), по другом, трећем 
и четвртом гласу, камерна кантата на стихове 
Марка Ристића Праг сна (1961) и Ostinato super 
thema octoicha за клавир, харфу и гудачки ан-
самбл (1963), оба по петом гласу, док планирана 
финална композиција, по преостала три гласа, 
није написана. Нарочито истакнуто место међу 
њима заузима Византијски концерт, сложено 
дело које носи посвету: „Тлу, корену, пореклу, 
млеку духа нашега“. 

У низу камерних дела Љубице Марић из по-
следњег периода рада истиче се речитатив-
на кантата за глас и клавир Из тмине појање 
(1986), компонована према записима средњо-
вековних монаха на маргинама књига које су 
преписивали.

Опус Љубице Марић заузима једно од кључ-
них места у историји српске музике, јер не само 
што је уметнички изузетно вредан и оригина-
лан, већ је и инспиративно деловао на ствара-
лаштво извесног броја млађих композитора. За 
своја постигнућа добила је неколико високих 
награда и била је изабрана за члана САНУ.

 Др Мелита МИЛИН

УЗ СТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА (1859–1957)

У духу времена безвремено

Паја Јовановић:
Апотеоза Вука Караџића

Љубица Марић

ПРЕ ЈЕДНОГ ВЕКА РОЂЕНА ЈЕ КОМПОЗИТОРКА ЉУБИЦА МАРИЋ 

Надахнути спој 
древног и модерног
Стогодишњица рођења композиторке Љубице Марић 
(1909–2003) обележава се концертима њених дела, издавањем 
њеног комплетног опуса на компакт дисковима, изложбом 
у Галерији САНУ (отвара се 4. новембра 2009) и међународним 
научним скупом у организацији Музиколошког института 
САНУ и Српске академије наука и уметности (5–7. новембар 
2009). Прославу овог значајног  јубилеја подржао је УНЕСКО
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П
о свом занимању за 
теологију, филозо-
фију, историју, књи-
жевност, лингвистику, 
Аврам Петронијевић 

је био тип политичара-интелекту-
алца, ретког у нашој прошлости. 
Поникао у вишенационалној сре-
дини данашње јужне Румуније, 
у Оршави, још за време основне 
школе, коју је завршио крајем 18. 
века, научио је немачки и влаш-
ки, а касније, док је радио у разним 
трговачким кућама у првих пет-
наест година 19. века, савладао је 
грчки, италијански, турски и фран-
цуски. То неуобичајено, и за дана-
шње прилике, знање страних јези-
ка, омогућило је Петронијевићу да 
чита литературу на тим језицима 
и настави самообразовање.
Као један од водећих уставобра-

нитељских политичара, Петроније-
вић је, осим дипломатским и поли-
тичким питањима, као председник 
владе и министар иностраних дела 
од 1842. до 1852. године, нарочиту 
пажњу поклањао културним при-
ликама у Србији. Полемисао  је жус-
тро са Вуком Караџићем око Вуковог 
превода Новог завјета, подстицао је 
школовање омладине из Србије на 
универзитетима у Европи, покушао 
је да „измири“ филозофију и теоло-
гију у једном спису, чија судбина, 
нажалост, није позната.

Највиша научна установа у Србији 
средином 19. века било је Друштво 
српске словесности. Основано 1841. 
године, Друштво је постало сре-
дишња установа из које је посред-
но и на научан начин ширена уста-
вобранитељска идеологија. Једна од 
главних одлика уставобранитељс-
ке идеологије средином четрдесе-
тих година било је јачање династије 
Карађорђевић, како кнеза Алексан-
дра, тако и његовог „бесмртног оца“ 
Ђорђа Петровића. Петронијевић је 
за почасног члана Друштва српске 
словесности изабран 17. фебруара 
1845. године. У раду Друштва је ос-
тао упамћен по свом предлогу Пла-
на за писање српске повеснице. О 
потреби састављања историје рефе-
рат је Друштву српске словесности 
најпре поднео Јован Стејић јануара 
1847. године. Мора да су Стејићеви 
аргументи били добро образложени, 
јер су се присутни чланови Друштва 
загрејали за његов предлог, а посебно 
Петронијевић, који се „с јуношеским 
жаром и патриотическим одушевле-
нијем“ на том састанку прихватио да 
изради план. Петронијевићев „План 
како би се могло доћи до нове србске 
историје“ садржи две тачке, а своди 
се на то да је држава, тј. влада дуж-
на да обезбеди новчана средства за 
тај подухват, јер је влада, између ос-
талог, дужна „да за потомство исти-
ниту историју народа остави и одр-
жи“, и да нађе двоје стручних људи 
који ће тај задатак урадити.

Задатак двојице државних 
историчара састојао би се 
у томе да најпре у Београ-

ду, а потом и у осталим окрузима у 
Србији, испитају и забележе кази-
вања преживелих учесника Првог 
српског устанка. Будући историци 
требало је да се распитају о при-
ликама за време Мустафа-паше, с 
краја 18. века, затим за долазак да-
хија и њихову владавину, почетак 
устанка, везе устаника са великим 
силама Аустријом, Портом и Ру-
сијом, о освајању Београда. Препо-
ручивао је да се у Београду испи-
тају Јанићије Ђурић, Карађорђев 
секретар, Петар Јокић, прота Не-
надовић, „криви“ Јован абаџија, 
„стари” Коца, Наум ћурчија, Ећим 
Тома и Узун Мирко Апостоловић. 
Историци би у унутрашњости Ср-

бије требало да утврде места боје-
ва, број страдалих Срба и Турака, 
војне заповеднике једних и дру-
гих и шанчеве. „И то све да опише 
без сваког призренија на лице или 
интерес какав.“ Чланови Друштва, 
Сима Милутиновић Сарајлија, 
Исидор Стојановић, Јанко Шафа-
рик и Сергије Николић одређени 
су да изнесу мишљење о тој ства-
ри. Референти су брзо завршили 
посао и њихови предлози прочи-
тани су на седници 27. фебруара 
1847. године. Они су углавном при-
хватили Петронијевићев план.

Дискусија о рефератима одр-
жана је тек у априлу 1847. 
године и на њој, уместо о 

методу рада, највише је распра-
вљано о томе да ли је потребно 
постављати званичне „исторопи-
сце”. После бурне расправе, одлуче-
но је, на предлог потпредседника 
Друштва Димитрија Исаиловића, 
да се образује одбор, који је тре-
бало да разреши дилеме у вези са 
организацијом рада писања исто-
рије Првог српског устанка и да 

потом почне са делатношћу. Од-
бор је установљен 29. маја 1847. го-
дине. Међутим, реорганизацијом 
Друштва српске словесности од-
бор је угашен, боље рећи утопио 
се у новоосновани Историјски од-
сек. Збивања у Војводини 1848/49. 
и смрт Исидора Стојановића 1849, 
као најагилнијег члана Друштва 
задуженог за реализацију плана 
писања историје Првог српског ус-
танка, онемогућили су развијање 
широке и осмишљене акције пи-
сања српске историје. 
Тако је и Петронијевићев план 

који је, гледан из данашње перс-
пективе, свеобухватан и темељит и 
коме се нема шта замерити, због сти-
цаја наведених околности, неоства-
рен. Међутим, тај план показује да 
је Петронијевић, иако савременик, 
имао изванредан осећај за историј-
ско време, што се доказује тиме да је 
почетак српске револуције везивао 
за реформе у Београдском пашалу-
ку крајем 18. века, које је по налогу 
Порте спроводио београдски везир 
Мустафа-паша.

Затим, четрдесете године 19. века 
биле су последња прилика, делимич-
но искоришћена, захваљујући Исидо-
ру Стојановићу и Милану Милиће-
вићу, да се од преосталих учесника 
Првог српског устанка забележе њи-
хова казивања. С обзиром на свеобух-
ватност Петронијевићевог плана и с 
обзиром на оно што је урађено у то 
време, данас остаје да се жали за тим 
што Петронијевићев план није оства-
рен, јер би „повесница Карађорђевог 
времена“, бар што се тиче домаћих 
извора, била боље осветљена.

 Др Радомир Ј. ПОПОВИЋ

Ј
едно од основних питања 
које се намећу у вези са 
Хаџи Николом Живкови-
ћем је и то: да ли је он био 
само „надзиратељ“ током 

грађења или је све грађевине, са 
којима се доводи у везу, и пројек-
товао. Угледни научници, попут 
Дивне Ђурић Замоло, истичу да 
је он „први квалификовани не-
имар“ обновљене Србије. Она на-
води да се Живко вићу као пројек-
танту приписују углавном два 
београдска конака, и то конак 
кнегиње Љубице и конак кне-
за Милоша у Топчидеру. Међу-
тим, иако Д. Замоло оцењује да 
се не зна тачно удео Хаџи Николе 
Живковића при изградњи поједи-
них грађевина, ипак наводи да је 
он „према својој замисли“ почео 
са градњом конака кнегиње Љу-
бице 1829. године, по наруџбини 
кнеза Милоша. 
Доста критичнији став у оцени 

градитељског дела Хаџи Николе 
Живковића имао је Миодраг Ко-
ларић који је био можда највише 
уздржан када се ради о ауторству 
и личном печату овог неимара на 
наведеним здањима. Он објашња-
ва да је Хаџи Никола био „надзор-
ни архитекта“ кнеза Милоша и да је 
присуствовао изградњи скоро свих 
већих зграда у Београду. Међутим, 
Коларић истиче да је посебно пи-
тање да ли је Живко вић аутор пла-
нова тих грађевина. Сматрао је за 
потребу да се сасвим сигурно до-
каже пројектантска делатност 
овог неимара. Коларић оцењује да 
Хаџи Никола није имао довољно 
техничког знања за „савремену ар-
хитектуру“ и да је водио финансијс-
ке и техничке послове око зидања 
конака кнегиње Љубице, конака и 
цркве у Топчидеру, Ђумуркане, ко-
нака и цркве манастира Раковице. 
Према њему, остало је отворено 
питање да ли је Хаџи Никола био 
пројектант зграда које су зидане 
под његовим надзором. 

Неке колеге млађе генерације, 
међутим, смелије су у закључи-
вању да је Хаџи Никола Живковић , 
на пример, главни архитекта топ-
чидерског здања и овог неимара 
представљају, не само као преду-
зимача и искусног мајстора гради-
теља, што је он свакако био, већ му 
истовремено, са сигурношћу, при-
писују и улогу пројектанта здања 
чију је изградњу надзирао.

Скоро да се већина истраживача 
и научника, који су се до сада ба-
вили овом темом, слаже да је де-
латност Хаџи Николе Живковића 
уско везана за кнеза Милоша и да 
је на дужности надзорника држав-
не изградње остао све до 1842, када 

је, доласком кнеза Александра Ка-
рађорђевића, био протеран из Ср-
бије. На основу истих извора у Бе-
оград се вратио тек по повратку 
кнеза Милоша у Србију 1858. када 
је преузео дужност „надзиратеља 
грађевина“ у Главној управи грађе-
вина. Ову дужност је задржао и у 
касније основаном Министарству 
грађевина, до пред крај живота, 
када је пензионисан, чиме је и ово 
звање укинуто. До сада је познато 
да је као надзорник изградње кне-
за Милоша био ангажован углав-
ном у Београду и околини.

Стога су од изузетног значаја ре-
зултати истраживања сачуваних 
архивских докумената из четрде-
сетих година XIX века, која се нала-
зе у Архиву Србије, на основу којих 
смо дошли до јако занимљивих по-
датака. Наиме, на основу архивс-
ке грађе сазнали смо да је неимар 
Хаџи Никола Живковић ангажован 
као главни мајстор приликом из-
градње Среске куће у Тополи 1844. 
године, под кнезом Александром 
Карађорђевићем. Након доласка 
на власт кнез Александар обнавља 
некадашња и подиже нова здања у 
Карађорђевој Тополи, с циљем гло-
рификације главног историјског 
топоса устаничке Србије и све у 
служби владарске идеологије. За-
дужбинска црква и сва здања у ок-
виру некадашње устаничке прес-
тонице коју је подигао Карађорђе, 
за време кнеза Александра одли-
ковала су се репрезентативношћу 
какву можда нису имала ни у тре-
нутку њеног настанка. Подизање 
нових здања у близини кнеже-
ве резиденције, посебно оних која 
су представљала функцију држав-
не власти, јасно су истицала улогу 
легитимног владарског права но-
воизабраног владара.

Одлука о подизању Среске 
куће у Тополи донета је 
1843. и током исте годи-

не су текли припремни послови. 
Занимљиво да је план за Среску 
кућу у Тополи дао кнез Алексан-
дар Карађорђевић, а да је ма-
теријал за изградњу био при-
премљен до августа месеца исте 
године. Међутим, почетак градње 
Среске куће одложен је за наред-
ну, 1844. годину. 
Главни мајстор који је руково-

дио пословима око изградње био 
је Хаџи Никола Живковић. Он се 
први пут помиње у писму мини-
стра унутрашњих дела Илије Гара-
шанина од 9. новембра 1844. у коме 
се наводи да је Среска кућа у Топо-
ли завршена октобра исте године, 
а према уговору са мајстором Хаџи 
Николом Живковићем. Сазнајемо 

да је мајстор преко уговорене суме 
потрошио 984 гроша чаршијских, 
поводом чега је министар Гараша-
нин затражио од надлежног Ми-
нистарства да одобри исплату ове 
суме за мајстора. Тако је и учиње-
но, што је и кнез Александар Ка-
рађорђевић потврдио крајем но-
вембра 1844. године.

Среска кућа налази се надомак 
зидина Карађорђевог града, на-
спрам југозападне куле, а за споме-
ник културе проглашена је 1987. го-
дине. Међу поменутим архивским 
документима сачувана је скица пр-
вобитног плана Среске куће у Топо-
ли која нам омогућава постављање 
одређених паралела са данашњим 
изгледом ове очуване грађевине. 
На основу поменуте скице, грађе-
вина је у плану готово задржала 
аутентичност. Ова зграда је право-
угаоне основе, са сутереном и ви-
соким приземљем, једноставна, 
без декорације на фасадним плат-
нима. Грађена је од камена, опе-
ке и дрвета. На основу сачуваних 
писама сазнајемо да је одлучено 
да основни материјал за грађење 
буде камен, а не дрво, и то из раз-
лога што је крај јако богат овим ма-
теријалом. Данас на бело окрече-
ним фасадама уочавамо једанаест 
прозорских отвора, што је у складу 
са аутентичним планом-скицом, с 
тим што је првобитно, осим дана-
шњег на северној, био предвиђен 
још један улаз на јужној страни, 
где се данас налази прозор.

У кућу се улази из дворишта, сте-
пеништем, које води на мали др-
вени трем. Не знамо да ли је то 
аутентични, неизмењени, улаз. Са-
чувана архивска грађа омогућила 
је увид у све измене које је прили-
ком градње Хаџи Никола Живко-
вић извршио на Среској кући. Неке 
од њих су два прозора која је нано-
во отворио у две собе, а друга два 
прозора која су најпре била отво-
рена, зазидао, пошто је „ар за коње 
с оне стране“ био направљен. Пре-
тпостављамо да се ради о запад-
ној страни грађевине, окренутој 
према главном друму, на којој је 
највероватније зазидао прозорске 
отворе, којих ни данас нема, а који 
су на плану-скици затамњени. Бу-
дући да је и сада приметно колико 
је место где се налази Среска кућа 
стрмо, „мајстор Хаџија“ је са доње 
стране кућу морао подзиђивати, да 
би је са горњом страном „уравни-
ти могао“. Обавио је и потребне по-
слове око сређивања горњих зона 
грађевине, тј. таванског простора. 
О првобитном постојању подрума, 
такође засигурно знамо, и то на ос-
нову писма среског капетана Јова-
на Конџуловића окружном начел-
ству од 16. јануара 1845. године. 

Посебно занимљиво је 
писмо у коме се Хаџи 
Никола, након завршет-

ка радова на Среској кући у Топо-
ли, жали Министарству унутра-
шњих дела на среског капетана 
Јована Конџуловића, који му при-
ликом извођења радова није пру-
жио очекивану помоћ, тј. према 
његовим речима капетан му није 
дао потребне сељаке за послове у 
току грађења. Стога је Хаџи Нико-
ла тражио накнаду за „сопствену 
дангубу“ од 516 гроша. 
На основу овде поменуте архивс-

ке грађе потврђује се да је Хаџи Ни-
кола Живковић био искусан неимар 
изузетних способности. Међутим, о 
њему као архитекти Среске куће у 
Тополи за сада не можемо говори-
ти, јер у архивској грађи стоји да 
је план дао кнез Александар Ка-
рађорђевић. Претпостављамо да је 
кнез изнео основну идеју за зграду, 
а није нам познато ко је по њего-
вом нахођењу израдио план. Међу-
тим, измене у току градње и вешти-
на извођења потврђују колико је 
Хаџи Никола тада већ сасвим зрео 
мајстор. 

Сачувана архивска документа 
омогућила су да расветлимо где 
се Хаџи Никола Живковић нала-
зио и на каквом задатку првих го-
дина владавине кнеза Александра 
Карађорђевића. Од изузетног зна-
чаја за промену до сада усвојених 
закључака је чињеница да је овај 
неимар 1844. године боравио у То-
поли и да је градио за кнеза Алек-
сандра Карађорђевића. Међутим, 
иако је ангажован на подухвату 
подизања Среске куће у Тополи, 
месту које доживљава златни пе-
риод за време кнеза Александра, 
ипак то не сврстава овог неимара 
међу водеће градитеље током ус-
тавобранитељске власти. Свака-
ко, наведени подаци омогућавају 
да дело Хаџи Николе Живковића 
сагледамо много шире од до сада 
утемељених одредница. 

 Мр Тања ИВАНОВИЋ

осветљења

НЕИМАР ХАЏИ НИКОЛА ЖИВКОВИЋ У СЛУЖБИ 
КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА

Jедна мање 
позната 

грађевина 
На основу досадашњих сазнања, неимарска 
делатност Хаџи Николе Живковића везује се 
искључиво за Београд и околину, и то за време 
владавине кнеза Милоша Обреновића. 
Истраживање архивске грађе, која се у виду 
писама чува у фондовима Архива Србије, донело 
је нека нова сазнања о делу овог неимара

Среска кућа у Тополи

ЈЕДНА НЕОСТВАРЕНА ПОВЕСНИЦА 
КАРАЂОРЂЕВА ВРЕМЕНА

План Аврама 
Петронијевића
Мање је познато да је гласовити 
уставобранитељски политичар Аврам 
Петронијевић 1847. године саставио План 
за писање историје Првог српског устанка. 
Посматрано данас, његова је замисао била 
свеобухватна и темељита, те остаје 
за жаљење што Петронијевићев план није, 
стицајем околности, остварен

Аврам Петронијевић
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Хрват Јосиф Веселић,  
који је од 1852. стално 
живео у Кнежевини Србији, 
свестраним и плодним 
радом умногоме је задужио 
српску културу и науку

П
рве потпуне податке о Јосифу 
Веселићу, Хрвату из Ђакова, а 
прирођеном српском поданику, 
сазнајемо из биографије коју 
је, 1. јуна 1857. године, послао 

Друштву српске словесности, чији је допис-
ни члан био од 1854. године. Јосиф Крунислав 
Веселић је рођен 5. августа 1823. у Ђакову, у по-
родици окружног лекара Фрање Веселића. Ос-
новно образовање је, вероватно, стекао у род-
ном месту, а гимназију је учио код фрањеваца 
у Осијеку (1834–36). Филозофске науке је изу-
чавао код цистерцита у Печују (1837–39), у Ђа-
кову (1839) и Загребу (1840). Затим се одлучује 
да студира и богословију, те студије отпочиње 
на Богословском заведенију у Сењу, прелази 
на Загребачку семинарију, наставља у Ђако-
ву и окончава у Бечу (1844), где је упоредо сту-
дирао и медицину. 
И када бисмо помислили да се двадесетједно-

годишњи Веселић коначно посветио филозоф-
ским и духовним сферама, он закључује да од 
тога нема хлеба и почиње да се бави практич-
ним пословима. Најпре проучава економију, а, 
осим тога, почиње и своју списатељску делат-
ност. Резултат тих делатности се огледа у ње-
говом чланству у Господарском Хрватско-сла-
вонском друштву (1845), Баварском вртларском 
друштву (1847) и Ђаковачкој економној под-
ружници. Био је и сарадник (послујући член) 
Друштва за југословенску повестницу у Загре-
бу (1851) и дописни члан Друштва српске сло-
весности (1854).

Наведеним друштвима и неким издавачима 
Веселић је (до 1857. године) доставио рукопи-
се: Добри домаћин 19. столећа; Јестественица; 
Четверо-дневни пут из Београда у Крагујевац; 
Жалостинке; Мирословље, или наука о свету; 
Гљивословље; Мала књига за младеж; Збор Сла-
венски заступника на Космају планини; Европа 
(драма); Стихотворенија (више свезака); Анђе-
лија девојка (приповест); Турско-немачко-ла-
тинско-српски речник; Турске речи које су у Срб-
ском језику усвојене. Успео је да, у сопственом 
издању, објави: Реч на Славјане (Осијек, 1848); 

Воћарство (Осијек, 1848); Сриемска вила (песме, 
Земун, 1850); Домаћи лекар (дело његовог оца 
Фрање, Панчево, 1851); Покушеније у Травосло-
вље (Н. Сад, 1852); Домаће биљословље (Н. Сад, 
1852). Чланке је објављивао у Зори далматин-
ској; Југословенским новинама; Невену; Гајевим 
Народним илирским новинама (од 1843. Народ-
ним новинама), Србским новинама.

Ако се запитамо шта је једног Хрвата из Сла-
воније навело да напусти Аустрију и пређе у 
српско поданство, сетићемо се, најпре, да је Ве-
селић рођен, а касније је учио филозофију и 
богословију у Ђакову, седишту бискупије, где је 
такође богословију учио, а касније том биску-
пијом и столовао Јосип Јурај 
Штросмајер. Затим, знамо да 
је писао за новине Људевита 
Гаја, дакле био је присталица 
илиризма и југословенства, 
које су и Штросмајер и Гај 
пропагирали. У Сењу, Осијеку, 
Загребу и Бечу сусретао се и 
пријатељевао са Србима, који 
су 1848. године стали иза аус-
тријских, а против мађарских 
интереса, због чега су добили 
аутономију у Војводини срп-
ској. Истина је да су и Срби 
и сам Веселић брзо увидели 
да је аустријска захвалност 
била само привидна. Весе-
лић у својој биографији от-
ворено каже: „Премда сам у 
бурно време 1848. год. многе 
услуге учинио за Монаркију 
Австријску, то ипак не само 
што немам никакови знакова 
признавања од Двора Австријског, но сам јошт и 
дан данашњи непрестаном гоњењу изложен“.

Зато је Јосиф Веселић, као, уосталом, и 
многи разочарани Срби из Аустрије, 
крајем септембра 1852, прешао у Кне-

жевину Србију и ту остао до краја живота. Ср-
бија је тада представљала Пијемонт за људе 
који су веровали у југословенство, који су били 
жељни слободе, а мрзели су ропство у Аустро-
Угарској или Турској. 
Веселић је две године радио у крагујевачком 

телеграфу. Међутим, поред високе плате, теле-
графисти су имали поверљив и одговоран посао. 
У овој служби је владао војнички режим, а ради-
ло се непрекидно, и дању и ноћу. Ако је српски 
чиновнички хлеб имао седам кора, телеграфски 
мора да је имао бар две коре више. 

Године 1859. на престо се враћа Милош Обре-
новић, па Веселић о свом трошку објављује текст 

Слово којим је његова светлост премилости-
ви господар и књаз српски Милош Обреновић I 
на граници окружја Београдског, ступајући у ок-
ружје Крагујевачко 14. јулија 1859. године, поздра-
вљен био у име народа окр. Крагујевачког. Исте 
године, Веселић објављује свој превод Шелено-
ве књижице са основним појмовима о телегра-
фији, под насловом Понјатија о телеграфу, са 
посветом Народу српскоме. Била је то прва књи-
га о телеграфији штампана у Кнежевини Србији. 
Друштву српске словесности је послао рукопис 
књиге Allgemeine Übersicht des Fürstenthums 
Serbien in historicher und Topografischer Beziehung 
(„Историчностатистични“ опис Кнежевине Ср-

бије). Све то није нарочито по-
могло да се Веселићев статус 
државног чиновника коначно 
реши, јер је он и у Државном 
календару са Шематизмом 
Кнежевине Србије за 1859. го-
дину, уписан као „практикант 
обављајући дужност телегра-
фисте“. 

Изгледа да је Веселићу шес-
тогодишњи практикантски 
статус дојадио, па је напустио 
телеграфску службу и постао 
професор у крагујевачкој Гим-
назији. Предавао је немачки и 
латински језик, а узгред је био 
и потпредседник Читалишта 
крагујевачког (1854–1862).  

Веселић се у Србији бавио 
разноврсним пословима. Са-
купљао је етнографску грађу, 
народне песме (1856. Друштву 
српске словесности послао је 

две песме о Хајдук-Вељку), стари новац, али се 
бавио и језичким питањима. Године 1858, он 
Друштву српске словесности шаље писмо у коме 
пише како је српски језик много шири од оног 
што приказује Вуков Рјечник, те да Рјечник по-
чиње да представља ограничавајући фактор за 
оне који говоре и пишу овим језиком. Предло-
жио је да се тридесетак чланова Друштва укљу-
чи у акцију и да свако од њих узме у обраду 
грађу за по једно слово Вуковог речника. На тај 
начин би се за годину-две могло објавити обно-
вљено и проширено издање Српског Рјечника. 

Овај период његовог живота такође каракте-
ришу путовања. Најпре путовање у Цариград 
(1856), а затим и путовање по Србији као пра-
тилац, или водич, две Енглескиње, Мекензије-
ве и Ирбијеве (1862). Међутим, обилазак српских 
манастира ће донети његово животно, нажалост 
недовршено, дело Опис монастира у Србији. Ве-
селић је овом делу пришао студиозно. Најпре је 

проучио грађу која је објављена у књигама: Пу-
тешествије по Србији Ј. Вујића, Србски венац Т. 
Влаића и Српски споменици М. Пуцића. Осим 
ових дела користио је и списе других аутора, ар-
химандрита Евгенија Симоновића, или М. Ми-
лићевића, на пример. После посете појединим 
манастирима објављивао је чланке у часопису 
Световид. Први од чланака је био опис мана-
стира Манасија 1861. године. 

Планирао је да објави три књиге опи-
са српских манастира. Прва књига је 
требало да буде посвећена Београд-

ској, друга Ужичкој, а трећа Шабачкој и Не-
готинској епархији. Од тога је успео да, 1867. 
године, објави прву књигу, са посветом мит-
рополиту Михаилу, који је био и епископ Бео-
градске епархије. У овој књизи описани су ма-
настири које је Веселић обишао од 1861. до 1867. 
године: Раковица, Јошаница, Заова, Рајиновац, 
Враћевшница, Драча, Грнчарица, Раваница, 
Манасија, Св. Петка, Каленић, Љубостиња, 
Св. тројица, Витовница, Миљков манастир, 
Горњак, Туман, Рукомија и Нимник.
Ако бисмо анализирали резултат Веселиће-

вог рада, могли бисмо рећи да је ову књигу 
писао човек понесен романтизмом, тада пре-
овлађујућим стилом у Србији. То је збирка оно-
га што је школовани богослов и читалац до тада 
објављених историјских књига и списа могао да 
напише. Било је ту описа фресака и икона, пре-
писа натписа у манастирима, али и записаних 
народних веровања, обичаја, песама и леген-
ди о настанку манастирских здања. За касније 
изучаваоце је било од користи и то што је ин-
вентарисао оно што се до тада памтило, знало 
и затекло на лицу места. Више се није ни могло 
очекивати од човека који је у области историје 
уметности био аматер, али који није био диле-
тант, већ оно што та реч изворно значи – љуби-
тељ српске историје и уметности. Јосиф Весе-
лић није успео да објави преостале две књиге. 
У САНУ су сачувани његови рукописи, прило-
зи и предлози.

Овог рођеног Хрвата и одушевљеног Србина 
сетили су се Крагујевчани, пишући зборник о 
стогодишњици Гимназије и професор Дејан Ме-
даковић чланком О Јосифу Веселићу, објавље-
ном у Зборнику Матице српске за ликовне умет-
ности, 1978. године, о 155-годишњици рођења и 
105-годишњици смрти овога човека. Пре тога је 
о њему објављена само вест у Српским новина-
ма, 24. августа 1873. године, на насловној стра-
ни: „Јосиф Веселић, професор Гимназије кра-
гујевачке, после краткога боловања умро је 20. 
овога месеца“.

 Милорад ЈОВАНОВИЋ

ИЗ РИЗНИЦЕ КРАЉЕВСКОГ
ДВОРА У БЕОГРАДУ

Тронови 
Дионисовог 
свештеника
Ако претпоставимо да су 
престоли доспели на Двор 
у време краља Александра, 
могли би се сврстати у групу 
уметничких дела која су 
набављана с намером 
да се истакне паралела 
између краља Александра 
и Александра Великог

У 
збирци Краљевског двора постоје 
два камена трона која предста-
вљају копије трона Дионисовог 
свештеника који се налази у Ди-
онисовом позоришту у Атини. О 

овим троновима не постоји документација 
и није извесно када су доспели у Краљев-
ски двор. Први трон је смештен иза кухиње 
Краљевског двора, на стазици која води црк-
ви, док се други трон налази у близини му-
зичког павиљона.
Оригинални трон постављен је у доба Ликур-

гове реконструкције Дионисовог позоришта, из-
међу 338. и 327. године п.н.е., када ово позори-
ште добија данашњи изглед. У почетку, готово 
све конструкције у античком позоришту биле су 
од дрвета, а ово је прво античко позориште из-
грађено од камена. Решењем сцене и полукруж-
не орхестре, послужило је као узор каснијој по-
зоришној архитектури. 

Дионисово позориште подигнуто је на јужној 
падини Акропоља. Почетком 6. века ово позо-
риште је имало дрвена седишта која окружују 

непоплочану орхестру од набијене земље. Да-
нашње позориште највећим делом подигну-
то је између 338. и 327. када је Ликург, атински 
архон, наложио велику реконструкцију. За из-
градњу позоришта употребљени су камен и мер-
мер. Број места за седење повећан је на 17.000, 
иако Платон помиње број од 30.000. Седишта су 
била распоређена у три зоне, хоризонтално од-
војене пролазима (diazomata). Размак између 
два седишта, као и удубљење између њих, доз-
вољава посетиоцу да одмори стопала, а да при 
том не омета оне у реду испред.

Седишта у првом реду, њих 67, од пантеличког 
су мермера и са извијеним наслонима. Ово су 
почасна места за локалне и стране достојанстве-
нике који су имали право проедрије, односно 
седења у првом реду. Касније су титуле свеш-
теника и државника који су полагали право на 
ова места биле исписиване, а понекад су старије 
титуле биле брисане. Не можемо тврдити са си-
гурношћу да су у Ликургово време ови натписи 
били урезани или исписани бојом. 

Централни трон, чије се копије налазе у 
Краљевском двору, величином и декорацијом 
у плитком рељефу издваја се од осталих и носи 
натпис „свештеник Диониса Елеутереуса“. По-
стављен је у оси са Дионисовим олтаром који 
се налази у центру скене, позорнице античког 
театра. На наслону су у плитком рељефу прика-
зани сатири, а на спољним странама рукохва-
та приказан је крилати младић који поставља 
петла за борбу. Фриз испод седишта украшен је 
представом борбе оријенталаца са грифонима. 
Ножице трона завршавају се лављим шапама. 
Удубљења на поду указују да је трон био покри-
вен балдахином. 

У римском периоду, ред иза овог замењен је 
још једним редом почасних седишта, а иза мес-
та за Дионисовог свештеника постављено је ме-
сто резервисано за цара Хадријана.

Оба трона која се чувају у Краљевском двору 
имају идентичне представе у плитком рељефу, 
исте као и код оригиналног примерка, али су 
оштећења на њима различита.

На наслону у плитком рељефу представље-
на су два сатира, попут атланта, а из њихових 
руку се спушта винова лоза. Са горње, као и са 
бочних страна, ова представа оивичена је тра-
кама са канелуром по средини које се заврша-
вају волутама.  

На фризу испод седишта налазе се две иден-
тичне, симетрично постављене представе борбе 
брадатог мушкарца у оријенталној (персијској) 
ношњи и грифона. Он носи оријенталну капу са 

дугим тракама, једном руком држи грифона за 
врат, а у другој руци држи оружје. Испод фри-
за налази се натпис који говори да ово седиште 
припада свештенику Диониса Елеутереуса.

На рукохватима са спољне стране налазе се 
представе крилатог младића који држи једног 
од два петла у игри борбе петлова. Ова пред-
става оивичена је тракама, доњи крај траке иза 
младића, по чијој средини тече канелура, завр-
шава се волутом, док се трака са канелуром ис-
под представе, уместо волутом завршава пти-
чијом главом (лабуд).

С 
бочне стране, испод седишта по-
чиње једна већа извијена волута 
која се на стопи завршава у виду 
лавље шапе. Код првог трона 
оштећени су рукохвати, леви де-

лимично, док десни недостаје у потпуности. 
Други трон боље је очуван, и на њему се јас-
но виде све представе. Оштећење у виду на-
пуклине пружа се дијагонално преко насло-
на и десног рукохвата, а на натпису недостаје 
мањи део текста. 

Митолошке представе на трону су директ-
но или посредно повезане са култом бога Ди-
ониса.

На наслону су представљени сатири, који су 
заједно са Менадама пратиоци бога Диони-
са. Овде су представљени као брадати, зрели 
мушкарци са коњским репом. Због своје велике 
љубави према вину овде су приказани са гроз-
довима на глави.

Представе оријенталаца у борби са грифони-
ма на фризу испод седишта могу се повезати са 
Аримсапима, митским народом чија се земља 
налазила на Уралу или обронцима Атала. Сви 
су једнооки и стално се боре са грифонима, чу-
варима злата. 

Представа крилатог младића са петлом на ру-
кохватима, по А. Јовановићу, може бити пер-
сонификација агона (мегдан, борба, надме-
тање). 

Трака испод ове представе завршава се гла-
вом лабуда. Лабудови су пре свега Аполонове 
животиње, али се на посредан начин могу по-
везати и са Дионисом. Аполон и Дионис су ком-
плементарна божанства. Стопе које се заврша-
вају лављим шапама такође се могу повезати 
са култом бога Диониса, јер је лав Дионисова 
света животиња.

Будући да не постоји поуздана архивска до-
кументација о овим троновима, тешко је пре-
тпоставити када и на који начин су доспели на 
Краљевски двор. Не знамо да ли су дошли као 
поклон или су с намером набављени. Такође, 
није извесно да ли су првобитно били смештени 
на местима где се данас налазе. За први трон je 
мало вероватно да је првобитно био постављен 
на данашњем месту, потпуно скрајнут, између 
кухиње Краљевског двора и Дворске капеле, у 
простору који није парковски уређен, непристу-
пачан оку шетача, и где не оплемењује простор 
у коме се налази. 

Уколико претпоставимо да су тронови дос-
пели на Двор у време краља Александра, било 
као поклон или су купљени, могли би се сврс-
тати у групу уметничких дела која су набавља-
на с намером да се истакне паралела између 
краља Александра и Александра Великог, двоји-
це војсковођа који су после сјајних победа успе-
ли да неколико пута увећају своју државу. Ли-
кургова обнова Дионисовог позоришта у Атини 
пада у време Александра Великог, а сам Алек-
сандар је упоређиван са Дионисом који је на ко-
лима која су вукли пантери дошао у Индију и 
снагом свог оружја освојио ову земљу. 

 Милена ВАСИЉЕВИЋ

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ЖИВОТА И ДЕЛА ЈОСИФА ВЕСЕЛИЋА (1823–1873)

Љубитељ српске историје и уметности

Јосиф Веселић

Трон из краљевског двора у Београду
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Уторак, 17. фебруар 2009 – У САНУ представље-
не књиге академика Динка Давидова Горња земља: 
споменици народа српског (Завод за уџбенике, Бе-
оград, 2008) и Срби и Јерусалим (Политика, Бео-
град, 2007). Учествовали су: академици Василије 
Крестић и Милосав Тешић, проф. др Миодраг Јо-
вановић и аутор. 

Четвртак 19. фебруар – У оквиру циклуса Кул-
турно наслеђе, на Трибини Вукове задужбине раз-
говарано је о теми Словенски фолклор и фолкло-
ристика на размеђи два миленијума. У раду су 
учествовали академик Мирослав Пантић, др Ми-
одраг Матицки и др Љубинко Раденковић, руково-
дилац Вукове трибине.

Петак, 20. фебруар – Одржана Осма (99) седни-
ца Управног одбора посвећена остваривању Про-
грама Вукове задужбине. Усвојен је и Финансијски 
извештај за период јануар–децембар 2008. 

Петак, 20. фебруар – Одржана седница Надзор-
ног одбора Вукове задужбине, на којој је усвојен 
Финансијски извештај за период јануар–децем-
бар 2008.  

Уторак, 24. фебруар – Свечано уручене награде 
Вукове задужбине за 2008. годину. Награду за науку 
добила је Мирјана Детелић за књигу Епски градови, 
а за уметност Драгомир Брајковић за књигу песама 
Моје се зна. Награде уручио Миодраг Матицки, а о 
награђеним делима говорили су Нада Милошевић-
Ђорђевић и Драшко Ређеп. Свечаност увеличали 
ученици Етноодсека Музичке школе Мокрањац. 

Уторак, 10. март – У Свечаној сали Скупштине 
града Београда уручене награде Меша Селимовић 
књижевницима Петру Сарићу за роман Сара (СКЗ) 
и Владимиру Кецмановићу за роман Топ је био врео 
(Via print). Награду доделила Компанија Новости, 
а о награђеним књигама говорили Петар Пијано-
вић и Александар Јовановић. 

Четвртак, 12. март – У Одељењу уметности Библи-
отеке града Београда свечано представљена књига 
Милоша Јевтића Упоришта Драгана Стојкова (Ко-
лекција Одговори). О књизи говорили проф. др Миод-
раг Јовановић, проф. др Дарко Танасковић, редитељ 
Пуриша Ђорђевић и сликар Александар Ђурић.  

Четвртак, 12. март – У Вуковој задужбини пред-
стављена монографија Феликса Пашића Вук, з. п. 
Тршић, Вукови сабори 1933–2008. О књизи објавље-
ној поводом 75 година Вуковог сабора, говорили су: 
Миодраг Матицки, Видојко Јовић, Дајана Ђедовић, 
директор Центра за културу Вук Караџић из Лозни-
це и аутор. Одабране текстове из монографије чи-
тао драмски уметник Тихомир Станић, а у музич-
ком делу програма учествовао Дечји црквени хор 
Свети Сава из Лознице.  

 
Среда, 20. март – У организацији Његошевог од-

бора Матице српске одржан дводневни међуна-
родни научни скуп Дело Петра II Петровића Ње-
гоша. Учествовало је 19 научника – из Љубљане, 
Бањалуке, Никшића, Подгорице, Ниша, Београда 
и Новог Сада. На отварању скупа говорили ака-
демик Чедомир Попов, председник Матице српс-
ке, и његово преосвештенство епископ бачки Ири-
неј Буловић. 

Петак, 3. април – Одржана Девета (100) седни-
ца Управног одбора Вукове задужбине, током које 
је разговарано о остваривању програма Задужби-
не. Посебна пажња посвећена унапређивању рада 
огранака, а било је речи и о оснивању нових огра-
нака (Суботица, Сомбор). Договорено је да се у јуну, 
у организацији огранка у Чачку, одржи састанак са 
представницима огранака ради договора о даљем 
раду.   

Среда, 8. април – Миодраг Матицки, Видојко Јо-
вић и Слађана Млађен посетили су Косово и Мето-
хију и обишли Косовску Митровицу и Велику Хочу, 
где су представили Даницу за 2009. годину и актив-
ности Вукове задужбине. 

Петак, 10. април – У оквиру циклуса Култур-
но наслеђе, на Трибини Вукове задужбине било је 
речи о књизи Драгољуба Драгојловића, Паганизам 
и хришћанство у Срба (Службени гласник, 2008). 
Учествовали су: проф. др Љубинко Раденковић (ру-
ководилац Трибине), проф. др Александар Лома, 
проф. др Радивој Радић и др Мирјана Детелић. 

Уторак, 14. април – Поводом 140-годишњице ос-
нивања и рада Матичне библиотеке Љубомир Не-
надовић – Ваљево, Удружење Ваљеваца у Београду 
и Библиотека Љубомир Ненадовић представили су 
у Вуковој задужбини монографију Ваљевска библи-
отека 1868–2008, 140 година одрастања. О овој вред-
ној књизи говорили су: академик Матија Бећковић, 
проф. др Слободан Ж. Марковић, новинар и писац 
Милош Јевтић, књижевник Петар Пајић и Миодраг 
Матицки.     

Четвртак, 23. април – Награда Бранко Ћопић, коју 
додељује истоимена задужбина, уручена је у САНУ 
Лаури Барни за роман Последња моја главобоља и 
Дејану Алексићу за књигу песама Довољно. 

Среда, 29. април – У оквиру циклуса Културно 
наслеђе, током Трибине Вукове задужбине лекси-
кон Мирјане Детелић Епски градови представили 
су Љубинко Раденковић, Смиљана Ђорђевић, Ли-
дија Делић, Андреј Фрајгељ и аутор. 

Четвртак, 7. мај – У Свечаној сали Дома Вукове 
задужбине одржан састанак Удружења за међуна-
родно упоредно рачуноводство (ICAA), на коме је 
разговарано о актуелним економским питањима.   

Четвртак, 7. мај – У Свечаној сали Дома Вукове 
задужбине одржана Шеста редовна седница Упра-
ве Друштва за српски језик и књижевност. Разгова-
рано је о организацији и припремама 19. Републич-

ког такмичења из српског језика и језичке културе 
ученика основних и средњих школа (Тршић, 23. и 
24. мај 2009). 

Петак, 8. мај – У организацији Вукове задужбине 
и Књижевне заједнице из Ваљева, у Великој сали 
Скупштине општине Ваљево одржана Оснивачка 
скупштина огранка Вукове задужбине у Ваљеву. За 
председника огранка изабран је Божин Јаневски. 
Свечаности су присуствовали Миодраг Матицки и 
Слађана Млађен. 

Петак, 8. мај – У Дому Вукове задужбине ИК Про-
метеј најавила своје ново капитално дело: Милан 
Шипка, Правописни речник српског језика, са пра-
вописно-граматичким саветником. Консултант и 
супервизор академик Иван Клајн. 

Среда, 13. мај – Миодраг Матицки, Слађана 
Млађен и Славко Вејиновић посетили су Руски дом 
у Београду и са директором Владимиром Васиљеви-
чем Кутирином договорили се о сарадњи. У Руском 
дому би почетком 2010. године Вукова задужбина 
одржала свечану академију о теми Вук и Руси.   

Четвртак, 14. маја – У Институту за књижевност 
и уметност у Београду одржан округли сто посвећен 
књизи академика Предрага Палавестре Историја 
српске књижевне критике 1768-2007 (издање Мати-
це српске).  

Петак, 15. мај – У Ваљеву и Бранковини, у органи-
зацији Матичне библиотеке Љубомир Ненадовић, За-
дужбине Десанка Максимовић, Ваљевске гимназије 
и Културно-просветне заједнице Ваљева, одржана 
традиционална песничка светковина Поезији и Де-
санки у част, на којој је, уз пригодан програм, уру-
чена награда песнику Рајку Петрову Ногу.   

Субота, 16. мај – У 40 градова широм Србије одр-
жана, шеста по реду, манифестација Ноћ музеја. 
На више од 190 локација представљено је близу 500 
различитих садржаја. Посетиоци су обишли музеје, 
галерије, културне центре и уживали у изложбама, 
перформансима и концертима. У Београду је први 
пут отворен и Дворски комплекс Дедиње. 

Уторак, 19. мај – У САНУ представљен зборник 
Драгослав Срејовић и уметност (Крагујевац, 2008), 
који је приредио Видојко Јовић, дописни члан САНУ. 
О књизи говорили: академик Никола Тасић, проф. 
др Александар Јовановић и приређивач. 

Среда, 20 мај – У Вуковом дому културе у Лоз-
ници отворен 38. Ђачки Вуков сабор. У току че-
тири дана, колико је Сабор трајао, изведен богат 
културно-образовни програм: изложбе, музичко-
сценски прикази, ликовне радионице и радиони-
це старих заната, позоришне представе, концерти 
дечијих фолклорних ансамбала. У Вуковој спомен-
школи у Тршићу, 23. и 24. маја 2009. године, ор-
ганизовано је 19. Републичко такмичење учени-
ка основних и средњих школа из српског језика и 
језичке културе. Гости овогодишњег Ђачког сабо-
ра били су ученици из Осојана и Гораждевца са 
Косова и Метохије. 

Петак, 22. мај – У Баваништу отворена троднев-
на, осма по реду, манифестација Дани ћирилице. 
Том приликом додељене су награде победницима 
Конкурса за најуспешнији литерарни рад, красно-
пис, калиграфски рад, вез и рељеф. Одржан је и ок-
ругли сто (пети по реду) о теми Фолклор данас. 

Понедељак, 25. мај – На трибини Одељења је-
зика и књижевности САНУ с пажњом је примље-
но саопштење Када се Гете срео са Вуком ...Погле-
ди на изабране странице српско-немачких односа 
проф. др Габријеле Шуберт, иностраног члана САНУ, 
директора Института за славистику и управника 
Центра за југоисточноевропске студије Универзи-
тета у Јени.

Уторак, 26. мај – На Трибини Вукове задужбине 
представљен зборник Института за књижевност и 
уметност Талфј и српска књижевност и култура. 
О зборнику су говорили: Нада Милошевић-Ђорђе-
вић, Снежана Самарџија и уреднице Весна Мато-

вић и Габријела Шуберт. Разговор водио Миодраг 
Матицки. 

Среда, 27. мај – Награду Васко Попа за најбољу 
књигу песама објављену на српском језику у 2008. 
години добио је песник Мирослав Максимовић. 
Књигу песама 77 сонета о животним радостима 
и тешкоћама објавила је београдска Просвета. 

Недеља, 31. мај – У организацији Одбора Владе 
Републике Србије за неговање традиција ослобо-
дилачких ратова Србије и града Ниша, на Спомен-
комплексу Чегар свечано обележена 200-годишњи-
ца боја на брду Чегар. Код села Каменица, надомак 
Ниша, вођена је једна од пресудних битака у Пр-
вом српском устанку 1809. године. 

Петак, 5. јун – У оквиру циклуса Културно наслеђе, 
на Трибини Вукове задужбине разговарано о књизи 
др Весне Марјановић Маске, маскирања и ритуали 
у Србији (Београд, 2008). Учествовали су: академик 
Петар Влаховић и др Љубинко Раденковић.  

Уторак, 9. јун – У Дому Вукове задужбине одржа-
на седница Програмског савета Вукових сабора. Ус-
војен Извештај о 38. Ђачком Вуковом сабору и Про-
грам 75. Вуковог сабора.  

Субота, 13. јун – У Сремским Карловцима, у Ули-
ци митрополита Стратимировића бр. 101, свечано 
откривен споменик грофу Сави Владиславићу Ра-
гузинском (рођен у Јасенику код Гацка у Херцего-
вини 1668, умро у Санкт Петербургу у Русији 1738), 
српском патриоти, истакнутом дипломати и са-
ветнику руског цара Петра Великог. Споменик от-
крио председник Матице српске академик Чедо-
мир Попов.

 
Уторак, 16. јун – Вукову задужбину посетили Ви-

ктор Васиљевич Петраков, заменик начелника у 
Министарству културе Руске федерације, и Дра-
ган Аврамов, заменик председника Одбора за по-
дизање споменика грофу Сави Владиславићу Ра-
гузинском. Миодраг Матицки и Видојко Јовић 
упознали су госте са радом Вукове задужбине. Раз-
мотрена је и могућност укључивања донатора са 
руске стране за ливење споменика Вуку Караџићу 
(рад вајара Ђорђа Јовановића). Гостима су уруче-
не Чланске карте Вукове задужбине.

Миодрагу Матицком уручена је Повеља Одбора 
за подизање споменика грофу Сави Владиславићу 
Рагузинском. 

Петак, 26. јун – У Галерији Народног музеја у Чач-
ку одржан састанак са представницима огранака 
Вукове задужбине. 

Петак, 26. јун – У Скупштини града Београда от-
ворена изложба Задужбине и задужбинарство у 
традицији српског народа коју је припремио Срп-
ски пословни клуб Привредник из Београда. Струч-
на помоћ: Гордана Гордић, историчар уметности. 
Изложбу отворила проф. др Ирина Суботић.  

Понедељак, 29. јун – Одржана Десета седница 
 Управног одбора Вукове задужбине. Усвојен из-
вештај о остваривању програма и утврђен план ак-
тивности до 75. Вуковог сабора. 

Петак, 3. јул – Вукову задужбину посетили страни 
студенти који у Новом Саду студирају српски језик. 
Љубинко Раденковић одржао предавање о теми Го-
дишњи обичаји код Срба. У разговору су учествовали 
академик Петар Влаховић и Миодраг Матицки.    

Понедељак, 6. јул – У Галерији Парохијског дома 
светог Саве на Врачару, Огранак Вукове задужби-
не и КУД Жарко Зрењанин из Баваништа изложи-
ли су најлепше ученичке радове са конкурса у ок-
виру манифестације Дани ћирилице. Ученици су 
испред Храма светог Саве извели пригодан умет-
нички програм. 

Уторак, 7. јул – Одржана заједничка седница 
Савета и Управног одбора Вукове задужбине, на 
којој је, поводом годину дана од смрти академи-
ка Дејана Медаковића, указано на његов предани 
рад као дугогодишњег председника Вукове задуж-

бине. Уводно слово о преминулом академику одр-
жао је др Драшко Ређеп. Миодраг Матицки говорио 
о раду Вукове задужбине у протеклој години.   

Среда, 8. јул – У Дому Вукове задужбине одр-
жан радни састанак стручњака за српски језик на 
коме је расправљано о актуелним питањима срп-
ског језика. Следећи захтеве Скупштине Вукове за-
дужбине утврђен је састав Савета за српски језик 
и делокруг његовог рада у примени стандардиза-
ције језика, у школству, издаваштву и науци. Прих-
ваћен је и предлог о темама и учесницима округ-
лог стола о теми Култура језика, који би се одржао 
у време Вуковог сабора у Вуковој задужбини.  

Недеља, 12. јул – У организацији Фондације Ву-
кове задужбине Жабљак, Шавник, Плужине и ОШ 
Душан Обрадовић у Жабљаку, на пригодној свеча-
ности у Спомен-парку Вукови коријени у Петњици 
код Шавника, уручене су награде ученицима сед-
мих и осмих разреда основних школа у Црној Гори, 
који су учествовали на конкурсу за литерарне и ли-
ковне радове, вез и ручни рад.

Петак, 17. јул – У Галерији САНУ отворена ретрос-
пективна изложба Милене Павловић Барили, по-
водом стогодишњице њеног рођења. Изложбу от-
ворио Небојша Брадић, министар културе Владе 
Републике Србије.  

Недеља, 19. јул – Самоуправа Срба у Мађарској, 
у сарадњи са Самоуправом Срба 2 и Самоуправом 
Срба у Печују, организовала је језички камп Вук 
Караџић на Балатону. Поред ученика из Мађарс-
ке, међу полазницима је било српских ђака из Ср-
бије, Аустрије, Словачке и Румуније. 

Среда, 5. август – Вукову задужбину посетио Ни-
кола Вуколић, директор и главни и одговорни уред-
ник Задужбине Петар Кочић (Бања Лука – Београд), 
и са Видојком Јовићем, председником Управног од-
бора, разговарао о унапређивању сарадње ове две 
задужбинске установе. 

Недеља, 23. август 2009. – У Спомен-комплек-
су у Текеришу, код Лознице, одржана централна 
манифестација којом је обележена 95-годишњи-
ца Церске битке – прве победе савезничке војске у 
Првом светском рату. 

Понедељак, 24. август – Поводом 100 година од 
рођења прве српске композиторке Љубице Марић 
(1909–2003), у Библиотеци Матице српске у Новом 
Саду отворена изложба посвећена овој уметници. 
Упоредо са музиком, Љубица се бавила сликањем, 
вајањем и писањем. Била је професор Музичке ака-
демије у Београду и редовни члан САНУ. 

Петак, 28. август – У Великом Борку код Бараје-
ва обележена 204-годишњица оснивања Прави-
тељствујушчег совјета сербског. На споменик кне-
зу Сими Марковићу, у чијој је кући 27. августа 1805. 
године и основан Правитељствујушчи совјет, венце 
су положили делегације Министарства рада и со-
цијалне политике и Министарства одбране, града 
Београда, општине Барајево и организација које чу-
вају успомену на ослободилачке ратове Србије.  

Уторак, 1. септембар – У Београду отворен тра-
диционални Међународни скуп слависта (семинар 
српског језика, књижевности и културе), на коме 
је учествовало 48 студената српског језика са стра-
них универзитета, из 16 европских земаља. У току 
тронедељног боравка, студенти су на Филолошком 
факултету у Београду похађали предавања из срп-
ског језика, књижевности и културе, као и лектор-
ска вежбања и часове конверзације. Организован 
је и обилазак научних и културних институција у 
Београду, неких места у Србији и српских манасти-
ра. Од 9. до 12. септембра на Филолошком факулте-
ту у Београду одржан је и 39. Међународни науч-
ни састанак слависта у Вукове дане. У низ секција 
учествовао је већи број научника из земље и ино-
странства. Овогодишње радне теме биле су: Развој-
ни процеси и иновације у српском језику, Језик и кул-
тура, Књижевност и култура.  

Понедељак, 7. септембар – У Галерији САНУ от-
ворена изложба 130 ремек-дела 50 истакнутих срп-
ских аутора, из збирки Народног музеја у Београду, 
под називом Сто година српске уметности – Сли-
карство у Србији 1850–1950. Међу изложеним дели-
ма приказани су радови Катарине Ивановић, Ђуре 
Јакшића, Ђорђа Крстића, Уроша Предића, Паје Јова-
новића, Надежде Петровић, Јована Бијелића, Петра 
Добровића, Саве Шумановића.

Петак, 11. септембар – У Вуковој задужбини одр-
жана конференција за новинаре. Теме: учешће Ву-
кове задужбине на 75. Вуковом сабору, предста-
вљање Данице за младе у Гимназији Вук Караџић 
у Лозници, организовање Округлог стола о теми 
Култура језика, припрема Данице за 2010. годину, 
зборника Слојеви култура Баната и двоброја лис-
та Задужбина (87–88).  

Понедељак, 14. септембар – У Галерији Дома Ву-
кове задужбине отворена изложба сликара Николе 
Бркановића, под називом Света гора фрушкогор-
ска. Изложбу отворио Миодраг Матицки. 

Среда, 16. септембар – У оквиру Саборских дана, 
Огранак Вукове задужбине у Гимназији Вук Ка-
раџић у Лозници представио је Даницу за младе. 
Учествовао Миодраг Матицки, главни и одговор-
ни уредник Данице.   

Недеља, 20. септембар – Одржана завршна све-
чаност 75. Вуковог сабора. Беседио Зоран Хамовић, 
саветник министра културе Владе Србије. Стихове 
српске „песме над песмама“ Santa Maria della Salute, 
коју је Лаза Костић испевао пре стотину година, ин-
терпретирао драмски уметник Петар Краљ. Наци-
онални ансамбл Коло извео је сплет игара које је 
Вук описао у својим делима.  

 Приредио Славко ВЕЈИНОВИЋ

 ЛЕТОПИС ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 85–86

Бројни посетиоци на овогодишњем 75. Вуковом сабору у Тршићу
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О
кругли сто који је одр-
жан у Вуковој задужби-
ни 13. септембра 2008. 
године, у време прошло-
годишњег Вуковог сабо-

ра, показао је колико су вредне Ву-
кове трајне поруке и колико могу 
бити плодотворне и ослонац време-
нима која долазе, као што су биле и 
током протекла „два века Вука“. Да 
издвојим само прилоге о Вуковој ре-
форми и књижевном језику у Црној 
Гори, о Вуковом стилу као темељу 
српске књижевне традиције, срп-
ског књижевног језика, или ону Ву-
кову кратку поруку која се тиче на-
шег односа према другим језицима: 
„Не ваља мрзети на језик!“
Приликом округлих столова које Ву-

кова задужбина одржава у дане Вуко-
вог сабора језик је у више наврата био 
централна тема: Српски језик данас 
(2000), Српски језик и речници (2007). 
Тема округлог стола у дане Вуковог 
сабора 2009. године гласи: Култура 
језика. То је истовремено и назив ду-
горочног пројекта Вукове задужбине, 
једногласно усвојеног на Скупштини 
у новембру 2008. године. Било је вре-
ме да се већина програмских актив-
ности Вукове задужбине које се тичу 
језика обједине као дугорочни проје-
кат Култура језика.  

На Скупштини је решено да овом 
пројекту морају бити подређена наша 
ангажовања када је реч о републич-
ким такмичењима, као што су она у 
дане Ђачког Вуковог сабора, такми-
чења младих рецитатора и беседни-
ка чији смо покровитељ, посебно кон-
курси за младе које расписују наши 
огранци с циљем унапређивања по-
знавања српског језика и културе је-
зика (огранци из Лознице, Градишке, 
Чачка, Ниша, Баваништа, Велике Мо-
штанице).

Свесни да „Вуков рат“ за српски је-
зик и правопис и даље траје, да ће јед-
нога дана Европа од свих ових језика 
на нашем простору прихватити само 
један, и то онај који буде најдоступ-
нији, да је већ време да се код нас ин-
форматичко питање језика и писма 
постави као државно питање, Вукова 
задужбина сматра да има право да у 

овој области утврди и далекосежније 
планове. Зато је основала и свој Са-
вет за језик, уз пуно поштовање свих 
напора које улажу компетентне ус-
танове: САНУ преко свог Одељења за 
језик и књижевност, Матица српска, 
катедре за српски језик на универзи-
тетима у Београду, Новом Саду, Нишу, 
па и поједини издавачи, да поменем 
часни Прометеј, који издваја знатна 
средства за штампање књига које ди-
ректно доприносе култури језика. Ву-
кова задужбина ће деловати на свој 
начин, окупљајући најбоље стручња-
ке, преко огранака и својих публи-
кација, у листу Задужбина и кален-
дару-забавнику Даница, старањем о 
издањима огранака, посебно у раду 
са младима, ту пре свега мислим на 
покренуту Даницу за младе.   

Српски језик је нападнут крајем 20. 
века и доживео је силне ударе са да-
лекосежним последицама. Егзодуси, 
присилне сеобе, учинили су постојеће 
дијалектолошке карте српског језика 
превазиђеним. Настале су оазе избе-
глица које мењају језик да би се при-
лагодиле новој средини, људи на ри-
зичним просторима, на Косову на 
пример, мењају језик не би ли се је-
зичком мимикријом заштитили, ми-
лиони Срба у свету били су крајем 
20. века принуђени да мењају језик, 
прихватајући разне варијанте само да 
би прикрили своје порекло. Сведоци 
смо кварења језика и настајања на-
карадног новоговора у обраћањи-
ма политичара јавности, на Скупш-
тини као трибини која се народу из 
дана у дан намеће путем телевизије 
можемо пратити карикатурално бе-
седништво. У издавачким кућама от-
пуштају се лектори или се лекторски 
посао обавља траљаво, уместо да се 
уведу лиценце за тако важан посао 
када је језик у питању и обавезни се-

минари за лекторе. Зато нам тако из-
гледа језик у штампи, у књигама чак 
и најеминентнијих издавача, у уџбе-
ницима који су званично прихваће-
ни, у којима језик одбија ученике од 
градива. Да се посао лектора ваља-
но обавља када је реч о књигама за 
младе, не бисмо морали да за дода-
так Данице за младе редигујемо чак 
и рекламне белешке издавача књи-
га за децу које пишу уредници да би 
на достојан начин представили нај-
боље књиге намењене деци, као и бе-
лешке о појединим фестивалима. Да 
Завод за уџбенике има ваљане лек-
торе не би била објављена књига ис-
такнутог историчара у којој налазимо: 
„у вези споразума“, „путеви и начини“, 
„први покушај завршио је неуспехом“, 
„средњеевропски“, „био је са ставом за-
довољан“, „кад (војници) уђу у старим 
границама“, „влада је требала“, „води-
ла се борба о томе“, „није одустајао од 
гледишта у погледу Србије“...

К
ада је реч о новогово-
ру, као да у кварењу је-
зика предњаче ствара-
оци, интелектуалци, 
који су, када је језик у 

питању, одувек били жилав сој. Они 
први препознају сигуран пут до ма-
теријалне подршке моћника и бр-
же-боље су, на пример, баш ту реч 
„препознати“ прихватили да би се 
декларисали као људи естаблиш-
мента, који умеју да мисле и по-
литички се изражавају на начин 
који захтевају нове прилике. Тако 
је у разговору четири водеће лич-
ности српске културе који је Поли-
тика објавила под насловом Сеча 
фестивала и „сабља“ у култури, реч 
„препознати“ свако од њих употре-
био по десетак пута. Својом привид-
ном безазленошћу она је прекрила 

друге, прејаке речи са негативним 
предзнацима које су у том разго-
вору употребљене: тријаж, дија-
гноза, редукција, демаркација. Све 
је то елегантно замењено већ после 
првих реплика фразом „препозна-
вање вредности“. Тако, држава треба 
да „препозна“ који фестивали раде 
на развоју културе. Фестивал игре 
је одмах „препознат“, али су „одмах 
препозната“ и још два бренда у кул-
тури (Систем сити и Егзит). Ми-
нистарство би требало да препозна 
национални фестивал као нацио-
нални интерес, препознати су попу-
листички моменти, „Синема сити“, 
показало се у даљем разговору, др-
жава ипак није довољно препозна-
ла. У разговору се „препознаје“ чак 
и више деценија старо Стеријино 
позорје, али „са десетим делом (ра-
нијег) буџета“. Реч „препознати“ се, 
коначно, свела на једино валидно 
мерење у данашњем нашем систе-
му вредности, на новац. За легити-
мизацију новоговором тренутно је 
веома битна реч одржив. Почело је 
од безазленог премијеровог изра-
за одрживи развој и, сада, чак и му-
зејски кустоси том речју оправда-
вају свој нерад.
Умесно питање може да гласи: Шта 

ту може Вукова задужбина? Па она је 
само део укупног напора да се нашем 
језику обезбеди слобода развоја, бо-
гаћења, размишљања о њему као си-
нониму одрживости народа. Језик 
одржавају живим говор и писање, 
нешто се од новоствореног у језику 
прими, а нешто нестаје, речи настају 
и нестају, богате им се и мењају зна-
чења, али управо у свему томе лежи 
снага живог језика. Када је пре петна-
естак година, у складу са сецесионис-
тичким процесима на тлу бивше Југо-
славије, вршен озбиљан притисак да 

се у српском језику укине ијекавица 
(иницијатива је потекла из Републи-
ке Српске и имала је подршку већи-
не водећих језичких ауторитета), на 
јавној трибини у Вуковој задужбини 
(намера је била да се посредством За-
дужбине ова идеја и озакони), дошло 
је до снажног и, показало се, успеш-
ног отпора. 

Пројекат Култура језика помогао би 
Вуковој задужбини да бар делом следи 
програмска усмерења Гетеовог инсти-
тута или Бритиш кансила, који се ста-
рају о неговању и ширењу немачког и 
енглеског језика у свету. Циљ Вукове 
задужбине био би далеко скромнији, 
али ништа мање вредан: неговање 
културе српског језика и ширење овог 
настојања у матици, дијаспори и за-
граничју где год Срби живе. И у окви-
ру овог пројекта у првом плану били 
би млади. Управо ту видимо посебну 
мисију школског забавника Данице за 
младе. Најбоља дела намењена деци 
и она која су деца начинила била би 
објављивана заједно са ваљаним пре-
водима на немачки и енглески, за по-
четак. Прилог овог школског забавни-
ка били би снимци бираних беседа, од 
Немање и светога Саве до беседа Љу-
бомира Симовића, које би читали нај-
бољи наши глумци. Све бисмо учини-
ли да млади одрастају на прави начин 
уз књигу, да се на лепом српском јези-
ку шири коло читалаца.

Циљ Вукове задужбине јесте да учи-
ни све што је у њеној моћи да брига о 
језику и писму постане саставни део 
приоритета дугорочне стратегије Ср-
бије у области културе и у области нау-
ке. Знатно смо допринели да Вуков са-
бор ове године буде у знаку неговања 
културе језика. Наш огранак у Лозни-
ци представиће Даницу за младе, која 
је већ побрала велика признања у Гра-
дишки, у Републици Српској, у Косов-
ској Митровици и у Великој Хочи. Мо-
дератор нашег округлог стола биће и 
главни беседник на завршној сабор-
ској свечаности; Петар Краљ ће из-
говорити песму Лазе Костића Santa 
Maria della Salute, нашу песму над пе-
смама, која је најбољи пример живо-
творности српског језика.

 Др Миодраг МАТИЦКИ

У 
овом предивном пејзажу, где се 
природа раскошно разиграла 
и наиграла стварајући чудесне 
геоморфолошке облике који 
распаљују свачију машту, где се 

говор негује од малих ногу, дозволите мени, 
геологу, да вам се обратим речима скромним 
а искреним, и недовољно достојним лепота 
Дурмитора. Када бих вам говорио само као ге-
олог, ја бих се сигурно унео у дочаравање дав-
них мезозојских прилика и неприлика када су 
се лагано таложиле седиментне стене које ће 
доцнији тектонски покрети покренути и об-
ликовати. Нећу се усудити да својим речима 
реметим стамене минерале и ћутљиве стене, 
ни ова језера чије воде памте само вековну 
тишину, нити ове шуме чије гране небо ус-
мерава, а човек узнемирава (...). 
Ја вас сада поздрављам као председник Уп-

равног одбора Вукове задужбине, као председ-
ник Огранка Вукове задужбине у мом селу Бава-
ништу, у Банату, али и као професор Београдског 
универзитета који годинама покушава да сту-
денте научи да љубе и познају природу, и као 
члан САНУ. 

Вукова задужбина, основана 1987. с циљем 
да негује све области народног живота и ства-
ралаштва којима се бавио и Вук, веома је жи-
вахна и животна кућа. Посебну животност дају 
јој њени бројни огранци по српским земљама 
и тамо где има доста Срба (...).

Вукова задужбина оснива своје огранке у 
земљи, заграничју и дијаспори који предста-
вљају важне споне са матицом. Огранци пома-
жу да се Срби у различитим срединама међу-
собно боље упознају, сарађују и заједнички раде 
на очувању културног и духовног идентитета 
српског народа. До сада је основано 38 огранака 
у Србији, Републици Српској, Црној Гори, Слове-
нији, Мађарској, Немачкој, САД, Канади. 

Огранци се баве и издавањем књига, зборни-
ка, монографија и других публикација. Огра-
нак у Гајдобри објавио је Билтен (2004), Огранак 
у Жабљаку-Шавнику-Плужинама организује 
научни скуп „На извору Вукова језика“ – већ 
се одржава шести скуп и штампају се зборни-
ци. Огранак у Беочину организовао је научни 
скуп „Слојеви култура Фрушке горе и Срема“ 
и био суиздавач зборника са тог скупа. Огра-
нак у Баваништу организује „Дане ћирилице“, 
а 2008. године штампао је Зборник дечјих ра-
дова (2002–2008). Огранак у Љубљани однедав-
но има свој сајт на ћирилици и на словенач-
ком језику.

Колико су значајни огранци Вукове задуж-
бине изван Србије сведоче и следећи подаци о 
броју пренумераната за „Даницу“: Градишка – 
540, Жабљак, Шавник, Плужине – 200, Требиње 
– 94, Љубљана – 60, Канада – 10, Немачка – 7, САД 
– 7. Ево неких занимљивих поређења броја пре-
нумераната: Аликанте (Шпанија) – 2, Сомбор – 1; 
Хилверсум (Холандија) – 4, Суботица – 2; Гетин-

ген (Немачка) – 4, Шабац – 1; Торонто – 6, Пожа-
ревац – 2.

Вукова задужбина објављује од 1994. године 
„Даницу“, српски народни илустровани кален-
дар – забавник, потпуно у духу Вукове „Данице“ 
која је излазила у Бечу у 19. веку (1826–1834). Сва-
ке године у „Даници“ обрађује се посебно јед-
на тема – прошле године Косово и Метохија, а 
у наредном броју биће Срби у свету.

Да би се сачувао национални идентитет у 
дијаспори и заграничју, неопходно је да се 
упознаје национална историја, култура и тра-
диција, а тога нема без знања српског језика и 
писма. Чак и тамо где постоје српске школе, нај-
боља читанка и лектира и за ђаке и за одрасле 
свакако је „Даница“ која од прошле године садр-
жи и део под насловом: Даница за младе.

После објављивања капиталног зборника ра-
дова под насловом „Срем кроз векове – слојеви 
култура Фрушке горе и Срема“ 2007. године, Ву-
кова задужбина се упустила у нови велики по-
духват, у припрему зборника и научног скупа о 
још једној значајној географској регији где живе 
Срби, о Банату – под насловом „Слојеви култу-
ра Баната“, који је један од главних задатака у 
2009. години када ће се одржати скуп и штам-
пати зборник.

На Трибини Вукове задужбине представљају 
се књиге Вукове задужбине, њених огранака, 
као и дела других издавача из области којима се 
бавио Вук Караџић. Овогодишње трибине има-

ле су следеће теме: „Словенски фолклор и фол-
клористика данас“, „Паганизам и хришћанство 
у Срба“, „Епски градови – Лексикон“.

У оквиру Вуковог сабора, Вукова задужбина од 
1999. године учествује са својим програмима. У 
Дому Вукове задужбине у Београду одржавају 
се округли столови посвећени актуелним култу-
ролошким темама. Прошле године је из штам-
пе изашао зборник са 10. округлог стола: „Акту-
елност Вукових порука“. Једанаести округли сто 
има за тему „Културу језика“ – горући проблем 
наше свакодневице и изазов наше будућности.

Вукова задужбина од 1988. године издаје свој 
лист „Задужбина“. Лист прати збивања у култури, 
науци, просвети, уметности, народној књижев-
ности, историји и бележи све значајне догађаје 
из живота народа и народног стваралаштва. До 
сада је штампано 86 бројева овог листа. 

Дом Вукове задужбине у Београду је и ваш 
дом. Када вас пут нанесе у Београд, посетите 
нас, јер ће нам бити задовољство да вас угос-
тимо, да са вама поделимо оно што имамо, да 
разменимо мисли и речи, да се боље упознамо. 
Огранци су наш крвоток, а ви добро знате коли-
ко је то важно за један живи организам. Вуко-
ва задужбина је била и увек остаје отворена за 
све ваше идеје, иницијативе, акције, предлоге, 
за добру и племениту реч.

(Говорено на Жабљаку у Црној Гори, 30. јула 2009. 
године)

 Видојко ЈОВИЋ, дописни члан САНУ

ГОВОР НА ОТВАРАЊУ ШЕСТОГ НАУЧНОГ СКУПА „НА ИЗВОРУ ВУКОВА ЈЕЗИКА“ 

Међу пријатељима на Жабљаку

САБОРСКИ ДАНИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У БЕОГРАДУ

Једанаести округли сто 
посвећен српском језику

У оквиру Саборских дана Вукове задужбине у Свечаној сали Дома 
Вукове задужбине у Београду одржан је Округли сто, једанаести по реду, 
о теми – Култура језика. У излагањима и дискусији учесника Округлог 
стола обухваћена су актуелна питања српског језика и језичке културе 
у образовном систему, средствима мултимедијалне комуникације и у 
издаваштву.

О овим темама говорили су: др Миодраг Матицки, Дугорочни пројекат 
Вукове задужбине – Култура језика; Зоран Хамовић, Језичка култура 
у издаваштву; академик Иван Клајн, Транскрипција страних речи у 
српском језику; проф. др Срето Танасић, Стандардизација српског језика и 
језичке културе, проф. др Рада Стијовић, Језичка култура студената; мр 
Владо Ђукановић, Језичка култура у електронским медијима; доцент др 
Александар Милановић, Језичка култура у штампаним медијима и доцент 
др Вељко Брборић, Језичка култура ученика. Расправу Округлог стола водио 
је Зоран Хамовић, а учествовало је двадесетак стручњака у областима 
језика и образовања.      С. В.

Дугорочни пројекат Вукове 
задужбине „Култура језика“

Детаљ са Округлог стола „Култура језика”
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Весна Марјановић, „Маске, 
маскирање и ритуали 
у Србији“, Чигоја штампа 
и Етнографски музеј 
у Београду, Београд 2008, 
стр. 243.

Д
р Весна Марјановић, ис-
кусни музеолог и научни 
истраживач, својој бога-
тој научној библиографији 
додала је и студију Маске, 

маскирање и ритуали у Србији која је 
привукла ширу научну пажњу. Књига 
је резултат истраживачког рада који је 
спроведен током завршних деценија 
20. и почетком 21. века. Истраживања 
су започета у мултиетничкој средини 
у Војводини, а потом су проширена на 
целокупни простор Србије (изузев Ко-
сова и Метохије). Овоме је допринео и 
студијски боравак Весне Марјановић у 
Белгији (1990/91). 
Студија Весне Марјановић полази од 

података на које је својевремено ука-
зао Вук Караџић (обредне поворке: ко-
леда, вучари, краљице, додоле, клоцка-
лице, прпоруше и др.), затим чињеница 
описаних у етнолошкој литератури (М. 
Милићевић, Т. Ђорђевић, С. Тројановић, 
В. Врчевић и др.), од сопствене теренске 
грађе, од архивског материјала, музејске 
документације, аудио и визуелног мате-
ријала. На основу тога, ауторка је дефи-
нисала маску и утврдила да је то обред-
ни предмет у виду људског, демонског 
или животињског лика којим се скрива 
лице или део лица маскиране особе. Уви-
дела је да маска може бити самосталан 
предмет или део костима, који је такође 
маска, у коме се представља неко мит-
ско, натприродно, људско или анимал-
но, стварно или нестварно, биће. Маска 
је тако, у својој еволуцији, изашла из са-
кралног оквира и у савременим услови-
ма добила проширено значење.  

Истраживања и анализе показали су 
да је маскирање у српској традиционал-
ној култури имало анимистичко и ре-
лигиозно значење. Оно је представљало 
вид магијске комуникације, са прецима 
и хтонским божанствима, која се ослања 
на античке, старобалканске и старосло-
венске обреде и веровања. Маскиране по-
ворке су, по правилу, биле медијатор из-
међу овостраног и оностраног, људског  и 
божанског, као и демонског света.

Маске је Весна Марјановић класифи-
ковала у неколико категорија (зоомор-
фне, антропоморфне, антропозооморфне, 
фантазијске, фитоморфне, ергономске). 
Зооморфне маске (вук, јелен, медвед, 
коза, овца, нпр.) спадају у најстарије мас-
ке које симболизују духовне и митске ка-
рактеристике. Изражавају снагу, плод-
ност, моћ обнављања, поновно рођење. 
Антропоморфне маске, често кловнов-
ског изгледа или са наглашеним носом, 
представљају бабу, деду, младу, младо-
жењу, Арапина, Црнца или неки други 
антропоморфни лик. Антропоморфно-
зооморфне маске се, између осталог, ја-
вљају са додатком рогова или других жи-
вотињских обележја. Фантазијске маске 
дочаравају ликове из бајки и митова 
као што су: вештице, виле, змајеви, ђа-
воли, патуљци, смрт, Робин Худ, Хари По-
тер, нпр. Фитоморфне маске се праве од 
прућа са лишћем, од венаца. Ергоморфне 
маске су од предмета који служе за сва-
кодневну употребу.   

Маскирање је, то се из студије 
јасно види, ритуално преру-
шавање и камуфлажа којом 

се ствара нови лик, а маска је само је-
дан елеменат у том сложеном поступку 
трансформације. У маскирању се ина-
че користи маска, костим преврнуто 
или необично обучен, украси као што 
су огледало, огрлица, рогови, реп, кри-
ла. Уз маскирање се користе поједи-
ни реквизити као што су клепетуша, 
штап, буздован, мач, капа, круна, пре-
слица, метла. Маскирањем се, запра-
во, из свакодневног живота привидно 
улази у битно различито, празнично, 
свето, време и у сакрални простор који 
је, по правилу, супротан свакодневном. 
То је прелаз из једног стања у друго по-
сле кога се поново враћа у свакоднев-
ни живот. 
Теоријска анализа у овој студији пола-

зи од класичне етнолошке и антрополош-
ке основе коју ауторка критички разма-
тра, осавремењује и допуњава. Реч је о 
инкарнираним душама предака у време 

Божића (Чајкановић), аграрним божан-
ствима старобалканске и словенске ре-
лигије (Кулишић), култу предака и аграр-
ној магији која је имала велику улогу у 
19. и 20. веку у традиционалном српском 
друштву (Зечевић). Узете су у обзир и но-
вије структуралистичке и семиолошке те-
орије (Ван Генеп, Леви – Строс, Е. Лич, М. 
Бахтин, Б. Јовановић, нпр.).

У овој студији је први пут у нашој етно-
лошкој науци извршена систематична 
класификација маскирања и приказа-
на његова структура и поступак. Класи-
фикација маски је показала да кален-
дарски годишњи церемонијал углавном 
прате зооморфни, зооморфно-антропо-
морфни, фитоморфни, фантазијски и ер-
гоморфни ликови. У профаном (новом) 
ритуалу јављају се антропоморфни, зоо-
морфни, ергоморфни и фантазијски об-
лици. У свадбеном циклусу јављају се 
антропоморфни и зооморфни, а ређе ан-
тропоморфно-зооморфни облици. Овде 
се такође пружају подаци о маскама које 
се користе за лице (ован, коњ, рода, мед-
вед, вук, во), као и маскама које се фа-
брички производе. Костиме, види се из 
студије, чини свакодневно одело, ћили-
ми и делови постељине (старо, крзнено, 
доњи веш, ћилим, поњава, столњак, кла-
сична сеоска ношња, радна одећа и др.). 
Као реквизити користе се разни симболи 
и направе које су понегде и данас у упо-
треби (дрвени фалус, мотка, мач, буздо-
ван, звоно, клепетуша, чегртаљка, кантар, 
преслица и вретено, трлица, шерпа, ло-
нац, флаша, кондир, буклија, срп, метла, 
барјак, обрамица, пепео, вода, цвеће, раз-
но биље, торбе, бисаге, џак, канџија, де-
лови рала или плуга, огледало, порно ча-
сописи, конфете и друго).

У оквиру  традиционалних форми про-
учени су сакрални ритуали и маскирања 
која се током године обављају уз поједи-
не празнике. Међу њима, поред осталог, 
пажњу привлачи проучавање поворки 
са ликовима везаним за обреде који се 
обављају у зимском делу године, али без 
помињања ликова са хришћанским име-
нима (коледари, калинарке, сировари, ву-
чари). Другу специфичност чине поворке 
које се крећу под окриљем цркве и препо-
знатљиве су по повезивању са појединим 
хришћанским свецима (Луција, Варвара 
или Барбара, Никола, Бетлехемери или 
Вертепи, Света три краља, новогодишњи 
церемонијал, везивање Божића за Нову 
годину и сл.). Проучавање покладног ри-
туала указује на улогу и називе обредних 
поворки које су имале, а понегде и задр-

жале значајну улогу у нашем народном 
животу. Кроз анализу руралног обредног 
комплекса поклада, Весна Марјановић је 
уочила, што у науци о народу представља 
новину, да наш покладни ритуал има из-
весне подударности са карневалима који 
се одржавају у медитеранским и средњо-
европским просторима. То су показали и 
подаци које је ауторка сакупила у поје-
диним предеоним целинама и селима у 
Србији и то научно анализирала.

Ритуали и маскирања у свадбеном це-
ремонијалу садрже многе радње на које 
је В. Марјановић указала и повезала их 
са обредним маскирањима. Централно 
место у томе припада невести (млада), 
затим подметању лажне младе и орга-
низовању лажних сватова. Али, значај-
но место, по маскирању, што се из ове 
студије јасно види, имају чауш, војво-
да и буклијаш, који својим маскирањем 
дају посебно обележје свадбеном циклу-
су обичаја.

Савремени облик маскирања 
настајао је и развијао се пара-
лелно са традиционалним у 

последњим деценијама 20. века. У том 
периоду појавиле су се одређене инова-
ције у организацији ритуала и проши-
рења његовог одржавања у одређеним 
друштвеним заједницама. У студији су 
приказане врсте и облици окупљања 
разним поводима који се организују 
у јавном и приватном простору, у се-
оској и градској средини (карневали, 
машкараде, маскирање у политичке и 
спортске сврхе, маскирање из хумани-
тарних и рекламних разлога).
Маскирање за савременог човека, упр-

кос његовом религиозном опредељењу, 
има спектакуларну улогу. Ово, на при-
мер, потврђују проучавања карневала у 
Врњачкој Бањи и Панчеву, дечјих карне-
вала у Београду и Новом Саду, карнева-
ла бродова у Београду и других извођења 
чија је улога туристички маркетинг и 
културни менаџмент.             

Методологијом коју је сама развила, В. 
Марјановић је утврдила да се савреме-
ни облици маскирања битно разликују 
од архаичних, митско-религијских, тра-
диционалних облика, јер савремено мас-
кирање има профане и забавно-комер-
цијалне одлике. Утврђено је да између 
прошлих и садашњих маски и маски-
рања не постоји континуитет у погледу 
значења и функције, већ само постоји ис-
торијска и појавна веза. Оно што је мас-
кирање у одређеним ритуалима раније 
имало крајње озбиљан, сакрални, рели-
гиозни значај (магијска одбрана и заш-
тита), сада има само световни, утили-
тарни, естетски и забавни карактер и 
значај. Маскирање је данас десакрали-
зовано. Није више упућено прецима, ду-
шама умрлих, боговима и демонима, већ 
савременим живим људима, и то ради 
стварања доброг расположења, забаве и 
смеха. Све ово, кроз анализе архаичног и 
митског, захваљујући овој студији, осве-
тљава живот у нашем добу и нашем са-
временом народном животу.

Нови облици маскирања, овде први 
пут проучени, представљају нов и велики 
етнолошко-антрополошки научни помак. 
Утврђено је да годишњи профани ритуал, 
у коме се појављује маскирање, није вре-
менски омеђен. Обавља се у разно доба 
године. Изводе га и средње и млађе ста-
росне групе у својим друштвеним среди-
нама. Окупљања се дешавају паралелно 
и у сеоским и у градским срединама. У 
граду се организују забаве јавног и за-
баве приватног карактера. Код оваквог 
окупљања и маскирања до изражаја до-
лази лични и колективни однос према, с 
једне стране, митском наслеђу, а с друге 
стране, фантазијским представама обје-
дињеним културним миљеом у којем ин-
дивидуа, односно колектив, живи.

Студија је функционално и изванредно 
добро илустрована, што допуњује јасна 
и сврсисходна излагања. Књига садржи 
и осам наменских географских карата 
на којима су приказане поједине поја-
ве које су забележене на терену и опи-
сане у студији.

Српске етнолошке и антрополошке на-
уке су овом студијом добиле веома зна-
чајно научно дело које је, као што се из 
претходног види, отклонило многе до-
садашње недостатке на овом пољу, што 
ће бити веома подстицајно и за проуча-
вања других ширих етнолошких и ан-
трополошких научних проблема. Из тих 
разлога дело Маске, маскирање и риту-
али у Србији Весне Марјановић предста-
вља драгоцен прилог развоју и наше и 
опште етнолошко-антрополошке науч-
не мисли. 

 Академик Петар ВЛАХОВИЋ

ПРОУЧАВАЊЕ УСМЕНЕ 
ЕПСКЕ ПОЕЗИЈЕ

Јуначка 
биографија као 
слојевита усмена 
творевина
Снежана Самарџија, „Биографије 
епских јунака“, Библиотека 
„Књижевност и језик“, књига 27, 
Друштво за српски језик 
и књижевност Србије, Београд, 
2008, 321 стр.

С
тудија Снежане Самарџије Биографије еп-
ских јунака бави се проблемима жанра ус-
мене епске поезије у свим њеним сегмен-
тима, указујући на најбитније поетичке 
чиниоце у обликовању биографија јунака 

наше усмене традиције.
Књига је издељена на више тема и започиње хронолош-

ким прегледом начина проучавања епске поезије у срп-
ској фолклористици. 

Чињеница је да се најчешћи научни приступ заснива 
превасходно на специфичном односу између историо-
графског и поетског уобличавања, што никако не искљу-
чује и посве другачије научне представе, утемељене на 
интересовању за митолошка обележја епског света, или 
компаративистичке и теоријско-поетичке анализе. Међу-
тим, показује се, такође, да у нашој фолклористичкој нау-
ци нема много монографских студија које би се првенстве-
но и комплексније бавиле проблемом биографија јунака 
(Самарџија наводи објављене радове Марије Клеут, Љиља-
не Пешикан, Ивана Златковића).  

Типологија епских личности, коју нам пружа Самарџијин 
текст, указује на сложеност структуре и епске „супстанце“ 
која се разликује од „једнодимензионалног“ света и ка-
рактеризације ликова у народној бајци, потврђујући да 
идентитет епског јунака, ма колико био означен општим, 
типским и формулативним цртама, поседује јасно пре-
познатљиве елементе митолошког, религијског, етичког, 
историјског, али и естетског које происходи из поетско-
индивидуалних визија, креативних моћи и талента фол-
клорног ствараоца. Јунак усмене епске поезије, стога, пред-
ставља слојевиту „творевину“, при чему на грађење његове 
биографије утичу различити културолошки феномени и 
представе, национално и колективно памћење, док се као 
најмлађи слој намеће – историјски и политички контекст, 
с намером да знамените епске личности добију и обележја 
вековних националних предводника и симбола. 

Већ је назначено да је једна од поетичких законитости 
усмене епске песме формирање „епског језгра“ првенстве-
но на основу одређеног историјског збитија, при чему зна-
чајну функцију означава име, статус (стечена позиција) 
„изабране“ личности у колективном памћењу и традицији. 
Битан чинилац сваке епске биографије је и јунаково порек-
ло, које генеалошки може бити „реалног“ карактера, али 
и изразито митско (највећи број српских јунака припада 
„пантеону божанстава“ чиме њихов епски положај добија 
посебну димензију), док су основна јунакова атрибутивна 
својства убојито оружје и коњ (али и соко или пас).

Самарџијина студија представља пример успеш-
не компаративистичке анализе којом се свет на-
ших епских песама поставља у контекст свеко-

ликог митолошког и легендарног, епског и витешког 
система светског традицијског наслеђа, чиме се посту-
пак успостављања заједничких (или различитих) по-
етичких образаца и специфичности, у грађењу епске 
биографије, може обухватније, објективније и научно 
релевантније тумачити. 
Међу значајне елементе у уобличавању јуначких био-

графија Самарџија убраја опис јунаковог изгледа, његов 
однос према породици (крвним и духовним сродници-
ма), „социјални живот“ и друштвени статус, док су кључ-
не функције рођење, женидба, мегдани и смрт. У пози-
цији „делокруга жртве“ могу се наћи женски актери, али 
и знамените епске личности мотивисане витешком ча-
шћу, одбраном етичких начела, вере и национа којем при-
падају. Ту су и ликови владара, помагача, саветодаваца 
(гласника), као и колективни ликови (господа, слуге, хај-
дучке дружине), представљајући општи комплекс света 
епских песама.

Самарџија на известан начин потврђује, али и про-
дубљује теоријске поставке руског научника Владимира 
Пропа, са чијим је морфолошким схватањем жанра бајке 
све време у критичком дијалогу, доказујући могућу при-
менљивост његовог модела и на друге фолклорне облике 
(епску песму), аргументовано инсистирајући, при томе, 
на очувању поетичке аутентичности и аутохтоности ус-
мене епске поезије. 

Књига Биографије епских јунака представља нам се као 
озбиљан научни упутник у проучавање проблема усме-
не народне књижевности, бавећи се превасходно епском 
песмом и њеним „услојавањем“ у системске целине као 
што су биографије знаменитих епских личности српског 
усменог фолклора. Снежана Самарџија се овом темом 
бави предано и стручно, користећи се одговарајућим ме-
тодолошким приступом, утемељеним на савременом и 
критичком поимању теоријских и поетичких елемена-
та усмене епике, а кроз призму и контекст историјског, 
митолошког, компаративистичког, и естетско-поетског 
промишљања о усменој култури. Самарџијина студија је, 
стога, намењена, како је и у напомени о овом издању на-
значено, проучаваоцима, предавачима, студентима и уче-
ницима, наставши на основу предавања која су држана 
на Филолошком факултету у Београду (на Катедри за срп-
ску књижевност), уобличивши се у релевантан уџбеник 
о епској усменој поезији који је српској фолклористичкој 
науци свакако недостајао.

 Мр Иван ЗЛАТКОВИЋ

прикази

МАСКИРАЊЕ У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ И САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КУЛТУРИ

Од сакралног
до комерцијалног

Коледарски костим с Космета
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ИЗ РУКОПИСНЕ ОСТАВШТИНЕ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА

Аутобиографија
и друштвена хроника

Јеврем Грујић, „Животопис Јеврема Грујића“, приредила
Зорица Петровић, Народни музеј у Аранђеловцу,
Аранђеловац, 2009, 387 стр.

ЗА НЕЗАБОРАВ И ОБНОВУ 
ТРАДИЦИЈА ХУМАНОГ 
ДРУШТВА

Најузорније
грађанке
Србије 
Мира Софронијевић,
„Даривале су своме
отечеству. Племените 
жене Србије“, Библиоте-
ка града Београда,
Београд, 2009, 178 стр.

П
оводом манифеста-
ције „Дани Београда“, 
од 16. до 19. априла 
2009. године, Библи-
отека града Београда 

објавила је књигу Мире Софроније-
вић Даривале су своме отечеству. 
Племените жене Србије. Књига 
представља наставак успешне са-
радње ауторке са поменутим изда-
вачем. У едицији Добротвори прет-
ходно су већ објављене две изузетно 
запажене књиге М. Софроније-
вић: Даривали су своме отечеству 
(1995) и Хуманитарна друштва у 
Србији (2003). Све три књиге одно-
се се на хуманитарни и добротвор-
ни рад српског грађанског друштва 
друге половине 19. и прве полови-
не 20. века. Тема доброчинства, од-
носно задужбинарства и фондова 
у Србији у 19. и 20. веку до сада је 
врло мало обрађивана 
и поменуте књиге само 
донекле испуњавају ту 
празнину. Заправо, оне се 
међу првим књигама те 
врсте систематично баве 
овом темом. Огромном 
доприносу српских до-
бротвора, тих племени-
тих људи Србије, прети 
заборав, што би била ве-
лика неправда не само 
према тим људима, већ 
и према будућим генерацијама које 
би ваљало да, у границама својих 
могућности и својих жеља, тај рад 
и следе. 
Књига Даривале су своме отечес-

тву. Племените жене Србије обрађује 
живот и рад десетак српских жена које 
су „даривале своме отечеству“ цело-
купну имовину наслеђену од оца или 
супруга, своја највреднија уметничка 
дела, дугогодишњи мукотрпан рад на 
помагању болесних и сиромашних, а 
често и оно највредније што поседују 
– живот. Ауторки је било тешко да се 
у мноштву жена добротвора одлучи 
за оне које ће да уврсти у ову књигу. 
Ипак, одлучила се за оне жене о који-

ма је могла да нађе најпотпунију ар-
хивску грађу. 

Најпознатије међу њима свака-
ко су сликарке Надежда Петровић, 
Катарина Ивановић и Бета Вукано-
вић. Прилози о њима само узгред 
спомињу њихову основну делатност 
– сликарство, али нас стога подроб-
није упознају са њиховим залагањи-
ма на пољу хуманизма. Иако су живе-
ле и рођене у различитим срединама 
и временима, жеља да се помогне 
своме народу била им је заједничка. 
Књегиња Зорка и краљица Наталија, 
иако припаднице различитих, често 
супротстављених династија, помага-
ле су свој народ у оквиру тадашњих 
могућности. Краљица Наталија, мада 
протерана, избачена из Србије, после 
суровог убиства сина јединца, краља 
Александра Обреновића, смогла је 
снаге да Београдском универзитету 
поклони имање у Мајданпеку које је 
наследила после трагедије 1903. годи-
не, јер је веровала да само помажући 
омладини – студентима, може да очу-
ва спомен на сина и да помогне наро-
ду кога се никада није одрекла.

Бавећи се хуманитарним радом, 
бројне жене Србије пружале су неоп-
ходну помоћ своме народу у најтежим  
временима. Неизбрисив траг тога рада 
оставиле су, осим других, и Катарина 
Миловук, Стефанија Николић и Нака 
Спасић. Анастасија – Нака Спасић, су-
пруга српског добротвора Николе Спа-
сића, не само да је радила уз њега и 
давала му несебичну подршку у сва-
ком његовом подухвату, већ је и сама 
учинила много за свој народ. Као нај-
битније, није прихватила савете адво-
ката и бројних пријатеља да на суду, 
после читања тестамента свога покој-
ног супруга, само изјави: „Ја тражим 
своје законско право“ и тиме обори 
тестамент и преузме сву имовину. Та 
идеја јој је у потпуности била страна, 
те је на тај начин сачувала, не само 

његову последњу вољу, већ 
и Задужбину Николе Спа-
сића која и данас са успе-
хом опстаје, без обзира на 
све бурне периоде кроз које 
је пролазила. Нака Спасић 
је за живота, бавећи се ху-
манитарним радом, често 
и из својих личних сред-
става, која нису била зане-
марљива, стално помагала 
невољницима, а наставила 
је да ради и после заврше-

ног рата 1944. године у Унији за заш-
титу деце Србије.  

Три књиге, које до сада чине еди-
цију Добротвори представљају зна-
чајан допринос документовању пе-
риода настанка и развоја грађанског 
друштва у Србији до Другог светског 
рата. Оне осветљавају феномен задуж-
бинарства и хуманитарног рада при-
падника грађанског друштва Србије 
који је био мало познат широј јавно-
сти. Можемо да се надамо да ће поно-
во оживљавање ове традиције, чему 
ове књиге дају скроман допринос, по-
моћи нашем друштву данас да лакше 
преброди периоде криза. 

 Адам СОФРОНИЈЕВИЋ

М
етаморфозе вам-
пира су прва мо-
нографија Марије 
Шаровић и пред-
стављају дорађену 

и унеколико измењену верзију ње-
ног магистарског рада „Компара-
тивна анализа мотивског компле-
кса вампира у делима Р. Метисона, 
Б. Пекића, Б. Вијана и С. Лукјањен-
ка“. Овај исцрпни и помало гломаз-
ни назив рада, који се преселио у 
поднаслов, довољно говори о теми 
књиге.
Међутим, читаоца чека пријатно 

изненађење: анализе појединих дела 
заузимају око једне трећине укупног 
текста; прве две трећине предста-
вљају, како каже ауторка, „свеобухват-
нији поглед на мотив“, односно обим-

но истраживање настанка, развоја и 
разгранатости мотива вампира. Не 
ради се, дакле, само о (ма како успе-
лим) анализама појединачних обрада 
вампирског мотива, већ о синтетич-
ком приступу теми – М. Шаровић се 
бави и вампиром у миту, традицији и 
историји, а у виду има и друге умет-
ности осим књижевности (пре све-
га филм). Није без разлога што је за 
коначну верзију овог текста одабран 
наслов преузет из једне песме Шарла 
Бодлера; једним елегантним потезом 
истовремено је назначена тема – ау-
торка пролази читав еволуциони низ 
вампира у књижевности – и наговеш-
тен завидан распон жанрова који по-
крива, од Вијановог пародичног екс-
периментисања до стандардне епске 
фантастике Сергеја Лукјањенка.

Први део рада, наиме, након дефи-
нисања мотива (довољно еластично 
да се са дефиницијом може радити, а 
довољно строго да се овај многоструки 
мотив ипак ограничи) најпре скицира 
традиционални лик вампира у миту 
и традицији, уз ослањање на класике 
домаће етнолошке литературе (В. Чај-
кановић и Т. Ђорђевић); потом прела-
зи на вампира у историји, што је, пре 
свега због лика Влада Цепеша, кари-
ка изузетно значајна за обраду овог 
мотива у књижевности – први нара-
тиви са данас стандардизованим од-
ликама вампира везују се управо за 
ову историјску личност. Коначно, ус-
поставља важну дистинкцију између 
два основна типа вампира у књижев-
ности – руралног вампира који најви-
ше дугује словенској фолклорној тра-
дицији и вампира-племића, који се 
појављује у западноевропској књи-
жевности, и непосредно је инспири-
сан типом бајроновског јунака. 

Како М. Шаровић наглашава, друга 
варијанта је „важнија и много продук-
тивнија“, а о вампиру у српској књи-
жевности каже: „Занимљиво је да се о 
вампиру у нашој књижевности никада 
није писало више, или са барем више 
инвентивности. Могуће објашњење 
налази се управо у ’уобичајености’ 
мотива у свакодневном животу“. Од-
носно, због изузетно распрострањене 
и утврђене иконографије вампира у 
народном веровању, српска књижев-
ност се не одликује посебном ориги-
налношћу у обради тог мотива, све до 
Борислава Пекића.

Након тога, ауторка нам пружа за-
себна поглавља о тематско-мотивском 
комплексу вампира (настанак, тело, 
смрт, глад) и његовом еротизму. Све 

је обилато документовано примерима 
који варирају од неких стандардних 
дела (Брем Стокер, По, Колриџ, итд.), 
до крајње опскурних, и данас тешко 
приступачних текстова. 

Концепт вампирског тела као гро-
тескног, у непрекидном настајању и 
преобликовању, повезује се са поли-
морфијом вампира и његовом гранич-
ношћу – вампир је биће које прекора-
чује, крши границе између људског, 
животињског и биљног света. У блис-
кој вези са полиморфношћу вампи-
ра јесте и његова, често истицана, 
андрогиност и сексуална амбивален-
ција (која у новијим делима доспева 
у први план, често на уштрб других, 
раније значајнијих типских одлика). 
Један од најзанимљивијих наведених 
примера свакако је Колриџова Крис-
табела, мада андрогина Џералдина 
не спада у типичне вампирице. 

У
право стога Марија Ша-
ровић у другом делу сту-
дије, посвећеном ана-
лизама појединачних 
дела, додељује тако по-

влашћено место краткој причи Бо-
риса Вијана Дренкула, која је у изу-
зетно суженом простору (на само 
неколико страна текста) успела да 
згусне и нагласи хермафродитске 
одлике вампира (до тада обично 
прикриване и симболички заоде-
ване), и да се поигра са њима ко-
ристећи троп непоузданог/наивног 
приповедача, како би све било раз-
решено бруталним убиством које 
ипак потврђује опасност од кршења 
сексуалних табуа. Дренкула је ис-
товремено, међу обрађеним дели-
ма, оно које би се понајпре могло 

назвати трансгресивним, будући да 
користи нека општа места порно-
графских текстова, пре свега оних 
садомазохистички обојених.
Остале анализе односе се на знатно 

познатија дела романескног жанра. За 
нашу публику вероватно је најзани-
мљивије поглавље о Пекићу и његовој 
сотији Како упокојити вампира, која 
се не може сврстати у жанровску фан-
тастику; Шаровићева указује на але-
горијску и пародичну природу „вам-
пира“ Адама Трпковића и повлачи 
паралелу са „вампиром корпоративне 
похлепе“ у Златном руну. Роман Ја сам 
легенда Ричарда Метисона, напротив, 
дефинитивно спада у жанровску про-
зу, али је занимљив управо зато што 
мотив вампира уклапа у научнофан-
тастичне матрице, пружајући му (псе-
удо)научно залеђе и дистопијски футу-
ристички оквир, те непрекидно мења 
и первертира мит о вампиру. Насупрот 
томе, Сергеј Лукјањенко у својој Ноћ-
ној стражи мотив вампира користи 
као споредан, будући да се не издваја 
из жанровске матрице коју овај писац 
користи – епске фантастике са савре-
меним елементима. Новина у његовој 
обради мотива састоји се у људскости 
приказаних вампира који теже ка со-
цијализацији, заснивају породице и 
баве се „људским“ занатима.

Студија Марије Шаровић писана је 
течно, језиком приступачним и лаици-
ма, али са исцрпним научним апа-
ратом (укључујући детаљне индексе 
имена и појмова) који ће задовољити 
и строже проучаваоце, и својим ино-
вативним приступом представља дра-
гоцен допринос проучавању књижев-
них обрада мита о вампиру.

 Мр Тијана ТРОПИН

З
анимање за живот Јеврема Грујића 
(1826–1895), истакнутог представника 
светоандрејских либерала, правника и 
дипломате, не јењава ни сто четрнаест 
година од његове смрти. Речи Милана Ђ. 

Милићевића да је Јеврем Грујић „за млађих својих 
година, хваљен може бити и колико није заслужи-
вао, а у старије своје доба, потцењиван је и колико 
није требало“, данас, бар што се тиче историогра-
фије, делују неуверљиво. Наиме, после Грујићеве 
смрти објављено је неколико његових списа. По-
менућемо Записе Јеврема Грујића које је прире-
дио Живан Живановић 1923, 
затим узорну Грујићеву био-
графију историчара Јована 
Милићевића и Етнографске 
записе Јеврема Грујића које 
је приредио етнолог Никола 
Павковић 1992. Може се сло-
бодно рећи да је Живото-
пис Јеврема Грујића још јед-
на књига у низу посвећена 
овом истакнутом политича-
ру и дипломати Србије друге 
половине 19. века. 
Заслуге за толико интересо-

вање историчара и етнолога у 
великој мери припадају и са-
мом Грујићу, који је неумор-
но бележио сећања о своме де-
тињству, школовању у Србији 
и на страним универзитети-
ма, политичкој и дипломат-
ској каријери, а ништа мање и 
његовим потомцима, који су те 
списе сачували. Данас се дело-
ви обимне Грујићеве рукопис-
не заоставштине налазе делом 
код његових потомака, а делом 
у Архиву САНУ, Архиву Србије, 
Народној библиотеци у Београ-
ду и Народном музеју у Аранђеловцу. Управо је Му-
зеј у Аранђеловцу издавач књиге Животопис Јевре-
ма Грујића, штампане поводом сто педесет година 
тог знаменитог места.

Животопис Јеврема Грујића је заправо аутобиогра-
фија коју је Грујић написао за потребе Српског уче-
ног друштва почетком 1880. године. Наиме, Грујић је 
био члан највиших научних установа Србије свог вре-
мена: Друштва српске словесности од 1855, Српског 
ученог друштва од 1869. године и почасни члан Српс-
ке краљевске академије од 1893. године. Захтев који 
је Српско учено друштво упутило својим члановима 
да „за архиву“ пошаљу биографије, Грујић је схватио 
ревносно. Тако је и настао први и садржајно најразно-
врснији део Грујићеве аутобиографије у коме је опи-
сао свој живот до 1880. године. За разлику од Грујиће-
вог списа Извод из мојих сећања и дневника, а који је 

приредио Никола Павковић и који је настао у затвору 
1864. године, Животопис је писан под мањим емотив-
ним набојем што му даје одређену објективност, али 
га и лишава оних детаља и чежњивих описа који су 
искрсавали у Грујићевом сећању у затвору, посебно на 
детињство и породични дом. Грујић је први део Жи-
вотописа писао на миру у породичној кући у Свето-
горској улици у Београду. На располагању му је била 
лична архива коју је обилато користио, што се уоча-
ва у честом навођењу датума, протоколарних броје-
ва званичних аката и преписа читавих докумената. 
Управо та измешаност наративног (личног) и доку-

ментарног (званичног), чини 
Грујићев Животопис особе-
ним, занимљивим и корисним 
штивом. Први део Животописа 
је и најзанимљивији део књи-
ге. У њему је Грујић описао свој 
живот до 1880. године.

Читалац ће на Грујићевом 
примеру уочити развојни 
пут настајања интелигенције 
и грађанског слоја у Србији, 
али исто тако моћи ће да при-
мети колико је положај инте-
лектуалаца слаб у судару са 
политичком моћи. Међутим, 
Грујић не открива своје диле-
ме, страхове и надања, што је 
и разумљиво с обзиром на то 
с којим циљем је рукопис пи-
сан и коме је намењен.

Грујић је после 1880. годи-
не још четири пута допуњавао 
свој рукопис: 1886. у Царигра-
ду, 1889. у Лондону, 1892. у Па-
ризу и најзад 1894. у Београду, с 
циљем да се наставци живото-
писа пошаљу Српском ученом 
друштву, али и у препису да ос-
тану у породици. У тим дело-

вима Животописа доминира Грујићева дипломатска 
преписка, нарочито док је био посланик Србије у Ца-
риграду за време српско-бугарског рата 1885. године, 
затим његово учешће у изради Устава 1888. године, али 
и кратке, готово дневничке белешке о најважнијим до-
гађајима из приватног и политичког живота Србије. 
Гледан у целини, Животопис поуздано и документо-
вано осветљава Грујићеву личност, његову каријеру и 
друштвени и политички миље у коме је стасавао и на-
предовао, а посредно се прати преображај Србије од 
турске провинције до независне државе.

Треба истаћи и похвалити труд приређивача Живо-
тописа историчарке Зорице Петровић, која је, осим 
предговора, текст снабдела нужним објашњењима, 
напоменама и регистром чиме је књигу приближи-
ла ширем читалачком кругу. 

 Др Радомир Ј. ПОПОВИЋ

Јеврем Грујић

ВАМПИР У ТРАДИЦИЈИ, ИСТОРИЈИ И УМЕТНОСТИ

Синкретичан 
приступ теми
Марија Шаровић, „Метаморфозе вампира, 
компаративна анализа мотивског комплекса 
вампира у делима Р. Метисона, Б. Пекића, 
Б. Вијана и С. Лукјањенка“, Институт 
за књижевност и уметност, 
Београд, 2008, 368 стр. 
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УЗ ТЕЛЕВИЗИЈСКУ СЕРИЈУ 
„ЗАБОРАВЉЕНИ УМОВИ 
СРБИЈЕ“

Владимир 
Дворниковић

В
ладимир Дворнико-
вић је рођен 28. јула 
1888. године у Севери-
ну на Купи као најста-
рије од једанаесторо 

деце. Услед очеве службе, породи-
ца се често селила, па је Владимир 
основну школу похађао у Дрежни-
ку и Земуну, а гимназију у Земуну 
и Сарајеву. Владимир, редовно од-
личан ђак, у трећем разреду гим-
назије почео је да уређује часопис 
Голуб који је својеручно исписивао 
и испуњавао га песмама, причама 
и преводима. Године 1906. одлази 
на студије филозофије у Беч где је 
имао прилике да слуша предавања 
Јерусалема, Гомперца, Јодла, Хоф-
лера и других. Код професора Јодла 
је и докторирао 1911. године, иако 
му је већ тада, као пројугословен-
ски оријентисаном студенту, била 
одузета аустроугарска стипендија. 
Потом се запослио као суплент у 
Великој реалци у Сарајеву где је 
радио неколико година док га аус-
троугарске власти опет, ради ње-
гових пројугословенских ставова, 
нису ражаловале и послале у би-
хаћки егзил где је службовао као 
професор Велике гимназије. 
Сломом Хабзбуршке монархије и 

настанком Краљевине Југославије, 
Дворниковић хабилитира, постаје 
доцент и почиње да ради на Свеучи-
лишту у Загребу. Његово хабилитаци-
оно предавање на тему филозофија и 
наука састојало се од неколико теза у 

којима је наглашена међусобна веза 
филозофије и науке, али и истакнута 
потреба за нашом аутохтоном фило-
зофијом. Међутим, Владимир Двор-
никовић је пензионисан већ у три-
десет и осмој години живота. Наиме, 
услед своје креативности, оригинал-
ности, а посебице неконвенционал-
ног мишљења и начина предавања, 
због чега је био омиљен међу сту-
дентима, дошао је у сукоб са Мар-
ковићем, Арнолдом, а пре свега са 
професором Базалом и морао је да 
напусти Свеучилиште. Уважавајући 
дотадашњу филозофску традицију, 
Дворниковић је настојао да се створи 
и сопствена филозофска 
компонента. Повукавши се 
са Свеучилишта, није на-
пустио и јавну делатност. 
Широм земље и иностран-
ства одржао је више од че-
тири стотине предавања, 
а на пензионисање је ре-
аговао објављујући два ог-
леда (Типови негативизма 
и Психопатска демагогија) 
које је касније објавио у 
књизи Борба идеја. У њима 
је истакао своје мишљење 
о нестваралачким типовима и вла-
давини најрђавијих уместо највр-
лијих, те и визионарски приметио 
како и демократске установе могу 
бити злоупотребљене.

Током живота Дворниковић је не-
уморно писао. Први састав о Крањ-
чевићу као песнику и филозофу 
објављен је још 1909. у љубљанској 
Омладини. Његова, вероватно, не-
потпуна библиографија, према соп-
ственом Дневнику писања, износи 472 
библиографске јединице. Објављи-
вао је књиге, студије, критике, есеје, 
расправе, чланке, приказе у читавом 
низу наших и страних стручних часо-
писа и других публикација. Водио је 
и живу кореспонденцију са многим 
истакнутим научницима тога време-
на – Вилхемом Вунтом, Фридрихом 

Јодлом, Алфедом Адлером, Вилхе-
мом Оствалдом, Браном Петроније-
вићем, Ксенијом Атанасијевић, Ива-
ном Брлић-Мажуранић, Коломаном 
Рацом и многим другима. Године 
1933. постављен је у Београду најпре 
за инспектора, а потом за помоћни-
ка министра просвете. Пензионисан 
је 1934. године. До 1939, захваљујући 
финансијској помоћи познатог из-
давача Геце Кона, Владимир Двор-
никовић је радио на свом животном 
делу – Карактерологији Југословена 
која представља јединствену студију 
о особинама, обичајима и начину 
живота људи нашега поднебља. Да-

нас, после седамдесет го-
дина, изненађује Дворни-
ковићево визионарство.

Објављујући кратке члан-
ке, углавном археолошког, 
етнолошког, психолошког, 
антрополошког, као и фи-
лозофског садржаја, при 
том означен као реакци-
онарни мислилац, Двор-
никовић је јако оскудно 
живео. Ипак оптимизам 
и ведрина духа никада га 
нису напуштали, о чему 

сведоче његова породица и прија-
тељи, али и ведри тонови његових 
акварела којима је једно време трго-
вао како би се издржавао. Преминуо 
је после неуспеле операције жучи 30. 
септембра 1956. године. Четрдесет го-
дина после смрти, репринтована су 
три Дворниковићева дела – Карак-
терологија Југословена, Борба идеја и 
Психа југословенске меланхолије, што 
свакако не може бити довољна реха-
билитација овог изузетног научника 
чије дело никако није смело да буде 
заборављено. Када је умро, његова су-
пруга продала је Музеју савремених 
уметности слику Јована Бијелића да 
би га сахранила. У томе стаје сав ап-
сурд према људима који су гледали 
далеко испред.   

 Петар СТАНОЈЛОВИЋ

С
има Пандуровић, песник, естети-
чар, есејиста, критичар и прево-
дилац, рођен је у Београду 1883. 
године. Најраније стихове је 
саставио почетком 20. века, и то 

под утицајем тзв. проклетих песника – Бодле-
ра, Е. А. Поа. Пандуровић ствара када и Ми-
лутин Бојић, Владислав Петковић Дис, Милан 
Ракић, Даница Марковић, Велимир Рајић.
Гимназију и Филозофски факултет је завр-

шио у Београду, а затим је службовао као про-
фесор ваљевске и београдске гимназије. После 
Првог светског рата био је секретар Министар-
ства просвете и помоћник управника Народне 
библиотеке.

Основао је и уређивао часописе Полет, Књижевну не-
дељу и Мисао. Објавио је неколико збирки песама, а у по-
следњој под називом Песме, извршио је избор сопстве-
них најбољих песама. Године 1928, за песникова живота, 
објављена је Споменица посвећена њему и његовом делу. 
У тексту Фрагмент о човеку, Владимир Велмар Јанковић 
је, између осталог, написао: „Пандуровић ћути о себи, а 
међутим могао би да се пожали на судбину...

У поезији песимиста, Пандуровић је у животу закоп-
чан отмен стоик, навикао да сам подноси ударце које му 
је живот наменио... Иако песимиста, Пандуровић воли 
људе и тражи их... Има један огроман грех од кога треба 
да се ослободи наша епоха: од немања времена за чове-
ка... Тај грех не носи на себи Сима Пандуровић“.

Многа су сећања о Сими Пандуровићу оста-
ла забележена. Сетно и са пуно љубави о Сими 
је говорила и његова супруга Бранислава, чије 
су бисерне очи зачарале Симу и допратиле га 
и до вечне куће. Љубав је трајала скоро пола 
века, а зачела се у доба када је Сима за мостар-
ску Малу библиотеку објавио збирку Посмрт-
не почасти, за коју се причало да је посвеће-
на великој трагичарки београдске сцене, Вели 
Нигриновој.

Инспирацију је проналазио у бунту, неза-
довољству и невољном личном искуству (због 
своје слободоумности био и у затвору за време 
Првог светског рата). Премда, бојећи стварност 
тамним тоновима, ипак га ништа није спре-

чавало у раду, па је 1950. године, заједно са Живојином 
Симићем, почео да преводи Шекспирове трагедије. Ни-
зали су се преводи, а жеља им је била да на том спис-
ку буде свих 37 Шекспирових драма. Али, болест га је у 
томе спречила.

Тада је његова супруга Бранислава преузела песни-
кову лучу и крај његове самртне постеље саставила сти-
хове: Боли су тешки, а ти лежиш мирно/ И док си даљи 
од нас сваког сата/ Деца и ја плетемо ти смерно/ У су-
зама горким ореол од злата.

Најдуговечнији од српских песника своје генерације, 
Сима Пандуровић преминуо је у 78. години, 27. августа 
1960. Испратио га је читав књижевни Београд.                                                                

 К. ГРАНАТА-САВИЋ

ФОНДАЦИЈА 
ДРАГОЈЛО ДУДИЋ

Задужбина 
слободољубљу
У току 38-годишње 
делатности, Фондација 
„Драгојло Дудић“ 
наградила је, похвалила 
и објавила низ дела 
од значаја за наш 
културно-историјски 
и духовни живот

Ф
ондација Драгојло Ду-
дић основана је 1971. 
године при Републич-
ком одбору СУБНОР-а 
Србије, с циљем да 

подстакне књижевни, историо-
графски и публицистички живот 
код нас, превасходно инспирисан 
НОБ-ом, али и традицијама оста-
лих ослободилачких ратова Србије. 
У ту сврху, основана је и јединстве-

на институција – Књижевно-пуб-
лицистички конкурс, са задатком 
награђивања, похваљивања и обја-
вљивања изабраних конкурсних 
радова. Делатност се одвија у окви-
ру посебне Библиотеке Фондације 
Драгојло Дудић. Књижевно-публи-
цистички конкурс је временом те-
матски проширен и на послерат-
ну изградњу земље, а од 1993. и на 
борбу српског народа 
за слободу и опстанак 
на вековним огњишти-
ма. Тиме је овај конкурс 
добио шири друштвени 
простор за афирмацију 
и деловање у области 
науке, књижевности и 
публицистике. Конкурс 
за књижевност је отво-
рен за све књижевне 
жанрове с темом осло-
бодилачких ратова Ср-
бије, а Конкурс за пуб-
лицистику намењен је 
дневницима, историог-
рафији, мемоарима, биографија-
ма, хроникама и сродним списима 
ратно-ослободилачке тематике. 
Фондација је, како је истакнуто 

приликом њена оснивања, посвеће-
на Драгојлу Дудићу, чије животно 
дело представља прави подстрек и 
изазов за ново књижевно и публици-
стичко стваралаштво. Драгојло Ду-

дић је рођен 9. децембра 1887. године 
у селу Клинци код Ваљева, а као ан-
тифашиста и учесник НОБ-а погинуо 
је код Мачката на Златибору, надомак 
села Дријетња, 29. новембра 1941. го-
дине. За народног хероја Југославије 
проглашен је 14. децембра 1949. годи-
не. Осим револуционарних, Дудић је 
имао и књижевних и публицистич-
ких заслуга. Између Првог и Другог 

светског рата сарађивао је 
у више листова и часопи-
са: у Радничким новина-
ма, Гласу радника и сеља-
ка, Раду, Народној правди 
и зборнику сељака писаца 
За плугом. Дудић је обја-
вио и аутобиографију Жи-
вотопис, кратак путопис 
На истом путу после два-
десет година и приповет-
ку Кавана у селу. Објавио 
је и расправу педагошког 
карактера под насловом 
Каква школа треба селу. 
У току рата писао је Днев-

ник, који је објављен 1945. године, а за 
који је Иво Андрић записао: То је је-
дан од оних записа у чијем постанку 
књижевни планови и амбиције нису 
играли никакву улогу, а који управо 
зато имају и за књижевност огро-
мну документарну вредност правог 
књижевног израза. 

 Славко ВЕЈИНОВИЋ

Вукова 
задужбина на Косову 

и Метохији 

Представници Вукове задужбине из 
Београда Миодраг Матицки, Видојко 
Јовић и Слађана Млађен посетили су 
8. и 9. априла Косово и Метохију и том 
приликом обишли Косовску Митро-

вицу и Велику Хочу. Током дводневне 
посете, имали су више састанака и су-
срета са житељима ових места и, уз 
веома активно учешће младих, пред-
ставили су календар Даницу за 2009. 
годину и друге активности Вукове 
задужбине. Посебно значајан и вео-
ма посећен био је сусрет у Центру за 
заједнице у Великој Хочи. Том прили-
ком је домаћин Часлав Милисавље-
вић истакао да је Даница Вукове за-
дужбине идући „од Вукове задужбине 
у Београду преко Косовске Митрови-
це, засијала над Великом Хочом“. До-
бродошлицу гостима пожелео је па-
рох великохочански отац Миленко 
и подсетио да је деценијама уназад 
на овим просторима деловала школа 
која је носила име Вука Караџића. 

Надовезујући се на речи оца Ми-
ленка, Часлав Милисављевић је ис-
такао да „у невремену треба сачува-
ти сећање на прошлост, на ову не баш 
лепу садашњост и да се спремимо за 
будућност. То можемо да постигнемо 
на начин како то већ 16 година чини 
Вукова задужбина са својом Даницом, 
завештавајући на својим страницама 
изузетне прилоге о Србима“. 

Слађана Млађен, управница За-
дужбине, рекла је да је Даница израз 
наше решености да од заборава са-
чувамо све оно што нас је вековима 
сабирало, храбрило и тешило и зах-
валила Министарству за Косово и Ме-
тохију, захваљујући коме ће Даница, 
данас најчитанија српска књига, бити 
доступна свим школама на КиМ. 

Проф. др Видојко Јовић, председ-
ник Управног одбора Задужбине, на-
поменуо је да је Вукова задужбина 
основана 1987. године и да она данас 
јесте веома активна национална ус-
танова која је увек отворена за нове 
идеје и иницијативе које су на Вуко-
вом трагу. 

Др Миодраг Матицки, председник 
Задужбине и главни и одговорни 
уредник Данице, говорећи о знамени-
ма Косова и Метохије, које је одабрао 
и у овај број укомпоновао Добрило 
Николић, рекао је да је и „Велика Хоча 
знамен, и то голем знамен“, што пока-
зује и њен стари назив Голема Хоча. 
Она има 13 цркава, а није случајно 
што је и овдашњи прота из Тршића, из 
Јадра – из Вуковог краја. Било је речи 
и о оживљавању рада огранка Вукове 
задужбине на Факултету у Косовској 
Митровици, што показује, истакао је  
Матицки, „наше окретање младима, 
јер су они ти на којима почива наша 
будућност, пут и судбина“. У Даници 
за 2009. објављен је и посебан део пос-
већен најмлађим читаоцима који је 
назван Даница за младе.

Прилоге из Данице казивали су сту-
денти из Косовске Митровице, гим-
назијалци из Ораховца и деца из Ве-
лике Хоче. Учествовао је и хор ОШ 
„Светозар Марковић“ у Великој Хочи 
под вођством наставника Гаврила 
Кујунџића који је аутор и компози-
тор и култних песама о Великој Хочи 
и Ораховцу. Тиме је, на прави начин 
и први пут, промовисан забавник 
посвећен младима. Промоцији Да-
нице присуствовали су и професо-

ри Филозофског факултета у Косов-
ској Митровици Валентина Питулић 
и Митра Рељић. Професорка Валенти-
на Питулић, чија је идеја била да се 
овај број Данице промовише и у Вели-
кој Хочи, рекла је да овај догађај тре-
ба да буде „први пелцер да се Даница 
и овде прими“, па да се међу будућим 
пренумерантима и ауторима нађу и 
житељи из Велике Хоче. Напослетку, 
сви су учесници програма даривани 

примерком шеснаестог годишта Да-
нице које је посвећено Косову и Ме-
тохији.  С. В.

In memoriam
Проф. др Ратомир

Цвијетић (1942–2009)

После дуге и тешке болести у марту 
2009. године преминуо је др Ратомир 
Цвијетић, професор Учитељског фа-
култета и председник Одбора огран-
ка Вукове задужбине у Ужицу. 

Рођен у Врутцима, недалеко од не-
кадашње манастирске штампарије 
Рујно, понео је из завичаја љубав за 
књигу, за старе рукописе и народно 
стваралаштво. У завичају је свршио 
основну школу, гимназију у Ужицу, 
а Филолошки факултет, магистрату-
ру и докторат у Београду. После више-
годишњег рада у Прибоју (у основној 
школи и гимназији), професуру наста-
вља у Ужицу, прво у Ужичкој гимна-
зији, а потом у Педагошкој академији 
и на крају на Учитељском факултету, 
када објављује своје значајне књиге: 
Завичајне књижевне теме, књижев-
нотеоријска питања (1999), Речници 
у настави српског језика и књижев-
ности (2000), Узимање Ужица 1805. и 
1807 (2004), Живот речи (2004). Пред 
смрт, професор Цвијетић је објавио и 
полемичку књигу Мерење речи (2008). 
С обзиром на то да је био заљубљен 
у све што је народно стваралаштво, 
природно да је баш он приредио за 
штампу рукописе „вуковца“ из ужич-
ког краја, проте Милана Смиљанића 
(Узгредице, 2002).  

Као председник Одбора Огранка 
Вукове задужбине у Ужицу за кратко 
време је приближио младима Вука и 
његово дело. У том његовом раду било 
је „вуковске“ систематичности и ис-
трајности против сваке површности 
и произвољности. Због маловреме-
ности живота није успео да оствари 
све своје планове у ужичком огранку 
Вукове задужбине, а имао их је мно-
го. Остаје да то наставе они који су са 
њим на „вуковском“ послу радили.

 Слободан РАДОВИЋ

Владимир 
Дворниковић

Сима 
Пандуровић

Драгојло Дудић, 
рад Божидара 
Јакца

Уочи пола века од смрти Симе Пандуровића

ИЗ ДЕЛАТНОСТИ       ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

С промоције „Данице за младе” у Великој Хочи
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Оснивачка 
скупштина 

у Ваљеву

Након дужих припрема, у Ваљеву је, 
претежним трудом Књижевне зајед-
нице Ваљева, 8. маја 2009. одржана 
Оснивачка скупштина Огранка Ву-
кове задужбине. Осим оснивача, ску-
пу су присуствовали и бројни углед-
ни гости, а у својству председавајуће 
била је гђа Светлана Јевтић-Петро-
нић, председница КЗ Ваљева. Током 
свечаног дела изречене су пригодне 
беседе представника Вукове задуж-
бине из Београда – др Миодрага Ма-
тицког и управнице Слађане Млађен. 
Такође, беседили су и лични изасла-
ник ваљевског епископа г. Милутина – 
протојереј ставрофор Љубомир Аџић, 
као и организатор скупа доктор Божин 
Јаневски. У радном делу Скупштине 
усвојени су оснивачки документи: 
Правилник и Програм рада Огранка. 
При том, основано је неколико подод-
бора Огранка: за књижевност на челу 
са Славицом Степановић, за српски је-
зик са Анђелком Видаковић, за дечју  
књижевност са Надеждом Бељић, за 
етнологију са Бранком Лазићем, за 
материјално-техничку подршку са 
Славицом Сабо и за видео-докумен-
тацију са Живорадом Јанковићем.

За председника Огранка изабран је 
књижевник и публициста Божин Ја-
невски, а за чланове Извршног одбора: 
Светлана Јевтић-Петронић, Зора Боји-
чић,  Зорица Милинковић, Бранко Ла-
зић, Бранка Ђурић и Живорад Јанко-
вић. У Надзорни одбор изабрани су: 
Радован Вујић, Биљана Јаневска и Ми-
лица Илић-Гачић.

Седиште Огранка је у Дому култу-
ре у Ваљеву.

 Божин ЈАНЕВСКИ

Осми Дани 
ћирилице у 

знаку колевке

Од 22. до 24. маја 2009. у Баваништу 
су одржани, осми по реду, Дани ћири-
лице. Окосницу манифестације чинио 
је Конкурс за најуспешнији литерар-
ни рад, краснопис, калиграфски рад, 
вез и рељеф. Овогодишња тема била 
је – Колевка. На конкурсу је учест-
вовало 2.899 ученика из 196 школа 
из Србије, Републике Српске, Црне 
Горе, Мађарске, Румуније, Немачке, 
Норвешке и Јужноафричке Републи-
ке. Проглашењу победника и додели 
награда присуствовали су, осим на-
грађених ученика, њихових родитеља 
и професора, и конзул Босне и Хер-
цеговине у Београду Радомир Богда-
новић; председник општине Ковин 
Саша Бранковић; председник Вукове 
задужбине Миодраг Матицки и дру-
ги уважени гости. Свечаности је, та-
кође, присуствовао и Драгутин Брчин, 
представник Министарства просве-
те, који је поздравио победнике и ОШ 
„Бора Радић“ уручио вредан поклон у 
књигама. 

Жири у саставу: др Миодраг Матиц-
ки, проф. др Видојко Јовић и Љиља-

на М. Симић, за литерарне радове, 
односно: проф. мр Драган Боснић, 
мр Васа Доловачки и др Сузана По-
лић-Радовановић, за ликовне радове, 
издвојио је 81 рад, чији су аутори на-
грађени и похваљени.

Најуспешнији ученици у катего-
ријама краснописа и калиграфије 
били су: Мирослав Јеремић, ученик 
четвртог разреда ОШ „Прота Матеја 
Ненадовић“, Бранковина (учитељица 
Љиљана Пајић); Иван Бељић, ученик 
седмог разреда Мачванске уметнич-
ке радионице, Богатић (професор Ми-
хаило Симовић) и Даница Веселино-
вић, ученица другог разреда Школе за 
уметничке занате, Шабац (проф. Ми-
хаило Симовић).

Најуспешнији у везу били су: Дејан 
Милошевић, ученик четвртог разре-
да ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“, Кру-
пањ (вероучитељ Милан Величко-
вић), Јелена Матаруга, ученица ОШ 
„Јован Стерија Поповић“, Нови Бео-
град (наставнице Ружица Ећим и Зо-
рица Чучак) и Дејан Јосиповић, уче-
ник ОШ „Шамац“, Шамац (професор 
Слободан Јеринић).

Најлепше рељефне радове изра-
дили су: Јована Миловац, ученица 
четвртог разреда ОШ „Јован Јовановић 
Змај“, Сремска Каменица (наставни-
ца Татјана Богданов-Томичић), Боја-
на Павловић, ученица шестог разреда 
ОШ „Рајак Павићевић“, Бајина Башта 
(наставница Вера Кремић) и Немања 
Пувача, ученик трећег разреда Зубо-
техничке школе, Београд.

Најбоље литерарне радове састави-
ли су: Милутин Вујић, ученик четвр-
тог разреда ОШ „Здравко Јовановић“, 
Поћута, Сања Радуловић, ученица 
седмог разреда ОШ „Бора Радић“, Ба-
ваниште (професор Милка Љубишић) 
и Даница Веселиновић, ученица дру-
гог разреда Школе за уметничке зана-
те Шабац (професорка Бранка Брано-
вачки-Јуришић). 

Најуспешнија међу учесницима 
конкурса била је Даница Веселиновић, 
која је добила две прве награде: једну 
за калиграфију, а другу за литерарни 
рад. Породица преминулог академика 
Дејана Медаковића уручила јој је, за 
постигнути успех, вредну књигу из по-
родичне библиотеке. Њен професор 
Михаило Симовић добио је похвалу за 
најуспешнијег професора, а Школа за 
уметничке занате Шабац проглашена 
је за најуспешнију школу. 

Осим изабраних ликовних радо-
ва приспелих за конкурс, посетиоци 
Дана ћирилице имали су прилике да 
погледају и изложбу радова студената 
Академије СПЦ за живопис и конзер-
вацију, изложбу веза, тканих радова и 
керамике, као и да присуствују шес-
том циклусу Округлог стола „Фолклор 
данас“, који је и ове године успешно 
припремио проф. др Ненад Љубинко-
вић. Малу радионицу калиграфије во-
дио је проф. Драган Боснић, а драм-
ска секција ОШ „Ђорђе Јовановић“ из 
Селевца извела је представу Молитва 
Богу за српску слогу. Народне песме и 
игре изводили су: Фолклорни ансамбл 
„Тиквеш“ из Кавадараца, КПД „Лаза-
рице“ из Станара код Добоја, КУД „Ни-
кола Тесла“ из Београда и КУД „Жар-
ко Зрењанин“ из Баваништа. На сам 
дан Св. Ћирила и Методија, након ре-
зања славског колача, одржан је кон-
церт браће Теофиловић.

Организатори манифестације били 
су КУД „Жарко Зрењанин“ и Огранак 
Вукове задужбине из Баваништа, у са-
радњи са ОШ „Бора Радић“, Црквеном 
општином, ДВД-ом, Активом жена и 
другим људима добре воље.

 Вера СЕКУЛИЋ

Састанак огранака 
у Чачку

Промоцијом календара Данице за 
2009. и сусретом представника ограна-
ка Вукове задужбине из Србије и Фон-
дације из Црне Горе, Огранак Вукове 
задужбине у Чачку 26. јуна у Гале-
рији Народног музеја свечано је обе-
лежио десетогодишњицу успешнога 
рада и постојања. Иза деценијског ју-
билеја остаје богата издавачка делат-
ност Огранка коју чини 17 књига, број-
не књижевне, истраживачке и научне 
активности задужбинара. Свечаности 
је присуствовала управа матичне Ву-
кове задужбине – проф. др Видојко 
Јовић, дописни члан САНУ и пред-
седник Управног одбора Задужбине, 
као и управница Задужбине Слађа-
на Млађен. Госте из Београда и огра-

нака из Ниша, Велике Моштанице, 
Ужица, Нове Вароши, Ваљева, Љубља-
не, Подгорице, Фондације за Жабљак, 
Шавник и Плужине, у име локалне 
самоуправе поздравио је Дарко Дома-
новић, начелник Моравичког управ-
ног округа, потврђујући подршку коју 
чачански Огранак има континуирано 
од Скупштине града Чачка. 

Иако одсутан, председник Скупшти-
не Вукове задужбине др Миодраг Ма-
тицки упутио је изразе задовољства 
што се од сада не обележавају само 
годишњице Вукове задужбине већ се 
то чини и поводом њених огранака, а 
Огранак у Чачку, према његовим ре-
чима, „с правом може бити домаћин 
скупа представника огранака Вукове 
задужбине“. 

Управница Слађана Млађен, из-
међу осталог, похвалила је и истакла 
допринос мр Гроздане Комадинић, 
председнице Огранка у Чачку, која 
је својим радом немерљиво допри-
нела ванредним резултатима ове ор-
ганизације. Говорећи о улози Вуко-
ве задужбине у очувању културног 
наслеђа Срба, проф. др Видојко Јовић 
је истакао значај оснивања огранака 
на свим просторима где живе Срби. О 
резултатима чачанског Огранка у ми-
нулој деценији с поносом је говори-
ла мр Гроздана Комадинић. Делфи-
на Рајић, директорка Народног музеја 
у Чачку, упутила је подршку даљем 
раду Огранка, а потом се честиткама 
придружио и Адам Тадић, директор 
Центра за културу, спорт и туризам 
из Гуче који са Огранком негује већ 
низ година успешну сарадњу. Рођен-
данску свечаност и промоцију Данице 
пратио је и пригодан програм. Песме 
о Косову рецитовали су гимназијал-
ци Душка Вучићевић и Ђорђе Бојовић, 
а интерпретацију одломка из Дани-
це за младе изабрала је и припреми-
ла са својим ученицима наставница 
Мила Мутавџић из ОШ „Свети ђакон 
Авакум“. Напослетку, гости су посети-
ли манастир Никоље у Овчарско-ка-
бларској клисури.

 Зорица ЛЕШОВИЋ-СТАНОЈЕВИЋ 

Награђени
ученици  

у Петњици

Фондација Вукове задужбине Жа-
бљак-Шавник-Плужине и ОШ Душан 
Обрадовић у Жабљаку приредили су, 
на Петровдан ове године (12. јул), у 
спомен-парку Вукови коријени – Пе-
тњица, свечаност на којој су ученици-
ма седмог и осмог разреда основних 
школа у Црној Гори уручене награде 
поводом расписаног конкурса за ли-
терарне и ликовне радове, вез и руч-
ни рад.

За ученике седмог разреда конкурс-
на тема је била Литерарне легенде 
живе у мом завичају, а за осми раз-
ред писали су о теми Вода и ватра 
су добре слуге, али лоши господари. 
Учествовало је седамдесетак учени-
ка из Црне Горе, а међу награђенима 
су ђаци из школа у Подгорици, Жа-
бљаку, Бијелом Пољу и Пљевљима.

Награде у виду вредних књига 
обезбедили су Фондација за дурми-
торске општине и Вукова задужбина 
из Београда, а уручили су их пред-
седник Скупштине Фондације Анка 
Жугић и потпредседник Управног 

одбора Фондације Будо Новосел. У 
име Вукове задужбине програму је 
присуствовала Слађана Млађен, уп-
равница. Младима се у постојби-
ни својих предака обратио и песник 
Војислав Караџић.

 Лидија НИКЧЕВИЋ

На извору
Вукова језика

Шести научни скуп На извору Ву-
кова језика, који организује Фонда-
ција Вукове задужбине Жабљак-Ша-
вник-Плужине, одржан је 30. и 31. јула 
2009. године у Жабљаку. Учествова-
ло је четрдесетак научника из Црне 
Горе и Србије, који су, у својим изла-
гањима о теми Дурмитор и Дурми-
торци у науци, посебну пажњу пос-
ветили лингвистичким, књижевним, 
историографским и географским пи-
тањима. 

Прилози и изрази с прилошким зна-
чењем у говорима дурмиторског под-
ручја, експресивна лексика и дијале-
катске ознаке консонантског система 
дурмиторских говора, дурмиторски 
дијалектолози и њихов допринос ју-
гословенској дијалектологији, конти-
нуитет и фазе у развоју српског језика 
у писаним споменицима с подручја 
Дробњака, неки типови фразеолош-
ких конструкција у језерско-шаран-
ском говору – само су део интересо-
вања лингвиста на овом скупу. 

Учесници који су обрађивали књи-
жевне теме посебно су се бавили не-
изоставним делом Вука Ст. Караџића, 
а било је речи о Нову Вуковићу као ту-
мачу лирике, о романсијеру Ранку Кр-
стајићу, као и о поетици пирилитор-
ског краја. 

Историчари и географи рефериса-
ли су о појединим знаменитим до-
гађајима и историјским личностима 
дурмиторског краја, о геолошким осо-
беностима Дурмитора, али и о култу-
ролошким и социолошким прилика-

ма дурмиторског краја – некада и сада. 
Фондација за дурмиторске општине 
следиће досадашњу праксу, па се оче-
кује и објављивање Зборника радова 
са Шестог научног скупа На извору Ву-
кова језика.

Научном скупу у Жабљаку при-
суствовали су и Видојко Јовић, допис-
ни члан САНУ и председник Управног 
одбора Вукове задужбине, који је поз-
дравио скуп и Слађана Млађен, уп-
равница Задужбине. 

 Драгутин БУДО НОВОСЕЛ 

Одзиви
Чегарском боју 

Огранак Вукове задужбине у Нишу 
и ове је године обележио значајне да-
туме из историје и духовне баштине 
српског народа. Поводом два века од 
Боја на Чегру организован је литерар-
ни конкурс за средњошколце с темом: 
1809–2009 – двеста година од Чегарског 
боја, на коме су учествовали гимна-
зијалци из Ниша и Пирота.

У мајском броју Нишког весника, 
који издаје Удружење грађана Стари 
Ниш, објављени су награђени радови 

Боривоја Станковића и Јефимије Ко-
цић. Истакнимо да је Јефимија Коцић, 
заједно са ученицом Маријом Мадић, 
учествовала и на конкурсу који је ор-
ганизовало Друштво Свети Сава. У 
конкуренцији више од 300 приспелих 
прилога, обе такмичарке су освојиле 
вредне награде: Јефимија Коцић ос-
војила је прво, а Марија Мадић друго 
место. Такође, Огранак је учествовао и 
на Видовданској академији 2009, коју је 
организовала Епархија СПЦ у Нишу.  

 Мр Милунка МИТИЋ

Вуку у част 

Осим већ традиционалних Вукових 
саборских дана у Тршићу, Лозници и 
Београду, и у другим местима Србије 
се исказује поштовање великом ду-
ховном прегаоцу Вуку Караџићу.

Тако је ове године у Нишу, Народна 
библиотека „Стеван Сремац“ која је и 
суоснивач нишког Огранка Вукове за-
дужбине, приредила колаж-изложбу 
„Међународни дан писмености – A 
Power of Literacy“ (8. септембар 2009). 
Поставка је била смештена испред 
библиотечког простора, у пасажним 
витринама, где се, уобичајено, обеле-
жавају важни културни датуми. 

Идеју за ову поставку, испред Огран-
ка Вукове задужбине у Нишу, дала је 
Маја Новаковић, а из колектива биб-
лиотеке у реализацији су учествова-
ли Сузана Станковић и Љубиша Ни-
колић. 

 Маја НОВАКОВИЋ

Огранак 
и у Апатину

У Апатину, 6. новембра 2009. годи-
не, одржаће се Оснивачка скупшти-
на Огранка Вукове Задужбине у ово-
ме месту. С. М.

ИЗ ДЕЛАТНОСТИ       ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Са свечаности у Петњици, Црна Гора

Један од награђених радова на Конкурсу за најуспешнији 
вез на манифестацији „Дани ђирилице” у Баваништу
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У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА:

Календар Даница за 1994. годину ........................................................... 1.000 динара
Календар Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007. 

и 2008. годину  ....................................................................................................... 800 динара 
Календар Даница за 2009. годину ............................................................ 900 динара
Претплата за календар Даницу за 2010. годину ................................. 900 динара  
Фототипско издање Данице из 1826. године ...................................... 1.000 динара
Фототипско издање Данице из 1827. године ...................................... 1.000 динара
Фототипско издање Данице из 1828. године ...................................... 1.000 динара
Фототипско издање Данице из 1829. године ...................................... 1.000 динара
Фототипско издање Данице из 1834. године ...................................... 1.000 динара
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић, зборник беседа, текстова о 

савременицима, спомени и записи Дејана Медаковића, као и прилози о њему 
објављени у листу Задужбина, Даници и другим публикацијама Вукове задуж-
бине. Издавач Вукова задужбина (посебна издања), суиздавач Прометеј, 

      Нови Сад .................................................................................................... 1.000 динара
Актуелност Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине ... 400 динара
 Срем кроз векове, Зборник радова са Научног скупа „Слојеви култура Фрушке 

горе и Срема“, Издавачи: Вукова задужбина, Огранак Вукове задужбине у Бео-
чину и Институт за књижевност и уметност ........................................  1.500 динара

 Историја рударства у Срба - Старо српско рударство – аутори: Сима Ћирко-
вић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук ............................................. 1.000 динара

Студије о Србима – Славистика – Србистика (Изабрани радови), Владимир 
П. Гутков, издавачи:  Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и 

Матица српска  ........................................................... 800 динара
Студије о Србима – Српскохрватска јуначка песма (Максимилијан Браун), 

издавачи:  Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и 
Матица српска ................................................................................. 800 динара

Студије о Србима – Историја српске књижевности (Павел Јозеф Шафарик), 
издавачи:  Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и 

Матица српска  ................................................................................ 800 динара 
Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској (Предраг Степановић), 

издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечје новине .........800 динара
Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – Преписка (III, VI, VII, VIII, IX, X 

и XI књига) ........................................................................................................... 1.200 динара                                                                                                                               

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 хиља-
да (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.

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 – ус-
тановама, предузећима, организацијама и заједницама 
– помажу у окупљању задужбинара, представљању и ши-
рењу Задужбине, развијању сарадње с њом и њеном на-
претку.

Цена листа Задужбина је 80 динара. Поштански трош-
кови за слање листа по броју износе 20 динара.

Задужбина оснива своје огранке у земљи и свету. Да би 
се основао огранак Вукове задужбине неопходно је да За-
дужбини приступи 25 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
Телефони: 2682-803; 2683-890; факс: 2685-752
Текући рачун: 205-8530-09

E-mail: sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs; slavko.
vejinovic@vukova-zaduzbina; snezana.bojic@vukova-
zaduzbina.rs

Позив за награде 
Вукове задужбине 

за 2009. годину

Вукова задужбина доделиће годишње награде 
за науку и за уметност за 2009. годину. 

Правилник Задужбине о наградама пред-
виђа: 

Награђују се дела настала у периоду од 1. ок-
тобра 2008. до 1. октобра 2009. године.   

Награда за уметност додељује се једном ау-

тору за оригинално уметничко дело настало у 
Србији или иностранству, односно за књижев-
но дело објављено на српском језику.

Награда за науку додељује се једном аутору 
за научно дело, објављено на српском језику, из 
научних области којима се бавио Вук Караџић 
(наука о књижевности, историја, лингвистика, 
фолклористика, етнологија, етнографија, етно-
музикологија, географија). 

Награда за науку додељује се за оригиналан 
истраживачки научни рад. 

Награђује се само прво издање. 

Награда се не додељује за критичка издања, 
зборнике радова, антологије и приређивачке 
послове.

Награда се додељује истом аутору само један-
пут.   

Награда Вукове задужбине састоји се из По-
веље, Плакете са Вуковим ликом и новчаног из-
носа.  

Предлоге за награде могу подносити поједин-
ци, научне и просветне установе и установе кул-
туре, као и друштвене организације.

Одлуку о наградама доносе одбори за науку 

и за уметност Вукове задужбине, које је имено-
вао Управни одбор.  

Позивамо све заинтересоване организације и 
појединце да доставе предлоге за награде Вуко-
ве задужбине за 2009. годину.  

Уз предлог доставити образложење и два при-
мерка дела које се предлаже за награду (ако је у 
питању књига или друга публикација). 

Предлози се достављају до 1. октобра 2009. го-
дине, на адресу: Вукова задужбина, 11000 Београд, 
Краља Милана 2.

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

Презиме  _____________________________________________________________

Матични број (физичка лица)  _______________________________________

Фирма  _______________________________________________________________

ПИБ    ______________________________________________________________  ____

Адреса _______________________________________________________________

Поштански број ______________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс  _________________________________________________________________
 
И-мејл _______________________________________________________________

Годишња претплата (3 броја, са ПТТ трошковима): 300 дин.

Претплата се може извршити:

Доставом поруџбенице путем поште:
Вукова задужбина, 

Краља Милана 2, 11000 Београд; 

На телефоне: 011/2683-890, 011/2682-803

Факсом:  011/2685-752 

На мејлове: E-mail:
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs;

sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs;
slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

ОтВОРеНА 
ВРАтА 

ВУКОВе 
зАДУжбИНе

С
а радошћу вас обавешта-
вамо да је Вукова задуж-
бина и ове године при-
премила за штампу 
се   дамнаесто годиште 

своје изузетне књиге, националне 
читанке – Даница за 2010, у којој ће 
бити објављени вредни текстови из 
области културе, просвете, науке, 
историје, фолклористике, историје 
уметности, очувања народне башти-
не. Централна тема Данице за 2010. 
годину јесте Срби у свету.

Издвајамо неке наслове: Тодор Сте-
фановић Виловски, Зашто је Вук жи-
вео у Бечу; Споменка Медаковић, 
Словенски балови у Бечу; Миодраг 
Мецановић, 150 година Српске право-
славне црквене општине Светог Саве 
у Бечу; Видојко Јовић, Српски научни-
ци – бечки ђаци; Видосава Голубовић, 
Винаверов Беч – стаклена башта на 
Дунаву; Јелка Ређеп, Катарина Кан-
такузина; Радослав Ераковић, Пле-
менити арадски Србин Сава Текелија; 
Виктор Васиљевич Петраков, Петар 
Текелија; Драго Његован, Гроф Сава 
Владиславич Рагузински; Оксана Ми-
китенко, Две украјинске народне пе-
сме о Србима; Првослав Радић, Иво 
Андрић између истока и запада; Зо-
рица Јанковић, A lа France! (Споме-
ник); Кринка Видаковић-Петров, Срп-
ска периодика у Америци; Бранимир 
Симић Главашки, Срби у Кливленду; 
Коста Димитријевић, Београд кнеза 
Милоша. Како је Београд постајао ев-
ропска престоница; Миодраг Радо-
вић, Лаза Костић – 100 година новог 
живота; Драшко Ређеп, Ноћна мора 
Баната (100 година од рођења Богда-
на Чиплића); Песме Петра Пајића и 

Драгомира Брајковића; Приче о речи-
ма Милке Ивић; Ненад Љубинковић, 
Етнолог Миле Недељковић; Станиша 
Војиновић, Успомене Јаше Продано-
вића; Славко Вејиновић, Српске Гра-
чанице; Бојан Јовановић, Чегарске 
опомене; Милунка Митић, Име Сте-
вана Синђелића као спомен-обележје. 
Из историје Ниша; Мира Софроније-
вић, Добротвор Никола Крстић; Жар-
ко Рошуљ, Шаљивац. 

Као и до сада, у књизи ће бити обја-
вљена имена свих претплатника – 
пренумераната. 

И ове године, као додатак, обја-
вљујемо Даницу за младе: Змајево 
коло – Језик као отаџбина. Личност го-
дине Мошо Одаловић; Песме (Зорица 
Бајин-Ђукановић, Татјана Вејин, Дра-
го Тешевић, Рајко Лукач, Лаза Лазић, 
Милан Ивановић); Приче (Стојанка 
Грозданов-Давидовић, Гордана Ма-
летић, Гордана Тимотијевић, Милоје 
Радовић, Божидар Пешељ); Вез за децу 
(Милица Јовановић-Марковић); Пе-
сме и приче младих аутора; Фестива-
ли (Ђачки Вуков сабор, Змајеве дечје 
игре, Дани ћирилице, Петровдански 
пјеснички вијенац); Препоруке књи-
га за децу наших издавача (Креатив-
ни центар, Лагуна и др.).

Предлажемо да ову веома корисну 
књигу набавите и препоручите дру-
гима. Можете да је поклањате прија-
тељима и сарадницима, установама 
и школама, вредним ученицима, до-
брим спортистима. Забавник-кален-
дар „Даница“ стиже у сваку школу Ср-
бије и не траје само годину дана. 

Претплатна цена Данице је 900 ди-
нара, а са поштанским трошковима 
945 динара. За претплатнике из ино-
странства 10 евра, односно 15 евра са 
поштанским трошковима за европски 
континент, а за остале континенте 20 
евра. Жиро рачун Вукове задужбине 
је 205-8530-09. Молимо вас да прили-
ком уплате назначите пуно име и пре-
зиме, адресу и занимање ради тачне 
евиденције и штампања у Даници.

Откупом више од 100 примерака 
књиге постајете покровитељ ового-
дишњег издања Данице, што ће бити 
истакнуто на видном месту на самом 
почетку књиге.

Захваљујемо на сарадњи и поверењу! 
 М. М.

Даница 2010

са 38. Ђачког Вуковог сабора у Тршићу одржаног у мају 2009. године


