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БЕСЕДА НЕБОЈШЕ БРАДИЋА НА 76. ВУКОВОМ САБОРУ У ТРШИЋУ

Бити истрајан као Вук

В

ук Караџић је био један
од првих који је дошао
на мисао да европским
држ ав ам а предс тав и
културу и нематеријал
ну баштину српског народа и тако
над окн ад и оно што је изгуб љен о
или пропуштено да се учини у по
литици и дипломатији. „Видите, ка
ко се по свој Европи говори о грчком
новом царству и по Лондону се и
Паризу већ и новци купе за помоћ
Грцима, а о Србима нигђе ни спо
мена као и да њи и нема на свијету.
Грци ће прије добити своју слободу
него Срби, што Грци имају пријате
ља и своји људи по свој Европи, који
се за њи као што и треба старају и
преко новина и различни књига и
журнала разглашују по свему сви
јету оно што њима помоћи може; а
Срби немају нигђе другога пријате
ља осим туђе политике.“
У временима када је пропао поку
шај ослобађања и осамостаљења Ср
бије, Вук Караџић је на себ е преуз ео
готово немогућу мисију – да Европу
упозна са српском културом и тако,
на пос ред ан нач ин, приб лиж и Ср
бију Европи. На том путу није имао
под рш ку оних кој и су бил и надл е
жни да то чине, чак напротив: „Него
мука је у том што неп ам етн и и не
просвијештени људи не дају ништа
добра учинити, јер сваки туђи рад и
успјех сматрају својом штетом и сви
ма својим силама ометају а ни сами
не знају право зашто то чине“.
Свеједно да ли је имао разумевање
и потпору за свој циљ, Вук је путовао
по Европи и стварао чврсте вез е са
најученијим људима словенског и не
словенског корпуса. Њега је примао
Гете, а са другим немачким аутори
ма одржавао је блиске и веома при
сне односе. Српске народне песме су
превођене на немачки и друге велике
језике, а о српској историји је писао
немачки историчар Леополд Ранке.
Вукова мисија је била усмер ена ка
томе да страни народи упознају срп
ски народ „с најбоље стране, колико је
могуће, не вријеђајући истине“. Вуков
рецепт за рад у иностранству је био:
„У свима овијем пословима главно је,
или управо рећи једино, моје намје
реније било корист и слава нар ода
нашега; но мислећи да само ово мо
же донијети праву и постојану славу,
што је истина, трудио сам се колико је
више било могуће, да истину изнађем
и против ње ништа да не кажем“.
Данашња позиција Србије, државе
која се поново спаја са својом мати

везе у региону и пуно разумевање са
Европом. Ниво односа у области кул
тур е бивш их југ ос лов енс ких реп у
блика, сада суседних држава, указује
на парадоксалност онога шта нам се
догађало у блиској прошлости. Сло
жене историјске, културне и језичке
везе, упркос тешким искуствима из
скорашњих ратних сукоба, није би
ло могуће избрисати. Културне везе
су преживеле. Ово сложено искуство
намеће се као главна идеја водиља у
нормализацији будућих односа. Због
тога је активна међународна промо
ција српске културе, која уважава тач
ке додира са различитим народима и
европску будућност Србије, од пресуд
не важности.

П

Небојша Брадић беседи у оквиру завршног програма 76. Вуковог сабора у Тршићу

Верна публика упркос јакој киши
цом Европом, није нимало повољнија
од оне коју је она имала у временима
када је све ово говорио, писао и радио
Вук Караџић. Стереотипи о Србији су
исувише чврсто успостављени да би се
лако мењали. Србија и српски народ

Штампање овог броја омогућило
је Министарство просвете Владе
Републике Србије

данас носе тешко бреме наметнуте од
говорности и кривице. После распада
Југославије и ратова који су је испра
тили, нису промењени само геополи
тички односи. Значајно је измењено
место српске државе и културе. Зато је

необично важно да се наша тренутна
позиција усаглашава са будућим стра
тешким националним циљевима. Ка
ко то учинити? Одакле почети?
Као и у Вуково време, за нас су од
пресудне важности добре културне

ПОВОДОМ 76. САБОРОВАЊА У ТРШИЋУ

Позив за Годишњу
скупштину
Вукове задужбине
Двадесет трећа седница Годишње
скупштине Вукове задужбине одржа
ће се у петак, 5. новембра 2010. године,
у сали Општине Стари град, Београд,
Македонска 42. Почетак седнице је у
10 часова.
Позивамо све задужбинаре, прија
теље и сараднике Вукове задужбине,
представнике привредних и других ор
ганизација, установа и државних орга
на да учествују у раду Скупштине.
На седници ће се размотрити Изве
штај о раду Вукове задужбине за пе
риод октобар 2009 – новембар 2010.
године и утврдити задаци за наред
ни период.
Очекујемо вас с добродошлицом!
Вукова задужбина

Призор из завршног сценског програма

ре поч етка разг ов о
ра о уласку Србије у
Европску унију, кул
тура долази прва. Ми
се не зан ос им о: ни
најснажније дипломатске иници
јативе не могу лако променити сли
ку која је у односу на нашу земљу
већ дуго на снази; тај стандард је ве
ома крут. Али она се може постепе
но и постојано мењати кроз културу,
непрекидним капиларним актив
ностима. Треба бити истрајан као
Вук Караџић.
Далеко су од нас времена када је
Јаков Грим поводом прве збирке на
родн их пес ам а предв иђ ао да ће се
због тих песама почети у свету учи
ти српски језик. Користећи културно
наслеђе, Вук је постигао да се знање
о српском народу прошири по Евро
пи. Питања споменичког наслеђа на
Косову и Метохији, питање опстанка
лектората за српски језик на катедра
ма универзитета у свету само су нека
која треба решавати на путу којим је
Вук Стефановић Караџић давно кре
нуо. Поуздани путокази на том путу
су успеси које српски аутори и умет
ници постижу у свету филма, позори
шта, литературе, музике и визуелних
уметности.
За Вукове следбенике још једна те
стаментарна реченица: „Али ја наде
никад не губим. Не да се, али ће се
дати! Полудоваћемо још коју годину,
нека буде и десетину и – стотину, али
разум и истина на крају увијек побје
ђују. Од данас па до сто година друга
чије ће се овдје и говорити и мислити
и – радити. Ја у потомство вјерујем: у
том налазим снаге за рад и тиме се
тјешим за све“.
Говорено 19. септембра 2010. у Тр
шићу

Небојша БРАДИЋ

У знаку три јубилеја
У периоду од 13. до 19. септембра 2010. године, у Тршићу, Лозници и Београду, одржан је 76. Вуков сабор.
Саборски дани протекли су у знаку више јубилеја: стогодишњице рођења Меше Селимовића
и двестогодишњице боја на Лозници, као и у знаку Године књиге и језика

П

рв ог дан а саб ор ов а
ња, у понедељак 13. 9.
2010, у Галерији „Мина
Караџић“ отворена је
изложба „Меша Сели
мовић у позоришту“ Олге Марковић,
кустоса Музеја позоришне уметно
сти. О јубилеју говорила је Ксени
ја Радуловић, директорка Музеја и
члан Одбора за обележавање стого
дишњице рођења Меше Селимови
ћа. Пригодну реч поводом отварања
саборских дана упутила је Миросла

ва Пејица, народни посланик, посеб
но поздрављајући Мешине ћерке,
Машу и Јесенку, које су својим при
суством допринеле да вече у Лозни
ци буде тако свечано и посебно.
Овогодишњи Сабор отворила је Ива
на Димић, директорка Драме Народ
ног позоришта: „Можда би требало
да мрзим, али не могу, немам два ср
ца, једно за мржњу, друго за љубав, ре
чи су дервиша, главног јунака романа
Дервиш и смрт Меше Селимовића.
Ова реченица је најбољи путоказ за

све нас и овим цитатом отварам све
чаности 76. Вуковог сабора“. Потом је,
у препуној сали Вуковог дома култу
ре, изв ед ен а предс тав а „Дерв иш и
смрт“ Нар одн ог поз ор иш та из Бео 
града. Комад, у адаптацији и режији
Егона Савина, изведен је захваљујући
пројекту Министарства културе „Ср
бија у Србији“.
Наредног дана, у уторак 14. 9. 2010,
у оквиру програма Баштина одвијала
су се три догађаја. У Вуковој задужби
ни у Београду почео је дводневни на

учни скуп под називом Творци језика,
у организацији Института за књижев
ност и уметност и Вукове задужбине.
Тиме су се организатори придружи
ли обележавању Године књиге и јези
ка. Научни скуп окупио је велики број
еминентних стручњака из области је
зика и књижевности. Истога дана, у
вечерњим часовима, у Музеју Јадра,
отворена је изложба „Бој на Лозници
1810“ чији је аутор био Горан Вилић,
кустос Музеја Јадра.
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САВЕТ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

ЗА ВЕЧНО СЕЋАЊЕ НА ДЕСАНКУ
ЛАТКОВИЋ (1947–2010)

Омаж
Дејану Медаковићу

Велики прегалац
Вукове задужбине

Академик Дејан Медаковић својим вишедеценијским делом следио Вукове поруке
које су имале трајну вредност, а пре свега оне које су се тицале задужбинарства.
Остаће упамћен и његов труд на обнови и ревитализацији порушених манастира

П

оводом годишњице рођења академика Дејана
Медаковића (7. јул 1922 – 1. јул 2008), у Свеча
ној сали Дома Вукове задужбине одржана је, 7.
јула 2010. године, проширена седница Савета
Вукове задужбине на којој су евоцирана сећа
ња на личност и дело овог великана српске науке и културе
и дугогодишњег председника Вукове задужбине.

богата културна традиција овог простора који обједињава
многе народе, Србе, Румуне, Мађаре, Немце, Словаке, Јевре
је, Русе. Такав зборник је у међувремену и начињен и упра
во је предат у штампу.
Десетине беседа које је Дејан Медаковић изговорио у Вуковој
задужбини, на њеним годишњим скупштинама и скупштина
ма њених огранака, стотине писама које је упутио установа
ма и појединцима упознајући их са радом Вукове задужбине
и ширећи вуковске идеје, залажући се за основне националне
вредности; десетине и десетине прилога које је објавио у четр
наест годишта Данице Вукове задужбине и осамдесетак броје
ва листа Задужбина, његов уреднички труд и искуство који су
резултирали у едицији Студије о Србима, у покренутој библи
отеци фототипских издања (пет годишта Вукове бечке Данице)
или библиотеци Ризница у којој се сабирају савремени записи
народних умотворина, посебно у библиот
 еци Синтезе, у којој
је објављен зборник Срем кроз векове. Слојеви култура Фрушке
горе и Срема – чине немерљив допринос овог нашег великана
Вуковој задужбини, којима се она дичи. То чини и основу трај
не успомене на некадашњег дугогодишњег председника Вуко
ве задужбине, академика Дејана Медаковића.
О активностима Вукове задужбине измећу две седнице Саве
та говорио је Видојко Јовић. Посебно је указао на рад огранака
Вукове задужбине, Трибине и Савета за српски језик, који има
задатак да повезује и подржава рад појединаца и надлежних
установа значајних за развој
јез ичке култ ур е у мат иц и и
расејању, пре свега у настави,
издавачкој делатности, елек
тронским медијима и данас
веом
 а запостављеном лектор
ском раду. Све ове активности
Савета имају посебан значај у
години која је проглашена Го
дином културе српског језика
и књиге (23. април 2010 – 23.
април 2011).

У надахнутом говору др Драшко Ређеп говорио је о Дејану
Медаковићу и његовом доприносу српској историји, историји
уметности и историји књижевности, очувању етичких, култур
них и духовних вредности српског народа. Посебно је указао
на допринос Дејана Медаковића у обједињавању српског се
вера и југа у осмишљену духовну и културну целину која до
приноси учвршћивању националне свести код Срба. Ређеп је
такође истакао како је Дејан Медаковић незаобилазни песник
и мемоариста и да његов Ефемерис иде у ред, не само најчи
танијих, него и најпоузданијих сага о нашем грађанству срп
ског севера.
Видојко Јовић говорио је о деловању Дејана Медаковића у
САНУ. Медаковић је изабран за дописног члана Одељења исто
ријских наука 1972. године, а за редовног члана 1981. године.
Био је секретар Одељења историјских наука (1981–1985); гене
рални секретар САНУ (1985–1994), а председник САНУ од 1999.
до 2003. године. Такође, Медаковић је био и члан више одбо
ра у САНУ (14) и бројних ор
ганизационих и уређивачких
одбора. Посебно је назначио
да је у оквиру Сентандрејског
одбора Дејан Медаковић руко
водио пројектом Топографија
споменика српске културе у
Мађарској; да је у Одб ору за
ром ант из ам и његов е прет
ходн ик е у књиж евн ос ти и
уметн ос ти имао инд ив ид у
ални пројекат Преглед српске
историје од З. Орфелина до М.
укова задужбина,
Валтровића; у Одбору за исто
заједно са Инсти
рију уметности био је на челу
тутом за књижев
пројекта Српска уметност у
ност и уметн ост,
XVIII веку, а у Одбору за исто
припрема научни
рију уметности Медаковић је
скуп под називом Творци јези
обављао истраживања о теми
ка. До сада је више од 30 науч
Историја српске уметности
них радника пријавило своје
новијег доба. Руководио је про
радове о овој теми и, како је
јектом Речник српских умет
планирано, скуп ће се одржа
ника, а у Одбору за ренесансу
ти у Саборске дане Вука Кара
и барок обављао је истражи
џића, 14. и 15. септембра 2010.
вања Српске барокне теме. У
године. У оквиру издавачке де
оквиру истраживања унутар
латности у току је интензивна
Хиландарског одбора објавио
активност на припреми осам
је два знач ајн а рад а: Ман а
наестог годишта Данице, срп
стир Хиландар у XVIII веку и
ског нар одн ог илус тров ан ог
Старе штампане књиге мана
календара за 2011. годину, са
стира Хиландара. Дејан Меда
обимним додатком, школским
ковић дао је видан допринос
забавником у боји: Даница за
планирању и унапређивању
младе. Даница ће тематски би
сарадње САНУ са другим ака
ти посвећена српском језику и
демијама (Мађарском, Румун
књизи. Такође, у овом годишту
ском и Чехословачком).
Данице штампаће се и Грама
Мио д раг Мат ицк и гов о
тика српског језика за основну
рио је о активностима Дејана
школу, аутора Душке Клико
Медаковића у Вуковој заду
вац, која је намењена ђаци
жбини, на чијем је челу био
ма и свима онима у матици
17 год ин а (1991–2008). Ука
и расејању који желе да боље
зао је да је Мед аков ић сво Портрет академика Дејана Медаковића,
упознају српски језик и разви
јим вишедеценијским делом рад Бранке Јукић
ју језичку културу. Успешно је
следио Вукове поруке које су
окончан и рад на припреми Зборника Банат кроз векове. Сло
имале трајну вредност, а пре свега оне које су се тицале заду
јеви култура Баната, а у припреми је и репринт издање Ков
жбинарства. Већи део рада академика Медаковића био је по
чежића за историју, језик и обичаје Срба сва три закона Вука
свећен Хиландару, манастирима Фрушке горе. Нема српског
Караџића, који је он објавио у Бечу 1849. године.
манастира нити српске цркве које он није више пута походио.
На седници Савета представљени су и дародавци, који су сво
Остаће упамћен Медаковићев труд на обнови и ревитализа
цији порушених манастира: Градац, задужбина Јелене Анжуј ја вредна дела даривали Задужбини: портрет Вука Караџића –
ске, Хопово, Фенек и Месић. Његова задужбина је и успешна бронза (дар Рајка Дукића и академика Николе Коке Јанковића,
мисија обављена 1951. године, захваљујући којој је Катарина вајара); портрет академика Дејана Медаковића – уље на платну
А. Јовановић, ћерка гласовитог српског фотографа Анастаса Јо (дар Драгана Стојкова, академског сликара); реплика Штапске
вановића, дозволила да драгоцена очева заоставштина, богата Карађорђеве заставе (дар Карић фондације); дар Фонда Дија
снимцима значајних људи наше прошлости, из Берна приспе спора за матицу и 150 књига Шарла Бодлера, Из „Цвећа зла“
(дар Чигоја штампе у преводу Леона Којена). На седници је за
у Београд.
кључено да се на редовној годишњој скупштини Вукове заду
рунска дела Дејана Медаковића, истакао је Ма жбине свим дародавцима уруче пригодна признања.
тицки, тичу се средишта српске култур е. Као
У послеподневним сатима у Сремским Карловцима, у орга
културне центре који исијавају и данас, он ту низацији Епархије сремске, издавачких кућа Прометеј и Каи
мачи и описује Хиландар, Трст, Беч, Сремске рос и Едуко центра, организован је посебан програм посвећен
Карловце. Био је заокупљен Дунавом и њего Дејану Медаковићу. У Карловачкој гимназији ученици су из
вим сливом многих нар ода, реком која није признавала вели позоришну представу по делу Дејана Медаковића Бомба
границе и баш зато била вековима најплодоноснија кул од сладоледа у хотелу Сахар; у Саборној цркви даван је помен
туролошка арена. Приликом припремања рада на пројек великану наше културе, у Владичанском двору отворена је из
ту Слојеви културе Баната кроз векове, зборнику значајне ложба Света гора фрушкогорска, а у књижари Каирос уприли
едиције Вукове задужбине – Синтезе, у којој су већ обја чено је дружење уз књиге Дејана Медаковића.
вљене књиге о српском рударству и Срем кроз векове, пона
Испред Вукове задужбине овом програму су присуствовали
вљао је да треба обухватити широки природни и целовити Миод
 раг Матицки, Слађана Млађен и Славко Вејиновић.
простор Баната, јер ће се само тако у пуном сјају показати

Славко ВЕЈИНОВИЋ
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есанка Латковић је била дугогодишњи управ
ник Вукове задужбине и секретар листа За
дужбина. Рођена је 1947. године у Салашу
Црнобарском, у Мачви. Завршила је Вишу
педагошку школу у Шапцу, а као апсолвент
на Филозофском факултету у Новом Саду запослила се
у Основној школи у Сланкамену, где је предавала српски
језик и књижевност. Од 1974. године радила је у бившем
Републичком секретаријату за културу на пословима за
дужбина, фондација и фондова. У том својству, као се
кретар Оснивачког одбора, непосредно је учествовала
у припремама за оснивање Вукове задужбине. Године
1988. примљена је за стручног сарадника Задужбине.
У јулу 1991. године постављена је за вршиоца дужно
сти, а 1993. године именована је за управника Вукове
задужбине. Ову функцију обављала је све до децембра
2002. године.
За то време посебно је била ангажована око оснивања
огранака Вукове задужбине, на организовању такмичења
из српског језика и језичке културе, успостављању и ши
рењу сарадње с огранцима у иностранству и Друштвом за
ширење и неговање дела Вука Ст. Караџића у Бечу, орга
низовању Међународног кампа фолклористике у Трши
ћу и Београду и била је један од покретача организовања
научног скупа Интернет и ћирилица. Водила је Лето
пис Вукове задужбине и увек је инсистирала на томе на
врата Вукове задужбине морају бити широм отворена за
све задужбинаре, пријатеље и сараднике Задужбине. Де
санка је активно радила и у редакцији листа Задужбина,
и то од самог почетка његовог излажења. Од јула 1989.
године, од шестог броја листа, постављена је за секрета
ра редакције и ту дужност је обављала све до одласка у
пензију 2004. године.
Преминула је 30. јула 2010. године, у 63. години живо
та и сахрањена у породичној гробници на Новом гробљу
у Београду.

Снежана БОЈИЋ

Дарови Задужбини
Бранка Јукић из Беочина даровала је портрет академи
ка Дејана Медаковића.
Вуковој задужбини даровали су своје књиге и књиге дру
гих аутора: Мирослав Предојевић, Радован Бањанац, Јо
ва Караџић, Миодраг Матицки, Часлав Оцић и Мирјана
Закић из Београда, Драго Његован из Новог Сада, Мини
старство за дијаспору Републике Србије и Огранак Вукове
задужбине из Ниша.
Управа Вукове задужбине најтоплије им захваљује.

С. Б.

Задужбинари
Вукове задужбине (86)
БЕОГРАД
Љубица Јоковић, велики добротвор, уместо четрдесето
дневног помена своме супругу Драгиши В. Јоковићу, дипл.
грађ. инж. из Београда, великом поштоваоцу Вукове заду
жбине од њеног оснивања 1987. године. Дуги низ година
Драгиша В. Јоковић био је велики добротвор и пренуме
рант календара Данице.
Станка Беба Кораб, добротвор
Душанка Николић
Марија Петровић, добротвор
ДРАГАЧЕВО (Зеоке)
Славиша – Славо Николић
ИНЂИЈА
Савета Ђорђевић
НИШ
Небојша Васић, Саша Луковић-Васиљевић, Новица Симић
ЧАЧАК
Мијодраг – Мићо Ћурчић
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< 1. страна
Испред локалне самоуп
 раве, при
сутнима се обратио Петар Екмешчић,
заменик градоначелника Лознице, а
изложбу је отворио академик Момчи
ло Спремић. Трећи програмски садр
жај другог дана саборовања одржан је
у Вуковом дому културе у знаку обе
лежавања јубилеја – 160-годишњице
оснивања КУД „Караџић“.
Хомо Балканикус је заједнички на
зив сад рж ај а кој и су прир еђ ен и у
среду, 15. 9. 2010. године. Вече етноло
шко-докум ентарн их филм ов а одр
жано је у сали Вуковог дома културе.
Изб ор филм ов а из фунд ус а Етн о
графског музеја саставила је др Ве
сна Марјановић, начелник Одељења
за проучавање народне културе. При
казани су вишеструко награђивани
домаћи и инострани филмови: Мир
за све, Ратарске свеће, Света Петка, У
захвалност козама, Свети играч. На
кон пројекција, уследило је гусларско
надметање чланова Гусларског дру
штва „Милан Топлица“ из Београда и
Гусларске секције КУД „Караџић“.

Н

аредни саборски дан
одвијао се под нази
вом Азбука Европе, те
је у Гостинској кући у
Тршићу, у четвртак 16.
9. 2010, у подне, представљен збор
ник радова о гласовитом преводи
оцу српских народних песама на
немачки језик, Терези Албертини
Луизи фон Јакоб-Робинсон Талфј

(Институт за књижевност и умет
ност, 2009). О Зборнику је најпре го
ворила Габријела Шуберт, инострани
члан САНУ и једна од уредница ове
публикације, затим академик На
да Милошевић-Ђорђевић, као и др
Лидија Делић. Промоцији је прису
ствовао и истакнути слависта, др Ро
берт Ходел, као и др Весна Матовић,
директорка Института за књижев
ност и уметност и такође уредница
Зборн ика. Прис утн им а се такођ е
обратио и др Миодраг Матицки, из
носећи прве утиске са научног ску
па Творци језика који је претходног
дана завршен у Београду.
Потом, двочасовни наступ Слобо
дана Тркуље, који је у Вуковом дому
културе свирао петнаест инструмена
та, одушевио је публику, међу којом је
било младих у великом броју.
Петак, 17. 9. 2010, био је посвећен
програму, насловљеном Мит и ствар
ност којим се настоји да се ревало
ризују постојећи стереотипи у нашој
култури и науци. Стога је у Гостинској
кући у Тршићу приређен Округли сто
под називом Лаза Костић и вуковска
традиција. У живој и динамичној ди
скусији учествовали су: др Алексан
дар Милановић, др Саша Радојчић, др
Драган Бошковић, Томислав Марин
ковић, Марјан Чакаревић, а модера
тор је био Војислав Карановић.
Библиотека Вуковог завичаја била
је домаћин Вуковој задужбини. Ове го
дине Задужбина обележава 20 година
постојања награде Вукове задужби

не за уметност и за науку. Тај јубилеј
био је повод да вече у целини буде
посвећено добитницима ове награ
де. Глумци Рада Ђуричин и Алексан
дар Глигорић говорили су одабране
текстове награђених аутора, док је др
Драшко Ређеп отворио изложбу наки
та Снови Хиландара Славољуба Галића
Ђанија, златара из Крагујевца, добит
ника признања за 2009. годину.
Вече је водила Снежана Бојић, а у
име Вукове задужбине присутне је по
здравила управница Слађана Мла
ђен.
У суботу увече, 18. септембра, у цр
кви Покрова пресвете Богородице на
ступио је хор „Колегијум музикум“
који од оснивања успешно води Да
ринка Матић-Маровић. Најнаграђи
ванији српски хор у лозничкој цркви
извео је композиције руских и срп
ских аутора. Солисти су били: Тамара
Којић, сопран, Радивоје Симић, тенор,
Владимир Андрић, баритон и Дарко
Манић, бас.
Завршни дан 76. Вуковог сабора, у
недељу 19. 9. 2010, започео је у галери
ји Вукове спомен-школе отварањем из
ложбе слика Ратка Лалића, професора
Факултета примењених уметности из
Београда. Изложбу под називом Запи
си на површини земље отворио je Срето
Бошњак. Након тога, у Гостинској кући,
потписан је Протокол о отварању Куће
писаца у родном селу Вука Караџића.
Протокол су потписали министар Не
бојша Брадић и градоначелник Лозни
це Видоје Петровић. Прву Кућу писаца

у Србији отворили су Зоран Хамовић,
специјални саветник министра култу
ре, и Драган Великић, писац.

П

от ом, тачн о у подн е
Мок рањч ев ом Хим
ном Вуку, у извођењу
хор ов а „Свет и краљ
Милутин“ и Градског
мешовитог хора под диригентском
палицом Дарка Несторовића, и по
дизањем саборске заставе, почела
је завршна свечаност. Присутне је
поздравио градоначелник Видоје
Петровић: „Овогодишња прослава
Вуку у част одвија се у знаку Године
књиге и језика, стогодишњице ро
ђења Меше Селимовића и, за нас
у Јадру, још једног великог јубилеја
– два века од боја на Лозници. Ако
је Вук својом реформом утемељио
нашу језичку отаџбину, јунаци бо
ја на Лозници утемељили су својом
поб едом границе Западне Србије
и тиме обавезали нас, њихове по
томке, да будемо увек први када је
у питању прогрес и напредак“. Све
чану саборску беседу казивао је Не
бојша Брадић, министар културе. У
част јубилеја два века од боја на Ло
зници, Љубивоје Тадић је написао
сценарио и режирао представу под
називом Бој на Лозници.
Завршну свечаност 76. Вуковог са
бор а прат ил а је неуо б ич ај ен о јака
киша, али она није омела публику,
нит и учес нике прог рам а и држав
не представнике. Глумци су додат

ОДРЖАН 39. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

Снажан подстицај
ђачком стваралаштву
Од 19. до 23. маја 2010. у Тршићу и Лозници одржан је 39. Ђачки Вуков сабор. Петодневна манифестација,
посвећена стваралаштву младих, окупила је готово три хиљаде ученика, стваралаца и такмичара

Т

ридесет и девето по реду
ђачко саборовање у Тр
шићу почело је у среду,
19. маја, концертом свет
ског првака у свирању
на хармоници, Лозничанина Моми
ра Новаковића. Момир је ове годи
не завршио средњу музичку школу
у Крагујевцу, у класи професора мр
Миљана Бјелетића, и уписао швај
царски музички конзерваторијум
у Лугану, где ће од октобра постати
редован студент под финансијским
покровитељством њ.к.в. принцезе Је
лисавете Карађорђевић. У програму
је учествовао и Дечји црквени хор
„Свети Сава“ који је, под диригент
ском палицом Драгана Ђедовића и
у пратњи оркестра виолина, извео
„Химну Вуку“ Стевана Ст. Мокрањца.
Ту су били и најмлађи чланови деч
јег хора „Славуји“. Они су, уз дириго
вање Дарка Несторовића, отпевали
композицију „Азбука“. Овогодишњи
Сабор отворила је Дајана Ђукић, уче
ница лозничке Гимназије „Вук Ка
раџић“, ђак генерације у школској
2008/09. години.
У четвртак, 20. маја, у Тршићу су по
челе да раде креативне радионице ко
је уобичајено привлаче велики број
заинтересованих основаца и средњо
школаца. Тршић је поново био стеци
ште младих који су месни амбијент
и дело Вука Ст. Караџића саобразили
сопственим стваралачким доживља
јима. Етно радионица одвијала се под
називом Куме, изгоре ти кеса и реа
лизована је у сарадњи са ученицима
ОШ „Вук Караџић“ и учитељицом За
горком Белић, етнологом Маријаном
Ђокић и историчарком уметности Ма
рином Цветановић. Радионица је обу
хватила обичаје и ритуале везане за
један од најрадоснијих догађаја у жи
воту човека – свадбу. Такође, велику
пажњу привукла је радионица Кали
графска ћирилица која је реализована
у сарадњи са Школом за уметничке
занате из Шапца. Професор калигра
фије Михајло Симовић упознао је по
лазнике са техником краснописа.
Још једн а рад ио н иц а бав ил а се
азбуком као подс тиц ајн ом грађ ом
за визуелно уобличавање. Радиони
цу Креативна азбука реализовала је
Јелена Рађен-Васиљевић, индустриј
ски диз ајн ер. Дал о се пос вед оч ит и
у коликој је мери Вукова азбука ин
спиративна за украшавање сувенира
и одевних предмета. Спој модерног,
примењеног и традиционалног дао

је низ занимљивих решења за будући
сувенир из Тршића. Моша Одаловић
је стварао са најмлађим полазници
ма радионице Креативног писања, а
Школа шаха окупила је заљубљенике
у ову мисаону игру. Ликовну радиони
цу похађали су ученици који су били
изабрани конкурсом. Од њих двадесет
одабрано је десет најбољих полазни
ка који су током јула били учесници
и летње ликовне колоније у Вуковом
родном месту. Ликовну радионицу во
дили су магистри сликарства, Снежа
на Нешковић-Симић и Драго Симић.
Истог дана у подне, Политикин за
бавник је у ОШ „Кадињача“ представио
добитнике престижне награде за дечју
књижевност коју додељује овај часо
пис. Вечерњи термин у Вуковом дому
културе био је резервисан за концерт
фолклорних ансамбала чији је дома
ћин био КУД „Караџић“. На концерту
је учествовало више од три стотине
младих играча, окупљених у следећим
друштвима: КУД „Бриле“ Беочин, Фол
клорни ансамбл Дома културе „3. окто
бар“ Банатско Ново Село, КУД „Фрула“
Липнички Шор, КУД „Троноша“ Коре
нита, КУД „Караџић“ Лозница и мажо
реткиње из Бање Ковиљаче.
Током претходних Саб ора, млади
из Лознице угостили су вршњаке из
Македоније, Хрватске, Републике Срп
ске, а овогодишњи гости су им били
средњошколци из Прешева и Бујанов
ца. Млади с југа Србије учествовали
су у раду мултимедијалне радиони
це под називом Интеркултурни ди
јалог – размена знања у којој су млади
Роми, Албанци и Срби размењивали
сопствена традицијска и свакоднев
на иск ус тва. Пос ебн о је пет ак, 21.
мај, протекао у њихову част. У пре
подневним часовима Тршић је по
сетио и председник Координационог
тела за југ Србије и министар за ло
калну управу и самоуправу у Влади
Републике Србије, Милан Марковић.
Истога дана, у Вуковом дому културе
проглашени су и победници конкур
са Вуково звоно. На овом литерарном
конкурсу, који већ осму годину ор
ганизује Огранак Вукове задужбине
у Лозници, учествовало је 88 учени
ка из разних крајева Србије. Награде,
које обезбеђују Вукова задужбина из
Београда, Центар за културу „Вук Ка
раџић“ и Гимназија „Вук Караџић“ из
Лознице, добили су: Данијела Бакал,
ученица економске школе из Бања
луке (за кратку причу); Ивана Илић,
ученица економске школе из Земуна
(за најлепшу песму); Наталија Коцић,

средњошколка из Ниша (за циклус пе
сама). У категорији основаца, награ
да за најлепшу причу припала је Вуку
Весићу из Руме, за кратку причу на
грађен је Лука Јовановић из Белог По
тока, а за сакупљачки рад и причу о
Костином селу награђен је Андрија
Вуличевић из Лепосавића.
У наставку програма пратили смо
веома добро осмишљену представу Ти
и ја смо ми, у извођењу младих са ју
га Србије. Представа која је играна на
четири језика – српском, енглеском,
албанском и ромском, и која прати
проблеме, радости, љубави и сумње
младих људи, ма где они живели, би
ла је прави изазов за публику у Вуко
вом дому културе.
У Галерији „Мина Караџић“, у окви
ру традиционалне изложбе полазника

ликовних колонија у Тршићу, изла
гао је Неб ојш а Глигор ић из Лоз ни
це, учесник 31. и 34. Ђачког Вуковог
сабора. Небојша је рођен у Лозници
1987. године, а 2007. је уписао студије
вајарства на Факултету примењених
уметности у Београду у класи профе
сора Драгољуба Димитријевића. Ово
му је прва самостална изложба.
Завршница Ђачких Вукових сабо
ра протиче увек у такмичарском духу.
Субота и недеља су у Тршићу, изме
ђу осталог, резервисане за Републич
ко такм ич ењ е учен ика основн их и
средњих школа из српског језика и је
зичке културе. Ове године, 20. Репу
бличко такмичење је окупило више
од три стотине ученика и наставника.
Домаћин такмичења као и увек била
је Вукова спомен-школа у Тршићу. На

Полазници Школе гитаре испред Вукове куће у Тршићу

ном експресивношћу надоместили
неповољне временске прилике, те се
програм није прекидао. Ипак, услед
кише, публика, нажалост, није била у
прилици да чује оригиналну музику
коју је Маријан Бабић компоновао за
ову представу, а коју је изводила гру
па „Тундри“, с мецосопраном Вери
цом Пејић. У сваком случају, Лозница
је први пут на Вуковом сабору имала
своју представу, посвећену својој тра
дицији, великанима, пре свега војско
вођи Анти Богићевићу. У представи су
играли Лепомир Ивковић, Љубивоје
Тадић, Србољуб Милин и Бранислав
Томашевић.
Поподневно саборско посело одр
жано је у Вуковом дому културе. Уче
ствовали су: КУД „Станко Пауновић“
из Панчева, Аматерско друштво за не
говање музике „Гусле“ из Кикинде и
КУД „Караџић“ из Лознице.
Тако је 76. Вуков сабор убрао многе
похвале за квалитет програма. Много
је лепих речи упућено и учесницима
и организаторима, те јаку кишу на за
вршници треба схватити као опомену
да се много не узнесемо, јер Вук и ње
гов рад заслужују увек више и боље.
Покровитељи овогодишњег Вуковог
сабора били су Министарство културе
и град Лозница. Генерални спонзор,
као и годинама раније, била је ком
панија „Дунав осигурање“, а пријатељ
сабора „Банка Интеза“. Медијски по
кровитељи били су Радио-телевизија
Србије и Лозничке новости.
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Малим отвореним сценама код Вуко
ве куће, у преподневним часовима, у
суботу 22. маја, учествовали су реци
татори победници различитих смо
три, полазници Школе рок гитаре и
фолклорни ансамбли. У Галерији на
саборишту проглашени су победници
такмичења у оквиру Ликовне ради
онице, а у Радионици старих заната
изложени су радови полазника оста
лих радионица.
На отвореној саборској позорници,
Позориште „Бошко Буха“ из Београда
извело је представу Плави зец, по мо
тивима песме Душка Радовића. Пред
става је динамиком покрета, музиком
и живописним костимима успела да
заокупи пажњу публике. Комад је ре
жирала Сташа Копривица, а играли
су: Катарина Илић, Павле Јеринић,
Немања Оливерић, Милена Николић,
Милош Влалукин и Марко Илић.

У

недељу 23. маја одржа
но је и 20. Републичко
такмичење средњошко
лаца из српског језика
и језичке културе које,
као и такмичење основаца, органи
зују Друштво за српски језик, Вуко
ва задужбина из Београда и Вукова
спомен-школа из Тршића. Покрови
тељи такмичења били су Министар
ство просвете и Град Лозница. Тога
дана, у поподневним часовима, у
дворишту Вукове куће, представље
на је Даница за младе. Публикаци
ју Вукове задужбине представили
су Слађана Млађен, управница За
дужбине, песници Моша Одаловић
и Милан Ивановић и председник
Огранка Вукове задужбине из Ло
знице, Милован Радивојевић.
Оцењујући значај одржавања Ђач
ких Вукових сабора у Тршићу, др Ве
сна Марјановић, начелник Одељења
за проучавања народне културе Ет
нографског музеја у Београду, нагла
сила је да се на овај начин: „помаже
зближав ањ е култ ур а у цел ин и, ле
гитимишу се и развијају сопствене
вредности, не само кроз афирмацију
језика или уметничког стваралаштва,
већ се остварује зближавање на раз
личитим нивоима са другим нар о
дима кроз спознају себе и свога међу
другима, спознају животног просто
ра и свих оних фактора који утичу
на развој социо-економске средине
условљене географским поднебљем.
Управо одабране теме за Ђачки Вуков
сабор данaс су веома популарне, често
се издвајају у оквиру нематеријалне
или неопипљиве културне баштине
на коју скрећу пажњу сви прегаоци
у култури широм света, посебно про
грамска оријентисаност Унеска“.
Многе активности овогодишњег Са
бора протекле су у знаку припрема за
јубиларни 40. Ђачки Вуков сабор 2011.
године када се планира отварање је
динственог музеја у Србији – Музеја
језика и писма који је добио подршку
Министарства културе у оквиру про
грама Година књиге и језика.
Организатор 39. Ђачког Вуковог са
бора био је Центар за културу „Вук Ка
раџић“, покровитељи Министарство
културе и Град Лозница, пријатељи
Сабора Идеа ДОО, Нели ДОО Троноша
вода ДОО и други, а медијски покро
витељи РТС и Лозничке новости.
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ОДЛАЗАК ВЕЛИКОГ ПРИЈАТЕЉА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

ИЗ ОБИЧАЈА СВРЉИШКОГ КРАЈА

Драго Ћупић

Музигруда
и Ђурђевдан

(1932–2010)

У

Београду је после краће болести 18. јуна пре
минуо др Драго Ћупић, научни саветник и ду
гогодишњи директор Института за српски језик
САНУ у пензији. Драго Ћупић је рођен у Зага
рачу код Даниловграда 19. марта 1932. године.
По завршетку ниже гимназије у Даниловграду (1947) и учи
тељске школе у Никшићу (1951) распоређен је на посао, али
је касније уписао студије и завршио српскохрватски језик
и књижевност на Филозофском (Филолошком) факултету у
Београду (1961), где је и докторирао 1975. с темом Говор Бје
лопавлића. У Црној Гори је радио на пословима образовања,
од учитеља основне до професора више педагошке школе.
Од 1960. до 1979. године радио је у Републичком заводу за
унапређивање школства. Од 1. јуна 1979. Драго Ћупић пре
узима дужност директора Института за српски језик САНУ
и на тој функцији је био све до одласка у пензију 1. августа
1996. године. Ту је прошао и научни пут до највишег науч
ног звања – научни саветник.
Научно дјело Драга Ћупића је велико
и разноврсно. Његова изабрана библи
ографија – из које су, дакле, изоставље
ни многи радови који су изван науке о
језику, или се мање тичу ње, до 2008. го
дине премашује број 450. Дао је посебно
крупне резултате у следећим области
ма науке о српском језику – дијалекто
логија, ономастика, савремени српски
језик и историја српског језика.
Као дијалектолог, Д. Ћупић се увр
стио међ у наш е најз ас луж ниј е по
сленике у овој грани науке о српском
језику управо захваљујући моногра
фији Говор Бјелопавлића. Родном За
гарачу најљепше се одужио великим
Речником говора Загарача (1997), који
је урадио заједно са својим рано пре
мин ул им син ом Жељком Ћуп ић ем.
Овај рјечник спада међу најбоља дје
ла те врсте код нас и користи се свуда
у славистичком свијету. Грађу за овај
рјечник скупљао је Драго Ћупић више
од тридесет година. Тако је спасао од
заборава многе ријечи које означавају
предмете и појмове из традиционалног
народног живота. На основу ње се могу
добијати информације не само о јези
ку, већ и о духовној култури Срба овога
краја. Рјечник садржи око 10.000 рије
чи и „макар три пута толико значења“.
Овом приликом треба посебно споменути и Ћупићеву књигу
Лингвистички огледи о Вуку и Његошу (1988). У два поглавља
груписани су радови о ова два великана српске културе. Овдје
бих само скренуо пажњу на обимнију студију под насловом О
језику Вукових српских народних пословица. Уз запажене радо
ве из историјске ономастике, Драго Ћупић је дао значајан до
принос и овој научној дисциплини и радовима из савремене
ономастике Црне Горе: о ономастици Загарача, средњег тока
ријеке Зете, али су ту и радови из ономастике Србије.

Д

раго Ћупић је дао посебно лијеп допринос изу
чавању проблематике савременог српског јези
ка, језичке норме и језичке културе. У научним
часописима је објавио велики број научних ра
дова посвећених различитим питањима савре
меног српског језика и његове норме. Ћупић је спадао у ред
наших најактивнијих лингвиста који је деценијама проуч
 а
вао проблеме функционисања савременог српског стандард
ног језика, узроке слабог познавања језичке норме, и нудио
рјешења за многе проблеме из те области. Писао је година
ма и популарне чланке за најширу културну јавност ради
подизања нивоа језичке културе и свијести о потреби да се
брине о учењу стандардног језика. Многи су објављивани
и у листу Политика, и тако били доступни широј културној
јавности. Држао је десетине и десетине предавања на ра
зним трибинама у Београду (посебно на трибини Библио
теке Петар Кочић и у Библиотеци града Београда) и изван
њега, на радију и телевизији, посебно на Првом и Другом
програму Радио Београда. Из те области он је са Егоном Фе
кете и Богданом Терзићем објавио три књиге: Слово о језику
(Београд, 1996); Слово о језику; књига друга (Београд, 2001) и
Српски језички саветник (Београд, 2005). Треба посебно по
менути и Ћупићеве радове посвећене проблемима функ
цион
 исања српског језика прије и послије растакања СФРЈ
– радове из социолингвистике и језичке политике. У тим
радовима он се залагао за то да се језичка политика не ста

БИБЛИЈСКА
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Потврда
зрелости
народа

Н

вља у функцију дневних интереса одговарајућих друштве
них група на српском језичком подручју, доказивао да је
језик првенствено средство комуникације и оруђе културе,
а не средство за остваривање политичких интереса. Међу
тим, у посљедњим деценијама је био свједок чињенице да
се језик користи управо у политичке сврхе, да се цијепање
српског језика чини управо с таквим циљевима, што га је
чинило несретним. Као лингвиста и човјек он је чинио све
указујући на погубност таквога „језичког планирања“, о че
му читалац може наћи велики број радова и интервјуа у Ћу
пићевој библиографији.
Драго Ћупић је учествовао са рефератима на великом броју
научних скупова у многим научним центрима бивше Југосла
вије, да поменемо овдје само оне у иностранству: 13. међуна
родни ономастички конгрес (Краков, Пољска), 9. међународни
конгрес слависта (Кијев, Украјина, 1983), 10. међународни кон
грес слависта (Софија, Бугарска, 1988), 11. међународни кон
грес слависта (Братислава, Словачка, 1993), 1. чехословачка
ономастичка конференција (Тројано
вице, 1982). Предавао је по позиву на
универзитетима у Москви, Варшави,
Кракову, Будимпешти, његови радо
ви објављивани су у научним публи
кацијама у иностранству – у Русији,
Пољској, Бугарској, Чехословачкој, Ње
мачкој, Италији.

Б

ио је члан ред акц иј а на
ших реномираних часопи
са Српски дијалектолошки
зборн ик, Јуж нос лов енс ки
филолог, Наш језик, те глав
ни о одговорни уредник часописа Збор
ник за језик и књижевност Друштва за
српскохрватски језик и књижевност из
Подгорице. И овом приликом треба на
гласити да др Драго Ћупић није само
формално или по службеној дужности
био члан редакција ових часописа; он
је и свој им прил оз им а и ангажов а
њем у раду редакција, а као директор
и обезбјеђивањем редовног излажења,
давао допринос квалитету часописа.
Драго Ћупић је, такође, био члан, вр
ло активан, многих научних и струч
них тијела, у земљи и иностранству,
као што су Ком ис иј а за оном ас тик у
при Међународном комитету слави
ста са сједиштем у Кракову, Комиси
ја за општесловенски лингвистички
атлас при МКС (сед иш те у Мос кви), Међуа кад ем ијс ки од
бор за дијалектолошке атласе (при САНУ, као представник
Црне Горе), Одбор САНУ за ономастику, Одбор САНУ за Реч
ник српскохрватског књижевног и народног језика, Одбор за
стандардизацију српског језика (представник ЦАНУ), члан
Друштва за српски језик и књижевност, почасни члан Сла
вистичког друштва Србије, члан Матице српске, члан Њего
шевог Института ЦАНУ, члан Удружења књижевника Србије.
Уз све речено, потребно је истаћи да је Драго Ћупић много
преводио с руског језика. Посљедњих двадесетак година об
јављено је више од десет хиљада преведених књига из фи
лозофије, историје, етнографије.
Изузетна оданост послу и организаторске способности у
области науке, толерантност и конструктивност најбоље се
потврђују чињеницом да је у више наврата биран за дирек
тора Института за српски језик САНУ. Др Драго Ћупић нам
је свима познат као човјек необичне људске доброте, спре
ман да се увијек без остатка ангажује кад је некоме требала
помоћ било које врсте. За помоћ другима он је увијек имао
времена. Изузетно срдачан од првог сусрета с човјеком, лако
препознатљив по добронамјерности, Драго Ћупић је спадао
у данас врло ријетке људе с којим се лако спријатељи, а с ко
јим се пријатељство није могло раскинути. Он је дао велико,
значајно и трајно дјело српској филолошкој науци и српској
култури, а међу колегама и пријатељима остаће у сјећању по
најљепшим људским особинама.
Посебан допринос Драго Ћупић је дао раду Вукове задужби
не. Учествовао је, као делегат, на Оснивачкој скупштини Заду
жбине, која је одржана 6. новембра 1987. године и био одмах
изабран за предсједника Одбора за језик, књижевност, истори
ју и фолклор. На првој редовној годишњој Скупштини Вукове
задужбине изабран је за члана Извршног, односно Управног
одбора и у њему је активно радио све до смрти. Такође, Дра
го је био и члан Одбора за додјелу награде Вукове задужбине
у области науке.

Срето ТАНАСИЋ

едавно је са успехом завршен
рад на изузетно важном делу –
Библијској енциклопедији чи
ји је аутор протођакон Радомир
Ракић, бивши лектор Богослов
ског факултета у Београду, а сада професор
на Богословском факултету Свети Васили
је Острошки у Србињу (Република Српска).
Са енглеског, немачког и руског, отац Ракић
преводи на српски језик многу богословску
литературу и представљао је више пута Срп
ску православну цркву на многим међуна
родним скуповима. Он истиче да је основни
циљ Библијске енциклопедије (2004, Србиње)
да читаоце упути у богонадахнути садржај
Светог писма. Библија није само јеврејска,
нити грчка књига, већ је и наша, српска. У
томе се она умногоме разликује од васколи
ких дела световне садржине, јер када је реч о

Шекспировим драмама или Гетеовим дели
ма, романима Достојевског, обавезно исти
чемо њихово национално порекло. Међутим,
Библија је универзална, уколико је читамо
као дело намењено спасењу душа.
Библијска енциклопедија састоји се од два
обимна тома, у којима су азбучно распоређе
ни обрађени појмови (из богословије, морала,
богослужења, географије, ботанике, зоологије,
етнографије, историје...). Значајније библијске
личности обрађене су исцрпније (нпр. Илија,
Исаија, Јеремија, Јован Крститељ, Матеј, Мој
сије...). Такође, прикључене су и ванбиблијске
личности, догађаји или места од значаја за би
блијску традицију (нпр. Рас Шамра, Елба, Наг
Хамади; династије фараона, Селевкида, Пто
ломејаца и др.). У својој десетогодишњој посве
ћености при изради овог капиталног дела, отац

Р

ечи Музигруда нема ни у црквеном
кал енд ару ни у Речн ик у Мат иц е
српске. Али у сврљишком крају то
је имендан за 5. мај који се просла
вља заједно са Ђурђевданом. Уочи
тог дана по брдима Тресибабе, Облика и Куле
момци наберу дивљи јоргован, здравац и де
весиљ, а девојке и деца у Бесном кладенцу бо
жур, дебељачу, жути шипак и млеч, а по пољу
остало цвеће. Ујутро на дан Музигруда устаје
се пре зоре. Домаћин са кондиром, а домаћи
ца са бошчалуком и жене са мезелуцима, а де
војке и деца са цвећем и тако цело село Варош
сиђе на Тимок. Ту је и комплетна блех музика
(сеоска банда). Домаћини и старији људи седе
поред обале и „достирају“ мезелуке. Девојке на
Тимоку вију венце, а деца и момци им додају
цвеће, шале се, задиркују и певају док музика
свира. Венци (свака кућа по три венца) морају
бити готови пре сунца. Онда се одигра коло и
формира колона за повратак у село: напред му
зика, затим девојке и момци са венцима (око
400 венаца) а за њима остали.
До села има један километар, али се не иде пу
тем, већ преко поља са музиком, певањем, шала
ма. На раскршћу у селу одигра се коло, а онда се
разилази кућама.
У подне се један венац стави на капију двори
шта, па цела фамилија одлази на појату. Овчар
је још синоћ одвојио јагањце. До овог дана они су
били са мајкама и сисали млеко, а овце се нису
музле. До Ђурђевдана није се јело ни млеко (од
оваца) ни млади сир. Овчар је напасао овце и са
да их притера пред појату. На вратињцу (улаз у
појату) ископа се рупа у земљи у коју се стави
кравајче (мали хлеб величине шаке специјално
за ову сврху), затрпа земљом, на то се стави ко
тлић, па на котлић један венац, на венцу велика
погача која је на средини шупља, па на то брдо,
савељка, чешаљ и прстен. Овчар се припреми за
мужу и покаже коју овцу да му прву притера
ју па се њој на врат стави венац, а онда је овчар
помузе у припремљени котлић. Затим се са ко
тлића скине све сем венца и продужи мужа свих
оваца. Када се котлић дигне, откопа се кравајче
да се види да ли је ту дошло нешто живо што је
повољан знак за напредак. Затим се на ливади
руча. Онда се млеко однесе кући, да се посири, а
сир се у цедилу оцеди од сурутке и добија груда
сира (зато се и зове музигруда).
Сутра за Ђурђевдан се устане рано. Жене, девој
ке и женска деца иду у поље да беру лековито би
ље. Домаћин са мушком децом иде на њиве, где
од припремљених шибљика праве крстиће које
убадају у њиве са житом. Овчар иде да пусти ов
це и јагањце на пашу, а на појату пођу и они који
су задужени за припрему ђурђевског јагњета. То
је у тој години прво јагње које се коље. То се ради
на појати и тамо се и испече на ражњу. У међувре
мену домаћице су припремиле ручак и у подне
цела фамилија се скупи код појате.
Пре ручка се обави најважнији ђурђевдански
обред. Овогодишња јагњад се обележи знаком
фамилије. На левом увету јагњета маказама се
уреже знак по коме се касније, ако се помеша
ју са другим стадом лако могу одвојити. Деца по
ливади хватају јагње и приносе за обележавање.
Исечени комадићи се укопају у мравињак да би
јагањаца било ко мрава.
Затим се на ливади, под гранатим храстом при
реди ручак. За мезе сир од јучерашње груде са
младим луком и ракијом. На крају јагњетина са
ражња. Домаћин узима леву плећку, па када по
једе месо, добро очисти лопатицу и онда тумачи
знакове са коске каква ће бити година, нарочи
то за чељад и стоку. Мада то ради због обичаја,
а прича зависи од маштовитости домаћина. На
крају свима пожели здравље и срећу. По подне
село се окупи на игранку.
У ноћи између 5. и 6. маја 1941. године, одва
жне групе из села Вароши, Нишевца, Мерџелата
и Сврљига из немачког магацина у Сврљигу из
неле су један тешки митраљез, 13 пушкомитра
љеза, 88 пушака и осам сандука муниције чиме
је почела припрема за борбу против окупатора.
На ђурђевдански излет није се могло! Рат је уга
сио лепе обичаје. А данас нема ни оваца ни ов
чара, па ни одговарајућих обичаја.

Раде МИЛОСАВЉЕВИЋ

Ракић је имао на уму као узор књигу Пуна илу
стрована енциклопедија, руског архимандри
та Никифора, која је објављена 1892. године и
прештампана 1992. године у Москви, као и неке
савремене енциклопедије на немачком и ен
глеском језику. Многи аналитичари истичу да
овако замишљен и остварен подухват, као што
је Библијска енциклопедија на српском језику,
представља значајно дело којим би волели да
се похвале и други народи у Европи, јер је по
стојање такве енциклопедије потврда духовне
зрелости једног народа.
Ова Библијска енциклопедија, једина на Бал
кану, ускоро ће бити преведена на бугарски и
македонски језик и биће богоуг одна верни
цима и добродошла свим осталим заинтере
сованим читаоцима и истраживачима широм
света.

Марија ТАРЈЕВИЋ
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УЗ ГОДИШЊИЦУ ОБЈАВЉИВАЊА „СалА дебелога јер“ (1810–2010)

Сава Мркаљ – два века дуга
Сава Мркаљ (око 1783–1833)
објавио је у Будиму, 1810.
године, „Сало дебелога јера
либо азбукопротрес“, којим је
стварно потресао учену
јавност, фасцинирао
Копитара и одушевио Вука.
Ми смо тек одскора почели
да схватамо шта је Сава за
нас урадио. То ми Сави Мркаљу
два века дугујемо – да коначно
схватимо и прихватимо ко је
реформисао нашу азбуку

С

ава Мркаљ родио се у Ласињском
Сјен ич ак у, у зас ео к у Мрк аљ и,
пред крај 18. века. То где се родио
говори нам зашто не знамо тачно
када се родио, јер се у та времена
у таквим забитима није мислило о датумима
рођења. Рађало се, живело и умирало. Један
аутор, који је о Сави писао 1877. године, као го
дину рођења наводи 1783; други аутор, који је
о Сави писао 1911. године наводи датум, али
и различиту годину – 29. септембар 1782. го
дине. Никако се не поклапају ни ретки пода
ци из школовања и живота. Знамо да је после
две године школовања завршио тзв. клири
калну школу у Плашком и да је био учитељ у
славеносрпској школи у Госпићу. Две године
школовања не звучи као велико образовање,
чак ни за времена у којима се већ умеће чи
тања рачунало у образовање. Али се Сава не
чим очигледно истицао, јер су га практично

из школске клупе, као младића од 16-17 годи
на, одмах узели за учитеља.

И опет његова судбина тоне у таму, коју проби
ја тек покоја прича о несрећном животу, о томе
како је допао затвора и о томе како је душевно
оболео. Тај део Савиног живота пратимо кроз
преписку других, тужну и страшну преписку из
међу аустријских власти и „његових“, о човеку
кога нико не жели да збрине.

Знамо, даље, на основу оскудне фактографи
је, да у времену од 1803. до 1806. године завр
шава загребачку Архигимназију, да одмах по
завршетку Архигимназије постаје студент фило
зофије у Загребу на Краљев
ској академији знаности и
„Јао! јао! јао триста пута! /
знамо да се, када је изучио
Пала нам је, пала коцка љу
загребачке школе, запутио
та; / Море зала ов је свет! /
на студ иј е фил оз оф иј е и
Лед и ватра, зрак, и гром, и
математике у Пешту.
вода, / Звери, змије, гад од
Поу з дан о знам о да је у
разна рода, / Често век нам
Пешти написао, а у Будиму,
чине клет!
септембра 1810. године, об
јавио Сало дебелога јера ли
Зло је мучн о сад аш ње
бо азбукопротрес, којим је
подн ет и, / Зло нас бивш е
стварно потресао учену јав
пече у памети, / Будуће већ
ност, фас цин ир ао Јерн еј а
једе нас. / Дневне туге рађа
Копитара и одушевио Вука
ју сне ’удне, / А сни ноћни
Караџића. Ни један ни дру
растуже нас будне. / Јесмо
ги нису то тада крили.
л’ без зла који час?“
Не знамо, међутим, шта
је потом радио скоро годи
Уз ову своју песму, Сава је
ну дана, али знамо да је та
оставио забелешку: „Саста
да кренуо у живот, ако се то
вљено, кад у Горњо-Карло
што ће уследити животом
вачку боловаоницу доспедо
може звати.
побеђен, и остављен од све
Знамо да се крајем 1811.
га света“.
год ин е зам он аш ио у ма
настиру Гомирју, знамо да
На крају је испало да за
1813. године ђакона Јулија
напаћену душу Савину „ње
на Мркаља лишавају чина Насловна страна књиге
гови“ нису хтели да се по
и отпуштају из манастира. Саве Мркаља „Сало дебелога
брину. Зато се нашао „Неко“
Знам о да је пот ом поч ео, јера” из 1810.
ко се за Саву уместо „њего
несмирен, да лута просто
вих“ побринуо. Побринуо се
рима физичким и просторима душе. Знамо да тако што га је сместио у бечку душевну болни
се непомирен са собом није могао помирити цу, народски речено – у лудницу. Ја се своје ма
ни с људима око себе. Засигурно нам се, и даље ште плашим, па зато вашој машти препуштам
несмирен, јавља 1817. године, у Новинама срп да измашта како је могао изгледати живот гре
ским, где објављује Палинодију либо обрану де шног Саве у бечкој лудници од 1830. до 1833.
белога јера и Предложеније противу Обране.
године.

Претпостављамо да је Сава Мркаљ своју му
чену душу препустио Богу негде између априла
и септембра 1833. године. Знамо поуздано да је
Самуило Илић 20. септембра 1833. написао Вуку
писмо у коме каже: „Хвала богу што се смиловао
на покојнога Мркаља, те га је себи узео“.
Ја бих, 177 година касније, ипак додао – хва
ла Богу што нам га је најпре дао, иако не знамо,
заправо, када се родио, иако не знамо, заправо,
како се школовао, иако не знамо, заправо, шта
му је, грешном, било у души и на души, иако не
знамо, заправо, како је живео, иако не знамо, за
право, када је умро, иако не знамо, заправо, ни
како је изгледао. Ништа заправо не знамо, а то
лико му дугујемо.
А шта му то дугујемо?
Дугујемо му признање да је, у својој генијал
ној књижици Слово дебелога јера либо азбуко
протрес, објављеној 1810. године, на свега 18
страна:
1) у
 тврдио фонолошки систем српског језика у
његовом савременом облику (29, тј. 30 фоне
ма);
2) р
 еформисао српску азбуку и свео је на 29, тј.
30 слова – а, б, в, г, д, дь, е, ж, з, и, і, к, л, ль, м,
н, нь, о, п, р, с, т, ть, у, ф, х, ц, ч, (гь), ш;
3) п
 редложио да се наш правопис равна према
начелу Пиши као што говориш.
Ово је Вук схватио још 1814. године и одао је
Сави признање у предговору својој Писменици
српскога језика: „Ја сад овдје, имајући за намје
рење успјех српскога књижества, не могу дру
ге азбуке употребити него Меркаилову, јербо за
српски језик лакша и чистија не може бити од
ове“. Истини за вољу, тада и никада више.
А од тада су прошла скоро два века. Ми смо
тек у протекле две деценије почели да схватамо
шта је Сава за нас урадио. И још то нисмо сасвим
ни схватили ни прихватили. То ми Сави Мркаљу
два века дугујемо – да коначно схватимо и при
хватимо ко је реформисао нашу азбуку.

Мр Владо ЂУКАНОВИЋ

СТОТИНУ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА СКЕНДЕРА КУЛЕНОВИЋА

Драматично сведочанство
нашега времена
Живећи и пишући у историјском смислу на размеђу епоха, у драматичном људском процијепу између
друштвеног и интимног, у поетском процијепу између традиције и модернитета, између локалног и европског,
у изузетно промјенљивим друштвеним, идеолошким и књижевним околностима, Скендер Куленовић је
прошао кроз низ драма и ломова које се у његовом дјелу преламају и осјећају

С

кендер Куленовић није био
пјесник који ствара посте
пено и методично у скла
ду са извјесном „логиком“
прих ваћ ен е конв енц и
је-форме. Зато су законитости двају
основних пјесничких облика – сонета
и поеме – само онај далеки оријентир
који је можда значајнији за критича
ре и историчаре књижевности, него за
пјесника самог. Куленовићевом тем
пераменту и његовој силовитој, орган
ској језичкој имагинацији тијесна је,
стегнута и артифицијелна пјесничка
форма. Стога и његов првијенац, ви
јенац од пет сонета „Оцвале приму
ле“, није толико значајан по степену
овлад ав ањ а пјес ничк им умиј ећ ем,
„занатом“ матошевско-визнеровског
сонета, него неупоредиво више по пу
ноћи осјећања, по густом, пантеистич
ком ткању, по тмулом и затомљеном, а
интензивном проживљавању које на
пиње и растеже сонетне оквире. Куле
новићу је ближи Назор него Матош и
Визнер. Модулацију и аутентичност
његовог раног пјесничког гласа у јед
ној старинској поетици, сада већ спо
мен арској, а и тада на сам ој ивиц и
манира, обезбиједило је младалачко
и сензуал
 истичко осјећање свијета и особено
језичко насљеђе, крепка, регионална, зави
чајна лексика коју је Куленовић унио у на
метнути или преузети калуп сонета. Његов
сензуализам и босанска лексика у строгој со
нетној форми дали су тој поезији и неке нове,
опорије тонове. И премда је тај рани Кулено
вићев глас ситан, ипак је значајан за његов
даљи пјеснички развој.
Опорији тонови пјесништва и историје, рата
и морала, тек ће у изузетним приликама на
родноослободилачке борбе и социјалне рево
луције избити у први план, и то напор едо са
носиоцима тога богатог историјског, моралног

нализован облик примјерено својим пјеснич
ким хтијењима, али га бира између оних које
му вријеме и специфичне историјске, социјал
не и књижевне прилике намећу.
Скендер Куленовић је пјесник који је живо
реаговао на глас тога времена и тих прилика.
Куленовић је образац за своје поем
 е имао у на
шој епској народној поезији. Многе наше епске
пјесме и саме су поеме у којима се у органском,
синкретичком јединству чује епски, лирски и
драмски глас. Једна од таквих пјесама на ко
ју је темељито наслоњена „Стојанка“ (а и у са
моме њеном имену које никако није случајно,
као ни имена свих Куленовићевих ликова у по
еми, већ су присутна значења постојаности, до
стојанства и усправности) јесте наша класична
епска пјесма „Смрт мајке Југовића“. Уосталом,
поема је као жанр и настала у вријеме роман
тизма, и то као један од резултата мијешања у
класичној поетици строго раздијељених родо
ва и врста, па су и наши пјесници романтизма
обрасце за поему такође налазили у нашој на
родној поезији.

Скендер Куленовић
и језичког насљеђа са којима се Куленовић, ко
муниста и пјесник, на непоновљив начин иден
тификовао у вријеме када је сам народ постао
субјект историјских збивања. Дубока, запретана
народна језичка и пјесничка основа као морал
на парадигма, за вријеме народноослободилач
ке борб е избија на саму површину. Пријесна,
сирова, уз то колективна, она се није могла об
ухватити малом и артистичном сонетном фор
мом. Зато се Куленовић опредјељује за већу,
слободнију и прикладнију форму – опредјељу
је се за поему. Поем
 а као облик у коме се ком
бинује лирско са епским и драмским готово да
је била наметнута пјеснику у тим драматичним
збивањима. Пјесник, наиме, бира конвенцио

М

ажуранићев спјев Смрт Сма
ил-аге Ченгића, за који је Ку
лен ов ић имао нар оч ит ог
афинитета и о којем је пи
сао, носи поднаслов јунач
ка поема. Куленовић се у својим тзв. ратним
поемама користио језичким и пјесничким
народним облицима, специфичном врстом
колажирања готових народних и простонарод
них поетских образаца. Те „пјесме у пјесми“,
цјеловите обрасце народне пјесме интерпо
лир ан е у поем у, елаб ор ир а рука мод ерн ог
умјетника, не понављајући већ обнављајући
ту традицију. Искуства поезије Октобра, над
реалистичких авантура и социјалног покрета
књижевности, нарочито оног Крлежиног, „на
књижевној љевици“, а затим и Куленовићева
идеолошка убјеђења у органској вези са то
ковима Револуције, усмјеравала су и функ
ционализовала његову поетску ријеч чија је
„кичма“ утемељена у нашем тлу и језику.

То, међутим, никако не значи да желимо да
оправдамо Куленовићеве слабости, нарочито,
присутне у „Писмима Јове Станивука“. Слабости,
наиме, није тешко уочити, али их је много теже
објаснити, и то увијек водећи рачуна о природи
пјесниковог дара и темперамента, те и о изу
зетним историјским, социјалним и књижевним
условностима у којима су та дјела настајала.
Битно измијењене прилике, нарочито књи
жевне, захтијевале су од пјесника да и у мирно
допским оквирима још једном преиспита глас у
себи и око себе како би опет успио да организује
своју поетску и језичку имагинацију. У позним
сонетима кондензовано животно и пјесничко
искуство са метафизичким обрисима и опорим,
егзистенцијалним, резигнантним тоновима у
којима нема ратних пејзажа, али у којима су
и „мирнодопски“ готово исто толико реални и
оштри, значе заправо пјесничко сазријевање,
пун процват локалне боје балканског сентимен
та и колорита, и то у једној освештаној европској
форми каква је сонет, која и омогућава меди
јум просвјетљења тог људског и пјесничког иску
ства. У помјереном пјесничком осјећању свијета
и себе у том свијету сусрет и сродност са Раич
ковићевом поезијом обогатили су и Куленови
ћев стих једном поетском самосвијешћу коју је
Куленовић изванредно експлицирао у својим
есејима.
Живећи и пишући у историјском смислу на
размеђу епоха, у драматичном људском проци
јепу између друштвеног и интимног, у поетском
процијепу између традиције и модернитета, из
међу локалног и европског, у изузетно промјен
љивим друштвеним, идеолошким и књижевним
околн ос тим а, Скенд ер Кул ен ов ић је прош ао
кроз низ драма и ломова које се у његовом дје
лу преламају и осјећају. То дјело је потресан тор
зо, драматично свједочанство нашега времена,
његових вјера и сумњи. Управо том моралном
храброшћу да о ономе што је кризно у време
ну и у људском постојању аутентично и пуним
гласом проговори, Куленовићева поезија и је
сте окренута будућности.

Рајко ПЕТРОВ НОГО
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УЗ УСПОМЕНУ НА МИРОСЛАВУ – ЛИЛИ ПЕТРОВИЋ (1923–2009)

Учитељу захвални ђаци
Професорка Мирослава
Петровић једна је од тих
угаоних стубова у животу
својих ученика и свих оних који
су имали привилегију да вођени
њеном благом, а сигурном
руком, разгрћу бескрајне
и сложене стазе музике,
а посебно клавирског звука

В

На вест да се Лили Петровић преселила на ону
другу страну живота, једна наша колегиница,
коју је живот одвео путевима класичне фило
логије, па и на другу страну Атлантика, посла
ла ми је своје кратко сећање из школских дана:
’Лилика је била тако фина особа, као нека порце
ланска фигурина, као да је лебдела над земљом,
а није живела обичним животом као остали’.
И заиста, Лили Петровић је живела у музици
и кроз музику, вероватно још од ране младости,
али не лебдећи у сновима, већ чврсто утемељена
у музички начин мишљења и говора. Ослонац
је свакако добила у стабилној, а космополитској
породици, уз мајку Францускињу и оца Србина,
правника, са изразитим сликарским даровима.
Кроз школовање је прошла бриљантно и нека

еликани педагогије који живот про
веду у сенци својих ђака остају да
живе онолико колико и њихови ђа
ци, и ђаци њихових ђака. Негујући
најбољу људску тековину – захвал
ност, Центар за музику, Задужбине Илије М.
Коларца, омогућио нам је да Мирослави – Ли
ли Петровић одамо достојан годишњи помен.
На концерту су, осим организатора, учество
вали и други музичари чије је каријере она
блиско пратила.
Концерт је започео пројекцијом исечка доку
ментарног филма РТС-а посвећеног Мирослави
– Лили Петровић, аутора др Снежане Николаје
вић, после чега је др Даница Петровић, дирек
тор Музиколошког института, изложила Уводно
слово, које је објављујемо у целини:
„Хвал а кол ег ин иц и Вер и Мил анков ић ко
ја нас је данас окупила, хвала свима који сте
дошли да се заједно сетимо Мирославе – Ли
ли Петровић, великог познаваоца музике, изу
зетно значајног клавирског педагога, помало и
усамљеника, али истрајног борца за подизање
нивоа музичког извођаштва и музичке култу
ре код нас.
По својој људској слабости спремни смо често
да верујемо да су дарови које носимо део наше
неприкосновене личности. Заборављамо коли
ко је драгоцених људи утиснуло свој мали или
велики печат у наш живот, обогатило га, па и
усмерило (...)
Професор Мирослава Петровић – наша драга
Лили – један је од тих угаоних стубова у живо
тима својих ученика, и свих оних који су имали
привилегију да вођени њеном благом, а сигур
ном руком, разгрћу бескрајне и сложене стазе
музике, а посебно клавирског звука.

и педагог код чувених професора клавира (Ла
зара Левија, Ивон Лефевр, али и код Алфреда
Кортоа и Нађе Буланже), већ и учећи много тога
у раскошном културном животу града светло
сти и уметности.
По повратку, са пуним еланом је наставила
педагошки рад у неупоредиво скромнијим усло
вима, у Музичкој школи при Музичкој академи
ји, касније музичкој школи ’Славенски’, а потом
у музичкој школи ’Мокрањац’. Колико је свој
живот чврсто везала за музику, толико је своје
професионално ангажовање потпуно посвети
ла педагогији: и то не теоретски, већ у практич
ном раду са ученицима, од оних најмлађих, па
до оних који су се припремали за студије или
су већ студирали. Радила је буквално до послед
њег дана живота.
Круну овог дубоко промишљеног и преданог
рада представљају генерације ученика, који су
данас присутни у свим сегментима музичког
живота: као пијанисти и професори клавира,
солфеђа, диригенти, композитори, музиколози,
људи на медијима. Имена ученика исписивала
је у свим сачуваним примерцима своје биогра
фије, као да их је, не само у срцу, већ и у фасци
клама, увек држала уз себе.
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Мирослава – Лили Петровић
ко усхићено. Толико је тога лепог имала увек да
каже о својим професорима, не само клавира –
Алиси Бешевић и Емилу Хајеку, већ и о онима
са којима је радила на теоретским предметима
– о Јосипу Славенском и Миодрагу Васиљевићу.
Свој шестогодишњи боравак у Паризу искори
стила је не само усавршавајући се као извођач

адознала и спремна да учи, већ
у зрелим годинама сусрела се са
педагошким радом руске школе
и проф ес ор а Тим ак ин а. Одуш е
вљено је говорила о искуствима
из Москве. Француску педагошку литерату
ру пратила је до последњег дана. Своје огром
но искуство, изграђено кроз практичан рад
и анализу туђих оствар ења, сабрала је, пе
дантно уобличила и изложила у шест свеза
ка изванредне Школице за клавир, намењене
најмлађем пијанисти.
Лили Петровић сам упознала у својим тинеј
џерским годинама, као тридесетпетогодишњу,
мислила сам тада средовечну особу – лепу, сми
рену, чврсту и одлучну, али племениту, увек пу
ну стрпљења и спремну на разговор о музици,
раду, креативности. Није волела просечност. У
сваком послу тражила је и очекивала макси
мум. Таква је остала кроз читав живот. Нису
је поколебале ни дубоке године, ни прилике у
којима смо живели. А такав став је захтевао и
жртву, посебно на овим нашим балканским про
сторима. Она је ту жртву подносила одлучно, не
када негодујући, али без роптања.
За нас који смо учили, размишљали и радова
ли се музици уз нашу драгу професорку, она је
била и остала светао пример са којим се лакше

корача кроз живот. Данас смо свесни да је ње
но присуство у нашим животима била и наша
велика животна привилегија.”
Ову беседу озвучила је Наташа Вељковић, која
је извела Дечје сцене Роберта Шумана, а непо
средно после, у својству клавирског сарадника,
пратила своју једанаестогодишњу кћерку Мили
цу Зулус у ванредно зрелој интерпретацији Пр
вог става Бруховог концерта за виолину.
На сцену је потом изашла Светлана Бојковић
(такође бивши ђак) која је сваку потоњу тачку
(Шопен: Постхумни Валцер а-мол и Полоне
за ге-мол – Дарко Пећанац, клавир; Петровић,
Последњи поглед цара Константина Драгаша
и пропаст Византије – Милош Петровић, кла
вир; Дебиси: Соната – Сандра Белић, виолонче
ло, Владимир Глигорић, клавир; Миланковић:
Предосећање – Весна Опсеница, сопран, Татјана
Дробни, клавир; Родриго: У сенци Торња Берме
ха – Сара Марјановић, клавир; Скрабин: Етида
и Ноктурно за леву руку – Маја Рајковић) наја
вљивала са по једном литерарном скицом, којом
сам покушала да осветлим поједине драгоцене
особине нашег учитеља које смо сви радо пре
познавали и спомињали. Овде издвајамо само
неколике одломке:
„Лили Петровић је своју праву природу сакри
вала од страних очију. Само је нама допуштала
да осетимо како кроз музику несметано стру
ји њена страственост, осећајност, преданост и
поверење. Учила нас је како да од наивне мла
далачке опчињености стигнемо до дубоко до
живљеног умећа интерпретације... Музиком нас
је опремила за живот. Снабдела нас је великом
и несебичном стваралачком снагом и пошто
вањем, које смо дужни да, као плод постојано
сти и истрајности, предајемо другима. Једном
речју, предала нам је тајну љубави на чување
и преношење“.
Као наследница покојне сестре Јасенке Тома
шевић, треба споменути да је Лили подарила
скупоцену медицинску опрему КБЦ Звездара.
Није, нажалост, дочекала да Универзитетска би
блиотека преузме сестрину богату књижну зао
ставштину. Остаје и пребогата радна соба Лили
Петровић: клавири, велика нототека и дискоте
ка непроцењиве вредности.
За Мирославом – Лили Петровић остају гене
рације светских пијаниста, музиколози дири
генти, писци, сценски уметници, композитори
и многи љубитељи, познаваоци музике. Остаје
и тешко достижни узор моралне снаге, профе
сионалног поштења и несебичног предавања
који тек треба следити.

Вера МИЛАНКОВИЋ

ОБЕЛЕЖЕН ДОМ ДУШАНА МАТИЋА У БЕОГРАДУ

Књижевни патријарх модерних времена
У понедељак, 13. септембра
2010. године откривена је
спомен-плоча на кући у улици
Војводе Добрњца 26, у Беог раду,
где је књижевник Душан Матић
живео од 1941. до 1980. године.
Један од учесника свечаности
био је и др Драшко Ређеп,
чију беседу, овом приликом,
преносимо у целини

И

за ових отворених врата почиње
завојито степениште које стиже
и до другог спрата где је столо
вао, говорио, ћутао, сањао, пи
сао, разговарао Душан Матић
(1898–1980), знаменити српски и европски
песник, романсијер, есејиста, мислилац, пре
водилац, који је за себе најрадосније говорио
да је беог радски писац. Овде су се око њега
окупљали свакодневно и скоро ритуално мла
ди песници, глумци свих генерација, наши
класици, путници намерници, гости изда
лека, новинари, рабаџије, боеми и мондени,
чиновници који су држали до свог статуса, и
пролетери који су имали шта да изгубе. Овде
је равнодушно и одсутно примио вест да су га
селектори предложили за кандидата за Нобе
ла, што се мање зна, овде је, апатрид у свом
граду, ћутао у време ригидне цензуре Радова
на Зоговића, овде је игнорисао памфлете тзв.
зелене Младе културе, конзервативне дозла
бога, овде је полемисао о сну у догматизму, о
модерној драми и типичном Београду, не је
дино са Бором Глишићем и Миланом Богда
новићем, овде су стизала писма Жака Броса,
Јулијана Корхаузера, Јана Стаха, Мирослава
Крлеже, Бернарда Ноела, овде се често виђао
Иво Андрић, а раније и Пол Елијар. Овде је
Саша Петровић дуго договарао филмски про

јекат по роману Глухо доба који је написао у
сарадњи са Александром Вучо. Овде је ћаскао
са Бранком Петрић, Фаруком и Зојом Беголи,
и овде је, поред Милана Коњовића такође ње
говог исписника, најчешће интервјуисан наш
стваралац, само понека упутства давао Арси
Јовановићу и мени да уместо њега одговара
мо на постављена и непостављена питања.
Ђовани Папини има, у књизи Гог, тезу о томе
како би ваљало да у будућности изгледају спо
меници. Отклонио је, почетком још оног века,
бронзу, и определио се за прамење дима, крат
ковечно као музика.
У Матићевом случају, заправо би ваљало об
новити, попут оног његовог заветног тајног пла
мена, причаоницу. Немојте заб оравити, овај
последњи књижевни салон створио је модерни
београдски идиом. А у њему се, како је давно већ
утврдио Драган М. Јеремић, више нових идеја и
ваљаних промишљања изговорило у једном да
ну, него у току неколико година у високобуџет
ним институцијама нације.
Уствари, Матић који је огромно марио инвер
зије и логику случаја, колаж пре свега, и у том
салону, тако раскошно разроком, свом од рас
парености, подстицао да се наруше сви обзири.
Вишегласје је било свето, тако светло.
Изуз етни хрватски фељтониста Веселко Тен
жера вајкао се што хрватска књижевност нема
таквог патријарха модерних времена, а Ана
толиј Баконски је у своју фамозну антологију
европске и светске поезије из свих књижевно
сти Јужних Словена одабрао једино Матића (по
ред Сречка Косовела), и то са бројем песама које
има у том избору и Пастернак. Божидар Тимо
тијевић га је у песми звао флуоресцентним, а
неколико нас професором слободе.
Све изговорено у овом подстанарском просто
ру, код Матићевог таста Миодрага Т. Ристића,
преводиоца, директора реалке, критичара ко
ји је својевремено несебично подржао Сапут
нике Исидоре Секулић (1913), сачувано је, бар у
фрагменту до кога је толико држао аутор Лаже
и паралаже ноћи.
Аутор најпознатијих наших крилатица (Роман,
испит зрелости једне књижевности; Заборав, на

Душан Матић
ша једина постојбина; Поезија, непресушна све
жина света; Прошлост дуго траје; и др), све је
дуговао сну и случају, како је и тврдио.
Само су три књиге педесетих година драма
тично најавиле деценије све апсолутнијег на
шег отварања према свету. То су: Кора Васка
Попе, 87 песама Миодрага Павловића и Багда
ла Душана Матића која је крушевачко брдо ма
гично унела међу најскупље именице српске
лирике, напоредо са Стражиловом.
Београдско пролеће, да парафразирам пра
шки случај, овде је било припремано, најављи
вано, освојено.
Једини писац овде, поред Крлеже, који своје
презиме има претворено у заједничку, завере
ничку причу. Каже се крлежијанац, али се ка
же и матићевац.
Мат ић је на овој адрес и жив ео и ран иј е, у
фрагментима, рекло би се, али уочи рата, 1941.
већ је баш овде, заувек, написао славну песму
Пред буру. Ако се изузму датуми бежаније, он

је овде трајао од 1941. до 1980. Дакле укупно
39 година које дељиве са 3 дају кобни резултат:
13, преважни надреалистички број. Ова адреса
има број 26 који дељив са 2 – унапред сугери
ше престоницу надреализма: 13. Матић је, као
и Десанка Максимовић и Растко Петровић, ро
ђен 1898. Збир бројева је 26, па се на крају кра
јева све своди опет на – 13. Матићеве понеке
књиге имају у наслову 13 слова (или гласова?):
Коцка је бачена, рецимо. Матић је писма нај
чешће упућивао на моју адресу: Ћирпанова 49,
Нови Сад. Ко зна, можда је због тог збира (4+9)
који се опет закључује са 13, и писао те своје
епистоле бола и усамљености баш мени? Но,
можда ипак не треба претеривати: случај није
логичан, никада.
Живео је три века, путовао, најрадије са Олгом
и Танасијем Младеновићем, веровао у младе
песнике који, казао је, пишу готово савршено, а
сигнализам Мирољуба Тодоровића, нашу аутен
тичну планетарну актуелност, на велика вра
та показао као легитимну, говорећи о њему и у
приступној беседи у Српској академији наука
и уметности.
На Матићевом алтернативном универзитету
слободе најчешће вежбе су биле на тему бес
краја и бдења.
Пре деведесет година написао је: Отворите
прозор, небо. Ми ћемо данас отворити тај про
зор који је окренут бескрају, небесима Београда
и вечитом бдењу великог нашег сањара.
Матић нас је предвидео, свакојаке.
П. С. Вуковски наук је и те како поучан и у кру
гу београдског надреализма чији је лидер био
Душан Матић. Наим
 е, само онда када су дотица
ли нашу њиву, аутори тзв. друге централе имали
су извесну судбину у нашој књижевној баштини.
То ће рећи: радни Давичо, изабрани Дединац и
позни Матић.
Иначе беседу ваља завршити матићевски. На
шег песника је свако јутро пресретало неколико
баш упорних цитатомана, поштапајући се о Хе
гела и Хиндешмита, Ничеа и Жида. Матићу је
то досадило и пресрео је најупорнијег:
„Добро јутро, што би рекао Волтер!“
Матићу, добар дан!

Др Драшко РЕЂЕП
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ДРЕВНА ИНСТИТУЦИЈА ДАНАС

Задужбине културе у условима транзиције
„Сиромашни имају права,
а богати – дужности.“

(Јеврејска изрека)

И

сторија културе и уметности бе
лежи, како код нас тако и у свету,
бројне примере зависности ду
ховне сфере од економске моћи
појединаца, њихових склоности
и укуса. Многа уметничка дела, здања и ко
лекције настали су захваљујући благонаклоно
сти мецена и тежњи материјално бољестојећих
људи да се овековече у култури и оставе бу
дућим нараштајима „споменике трајније од
бронзе“. Иако се такви поступци пре свега руко
воде приватним мотивима и личним жељама,
они најчешће нису у противставу са аутентич
ним функцијама културе нити ограничавају и
спутавају оно што се може назвати истинском
културном политиком. У срећнијим случаје
вима, разни облици покровитељства у култу
ри довели су до снажног процвата појединих
уметничких грана и омогућили да се матери
јална моћ појединаца (или владајућих кла
са) чудесном игром трансформише у духовну
енергију која ће трајати вековима; у уметности
ренесансе, такве примере имамо у покрови
тељству фирентинске породице Медичи (XV и
XVI век), а у културној историји српског наро
да – у славним задужбинама средњовековне
династије Немањића (владала од друге поло
вине XII века до 1371).

Дух задужбинарства и општи дру
штвени интерес
(...) У српској историји, посебно у историји
културе, слојевита реч задужбина покрива спе
цифичне облике покровитељства са низом из
ведених значења, као и њиховим друштвеним,
култур олошким и правним тумачењима. Од
седам сродних значења наведених у „Речни
ку САНУ“ (књ. V, стр. 711 и 712), основно је оно
у коме се каже да је то „добротворна установа
или фонд чије је циљеве (обично хуманитарне
и просветне) оснивач одредио; имање, средства
која је оснивач поклонио за ту сврху“. Иако га,
дакле, покрећу иницијални лични мотиви, што
се види и из етимологије самог узвишеног пој
ма задужбина („задушје“, племенито дело „ради
спасења душе“, жеља да се не изгуби у времену и
простору и сачува од заборава), задужбинар не
полази искључиво од личних потреба; дарива
њем иметка или изградњом неког здања заду
жбинар исказује свест о припадности одређеној
заједници, окренут је будућности, „лепоти која
ће спасти свет“ (Достојевски) и најразличити
јим животним, овоземаљским потребама чла
нова – да дођу у додир с књигама, сликама или
скулптурама, да им се изградњом моста омо
гући прелазак на другу обалу, да утоле жеђ на
спомен-чесми, да нађу мир у божјем храму, ма
настиру, конаку или јавној библиотеци.
Кратка повест српских задужбина показује
да су задужбинари покретачке мотиве веома
често налазили у општекорисном интересу и
да су утемељивали задужбине (фондове, фон
дације, вакуфе и друге сродне облике филан
тропске делатности) у оним областима и за оне
друштвене потребе које су биле приоритетне:
развој науке, просвете, здравства, хуманитар
на помоћ. У схватањима српског народа изгра
дило се током векова веровање да нема ничег
племенитијег него оставити какву задужбину.
То уверење преточено је и у изреку која гласи:
„Дукат добија на сјају ако је у задужбини“. У по
здравном говору академика Александра Белића
приликом отварања Коларчевог народног уни
верзитета (1932) налази се занимљива илустра
ција патриотског односа према народу и служби
народним интересима: „Као што је некад јелин
ска етика сматрала онога који није помогао на
родном напретку да је готово крив пред својим
народом, тако је и наша народна етика нераз

двојно везала схватање животних циљева поје
динца с потребама народне целине“ (Друштво
знања, 2009:240).
У социоекономском, културном и правном
амбијенту који није увек ишао наруку донатор
ским активностима, и у коме се у медијима че
сто афирмишу стилови живота који су у основи
супротни филантропском духу, српске задужби
не превазишле су различита ограничења, кризе
и отпоре (понекад и идеолошке природе) и до
спеле до статуса правних лица чије су оснивање,
егзистенција и делатност усмерени на оствари
вање друштвено општекорисних циљева најра
зличитијег спектра. Иако по облику унутрашње
организације, пореклу средстава и основној на
мени има више типова задужбина (приватне,
јавне, независне, друштвене, итд.), оне су и код
нас, под утицајем англосаксонског права, свр
стане у категорију непрофитних организација
(nonprofit organisations), чиме се жели нагласити
да нису основане ради стицања профита и њего
ве расподеле већ ради усмерења профита (ако он
уопште постоји, у ужем смислу те речи) на оства
рење универзалних, у сваком случају општеко
рисних друштвених циљева. Другим речима, код
ове врсте организација увећање почетног капи
тала и стицање добити су у функцији остварења
општекорисних циљева, а не циљ по себи.

За фискалну политику
у служби културе
На основу упор едно-правног прегледа по
ложаја појединих задужбина у култури Срби
је, посебно статуса Вукове задужбине, може се
закључити да у нас још нема задовољавајуће
равнотеже између циљева задужбина и правноекономских и других средстава која им стоје на
располагању. У теоријским радовима о овој теми
влада потпуно сагласје у ставу да је успоставља
ње те равнотеже гаранција не само доследног
извршења воље задужбинара (оснивача, легато
ра, ктитора), већ и трајности задужбине, њене
укорењености у друштвени, економски, правни
и културни амбијент.
У области социјалне и пореске политике, у
Србији се не види довољно јасно опредељење
државе да, на основу савремених искустава у де
мократским земљама, постигне крупнија уна
пређења положаја задужбина и реафирмацију
филантропског духа.
Иако се порески статус непрофитних орга
низација у нас уређује кроз чак шест посебних
закона, постојећа решења нису одвећ повољна
за појединце или групе које желе да део свога
материјалног богатства прелију на задужбине
и хуманитарне фондове. Пракса показује да се
садашњим пореским законима донације у нас
додатно оптерећују, а у појединим случајевима
долази и до двоструког опорезивања!
У земљама у којима се култури приступа као
драгоценом систему вредности, ставова и по
нашања, задужбине су одавно избориле себи
повољнији порески третман. У компаративној
студији о културној политици у градовима Сан
Франциско, Барселона и Монтреал, истражи
вач Беноа Лафортин нуди занимљиву евалуа
цију системских прописа који утичу на живот
културних установа. У поглављу „Фискална по
литика у служби система културе“ (Лафортин,
2002:199), аутор издваја пример Сан Франци
ска, у коме је фискална политика део укупне
стратегије развоја града; приватне фондације и
добротворна удружења који изаберу да се реги
струју у овом граду ослобођени су плаћања по
реза за првих пет година. Сви велики пројекти
изградње или обнове подносе се Уметничкој ко
мисији Сан Франциска ради контроле и дозво
ле („у циљу развоја културног наслеђа града“);
као куриозитет своје врсте бележимо (из истог
извора) податак да је у појединим квартовима
забрањено подизати „fast-food“ ресторане, да би
се очувала стара, задужбинска здања и култур
но-историјска особеност тих квартова. За нашу
тему индикативно је да у Сан Франциску посто
ји јасна обавеза да се јавност унапред обавести
о крупнијим инвестиционим пројектима, као и

пракса да све те акције медији пажљиво и де
таљно преис
 питују.
У Грчкој закон прави разлику између прав
них лица која имају лукративне циљеве и оних
са нелукративним усмерењем, у које спадају и
задужбине; оне уживају извесне пореске олак
шице (Alfondari, 1994:241).
У условима „ускотрачне транзиције у Србији“
(Голубовић, 2004:105), култура није одређена као
референтни оквир изван којег се не може кон
ституисати ниједан друштвени однос нити инди
видуално понашање чланова друштва. Културни
обрасци нису дефинисани као „смисаони оквир
оријентације и интеграције једне заједнице“, те
није разрађен ни корпус закона који би делова
ли као систем подстицања, омогућавања и ре
гулисања добротворног понашања појединаца,
група, предузећа и корпорација. Известан помак
код нас је, додуше, учињен израдом Преднацр
та закона о задужбинама и фондацијама (2008).
Чланом 7 овог акта предвиђено је да држава, те
риторијална аутономија и локалне самоуправе
могу да обезбеђују пореске олакшице и друге по
годности за оснивање и развој задужбина које
делују у јавном интересу, као и да се на средства
задужбина не плаћају порези и доприноси (дру
ги став истог члана). Нажалост, иако је коначна
верзија предлога Закона још марта 2009. упућена
парламенту Републике Србије на разматрање и
усвајање, скупштинска процедура није ни запо
чела. Иако Народна скупштина понекад делује
као „проточни бојлер“ (С. Антонић) и често пости
же „стахановске рекорде“ (само у једном дану, 29.
маја 2009, усвојено је 57 закона!), тешко је пред
видети када ће доћи на ред усвајање овог зако
на који се може убројити у акте који су културни
предуслов демократске транзиције.

Ново поље истраживања
духовне продукције
Друштвени односи, а са њима и сфера кул
туре, последњих година улазе у фазу темељног
преобликовања којом отпочиње нова, неизвесна
историјска етапа, а да „стари“ поредак није окон
чан. У условима глобализације, под којом науч
ници подразумевају низ друштвених процеса,
динамизма и развоја који трансформишу тре
нутно стање у чврсту везу економских, политич
ких, културних и еколошких токова, „мењајући
форме људских контаката“ (Ђорђевић, 2009:410),
култура губи ауру коју је имала у модерном до
бу и престаје да означава посебну и највреднију
област људског деловања. Настаје период који Ј.
Ђорђевић у истоименој књизи назива посткул
туром, односно, повесна епоха у којој се култу
ра (тачније, посткултура) одмиче од концепата
вредности, универзалности, квалитета и незави
сности у односу на силе економије и политике.
Посткултура новог времена позива на ревизију
ранијих културних навика и начина мишљења
људи затечених и неприпремљених за проме
не које доноси развој науке, технологије, поли
тичко и економско глобално реструктурирање
света. Отуда долази потреба за „променом угла
посматрања“ и ширења интерпретативног поља
које затварају новије студије културе.
То ново поље истраживања културних фе
номена је мултидисциплинарно и интерме
дијално, јер обухвата сазнања и методе раније
удаљених, а сада чврсто преплетених дисци
плина, које укључују, осим политичких наука
и економије, још и науку о књижевности, антро
пологију, лингвистику, социологију, филозофију,
психологију, медиологију, итд.
Задужбине у култури уопште, а посебно оне у
Србији, стога морају да пажљиво прате динами
ку крупних и често противуречних друштвених,
економских и политичких промена на локал
ном и глобалном нивоу; одржавајући активан
однос према стварности, оне не смеју да запо
ставе ванвременска и универзална значења
културе. Колико је тај задатак сложен сведочи
и податак да су истраживачи Клахкон и Кребер
још 1964. побројали око три стотине различитих
дефиниција културе (Томић, 2009:5), а да данас,
ако се на претраживачу „Гугл“ затраже инфор

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

Европска
баштина

У

Феликс Ромулијана код Зајечара

Нар одном муз еју у Зајечару и
на археолошком локалитету Фе
ликс Ромулијана у септембру је
одржан овогодишњи централни
програм Дана европске баштине
у Србији. Програми централне прославе реа
лизовани су и у Рајачким пивницама, једин
ственом архитектонском комплексу винских
подрума. У Народном музеју у Зајечару поста
вљена је нова стална поставка која предста
вља сеоски, градски и духовни живот, али и
културну и националну разноликост станов
ника тог дела Србије. Такође, представљена је

мације за кључну реч студија културе, посред
ством најмодерније технологије на наш радни
сто стиже око два милиона података!
Иако држава свугде, па и код нас, благона
клоно гледа на спремност појединца, групе или
корпорације да преузму на себе бригу о делу јав
них послова, делатност волонтерских и непро
фитних организација конфронтира се с низом
унутрашњих и спољашњих препрека. Наше ис
траживање настојало је да класификује и обја
сни природу тешкоћа које прате рад задужбина
у култури, чија мисија вапи за снажнијом дру
штвеном подршком.
У условима у којима потребе за акцијама не
профитних организација превазилазе приходе,
неопходно је стварање правног, политичког и
општекултурног оквира у коме ће задужбине у
култури изградити још постојанији јавни углед
и репутацију. Наше истраживање показало је да
се афирмисањем циљева који имају универзал
ни карактер може креирати јавна политика која
би омогућила снажнији размах задужбинарства
у култури. Неговањем филантропије код младих
(кроз образовни и медијски систем), бољом ко
муникацијом с потенцијалним добротворима
и стриктном контролом и јавним надзором над
пословањем задужбина, искључује се ризик од
инструментализације и гушења слободе ства
ралачког чина, односно, не долази до нежељене
конфронтације духовне и физичке егзистенције
културних стваралаца; тиме се потврђује и по
моћна хипотеза овог рада.
Нова инф ормациона технологија (укључу
јући веб-сајтове, електронску пошту, мобилну
телефонију и информативне пакете најновије
генерације) иде наруку напорима да се оства
ри шира комуникација с потенцијалним фи
лантропима, али и боља контрола пословања
добротворних организација; јавни рад задужби
на, у свему подређен контролним механизмима
државе и цивилног друштва, омогућиће да оне
постану не само опипљиви доказ славне и сло
бодне прошлости, већ и нека врста одбрамбеног
моралног и културног бедема, неосвојивог пред
ветровима које историјске прилике (и неприли
ке) могу донети српском народу.
С обзиром на чињеницу да код задужбина у
култури постоји стална потреба за привлаче
њем нових доброчинитеља, и њихових сред
става, односи с јавношћу имају кључну улогу
у стварању социоекономског и културног ам
бијента погодног за остваривање непрофитних
циљева. У овом раду смо, анализирајући иску
ства неколико водећих задужбина културе у Ср
бији – посебно задужбине утемељене у славу
реформатора српског језика и кључне фигуре
наше новије културне историје – указали на спе
цифичност комуникационих алата битних за
придобијање наклоности најширих сегмената
опште јавности. Испоставило се да су, без обзи
ра на различите моделе оснивања, и различите
исходе пролажења кроз транзиционе противу
речности, медији незаобилазна циљна јавност
свих задужбина културе у Србији, па се пред за
дужбинама поставља императив успостављања
још квалитетнијих односа с њима.
Та комуникација мора бити стална, добро ор
ганизована и обострано мотивациона, да би се
обезбедило поверење најшире јавности у рад
добротворних организација, побољшала репу
тација непрофитног сектора у целини и увећа
ла армија људи добре воље, спремних да јавне
циљеве помогну на разне начине, па и надме
тањем културним вредностима и остављањем
дела имовине „на ползу отечеству“.
О томе уверљиво сведоче, како аутентичне
историјске чињенице, тако и оне поетизоване
у српским народним песмама – такође драгоце
ној оставштини минулих нараштаја данашњем
и будућим поколењима. Одговарајући на пита
ње „Куд се ђеде цар-Немање благо“, народни пе
сник, у чувеној песми о светом Сави (Вук, II, 23),
пева: Није бабо расковао благо,/ на наџаке ни на
буздоване,/ ни на сабље ни на бојна копља,/ ни
добријем коњ’ма на ратове;/ већ је бабо потро
шио благо/ на три славна Српска намастира...

Др Марија АЛЕКСИЋ

и гостујућа археолошка изложба из Турн Се
верина Римска Дробета и њено подручје, коју
приређује Музеј „Portile de fier“ из Румуније.
Данима европске баштине у Србији прикљу
чили су се многи градови, међу којима и Бео
град. Осим градских музеја, галерија и других
устан ов а култ ур е, пос ебн у паж њу привук ла
је Београдска тврђава изложбом Унутрашње
утврђење – културни слојеви. Представљени
су културни слојеви из више епоха, од остата
ка словенског насеља на северозападном делу
некадашњег римског каструма, преко византиј
ског кастела, до угарског пограничног утврђења,
па до средњовековног утврђења деспота Стефа
на Лазаревића. У Историјском архиву Београда
отворена је обновљена поставка „Векови Београ
да XIV–XX. Београд Ad acta“. У Библиотеци града
представљено је електронско издање зборника
Очување и заштита културно-историјског на
слеђа Србије у иностранству.
Дани европске баштине истовремено су одр
жани и у 49 земаља, под заједничком темом
Културно наслеђе и одрживи развој.

К. Граната-Савић
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ЗАДУЖБИНЕ АРНАУТОВИЋ

Оживљавање доброчинства
Новој генерацији задужбина припадају и три фонда Арнаутовић: „Фонд Александра Арнаутовића“,
основан 1998. при Архиву Србије, затим „Фонд Маргерите Арнаутовић“, основан 2001. при Катедри за француски
језик и књижевност Филолошког факултета у Београду, и најзад „Фонд Александра Арнаутовића за науку о српској
књижевности“, основан 2002. при Катедри за српску књижевност Филолошког факултета у Београду

Н

аши су преци врло добро знали да
ће остати на овом свету ако оста
ве трајан траг за собом, задужбину
неку. Ни време ни освајачи нису
затрли ове трагове, о чему сведоче
Високи Дечани, Грачаница, Студеница и други
манастири. Требало је, ипак, да прође неколи
ко столећа, па да у време васкрса државе српске
ова традиција оживи, и то тек у зрелој грађан
ској епохи 19. века. Задужбинарство у Кнеже
вини и Краљевини Србији, пише историчар Р.
Љушић, у предговору књизи Задужбине и заду
жбинарство, почиње тек од средине 19. века.
Први фонд, с почетним капиталом од 250 дука
та, основали су Тома Вучић Перишић и Илија
Милосављевић Коларац 1857, као фонд за поми
њање оних који су изгинули за отаџбину (1804–
1815). Ни период између два велика рата није
остао без задужбина и добротвора који су осни
вали различите хуманитарне фондове. Хрисан
та Пурић, потомак Саре Карађорђевић, основала
је 1923. задужбину Михаила и Саре Арсенијевић
и Хрисанте и Андре Пурић ради школовања си
ромашне деце и збрињавања болесних. У једној
публикацији посвећеној задужбинама, фондо
вима, фондацијама и легатима, коју је у Заводу
за проучавање културног развитка приредио со
циолог З. Аврамовић, налазе се подаци о свим
тим различитим задужбинарским установама,
међу којима је и већи број насталих у раздобљу
1921–1941. У Архиву Србије чува се грађа о 408
задужбина, мада их је, процењује се, било око
800. Дошло је онда неко време, после 1945, када
су људи мислили да све почиње са њима, па су
све чинили да пониште те заиста светле траго
ве из прошлости. Тек у последњој деценији 20.
века настаје оживљавање, не само интересова
ња за задужбинарство, него и обнова ове значај
не установе културе. Долази до оснивања нових
задужбина и фондова. Асоцијација задужбина,
фондова и фондација, основана 2006, обухвата
ла је у то време више од 100 установа ове врсте,
међу којима су и сасвим нове.
Овој новој генерацији припадају и три фонда
Арнаутовић. „Фонд Александра Арнаутовића“,
основан 1998. при Архиву Србије, са наградом
„Златна архива“, коју прати повеља, новчани из
нос и скулптура „Минијатура Архива Србије“, рад
вајара Зорана Ивановића. Признање је намењено
истакнутим архивистима и архивским устано
вама које су постигле изузетне резултате у свом
раду. „Фонд Маргерите Арнаутовић“ основан је
2001. године при Катедри за француски језик и
књижевност Филолошког факултета у Београду,
са наградом „Златна франкороманистика“, коју
прати повеља и новчани износ, а намењена је
заслужним романистима француске опције за
изузетан књижевни, језички и преводилачки до
принос књижевној култури ове средине. Најзад,
„Фонд Александра Арнаутовића за науку о срп
ској књижевности“ основан је 2002. и утемељена
је награда „Златна српска књижевност“ коју, та
кође, прате повеља и новчани износ, а намењена
је истакнутим стручњацима и научницима књи
жевне историје и критике, као и теорије српске
књижевности. Оснивачи сва три фонда су кћери
Александра Арнаутовића (1888–1982), књижев
ника, француског докторанта, великог култур
ног мисион
 ара у Паризу између два велика рата
– Маргерита (1926–2009), професор француске
књижевности на Катедри за француски језик и
књижевност Филолошког факултета у Београду,
и Анђица (1930), дипломирани правник.
Име Александра Арнаутовића први пут се на
шло у Енциклопедији Југославије 1951, затим као
биографска одредница у Лексикону писаца Југо
славије и, најзад, у Енциклопедији српског народа
(2008). Његово име се нашло и у социол
 ошко-исто
ријској студији посвећеној настанку српске ства
ралачке интелигенције 1820–1920, чији је аутор
писац ових редова. Најновија публикација енци
клопедијског карактера Ко је ко у Недићевој Србији
(2009), Симе Ц. Ћирковића, такође садржи подат
ке о Александру Арнаутовићу и његовом старијем
брату Драгомиру.
Ко је, ипак, био Александар Арнаутовић? Енци
клопедијске биографске одреднице, чак и када
су обухватније, дају само пресек животног пу
та знаменитих људи. У родн ом Пир от у, где му
је отац био марв ен и лекар, сврш ио је основн у
школ у. Гимн аз ију похађ а у Бео град у и мат ур
ски исп ит с одл ичн им успехом пол аже у Дру
гој београдској гимназији. Студије југословенске
књижевности завршава 1911, а већ током студи
ја, као врло талентован студент Јована Скерли
ћа, Павла и Богдана Поповића, сарађује у тада
познатим књижевним листовима: Српском књи
жевном гласнику и Летопису Матице српске. По
дипломирању, до Балканских ратова је професор
у Трећој београдској гимназији и референт за до
маћу драму у Народном позоришту у Београду.
Учествује као добровољац у ратовима на почетку
тог несрећног 20. века, а његова каријера се уоб
личава тек с доласком у Француску, где је у Па
ризу провео пуних двадесет година (1917–1937).
Обављао је низ врло значајних и одговорних ду

жности. Био је шеф Просветног одељења Мини
старства просвете, а затим референт за школска
и просветно-културна питања при Посланству
Краљевине СХС. Већ 1918. постављен је за глав
ног секретара Одб ора за културну пропаганду,
чији је председник био Александар Белић. За
тим је био уредник часописа Југословенска ре
вија, у издању поменутог одб ора. По оснивању
Института словенских наука на Париском уни
верзитету 1919, А. Арнаутовић је организовао и
водио Југословенску секцију поменутог институ
та. Све до краја свог мандата у Паризу обављао је
још низ значајних дужности, између осталог, био
је и секретар Југословенске колоније у Паризу.
По повратку у земљу 1939, дошао је на чело изу
зетно значајне установе – Државног архива и на
тој дужности остао до 1941, када је превремено
пензионисан. Све време окупације тегобно је са
породицом – супругом и две кћери на школова
њу, живео у Београду у својеврсној изолацији. По
ослобођењу, одбивши да буде научни директор у
Архиву Србије, прихватио је сарадњу у Институ
ту за српски језик САНУ и у редакцији Енцикло
педије Југославије.
Александар Арнаутовић је у Паризу засновао и
породицу. Са Маргеритом, рођ. Александар (1891–
1978), добио је две кћери, Маргериту и Анђицу, ко
је ће крајем 20. века постати она „златна копча“
између имена овог несумњиво знаменитог човека
и једног новог задужбинарства у српској култури.
Вративши се са родитељима у отаџбину свога оца
пред Други светски рат, ту су се школовале и обе
стекле факултетске дипломе. Старија, Маргери
та, дипломирала је 1951. на романској групи. Већ
следеће године, мада је у међувремену предава
ла француски језик у Државном секретаријату за
иностране послове, долази на Катедру за романске
језике и књижевност Универзитета у Београду и ту
остаје до пензионисања. Докторску титулу стекла
је на Универзитету у Греноблу 1978. Објавила је у
земљи, као и у Француској и Италији, многе студи

ку, и Јелици Рељић, вишем архивисти Архива Ср
бије. Закључно са 2009. годином, ову престижну
награду за успешан рад у архивистици добило је
још 11 установа и 11 појединаца. Међу појединци
ма, налазе се имена познатих архивиста, као што
су Милан Ђуканов из Историјског архива у Зре
њанину и Милић Ф. Петровић, директор Историј
ског музеја Србије у то време, а међу архивским
установама Архив Војводине, Историјски архив
Беог рада и др. Биографије појединаца и значај
ни подаци о установама дати су у већ поменутој
публикацији. Напоменимо ипак да су добитници
„Златног архива“ за 2009. годину Милан Јакшић,
директор Историјског архива Панчево, и Историј
ски архив РАС Нови Пазар.
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з „Фонда Маргерите Арнаутовић“
сваке године од 2002. додељују се
по две награде, некад једној уста
нови и истакнутом појединцу, а
некад се међу добитницима нађу
двоје истакнутих појединаца. Катедра за фран
цуски језик и француску књижевност Филоло
шког факултета у Београду и Иванка Павловић,
једна од најистакнутијих жена преводилаца у
послератном периоду код нас, први су понели
ову ретку награду у српској култури. Следеће,
2003. године, награда је припала „Алијанси Ју
гославија-Француска“ и Михаилу Павловићу,
дугогодишњем професору на Катедри за фран
цуски језик и књижевност. Затим, заредом, 2004,
2005. и 2006, „Златну франкороманистику“ до
бија шест истакнутих франкороманиста, Ми
лица Домаз ет и Ристо Лаиновић, проф есори
француског језика на Филозофском факултету
у Нишу, Душан А. Јањић, из Лесковца и Ради
воје Константиновић, са Катедре за француски
језик и књижевност, Изабела Константиновић
и Пера Половина, обоје са поменуте катедре.
Следеће 2007. године, добитници награде су
Јелена Новаковић, шеф Катедре за француски

Маргерита и Анђица, кћери Александра Арнаутовића
је посвећене француској књижевности и култури.
Изабела Константиновић у часопису Филолошки
преглед (2010, бр. 1) доноси сећање на Маргериту
Арнаут
 овић које нам открива једну недовољно по
знату професорку на Катедри за француски језик
и књижевност, дубоко предану свом педагошком
позиву, али и вредног и темељног истраживача
историје француске књижевности. Њено проуча
вање Стендала је несумњиво једно од најстудио
знијих. Истовремено, она је и компаратиста, која
проучава односе француске и српске, француске
и немачке књижевности. Најзад, израз „франко
романистика“ се приписује њој.

А

нђица, млађа сестра, као дипломи
рани правник била је дугогодишњи
правни саветник у установама за
међународну сарадњу. Обе сестре
су, надахнуте сећањима на свога
оца и његов плодан живот и рад, кренуле у пле
мениту мисију оснивања већ поменутих фон
дова, који су настали у кратком временском
размаку од три године. Заједно су, све док Мар
герита 2009. године није преминула, организо
вале и учествовале у церемонијама додељивања
награда. Остала је, као постојан стуб, да ову ми
сију и даље одржава Анђица, а фондови, већ по
своме карактеру, надживљавају нас смртнике.
О десетогодишњици доделе награда из „Фонда
Александра Арнаутовића“ при Архиву Србије об
јављена је посебна публикација 2007. године, коју
је приредила Јелица Рељић. Поводом оснивања
овог фонда у Архиву Србије је 1999. године откри
вена биста Александра Арнаутовића, рад вајара
Драгана Николића, и отворена изложба посвеће
на овом знаменитом културном раднику и једном
од управника ове значајне установе.
Прве, 1998. године, додељене су четири равно
правне награде. „Златна архива“ је припала Ар
хиву Србије, који се ближио својој стогодишњици;
Милораду Радевићу, директору ове установе у то
време; Љубодрагу Поповићу, архивском саветни

језик и књижевност, и Катедра за француски
језик са Универзитета у Новом Саду. Даница
Милошевић, једна од такође најистакнутијих
преводилаца у српској култури, и Михаило По
повић, професор на матичној катедри за фран
цуски језик у Београду, носиоци су награде за
2008. годину. Најзад, 2009. године „Златна фран
короманистика“ је припала значајном и плод
ном преводиоцу, Николи Бертолину, и Огледној
основној школи „Владислав Рибникар“, јединој
школи у Београду у којој се настава одржава на
француском језику.
„Фонд Александра Арнаутовића за науку о српској
књижевности“, при Катедри за српску књижевност
Филолошког факултета, трећи је задужбинарски
фонд породице Александра Арнаутовића и, у изве
сном смислу, можда најпримеренији професионал
ном опредељењу овог знаменитог интелектуалца.
Са Управним одбором, на чијем је челу од почет
ка проф. др Душан Иванић, овај фонд је до сада
доделио осам „Златних српских књижевности“, и
то истакнутим књижевним историчарима и кри
тичарима, али и теоретичарима и књижевним
ствараоцима. Тако се у листу добитника упису
ју Љиљана Јухас-Георгијевски (2004), Горан Мак
симовић (2005), Миливој Ненин (2006), Томислав
Јовановић (2007), Мирјана Детелић (2008) и Ради
воје Микић (2009). Најзад, награду за 2010. равно
правно су поделили двоје истакнутих професора
са Катедре за српску књижевност, Злата Бојовић
и Душан Иванић. Као изузетак, треба навести да
се новчаног дела ове награде Д. Иванић одрекао
у корист Библиотеке своје катедре.
Данас, када се у суровим друштвеним услови
ма поново акумулира капитал у малом броју руку,
али када нема оног хуманитарног духа и добро
чинитељске атмосфере која је владала пред крај
19. века, овакви примери не само да заслужују
пуну пажњу културне јавности већ и снажну по
дршку најзначајнијих друштвених установа, др
жаве саме.

Др Милош НЕМАЊИЋ

УЗ ТЕЛЕВИЗИЈСКУ
СЕРИЈУ „ЗАБОРАВЉЕНИ
УМОВИ СРБИЈЕ“

Коста
Стојановић

К

оста Стојановић је рођен у
Алексинцу 2. октобра 1867.
године. Средњу школу за
вршио је у Нишу као један
од најбољих ђака, а 1889. на
Филозофском факултету Велике школе
у Београду дипломирао је као најбољи
студент. Професорски испит положио је
у Нишкој гимназија 1890, радом Теорија
анвелопа код кривих линија и површина.
У истој гимназији се и запошљава, али и
даље наставља да продубљује знања из
математике, механике, економије, те се
бави и питањима из историје науке и
објављује рад посвећен атомистици Ру
ђера Бошковића.
Године 1893. одлази на студијско пу
товање у Париз где слуша предавања из
математике, астрономије, механике и фи
зике код највећих стручњака тог време
на, а посебан утицај на њега остварио је
Анри Поенкаре. У Паризу је постао члан
Француског астрономског друштва, али и
Историјског друштва Француске.
Од 1894. године био је професор мате
матике у Другој мушкој гимназији. После
шест година, одлази кратко у Лајпциг, а
после преврата 1903. постао је хонорарни
наставник Велике школе. Пресудан аргу
мент за његово постављење био је не само
велики број објављених научних радова,
већ и њихова теоријска убедљивост, као
и практични значај, посебно расправе О
извозу и увозу Србије – питање трети
рано новим методом математичким. У
овом раду, Стојановић на егзактан начин
критикује уговор који је Србија потписа
ла 1881. године са Аустроугарском. Овом
тематиком ће се бавити и у својој поли
тичкој каријери.
Када је Велика школа прерасла у уни
верзитет, постао је ванр едни проф есор
примењене математике на Филозофском
факултету. За само неколико година на
универзитету, Коста Стојановић саставио
је низ научних радова из механике, мате
матике и физике. За потребе предавања,
објавио је и уџбеник из механике, а тре
ба нагласити и данас актуелну расправу
Представнички изборни системи, коју је
коауторски објавио са Михаилом Петро
вићем и у којој се математички разрађује
изборни систем за Србију.
Политички рад започео је 1901. године
када је изабран за посланика Радикалне
странке у Нишком округу. У време царин
ског рата Србије и Аустроугарске, поста
вљен је за министра нар одне привреде
Краљевине Србије. Као министар радио
је на пројекту Закона о радњама којим су
правне норме Краљевине Србије на овом
пољу, по хуманости, искорачиле испред
европског законодавства. Највећи допри
нос дао је у периоду од априла 1906. до
јуна 1908, у време поменутог царинског
рата, када се показао као успешан поли
тичар и даровит државник. Управо, он је
био реализатор практичне политике про
налажења нових тржишта за српски извоз
и управо је он повлачио конкретне потезе
на преструктурирању српске привреде у
складу са новонасталом ситуацијом ка
да су границе према Аустроугарској би
ле затворене.
Након успешног окончања царинског
рата, Стојановић је од 30. августа 1912.
до 17. априла 1913. поново министар на
родне привреде. Већ тада између њега и
Николе Пашића долази до неспоразума,
а на крају и до отвореног разлаза. Годи
не 1915, за време Првог светског рата, са
владом одлази на Крф. Ратне године про
вео је путујући по Италији и Француској,
покушавајући да учини нешто за будућ
ност своје земље. После Крфа, Стојановић
се враћа у Француску где је наставио да се
залаже за стварање југословенске држа
ве. Бавио се проценом народног богатства
Србије да би утврдио тачну штету ратног
разарања, те су управо његови резултати
били основа за одређивање ратне штете
на Мировној конференцији у Паризу. То
ком трајања конференције, поново поста
је министар, сада као члан Демократске
странке и у другој влади Љубомира Дави
довића добија ресор пољопривреде и во
де. Био је и министар финансија у влади
Миленка Веснића.
Умро је прерано и изненада 3. јануара
1921. у педесет и четвртој години, неколи
ко дана по именовању за министра фи
нансија у првој поратној влади Николе
Пашића. Једна од последњих дужности ко
ју је прихватио била је и владина комиси
ја која је имала задатак да утврди размере
корупције у претходним годинама. Време
ће, надамо се, дати широј јавности на увид
целокупну заоставштину Косте Стојанови
ћа која, према непотпуним изворима, бро
ји више од 100 библиографских јединица.
Наше је да га не заборавимо.

Петар СТАНОЈЛОВИЋ
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ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ ИВАНА МУСИЋА (1848–1888)

Опат и устаник, војвода и поштар
Католички свештеник, Иван Мусић, сазвао је своје једновернике да се у херцеговачком Невесињском устанку 1875. године
прикључе устаницима у борби против Турака. На том збору, Мусић је скинуо свештеничку одору и обукао свечано
народно одело са калпаком. Иако малобројни, Мусићеви саборци су пришли Србима и учествовали су у неким сукобима

И

ван Мусић је рођен 24. децембра
1848. године у Клобуку, у Херце
говини. Основну школу и гим
назију учио је у фрањевачком
самостану на Широком Брије
гу. Међутим, приче о слободном животу на
рода у Србији привукле су га да са неколико
другова покуша бег из самостана и упути се
ка Србији. Потајно су набавили пасоше, али
су их Турци на Романији ухватили, те су вра
ћени у самостан.
Француски конзул Моро је Мусићу издејство
вао да школовање настави у Цариграду, где је
изучавао медицину, али Иванов ујак, мостар
ски бискуп фра Анђело Краљевић, доноси од
луку да младића треба упутити божјој служби,
тако да Мусић школовање наставља изучава
њем теологије у Острогону, у Мађарској. Тамо
је, 1873. године, рукоположен за католичког све
штеника, а затим је на службу упућен у Равно,
у Херцеговину.
Формални став католичке цркве, нар очито
фрањевачког реда, био је да се не меша у по
литичка превирања и буне које су се догађале
у Турском царству, коме је Херцеговина припа
дала. Католици су били учени да буду лојални
властима и зато углавном нису трпели угње
тавања као православни живаљ, херцеговачки
Срби. Стално повећавање пореза и кулука, као
и друге врсте тлачења раје, изазвали су народ
ни револт.
Двадесет седмог јуна 1875. године дигли су
се Срби Невесињци и на Крекову напали Турке.
Затим су Срби из Стоца и Трусине, њих око 400
под вођством Јована Џомбете, у кланцу Предоље
напали турску колону и побили око 40 заптија.
Тако је био затворен пут од Стоца према Билећи.
Џомбета је, затим, напао кулу Ризванбеговића у
селу Долу и кулу Грљевића у Предољу. Устанак
у доњој Херцеговини се разбуктао.
Дон Иван Мусић је проценио да је количина
народног гнева толико нарасла, да се лако може
десити да турска власт у Босни и Херцеговини
падне. Зато је овај свештеник сазвао своје јед
новернике „латине“ (католике) и предочио им
да не треба пропустити прилику да се учествује
у овом устанку. На том збору, Мусић је скинуо
свештеничку одору и обукао свечано народно
одело са калпаком. Иако малобројни, Мусиће
ви саборци су пришли Србима и учествовали у
неким сукобима са Турцима.

УЗ ТРАГИЧНУ СУДБИНУ
СИМЕ НЕШИЋА

Сима
терџуман
Недавно се у Беог раду десио
немио случај. Неко је узео
повећи чекић и разбио дело
вајара Симеон
 а Роксандића,
споменик Сави Петровићу,
дечаку страдалом 1862. године
на Чукур чесми. Затим је
бронзу, као секундарну
сировину, продао отпаду.
Срећом, хитром акцијом
полиције, остаци споменика
су пронађени и у току је његова
реконструкција. Овим
поводом, подсетићемо се још
једног учесника овог давнашњег
догађаја, који је том приликом
изгубио живот

имају довољно храбрих ратника за бојеве, али
да им је за предстојеће преговоре потребан не
ко ко је угледан по свом положају у друштву, и
речит као латински свештеник.
До краја устанка, дон Иво је био поштован од
свих осталих војвода, без обзира на то што је био
предводник малобројнијих католика, у односу
на већину православаца у устанку.
Међутим, трогодишње војевање није донело
резултате које су Херцеговци очекивали. Следе
ће године (1876) почео је Српско-турски рат. Тур
ска се морала повући из Босне и Херцеговине,
али је онда узјахао Мурта у облику аустро-угар
ске анексије. Незадовољни резултатима своје
борбе и понашањем нових власти, велики број
Херцеговаца је 1878. масовно кренуо у Црну Го
ру и Србију. Тако је учинио и дон Иван Мусић.
Хрватски извори обично овде завршавају њего
ву биографију, говорећи да је „кренуо странпу
тице“ те скончао у беди и забораву.
Међутим, наша истраживања говоре друга
чије. Иван Мусић је из Равног кренуо ка Стоцу.
Тамо је из католичке прешао у православну ве
роисповест и оженио се ћерком свога пријатеља
и саборца Цвијетом (Цвијом) Вукасовић. Затим
је отишао на Цетиње, па у Србију.
За то време, Србија је на Берлинском конгресу
добила самосталност и Пиротску, Нишку, Врањ
ску и Топличку област, које је ослободила у рату.
Као самостална држава, а ускоро (1882) и кра
љевина, Србија постаје Пијемонт на Балкану. Ка
Београду одасвуд крећу хришћани избеглице.

С

Иван Мусић
На збору главара у устаничком логору у Тре
бимљи, устаници су за војводу изабрали 27-го
дишњака Ивана Мусића. Та одлука је донета
уз подршку првобораца, Јована Џомбете и Јеф
те Калајџића. Ови горштаци су били свесни да

У Званичним новинама Књажества Србије,
број 40, од 2. априла 1860, објављено је:
По представљењу Попечитељства Внутрени
Дела, благоволила је Његова Светлост указом
својим од 25. тек(ућег) мес(еца) и године В№ 951
поред досадашњег персонала Управитељства
Вароши Беог рада поставити: за чланове истог
управитељства г. Милана Шукића, дојакошњег
секретара управитељства и Мојсила Богдано
вића; за терџумана Симу Нешића, поштара кру
шевачког; а за писаре одељења Вучка Вељковића,
Милана Сретеновића и Димитрија Јовановића,
досадашње практиканте управитељства, (као
и) Димитрија Тошића, Милана Дамјановића и
Луку Сарића, дојакошње практиканте Попечи
тељства Внутрењи Дела.

Б

ео г радс ка вар ош је, још у доб а
кнеза Александра Карађорђеви
ћа, била подељена на квартове, а
при сваком кварту је установљено
одељење Управитељства вароши,
које су чинили чланови (управно-судско-по
лицијски чиновници) и писари. Сваком квар
ту је додељено и по једно одељење жандарма,
који су се бринули о одржавању реда и мира. С
временом се појам кварта изједначио са пој
мом полицијске станице.
Највеће одељење Управитељства вароши је
било оно које је отворено у непосредној близи
ни Велике пијаце (данашњег Студентског трга),
односно са доње стране пијаце, према Дорћолу.
Ту се већ налазила и посада турске полицијске
станице, смештена у једној згради поред џами
је. У то време на Дорћолу је обитавао и већи број
Турака, трговаца и занатлија.
Због координације са турском полицијом и
због комуникације са грађанима турског по
рекла, кнез Михаило Обреновић је, наведеним
актом, крушевачког управника поште Симу Не
шића поставио за полицијског терџумана, од
носно тумача, преводиоца за турски језик. Две
године је све текло по пропису, а онда је дошло
до случаја који ће променити српску историју.
У недељу, 3. јуна 1862. године, бакалин Алек
са Николић, чија се радња налазила са горње
стране Велике пијаце (где је сада Капетан-Ми
шино здање) послао је по воду свог шеснаесто
годишњег шегрта Саву Петровића. Најближа је
била Чукур-чесма, те је Сава прешао преко пи
јаце, сишао до чесме и стао у ред да наточи во

рбију је требало, после исцрпљују
ћег рата, поново поставити на ноге,
а затим уложити велика средства
у опоравак и развој нових крајева,
сместити негде избеглице и дати
им могућност да преживе у новој средини. У
исто време, Србија је избегавала да јавно сла
ви устанике из околних крајева, јер се то сма
трало мешањем у послове других држава.
Тако је Иван Мусић у Србији најпре добио
посао у компанији која је градила железнич
ку пругу Београд – Ниш. Када је овај посао био
обављен, добио је, 1885. године, запослење као
поштар III реда у београдској главној пошти, где
је радио следеће четири године.
Можда је податак да је радио као поштар на
вео неке ауторе на помисао да је Мусић у Ср
бији живео у беди. Међутим, овде се вероватно
ради о непознавању сталежа чиновника у 19.

ду. По воду дођоше и турски низами, из њихове
полицијске станице, који не хтедоше да чекају
у реду, већ стадоше да одгурују народ и проби
јају се ка чесми. У том гурању Сима докачи кр
чаг једног Турчина и разбије га. Обесни низам
потегне јатаган и сместа посече дечака.
Присутни Београђани потегну оружје, похвата
ју Турке и позову српску полицију из оближњег
кварта. Пошто се радило о турским изгредни
цима, Сима терџуман стаде на чело српских
жандарма, дође до места догађаја, наложи да
се тешко рањени дечак одмах пренесе у Варо
шку болницу, а затим нареди да се низаму заве
жу руке и да се поведе у српски кварт.
Ова група је, на путу ка кварту, морала да про
ђе поред турске полицијске станице. У проласку,
засужњени турски низам повиче, те наоружани
турски полицајци истрче из своје станице. Сима
изaђе Турцима у сусрет и стаде да објашњава да
је турски полицајац само поведен на саслушање
и да ће касније да буде предат турским властима

Сима Нешић, Терџуман,
рад Уроша Кнежевића

веку. Појам „поштар“ у оно време није био сино
ним данашњег појма поштар, поштоноша. За ту
врсту посла онда је употребљаван термин „пи
сморазноситељ“. Поштарима су називани сви
поштански чиновници (управници пошта, кон
тролори, инспектори, чиновници у министар
ству пошта, али и управници мањих пошта и
шалтерски радници). Запослени у пошти били
су рангирани у десет категорија.
Бити поштар III реда у београдској главној по
шти значило је да је Мусић заузимао сасвим
пристојно место у хијерархији. На тај начин,
српска држава му је пружила редован и не та
ко мали приход, од кога је могао нормално да
живи.
На несрећу, умрла му је супруга Цвија, коју Му
сић није могао да преболи, те и он, две године
касније, 11. децембра 1888. године, у својој четр
десетој години умире. За њима остаје осмогоди
шња кћер, јединица, Делфа.
Београђани су достојно испратили свога слав
ног суграђанина. Опело је држао владика жички
г. Никанор, уз саслужење шеснаест свештени
ка! Певала су два понајбоља певачка друштва
– „Корнелије“ и „Даворје“, а до укопа на Новом
гробљу пратило га је мноштво народа предвође
но начелником поштанско-телеграфског одеље
ња министарства, управником и чиновницима
београдске главне поште, ученицима поштан
ско-телеграфског курса и београдске Богослови
је. Био је присутан и невесињски бег Љубовић.
Пар дана касније објављено је да су г. Михај
ло Богићевић, министар грађевина, и његова
госпођа усвојили Делфу, ћерку преминулог хер
цеговачког војводе Ивана Мусића. Они су је од
гајили и школовали у духу српског родољубља и
хуманости. Зато није чудо што је Делфа, зајед
но са чувеном сликарком Надеждом Петровић,
својим мужем, новинаром Иваном Иванићем и
Браниславом Нушићем, на Велику госпојину,
28. августа 1903. године, основала Коло српских
сестара, родољубну и добротворну организаци
ју, која је помагала Србе у невољи, пре свега на
Косову, Метохији и Македонији, али и у другим
неослобођеним крајевима.
Стари Београђани су се војводи Мусићу оду
жили на примерен начин. Једна улица на Де
дињу, у близини Белог двора, носила је његово
име све до шездесетих година прошлог века, ка
да је нестала због реконструкције, проширења
булевара.
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на даљу надлежност. Међутим, Турци нису хте
ли да слушају, већ су испалили плотун у правцу
српских полицајаца. На месту су погинули тер
џуман Сима Нешић и жандарми Петар Бановић,
Милан Аранђеловић, Алекса Јовановић и Јован
Понерац, док је тешко рањени жандарм Ђорђе
Јовановић умро после неколико дана. Поред срп
ских полицајаца погинули су и служавка Марија
Јосифовић, коларски шегрт Илија и ученик ше
стог разреда гимназије Тодор Лукић.
То је био знак за почетак општег сукоба из
међу Срба и Турака. Сукоб је трајао читав дан и
ноћ, те је изгинуло још Срба. Тек уз посредова
ње искусног енглеског конзула Лонгворта при
мирје су потписали председник српске владе
Илија Гарашанин и заповедник турске артиље
рије Етем-паша.
У уторак, 5. јуна пре подне, окупио се цео Бео
град да испрати и сахрани своје мртве суграђа
не, Симу Нешића и Ивка Прокића. После опела у
Саборној цркви, погребна поворка је, уз звоњаву
звона, пошла преко Велике пијаце данашњом
Васином улицом ка Ташмајданском гробљу. У
тренутку када се поворка нашла код Стамбол ка
пије (на месту данашњег Народног позоришта),
Турци су, без икаквог повода, са Калемегданских
зидина почели да бомбардују Београд. Бомбар
довање је трајало четири и по сата.
Кнез Михаило је прогласио мобилизацију и
за неколико дана у целој Србији се подигла сва
српска народна војска. Затим је кнез покренуо
сва дипломатска средства да се турска војске
повуче из Србије, да не би више злостављала
српски народ. Резултат мировних преговора у
Канлиџи је био да се турска војска повлачи из
утврђења у Ужицу и Соколу (крај Дрине). Тур
ска војска се није повукла из утврђења у Шапцу,
Београду, Смедереву и Кладову и то је правдано
образложењем да су поменуте тврђаве одбрам
бена утврђења која се налазе на северној грани
ци Отоманског царства.
Међутим, кнез Михаило није одустајао, поја
чао је дипломатску активност, све док се 1867.
године турска војска дефинитивно није повукла
из Србије. Био је потребан само још један корак
и два српско-турска рата (1876–78) до ослобође
ња и потпуне самосталности Србије.
Тако је тело бившег поштара Симе Нешића
као жртва било положено у темељ самостално
сти српске државе. У Београду се данас, по ње
му, једна улица зове Симина улица.

Милорад ЈОВАНОВИЋ
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Недеља, 21. март 2010 – Задужбина
Доситеј Обрадовић, Удружење књи
жевника Србије и Народно позориште
у Београду, поводом Светског дана по
езије, представили су у Књижевном
салону Код Доситеја, на сцени Раша
Плаовић антологију Драгомира Брај
ковића Песмотворци песмотворцу –
српски песници Доситеју. У програму
учествовали песници, драмски умет
ници и ученици Музичке школе Јосип
Славенски.
Среда, 24. март – У Галерији САНУ
отворена изложба Обнова Хиланда
ра, шест година након пожара, који
је букнуо у ноћи између 3. и 4. мар
та 2004. и манастиру нанео огромна
оштећења. Изложбу отворили патри
јарх српски, господин Иринеј и Небој
ша Брадић, министар културе. Аутор
поставке је архитекта Мирко Коваче
вић и на њој је приказан читав процес
обнове манастира, а представљене су
и драгоцености и вредне збирке које
Хиландар поседује.
Среда, 31. март – Вукова задужби
на и Друштво за информатику Србије
организовали су, у Свечаној сали До
ма Вукове задужбине, Округли сто о
теми Предлагање ћириличног интер
нет домена Србије. Учествовали су:
Миодраг Матицки, Ненад Маринко
вић, Миленко Васић, Петар Кочовић
и Оливер Суботић. Водитељ је био Ни
кола Марковић.
Понедељак, 12. април – Академик
Чедомир Попов, председник Матице
српске, уручио је у Новом Саду уни
верзитетском професору Душану Ива
нићу награду Младен Лесковац, коју
сваке треће године додељује ова нај
старија српска културна институција
за целокупно дело из области истори
је књижевности.

Среда, 5. мај – У Свечаној сали До
ма Вукове задужбине одржана Друга
редовна седница Управе Друштва за
српски језик и књижевност, на којој су
размотрене организација и припреме
за Двадесето републичко такмичење
из српског језика и језичке културе
ученика основних и средњих школа.
Уторак, 11. мај – У Дому Вукове за
дужбине одржана седница Програм
ског савета Вукових сабора на којој је
усвојен Програм 39. Ђачког Вуковог
сабора и Програм 76. Вуковог сабора.
Сред а, 12. мај – У САН У је пред
стављена књига Николе Милошеви
ћа Буктиње, коју је приредио проф.
др Мило Ломпар. Књигу су, поводом
обел ежав ањ а 80 год ин а од рођ ењ а
Николе Милошевића, објавиле Заду
жбина Милоша Црњанског и новосад
ски Orpheus.
Недеља, 16. мај – На свечаности у
Бранковини уручена је овогодишња
награда Задужбине Десанка Макси
мовић песникињи Мирјани Стефа
новић за целокупно песничко дело
и допринос српској поезији. Мирјана
Стефановић је до сада објавила девет
збирки песама, као и бројна дела деч
је поезије за која је била награђена.
Сред а, 19. мај – У Вуков ом дом у
културе у Лозници отворен је 39. Ђач
ки Вуков сабор. У току пет дана, ко
лико је Сабор трајао, изведен је богат
културно-образовни програм: концер
ти и наступи фолклорних ансамбала,
рад у радионицама, представљен ча
сопис Политикин забавник и Даница
за младе Вукове задужбине. У Вуковој
спомен-школи у Тршићу 22. и 23. маја
2010. организовано је 20. Републичко

Уторак, 13. април – У Холу зграде
Владе Аутономне Покрајине Војводи
не (Бановина), свечано је представље
но капитално издање ИК „Прометеј“
Правописни речник српског језика са
грам ат ичк о-прав оп ис ним прир уч
ником, аутор а Мил ан а Шипке. По
здравну реч имао је др Бојан Пајтић,
предс едн ик Влад е АП Војв од ин е, а
о делу су говорили: академик Иван
Клајн, др Милан Шипка, Јован Ћири
лов и Зоран Колунџија.

Пет ак, 23. април – У Сремс ким
Карловцима свечано проглашен по
четак Године књиге и језика у Србији и
отворен Међународни преводилачки
центар. Учествовали су Небојша Бра
дић, министар културе, Милорад Ђу
рић, покрајински секретар за културу,
књижевница Вида Огњеновић.
Петак, 23. април – На Педагошком
факултету у Сомбору свечано је пред
стављено Седамнаесто годиште Дани
це Вукове задужбине за 2010. годину.
У програму су учествовали Миодраг
Матицки и професори Мара Кнеже
вић, Веселина Ђуркин, Сања ГолијанЕлез и Тихомир Петровић.
Понедељак, 26. април – Задужби
на Бранка Ћопића, Одељење језика
и књижевн ос ти САН У, дод ел ил а је
награде Задужбине за 2009. годину:
Љубивоју Ршумовићу за прозно оства
рење Сунчање на месечини и Миодра
гу Раичевићу за књигу песама Длан
& лопата.
Уторак, 27. април – У САНУ почео
двод невн и нау чн и скуп пос већ ен
стогодишњици рођења Меше Сели
мовића (1910–1982). Скуп је отворио
Никола Хајдин, председник САНУ, а
уводна излагања су имали Добрица
Ћосић и Матија Бећковић.
Уторак, 4. мај – Издавачка кућа ЈРЈ
из Земуна покренула је едицију од де
сет књига, под називом Дечији атлас
српских великана. Циљ је да се учени
цима на што интересантнији начин
дочарају живот и дела највећих срп
ских научника, уметника и владара.
У првом колу представљено је десет
знаменитих српских великана, међу
којима је и Вук Караџић.

Недеља, 30. мај – На Великој сце
ни Народног позоришта у Београду
Карић Фондација уручила је награду
Браћа Карић истакнутим научним,
културним и јавним радницима.
Понедељак, 31. мај – Одржана сед
ница Савета за српски језик Вукове
задужбине на којој је прихваћен про
јект Вукове задужбине и Креативног
центра из Београда да се у Даници
Вукове задужбине за 2011. годину, у
оквиру Данице за младе, штампа Гра
матика српског језика за основну шко
лу, ауторке Душке Кликовац. Даница
за младе са Граматиком штампаће
се и као посебно издање. Савет је по
држао и предлог да се Граматика за
странце, аутора Ивана Клајна, преве
де на енглески језик.
Понедељак, 31. мај – Одржана Пет
наеста (106) седница Управног одбора
Вукове задужбине.
Понедељак, 31. мај – У Југословен
ском драмском позоришту, на пригод
ној свечаности поводом обележавања
53. годишњице рада Завода за уџбе
нике из Београда, представљено је ре
принт издање првог српског буквара,
који је штампан у Венецији 20. маја
1597. године. Аутор буквара је Инок
Сава, јеромонах манастира Дечани,
род ом из Паш тров ић а. Књигу је за
штампу приредио Михаило Блечић.
Четвртак, 3. јун – Институт за ме
ђун ар одн у пол ит ик у и прив ред у
из Београда организ овао је научну
конф ер енц ију под наз ив ом Очув а
ње и заш тит а култ урн о-истор иј
ског наслеђа Србије у иностранству,
с посебним освртом на Национални и
европски идентитет. Учествовало је
двадесет научника. Посебна тема би
ла је Задужбине као елемент нацио
налног идентитета.
Петак, 4. јун – У Удружењу књи
жевника Србије, Матица исељеника
Србије свечано је доделила награду
Растко Петровић Николи Моравче
вићу, књижевнику из САД.

Уторак, 20. април – Одржана Четр
наеста седница Управног одбора Ву
кове задужбине.
Среда, 21. април – Задужбина До
сит еј Обр ад ов ић, Нар одн и муз еј у
Бео г рад у и Муз еј Вук а и Дос ит еј а
представили су књигу Изабране ба
сне Доситеја Обрадовића. Том при
ликом отворена је и изложба слика
– илустрација басана Предрага Тодо
ровића.

водом Педесет година стваралаштва
архитекте Ивице Млађеновића. Ар
хитекта Млађеновић добитник је на
граде Вукове задужбине за уметност.

Насловна страна зборника
Вукове задужбине „Банат
кроз векове“ (2010)
такмичење ученика основних и сред
њих школа из српског језика и језич
ке културе.
Четвртак, 20. мај – Огранак Вукове
задужбине у Нишу организовао Три
бину посвећену чувању српског пи
сма и језика. Учествовали су Слободан
Марковић и Миодраг Матицки.
Петак, 21. мај – У Баваништу отво
рена тродневна, девета по реду, ма
ниф ес тац иј а Дан и ћир ил иц е. Том
приликом свечано су уручене награ
де победницима конкурса за ученике
основних и средњих школа и студенте
за најуспешнији литерарни рад, кали
графски текст, вез и рељеф. Одржан је
и округли сто (шести по реду) на тему
Фолклор данас. Организован је и за
једнички концерт културно-уметнич
ких друштава из Темишвара (Петрово
Село), Базела (Швајцарска), Београда,
Алибунара и Баваништа. Покровитељ
манифестације било је Министарство
просвете Републике Србије.
Петак, 21. мај – У Римској дворани
Библиотеке града Београда уручена
је награда Кочићево перо Владисла
ву Бајцу за роман Хамам Балканија,
који је објавила ИК Архипелаг. Награ
ду додељује Задужбина Петар Кочић
(Бањалука–Београд).
Уторак, 25. мај – У Свечаној сали До
ма Вукове задужбине представљен је
Правописни речник српског језика са
правописно-граматичким саветни
ком, аутора Милана Шипке (Прометеј,
Н. Сад, 2010). Учествовали су Миодраг
Матицки, Вељко Брборић, Јован Ћири
лов, Зоран Колунџија и аутор.
Среда, 26. мај – Историјски архив
Београда организовао је изложбу по

Уторак, 15. јун – У Дому Вукове за
дужбине одржана Седма Вукова три
бина из Циклуса Културно наслеђе.
Разговарано је о књизи др Мирјане
Закић, Обредне песме зимског полуго
ђа: системи звучних знакова у тради
цији Југоис точне Србије. Учествовали
су Миодраг Матицки, Димитрије Го
лемовић, Драгослав Девић, Мишко
Шуваковић, Ива Ненић и аутор. Ру
ководилац Трибине је Љубинко Ра
денковић.
Суб от а, 26. јун – Огран ак Вуко
ве задужбине у Баваништу отворио
је, у Галерији парохијског дома Хра
ма Светог Саве на Врачару, изложбу
најлепших ученичких радова који су
приспели на конкурс Дани ћирили
це 2010. Отварању изложбе претхо
дио је наступ КУД-а Аца Обрадовић
из Баваништа на платоу испред Ве
ликог храма.
Уторак, 29. јун – У Галерији Народ
ног музеја у Чачку, Огранак Вукове за
дужбине обележио је Годину српског
језика и књиге. Доц. др Вељко Брб о
рић гов ор ио је о тем и Јез ичка кул
тура од школства до издаваштва, а
посебним програмом представила се
и Лингвистичка секција ученика ОШ
Иво Андрић у Прањанима. Огранак је
основао и своју лингвистичку секцију,
која ће имати два одељења: у Прања
нима и Трнави.
Четвртак, 1. јул – У САНУ отворе
на ретроспективна изложба скулпту
ра и цртежа академика Николе Коке
Јанковића. Публика је имала прили
ку да види 120 скулптура и 25 табли
цртежа.
Среда, 7. јул – Поводом годишњице
рођења академика Дејана Медакови
ћа, дугогодишњег председника Вукове
задужбине, одржана је свечана про
ширена седница Савета Вукове заду
жбине, на којој су евоцирана сећања
на личност и дело Дејана Медакови
ћа. На седници је било речи и о оства
ривању програма Вукове задужбине,
а исказана је захвалност дародавци
ма Вукове задужбине: Рајку Дукићу
и академику Николи Коки Јанкови
ћу за портрет Вука Стеф. Караџића –
бронза; Драгану Стојкову, академском
сликару, за портрет академика Деја

на Медаковића – уље на платну; Ка
рић фондацији за реплику Штапске
Карађорђеве заставе; Фонду Дијаспо
ра за матицу и Чигоја штампи за 150
примерака књиге Шарла Бодлера, Из
„Цвећа зла“ у преводу Леона Којена.
Нед ељ а, 11. јул – Спом ен-плоч а
књижевнику Мехмеду – Меши Сели
мовићу (1910–1982) постављена је у
Господар Јовановој улици 39, у Бео
граду, на згради у којој је писац про
вео последњих девет година живота
(1973–1982). Откривању спомен-обе
лежја, када се обележава и сто година
од пишчевог рођења, присуствовали
су Небојша Брадић, министар култу
ре, Мирјана Божидаревић, председ
ница општине Стари град, пишчева
родбина и поштоваоци.
Среда, 14. јул
Вукову задужбину посетили су Мио
драг Јакшић, државни секретар, и Вук
ман Кривокућа, помоћник министра
у Министарству за дијаспору Репу
блике Срб иј е, и са Мио д рагом Ма
тицким разговарали о унапређивању
сарадње Вукове задужбине и Мини
старства. Договорено је да Министар
ство подржи објављивање Граматике
српског језика за основну школу и ди
јаспору у Даници Вукове задужбине за
2011. годину; одржавање посебних те
матских скупова у Вуковој задужбини
о дијаспори, као и отварање библио
теке за дијаспору у објекту „Ц“ Вуко
ве задужбине, у који ће бити смештен
Фонд Дијаспора за матицу.
Среда, 18. август – Савез Срба у Ру
мунији организовао је, 17. по реду, ма
нифестацију Дани Преображења Срба
у Румунији – најзначајнију и највећу
маниф естацију српске заједнице и
њене кровне организације у Румуни
ји. Изведен је богат културно-књи
жевни и духовни програм: у порти
манастира Базјаш песнику Гојку Ђо
гу уручена је овогодишња Велика Ба
зјашка повеља, отворена је и ликовна
изложба Базјаш 2010. и одржан скуп
Сликари и песници заједно. У Брезо
виц и је орган из ов ан округли сто о
теми Српски културни споменици у
Румунији, а у Соколовцу је организо
вано вече поезије и изведен култур
но-уметнички програм.
Четвртак, 19. август – У Деспотов
цу на Тргу Стефана Лазаревића све
чано је отворена манифестација Дани
српског духовног преображења која је
трајала десет дана. Изведен је богати
културно-уметнички програм, а цен
трални део припао је научном скупу
Средњи век у култури, уметности и
науци, који је одржан у Народној би
блиотеци 21. и 22. августа.
Недеља, 22. август – У Бањалуци, у
Културном центру Бански двор, отво
рен је 45. Кочићев збор. Наступило је
Српско певачко друштво Јединство,
отворена је изложба слика насталих
током овогодишњег ликовног саб о
ровања Змијање 2010, а неке мани
фестације одржане су и у Мркоњић
Граду, Бронзаном Мајдану, Оштрој Лу
ци, Београду и Стричићима, родном
месту Петра Кочића.
Петак, 3. септембар – Спомен-пло
ча посвећена Скендеру Куленовићу
(1910–1978) откривена је на згради у
Влајковићевој улици бр. 11 у Београ
ду, на стогодишњицу његовог рођења.
У тој згради Куленовић је живео од
1953. до 1978. године, а плочу су от
крили Вера Црвенчанин-Куленовић,
пишчева удовица, академик Матија
Бећковић и Небојша Брадић, мини
стар културе.
Петак, 3. септембар – У Карловач
кој гимназији у Сремским Карловци
ма свечано је отворено 39. Бранково
коло, највећа песничка манифеста
ција у Србији и окружењу, која је тра
јала десет дана. Тема овогодишњег
скупа била је Књига и језик, а у четр
десет различитих програмских садр
жаја наступило је неколико стотина
песника, писаца, филозофа, духовни
ка, драмских, ликовних и музичких
уметника. Учествовали су и писци и
песници из Француске, Пољске, Дан
ске, Кине, Италије, Шпаније, Индије,
Русије, Ирске, Румуније и Бугарске.
Чет вртак, 9. септ емб ар – У Све
чаној сали Дома Вукове задужбине
одржана је Осма Вукова трибина из
циклуса Културно наслеђе, на којој је
представљена књига др Александра
Гуре из Москва – Словенска свадба.
Четвртак, 9. септемб ар – Вукову
задужбину посетили су чланови Ор

ган из ац ио н ог одб ор а за оснив ањ е
огранка Вукове задужбине у Апати
ну. Договорен је поступак оснивања
огранка, а било је речи и о његовим
наредним активностима.
Петак, 10. септембар – У Свечаној
сали Дома Вукове задужбине одржана
је редовна конференција за новинаре,
на којој су представљене активности
Вукове задужбине у наредном пери
оду, посебно о Саборским данима Ву
кове задужбине у оквиру 76. Вуковог
сабора и њеној издавачкој делатно
сти.
Петак, 10. септембар – Традицио
налним натпевавањем хорова, у Не
готину почели 45. Мокрањчеви дани,
у славу великог српског композитора,
етномузиколога и диригента – Стева
на Ст. Мокрањца. Програм овогоди
шњих муз ичк их свеч ан ос ти био је
посвећен обележавању 200-годишњи
це рођења великих композитора Шу
ман а и Шоп ен а и 175-год иш њиц е
рођења Даворина Јенка. У току шест
дана, колико је трајала светковина,
учествовали су Академски хор Коле
гијум музикум, Хор и Симф онијски
оркестар Радио-телевизије Србије и
Прво београдско певачко друштво, чи
ји је дугогодишњи диригент био Сте
ван Мокрањац.
Понедељак, 13. септембар – У Ву
ковом дому културе у Лозници све
чано отворен 76. Вуков сабор. У току
седам дана, колико је Сабор трајао, из
веден је богат културно-уметнички и
образовни програм. Завршна свеча
ност одржана је у недељу, 19. септем
бра, на Саборишту у Тршићу. Беседио
је Небојша Брадић, министар културе
РС, а Позориште Огледало из Београда
извело је представу Бој на Лозници.
Уторак, 14. септембар – У оквиру
Саборских дана Вукове задужбине 76.
Вуковог сабора и Године књиге и јези
ка (23. април 2010 – 23. април 2011),
Вукова задужбина и Институт за књи
жевност и уметност организовали су
14. и 15. септембра 2010. године, у Све
чаној сали Дома Вукове задужбине,
научни скуп, под називом – Творци
језика. Учествовало је тридесетак на
учних радника. Саопштења поднета
на овом научном скупу биће објавље
на у посебном зборнику.
Петак, 17. септембар – У Библио
теци Вуковог завичаја приређено је
књижевн о-уметн ичко веч е: Двад е
сет година награде Вукове задужби
не за уметност и за науку. Отворена
је изложба Снови Хиландара, аутора
Славољуба Галића Ђанија, добитни
ка награде Вукове задужбине за 2009.
годину. Изложбу је отворио др Драшко
Ређеп. Одабране текстове награђених
аутора читали су драмски уметници
Рада Ђуричин и Александар Глиго
рић, о лауреатима говорила је Сне
жана Бојић.
Четвртак, 23. септембар – Мини
стар вера Републике Србије, проф. др
Богољуб Шијаковић, посетио је Вукову
задужбину и са председницима Скуп
штине и Управног одбора Миодрагом
Матицким и Видојком Јовићем и Сла
ђаном Млађен, управницом Вукове
задужбине, разговарао о унапређи
вању сарадње Министарства вера и
Вукове задужбине на остваривању за
једничких циљева и задатака. Састан
ку су присуствовали и мр Александар
Раковић, саветник министра за култу
ру и међународну сарадњу, и Славко
Вејиновић, извршни саветник Вукове
задужбине.
Пет ак, 24. септ емб ар – У Мал ој
сали Задужбине Илије М. Коларца,
Удружење књижевника Србије све
чано је отворило 47. Београдски ме
ђународни сусрет писаца. Приређен
је садржајан књижевни програм, а за
учеснике Сусрета организована су и
пригодна гостовања по Србији.
Понедељак, 27. септембар – Удру
жење Баштина и будућност – Аран
ђеловац 1859 од 27. до 30. септембра
организовало је више манифестаци
ја посвећених животу и стваралаштву
почившег Милета Недељковића, који
је у нашој науци и култури оставио
вредна дела из области етнологије,
историографије и књижевности. Пр
ва награда која се додељује за најбољу
фолклористичку књигу у току једне
године, а која носи име Милета Не
дељковића, припала је аутору Алек
сандру Бачку за књигу Из прошлости
сентандрејских породица (Београд,
2009).

Приредио Славко ВЕЈИНОВИЋ
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ПРИРЕЂЕН ДВОДНЕВНИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ

О језикотворству и језикотворцима
У оквиру „Саборских дана“
Вукове задужбине, 76. Вуковог
сабора и Године књиге и језика
(23. април 2010 – 23. април
2011), Вукова задужбина
и Институт за књижевност
и уметност организовали су
14. и 15. септембра 2010.
године, у Свечаној сали Дома
Вукове задужбине, научни скуп
под називом – „Творци језика“

У

двод невн ом нау чн ом симп о
зијуму под називом Творци је
зика учествовало је тридесетак
научникa, од којих су неки, због
спречености да присуствују скупу,
доставили своје радове у писаној форми. Ор
ганизациони одбор Научног скупа чинили су:
др Весна Матовић, директор Института за књи
жевност и уметност, академик Милосав Тешић
и др Миодраг Матицки, председник Вукове за
дужбине, и секретар Славко Вејиновић.
Весна Матовић, која је заједно са Миодрагом
Матицким председавала и руководила скупом,
у поздравној речи је истакла да је овај округли
сто прилика да се пажња посвети густој мрежи
односа које језик твори у књижевном делу. Али,
не само у њему. Потом је додала да расправе во

ђене у првој половини 19. века између Вука и
његових опонената, како то примећује истори
чар Мирослав Јовановић, представљају „један од
централних догађаја српске културне историје
модерног доба“. Исход те полемике пресудно је
утицао на перцепцију и обликовање национал
не културне традиције и на одабир вредности
које ће постати културни и књижевни канон.
Чини се да су тог значаја умногоме били свесни
Вук и његови опоненти током вишедеценијске
расправе, јер је она већ тада попримила карак
тер „борбе“ односно „рата“ за српски језик. Зани
мљиво је да су у представљању тог сукоба исту
терминолошку одредницу користили и угледни
научници и зналци Вуковог дела: Љуба Стојано
вић, Александар Белић (који је и први оснивач
Вукове задужбине), Берислав Николић, Миодраг
Поповић, Јован Деретић, да поменемо само не
ке. Зашто је важно указати на ову подударност?
Између осталог и стога што она опстаје на пред
стави о непомирљивости понуђених опција и
њиховом одлучном разрешењу као услову на
претка језика и нације.
Потом је Миодраг Матицки, у својој речи о пе
сничком језику, истакао како је било већ крајње
време да дубље зађемо у тајну језикотворства, у
богате стратусе који настају вековима и омогу
ћују животворност српског књижевног језика, и
писаног и усменог, па и говорног, јер се српска
књижевност потврђивала и потврђује делима ко
ја домашају светске вредности.
У том подухвату помаже нам увид у песнич
ки језик појединих песника, у парадигматске
одлике књижевног језика појединих епоха, у
откривалачке и експерименталне окушаје изра
жајности попут оних које су у новој књижевно
сти, са мање или више успеха, остварили Сима
Милутиновић Сарајлија, Његош, Стерија, Ђорђе

Марковић Кодер, Лаза Костић, Милош Црњан
ски, Станислав Винавер, Момчило Настасије
вић, Васко Попа.
Са Вуковим делом, са његовим речником и
уграђивањем усмене традиције у основе књи
жевног језика, нагласио је Матицки, оживљен је
крвоток језикотворства нашега. Стварајући свој
разиграни језик од кола, Радичевић и читав круг
мање остварених песника сличне провенијен
ције, стварају песнички језик који шири чита
лачки круг, који се лако примао, јер се добрано
ослањао и на богату и дугу традицију грађанске
лирике. Касније окретање усменој традицији као
мајдану језичког блага било је, у концентричним
круговима, интензивно, али увек другачије.
Отварајући научни скуп, Небојша Брадић, ми
нистар културе Републике Србије, истакао је: „Ви
сте, поштоване даме и господо, намерни да у До
му Вукове задужбине говорите о творцима јези
ка, онима који су га богатили и ширили, онима
који нису давали снагу забораву. Бринете се о
српском језику и, свесрдно га изучавајући, под
упирете ововремене песнике, писце, учитеље,
да истрају, а тражите и од нас да њима, творци
ма, будемо захвални. Језик је наша отаџбина.
Данас и сутра, где год да смо, увек смо у својој
отаџбини. Ширина и висина њеног простран
ства само од нас зависи. Сетимо се, у то име, ре
чи Јакоба Грима, немачког писца и филолога,
да племенитога понашања и говорења никада
нема на претек. У Години књиге и језика не
ма пречег задатка од тога да истрајном бригом
подупиремо снагу и ваљаност јавне изговоре
не или написане речи, а себи подигнемо веру
и самопоуздање“, закључио је Брадић.
Учесници и теме Научног скупа били су: мр
Владо Ђукановић: Вуков претходник Сава Мркаљ;
доц. др Вељко Брборић: Реформа језика и писма

Саве Мркаља; проф. др Роберт Ходел: Језик Дра
гослава Михаиловића; проф. др Бошко Сувајџић:
Језик бугарштица; др Бранко Златковић: Песнич
ки језик уметничких спевова о Српском устан
ку (1804–1807); проф. др Мирјана Д. Стефановић:
Књижевни и/или песнички језик у српском просве
титељству; проф. др Душан Иванић: Ка истори
ји рјечетворства у новијој српској књижевности;
проф. др Радмило Маројевић: Пјесничка творба
и пјесничка синтакса Његошева у „Лучи микроко
зма“; доц. др Ана Пејановић: Његош и Мажуранић
као фразеотворци; доц. др Александар Милано
вић: Ковачи језика епохе романтизма; проф. др
Миливој Ненин: Исподвлачени егземплар. Свети
слав Стефановић о кованицама Лазе Костића;
проф. др Ђорђије Вуковић: Лексика чула у срп
ској поезији; др Бојан Јовић: Растко Петровић и
авангардно схватање језика; др Санела Мушија:
Истраживања могућности језика у кратком аван
гардном роману; др Слободанка Пековић: Исидора
Секулић о језику; Јован Ћирилов: Александар По
повић – експеримент у драми, експеримент у је
зику; др Александра Манчић: Оживљавање језика
у преводу; др Luka Vaglio: Стилска употреба ита
лијанског језика у делима Владана Деснице.
На крају дводневне расправе закључено је да
Вукова задужбина и Институт за књижевност и
уметност припреме Зборник поводом научног
скупа Творци језика, у коме ће бити објављени
сви радови који су изложени у расправи, као и
радови које аутори у писаној форми доставе Ор
ганизационом одбору или Редакцији Зборника.
Редакцији је остављена могућност да, у циљу
свеобухватнијег и потпунијег сагледавања те
ме, прикључи и друге радове који ће томе непо
средно допринети. Договорено је да се текстови
за штампу припреме до краја октобра.
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ДОДЕЉЕНА ПРВА НАГРАДА „МИЛЕ НЕДЕЉКОВИЋ“

Најбоља фолклористичка књига
„Дани Милета Недељковића“, у одличној организацији удружења „Баштина и будућност
– Аранђеловац 1859“ и Скупштине општине Аранђеловац, одржани су у Аранђеловцу,
у периоду између 27. и 30. септембра 2010.

У

дружење грађана „Ба
штин а и буд ућн ост
– Аранђ ел ов ац 1859“
одлучило је да у знак
сећ ањ а на нед авн о
преминулог етнолога, фолклористу,
историчара, књижевника, врсног и
пасион
 ираног истраживача Шума
дије, Милета Недељковића, покрене
културну и научну манифестацију
„Дани Милета Недељковића“ и да у
оквиру тих дана прогласи и најбољу
књигу из области фолклорологије
обелодањену у претходној години.
Прва два дана су била на најдирект
нији начин посвећена животу и раду
Милета Недељковић. У просторијама
аранђеловачког музеја Недељкови
ћева породица је приредила изложбу
фотографија и личних предмета који
су хронолошки и тематски одсликава
ли Милетов животни пут, разноврсна
интересовања и активности. Приказа
ни су и филмови и видео материјали у
којима је Миле Недељковић у својству
сценаристе или стручног саветника
био више него коаутор. Посебно вече
било је посвећено подсећању на живот
и дело врсног и разноврсног ерудите.
О томе су надахнуто говорили проф.

др Љубинко Раденковић, проф. др Бу
димир Поточан, проф. др Миливоје
Павловић, проф. др Бранко Ћупурди
ја, песник Слободан Павићевић.
Двадесет деветог септембра у про
сторијама црквеног дома одржан је
мали „округли научни сто“ посвећен
фолклоролошком проучавању Шума
дије. Са саопштењима су учествовали:
др Јелена Јовановић (Вокална и ин
струментална традиција Шумади
је), етнолог Сања Станковић (Народна
ношња Шумадије), др Бранко Златко
вић (Некоји знаменити Аранђелов
чан и 19. века у анегд от ам а), проф.
др Мирјана Дрндарски (Епски јунак
и њег ов прот ивн ик од најс тар иј их
времена до Српске револуције), проф.
др Ненад Љубинковић (Тзв. истори
ја, медијски артикулисана „историј
ска истина“ и „народна историја“).
Страсни истраживач Шумадије, из
ванредни познавалац народног жи
вота и традиције, Владета Коларевић
надахнуто је говорио о задругарству
у Шумадији, о почецима организова
ног виноградарства.
Завршно вече манифестације „Дани
Милета Недељковића“ било је посвеће
но саопштењу жирија за установљену
награду за најбољу књигу из области

У ДОЊОЈ СОПОТНИЦИ
ОДРЖАН СЕДМИ САБОР
СТАРОГ ПЕВАЊА У СРБА

Смотра
песме, ношњи
и народних
обичаја

С

фолклорологије објављену у претходној
години и проглашење најбоље књиге,
односно награђивању њеног аутора.
На конкурс је пристигло петнаест
књига. Жири за доделу награде „Ми
ле Недељковић“ радио је у саставу:
академик Петар Влаховић, др Бранко
Златковић, др Јелена Јовановић, Јасна
Бјел ад ин ов ић-Јерг ић, муз ејс ки са
ветник, проф. др Ненад Љубинковић,
председник жирија. Жири је имао при
јатан, али и веома тежак и одговаран
задатак да између петнаест књига, ко
је појединачно неспорно представља
ју значајан допринос науци, одабере
једну која ће понети ласкаво призна
ње првог добитника награде „Миле
Недељковић“. Жири је у складу са про
позицијама конкурса одржао три са
станка и на њима утврдио шест књига
које су ушле у најужи избор и које би,
свака понаособ, у одређеном смислу,
могле да буду лауреати. У тај избор су
ушли следећи аутори и књиге:
1. Александар Бачко: Из прошлости
сентандрејских породица;
2. Димитрије Големовић: Крстивоје;
3. Бојан Јовановић: Речник јавашлука;
4. Немања Радуловић: Слика света у
српским народним бајкама;

рпско просвјетно и културно дру
штво Просвјета Ново Горажде и
Српс ка прав ос лавн а црк вен а
општина горажданска, 24. маја
2010. године, на Свете тројице, у
порти храма Светог Ђорђа у Доњој Сопотни
ци код Новог Горажда, седми пут заредом,
успјешно су организовали Сабор старог пје
вања у Срба, који настоји да сачува од забора
ва нашу стару српску пјесму, препознатљиве
ношње, народне инструменте и традицио
налне обичаје. Учествовало је 55 мушких и
женских изворних пјевачких група, те 13 ин
струменталиста на фрули и двојницама из
Републике Српске и Србије. У ревијалном
програму наступили су фолклорни ансам
бли КУД-ова Свети Ђорђе из Новог Горажда
и Извор из Чајнича, затим десетак народних
гуслара, а чланице секције кућне радиности
Српског соколског друштва Соко из Добруна
код Вишеграда приредиле су изложбу ручно

Медаљон с ликом Милета
Недељковића

5. Боса Росић: Поменици на камену;
6. Данијел Синани: Русаље.
Обимна студија Данијела Синани
ја о русаљама је узорит пример књиге
сачињене за студенте и све оне истра
живаче који желе да се упознају до
танчина са одређеним проблемом и
развојем стручних и научних проми
шљања о њему. Поменици на камену
јесу својеврстан „попис“ споменика
пос већ ен их Прв ом српс ком устан
ку, њег ов им учес ниц им а у ужич
кој области. Једнак посао начинио је
Миле Недељковић за Шумадију. Књи
га Немање Радуловића Слика света
у српс ким нар одн им бајкам а осве
тљава занемарен аспект бајки, пре
плитањ е чуд ес ног света и његов их
јунака са светом у коме живи и оп
стаје казивач бајке. Речник јавашлу
ка Бојана Јовановића сачињен је од
низа надахнутих етнопсихолошких
есеја који „откривају“ менталитет срп
ског народа. Монографија Димитрија
О. Големовића о Крстивоју Суботићу,
народном фрулашу и мудријашу, по
много чему је узорна. Крстивоје ни
је представљен само музиком своје
фруле, већ и причама које је казивао,
разговорима које је водио, мудрим
промишљањима о животу, о људима.

тканих радова. Пред више хиљада посјетила
ца, извођачи су показали сву разноврсност и
богатство народних ношњи из свих српских
крајева, те извели изванредне традицион
 ал
не народне пјесме.
У конкуренцији женских изворних пјевачких
група најуспјешније су биле Прво зрно сунцо
крета из Брекова код Ариља и Сарајевско поље
из Бијељине. Друге су биле женске групе Љуби
чанке из Чачка и Илиџански бисери из Војко
вића, а треће Рибница из Краљева и Младост
из Пала. Међу мушким изворним пјевачким
групама најуспјешније су биле Извор из Чај
нича и Дучаловићи из Дучаловића код Луча
на. Друго мјесто освојиле су мушке пјевачке
групе Српски јелек из Чачка и Херцег Шћепан
из Фоче, а треће Рибница из Краљева и Сара
јевско поље из Бијељине. Међу фрулашима пр
во мјесто су подијелили Драшко Спасојевић из
Рудог и Радован Станишић из Рогатице, а међу

Напокон, Из прошлости сентандреј
ских породица Александра Бачка је
сте изванредан допринос проучавању
порекла породица, порекла презиме
на, не само у Сентандреји (а пре све
га у њој), већ и у нас уопште. Књига
је писана изузетно акрибично са из
ванредним, темељним познавањем
историјских извора и односне научне
и стручне литературе. Овом књигом је
Бачко начинио и особени омаж Миле
ту Недељковићу, који је својевремено,
у педесетом броју часописа „Расков
ник“, иницирао оваква истраживања
сјајном студијом о породици Иване
кић, о породици своје мајке.
На последњем, закључном састанку,
после двочасовне брижљиве анали
зе сваке књиге која је ушла у најужи
избор, жири је једногласно одлучио
да се награда „Миле Недељковић“ за
најбољу фолклористичку књигу обја
вљену 2009. године додели Алексан
дру Бачку за књигу Из прош лос ти
сентандрејских породица, а да прео
сталих пет аутора, односно књига, бу
ду одликовани повељама.
Свечаност доделе признања завр
шена је одличним концертом браће
Теофиловић.

Др Ненад ЉУБИНКОВИЋ

двојничарима најуспјешнији су били Миро
љуб Шаптовић из Краљева и Милош Остојић
из Фоче.
Наступе мушких и женских пјевачких група
и инструменталиста помно је пратио стручни
жири чији је предсједник била мр Гроздана Ко
мадинић, књижевник и предсједник огранка
Вукове задужбине из Чачка, те чланови Миро
Митровић, професор музике из Источног Са
рајева, и Драган Учур, магистар теологије из
Фоче. У завршној ријечи Гроздана Комадинић
је истакла да су мушке изворне пјевачке групе
за нијансу биле нешто уиграније, али да је и
наступ женских изворних пјевачких група био
изванредан. Укупан утисак, рекла је госпођа
Комадинић, више је него добар, што се односи
и на инструменталисте. На крају је посебно
захвалила организаторима на успјешно орга
низованом Сабору и одлучности да његују ли
јепу српску пјесму и традицију.

Славко ХЕЛЕТА

НОВЕМБАР
2010.

ПОДВИЖНИЧКО ЛЕКСИКОГРАФСКО-БИОГРАФСКО ДЕЛО

Лексикон као слојевита прича
о људском животу
Јован С. Радојчић, „Срби западно
од Дунава и Дрине, биог рафије“,
I–III, Прометеј, Н. Сад, 2009.

В

ећ је прва лексикографска/био
графска књига Јована С. Радојчића,
индикативног наслова (Срби: Срп
ска крајина, Славонија, Далмаци
ја, Хрватска: биографски лексикон,
Београд, 1994), по захвату, обиму и намјери би
ла импресивна: обухватaлa je биографије Срба
с подручја Хрватске, рачунајући ту и Дубров
чане, односно Србе католике. Ово друго и но
во издање je већ монумент: три обимне књиге
(преко 3.800 страница) садрже биографије лич
ности од раног средњег вијека до нашег вре
мена (ушле су и биографије савременика који
више нису живи и оних који су рођени првих
деценија 20. вијека и на одређен начин обли
ковали своје дјело).
Уза све о чему ће бити ријечи, једна je од врли
на/особености овог биографског лексикона што
се поред енциклопедијски писаних одредница
појављују пригодне информације и оцјене (не
кролошки чланци и сл.), изводи из различитих
докумената, архива и сличних извора, те се био
графска одредница претвара у својеврсну причу.
Издвајамо то на почетку као једно од својстава
лексикона: аутор се није држао устаљених нор
ми за биографске лексиконе, гдје је било мјеста
за људе који су у јавности (у институцијама на
уке, политике, универзитета, цркве, војске, еко
номије) достигли запажен или важан положај
и успјех. Идући за информацијама и именима,
читалац ће у овом лексикону наћи много оних
који нису стекли ни положај, ни новац, ни сре
ћу, ни углед, нити су остварили знаменито дјело
својим животом – издвојили су се само патњом
и, најчешће, непредвиђеном и мученичком смр
ћу (Иво Андрић је негдје написао да би сваком
човјеку који је поштено проживио свој вијек тре
бало подићи споменик!). Јован Радојчић је план
ски ишао на ову разлику, правећи свој лексикон
у својеврсној опреци лексиконима „гиганата“,
„бардова“, како каже у предговору. То не значи да
су великани потцијењени (њихов значај се види
по обиму јединица), али с оваквим биографским
лексиконом настала је врло сложена, слојевита
прича о људском животу као вриједности која
се на различитим путевима судбине често досе
же смрћу (мајке мученика и јунака, учитељице,
болничарке, монахиње). Та се вриједност досеже
и животом у свакодневним размјерама, по свје
дочанствима остављеним о личностима златара,
фотографа, секретара радних задруга, послани
ка, добровољаца, пароха, задужбинара, устанич
ких четовођа, предузимача, трговаца, ученика/
ученица, илегалки...
Аутор лексикона Срби западно од Дунава и
Дрине обавио је посао који раде институције на

ПРОБЛЕМСКО И ПОЛЕМИЧКО
ГОНЕТАЊЕ УСМЕНОГ
СТВАРАЛАШТВА

Плодоносно
трагање
Ненад Љубинковић, „Трагања
и одговори, Студије из
народне књижевности
и фолклора“ I, Институт
за књижевност и уметност,
Београд, 2010, 501 стр.

Н

едавно се, као пета књига у еди
цији Српско усмено стварала
штво, у издању Института за
књижевност и уметност у Бео
граду, појавила збирка студија
из народне књижевности и фолклора Нена
да Љубинковића – Трагања и одговори. Већ
наслов сведочи о дугогодишњем успешном
истраживању овог научног прегаоца у обла
сти српске усмене баштине, историје и тради
ције. Двадесет студија, посвећених претежно
епском песништву, први су избор из бројних
радова које је Љубинковић објављивао од ше
здесетих година прошлог века до данас.
Зборник је подељен на три тематске целине.
Прва је, како сам аутор наглашава, посвећена
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ционалног ранга. Кажем – раде, али га тешко за
вршавају, водећи га деценијама, уз промјенљиву
финансијску потпору и уз ангажовање великог
броја сарадника! Овакав резултат је могла дати
само несаломива енергија и воља да се потврди
идентитет Срба преко Дрине и Уне, толико пута
оспораван и физички угрожаван. Илустрација
те енергије је, између осталог, списак публика
ција и институција у којима је црпена грађа (ар
хива, библиотека): готово све што је доступно у
традицији јужнословенских земаља аутор је ис
користио у својим истраживањима. Отпочео их
је у грчевитом отпору денационализацији срп
ског народа, провођеној у Хрватској за вријеме
СФРЈ, све до угрожавања физичког опстанка, што
се осјећало већ у вријеме буђења хрватског на
ционализма на размеђу 60-их и 70-их година
20. вијека.
На основу расположивих података о опредје
љењима, Радојчић је потврдио да у српски на
цион
 ални корпус улази врло много католика и
муслимана. То је чињеница која је добрим дије
лом игнорисана у различитим врстама истра
живања. Али као што српска традиција не треба
да се одриче оних који су се осјећали Србима,
без обзира на њихов вјерски статус или етничко
поријекло, тако не треба ни да присваја оне ко
ји су одбијали ту припадност или је једноставно
у историјском смислу нису могли имати. Аутор
о тим питањима расправља у предговору обра
злажући да уноси Анту Старчевића у свој лекси
кон због поријекла његових родитеља и његовог
утицаја на српско-хрватске односе. То је, међу
тим, ризично поље. Биографски лексикони нису
енциклопедије, па да би у њих улазиле и лич
ности које су, из других етничких средина, ути
цале на историју једне нације. У супротном, у
биографским лексиконима Срба нашли би се и
њихови највећи зликовци, Анте Павелић или
Андрија Артуковић. Такав лексикон, мислим,
треба да обухвати оне који су се сматрали Срби
ма (или су Срби непосредно по поријеклу, нпр.
Омер-паша Латас), а не оне које ми налазимо
да су Срби по неком од њихових предака, без
обзира на то што је њихово опредјељење и дје
ловање повезано с другачијом етничком при
падношћу. Ризично поље овог лексикона су и
доње временске границе. Ко је био Србин ме
ђу припадницима словенског становништва у
раном средњем вијеку на територији данашње
Хрватске или Босне и Херцеговине, неодредиво
је (и у оваквим књигама небитно). Отуда нема
мјеста именима Ликинија (римског цара, 270–
325), св. Јеронима Софронија Еузебија (34? –420.
г.) или Петра Илирца (5. вијек) (в. ауторов пред
говор, с. 16), без обзира на полемички контекст
с „похрваћивањем“ оваквих и сличних лично
сти римске историје и историје тада јединствене
хришћанске цркве. Битна је свијест о припад
ности, континуитет припадности, те је потпуно
неоправдано увршћивати личности по недока
зивим или параисторијским претпоставкама.
Само по себи то не штети српском корпусу, али
штети књизи и повјерењу у ауторову концепци

ју. Мјерило је да се неко изјашњавао као Србин
у одређеном периоду, или да није могао бити
шта друго (у вријеме кад таквих изјашњавања
није ни било).
Поменимо један посебан квалитет Радојчи
ћев ог изд ањ а. Риј етке су књиге, осим енц и
клопедија (али оне редовно имају мањи број
биографских јединица од биографских лекси
кона), које би саопштавале толико података о
социјално-регионално-проф есион
 алној при
падности укључених личности. Тим својством
лексикон Срби западно од Дунава и Дрине по
стаје изврсна грађа за изучавање испреплете
них, сложених процеса унутар једне заједнице
(професија, школа, статус, кретање – мјеста ори
јентације итд.), уз податке о другим аспектима
слојевитости самог живота: од поријекла, мје
ста рођења, кретања, школовања, дјеловања и
чинилаца због којих улазе у лексикон, а много
пута због мученичке смрти. Колико збирка би
ографија, у основи је много више од тога, јер
даје податке о бројним аспектима који се тичу
живота на одређеним просторима. Појединац је
само један од чинилаца институција и живот
них околности, или је њихов покретач, творац,
заслужни представник: црквени појац, фото
граф-добротвор, крајишки официр, црвеноар
мејац, одборник, лијечник, чобанин, хотелијер,
молер, мученик, херој, вјерски подвижник... Чи
талац укршта податке и стиче цијели комплекс
информација који се тиче односа људи, мјеста,
дјеловања, школовања, остваривања, до систе
ма вриједности у које се улагао живот.

датовању, настанку и пореклу нашег најстаријег
епског корпуса, друга прати генезу најпознати
јих епских балканских легенди (о светом Сави,
војводи Момчилу, Марку Краљевићу, Карађор
ђу, Светој гори, Косову, итд.), а трећа представља
необичну поетику Вуковог необичног певача –
„песника“ Старца Милије.
„Народне песме дугога стиха“ отварају овај
зборник. То је готово целовита монографска је
диница; обухвата три студије истог наслова које
су у наставцима излазиле у Књижевној истори
ји 1972. и 1973. Имајући привилегију да проучи
Богишићев архив и радну бележницу, Љубинко
вић је оповргао његов методолошки поступак и
научне закључке изнете у Предговору, који су до
тада важили као аксиоми. Истражио је изворне
рукописе, метричко-ритмичку структуру стиха,
синтаксичко устројство, поетску вредност ових
песама, а потом се позабавио и питањима те
риторијалне распрострањености, порекла и на
зива „бугарштица“, предложивши обухватнији
назив – песме дугога стиха.
Како је увек трагао за тешким задацима, нере
шивим питањима науке на која наизглед лако,
једноставно даје прецизан, аргументовани од
говор, Љубинковић је, међу бројним проучава
оцима Ерлангенског рукописа, један од ретких
који је прецизно одредио састављача (немачки
лекар Фон Анкерау) и време настанка овог ру
кописа (између 1718. и 1720).
У више наврата се трудио да у стручној јавно
сти поправи положај неоправдано запоставље
ног сакупљача и творца две Пјеваније – Симе
Милутиновића. У овај избор ушла је студија о
компаративном сагледавању Вукове четврте
књиге песама лајпцишког издања и Симине бу
димске Пјеваније, у којој открива плодотворну
страну сукоба ова два књижевна посленика.
Пратећи генезу легенде о Владимиру и Коса
ри, аутор је показао путеве разлучивања усмене
и писане књижевности, а у студијама о обредној
симболици омеђеног простора и значењу једног
таквог божанског врта (Света гора), сагледао је
корене легенде о српској светој земљи.

На разматрања о Светој гори и Хиландару
наставља се проучавање улоге светог Саве у
српској историји, култури и усменом наслеђу.
Ненад Љубинковић је запазио да је легенда о
овом светитељу другачија по настанку и приро
ди од осталих популарних балканских легенди,
да је неслојевита и непротивречна. Свети Сава
је био вешт политичар, дипломата с непогре
шивим осећајем историјског тренутка, одличан
познавалац психологије масе, који је сам осми
слио и животом изградио сопствени култ.
Другачије је настајала легенда о Марку Кра
љевићу. Нејединство и амбивалентност његовог
лика последица су најмање четири слоја леген
де, насталих на различитим просторима Балка
на и у различитим временима.

Р

адојчићев лексикон има огроман
распон у обухватању личности – од
оних свјетске славе и значаја (Ни
кола Тесла, Милутин Миланковић,
Руђер Бошковић...) до оних који су
по нечему познати у оквирима регије, мје
ста, одређеног позива/професије или живот
не ситуације која појединца учини вриједним
памћења/биљежења. (Не треба заборавити да
избор имена почива на писаној култури, ко
лико је она сезала у прошлост и колико је за
биљежила трагове усмених предања. Ипак,
Лексикон свједочи и о локалним траговима
усмене културе који су се пренијели у писа
ну ријеч у облику легенди и предања.) Ли
шен идеолошке искључивости и партијског
прозелитизма, обрадио је и „наше“ и „њихо
ве“, без обзира на сваковрсне идеолошке пре
граде успостављане током историје, а с тим
у вези и веома различит статус извора за би
ографске податке. Међу похвалама аутору и
издавачу треба издвојити као добру новину
што је лексикон снабдјевен регистром мје
ста: то омогућује неку врсту „мапирања“ по
датака и неоч ек ив ан их инф орм ац иј а кој е
повезују простор, вријеме и људе, путеве њи
ховог кретања, до институција за које су ве
зани или које су изграђивали. Ако се на овај
велики зборник биографија гледа с ове стра
не, то им даје повремено неочекивану зави

И

сторијски метод аутор је при
менио и у изучавању песама о
погибији Марковог епског уја
ка, војводе Момчила. Одговара
и на прастаро питање о односу
поезије и стварности: епска песма непосредно
прати историјски догађај, а у њену истинитост
никада се није сумњало. Слично, на приме
ру формирања легенде о Карађорђу, разматра
транспозицију историјских чињеница у епску
песму, анегдоту и предање и прати процес по
етизовања и митизовања историје, тј. њеног
прерастања у „народну историју“.
Тема којој се Љубинковић више пута враћао
јесте косовска легенда. И овде издваја разли
чите типове – хришћанску (о Лазару), витешку
(о Милошу) и месне легенде. Уочава Миличи
ну стратегију изградње Лазаревог култа и при
лаже нове доказе за одбрану Вука Бранковића
пред судом усмене традиције. О рецепцији Ко
совске битке ван граница нашег етнокултурног
подручја, на просторима Русије за време Ива
на IV Грозног, проговориће у студији посвећеној
тумачењу косовске легенде у летописном своду
Архангелског сабора у Кремљу.
Несумњив теоријски допринос науци о усме
ној књижевности јесу радови посвећени моде

чајну присност, омогућује провјеру локалних
вриједности, а посредно свједочи како су љу
ди били судбински повезани на простору од
Далмације до Барање и Баната, од Беча и Тр
ста на једној страни, до Београда, Новог Сада,
Цетиња, Сарајева, Цариграда, Бање Луке или
Дубровника, Задра и Загреба на другој страни.
Лексикон је и пут ка нечему што бих назвао
географијом историје (књижевности, култу
ре, цркве, војске...) и културе „западних Срба“
у широком смислу ријечи.

О

ваква дјела настају рециклажом,
коп ир ањ ем, преу з им ањ ем по
датака. Јед ин о што спас ав а од
утиска о разнобојности и разно
ликости извора – јесте ново је
динство у поступку редиговања. То је поготово
олакшано чињеницом што је аутор Лексикона
– један. Радојчић, међутим, није могао избје
ћи стилско-морфолошку и концепцијску ра
зноликост извора. Неке биографске јединице
израстају из локалних причања или легенди
(нпр. Прлинска Мика – вјероватно треба: Прли
на – из Граба код Грачаца, којој се у сну јавио
стари калуђер да се сагради црква у Велебиту),
док ће друге имати извор података у читуља
ма (нпр. генерал Спремо). Једни од извора су
били пригодни, посмртни, а други су доку
ментарно-информативни. Отуда велики ра
спони у стилу излагања: од детаљних описа
одређене животне ситуације (Његован, Ана),
преко некролошког чланка (многи подаци су
у оваквим издањима преузети из литературе
која је по својој природи апологетска, афир
мативна и при томе обојена пожељним или
актуелним политичким конотацијама), до ен
циклопедијски сређене одреднице, или пак
до елементарних података прикупљених из
читуља. То говори о природи извора до којих
је аутор могао доћи, али одређеном знању та
кође даје и шарм историчности.
Оваква дјела редовно изазивају примједбе.
Оне се тичу неуједначеног коришћења извора,
неуједначене дистанце у вредновању, неоправ
даног захвата личности којима се приписује
српски национални идентитет. Неке од мана
су до одређене мјере у природи оваквих истра
живања: тежња да се прошири опсег појма „Ср
би“, да се укључе „половични“ Срби (Старчевић),
па чак и „Протосрби“ (римски цареви и друге
личности са „протосрпског“ (?) подручја. Дио
огрешења није могао избјећи своје вријеме: та
огрешења потичу из укључивања грађе коју до
носе псеудоисторијски радови, умножени по
сљедњих десетљећа под заједничким именом
„Срби народ најстарији“. Постоје и грешке поте
кле из постојеће грађе. Немогуће је и помисли
ти да један човјек може сам да обради хиљаде
биографија!? Оне се преузимају и усаглашавају
с неком ауторском замишљу. Низ ових извора је
непотпун: има доста лица којима је утврђен да
тум рођења, а не и датум смрти (отуда знатан
број упитника). Аутор је могао да их изостави,
али од таквог поступка не би било користи. Не
потпуни подаци нису толико знак посла који
није обављен до краја, већ су прије свега знак
стања наших знања о личностима, истовремено
позив на допуне и нова истраживања. Уза све
то, уз могуће непотпуности, спорне критерију
ме око увршћавања, историчност националног
опредјељења и сл., биографски лексикон Срби
западно од Дунава и Дрине Јована С. Радојчића
је подвижничко дјело једног посвећеног, преда
ног истраживања и сабирања, којему је тешко
наћи премца у нашој средини.

Др Душан ИВАНИЋ

лима епских јунака и њихових противника, као
и специфичној поетици песама о хајдуцима.
Треб а пом ен ут и и пол ем ичк и инт он ир ан
текст о Матићевој „сремској теорији“, којим се
аргументовано обрачунава с овом заблудом,
али при том не пропушта да похвали Матићев
минуциозни аналитички поступак и заслугу за
покретање важних научних питања.
Последња целина носи данас већ препозна
тљив нас лов „Губ итн иц и Старц а Мил иј е“. У
оквиру ње су четири рада посвећена свакој Ми
лијиној песми појединачно, и последњи којим
се заокружује поглед на поет
 ику овог „песника
зловидника“. Тананим психолошким проматра
њем ликова, подробном анализом и тумачењем
стихова, Љубинковић је, с нескривеним симпа
тијама, представио поетски концепт и поступак
ауторизовања овог несхваћеног, непризнатог
„песника раног романтизма“ и указао на при
роду неразумевања Вука и Милије, чији сусрет
оличава судар две различите животне и поет
ске концепције.
Одабране студије из народне књижевности и
фолклора у овој књизи заокружују дугогодишња
истраживања Ненада Љубинковића и нуде поу
здане одговоре на важна питања усменог ства
ралаштва и фолклора уопште. Широки научни
захват, плурализам метода, разноврсност грађе,
ретка литература, такође су показатељи свестра
ности и великог знања овог вредног проучавао
ца наше усмене баштине. Увек је ризиковао да
буде, како каже мото уводне студије Трагања и
одговора – „јеретик међу јеретицима“ јер се, као
ретко ко, усудио да одговори на најтежа пита
ња, да реши нерешиво, да завири у невидљиво,
да откопа давно закопано, да уздигне занема
рено и обори необориво, али и да истовремено
сагради ново, саопштавајући све питким јези
ком, прецизно, недвосмислено, лако, духовито,
али и оштро, полемички. Зато ће ова књига би
ти занимљива не само истраживачима усмене
књижевности него и свима онима које занима
српска историја и традиција.

Мр Данијела ПЕТКОВИЋ
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САБРАНЕ И ОПИСАНЕ ВАРИЈАНТЕ
ГЛАСОВИТОГ ЖИВОТОПИСА

НОВО КАПИТАЛНО ЈЕЗИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКО ИЗДАЊЕ

Целовит облик
косовске легенде

Први самостални
правописни
речник

Јелка Ређеп, „Житије кнеза Лазара“,
Прометеј, Нови Сад, 2010, 664 стр.

П

ре више од тридесет година, у Зрењанину 1976,
Јелка Ређ еп је објавила књигу под насловом
Прича о боју косовском, у којој је објаснила ге
незу Житија кнеза Лазара, главне мотиве овога
дела и његов значај за расветљавање различи
тих питања наше књижевне историје. Књига која је почетком
2010. године публикована у Новом Саду – Житије кнеза Ла
зара, представља фототипско издање овог, позносредњове
ковног текста. Док у рукописима дело носи наслов Житије
кнеза Лазара, чињеница да оно чува завршни и целовит об
лик косовске легенде, у науци му је дат адекватнији назив
Прича о боју косовском.
Тако је сада заокружено представљање овог важног дела, нај
пре теоријски, затим и документарно. Истовремено, Житије
кнеза Лазара сведочи и о вишедеценијском континуитету ба
вљења косовском тематиком професорке Јелке Ређеп.
Како сазнајемо из предговора, Житије кнеза Лазара пред
ставља други тематски целовит круг писања о Косовском боју
и његовим главним актерима, кнезу Лазару, Милошу Обилићу
и Вуку Бранковићу. Реч је о делу које је настало крајем седам
наестог или почетком осамнаестог века у јужним крајевима,
Боки Которској и Црној Гори. Оно је преписивано у широком
временском распону од сто педесет година, од почетка осамна
естог до половине деветнаестог века. Познато је тридесет и шест
рукописних варијаната овога текста, од којих су све писане ћи
рилицом, осим најмлађе, из 1839, која је латиничка.
Састављач Житија кнеза Лазара непознат је, али је Јелка Ре
ђеп утврдила којим се књижевним и историографским делима
користио: Житијем кнеза Лазара Раваничанина I с краја че
трнаестог века, Карловачким родословом, летописима и родо
словима, Краљевством Словена Мавра Орбина (Пезаро 1601),
Перашком драмом о Косовском боју с краја седамнаестог ве
ка, бугарштицама, десетерачким
песмама и усменим предањем.
Прем а ауторк ин ом зак ључк у,
неп оз нат и сас тав љач сач ин ио
је, заправо, једну добро смишље
ну компилацију. У Житију кнеза
Лаз ар а обр ађ ен и су сви мот и
ви косовске легенде – растанак
кнегиње Милице и кнеза Лаза
ра, Мил ич ин а молб а да с њом
остане један брат, свађа сестара
Лазаревих кћери, ухођење турске
војске, кнежева вечера, Милошев
одлазак у турски табор, Муратово
убиство, погибија Ивана Косан
чића и Милана Топлице, хвата
ње Милоша Обилића. Могућно је
посебно пратити кључне косов
ске мотиве – јунаштва и издаје.
Занимљиво је да се у излагању Насловна страна
кос овс ки дог ађ ај и над ов ез уј у књиге Јелке Ређеп
на легенду о убиству цара Уро
ша. Греху Вукашина Мрњавчевића следила је наводна издаја,
грех Вука Бранковића. Према легенди, то су били главни раз
лози за пропаст српске средњовековне државе.
Данас се зна за постојање тридесет и шест варијаната Житија
кнеза Лазара. Стојан Новаковић сачинио је свод од девет руко
писа и објавио га у Старинама, X, 1878. године. Током време
на откривено је још неколико рукописа са овим делом, тако да
их је, до истраживања Јелке Ређеп, било укупно осамнаест. Још
осамнаест, до тада непознатих варијаната Житија кнеза Лаза
ра, пронашла је Јелка Ређеп у различитим архивима и библи
отекама у земљи и иностранству.
Велики број преписа сведочи о популарности Житија кнеза
Лазара, док широка територија на којој су рукописи откривени
показује да су се они преносили са југа у крајеве северно од Са
ве и Дунава. Неки су пронађени изван наше земље, у Москви,
Софији, Будимпешти. Поједини рукописи имају опширан на
слов, већина их је сачувана у целини, док је неколико у одлом
цима. Разлике међу варијантама уочене су у детаљима, али је
сачуван исти ток приповедања.
У књизи Житије кнеза Лазара Јелка Ређеп објавила је снимке
укупно двадесет и три рукописа са овим делом – од тога осам
наест непознатих, као и пет већ објављених. Снимцима руко
писа претходи њихов опис, са одговарајућим подацима: место,
сигнатура, број листова, формат, писмо и језик, водени знаци,
записи, историјат.
Јелка Ређеп указује на чињеницу да је Житије кнеза Лазара
изузетно значајно дело за решавање питања порекла косовских
песама кратког стиха. У прозно казивање Житија унесени су
стихови из бугарштица и десетерачких песама. Реч је, дакле, о
стиховима који су забележени стотину година пре Вука. Они
потврђују тезу о јужном, а не северном пореклу косовских пе
сама кратког стиха. Истовремено, сведоче и о једној ранијој фа
зи постојања ових песама.
Занимљиво је и питање жанровске припадности Житија кне
за Лазара. Иако је у наслову наведено да је реч о житију, Јелка
Ређеп објашњава да ово дело, ни по духу, ни по начину казива
ња, ни по садржини није житије. Нема ни уобичајену житијну
схему. Осим наслова и чињенице да је писано на српскословен
ском језику, Житије кнеза Лазара, у ствари, не припада средњо
вековној књижевности. Садржински, нагласак је на разлозима
пропасти српске средњовековне државе, због чега се на легенду
о убиству цара Уроша надовезала косовска легенда.
Објављивањем фототипског издања Житија кнеза Лазара
(Приче о боју косовском) дело је постало доступно и истражи
вачима и читаоц
 има. Овај спис, са самог заласка средњег века,
незаобилазан је за изучавање развитка косовске легенде, као
порекла косовских народних песама краткога стиха.
Јиречекова мисао да, уколико нема документа нема ни исто
рије, добила је овим издањем своју најбољу потврду. Пред бу
дућим проучаваоцима сада се налазе снимци највећег броја
варијаната, као и објашњења о најважнијим особинама овог
дела.

Др Светлана ТОМИН

У Свечаном холу зграде Владе Аутономне
Покрајине Војводине у Новом Саду, 13. априла 2010.
године, свечано је представљено ново
капитално језичко-лексикографско издање
Издавачке куће „Прометеј“ – „Правописни речник
српског језика са правописно-граматичким
саветником“ (Н. Сад, 2010), аутора др Милана
Шипке. Овом приликом издвајамо део говора
који је том пригодом аутор изложио

К

њига коју данас пред
стављамо јавности и
предајемо у руке за
интересованим кори
сницима, и по свом
наслову, и по намјени, и по садр
жају први је српски стандардно
језички приручник у посљедњих
стотину година. То је, како стоји у
главном наслову, правописни при
ручник српског језика, или, тач
није, српског језичког стандарда.
Намијењен је изворним говорни
цима српског језика, прије свега
онима који су по својој професи
ји дужни да говоре и пишу пра
вилно (новинарима, спикерима,
преводиоцима, васпитачима, лек
торима, службеницима у админи
страцији, глумцима, културним и
јавним радницима, укључујући ту,
наравно, и политичаре), као и они
ма који друге поучавају како ваља
говорити и писати (дакле, настав
ницима српског језика у основ
ним и средњим школама), затим
онима који се спремају за позив
наставника матерњег језика (сту
дентима учитељских, педагошких,
филолошких и филозофских фа
култ ет а на српс ком гов орн ом
простору у цјелини), али и свима
другима који желе да боље упозна
ју и савладају савремени српски
језички стандард и тиме усаврше
своје језичко знање и своју језич
ку културу подигну на виши ни
во. Према тој намјени утврђен је и
садржај приручника: он је лишен
ријечи и облика који не припадају
српском језичком стандарду, при
је свега непотребног српско-хрват
ског дублетизма, уз то и баласта
властитих архаизама, мање позна
тих дијалектизама, жаргонизама,
па и уско стручне терминологије,
али и свакодневних српских ри
јечи и израза у чијој ће употреби
мало ко од изворних говорника
српског језика погријешити (...)
Ово је специфичан рјечник, коме
је основна сврха да информише о
правописној, граматичкој и акце
натској правилности у оквиру срп
ског језичког стандарда и упозори
на бројне грешке у пракси које се у
вези с тим јављају. То, дакле, није
никакав „нови правопис“, како не
ки мисле, нити је у конкурентском
односу према постојећем „званич
ном“ српс ком прав оп ис у МС. Он
упућује на специфична (чак и крај
ње неприхватљива) рјешења у том
правопису, а даје доста информаци
ја и о оспоравањима неких његових
норми и бројним пропустима, умје
сто којих су понуђена рјешења из
поузданих језичких савјетника, ка
кав је нпр. Клајнов Речник језичких
недоумица, али и из других извора,
као што су двије књиге Стандард
нојезичких преис питивања, које су
својеврстан додатак Правописном
речнику и могу ауторима Правопи
са послужити као помоћ у евалуа
цији и реконструкцији постојеће
норме. Таквих информација, упу
та на правилне, или упозорења на
неправилне облике и акценте, ко
рисник ће наћи на око 8.000 мјеста
у Речнику.
Овакав приручн ик подр азум и
јева чврст ослонац на савремене,
свеобухватне и поуздане стандард
ној ез ичке норм ат ив е: прав оп ис,
норм ат ивн у грам ат ик у, рјечн ик
стандардног језика и др., а ми све
га тога немамо, бар не на потреб
ном и задовољавајућем нивоу. Тако
за бројне појединости које се морају
њиме обухватити немамо разрађе
них и сигурних решења, а немало

њих се уз то и дијаметрално разли
кује у различитим приручницима,
по оној народној Ко у клин, ко у пло
чу. Ваља се надати да ће најављено
друго издање Правописа МС уније
ти нешто више реда и система у тој
нормативној области. Међутим, уза
све уважавање колега које на томе
раде, ипак морам рећи да се до ста
билних и општеприхватљивих нор
ми, које иначе није добро стално
мијењати, јер ремећење устаљених
правописних навика штети њего
вању језичке културе, не може до
ћи на начин како то чинимо сада:
усвајањем овог или оног у суштини
ауторског правописа. Вријеме када
су правописне норме прописивали
појединци, макар били и врхунски
лингвистички ауторитети (као што
су били Броз, Боранић, а у нас Бе
лић) одавно је прошло. Без форми
рања шире правописне комисије, у
којој би се нашли сви србисти ко
ји се озбиљно баве овом проблема
тиком, али и стручњаци за стране
језике, посебно експерти за тран
скрипцију страних ријечи и имена
(какав је овдје у Н. Саду нпр. проф.
Твртко Прћић за енглески језик),
као и без озбиљне претходне евалу
ације, тј. критичког преиспитивања
постојеће норме и шире стручне и
јавне расправе о понуђеним рјеше
њима, па на крају и озбиљне струч
не и друштвене верификације, не
може се ваљ ан о реконс труи с ат и
савремена правописна норма та
ко да буде стабилна и трајна. О то
ме опширно пишем у трећој књизи
Стандарднојезичких преиспитива
ња, која је у припреми. А с обзиром
на друштвене и језичке околности
у кој им а реконс трукц иј у српс ке
правописне норме ваља обавити,
морамо поћи од косензуално усво
јених основа српске језичке поли
тике, што све ми немамо, а стално
оклијевамо да се озбиљно латимо
тих послова. Никако да се ослободи
мо летаргије и успаваности, као да
нас је убола позната афричка це-це
мува, за коју због хаотичности нор
ми нисмо сигурни ни како је ваља
написати, а још мање изговорити,
јер је у нас превладало неосновано
схватање да правопис и прозодија
немају никакве везе.
На самом крају треба рећи да у
овако великом послу, уз то и пио
нирском, јер је ово први самостални
правописни рјечник у нас уопште
(досад смо имали само такве рјеч
нике уз прав оп ис на прав ил а), а
имајући у виду и бројне тешкоће
које су пратиле наш рад, а то ни
је био само недостатак темељних
нормативних дјела српског језич
ког стандарда него и друге недаће,
посебно несхватљиви отпори на
шем подухвату, мора бити и неких
пропуста и недостатака, које ћемо
ми, како смо већ уобичајили, из из
дања у издање уклањати, богатећи
садржај Речника новим подацима
и уносећи све евентуалне промје
не норми колико год их буде. И по
ред свега тога, надамо се, предајући
Правописни речник српског језика с
правописно-граматичким саветни
ком у руке заинтересованих кори
сника, да ће им тај приручник бити
од помоћи у настојању да подигну
ниво своје писмености у правопи
сно-граматичком и прозодијском
погледу, али и у изналажењу рје
шења за недоумице које су их при
писању досад мучиле. Аутор и из
давач биће им захвални уколико се
огласе својим оцјенама, примједба
ма, питањима или предлозима за
даљу дораду овога дјела.

Др Милан ШИПКА

ПЕТА ГОДИНА
ЧАСОПИСА „ИЗВОРНИК“

Обухватан
приступ
традицији
„Изворник“, гласило огранка
Вукове задужбине у Гајдобри,
бр. 5, год. V, 2010.

О

гранак Вукове задужбине
у Гајдобри објавио је пети
број свог часописа Извор
ник којим је означена и
пета година редовног из
лажења. И овај број, с готово пет сто
тина страница, као и све претходне,
приредио је Ратко Шутић.
С почетка часописа читалац ће уочити
једну новину – на другој страни објавље
на су имена сталних сарадника који из
броја у број обогаћују садржаје часопи
са. У првом тексту – Усташка зверства
у Гацку 1941. године, поп Новак Мастило
вић сведочи о страдању српског народа у
овом градићу источне Херцеговине.
Следи текст Радована Ковачевића – Ри
га од Фере, весник балканског уједињења,
у коме пише о историјским догађајима
и о личности Константина Ригаса – Риге
од Фере, грчког песника и револуциона
ра, заточеног у кули Небојши и ту умо
реног 1798. године. Уводна реч Јована С.
Радојчића за његов лексикон биографија
– Срби западно од Дрине и Дунава, у часо
пису се објављује у скраћеном облику и са
нешто измењеним насловом. Слободан
Кљакић пише текст – Гроф Сава Владисла
вић, поузданик руског императора Петра
Великог. У настојању да подупре српски
живаљ у Мађарској и његове напоре да
очува своје уметничке и културне вред
ности, Изворник преузима рад Стевана
Поповића из Печуја – Никанор Грујић од
Липове до Пакраца, објављен у Барањским
свескама, које уређује Предраг Мандић.
Ратко Марковић Риђанин представио је
српски лист Цариградски гласник који је
објављен у Цариграду 1895. године. У ње
му су радове објављивали аутори из чи
тавог света. О Православној цркви рођења
светог Јована Крститеља у Бачкој Палан
ци пише Владимир Баљ који је детаљно
описао цркву: иконостас, зидно сликар
ство, витраже, мозаике. Опширнији текст
Јована Јеркова – Из пописа становника
Југозападне Бачке, обухватио је време с
краја 17. и прве половине 18. века. Ови
пописи представљају темељан извор за
проучавање порекла становништва у овој
нашој области.
У тексту Приметна гомила или о ка
меновању, Ратко Шутић пише: Та кључна
реч (каменовање) означава једну древну
и широко распрострањену санкцију, чију
појаву можемо пратити... све до позног
бронзаног доба, а њену везу са... правним,
моралним, религијским и фолклорним
институтима, и обредном праксом...
све до прве половине 19. века. Радивоје С.
Пудар, у прилогу Отисак времена, ства
ра занимљив текст о кафанама које су
„део живота и вароши и села“. У прилогу
Милована Бошковића – Ношње као кул
турно-историјско обележје српског наро
да Југозападне Бачке и Херцеговине, аутор
налази да је „ношња у ова два краја, бар
у основним цртама, имала доста зајед
ничких како типских тако и стилских
особина“. Познати афористичар Илија
Марковић доноси текст – Афоризам је
прича. У следећем прилогу Куће и сокаци
Милана Кечића, аутор Милослав Шутић
за овог познатог сликара каже: Кечић, да
кле, чистим, запањујуће верно одраже
ним материјалним облицима сеоских
кућа сугерише идеалан сеоски живот. По
томе је његов ликовни веризам истовре
мено магични реализам. У тексту Перпе
туум мобиле постоји, Душан Видаковић
води разговор са др Јаном Јанковичем,
словачким славистом, најпродуктивни
јим преводиоцем јужнословенских је
зика у својој земљи, аутором капиталне
хрестоматије Поезија словачко-српске
узајамности 1827–1938. – Буквар брати
мљења. У тексту Пут до добрих људи – за
писи о Бачу, Бачанкама и Бачанима, који
потписује Витомир Радојевић, објављују
се многа имена заслужних Бачана и оби
ље вредних записа о сеоском животу.
Ана Којић, старица у деведесетим го
динама, прича своју причу о животу у
одељку Казивања. Божидар Јелачић, у
прилогу Из живота нашега народа, пи
ше колико народ верује у моћ клетве. Ту
се налази и још низ цртица из народног
живота. Часопис се завршава прикази
ма Илије Марковића. Он пером изврсног
афористичара приказује књиге: Ратка
Дангубића, Графити у лавиринту, Алек
сандра Чотрића, Пострежимске мисли и
Зорана Поповића, Д Бест оф.

Митар ШУТИЋ
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СВЕТЛАНИ СПАЈИЋ УРУЧЕНО
ЗАВИЧАЈНО ПРИЗНАЊЕ

ДРАГОЦЕНО ПРОМИШЉАЊЕ
ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ

мену уметности на свим подручјима земље
током рата. Ово дело има и данас непроце
њиви значај (…)

Промотор
српске
традиционалне
музике

Трајање

Овај његов драгоцени истраживачко-науч
ни рад није био у супротности са оним ка
ко је он деловао у Народном позоришту. Био
је дисциплинован члан, максимално анга
жован, постојан, није излазио из сопствених
концепција о развоју и домету позоришне
уметности у послератним годинама. Тако је
изучавао природу глуме у измењеним дру
штвеним околностима и своје ставове изнео
је у есеју „Глума“. Могуће је о неким од ње
гових закључака расправљати, али им то не
ускраћује свако значење. За Борозана је глу
мачки таленат дар интуиције и инстинкта.
По њему, воља и енергија развијају се све
сно у стваралачком чину. Образовање се сти
че као свесно учење и мора да служи да би
се увек стекла нова сазнања. Тада се може
говорити о глумачком „Јаству“ којим се мо
же насликати „Јаство“ лика. Ти ставови нису
били довољно убедљиви нити прихваћени.
Управо стога је много више било занимања
за његова тврђења да „драмски лик док није
оваплоћен на сцени, материјализован глум
чевом личношћу, лежи у тами међу корица
ма књиге, као благо у шкртчевом ковчегу.
Пишчева мисао из пространства акумулира
не идеје прелази у енергију преко глумчеве
личности као катализатора, када захвата це
локупно биће гледаоц
 а, до необузданог сме
ха или суза. Успостављен је критички дух као
колективно струјање од писца до публике.
То је Театар“.

У

Етнографском музеју у Београду,
25. јуна 2010, на свечаности по
водом обиљежавања 20 година
рада Удружења Срба из Хрватске,
СКД Зора из Београда уручила је
Светлани Спајић Сребрени прстен уметнич
ког братства манастира Крка за успјешно
промовисање и чување културних и духовних
вриједности завичаја.
У програму су учествовали Мушка пјевачка
група Петрова гора из Београда, Женска пјевач
ка група Зора из Крагујевца и пјесници Боривоје
Бјелић Лун, Милан Пађан и Никола Корица.
Светлана је рођена у Подрињу, у Лозници. У Бе
ограду је завршила Филолошки факултет, одсјек
за енглески језик и књижевност и ту је почела
да пјева српске традиционалне пјесме. На ре
пертоар
 у су јој, осим косовских старовременских
пјесама, златиборских кајди или канталица из
родног Подриња, и различите пјесме прекодрин
ских Срба, из Босанске и Книнске крајине.
Са 24 године, Светлана је изабрана као најмлађи
члан у елитни Интербалкански традиционални
ансамбл састављен од најбољих традиционалних
умјетника Балкана (Јанка Рупкина, Ксантипи Ка
ратанаси, Ихсан Озген и други).
Учествовала је у многим домаћим и интерна
ционалним музичким пројектима, укључујући
ту и сарадњу са свјетски познатим традицио
налним умјетницима. Наступала је и држала
предавања у престижним концертним холови
ма (Бимбаус, Гротовски институт, Концертгебоу
дворана – Амстердам, Музеј савремене умјет
ности – Њујорк).
У Атини је 2004. одржала цјеловечерњи кон
церт грчких народних пјесама у част највеће
грчке традиционалне пјевачице Домне Самиу.
Концерт, одржан 2008 у Британији, уживо је пре
носио радио Би-Би-Си.
Са Обрадом Милићем, Јандријом Баљком и
другим пјевачима из Буковице оформила је
2006. изворну пјевачку групу Жегар живи. Албум
Жегар живи увео је 2008. српско традиционално
пјевање из Далмације на културну мапу сви
јета. Далматинска грокталица, личка розгали
ца сада су у свијету препознати српски облици
пјевања. Чак три различите емисије радија БиБи-Си биле су посвећене овом издању. Водећи
свјетски музички часописи, попут Фолк-рутса
и Сонглајнса, објавили су приказе албума и ре
портаже из Буковице, а албум је добио највише
оцене у многим британским гласилима, попут
Гардијана, Скотсмана и др. Најзад, албум Же
гар живи уврштен је међу 15 најбољих свјетских
издања за 2008. годину по гласању престижног
међународног жирија из 40 земаља (World Mu
sic European Charrts) и добио епитет најважни
јег етномузиколошког пројекта у посљедњих 15
година на територији бивше Југославије.
У Београду, Светлана подучава младе пјеваче.
Са новооснованом Пјевачком дружином, чији су
чланови и Миња Николић, Драгана Томић и Зо
рана Бантић, Светлана Спајић је ове године одр
жала низ концерата у Европи. У конкуренцији
више од хиљаду пријављених музичара из ци
јелог свијета, група је увршћена међу тридесет
извођача који су наступили на WOMEX-у, најве
ћем свјетском музичком сајму који је у октобру
ове године одржан у Копенхагену.

Д. П.

ПОВОДОМ ЛИКОВНЕ
ИЗЛОЖБЕ ЗОРАНА ТУРКАНА
У СЕНТАНДРЕЈИ

На граници
снохватице
У Музеју Српске православне
епархије Будимске у
Сентандреји, од јуна до
септембра 2010. године,
одржана је изложба сликара
Зорана Туркана, под називом
„Рељефи“. Зоран Туркан (1963)
аутор је више књига и већег
броја ликовних изложби
везаних за српску православну
уметност. Живи и ради
у Вршцу

Браслав Борозан, „Креативни
тренутак“, Народно
позориште – Музеј позоришне
уметности Србије – Алтера,
Београд, 2009, 468 стр.
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еђу новим поз оришним
изд ањ им а зборн ик тео 
ретс ких рад ов а Брас ла
ва Бор оз ан а – драмс ког
пис ца, глумц а, ред ит е
ља, есејисте – представља далеко више од
изненађења. То је целовит портрет који
је читавог живота стварао овај изузетни
уметник и теоретичар и који нам се сада,
двадесет година после његове смрти, први
пут показује у пуном значењу као драгоце
но промишљање позоришне уметности.
Реч је о необичној стваралачкој и живот
ној личности која се није бавила само сво
јим успоменама нити је писала дневнике
или повремене белешке. Далеко је ова књи
га од мемоарске литературе, јер је саздана
од рефлексија и свега другог што је Браслава
Борозана заокупљало током његовог ствара
лачког и богатог живота. Све ово је трајало
готово пола века, а пред нас је искрсло тек
када су почеле да бледе позоришне успоме
не на тог чудесног аутора.
Да бисмо га боље разумели ваља ипак ре
ћи да се он интелектуално формирао у јед
ној другој средини. Из далматинског завичаја
прошао је кроз загребачке универзитетске кру
гове да би попут неких других својих вршњака
тек у прашким галеријама, позоришним дво
ранама и универзитетским клубовима стекао
пуни интелектуални идентитет. Био је један
од ретких младих ентузијаста са наших под
ручја који је знао и за социјалистички реали
зам (...) Отуд не изненађује што је тако рано
поставио сам себи питање – да ли има или не
ма у уметничком чину неког смисла.
Међутим, он својом младошћу није могао
да предвиди како ће се драматично умешати
реалност кроз коју је на почетку ратних стра
хота морао и сам да прође. Уместо да се пре
да маштањима о конструкцијама модерних
визија живота, суочио се са неочекиваним
фашистичким погромом и трагедијом у ко
јој је готово цела његова породица настрада
ла. Природна алтернатива овом ужасу била
је борба за слободу, а кроз њу у Позоришту
народног ослобођења партизанско делова
ње до ослоб ођења Београда и целе земље.
Знао је веома добро да је крај рата и крај
партизанског позоришног деловања. Са гру
пом глумаца која је ушла у Народно позори
ште суделовао је у стварању прве послератне
представе „Најезде“ према тексту Леонида
Леонова (…) Међутим, ваља нагласити да он
није глорификовао своју партизанску про
шлост, а исто тако није ни дозвољавао да се
све гурне у заборав. Зато не изненађује што
се годинама бавио овом темом. У овој књизи
је изложено доста тога што је Борозан писао
и објашњавао. Нико се у овој средини није
бавио овим феноменом тако систематски и
квалификовано – па је тако настао и Збор
ник о театру у НОБ-у који је обухватио иде
је, уметнике, репертоар, стил и публику. То
су, заправо, три књиге од којих је можда и
најзначајнија прва у којој је изложено до
кументаристички све што се догађало у до
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а материјалу пропадљивом и
трошном, у техници давно забо
рављеној мраморничкој, у ма
ниру што мирише на романску
пластику, са сентиментом који
се ретко гдегод среће, у доба наше чворновато
и оштрих бридова, ради и гради рељефе своје
господин Зоран Туркан на граници снохвати
це, неретко и преко ње чак. Од гипса, ниске
рељефе моделује, колоришући тек толико да
нас белина не ослепи, бира из прошлости го
тово заборављене сегменте и износи их пред
очи наше и наша срца, да призове, да подсе
ти, да укаже, опомене. Могли бисмо лако да
га сврставамо у категорију хроничара, кунст
хисторицима налик, међу сликаре што инспи
рацију црпе са врела свога национа; у ретар
дисте више у прошлости боравеће, што походе
наше време тек сумњу да посеју у вредности
које се данас легу… Све он то и јесте, но и из
над тога, мајстор већ дефинисана рукописа,
великог, заокруженог циклуса по чему га пре
познају и радо госте у галеријама српским, а и
даље. Још траје одзвон хвалоспева о рељефима
са кибиц фенстерима, па оних што су донели
хиландарска упризорења и вршачке фасаде,
а ево и сентандрејских призора уз много то
плине и с обиљем сете.
Прво што срце дарне јесте да се на готово сва
ком од 16 представљених радова појављује то
рањ богом ољ е и да све на окуп у држе печ ат
архиепископа пећког Арсенија Чарнојевића и

Трајање Браслава Борозана саздано је од
више искустава па и животних хтења. У овој
књизи нису анализиране његове глумачке
улоге на сцени, филму па и телевизији. Исто
тако изостале су и анализе појединих ње
гових режија. Драмски текстови које је на
писао и које је углавном и сам постављао
на сцени Народног позоришта, а који су ка
сније извођени и на другим позорницама
такође су изостали и објављени су у посеб
ној књизи. Све је то, међутим, имало утицаја
на његов теоретски и критичарски рад. При
томе ваља напоменути да је он у првим по
ратним годинама био један од оснивача и
уредника часописа „Позоришни живот“ ко
ји је оцењен у стручним круговима као је
дан од најбољих и најсериознијих који су се
појавили у овој средини у другој половини
двадесетог века. Из тог круга потичу неки од
његових најбољих теоретских радова и есеја.
Међу њима су посебно драгоцени радови о
Вјеку Африћу, Љубиши Јовановићу, Љубинки
Бобић, Невенки Урбановој, Франу Новако
вићу, Сави Северовој и Хугу Клајну. То нису
уобичајени позоришни портрети, не задржа
вају се само на импресијама о заједничком
раду, појединим улогама или дејству ових
уметника на саму публику. Јер, фактографи
ја и лично искуство су Борозану само повод
за дубље размишљање о креативности глум
ца и за утврђивање трајнијих вредности у
њиховој игри. Кад а гов ор и о Вјеку Афри
ћу очигледна је потреба да га одбрани од
контроверзних мишљења о овом уметнику
па тако трага и формулише чињенице које
његову уметничку делатност оцртавају као
друштвену појаву трајног значаја. Када гово
ри о Љубиши Јовановићу Борозан указује на
његов уметнички израз и утврђује да он ни
када није падао у натуралистичке воде, већ
да је у реалистичком опсегу израстао преко
извесне стилизације и одабира детаља у по
етску фиксацију појмова. На основу анализе
Јовановићевих најважнијих улога Борозан
сасвим суверено тврди да је искуство овог
великог уметника било капитално за позо
риште његовог времена. Сваком глумцу Бо
розан је прилазио на посебан начин. Тако
за Рашу Плаовића тврди да је стварна снага
на прелазу из једне театарске епохе у другу,
с обзиром на то да се појавио на раскршћу

агнец Божји као симбол града. Сви призори су
сентандрејски, с много љубави уподобљени и
моловани, с толико да лако могу и сузу да при
зову. И тако, под руком мајстора, из мора зеле
нила израњају трагови некадашње снаге и славе
Српства, са границе, из најгорњег српског упрет
ника, из светоандрејског уточишта, на прохо
ђења и сеобе свиклих веселника. Одавно већ,
фасаде се круне, Хронос дела и док празносло
вимо, стога уподобљени сунчани сат, оновре
мено „чудо технике“, негдашњи понос српских

романтичарског и реалистичког позоришта
и завршио дефинитивни прекид са роман
тичарском глумом у једном дубљем смислу.
Дирљиво је његово размишљање о Љубинки
Бобић са којом је на сцени поставио чуве
но дело Бранислава Нушића – „Госпођа ми
нистарка“ у којој је деценијама наступала
у насловној улози и постала једно од зна
мења Народног позоришта. Он са извесном
сетом констатује да је Бобићева жртвовала
глумачкој уметности своје људско биће до
краја, не откривајући све могућности лич
ности које театар од ње није тражио. Уз то
иду објашњења о њеној комици, брзим ре
флексима и начину како она сече таласе
стварности имагинацијом великих умет
ника. У овој значајној колекцији можда је
најлепши и најнеобичнији Борозанов рад –
студија о Невенки Урбановој. Вероватно је
то и оно најбоље што је о овој великој умет
ници написано у литератури о нашем позо
ришту. Ту је велики број опсервација које су
настале на основу сагледавања појединих
улога и стога не изненађује закључак да је
„храброст ове глумице – суштина њене глу
ме“. То је суштина њене уметности и тајна
неодољивог шарма (...)
Трактати о великим глумцима нису само
надахнуте мисли редитеља који је са свима
њима сарађивао у појединим представама.
То је, заправо основа на којој је Браслав Бо
розан градио своје теоретске ставове о глу
ми као специфичном уметничком изразу
унутар театра. Његове почетне позиције се
заснивају на свим оним познатим позори
шним идејама и стиловима који су се поја
вили у европским просторима између два
светска рата. Врло зналачки прати њихов
развој у нашој средини, указује на ствара
лачке проблеме који су многим занимљи
вим зам ис лим а преп реч ил е пут да се на
позорници развију до краја, затим говори
о оним идејама које су политичари натура
ли позоришту и тражили да се уважавају у
сценском деловању, ту је обрађен и утицај
нових медија који су управо у време коме
је Браслав Борозан сведок практично разби
јали сваку догматику, традиционална огра
ничења и отварали сасвим нова и ничим
неусловљена трагања за другачијим позо
ришним вредностима. У тим разматрањи
ма природе глумачког израза има ставова
који су начелни и прихватљиви мање-више
у сваком времену, али и оних који су остали
у његовом личном искуству. То се пре све
га односи на његове формулације о томе да
глумачке креације дају „Јаство“ као средиште
уметничке и људске свести. У суштини – Бо
розан се бави односом апстрактних литерар
них сензација и глумачком креативношћу и
самосталним дејством у имагинарној ствар
ности на самој позорници. О ономе на шта је
Браслав Борозан мислио у образложењима
термина „Јаства“ било је различитих схва
тања још у време појаве овог на свој начин
занимљивог текста. Он као да је то очекивао
или претпостављао па је своја разматрања
завршио доста помирљиво – тврдећи да је
глумачки таленат ипак само дар природе.
Када сагледате Борозаново животно дело
„Креативни тренутак“ постаје вам одмах ја
сно да је реч о необичној личности која све
своје мисли артикулише између идеја које
су струјале европским просторима о савре
меном театру и практичног деловања на по
зорницама Народног позоришта. Понекад
се стиче и утисак да је можда и превише
резервисан према актуелним театарским
збивањима. Међутим, није тако – па о то
ме сведочи да са подједнаком страшћу ан
гажовано тумачи ликове Жан-Пол Сартра,
Теренса Ратигена, али исто тако Бранислава
Нушића, Ранка Маринковића и низа других
домаћих писаца до Александра Поповића.
Једноставно он је био свестрани уметник и
теоретичар (...)

Петар ВОЛК

трговаца и ратника, сада само мементо за про
хујалим временима, што вратит’ се неће (Иш
чекивање). Туркан, велики сликар равнице и
њених атмосфера наново је изразио сву силу
меланхоличних призора, готово заразна стања
апатије, људске изгубљености, запитаности о ко
јечему, до сврховитости битисања. А опет, као
и да жели да другачије се збуде и да пројави се
пуни живот, јакоже негда што је било (Анђео).
Лебди ангел лакокрили, с инструментима тра
јања и сугерише да није све изгубљено, иако из
гледа да јесте, да има наде, што
згаснути не сме... И подсећа да
број 4 јесте договорена горња
мера марже српских домаћи
на и трговаца из Сентандреје;
сидро је симбол дунавске пло
видбе, а крст рабош праве ве
ре, православне. Је ли то само
подсећање, или и наук – опо
мена садашњима-овдашњима,
истовремено?
Циклус је настао, видљиво
је, готово у даху (на прелому
2009–2010) и краси га, уз све
друге, и врлина страсне мере,
изобилно изражене у целокуп
ном опусу нашег уметника.
Комп летн у изл ожбу аутор
је поклонио, као дар лични и
своје породице, Српској право
славној епархији Будимској.
 Душан МИЛОВАНОВИЋ
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НОВА МОНОГРАФИЈА
О ЖИВОТУ И ДЕЛУ
ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА

тарних филмова, вођено више панел дискуси
ја. У штампи су објављени бројни пригодни
текстови и фељтони.

Мајстор у славу
мајстора
Никола Кусовац, „Паја
Јовановић“, Музеј града
Београда, Народни музеј
Н. Сад, Галерија Матице српске,
Градски музеј
Вршац, 2010, 312 стр.

С

рбија је на достојанствен начин
обележила вредан јубилеј – 150
година од рођења Павла – Паје Јо
вановића, сликара који је пожи
вео безмало пун век (1859–1957).
У његову част организоване су репрезента
тивне изложбе у Вршцу, Новом Саду, Нишу и
Београду (САНУ), снимљено је више докумен

Упркос неспорним оценама да је реч о велика
ну југословенског и српског сликарства, просто
је несхватљиво да до сада није постојала озбиљ
на, критична и објективна стручна студија о Па
влу Јовановићу. Уз разне јубилеје, организоване
су значајне изложбе, које су пратили квалитет
ни каталози, али свеукупна оцена уметничког
учинка је, ипак, изостајала. То више говори о
нама, него о њему. Прошли су многи јубилеји
пре овога, али изгледа да су се тек сада стекли
услови да се та празнина попуни на најбољи
начин. Крајем 2009. објављена је монографија
у издању Радион
 ице душе Момчила Тодорови
ћа, а средином текуће године студија Николе
Кусовца. Аутори текстова у првој монографији
су Никола Кусовац, Дејан Медаковић, Ђорђе Ка
дијевић, Срето Бошњак, Вања Краут, Дејан Ђо
рић, Петар Петровић, Славица Стаменковић и
Миодраг Јовановић. С друге стране, у поменутој
монографији, Никола Кусовац се сам ухватио
у коштац, да обимно дело и великог уметни
ка детаљно и критички анализира и валоризује
његов вишедеценијски рад. Врстан познавалац
Јовановићевог животног и уметничког пута, Ни
кола Кусовац (1935), историчар уметности, не
кадашњи музејски саветник и кустос Народног

музеја у Београду, познат као изузетан оратор,
коначно је своја сазнања претворио у писану
реч. Многи кажу, написао је животно дело.
После запажених књига о истакнутим српским
сликарима – Ђорђу Крстићу, Стеви Тодоровићу
и Јовану Поповићу, Кусовац је на 312 страна, са
близу 200 висококвалитетних илустрација, на
основу обимне архивске грађе и бројне библи
ографије, детаљно анализирао и сублимирао
врло богат Јовановићев сликарски опус. Пред
стављајући и непознате детаље из уметниковог
живота и рада, аутор није изоставио ни многе
пикантне појединости. Међу анегдотама се на
шла и она која подсећа како је др Милован Ми
ловановић, председник владе Краљевине Србије
и њен министар иностраних послова, иначе сли
карев пријатељ, на својеврстан начин „учио“ кра
ља и високе политичаре да кад иду у званичне
посете, уместо пиротских ћилима, шљива и ра
кије, носе Пајине слике, као презентацију своје
државе. Тако су Јовановићеве слике стигле и до
руског двора и француске владе.
Павле Јовановић припада ретким уметници
ма који су врло рано, још за младићких дана, са
свега двадесетак година, стекли знатну популар
ност и успех. Са 29 година постао је најмлађи
члан Српске краљевске академије (данашња СА
НУ). Такође, ниједан српски сликар, ни пре ни по
сле њега, није у толикој мери, широко и снажно
утицао на ликовно образовање, општу културу

и родољубље свога рода. Сликајући жанр-сцене
из свакодневног живота или значајне датуме из
историје Срба, Црногораца, Херцеговаца или Ал
банаца, врло брзо је стекао многе поклонике и
широм света.
Био је ненадмашан када је сликао по поруџ
бини, као и онда када је радио за себе и своју ду
шу. С временом, сликар је успео да портретише
цара Фрању Јосифа, чланове краљевске породи
це Карађорђевић, маршала Тита. Прилагођавао
се свакоме времену. Од њега би требало учити
како се може бити флексибилан, а остати свој.
Паја Јовановић је много путовао и непреста
но сликао. Његово дело је огромно, расуто чита
вим светом и мери се стотинама слика и скица
и са сигурношћу није направљен потпун ката
лог његових дела. У том смислу пажњу завређује
труд аутора и његових најближих сарадника да
се сачини попис доступних Јовановићевих дела.
Саставни део студије је библиографија научних
радова, списак посебних публикација, прилога
у часописима, књигама, енциклопедијама, лек
сиконима и календарима, чланци и прикази по
јединих слика или изложби у новинама, који је
сачинила дугогодишња Кусовчева сарадница,
вредна Вера Грујић, кустос Народног музеја у Бео
граду. Тим је ова монографија заокружена, па ни
мало не чуди оцена да је реч о капиталном делу, и
по томе ко га је написао и коме је посвећено.

Мишо ЗАВРШАНИН

ИЗДЕЛАТНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Борба за виши ниво
културе и језика
Огранак Вуков е зад ужбин е у Чачку ового
дишњи програм Летњих дана културе у граду
отворио је занимљивим предавањем професо
ра Филолошког факултета у Београду др Вељка
Брборића, потпредседника Друштва за српски
језик, о „Језичкој култури од школства до из
даваштва“, које је одржано у Народном музеју.
Овим и низом других садржаја чачански Огра
нак укључио се у обележавање Године српског
језика и књиге (23. априла 2010 – 23. априла
2011), која је проглашена, како је истакла управ
ница Вукове задужбине Слађана Млађен, на
иницијативу Вукове задужбине и уз подршку
и заједничко учешће министарстава културе и
просвете, САНУ, Матице српске, Института за
српски језик, Филолошког и Филозофског фа
култета у Београду. Слађана Млађен је такође
истакла да је у Вуковој задужбини прошле го
дине основан и Савет за српски језик.
Пред ав ању су прис ус твов ал и и Славко Ве
јиновић, саветник, и Снежана Бојић, секретар
Вукове задужбине, бројни задужбинари и про
фесори српског језика, који су изнели пробле
ме из праксе. Говором, насловљеним Затреш
ли народу језик, затро си и народ, обратила се
мр Гроздана Комадинић, председник чачан
ског Огранка, и нај ав ил а оснив ањ е Линг ви
стичке секције Огранка у основним школама
„Иво Анд рић“ у Прањ ан им а и „Свет и ђакон
Авак ум“ у Трн ав и и зах вал ил а прос ветн им
радницима чији су ученици приредили при
годан програм посвећен народној култури ча
чанског краја. О вуковској мисији чачанског
Огранка говорила је Делфина Рајић, директор
Народног музеја.
Говорећи о језичкој култури у нашој земљи
проф. др Вељко Брб ор ић је цит ир ао стихов е
академика Матије Бећковића о Побуни јези
ка и констатовао да је језичка култура у нас на
врло ниском нивоу, због чега је Савет за језик
Вукове задужбине донео одлуку о утврђивању
награде лекторима за професионалну бригу о
српском језику.
Ако би се судило по подацима које је профе
сор Брб орић систематиз овао до Сајма књига
2009. године, могао би се стећи утисак да се из

даваштво у Србији налази у благостању, иако у
овој области нема никаквог реда. Податак да
је до последњег Сајма књига 800 издавача об
јавило укупно 6.361 наслов, указује на њихов
комерцијални интерес у коме се губе сви кри
теријуми, без уређивачке политике, лектора и
бриге о књижевном језику. Само из области књи
жевности објављено је 3.430 наслова, што зна
чи да се у Србији сваког дана појави 12 књига.
Статистички просек каже да издавачи хумани
стичких наука објављују четири књиге дневно,
а исто толико пласирају и издавачи уџбеника,
прошле године чак 1.638. „Благо деци“, рекао је
професор Брборић, „ни они, ни њихови настав
ници још мало неће знати из којих се уџбеника
уче поједини предмети, а прича о стандардима
је посебно поглавље. Апсурд је да су Срби народ
који највише пише и најмање чита“.
Такође и медији су погубни за језичку културу.
Недопустиво је да озбиљни медији, штампани и
електронски, услед пресудног утицаја на масов
ну публику и младе, свој посао обављају без про
фесионалног лектора, закључио је Брборић.

Зорица ЛЕШОВИЋ-СТАНОЈЕВИЋ

Надахнути чашћу
и ћирилицом
Благословом Његове светости патријарха срп
ског Иринеја, који је пренео преосвећени влади
ка Атанасије Ракита, и пријемом најуспешнијих
учесника и најмлађе групе КУД-а Аца Обрадо
вић код њ. к. в принца Александра и принцезе
Катарине Карађорђевић, на Белом двору 2. ју
на, завршени су, девети по реду, Дани ћирили
це у Баваништу.
Манифестација, чију окосницу чини конкурс
за најбољи литерарни рад, најлепши краснопис,
калиграфски рад, вез и рељеф, почела је 21. маја
2010. године. Тема овогодишњег конкурса била
је реч Част и иницијал крстоносног слова ћ.
На конкурсу, које је Министарство просвете
уврстило у програм републичких такмичења,
учествовало је 3.623 ученика из 222 школе из
Србије, Републике Српске, Црне Горе, Румуни
је, Француске, Норвешке, Аустралије и Јужноа
фричке Републике.
Жири у саставу: др Миодраг Матицки, Љиља
на М. Симић и академик Видојко Јовић, за лите

Више од 500 гостију било је у прилици да при
суствује пуштању голубова, као и да се одвезе
фијакерима до манастира Баваниште.
У програму су учествовала и културно-умет
ничка друштва Никола Тесла из Беог рада, Стан
ко Паун
 овић из Панчева и Аца Обрадовић из
Баваништа, као и фолклорни ансамбли из Ба
зела и Петровог Села код Темишвара.
Организатори Манифестације су били КУД
Аца Обрадовић и Огранак Вукове задужбине у
Баванишгу, у сарадњи са Министарством про
свете, ОШ Бора Радић, Црквеном општином, Ак
тивом жена, Месном заједницом Баваниште и
осталим људима добре воље.

Вера СЕКУЛИЋ

Награђени ђачки вез
у Баваништу 2010.
рарне радове, и проф. мр Драган Боснић, проф.
мр Васа Доловачки и др Сузана Полић-Радова
новић, за ликовне радове, одабрао је 51 рад ко
ји заслужују награде, а организатор је поделио
још и 48 похвала.
Госте је поздравио председник Огранка Вукове
задужбине у Баваништу, академик Видојко Јовић.
Најуспешнијим ученицима даровано је око 1.500
књига, које су поклонили издавачи, док су Михај
ло Симовић, професор Школе за уметничке за
нате из Шапца, и Љиљана Ђурић, учитељица из
Боке, чији су ученици добили највише награда,
поред књига, добили на дар од Телекома мобил
не телефоне, са по 10.000 динара кредита.
Пратећи програми манифестације били су:
изложба радова студената Академије СПЦ за
живопис и конзервацију, изложба најлепших
дечјих радова приспелих на конкурс, изложба
керамике настале на малим колонијама, које
је водила Татјана Обрадовић, мала радионица
калиграфије, у организацији Драгана Боснића,
израда предмета на грнчарском точку, коју је
деци приуштио Михајло Петровић, и округли
сто о теми Фолклор данас, коју је и ове године
успешно водио проф. др Ненад Љубинковић, а
учествовали су проф. др Мирјана Дрндарски, др
Бранко Златковић, пуковник др Раде Рајић, мр
Смиљана Ђорђевић и етномузиколог Љубица
Милосављевић.

Трибина о језику
и писму у Нишу
У организацији нишког Огранка Вукове за
дужбине, у Градској кући, 20. маја 2010. године,
одржана је трибина о теми Култура чувања срп
ског писма и језика, на којој су учествовали проф.
др Слободан Ж. Марковић, др Миодраг Матицки
и професори из Ниша. Трибину је отворила мр
Милунка Митић, председник УО Огранка Вуко
ве задужбине у Нишу. Потом је скуп поздравио
протојереј ставрофор Милутин Тимотијевић,
ректор Призренске богословије у Нишу.
Проф. др Слободан Ж. Марковић, члан Савета
Вукове задужбине и Међународног славистичког
комитета, истакао је да је српски народ, у зави
сности од тога где је живео, у једном делу прихва
тио Вукову ћирилицу, а у другом Вукову латиницу
и оба писма представљају део наше баштине. Ср
бија је прихватила да примарно писмо буде ћи
рилица, али се није одрекла ни латинице, јер би
се тако одрекла много тога што је српски народ
створио на латиници, а и даље ствара. Председ
ник Вукове задужбине, др Миодраг Матицки,
говорио је о активностима Вукове задужбине и
посебно се осврнуо на актуелни 39. Ђачки Вуков
сабор и обележавање Године књиге и језика.
Учесници Трибине имали су прилике да при
суствују и излагању проф есорке нишке Гим
назије, Невенке Божовић, о употреби српског
писма и језика у средњој школи, као и да о то
ме погледају видео презентацију.

Мр Милунка МИТИЋ

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА: ВЕЛИКАНИМА У ЧАСТ
Мокрањчеви дани
У родн ом град у вел иког српс ког
комп озитора, Стеван а Стој ан ов ић а
Мокрањца, у Неготину, одржан је то
ком септембра ове године 45. фести
вал Мокрањчеви дани. Програм је био
отворен за различите музичке жан
рове и међународну сарадњу. Жеља
је организатора да Неготин, у те да
не, постане место ходочашћа многих
посленика културе и публике, како би
постао српски Салцбург.
Наш прослављени виртуоз на фру
ли Бор а Дуг ић одрж ао је бес ед у, а
манифестацију је отворио министар
култ ур е Реп уб лик е Срб иј е Неб ој
ша Брад ић. Осим трад иц ио н алн ог
Натпевавања хорова, у коме је уче
ствов ал о пет хор ов а из Слов ен иј е,
Македоније, Хрв атске, Црн е Гор е и
Србије, одржан је и концерт Даме пе
вају џез, а гостовао је и ансамбл Ате
љеа 212, са мјузиклом Коса, у режији
Кокана Младеновића.
Прошлогодишњи победник Натпе
вавања хорова, словеначки хор Ипев
ска, изв ео је комп оз иц иј у Свет ли

Змају у походе

гробови коју је на стихове Јована Јо
вановића Змаја компоновао акаде
мик Дејан Деспић.

Слово о Бранку
Традиционална манифестација у
част култног српског песника Бран
ка Рад ич ев ић а, 39. Бранк ов о кол о,
одрж ан а је поч етком септ емб ра у
Сремским Карловцима, на Стражи
лову и у Новом Саду. Манифестација
је почела Словом о Бранку Мира Вук
сановића, уз учешће песника, драм
ских и музичких уметника. Учесници
су обишли гроб песника на Стражило
ву, а у Градској библиотеци у Новом
Саду представљени су добитници на
граде Стражилово – Мирослав Мит
ковић Нам, Мићо Савановић, Дајана
Петровић и Милан Ракуљ.
Овогодишње Бранково коло било је
посвећено стогодишњици смрти Ла
зе Костића, а у програму представља
ња најчитанијих писаца гостовала је
Љиљана Хабјановић Ђуровић. У окви
ру филозофског симпозијума, руском
песнику Валерију Латињину уручена

Бранко Радичевић
је међународна награда Бранко Ради
чевић и представљена је његова књига
Корење које говори, у преводу Зорана
Костића, а у издању Бранковог кола.
У завршници манифестације одр
жан је посебан програм Песници из
света у оквиру кога су се представили
песници из Француске, Пољске, Дан
ске, Румуније, Канаде, Ирске, Италије,
Босне и Херцеговине и Србије.

Током јуна 2010. године Сремска
Каменица и Нови Сад били су дома
ћини 53. Змајевих дечјих игара, као
и 18. Фестивала монодраме за децу.
Бројн и мулт им ед иј алн и прог рам и
за децу и младе – Овде станују пе
сме, изложбе, концерти, Болнице за
медведиће, луткарске, вајарске, ли
ковне, еколошке радионице, стручно
саветовање о књижевности за децу,
као и предс тав љањ е нов их књиг а
за децу – одржани су у Змај-Јовиној
улици, на Тргу слободе, у Позоришту
младих и на другим местима у Но
вом Саду.
На отвар ању 53. Змај ев их дечј их
игара, традиционално су уручене на
граде. Змајев песнички штап понео је
Бранко Стевановић из Београда чија
је књига Зоолошка песмарица на 52.
Сајму књига у Београду проглашена
за најбољу дечју књигу 2007. године.
Књижевн иц а из Бео г рад а Јас мин
ка Петровић награђена је за ствара
лачки допринос савременом изразу
у књижевности за децу, а Дјечије по

зориште Републике Српске из Бања
луке понело је признање за изузетан
допринос популарисању књижевно
сти за децу.
Повеља Змајевих дечјих игара за
изузетан стваралачки допринос књи
жевности за децу и за безграничну
оданост свету детињства припала је
Слоб одану Станишићу из Београда,
кој и је обј ав ио виш е од 80 ром ан а,
збирки прича и песама, а аутор је и
девет антологија.
Упоредо са Змајевим дечјим игра
ма одржан је Фестивал монодраме
за децу. У конкуренцији је било шест
монодрама у извођењу Анђелке Сте
вић, Јоване Јеловац, Миљана Вуко
вића, Едит Зер еб ељи Тењи, Биљане
Константиновић и Мрђана Огњано
вића.
И ове године је освежено сећање на
чика Јову Змаја који је био и остао нај
већи пријатељ деце, која га се већ 53
године на пригодан начин сећају. По
завршетку 53. Змајевих дечјих игара
већ су кренуле припреме за 54. Игре
које ће се одржати јуна 2011. године.

Катарина ГРАНАТА-САВИЋ
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Даница 2011
Миодраг Матицки, Језик наш насу
шни

Светосавска читанка
Богољуб Шијаковић, О светосавској
бесједи
Милосав Тешић, Пећка патријар
шија: „Дуд Светога Саве“
Бој ан Јов ан ов ић, Чуд о свет ачког
мироточења

Календар
Невенка Недељковић, Месецослов
за Србе сва три закона
Јеврејски календар
Никола Бура, Летопис XXI века
Вукова задужбина
Марија Алексић, Вукова задужбина.
Око Вука као око стожера
Култура језика
Зоран Хамовић, Пројекат Година
књиге и језика
Бранислав Остојић, О актуелним
питањима језичке културе у медиј
ској комуникацији
Иван Клајн, Транскрипција стра
них имена у српском језику
Срето Танасић, Стандардизација
српског језика и језичка култура
Алекс анд ар Мил ан ов ић, Јез ичк а
култура у штампаним медијима
Владо Ђукановић, Језичка култура
у електронским медијима
Вељко Брборић, Језичка култура уче
ника
Рада Стијовић, Језичка култура сту
дената
Маријан Мишић, Ћирилица и иза
зови савремене комуникације
Осветљења
Бранко Златковић, Вукова језичка и
правописна реформа у анегдотама
Небојша Кузмановић, Вук и Словаци
Жарко Димић, Српски народно-цр
квени сабори у Хабзбуршкој монархији
Димитрије Ц. Ђорђевић, Београдски
балови у XIX веку
Делимир Стишовић, Како је у Бео
граду обележено признање независно
сти Србије
Катар ин а Гран ата, Лег ат из про
шлости – оставштина за будућност.
Веселин Чајкановић
Зорица Јанковић, Племенита Мис
Ирби
Радован М. Маринковић, Вишедет
не породице
Народна књижевност
Драгослав Девић, Вукови етномузи
колошки записи (3) Народне игре

Језик
Милка Ивић, Приче о речима: О Ву
ковим „слушачима“
Милосава Мијовић, Реч по реч – Ре
чава. Прича по прича – Причава
Описаније намастира
Зоран Ракић, Српска минијатура у
XVI и XVII веку
Први српски устанак
Миодраг Матицки, Милошијада Пе
тра Соколовића
Народни кувар
Сребрица Кнежевић, Исхрана бе
оградског становништва у прошло
сти
Жарко Рошуљ, Шаљивац
Валентина Питулић, Народне лир
ске песме са Косова и Метохије. Древ
но наслеђе и хришћански симболи
Ђорђе Перић, Балада „Србкиња“ Све
толика Лазаревића у српском фолкло
ру
Данка Вишекруна, Срби у прошло
сти Мостара: Божић, Васкрс, крсна
слава
Томислав – Тома Бајић, „Периница“
или „Јастука“
Књижевност и уметност
Језикотворци – песници
Алек Вук ад ин ов ић, Руж а јез ик а;
Ушће заушће
Рајко Петров Ного, На својој племе
нитој на Голубачи
Зоран М. Мандић, Матерњи језик
Симон Симоновић, Самогласници
Бошко Сувајџић, Речи
Љиљана Чубрић, Катарина, Срб-де
војка
Коста Димитријевић, Милка Гргуро
ва – српска Сара Бернар
Ацо Доганџић, Даница Обренић

Астрономија
Срђ ан Сам ур ов ић, Тел ес коп „Ми
ланковић“
Задужбине
Мира Софронијевић, Персида – Пер
са Р. Миленковић, добротвор, ктитор,
задужбинар
Славко Вејиновић, Персида Милен
ковић велика српска задужбинарка
ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
(Душка Кликовац)
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ
Личност године: Слободан Стани
шић – Читање књига је незаменљиво
(разговор водила Снежана Бојић)
Змајево коло: Љубомир П. Ненадо
вић, Бранко В. Радичевић
Тихомир Петровић, Песник за децу
и младе Душко Трифуновић
Деца говоре: Часна реч – „Част“ (М.
Матицки)
Школа огледало и узор. Култура је
зика и писма: ОШ „Драгољуб Илић“ –

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА:
1. Календар Даница за 1994. годину .................................................... 1.000 динара
2. К
 алендар Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005,
2007. и 2008. годину ..................................................................................... 800 динара
3. Календар Даница за 2009. годину ..........................................................900 динара
4. Календар Даница за 2010. годину .......................................................1.000 динара
5. Даница за младе II (2010) .........................................................................300 динара
6. Фототипско издање Данице из 1826. године ...................................1.000 динара
7. Фототипско издање Данице из 1827. године ...................................1.000 динара
8. Фототипско издање Данице из 1828. године ...................................1.000 динара
9. Фототипско издање Данице из 1829. године ...................................1.000 динара
10. Фототипско издање Данице из 1834. године ..................................1.000 динара
11. В
 уковој задужбини – академик Дејан Медаковић, зборник беседа, текстова о
савременицима, спомени и записи Дејана Медаковића, као и прилози о ње
му објављени у листу Задужбина, Даници и другим публикацијама Вукове
задужбине. Издавач Вукова задужбина (посебна издања), суиздавач Про
метеј, Н. Сад ................................................................................................1.000 динара
12. А
 ктуелност Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (10)
............................................................................................................................…400 динара
13. С
 рем кроз векове, Зборник радова са Научног скупа „Слојеви култура Фру
шке горе и Срема“, Издавачи: Вукова задужбина, Огранак Вукове задужбине
у Беочину и Институт за књижевност и уметност .....................1.500 динара
14. Банат кроз векове, Зборник радова. Издавач: Вукова задужбина (едиција
Синтезе) Београд, 2010 .................................................................................. 3.000 динара
15. Историја рударства у Срба – Старо српско рударство, аутори: Сима Ћирко
вић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук ..................................... 1.000 динара
16. С
 тудије о Србима – Славистика – Србистика (Изабрани радови), Владимир П.
Гутков, издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и
Матица српска ...............................................................................................800 динара
17. С
 тудије о Србима – Српскохрватска јуначка песма (Максимилијан Бра
ун), издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и
Матица српска ................................................................................................800 динара
18. С
 тудије о Србима – Историја српске књижевности (Павел Јозеф Шафарик),
издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и
Матица српска ...............................................................................................800 динара
19. Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској (Предраг Степановић),
издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечје новине ...800 динара
20. С
 абрана дела Вука Стефановића Караџића – Преписка (III, VI, VII, VIII, IX, X
и XI књига) ....................................................................................................1.200 динара
Драчић – Од њиве до разбоја (натре);
Стари називи за боје
Невенка Божовић, Закључци саве
товања о коришћењу ћирилице у Гим
назији „Светозар Марковић“ у Нишу
Песме наших стваралаца за децу:
Лаза Лазић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов, Ранко Павловић, Зорица Ба
јин-Ђукановић, Васка Јукић-Марја
новић, Рајко Лукач, Божидар Пешев,
Милан Ивановић
Миод
 раг Јакшић, То добро дрво (драма
за децу са седам сонгова – одломак)
Приче наших стваралаца за децу: Ра
домир Мићуновић, Гордана Малетић,
Игор Коларов, Татјана Цвејин, Слађана
Ристић, Милутин Ђуричковић
Песме младих стваралаца: Немања
Јовановић, Наталија Коцић, Алексан

У

Прохујале су многе године док су Срби на темељима
неког старог града на планини недалеко од Београда са
градили град и утврдили га каменом и опасали бедемом.
Град је имао пет високих кула, са највећом у средини, на
званом Небојша, да као она на обали Дунава чува и штити
град од најезде Турака, као и бројне руднике од лопова.
Около се налазио и јарак као још једна одбрана од насил
ника и освајача. Град су назвали Жрнов, ваљда због жр
вања који су ситнили руду и претварали је у прах, који су
у џаковима даље носили и прерађивали.
Када су Турци овладавали овим просторима много се
потруде да освоје ово брдо крај Београда, које због види
ка који се одатле шири назову Хавала.
Румелијски беглербег Шехабедин се, као и многи пре и
после њега, много мучио да освоји Београд. Видећи да ће
му то тешко поћи за руком, убрзо схвати да мора најпре да
освоји ову прилично порушену тврђаву. Одмах затим доведе
добре неимаре, па обнови овај град, а својом руком пошуми
планину младицама храста и цера, јавора и јасена, па липе
и белог и црног бора. На Авали и данас расту његовом ру
ком засађене трешње, те је по њима названо место Трешња.
Са западне стране, недалеко, засади и Винограде, па ископа
два кладенца, једну чесму назове Ладне воде, а другу Саки
нац. Упорни Турчин је седећи на једној заравни чежњиво
ковао планове како да Бели град освоји, погледајући исто
времено ка Сави и Дунаву, али и на царски друм, па то ме
сто назове Глеђевац. Уздавао се у време и планове.
Међутим, нанесе пут у овај крај и једног одметника по
имену Порча. Не признаје никакав закон, нити икаквог
господара. За царску неће ни да чује, за Божију и не хаје.
Са својом четом напада и пљачка све што се у близини
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нађе. На препад убије беглербега и настани се у двору у
авалском граду Жрнову и стане и он мотрити на пут ка
Београду. Народ га прозове Порча од Авале.
У то време у Срему је владао српски деспот Змај Огњени
Вук, унук деспота Ђурђа Бранковића Смедеревца, а син
ослепелог Гргура, чија је престоница била у Сланкамену.
Био је чувен због своје необичне храбрости, снаге и јуна
штва. Толики је то терор био, да вапаји јадне раје доспеше
чак до Срема. Уствари, сељаци из подавалских села чују
да тамо преко Саве живи потомак славних предака који
им још једино може помоћи, па пођу да га траже. Чују да
је у гостима код својих побратима, браће Јакшића:
– Светли господару, последња наша надо!...
– Причајте! Којим добром!
– Које добро?! Добра одавно не видесмо!...
– Кажите онда која вас невоља мени доведе!?
– Господару, ми се дому не враћамо ако ти, спаситељу наш,
нама не помогнеш и од напасти нас не спасеш! Ову срамоту
и несрећу ми даље не можемо издржати. Пробали смо сами,
али он је јачи и силнији и после буде само горе.
Не прође много, кад на молбу потлачених житеља по
давалских села, дође Змај Огњени Вук. Он не иде, он ја
ше коња који лети. Сачека да се пустоловник врати и ту
на самом врху, код старе тврђаве, пред Чемерли кулом,
изазва га на двобој. Порча изгледа и не препознаде су
парника, него онако олако изађе пред њега. Међутим, не
оклевајући, Змај Огњени Вук уби харамбашу Порчу, та
ко што га једним снажним ударцем копља костоломке
прикова за капију, рекавши: Ово си, душманине народни,
одавно заслужио!, па ободе коња и у вихору прашине не
стаде пут Срема.
Још много пута, све до скоријих дана разни освајачи су
освајали, градили и рушили овај бедем хришћанства, не
би ли се домогли и града на две реке. Тако и у ратовима
који опет дођоше, смрт нађе и један непознати српски ју
нак, коме гробно место обележише непријатељи, а онда му
и мештани подигоше споменик – Гроб Незнаном јунаку.

Бранка РАДОВАНОВИЋ

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

Пренумеранти
Пренумеранти на Даницу за 2011.

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Порча од Авале и Змај Огњени Вук
давној прошлости Аргонаути су на Авали
тражили златно руно, а Римљани вадили
руду олова и живе, па се то место између
Пиносаве и Рипња прозове Мајдан Тучни
ца, а брег из кога се руда вади Црвени брег,
све због боје руде.

дра Гајин-Влашић, Ана Јовић, Даница
Каровић, Јефимија Коцић
Како настаје књига – Симеон Ма
ринковић
Час описа часописа (периодика за
децу): Невен, Библиотечки путоказ –
Гордана Малетић
Хроника важних догађаја. Фестива
ли – такмичења: Ђачки Вуков сабор
– Дајана Ђедовић; Петровдански пје
снички вијенац – Лидија Никчевић;
Дани ћирилице – Вера Секулић; Зма
јеве дечје игре – Гордана Малетић.
Препоруке књига за децу наших из
давача: Креативни центар, Bookland,
Лагуна

Име __________________________________________________________________
Презиме _____________________________________________________________
Матични број (физичка лица) _______________________________________
Фирма _______________________________________________________________
ПИБ бр. ______________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________
Поштански број ______________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________
Е-mail _______________________________________________________________
Годишња претплата (3 броја, са ПТТ трошковима): 300 дин.

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

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

Задужбина оснива своје огранке у земљи и у свету. Да
би се основао огранак Вукове задужбине неопходно је да
Задужбини 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.rs
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs

