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НАГРАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

Награда уручена
Снежани Самарџији

К

њига Снежане Самарџије Облици
усмене прозе доноси низ ванред
них научних приноса, пре свега
када је реч о поетичким изучава
њима српске усмене прозе, који
су засновани на изврсном познавању рукопи
сног и штампаног фонда усмене прозне грађе,
као и ваљаној књижевнотеоријској спреми.

Учесници Оснивачке скупштине Вукове задужбине 6. новембра 1987. године

Четврт века
Вукове задужбине

О

ве године навршава се четврт века
од оснивања Вукове задужбине.
Прва седница Скупштине Вукове
задужбине одржана је 6. новем
бра 1987. године на Коларчевом
народном универзитету у Београду, у чијем је
раду учествовало више од 500 оснивача и суо
снивача, повереника, задужбинара, представ
ника многих удружења, установа и гостију За
дужбине.
О овом догађају, у првом броју листа Задужби
на, из фебруара 1988. године, хроничар је запи
сао: На дан 6. новембра 1987. године, на који се, пре
200 година у Тршићу родио Вук Стефановић Кара
џић, звона са свих београдских цркава и фанфаре
са балкона Коларчевог народног универзитета
означили су да је у Великој дворани задужбине
Илије Коларца, уз учешће многобројних истакну
тих личности нашег друштвеног, културног и
уметничког живота, тачно у подне почела Осни
вачка скупштина Вукове задужбине.
Међу бројним учесницима у раду Оснивачке
скупштине, такође, забележио је и ове речи: Вук
нам, номинално, тестаментом, није оставио
ни једну зидану грађевину, нити кесе злата које
бисмо на ползу народну имали користити. Али,
његово моћно дело је задужбина која живи у сви
ма нама, а узвратна задужбина коју желимо по
дићи оснивањем Вукове задужбине је настојање
да се вуковско језичко и културно преображење
обогати још темељнијим пристанком и да му
се додају и нови садржаји.... Задужбина треба да
постане институција која ће иницирати под
стицати и подржавати програме из области
којима се Вук бавио.
Вукова задужбина основана је као невлади
на, самостална народна установа која се бави
свим областима народног живота и стварала
штва, у духу трајних вредности Вуковог дела.
Њени оснивачи (21) били су представници Срп
ске академије наук
 а и уметности и других нај
значајнијих научних, образовних и културних
организација и институција у Србији. Сви су они
касније, 16. јула 1987. године, потписали и посе
бан Споразум о оснивању Вукове задужбине.
У протеклих 25 година рада Вукова задужби
на остварила је крупне резултате. Истакнимо
тек неке најзначајније: лист Задужбина – публи
кација препознатљивог изгледа и садржаја, ко
ја прати најважнија збивања у култури, науци,
просвети, уметности, народној књижевности и
историји – покренут је 1988. године и до сада
су изашла 93 броја овог листа. Од 1994. године
Задужбина издаје и свој народни илустровани
календар–забавник, савремену национ
 алну чи
танку – Даницу. До сада је објављено 19 годи
шта овог алманаха и четири годишта Данице
за младе, као засебна издања. Публикована су
и фототипска издања свих пет годишта Вуковог
забавника Даница, који је излазио у Бечу почет
ком 19. века (1826–1929. и 1834).
У оквиру едиције Синтезе објављена је Мо
нографија Старо српско рударство, зборници
О слојевима култура – Срем кроз векове и Ба
нат кроз векове – а сада се припрема зборник
Бачка кроз векове. Из едиције Посветни збор
ници, објављене су књиге: Спомен на Милана

Ђоковића (1908–1993), Спомен на Гвоздена Јова
новића (1926–1997), зборници Вуковој задужбини,
академик Дејан Медаковић и Признање профе
сору Слободану Ж. Марковићу.
Вукова задужбина, заједно са Заводом за уџ
бенике и Матицом српском покренула је едици
ју Студије о Србима, у оквиру које се објављују
књиге познатих научника из света. Оне су, пре
васходно, посвећене српском језику, књижев
ности, нашој култури и историји. Циљ едиције
је да се широј и научној јавности приближе на
учни радови слависта из света. До сада је обја
вљена 21 књига.
Вукова задужбина покренула је Трибину на којој
се, у оквиру циклуса Културно наслеђе, предста
вљају књиге из области којима се Вук бавио, као и
дела добитника награда Вукове задужбине.
У ових четврт века постојања, Вукова задужби
на обавила је многе послове просветно-педаго
шког карактера, као што су школе и такмичења
младих из српског језика и ћирилице, кампови
фолклористике, рад са истраживачима и запи
сивачима народног блага. Задужбина активно
учествује на Вуковом сабору и Ђачком Вуковом
сабору у Тршићу. У току Саборских дана, Задужби
на у Дому Вукове задужбине организује округле
столове посвећене актуелним културолошким
темама. До сада је одржано 13 округлих столова.
Од 1990. године Вукова задужбина додељује и
своје две престижне награде: за науку и за умет
ност. Награде се додељују за неговање, подсти
цање и унапређивање књижевног и уметничког
стваралаштва, научних и истраживачких про
јеката, насталих на трагу поука и порука Вука
Стефановића Караџића.
Од самог почетка рада Задужбина је присту
пила оснивању огранака у Србији, у земљама
у региону и дијаспори. Ширећи мрежу својих
огранака на целом српском културном просто
ру, Задужбина доприноси бољем међусобном
упознавању и повезивању српског народа на за
једничким и веома важним друштвеним тема
ма и задацима, којима се штити и чува његов
културни и духовни идентитет.
У времену које је пред нама Вукова задужби
на ће наставити да следи свој опробани и дока
зани метод рада тзв. малих корака, који полако,
али сигурно и у континуитету даје пожељне ре
зултате. Задужбина ће и даље планирати посло
ве које може остварити у утврђеним роковима,
ослањајући се превасходно на бројну вуковску
породицу у земљи и свету. Разуме се, и значај
на помоћ коју Вукова задужбина прима од не
ких ресорних министарстава Републике Србије,
општина, градова и привредних организација
омогућава јој да планиране послове оствари у
реалним роковима, да очува драгоцени конти
нуитет у свом раду и да никад не одступи од сво
јих темељних начела на ползу народа свог.
Овај вредан јубилеј Задужбина ће обележити
издавањем посебног свечаног броја листа За
дужбина и одговарајућим програмима у Дому
Вукове задужбине. Такође, четврт века Вукове
задужбине обележиће се, на пригодан начин, и
на њеној Годишњој скупштини, која ће се, као и
саваке године до сада, одржати на Митровдан –
на дан рођења Вука Караџића.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

У Сали Дома Вукове задужбине свечано је уру
чена годишња Награда за науку за 2011. годину
Снежани Самарџији, за књигу Облици усмене
прозе. Награда за уметност сликару Сави Стој
кову, која му је додељена за изложбу слика одр
жану у Музеју Војводине у Новом Саду, у априлу
2011. године, биће уручена 18. априла 2012. годи
не у Дому Вукове задужбине. Слободан Груба
чић, дописни члан САНУ (и председник Одбора)
прочитао је Одлуку Одбора за Награду за нау
ку у 2011. години, а Снежана Бојић је прочитала
Одлуку Одбора за доделу Награде у уметности.
Бошко Сувајџић говорио је о награђеном делу
Снежане Самарџије. Награду је уручио Миодраг
Матицки, који је у поздравној речи указао на
значај и домете овог признања које додељује Ву
кова задужбина. У уметничком делу програма
Бојана Николић, етномузиколог и оснивач Шко
ле српског и балканског традицион
 алног певања,
казивала је песму Светомира Тешмановића Ћи
рилица и читала одломке из награђене књиге
Снежане Самарџије.
Донатор награде је град Лозница.

Реч Снежане Самарџије
Даме и господо, уважени чланови жирија Ву
кове задужбине, драги пријатељи,
С посебним задовољством честитам Награду
Вукове задужбине за уметност господину Сави
Стојкову (а жао ми је што због незапамћене сту
дени није данас присутан на овој свечаности).
Част и обавезе које прате ово признање потврђу
ју имена претходних лауреата, али морам при
знати да ми је било пријатније прошлих година,
када се говорило о књигама мојих колега и при
јатеља.

ни прва, ни последња, ни најобимнија на овим
просторима, али је остала мера вредности за све
следбенике и истраживаче. Вук јој је наменио
и нарочит циљ да буде углед српскога језика у
прози, а она је за историју српске књижевности
значила оно што су Афанасјев или браћа Грим
учинили за културу својих народа.
Обимна грађа која је током деценија саби
рана, остала у рукописима или је штампана у
збиркама и периодици није од мањег значаја,
само се о њој неупоредиво мање зна. С друге
стране, Вукова збирка остала је најпознатија,
приповетке су се понекад нашле у европским
регистрима, превођене су широм света, преве
дене су чак и на српски језик, али су их с време
ном замениле „нове моде”, како би рекао Вук.
Облици усмене прозе представљају покушај да
се искорачи из тамног и опасног вилајета забо
рава. На том путу било је и много препрека, али
и помоћника. Многима дугујем захвалност: од
родитеља, сестре и мог сина, до учитеља, на
ставника и професора, од издавача и уредника
едиција до стручних тимова који су технички
приредили рукопис; од чланова жирија до вас
који сте данас одвојили драгоцено време усред
невремена, а посебно онима који су књигу чи
тали или ће, у деловима или целини, прочита
ти ове текстове.
Они су настајали у дужем временском интер
валу и без претензије да се издвоји и наметне
један приступ и понуде коначни закључци, јер
би тако нешто било немогуће у науци о књижев
ности, уметности и традицији.
Основне су намере биле да се скрене пажња
на богато усмено наслеђе, подстакну интересо
вања и нова тумачења.
И, дозволите ми да, на крају, призовем јед
ну узбудљиву слику о давном сусрету Вука Ка
раџића, који казује своју Пепељугу, онако како
је памтио из детињства, док његов глас слуша
„славни Нијемац”, Јаков Грим, чије име је у Вуко
вој посвети збирке српских приповедака. Таквих
личности данас нема, па су и сусрети култура
угрожени на више начина.
Европа, као стара дама, под различитим те
гобама, све више заборавља на стара културна
добра. Данашња Србија понавља грешке из про
шлости и све мање се сећа своје баштине. Мо
жда је и боље да не слутимо шта се све може
догодити између два заборава, али сигурно не
мамо права да се опет огрешимо о традицију,
културу и историју српског народа. Ове вредно
сти никада нису значиле затварање у локалне
оквире, већ отвореност и равноправност, јер у
европским и светским збивањима сваки народ
има своје место, и није велики или мали у од
носу на друге, већ онолико колико познаје соп
ствену традицију, поштује своје претке и мисли
на потомство.
(Наставак на страни 5)

Лозница – донатор
награде
Вукова задужбина и град Лозница закљу
чили су, 4. фебруара 2011. године, Протокол
о сарадњи на програму додељивања награда
Вукове задужбине. Градоначелник града Ло
знице, господин Видоје Петровић, упутио је
телеграм учесницима овог свечаног скупа:

Снежана Самарџија
Овога пута је Награда за науку успоставила
један необичан лук, тим пре што су нар одне
приповетке и предања увек били у сенци „ју
начких пјесама”. Из куће петничких Караџића
потекли су чувени јунаци, али и добри певачи,
ђед Јоксим, стриц Тома и Вуков отац, док је Вук
сам признавао да „није за тај посао”. Он је имао
изузетан осећај да препозна уметнички успелу
варијанту и био је даровит приповедач. О томе
сведоче његови предговори, коментари, тумаче
ња речи и пословица, историјски списи, малена
збирка прича из 1821. и антологија Српских на
родних приповједака. Та Вукова књига није била

Поштовани, у име града Лознице и у своје
лично име изражавам велико задовољство
наставком успешне сарадње са Вуковом за
дужбином. Та сарадња је допринос култури и
нашем културном простору који је у Европу
закорачио с Вуковим именом и делом. Овом
приликом, из Лознице, Вуковог завичаја, упу
ћујем најсрдачније честитке овогодишњим
добитницима награда Снежани Самарџи
ји за науку и Сави Стојкову за уметност.
Жао ми је што данас, због обавеза у неизо
ставним активностима Градског штаба за
ванредне ситуације, не могу присуствовати
свечаности у Вуковој задужбини.


Штампање овог броја омогућилА ЈЕ ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

Видоје Петровић,
градоначелник Лознице
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Светосавска беседа
Вукове задужбине
„Даница” 2012. у знаку јубилеја
Иве Андрића и обележавања
стогодишњице Првог
балканског рата
У Малој сали Задужбине Илије М.
Кол арц а, 25. јан уа р а 2012. год ин е,
предс тав љен о је дев етн ае с то год и
ште Данице Вукове задужбине, које
је посвећено јубилеју Иве Андрића
и обел ежав ању стог од иш њиц е Пр
вог балканског рата. Учествовали су:
уредници Миодраг Матицки, главни
и одговорни уредник, и Нада Мило
шевић-Ђорђевић; Предраг Марковић,

беседом у којој је истакао да је ова
промоција „у знаку три имена – све
тог Саве, Вука Караџића и Иве Андри
ћа, имена која морају да буду радост“.
Подсетио је да је јубилеј – 50 година
од уручења Нобелове награде за књи
жевност Иви Андрићу обележен 10. де
цембра у Југословенској кинотеци и
прочитао Беседу о Андрићу коју је го
ворио на овој прослави, а у којој је по
звао на поновно читање Андрића.
У програму су учествовали и аутори
прилога у Даници. Јелка Ређеп је гово
рила о грофу Ђорђу Бранковићу, зна
менитом историчару и писцу богате
ерудиције, политичару и диплома
ти, занесењаку и сањару нове српске
и велике балканске државе, који је
умро пре нешто више од 300 година
– 20. децембра 1711. године. Истори

Светосавска беседа у Малој сали Задужбине Илије М. Коларца
министар културе, информисања и
инф ормационог друштва, и аутори
прилога у овом забавнику-календа
ру. Програм је водила драмска умет
ниц а Рада Ђуричин, кој а је читал а
изабране текстове из алманаха. У му
зичком програму учествовала је Јова
на Зукановић, ученица Школе српског
и балканског традиционалног певања
„Бојане Николић“.
У уводној речи Миодраг Матицки је
најпре захвалио ауторима који су до
принели да и ове године, под часним
кровом Коларчеве задужбине, уочи ве
ликог српског празника Дана Светог
Саве, можемо делом, књигом, нацио
налном читанком да обележимо по
четак рада у 2012. години. Истакао је
да Светосавска беседа није само сло
во о светом Сави већ и о ономе што
је урађено за културу српског народа,
што је створено и придодато богатој
баштини српског народа. Обележава
ње великих Андрићевих годишњица
– његовог живота, почетка књижевног
рада, а пре свега педесет година од
добијања Нобелове награде, прилика
је да се истакне да је Андрић својим
делом најбоље потврдио оправданост
Вукове језичке реформе; да су њего
ва дела, као и дела великих српских
језикотвораца – Његоша, Лазе Кости
ћа, Момчила Настасијевића, Милоша
Црњанског, Васка Попе – која припа
дају светским књижевн им вредн о
стима првога реда, показала колика
је творачка сила и снага српског је
зика ослоњена на народни говор, на
народно умотворство. Уместо ватре
них гов ор а о ћир ил иц и и култ ур и
језика, Вукова задужбина се опреде
лила да се, преко огранака и својих
издања, снажније окрене младима.
У том смислу покренута је Даница за
младе и већ је објављено њено четвр
то годиште; у Даници за 2011. годину
објављена је Граматика српског јези
ка за школе, а крајем 2011. штампан је
и зборник радова Творци српског књи
жевног језика, као посебан тематски
рад посвећен култури језика, са на
дом да ће овај првенац подстаћи обу
хватнија и сложенија истраживања у
области развоја књижевног језика.
Матицки је најавио да следи пред
стављање Данице у Градишки, у Репу
блици Српској, у Бечу, у средиштима
где постоје огранци Вукове задужби
не, на Змајевим дечјим играма, на
Ђачком Вуковом сабору... У сарадњи
са Министарством вера и дијаспоре
настојаћемо, рекао је Миодраг Ма
тицк и, да будемо прис утн иј и међу
Србима у региону и дијаспори. Биће
то прилика да проширимо круг пре
нумераната и сарадника и да се ва
љано припремимо за изазовну тему
за Даницу 2013, која ће бити окренута
Србима у региону и дијаспори, закљу
чио је Матицки своје излагање.
Предраг Марковић, министар кул
туре, информисања и информационог
друштва, обратио се скупу пригодном

чар Предраг Ј. Марковић говорио је о
падовима и обнови српске државе, а
Славенко Терзић о Првом балканском
рату 1912–1913. године и ослоб ођењу
Старе Србије. Књижевница Светлана
Велмар Јанковић је говорила о исто
ријс ким конт ров ерз ам а рат ов а на
Балкану, а о којима је писала у сво
јој књизи Капија Балкана. Љубинко
Раденковић је представио садржину
српског народног календара, о којем
ће он убудуће писати у Даници – пред
ставиће обредну структуру, распоред
празника, постове, месојеђа... Жарко
Рошуљ је подсетио на садржину два
наестог Шаљивца, који већ дванаест
година излази у Даници. Миодраг Јак
шић, песник и државни секретар у
Министарству вера и дијаспоре, про
читао је своју песму из овогодишњег
алманаха, а Гордана Малетић је опи
сала часописе за децу.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

мотрио остваривање програма Вуко
ве задужбине за 2012. годину.
С. В.

Именован нови
управник Вукове
задужбине
Управни одбор Вукове задужбине
имен ов ао је Славка Веј ин ов ић а за
новог управника Задужбине. Славко
Вејиновић је до сада обављао функ
цију извршног саветника Вукове за
дужбине, а и даље остаје на дужности
главног и одговорног уредника листа
Задужбина.
С. Б.

Амбасадор Милован
Божиновић посетио
Вукову задужбину
Мил ов ан Бож ин ов ић, амб ас ад ор
Републике Србије у Аустрији, посетио
је Вукову задужбину 18. јануара 2012.
године. Божиновић је са Миодрагом
Матицким разговарао о учешћу Ву
кове задужбине у припреми и орга
низовању међународне конференције
у Бечу, којом би се обележила актив
ност и сарадња Вука Караџића и Јер
неја Копитара на питањима језика и
очувања културне баштине Срба на
овим прос тор им а. Мил ов ан Бож и
новић је истакао да данас у главном
граду Аустрије живи око 150.000 Ср
ба. Њихово појединачно ангажовање,
као и кроз многобројне асоцијације,
сведочи о дугој традицији присуства
Срба у овом граду. У плану је, по ре
чима амбасадора, да конференција
траје два дана и да се том приликом
поднесе десетак саопштења. На њој
би, поред представника из Србије и
Аустрије, учествовали и представни
ци из Словеније и Словачке, јер су и
на овим просторима Вук и Копитар
оставили видан траг свог деловања.
Ова конференција може, речено је у
дискусији, да допринесе да се у Бе

ско-српског пријатељства из Беча, и са
Миодрагом Матицким разговарао о
успостављању и унапређивању сарад
ње. Договорено је да се већ на овогоди
шњем Српском балу у Бечу, 28. јануара,
представе активности и нека издања
Вукове задужбине (Актуелност Вуко
вих порука, Дејан Медаковић Вуковој
задужбини и Даница за 2012), а касније
да се уприличе разговори и о другим
књигама које објави Задужбина. Ми
одраг Матицки је изразио очекивање
Задужбине да у Бечу поново има свог
повереника, који би радио на шире
њу претплате на њене публикације.
Представници Друштва су изразили
спремност да помогну ову иницијати
ву, односно Вукову задужбину у оства
ривању њених програмских циљева и
задатака.
С. В.

Органи и тела
Вукове задужбине
СКУПШТИНА
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
• Др МИОДРАГ МАТИЦКИ,
председник
• Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ,
потпредседник
САВЕТ
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
• Др МИОДРАГ МАТИЦКИ,
председник
• Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ,
потпредседник
• Академик ДЕСАНКА КОВАЧЕВИЋ-КОЈИЋ
• Академик ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЋ
• Академик РАЈКО ПЕТРОВ НОГО
• АНКА ЖУГИЋ
• БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ, професор
• ДЕСИМИР ШУШЊАР
• ЛАВРЕНТИЈЕ, епископ шабачки
• МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, професор
• МИЛОШ ЈЕВТИЋ
• МИОДРАГ Б. ПРОТИЋ
• МИОДРАГ ИЛИЋ

Миодраг Матицки и Милован Божиновић у разговору
ограду и Љубљани, на одговарајући
начин, реализује већ одраније покре
нута иницијатива, да се на уметнички
начин представе ликови Јернеја Ко
питара и Вука Караџића.
Такође, на састанку је договорено да
се у марту или априлу ове године у Бе
чу представи Даница за 2012. и Даница
за младе, с циљем да се на и овај на
чин прошири круг сарадника Вукове
задужбине и обезбеди већи број пре
нумераната на Даницу и друга издања
Вукове задужбине, која је у протеклом
период
 у имала и по неколико стоти
на претплатника. Разговору су прису
ствовали Славко Вејиновић, главни и
одговорни уредник Задужбине, и Ми
лош Стип ић, аташ е Мин ис тарс тва
спољних послова.
С. В.

Срби из Беча
Вукову зад уж бин у пос ет ио је 19.
јан уа р а 2012. год ин е Мио д раг Ми
тровић, представник Друштва аустриј

• Мр МИЛУНКА МИТИЋ
• Мр МИЛОРАД СИМИЋ
• Проф. др ВЛАДИМИР БОВАН
• Проф. др ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ
• Проф. др ДРАГОСЛАВ ДЕВИЋ
• Проф. др ЖИВОЈИН СТАНОЈЧИЋ
• Проф. др ЉУБОМИР ПОПОВИЋ
• Проф. др ЉУБОМИР ХАЏИ-ПЕШИЋ
• Проф. др МИЛОЈЕ КАЊЕВАЦ
• Проф. др НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ
• Проф. др СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИЋ
• РАДОВАН ПОПОВИЋ
• РАДОСЛАВ ЗЕЛЕНОВИЋ
УПРАВНИ ОДБОР
• Академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ,
председник
• Доц. др ВЕЉКО БРБОРИЋ,
потпредседник
• Академик ДИНКО ДАВИДОВ
• Др ВЕСНА МАТОВИЋ
• ДРАГУТИН БРЧИН
• Мр ГРОЗДАНА КОМАДИНИЋ
• Мр ЖАРКО ДИМИЋ
• Проф. др НАДА МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, дописни члан САНУ
• Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ
• Проф. др ПЕТАР БОЈОВИЋ
• Проф. др ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ
• РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ,
професор
НАДЗОРНИ ОДБОР
• МОМЧИЛО ЧЕГАЊАЦ
• Мр ЉУБИЦА НЕНЕЗИЋ
• Мр ЉУБОМИР МИЛУТИНОВИЋ
• СВЕТИСЛАВ АНЂЕЛКОВИЋ
• СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ

Са седнице Управног одбора

ОДБОР ЗА НАГРАДУ У НАУЦИ
• Академик ДИНКО ДАВИДОВ
• Др МАРТА ФРАЈНД
• Др МИЛОЈЕ ВАСИЋ
•П
 роф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ,
дописни члан САНУ
•П
 роф. др АЛЕКСАНДАР ЛОМА,
дописни члан САНУ
• Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ
• Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ
•П
 роф. др НАДА МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, дописни члан САНУ
• Проф. др ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ
ЕКОНОМСКИ ОДБОР
• Проф. др АЛЕКСАНДАР ЖИВКОВИЋ
• ЗОРИЦА МАРАВИЋ
• Проф. др ЉИЉАНА ЈЕРЕМИЋ
• Др ДРАГАН ТРИВАН
• ВЕРА МАРКОВИЋ
• Проф. др ПЕТАР БОЈОВИЋ
• НАДА ЖИВКОВИЋ
• Проф. др МИЛИЈАНКА РАТКОВИЋ
• СЛАВКО ВЕЈИНОВИЋ, секретар

Дарови Вуковој
задужбини
Вуковој задужбини даровали су сво
је књиге и књиге других аутора: Не
дељко Богдановић – Ниш, Нар одна
библиотека Стојан Трумић – Тител,
Никола Марковић, Драгослав Девић,
Стјепан Филеки, Љиљана Стошић, ИП
Наша прича плус и Музиколошки ин
ститут САНУ – Београд и Драго Њего
ван, Сремски Карловци.
Управа Вукове задужбине најтопли
је им захваљује.
Предраг Бајо Луковић, песник и ли
ковни уметник из Београда и добит
ник Вукове награде КПЗ Србије за 2011.
годину, поклонио је Вуковој задужби
ни шест портрета Вука Караџића, који
ће красити простор Дома Вукове за
дужбине.
Управа Вукове задужбине најтопли
је захваљује дародавцу.
С. Б.

Задужбинари Вукове
задужбине (89)

Седнице Управног
одбора
Конститутивна седница Управног
одбора (прва седница) одржана је у
Дому Вукове задужбине 7. децембра
2011. год ине. На њој су пон ов о иза
брани Видојко Јовић за председника,
а Вељко Брборић за потпредседника
Управног одбора. За вршиоц
 а дужно
сти управитеља до шест месеци иза
бран је Миодраг Матицки. Управни
одбор, такође именовао је и свој Еко
номски одбор. На седници је разгова
рано и о коначној редакцији текста
Статута Вукове задужбине, о чему је
уводно излагање поднео Љубинко Ра
денковић, руководилац Радне групе
за израду Статута. Договорено је да
се, након извршене коначне редак
ције текста, Предлог Статута достави
Управном одбору на усвајање.
Управни одбор на седници одржа
ној 27. фебруара 2012. године (друга
седница) размотрио је и усвојио Фи
нансијски извештај о пословању Ву
кове задужбине у 2011. години. Пре
тога, Извештај су усвојили Економ
ски одбор (23. 2. 2012) и Надзорни од
бор (27. 2. 2012). Управни одбор, такође,
усвојио је и Финансијски план и раз

• Др ДРАШКО РЕЂЕП
• ДРАГАН СТОЈКОВ
• ЂОКО СТОЈИЧИЋ
• ЂОРЂЕ МАЛАВРАЗИЋ
• РАДА ЂУРИЧИН
• САША МИЛЕНИЋ
• СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ
• СРЕТО БОШЊАК

ОДБОР ЗА НАГРАДУ
У УМЕТНОСТИ
• Академик СВЕТЛАНА ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ

БЕОГРАД
Милена Бојовић, велики
добротвор
Марија Петровић, добротвор
ТРБУШАНИ
Нада Ђорђевић, добротвор
Чланови Огранка
за Браничевски округ:
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ
Виолета Вујичић
Роберт Вујичић
Живорад Јанковић
Драгиша Љубисављевић
Владан Обрадовић
Раде М. Обрадовић
ДОБРИЊЕ
Мића Аксентијевић
КАМЕНОВО
Аца Животић Гера
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Драгољуб Милосављевић
Данило Радојковић
Данијела Божичковић Радуловић
Јадранка Цветковић
ПОЖАРЕВАЦ
Татјана Живковић
Драган Јацановић
Драгиша Николић
СТАРЧЕВО
Влада Пауновић
ФРАНЦУСКА
ПАРИЗ
Ненад Хрисафовић, велики
добротвор, у спомен мајци Деси
и теткама Заги, Мили и Дивни,
поводом годишњица њихових
смрти.
С. Б.
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ОДРЖАНА 24. ИЗБОРНА СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

И у време Вука било је тешко
Скупштини су присуствовали
задужбинари и утемељивачи
Вукове задужбине, велики
добротвори и добротвори,
председници и представници
огранака Вукове задужбине,
повереници, чланови одбора
и радних тела Задужбине,
гости, представници
министарстава, установа
и медија у Републици Србији

Д

вадесет четврта Изборна скупшти
на Вукове задужбине одржана је 4.
новембра 2011. године у Свечаној
сали Општине Стари град. Скуп
штини су присуствовали задужби
нари и утемељивачи Вукове задужбине, вели
ки добротвори и добротвори, председници и
представници огранака Вукове задужбине,
повереници, чланови одбора и радних тела
Задужбине, представници установа и медија
у Републици Србији.
Као гос ти, Скупш тин и су прис ус твов ал и:
Предраг Марковић, министар за културу, ин
формисање и информационо друштво, прим.
др Предраг Тојић, државни секретар у Мини
старству вера и дијаспоре Републике Србије, Чи
Лингјон, први секретар за политичка питања
кинеске амбасаде, Токо Дин Кенга Церо, амбаса
дор Анголе, Драган Јовановић, помоћник мини
стра инфраструктуре, Јован Колунџија, директор
Универзитета лепих уметности, и Жељко Тана
сковић, генерални секретар спортског друштва
Партизан.
Скупштина је минутом ћутања одала пошту
преминулим задужбинарима између две сед
нице: академицима Милки Ивић, Мирославу
Пантићу и Никши Стипчевићу; Вери Медако
вић, Милораду Радевићу, Војиславу Матићу и
Живомиру Младеновића из Београда, Олги Бу
лић из Градишке, Милану Шипки из Новог Сада,
Љубици Лалић из Вича, Драгићу Стојадиновићу
из Земуна и Томиславу Жугићу из Подгорице.
На почетку рада седнице, Бојана Николић,
етномузиколог, са члановима Школе српског и
балканског традицион
 алног певања, извела је
пригодне музичке нумере из народног певања.
Одабраним речима Скупштини су се обрати
ли Предраг Марковић и Предраг Тојић, а затим
је Миодраг Матицки поднео уводно излагање о

Учесници 24. Скупштине Вукове задужбине и Предраг Марковић, министар
раду Вукове задужбине и планираним активно
стима у наредном периоду.
Свечану беседу – Падови и обнове српске држа
ве – говорио је проф. др Предраг Ј. Марковић.
На седници је вођена јединствена расправа о
Извештају о раду и Програму рада Вукове заду
жбине, Извештају Надзорног одбора и Предлогу
измена и допуна Статута Вукове задужбине.
Видојко Јовић, председник Управног одбора,
образложио је Извештај о раду и Програм рада
Вукове задужбине за 2012. годину. Посебно је го
ворио о учешћу Вукове задужбине у образовању,
васпитању и народном просвећивању; питањи
ма везаним за српски језик и писмо, раду огра
нака Вукове задужбине, издавачкој делатности,
раду трибина, научним скуповима о слојевима
култура и изради монографија у оквиру едици
је Синтезе, као и другим планираним активно
стима у области културе, науке и уметности.
Љубомир Милутиновић, председник Надзор
ног одбора, поднео је Извештај Надзорног одбо
ра за период новембар – октобар 2011. године,
а Љубинко Раденковића, потпредседник Скуп
штине Вукове задужбине, образложио је Пред
лог измене и допуне Статута Вукове задужбине,
које налаже Закон о Задужбинама и фондација
ма Републике Србије из 2010. године.
У дискусији о предложеним тачкама днев
ног реда учествовали су: Зорица Љешовић и
Гроздана Комадинић (говорили су о изменама
и допунама Статута Вукове задужбине), Ми
лан Радуловић Радуле (предложио је издава
ње Годишњака Антологија поезије, у којем би
се објављивале најбоље песме публиковане у
претходној години кроз књиге, часописе, нови

не или електронске медије) и Милош Немањић,
који је говорио о потреби обједињавања свих
стваралачких снага српског народа на оства
ривању темељних друштвених питања. У том
смислу посебно је позитивним оценио обнавља
ње рада Хроника села, као и рад Одбора за се
ло при САНУ.
На крају расправе, Скупштина је једногла
сно усвојила документа: Извештај о раду Вуко
ве задужбине за период новембар 2010 – октобар
2011. године; Програм рада Задужбине за период
новембар 2011 – октобар 2012. године, Извештај
Надз орног одб ора и Предлог измена и допу
на Статута Вукове задужбине. Управни одбор
је задужен да изврши коначну редакцију тек
ста Статута.
После усвојених извештаја, истакнутим за
дужбин ар им а, доб рот вор има и вел ик им до
бротворима уручена су признања за допринос
у остваривању програма и циљева Вукове заду
жбине и за унапређење њеног рада.
Признање добротвор добили су: Марија Пе
тровић и Станка Кораб из Београда и Нада Ђор
ђевић из Чачка.
Признања велики добротвор уручена су Рај
ку Капору из Београда и Златку Милованови
ћу из Чачка.
Захвалнице и сребрењак са Вуковим ликом
добили су Бранко Златковић, из Аранђеловца,
дугогодишњи уредник листа Задужбина, и Мла
ден Весковић из Београда, за допринос оствари
вању програма Вукове задужбине.
Захвалниц е су добили: проф. др Габријела
Шуберт, балканолог, слависта, професор еме
ритус Универзитета Фридрих Шилер у Јени и

инострани члан САНУ, за поклон дела издања
„Срби и Немци“; Љиљана Никшић, министар
саветник у Министарству спољних послова Ре
публике Србије, за допринос у остваривању про
грама Вукове задужбине; Томислав Грујичић
из Београда, за фото-хронику рада Вукове за
дужбине и задужбинара, и Малиша Радивоје
вић, генерални директор ДОО „Ковиловача“ из
Деспотовца, за донацију за књигу Задужбинар
ство код Срба.
Након свечаног уручења признања, пришло
се избору чланова Савета, Управног одбора, Над
зорног одбор, Одбора за доделу награда у умет
ности и Одбора за доделу награда у науци.
Образложење за предложене кандидате под
нео је Миодраг Матицки, који је истакао да су
Савет Вукове задужбине и представници огра
нака на заједничкој седници, одржаној 26. ок
тобра 2011, као и Управни одб ор, на седници
одржаној 27. октобра 2011. године, подржали став
Председништва Вукове задужбине да се, сем у
случају када појединци нису у могућности да
се активније укључе у рад њених тела и орга
на, продужи мандат члановима органа и тела
Вукове задужбине. Такође, напоменуо је да је
21. Скупштина Вукове задужбине, 7. новембра
2008. године, једногласно изабрала др Миодра
га Матицког за председника Скупштине и проф.
др Љубинка Раденковића за заменика председ
ника Скупштине, чији мандат по Статуту траје
четири године, тако да се они не бирају на овој
Изборној скупштини. Након поднетих образло
жења, Скупштина је једногласно изабрала са
став органа и тела Вукове задужбине.
На Скупштини су затим прочитана саопште
ња одбора Вукове задужбине за доделу награда
у уметности и науци за 2011. годину.
Одлуку Одбора за Награду у уметности про
читао је председник Одбора, др Драшко Ређеп.
Награда је додељена сликару Сави Стојкову за
изложбу слика одржану у новосадском Музеју
Војводине, у априлу 2011. године.
Одлуку Одбора за Награду у науци прочитао
је председник Одбора проф. др Слободан Груба
чић. Награда је додељена проф. др Снежани Са
марџији за књигу Облици усмене прозе.
Миодраг Матицки честитао је лауреатима на
освојеним наградама и обавестио Скупштину
да ће се свечано уручивање награда лауреати
ма обавити у Дому Вукове задужбине, почетком
2012. године, о чему ће бројна вуковска породи
ца бити благовремено обавештена.
Захвалио је Општини Стари град на уступљеној
Свечаној сали за одржавање Скупштине Вукове
задужбине и позвао учеснике Скупштине на при
годно дружење у Дому Вукове задужбине.
Тиме је завршена 24. Изборна годишња скуп
штина Вукове задужбине.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

УВОДНА РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ НА ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Призивам Вука: „Не да се, али ће се дати!”
Извештај о раду у протеклој
години веома је детаљан и
свакако говори о остваривању
завидних резултата.
Нисмо га сажимали и кратили,
јер баш овакав огледало је рада
Вукове задужбине, показује
да нас материјалне прилике
нису натерале на одустајање
од неких пројеката
и активности које одређују
суштину рада установе
која носи Вуково име

Н

а почетку излагања, Миодраг
Матицки је истакао да су годи
не 2010. и 2011. биле тешке за све
ванбуџетске установе, па и за
Вукову задужбину. Економска
криза и проблеми у вези са ребалансом бу
џета Владе Републике Србије утицали су да
уговорена средства касне, да се тешко изми
рују дуговања према Задужбини, а све је то
пратило повећање материјалних трошкова,
не само када је реч о остваривању програма,
већ и када се ради о одржавању и старању о
Дому Вукове задужбине, најстаријој згради
на Теразијском гребену, која је под заштитом
државе. У овим тешком приликама, ни град
Београд ни Република Србија нису били у мо
гућности да за ову намену издвоје средства.
Све је то захтевало додатне напоре Вукове за
дужбине да обезбеди несметано остварива
ње програма који смо на нашој Скупштини
усвојили у новембру 2010. године.

Извештај о раду и План рада за следећу го
дину подржали су Савет Вукове задужбине и
представници њених огранака на заједничкој
седници, као и Управни одбор. Они су подржа
ли и став Председништва Вукове задужбине
на овој изборној Скупштини, сем у случају ка
да појединци нису у могућности да се актив
није укључе у рад њених тела и органа, да се
продужи мандат члановима Управног одбора
и Савета, члановима одбора за награду Вуко
ве задужбине из науке и уметности, члановима
Надзорног одбора.
Извештај о раду у протеклој години веома је
детаљан и свакако говори о остваривању завид
них резултата. На вама је да то, данас, оцените.
Нисмо га сажимали и кратили, јер баш овакав
огледало је рада Вукове задужбине. Он показу
је да нас материјалне прилике нису натерале
на одустајање од неких пројеката и активности
које одређују суштину рада установе која носи
Вуково име. За ову прилику истакао бих тек не
колико сегмената из тог извештаја, али и указао
на неке из Програма рада у следећој години.
И у 2011. години одржали смо високи ниво На
граде Вукове задужбине за науку и уметност. И
предлози лауреата за 2011. годину, које су одбо
ри једногласно усвојили, потврђују да смо одр
жали високи ниво Награде Вукове задужбине
за науку и уметност. Иза ове награде, у својству
покровитеља, стала је Скупштина града Лозни
це, града Вуковог завичаја, и тиме је још више
потврђена плодоносна сарадња Вукове заду
жбине са Центром за културу „Вук Караџић” у
Лозници, носиоц
 ем активности најстарије срп
ске културне манифестације „Вуков сабор”. Уче
шће Вукове задужбине у оквиру дана Вуковог
сабора у 2011. години било је веома запажено.
Ту, пре свега, мислим на округли сто који је ор
ганизован на тему „Задужбинарство код Срба,
данас”. То је био тринаести округли сто који Ву
кова задужбина у дане Вуковог сабора посвећује
актуелним темама које се тичу културе, језика
и писма, области којима се Вук бавио. Нека са
општења објавили смо у саборском, последњем

броју листа Задужбина. Пред ову Скупштину из
лазимо са предлогом да тема следећег округлог
стола буде иста она о којој ће, данас, беседити
историчар Предраг Ј. Марковић, надам се и мо
дератор тог округлог стола: Падови и обнове срп
ске државе – културолошки аспект.
Када је реч о раду огранака Вукове задужби
не истакао бих да смо у великој мери испуни
ли обећање да се, када је реч о језику и писму, о
култури језика, окренемо младима. О томе нај
боље говори манифестација Огранка у Бавани
шту „Дани ћирилице” која је окупила хиљаде
ученика око теме Брат, око такмичења из веза
и калиграфије. На овогодишњем Сајму књига
представили смо и зборник награђених радова
„Дани ћирилице”, а најбоље саставе и песме об
јавили и у Даници за младе. Овај наш школски
забавник, који је саставни део велике Данице,
која излази већ деветнаест година, по узору на
Вуков бечки истоимени забавник, појавиће се
ускоро као део велике Данице, али и као посеб
но издање, знатно богатији и лепши.
Издавачка делатност Вукове задужбине и ње
них огранака била је веома запажена у 2011. го
дини. Вукова фондација за Жабљак, Шавник и
Плужине објавила је шести по реду зборник ра
дова На извору Вукова језика и са њом Вукова
задужбина припрема фототипско издање дру
гог Вуковог периодика, Ковчежића за 1849. годи
ну. Огранак у Гајдобри објавио је шести по реду
зборник Изворник, делом посвећен словачком
слависти Јану Јанковичу. Огранак у Нишу заслу
жан је за изложбу „Српска штампа у Бечу у 18. и
19. веку” која ће бити пренета и у друге градове.
Огранак у Чачку, поред више књига, организо
вао је и успешан округли сто са темом „Српски
језик и писмо”. Огранак у Љубљани наставио је
са „Саборским (Сретењским) разговорима”.
Сва три планирана броја нашег листа Заду
жбина објављени су. Од овог броја уредник је
Славко Вејиновић, а користим прилику да за
хвалим др Бранку Златковићу који га је до сада
вешто и приљежно уређивао. Даница са додат
ком Даницом за младе, штампа се и ускоро ће се

појавити, а школски забавник Даница за младе
и као посебно издање. Ових дана објављен је и
зборник Творци српског књижевног језика који
је Вукова задужбина објавила у сарадњи са Ин
ститутом за књижевност и уметност. У њему су
саопштења са истоим
 еног научног скупа одржа
ног у дане Вуковог сабора 2010. године. У еди
цији „Студије о Србима”, у сарадњи са Заводом
за уџбенике и Матицом српском, објављена је,
21. по реду, књига Алојза Шмауса, Студије о ју
жнословенској народној епици.
„Службени гласник” преузео је бригу о довр
шењу издавања Сабраних дела Вука Стеф. Ка
раџића. Ових дана штампа се 13. књига Вукове
Преписке, а предстоји штампање и последње од
45 књига – треће књиге Вукових списа о језику.
Предстоје напори да се обезбеде средства за из
раду именског и предметног индекса Преписке,
капиталне грађе за летопис културног живота
Срба у Вуково доба.
У раду је припрема зборника из едиције „Син
тезе”: Бачка кроз векове. Слојеви култура Бачке,
као и почетак рада на сличном зборнику посве
ћеном Шумадији. Ово ће бити остварено у са
радњи са градом Крагујевцом, у којем се управо
обнавља кућа поклоњена граду за рад Огранка
Вукове задужбине у оснивању и других култур
них установа.
Неки од пријатеља Вукове задужбине скрећу
нам пажњу да, у општој беспарици, можда не
треба да ширимо делатност Задужбине, да од
неких програма привремено и одустанемо. При
хватамо сугестије да треба максимално штеде
ти, водити рачуна да се Вукова задужбина не
доведе у ситуацију да буде принуђена да прода
нешто од онога што су јој поједини задужбинари
завештали, неки чак уз напомену да се то може
продати ако наиђу тешка времена. Али, док је
несебичних прегалаца, задужбинара који су то
постали чином улагања свог знања и способно
сти у остваривање програма Вукове задужбине,
свако одустајање било би и неки вид кукавичлу
ка. Призивам Вука: „Не да се, али ће се дати!”

С. ВЕЈИНОВИЋ
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СВЕЧАНА БЕСЕДА СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Падови и обнове српске државе

М

ало која земља је као Срби
ја толико мењала све своје
границе и читаву друштве
ну структ ур у и усмер ењ е.
Чак и у најм рачн иј им тре
нуцима, као што је крај 17. века, има људи
који, као гроф Ђорђе Бранковић, сањају о об
нови српске државности. И српска држава и
друштво, настали су и трајали на месту где је
било страшно постојати. Који су то највиши
и најнижи тренуци српске историје? Да поч
немо од падова, да бисмо видели како смо
после њих устајали.

Најгори тренуци
српске историје
Увек је тешко, а понекад нема ни смисла, пра
вити листе највећих уметничких дела, најзна
чајнијих историјских личности... Свакој таквој
листи се може наћи сијасет мана. А опет, сви во
лимо да их читамо. Нека и ова листа буде пред
ложак за размишљање, па и оспоравање.

1371. Битка на Марици
Недовољно запажена катастрофа, општебал
канских размера, вероватно зато што су у њој
учествовали незаслужено омрзнути Мрњавче
вићи, без икакве подршке осталих великаша.
После Марице византијски и бугарски цар су
постали турски вазали. Марица ће кроз неколи
ко векова остати једини самостални офанзив
ни покушај балканских хришћана да зауставе
Османлије.

1389. Бој на Косову
Мало који народ има тако драматичан дога
ђај. Мало је битака у којима погину оба влада
ра и где се победник повлачи са бојишта (то је
збунило тадашње европско јавно мнење). Осим
што су постали турски вазали, Срби су на Ко
сову пољу дословно изгубили већину племи
ћа, тадашњу друштвену елиту. Ипак, страшни
Тимур Хроми ће после Ангоре (1402), сатрвши
Османлије, пружити шансу Србима за послед
њи велики узлет у средњем веку под Стефаном
Лазаревићем. Деспотовина Високог Стевана на
говештава како би се развијала ренесансна Ср
бија.

1549. Коначни пад
Деспотовине
Управо у тренутку када Европа улази у но
во време, Србија исп ад а из круга европс ких
друштава. Иако је и у османском периоду на
ше историје било и нешто бољих времена (за
Мехмед паше Соколовића), може се рећи да, ако
османлијска власт није била потпуна пропаст,
оно је била заостајање. Срби су изгубили не са
мо „елиту“ (племство), већ и највећи део „средње
класе“ (градско становништво). Све институци
је су доживеле, како је Цвијић говорио, „култур
ни регрес“. Обновило се племенско и сточарско
друштво, које је развило јединствену културу.
Можда је добра тековина овог периода најбо
ља европска епска поезија.

1594. Пропаст банатског
устанка и спаљивање
моштију светог Саве
Крај сразмерно помирљиве отоманске поли
тике према Србима.

1690. Велика сеоба Срба
Овом догађају је претходио период који је
обећавао. После отоманског пораза под Бечом,
Аустријанци су продрли дубоко на Балкан. Ср
би масовно устадоше против султана. Онда је
све пошло наопако. У аустријској војсци, која је
већ била код Скопља, изби куга. На далеком за
паду, Французи су напали хабзбуршке терито
рије. Турци су се консолидовали и кренули у
противнапад. На север пође колона избеглица
која се кретала месецима, стигавши уз Дунав
све до изнад Сентандреје. Мора да је било стра
шно када се цвет народа затекао по мочварама
око Дунава. Ипак, царске привилегије ће Срби
ма омогућити минимум верских и национал
них права. Срби ће у Јужној Угарској створити
ново друштво, сасвим уклопљено у европске то
кове времена просвећености, што је било једин
ствено за балканске народе. У Бугарској и Грчкој,
на пример, нема барока и класицизма.

1813. Пад Карађорђеве Србије
После Наполеоновог напада на Русију (1812),
Русија се повлачи са Балкана. Пре тога, улазак
Русије у рат са Турском 1806. године је навео Ср
бе да одбаце Ичков мир, којим је била догово
рена нека врста аутономије. Срби су посегли
за пуном независношћу. Цео српски подухват
је дошао на ивицу пропасти 1812. године. Ипак,
Руси покушавају да Букурешким миром, тач
ком осам, обезбеде амнестију за Србе, а оста
вљена је и могућност преговора о аутономији.
Срби су одбацили Букурешки мир. Одбацивање
мировних понуда ће постати једна од српских

традиција. Да ли је требало прихватити Ичков и
Букурешки мир, или Тројни пакт? Те хипотетич
ке мисли ће будућим нараштајима Срба задава
ти мисаоне муке. Но, вратимо се у 1813. годину.
Турци су прегазили земљу уз страховите зулуме.
Конзервативна атмосфера у постнаполеонов
ској Европи је била против било каквих буна и
револуција. Међутим, Срби су после 1804. годи
не постали другачији народ, који се више није
могао утерати у рајетинско стање. Прву прили
ку за нови устанак искористио је Милош, један
од ретких вођа који није емигрирао. Невероват
ном мешавином дипломатске вештине, кори
шћења људских и институцион
 алних слабости
турске државе у расулу, а и претњи силом када
је требало, Милош ће створити модерну српску
државу.

1915. Српски Армагедон
Четврти пут вођство народа креће у библијски
егзодус (додајемо и Чарнојевићеву сеобу). Овај
пут Срби су имали неподељену подршку сила
Антанте, уживали су већи углед него икада пре
и после. Чак су и противници показивали ува
жавање према српској војсци. Уместо да скапају
на блатњавим обалама Албаније, Срби су успе
ли да обнове војску до те мере, да су успевали
да спроводе успешне офанзиве на Солунском
фронту у време када су савезници потпуно за
глављени на Западу. Истовремено, младићи и
дечаци који су, преживели повлачење преко Ал
баније, послати су на школе по Европи. Касније
ће они бити елита српског друштва.
Срби ће завршити Први светски рат на стра
ни победника, у тренутку када новопроглашени
принцип права народа на самоопредељење иде
наруку српским тежњама. Србија ће у том тре
нутку славља прерасти себе. Створиће се нова
држава, која ће обухватити све Србе, али и разне
друге народе. Од почетка до краја, Југославија
ће бити заједница нејасног идентитета. Да ли је
то земља три брата који би требало да постану
један народ, што је била идеја интегралног југо
словенства? Да ли је то савез равноправних ре
публика, које више од етничке блискости веже
заједничка идеологија, чији су симболи били
Тито, самоуправљање и несврстаност? Или је у
питању интересна заједница, у којој је заједни
штво само ствар договора, у шта се претворила
Југославија после 1974. године?

штавају народ, који се бори за голи опстанак,
уместо за слободу. Није случајно да су грађан
ски протести 1996. и 1997. године избили у време
када су санкције биле углавном укинуте. Санк
ције, ратови и бомбардовање разорили су срп
ску привреду, па и друштво. Углед Срба у свету
је пао на најниже гране.

Данас?
Данас се још плаћају дугови деведесетих. Де
мок ратс ким влад ам а стижу са закаш њењ ем
ултиматуми и уцене. Србија мора да испуњава
услове које нико други није морао да испуни
(одрицање од територије). Изгубили су се прин
ципи у односу међународне заједнице према
региону. За сецесију се Срби у Хрватској кажња
вају брисањем са мапе, а Албанци на Косову
награђују државом. Сви горе наведени тренуци
бивали су све тежи. Али, са изузетком деведе
сетих, увек је постојала снажна подршка макар
неке велике силе. У већини случајева је постојао
и видљив излаз, везан за међународну ситуац
 и
ју (победа савезника, сваког у своје време). Осим
тога, унутрашње резерве би сваки пут омогући
ле обнову друштва.

1941. Слом и нада
Никада нећемо знати да ли смо могли да из
бегнемо Други светски рат. Знамо да Хитлер ни
је поштовао ниједан споразум. Али не знамо да
ли би стигао да се окрене Југославији после на
пада на СССР. Запањујући чин пркоса када је,
27. марта, већина Срба устала против савеза са
фашистима, што је прва антифашистичка по
буна у Европи, изазвао је подједнако запањују
ћу казну. Сви српски суседи који су имали неке
територијалне захтеве добили су задовољење.
Прогон Срба је отпочео на свим странама, али
се у НДХ претворио у покушај потпуног истре
бљења. Усташе су предњачиле у односу на наци
сте на два начина. Почели су да истребљују Србе
пре него што се Хитлер одлучио на „коначно
решење“ јеврејског питања (почетак 1942). Дру
го, дневно су у својим „најбољим данима“ (лето
1941) убијали више цивила него Вермахт у целој
Европи. За Србе није било места у „европском
новом поретку“. На све то надовезао се и више
струки грађански рат.

Деведесете
Земља у коју су Срби уложили толико жртава
распала се. Одумро је и режим у коме је већи
на Срба удобно живела. Милошевић прави две
основне грешке. Прва је чување социјалистич
ког уређења које се урушило у целој источној
Европи. Овим даје аргументе да се Срби про
гласе за противнике нове слободе, а да њихо
ви противници у грађанском рату, без велике
своје заслуге, постану заточници демократије.
А чак је и социјалистичка Србија била друштво
које је неговало више слободе од било ког дру
гог социјалистичког друштва, као и друштво у
коме је било највише мултикултуралности. У
таквој Србији неке мањине су имале скоро др
жаву (Косово). Није случајно да је ромски језик
добио прву граматику и речник баш у тој трпе
љивој Србији.
Уместо слике о демократској и трпељивој Ср
бији, свет су преплавиле слике о земљи дикта
тора и народу који жели да уништи своје суседе.
Иронија историје била је у томе да су други на
следили позитивне успомене на заједничку др
жаву, а да су у светском мнењу Срби, који су
несразмерно више од свих дали за стварање и
очување те земље, означени као највећи кривци
за њену пропаст. Томе је допринела друга Ми
лошевићева грешка, која је проистекла из иде
је да се сачува нека врста Југославије, али под
његовим вођством. Ова стратешка идеја би се
могла бранити, али не и тактика помоћу које је
спровођена. Типично за њега било је то да је у
почетку одбијао сваки компромис (конфедера
ција, аутономија за Србе у Хрватској, споразум
са Руговом), да би потом пристајао на много го
ре ствари. На све то се надовезао перверзни екс
перимент са санкцијама. Санкције нигде нису
нанеле штете диктаторима. Оне само упропа

Предраг Ј. Марковић

Златна времена
српске историје
Да парафразирамо Толстоја, срећне земље ли
че једна на другу. Осим тога, срећна времена су
често заједничка. Када ми напредујемо, то се
најчешће збива у окружењу свеопштег европ
ског и светског бољитка. Када пропадамо, само
понеки пут делимо општу судбину, а често нам
се то дешава када испаднемо из општих токова
(османско доба, деведесете). Као и у животу по
јединца, несрећа и невоља у историји народа се
могу везати за тренутак, док се добра времена
памте као процес и трајање, а не као нагли до
гађај. Зато ћемо овом приликом издвојити три
дугачка „срећна“ периода.

Позни средњи век
Од почетка владавине Немањића, све је ишло
набоље у српској држави, привреди, култури. Зе
мља се стално ширила, привлачећи својим бо
гатством странце: дубровачке трговце, немачке
рударе, медитеранске уметнике. У Србији је на
стала јединствена култура, спој Истока и Запа
да, каква се нигде другде није могла наћи. Та
држава је била на тако снажним основама, да
је у свом последњем узлету, у време Деспотови
не, била у стању да изгради два велика престона
града, Београд и Смедерево (овај потоњи је нај
већа равничарска тврђава у Европи), за краће
време него што ми данас градимо аутопут кроз
војвођанску равницу. А као последња преостала
хришћанска држава византијског света, постала
је нова домовина избеглицама као што су Гри
горије Цамблак и Константин Филозоф.

Дуги деветнаести век
„Дуги деветнаести век“ је назив који се у свет
ској историографији користи за време од дво
струке револуције (политичке у Француској и
Америци и индустријске у Енглеској), па све до
Првог светског рата. То је доба у коме су европ
ске државе (и САД као држава европских исе
љеника) постале најјаче и најбогатије, а њихова
култура и политичке вредности оствариле свет
ску хегемонију. Срби учествују у том напретку
на особен начин. Први српски устанак, не са

мо да је права револуција у духу великих рево
луција свог времена, већ је и прва заокружена
револуција коју је неки мали европски народ
подигао против туђинске власти и заосталог по
ретка. Он није избио изнебуха. У осамнаестом
веку Срби северно од Саве и Дунава, једини од
балканских хришћана учествују у свим духов
ним и уметничким токовима Европе времена
просвећености. Пречански Срби ће и у ослобо
ђеној Србији, бар пола века, бити главни носи
оци европеизације и модернизације.
Први српски устанак је драматично угушен,
али је кнез Милош после Другог српског устан
ка створио државу и завршио револуцију. Србија
је постала прва земља у региону која је укину
ла феудализам. Неки британски путописци ће
је описивати као „рај малог човека“, видевши
земљу чија су друштвена основа били мали по
седници.
Политички живот Србије је био необично бу
ран, али ипак све слободнији. Иако најслободо
умнији устав свог времена источно од Белгије,
Сретењски устав, тај „француски засад у српској
шуми“, није опстао, али је поставио демократ
ске хоризонте. Владари су покушавали да зау
ставе поход демократије, да повремено уводе
лични режим и гуше опозицију, али су на дугу
стазу, увек морали да попуштају. Пред балкан
ске ратове, Србија је једна од најдемократски
јих земаља, по праву гласа, слободи штампе и
другим мерилима.
За разлику од политичког живота, култура,
привредни и друштвени живот су током 19. ве
ка напредовали без великих застоја, уз неколи
ко глобалних криза. У том веку, када се милиони
Европљана исељавају преко океана, Србија је
била циљ многима. Србија је била магнет не са
мо за потлачене Србе са околних отоманских те
риторија, већ и за житеље Хабзбуршке царевине,
Србе, Хрвате, Словенце, Немце, Пољаке, Јевре
је. Пругу Београд– Ниш су и поред финансијске
афере на почетку, изградили за три године (да
не понављамо тужно поређење са данашњим
временом). У то време је Србија имала и до те
мере стабилне финансије да, када је српска др
жава изгубила територију у Првом светском
рату, динар са златном подлогом није изгубио
своју вредност. Јужнословенски народи, посеб
но њихови интелектуалци, желели су да живе
у заједници са том државом. Отуда и југосло
венски програм.
У култури, Вук Караџић прави невероватни
прескок. Он стваралаштво једног скоро сасвим
неписменог народа, доводи у срце Европе. По
могло му је романтичарско одушевљење на
родним стваралаштвом. У тренутку када други
измишљају своју епску поезију, Срби је стварно
имају, можда најбољу после Хомера. Паметња
ковићи нападају Вука да је посељачио језик, да
је избрисао учену традицију славеносербског.
Гете, браћа Грим, Пушкин свакако не би чита
ли Вукове противнике.

Педесете, шездесете,
седамдесете
Југословенски социјализам је имао неке осо
бености. Он је омогућио две слободе незами
сливе у скоро свим другим социјалистичким
режимима. То су слобода кретања и делимич
на слобода мишљења. Слобода кретања је мили
онима Југословена омогућила да путују и раде
по свету. Слобода мишљења, која је повремено
трпела ударце и спутавања, омогућила је ства
рање уметницима, који не само да су пратили
светске токове, већ су их често и предводили.
Држава је обилато финансирала културу, што је
црта Истока. Тако су се светски филозофски ди
сиденти окупљали на Корчули, најекстравагант
није позоришне трупе су стизале на БИТЕФ, а
најоткаченији ликовњаци на Априлске сусрете,
све то о трошку државе. Југословенски комуни
сти су, за разлику од осталих компартија, трпе
ли разногласје, до неких граница. Није смело
да се критички говори и мисли о Титу, монопо
лу Партије на власт и међунационалним одно
сима. Ако би се научници и уметници дрзнули
да критикују те три ствари, режим је показивао
своје ружније, строго лице.
Стандард народа је доживео врхунац седам
десетих, када су кредити омогућили да се запу
ше растуће рупе у буџетима. Тада је свако олако
добијао међународне кредите, од федерације
до општина и предузећа. Тито је имао среће да
умре на самом почетку велике кризе, па је тако
заувек остао упамћен по добрим временима.
Ту настаје проблем за данашњицу. Скромни
помаци набоље у садашњици мере се са преув
 е
личаним успоменама на „златни социјализам“,
што ствара додатно огорчење и, иначе, скром
ним достигнућима „транзиције“. Мало ко не би
волео да се врати у време мање-више једнаког
стандарда и општенародног трошења незарађе
ног. За утеху, и у западном свету се сломила др
жава благостања. И тамо су сигурна примања,
права на здравствену заштиту и образовање у
повлачењу пред суровом утакмицом тржишта.
И тамо су одумирање академских и културних
институција, као и штампе и књига на папи
ру, угрозили интелектуално стваралаштво. Ми
имамо макар једну предност. Деведесетих смо
претрпели скоро потпуни слом стандарда и дру
штвених вредности, па ваљда можемо да истр
пимо више од њих.

Предраг Ј. МАРКОВИЋ
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РЕЧ БОШКА СУВАЈЏИЋА О КЊИЗИ СНЕЖАНЕ САМАРЏИЈЕ

Кућа усмене прозе
„Народ лако измишља
приче и брзо их шири,
а стварност се чудно
и нераздељиво меша
и преплиће са причама.“
(И. Андрић, „На Дрини
ћуприја”)

К

њига Обл иц и усмен е
проз е по много чем у
представ ља свод. Бо
ље речено, кућу. Кућу
усмене прозе. А у ку
ћи усмене прозе, зна то професор
ка Самарџија добро, ваља обриса
ти прашину, изгланцати намештај,
помести и проветрити просторију,
увести ред тамо где га нема, а очу
вати га у првобитном поретку тамо
где га је вазда било.
Обл иц и усмен е проз е суш тинс ки
представљају приповедање усмених
облика. Књига започиње поглављем
„Традиција у токовима историје“, што
омогућава да се ослухну „гласови из
прош лос ти“. Књижевн ои с тор ијс ка
перспектива укључује и свео бухва
тан преглед помена и записа, саку

пљача и записивача, приповедача и
казивача, збирки и антологија.
Књига која је пред нама показује је
дан континуитет у проучавању, што је
особина колико драгоцена толико и
ретка у нашим књижевним послови
ма и културним подухватима. Такође,
потврђује истраживачку доследност,
и јед ан суш тинс ки хум ан ис тичк и
напор. Она је поникла из свих оних
изузетних и стрпљивих студија про
фесорке Самарџије о народној прози;
о поетици усмених прозних облика;
о односу приповедака и предања; из
предговарања бројним антологија
ма о загонеткама, шаљивим прича
ма, бајкама.
У ову књигу су укључена вишегоди
шња истраживања усмених прозних
жанрова, процеса који индукују, обли
кују и условљавају настанак усмене
уметности речи у људском друштву.
Аутор ове изузетне монографије ну
жно је морао да се позабави и гра
ничн им нау чн им дис цип лин ам а:
етнологијом, антропологијом, етно
лингвистиком и етнопсихологијом,
дубинским значењима симбола, ар
хетипским обрасцима и продорима
у колективно несвесно како би осми
слио довољно широк фолклористички
оквир за своју превасходно литерар
ну синтезу. Све је то захтевало поуз да
ну научну спрему и знатну ерудицију.

Бошко Сувајџић и
Снежана Самарџија
Отуда ово није био посао једног кон
цепта, једне теорије, нити једне идеје.
Ово је био посао који се радио година
ма, даноноћно, лишен претензија за
брза решења и једноставне одговоре.
Посао који је изискивао јасна полази

Одлука Одбора
за Награду
у науци

Слободан Грубачић

На основу Правилника о додељивању награда Ву
кове задужбине, Одбор за доделу Награде у области
науке, на седници од 19. октобра 2011. године, у са
ставу: проф. др Слободан Грубачић, дописни члан
САНУ, председник, и чланови: проф. др Нада Ми
лошевић-Ђорђевић, дописни члан САНУ, проф. др
Александар Лома, дописни члан САНУ, проф. др
Љубинко Раденковић, проф. др Бошко Сувајџић,
др Марта Фрајнд и др Милоје Васић, једногласно
је донео одлуку да се Награда Вукове задужбине

Одлука Одбора
за Награду
у уметности

у области науке за 2011. годину додели СНЕЖАНИ
САМАРЏИЈИ за књигу Облици усмене прозе.
Образложење
Књига Облици усмене прозе (Службени гласник,
2011) проф. др Снежане Самарџије представља на
ставак значајног и несвакидашњег научног поду
хвата којега се, едицијом Појмовник, прихватио
њен уредник Гојко Тешић. Реч је о новој, драгоце
ној књизи врсног стручњака за народну књижев
ност и фолклор проф. др Снежане Самарџије, која
доноси низ ванредних научних приноса, пре свега
када је реч о поетичким изучавањима српске усме
не прозе, заснованих на изврсном познавању руко
писног и штампаног фонда усмене прозне грађе,
као и ваљаној књижевнотеоријској спреми.

Образложење

На основу Прав илн ика о дод ељ ив ању наг ра
да Вукове задужбине, Одбор за доделу Награде у
области уметности, на седници од 7. октобра 2011.
године, у саставу: др Драшко Ређеп, председник, и
чланови: Ђорђе Малавразић, публициста, Срето Бо
шњак, историчар уметности, Рада Ђуричин, драм
ски уметник, Саша Миленић, академик Светлана
Велмар-Јанковић и Светислав Божић, композитор,
једногласно је донео одлуку да се Награда Вукове
задужбине у области уметности за 2011. годину до
дели сликару САВИ СТОЈКОВУ – за изложбу сли
ка одржану у Музеју Војводине у Новом Саду у
априлу 2011. године.

Драшко Ређеп

шта и једну урођену, рекао бих женску
способност за систематичност и пре
цизан појмовни реквизиторијум. Ко
ји је захтевао стрпљив напор, огромну
концентрацију, изузетну научну спре
му и дуб ок у инт ел ект уа лн у усред
сређеност. И, коначно, посао који је,
видимо то по постигнутим резултати
ма, донео немалу корист и задовољ
ство спрам уложених напора.
Облици усмене прозе проф. Снежа
не Самарџије сачињени су од репре
зентативних поетичких расправа и
драгоцених жанровских прилога, од
књижевне теорије као кључаонице
до метафоре као кључа за
разумевање. Облици усме
не прозе успостављају фино
ткање унутартекстовних и
интертекстуалних релаци
ја, у игри пословица и заго
нетки, у саодносима облика
и знач ењ а, вар иј ац иј ам а
„матерње мелодије“ тради
ције и записаног текста, ре
конструисања и поређења
ланца варијаната, сагледа
вања реверзибилних одно
са између информатора и
записивача, текстуре и кон
текста, у светлу укрштања вишестру
ких рецепцијских перспектива.
Пос ебн о се благод ат трад иц иј е и
благовест приповедања као суштине
бивства човековог на овом промет
ном месту и у овом размерном вре
мену излива на читаоца у завршном
поглављу. У старом и новом руху по
јављују се веровања, прича о животу,
виц, „прича без приче“, и друге при
поветке „на међи“, да посведоче још
једном животност и неподмитљиву
аутентичност усменог стваралаштва,
које се увек изнова обнавља васпо

Сава Стојков (1925), један је од доајена српског сли
карства данас, иде у ред оних наших стваралаца који
дуготрајно и понесено вуковску идеју блискости са
духом народног стваралаштва преносе на простра
ном, може се без претеривања рећи, планетарном
атласу. Како су године пролазиле и како су из ње
говог тихог атељеа наил
 азили призори панонских
хоризонтала, српског севера, ведуте несталих већ и
незаборавно одсањаних ведута и валера Војводине
старе, Сава Стојков је све тананије и све присније
остваривао рапсодичну представу доброте и спора
зумевања као свој основни типик. Колевка хлеба и
разума, тај песнички стил а унеколико и стег, овде.
Изложба посвећена шумама, као типолошкој за
гонетки, показала је не само незаустављиву страст
Саве Стојкова за тишину нијанси, него је, на трагу
Короа, показала наше богате крошње и наш без
условни хлор офил. Сликарство које је било ин
спиративно за велики број критичара неколико
генерација. Уочено је давно да је природи прила

став љајућ и се у нов ом рух у, али са
старим поетичким и сижејно-темат
ским исходиштима и конвенцијама,
које не застаревају, нити су подложне
девалвирању и ревалоризовању тра
диције.
Монографија Снежане Самарџије
представља регистар усмених знања,
свод жанрова, списак поетичких кон
венција, скуп идеја, инвентар варија
ната, својеврсни записник традиције.
Облици усмене прозе показују не само
зналца него и љубитеља, не само ту
мача него и ствараоца. У врло сложе
ним наративним поступцима који се
раскривају у структури „јед
ноставних облика“, испоља
вају се моћни евокативни и
симболички слојеви тради
ције.
Ова књига потврђује ви
соку уметничку вредност,
инт ег ралн ост и инт ег ри
тет једног научног живота,
једн е нау чн е био граф иј е,
која је несвакидашња и је
динствена. Сва своја, и сва
у служби нације, рода, и је
зика.
Сматрајући да књига Об
лици усмене прозе у одличној едицији
„Појмовник“ Гојка Тешића представља
изуз етан допринос цењене ауторке
српској науци о књижевности, слобод
ни смо да истакнемо задовољство што
је управо проф. Снежана Самарџија
добитница овогодишње награде Од
бора за науку Вукове задужбине. Ми
често награђујемо без реда и разлога.
У овом случају, то на срећу није тако.
Награђено је вредно, и лепо. Лепо је
прочитати добру књигу. О прози. У ку
ћи усмене прозе.

Бошко СУВАЈЏИЋ

Снежана Самарџија је, без сумње, један од воде
ћих проучавалаца историје и поетике усмених про
зних облика у српској и европској фолклористици.
Својим научним резултатима одавно је превазишла
оквире српске науке. Књига Облици усмене прозе
представља још једну потврду највиших научних и
стручних квалитета њеног рада на проучавању срп
ских усмених умотворина и чини изузетан допри
нос ауторке српској науци о књижевности.
Проф. др Слободан Грубачић, дописни члан СА
НУ, председник Одбора Вукове задужбине за доде
лу награде у науци

зио са страхопоштовањем (Дејан Медаковић) и да
му је говор био тих, непрерушен, јединствен.
За многобројна наша окна свести и сна Сава Стој
ков је недвосмислено маг озрачења, езотеричне тај
не, баштине која траје своје последње тренутке баш
пред његовим штафелајем. Као што је својевремено
писано како је салаш оживео и у новом окружењу
захваљујући повратном гесту урбаног човека да се
врати самим почецима, тако се, без прекида, сли
ка Саве Стојкова усправљала пред тим путницима
намерницима, као опомена, путоказ страсти, ми
рења, меланхоличне слутње бившег мора.
За површног гледаоца, Сава Стојков се непрекид
но чини невешт у модерним временима. Но баш за
то што скроз и скроз усваја истину како „прошлост
дуго траје“ (Душан Матић), он у стихом сјају сво
јих вертикала, торњева и топола, сугерише једну
од најплеменитијих сликарских визија наших љу
ди и крајева.
Др Драшко Ређеп, председник Одбора Вукове задужбине за доделу награде у уметности

ДОБИТНИЦИ НАГРАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 1990-2011.
Награда за науку:
1990.
Миле Недељковић, Годишњи оби
чаји у Срба
1991.
Мирослав Пантић, Књижевност на
тлу Црне Горе и Боке Которске од XVI
до XVIII века
1992.
Живан Милисавац, Историја Ма
тице српске
1993.
Радош Љушић, Вожд Карађорђе I
1994.
Момчило Спремић, Деспот Ђорђе
Бранковић и његово доба
1995.
Драгиша Живковић, Европски окви
ри српске књижевности
1996.
Василије Крестић, Грађа о Србима у
Хрватској и Славонији (1848–1914)
1997.
Милош Благојевић, Државна упра
ва у српским средњовековним држа
вама

1998.
Војислав Кораћ, Марица Шупут,
Архитектура византијског света
1999.
Дан иц а Пет ров ић, Хил анд арс ки
ктитори у православном појању
2000.
Радивој Радић, Страх у позној Ви
зантији 1180–1543.
2001.
Динко Давидов, Сентандрејска Са
борна црква
2002.
Александар Лома, Пракосово
2003.
Иван Клајн, Творба речи у савреме
ном српском језику I
2004.
Војислав С. Јовановић са коаутори
ма, Ново брдо
2005.
Коста Николић, Генерал Драгољуб
Михаиловић (1893–1946)
2006.
Биљана Јовановић-Стипчевић, Бе
оградски паримејник
2007.
Бошко Сувајџић, Иларион Руварац
и народна књижевност

2008.
Мирјана Детелић за монографију,
Епски градови
2009.
Предраг Палавестра, Историја срп
ске књижевне критике 1768–2007.
2010.
Нен ад Љуб инков ић, ТРАГАЊ А И
ОДГОВОРИ, студије из народне књи
жевности и фолклора I
2011.
Снежана Самарџија, Облици усме
не прозе

Награда за уметност:
1990.
Млад ен Лес ков ац, Саб ран а дел а
Лазе Костића
1991.
Вида Огњеновић, Је ли било кнеже
ве вечере (драма и режија)
1992.
Нов иц а Петков ић, Саб ран а дел а
Момчила Настасијевића
1993.
Светислав Божић, Литургија св. Јо
вана Златоустог

1994.
Драгослав Михаил
 овић, Гори Мо
рава
1995.
Бранко В. Радичевић, Сујеверице и
друге речи III
1996.
Бос иљка Поп ов ић-Кић ев ац, Ре
троспективна изложба
1997.
Матија Бећковић, Хлеба и језика
1998.
Миодраг Јовановић, Изложба и ка
талог „Урош Предић“
1999.
Гојко Суботић, Зборник Манастир
Хиландар
2000.
Миро Вуксановић, Семољ гора
2001.
Олга Јеврић, Изложба скулптура
(САНУ, 2001)
2002.
Божидар Петровић, Изложба „Ста
ре српске куће као градитељски под
стицај“
2003.
Рајко Петров Ного за збирку песа
ма, Недремано око

2004.
Душан Оташевић, Ретроспектив
на изложба 1965–2003.
2005.
Иван Јевтић, Концерт за кларинет,
клавир и оркестар
2006.
Ивица Млађеновић, Осми београд
ски тријенале светске архитектуре
(јун 2006)
2007.
Мирољуб Тодоровић за књигу пе
сама, Плави ветар
2008.
Драгомир Брајковић за књигу пе
сама, Моје се зна
2009.
Славољуб Галић Ђани за колекцију
накита, Снови Хиландара
2010.
Никола Кока Јанковић, Ауторска
изложба у Галерији САНУ, јул 2010.
2011.
Сава Стојков, Изложба слика у Му
зеју Војводине, Нови Сад, 2011.
Приредио
Славко ВЕЈИНОВИЋ
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Тајне језикотворства
„Творци српског књижевног језика“, зборник радова, уредили Весна Матовић и Миодраг Матицки,
Вукова задужбина – Институт за књижевност и уметност, Београд 2011, 351 стр.

Н

едавно су Вукова за
дуж бин а и Инс ти
тут за књижевност и
уметност у Београду
заједнички објавили
зборник научних радова посвећен
творц им а и уопш те проц ес у раз
витка српског књижевног језика.
На тај начин, издавачи су, између
осталих својих активности, обеле
жили и Годину књиге и језика (23. 4.
2010 – 23. 4. 2011). Зборнику је прет
ходио дводневни научни скуп (14.
и 15. септембар 2010) који је окупио
знатнији број језичких и књижев
них зналаца из земље и иностран
ства, а кој и су свој а најп ре усме
на изл агањ а пот ом прип рем ил и
за штампу.
Зборник који се налази пред читао
цима приредили су др Весна Матовић
и др Миодраг Матицки и састоји се од
пет целина у којима се претежно хро
нолошким начином прати ток срп
ског језикотворства – од Саве Мркаља,
преко, на пример, Вука Стеф. Караџи
ћа, Симе Милутиновића и Петра Пе
тровића Његоша, па до ововремених
песника: Растка Петровића, Момчи
ла Настасијевића и Васка Попе. Прво
поглавље књиге отварају уредници.
Вес на Матов ић (Пис ци као творц и
књижевног језика) образлаже повод
и концепт зборника, а потом указује
и на значај полемике око Вукове је
зичке реформе, те и посебну пажњу
посвећује епохи модерне и кодифи
ковању „београдског стила“. У прило
гу Творци песничког језика, Миодраг
Мат ицк и чин и преглед најп лод о
носнијих токова у стварању српског
књижевног језика, издвајајући при

Научни скуп окупио је језичке и књижевне зналц
 е из земље и иностранства
том, у дугом низу, неке од најзначај
нијих твораца песничког језика, од
Симе Милутиновића до, рецимо, са
временика Милосава Тешића.
Први прилог друге целине потпису
је Владо Ђукановић. У тексту, Сава Мр
каљ – непризнати реформатор српске
азбуке, аутор утврђује родоначелни
доп рин ос Сав е Мркаљ а у реф орм и
српске азбуке. Такође, и у наредном
раду (Реформе ћирилице пре Вука и
реформе Саве Мркаља), Вељко Брбо
рић разматра покушаје реформи јези
ка и писма у предвуковском периоду
и истиче значај Саве Мркаља и њего
ве књиге Сало дебелога јера либо азбу
копотрес (1810). Док Бојан Ђорђевић
(Предвуковска размишљања о писму и
правопису) излаже основне ставове о
реформи правописа двојице писаца из
18. века – Дубровчанина Игњата Ђур
ђевића и бококоторског књижевника

Ивана Антуна Ненадића, дотле студи
ја (На путу их устријели ст`рјела) Бо
шка Сувајџића тематизује вербални
слој бугарштица у светлу апелатив
них образаца молитве и клетве. У пе
смама Д. Обрадовића, Г. Ковачевића,
Г. Михаљевића, Г. Трлајића, А. Јелини
ћа и М. Витковића, Бранко Златковић
(Песнички језик уметничких спевова
о Српском устанку 1804–1807) утврђује
знатно присуство народних језичких
црта. Текс том Књижевн и и/или пе
снички језик у српском просветитељ
ству, Мирјана Д. Стефановић затвара
блок прилога који се баве тзв. предву
ковском фазом развоја књижевног је
зика. Ауторка полази од претпоставке
да је песнички језик обухватнији у по
гледу речничког фонда од канонизо
ваног књижевног језика, илуструјући
запажања примерима књижевне гра
ђе епохе српског просветитељства.

Најо бимнију, трећу целину Збор
ник а, отвар а студ иј а Ка истор иј и
рјечотворства у новијој српској књи
жевности, у којој се Душан Иванић
бави различитим историјскопоетич
ким аспектима твораштва
у јез ик у српс ких пис ац а
новијег доба (од 18. до 20.
века). Следе текстови: Ста
нише Војиновића (О узро
цима језикотворства Симе
Милутиновића Сарајлије),
Радм ил а Н. Мар ој ев ић а
(Пјесничка творба и поет
ска синтагма Његошева у
„Луч и мик рок оз ма“), Ане
Пејановић (Његош и Мажу
ранић као фразеотворци), Алексан
дра Милановића (Ковачи песничког
језика епохе романтизма). У прило
гу Исподвлачени егземплар, Миливој
Ненин анализира подвучена места у

личном примерку Светислава Стефа
новића Књиге о Змају Лазе Костића,
а Ђорђ иј е Вуков ић, у текс ту Лекс и
ка чула у Бојићевој поезији, разматра
жанрове, теме, простор, време, пред
мете и фигуре у песништву Милути
на Бој ић а. Нижу се зат им прил оз и
Бојана Јовића (Растко Петровић и
авангардно схватање језика), Санеле
Мушије (Истраживање могућности
језика у кратком авангардном рома
ну – „Грозданин кикот“ Хамзе Хуме),
Слободанке Пековић (Исидора Секу
лић о језику), Срета Танасића (Језичко
стваралаштво у прози Милоша Цр
њанског) и најпосле Јована Ћирилова
(Александар Поповић – експеримент
у драми, експеримент у језику).
Четврти одељак Зборника утврђује
значај преводне књижевности у об
ликовању српског књижевног језика.
У раду Како језик оживљава у преводу
или Не хотех коснутисја суших па
че мене, Александра Манчић, на при
меру превода из Корпуса Дионисија
Ареопашког Инока Исаије, испитује
на који је начин традиција старе срп
ске преводне књижевности присутна
и у савременом српском језику. Следе
радови Луке Ваље (Luca Vaglio), Упо
треба италијанског језика у делима
Владана Деснице; Роберта Ходела, О
интернационалној рецепцији и прево
дљивости Драгослава Михаиловића;
и Душка Витаса, О квантитативној
анализи језика три песника (Растко
Петровић – Момчило Настасијевић
– Васко Попа).
Пету целина Зборника ис
пунила је текстуализована
дискусија вођена током одр
жавања дводневног научног
скупа у Вуковој задужбини
коју је прир едио Миодраг
Матицки.
Најпосле, зборник је опре
мљен и Именским регистром
који заинтересованим чита
оцима омогућава једностав
није и усмереније читање
књиге која свакако на разноврстан и
утемељен начин доприноси бољем и
поузданијем познавању српскога књи
жевног језика.

Бранко ЗЛАТКОВИЋ

ДР РАДОСЛАВ ГРУЈИЋ

БЕСЕДА ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА
„ФЈОДОР МИХАЈЛОВИЧ ДОСТОЈЕВСКИ”

Заборављени умови Србије

Специфична тежина

Т

ел ев из иј а Бео г рад
је, 19. фебруара 2012.
године, у оквиру до
кументарно-игране
структ ур е Заб ор а
вљени умови Србије, у којој ре
хабилитује творце и донатор е
српске историје, науке и култу
ре, приказала епизоду Између
барута и тамјана, коју је посве
тила Радославу Грујићу. Подсе
тимо се на лик и дело овог изу
зетног националног прегаоца, о
коме је тако упечатљиво говоре
но у емисији.
Радослав М. Грујић, теолог, прав
ник, филозоф, херој вере и родо
љубља, учинио је да не останемо
без доброг дела српског духовног
наслеђа. Био је проф есор на Те
ол ош ком факултет у у Бео град у,
основ ао је Скопс ко нау чн о дру
штво, Музеј јужне Србије у Скопљу
и обновио музеј Српске православ
не цркве у Београду. За живота на
писао је и објавио 69 радова. Његов
значај огледа се и у томе што је
иницирао откопавање Храма све
тог Архангела, где су пронађени и
посмртни остаци цара Душана.
Изнад свега успео је да личним
залагањем спасе од усташког по
грома непроцењиво духовно-исто
ријс ко благо из фруш ког орс ких
манастира. И поред свега тога, он
бива осуђен за издају српског на
рода, 1945. године, када га нова ко
мунистичка власт ставља на листу
ратних злочинаца.
У овој својеврсној играно-доку
ментарној драми Телевизије Бео
град, Грујић, користећи познанство
са мајором Рајсвицом, заштитни
ком споменика културе у окупи
раној Србији, покушава да спречи
паљење и рушење фрушкогорских
манастира. У овој напетој причи,
док минути теку, свака помисао
на сопствену немоћ уноси додат
ни немир, страх и очајање.
Лик Радослава Грујића тумачио
је Радослав Миленковић, а мајора
Рајсвица играо је Горан Султано
вић. Поред осталих ликова у улози
српског ратног профитера нашао
се и глумац Дејан Јелача, који тре
нутно живи и ради у Њујорку.

Аутор серије Заборављени умо
ви Србије је Никола Мирков. Сце
нариста ове епизоде била је Маша
Филиповић. Оригиналну српску
духовн у муз ик у изв од ио је па
триј арш ијс ки хор Прв о бео г рад
ско певачко друштво. Сарадник
на сценарију и редитељ серије је
Петар Станојловић.
***
О овом догађају у Ефемерису је
писао и Дејан Медаковић, дугого
дишњи председник Вукове заду
жбине. У току Другог светског рата,
док је радио у Музеју кнеза Павла,
Медаковић је имао прилику да се
непосредно упозна са патриотском
активношћу Радослава Грујића, о
чему је оставио овај запис:
Сећам се узбуне која је у Музеју за
владала на вест да су усташе оскр
навиле мошти Срба светитеља у
фруш ког орс ким ман ас тир им а.
Неко је ту страшну вест дојавио

Радослав Грујић,
Музеј СПЦ – Патријаршија
професору Радославу М. Грујићу,
историчару и теологу, човеку из
узетног родољубља, савести и по
штења. Још у младим данима умео
је Грујић да за неколико месеци на
пише своју чувену „Апологију Срба у
Хрватској“, научно дело којим је до
краја побио све наводе заступника
тужбе др Акуртија у тзв. загребач
ком велеиздајничком процесу. Сада

је овај мудри човек дојурио у Музеј
кнеза Павла покушавајући да упр
кос видљивом очајању спречи даље
варварство над овим српским све
тињама. Ако ико, онда је тог тре
нутка Радослав М. Грујић био она
особа која је знала шта се то де
сило са фрушкогорским манасти
рима, а каква опасност прети да
коначно буду уништене и ове свете
српске мошти које су избегле, ноше
не калуђерским рукама, све стра
диј е сео б а пред турс ким бес ом.
– Биће то нешто страшно, немам
ни речи да то опишем – јаукао је
Радослав Грујић тражећи спасе
ње да се некако спреч и ово вар
варство. Онда се доиста сасвим
природно дошло до барона Рајсви
ца, а професор Грујић је одмах отр
чао к њему преклињући га да спасе
свете мошти српских светитеља.
Учинио је то са склопљеним рука
ма и са сузама у очима. Барон Рај
свиц одмах је реаговао. Заједно са
професором Грујићем кренуо је не
мачким штапским аутомобилом
у Срем да изврши ту необичну опе
рацију и спасе ове свете мошти.
У Јаску су покупили мошти св. ца
ра Уроша, у Шишатовцу Стефа
на Штиљановића, а у Бешенову св.
кнеза Лазара. Мошти су доиста
бил е оскрн ављен е на тај нач ин
што су биле извађене из њихових
скуп оц ен их ћив от а и бач ен е на
под у манастирским црквама. За
њихов пренос у Београд барон Рај
свиц је набавио обичне мртвачке
сандуке, а камионом их је превезао
до железничке станице у Руми. Ту,
на перону, била је постројена не
каква почасна чета хрватске вој
ске која је одала почаст српским
владарима светитељима на њихо
вом путу у нову емиграцију. Барон
Рајсвиц, у униформи немачког ма
јора, извршио је смотру те необич
не чете, а онда су сандуци укрцани
у један резервисани купе и отпре
мљени за Београд. У Београду, доче
кала их је маса света и целокупна
Недићева влада, а мошти су у све
чаној литији положене пред олта
ром у беог радској Саборној цркви.
(Ефемерис, Књига 2, Прометеј, 2007,
стр. 461)
 Приредио Славко ВЕЈИНОВИЋ
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Свеч ан ој сал и Дом а
Вукове задужбине, 30.
новембра 2011. године,
Свесловенско књижев
но друштво уручило је
високо интернационално призна
ње Фјодор Михајлович Достојевски
Смиљи Аврамов и Драшку Ређепу
за 2010. годину и Кости Димитрије
вићу и Миодрагу Матицком за 2011.
годину. Тим поводом, Драшко Ређеп
одржао је пригодну беседу.
Када сам данас долазио из Новог
Сада, пробијајући се кроз слојеве кон
тиненталне, фабулозне наше магле у
којој се губе јата гусака, читави еска
дрони и високи торњеви, помишљао
сам на једноставан прилог знамени
тог руског писца Леонида Леонова о
Достојевском као о планини у магли.
Као што се добро зна, утицај Фјодора
Михајловича на наше претке али и
наше савременике, био је и остао дра
матично присутан. Помисао на његов
грозничав и непрегледан опус увек је
био читачки изазов, али и инспира
ција. Видљиво је то на релацијама од
Фокнера до Булатовића, и од Јурсенар
до Борхеса.
Прев од наш ег нез аб ор авн ог Пе
тру Крдуа неких од затурених а дра
гоцених фрагмената Емила Сиорана
управо је инсистирао на тој амбива
ленцији Достојевског. Као узора и као
стигму. По Сиорану, и код Шекспира
и док Достојевског, најбоље и најстра
шније су прошли управо свеци и кри
миналци. Обе категорије, очевидно,
изричито рачунају са самоуниште
њем. Неминовно је питање које изра
ња из ових и друкчијих планетарних
магли: где смо, и како смо, усред те
ноћи која не престаје?
Сасвим у категоријама присности и
једноставног исказа: патријарх Павле,
светац који хода, могао се и те како
смерно уочити међу пролазницима
на тротоару овог часног, Вуковог до
ма. А већ само мало даље, код Славије,
под прозорима Смиље Аврамов, већ
има шансе да се, у незаказано време,
роје криминалци.
Ми смо, очевидно, на правом месту,
ако хоћете и на правом путу.
Две су особине које се, по властитој
специфичној тежини, лако могу од
мерити и уочити, пред постројеним

и изабраним квартетом овогодишњих
лауреата.
Најпре, то је несвакидашња, скоро
натприродна а свакако неуобичајена
радљивост, упорност, трајање. Свако
од нас четворо у својој бразди ствара
деценијама, често упркос, са пример
ним али обазриво склоњеним ожиљ
цима толиких претходних, ригидних
режима. Смиља Аврамов, велики на
ционални трибун, чије се промишља
ње и чује и ослушкује, и преслишава и
тумачи надалеко. Миодраг Матицки,
са корпусом истраживања наше књи
жевне баштине, периодике и књига,
личности и забитија, у апсолутном и
скоро соматском споју са романима
и прозама које су нарушиле много
бројне обзире, постајући хроника не
веселих година, Баната претвореног
у вечите сеобе, али и Беле Цркве, тог
исходишта а често и стратишта белих
Руса и њихових институција, кадет
ских на прв ом мес ту. Кос та Дим и
тријевић, јединствени наш хроничар
и биограф, са библиотеком властитих
наслова, али и са Црњанским који ми
је, давне 1963, писао из Лондона о ње
говој радозналости и смерности. Све у
линији незаборава над нашом зледу
хом особином кратког памћења.
Најзад, Драшко Ређеп који ово и ово
лико говори, са пртљагом од четрдесе
так књига, антологија и монографија,
нипошто не сматра себе исписаним
аутором. Теме вертикалне генерације,
која рачуна и са прецима и потомцима,
различитост као изазов, дух плурали
зма српске културе, јесте амбициозно
и моћно оно што му преостаје.
Друга опаска је више него случаја.
Четворо нас и те како мари за мента
литет, феноменологију, порекло, исто
ријс ке град ов е српс ког сев ер а. Још
нам је гроф Ђорђ е Бранковић, чију
тристогодишњицу смрти управо смо
обележили, па онда Милан Ћурчин
и толики други, тумачили су нам ра
зложно како српски национ не позна
је границе, и да маршрута тих нових
истраживања свакако треба даље да
буде на трагу Дејана Медаковића и
његових геополитичких премиса.
Без лицемерне скромности, ваља
рећи да у нашим браздама бољих и
заслужнијих у овом часу било није.
Ја рекох, не порекох.

Драшко РЕЂЕП
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ЕТНОМУЗИКОЛОШКО БЛАГО

Вукови
етномузиколошки
записи
У нашем добу за српску
етномузикологију,
етнологију и фолклористику,
Вуков Рјечник представља
прворазредно капитално дело.
Велика збирка речи у Рјечнику
садржи драгоцену музичко-фолклорну терминологију.
У њему је сачувано све оно
што је у српском народу
живело од памтивека

О

д многобројних Вукових књига
штампаних у Аустроугарској и
Немачкој, друго издање његовог
Рјечника – Leksikon serbico-ger
manico-latinum – прошир ено и
обогаћено новим речима, објављено је у Бе
чу 1852. године. О овоме издању Јован Ристић,
државник и политичар, 1855. писао је: „Фило
зофи, ето вам речника, па тражите у њему
скривен ход језика; образујте му тајну и про
нађите правила благогласности његове! Фи
лозофи, ето вам богатства сећања народних,
филозофије популарне; откриjте му тајну ду
ше! Судије и учитељи, ето вам књиге, па тра
жите имена за све што је народу право, што
мило што красно. Певци, ето вам језика лива
де цветне: биографи и сви редом књижевни
ци српски, сви ћете ту наћи доста блага које
вам је дојако неприступачно било“.
У нашем добу за српску етномузикологију, ет
нологију и фолклористику, Вуков Рјечник пред
ставља прворазредно капитално дело.
Са аспекта филологије и лингвистике о Ву
ковом лексикографском раду писали су многи
наши слависти од којих издвајамо књигу Пам
тивек Миодрага Поповића.

Драгослав Девић
Велика збирка речи у Рјечнику садржи драго
цену музичко-фолклорну терминологију, о којој
смо писали у три годишта календара-забавни
ка: „Даница“ 2001, народни инструменти; 2002,
народно певање; 2011. народне игре. Ова тријада,
обједињена у једној књизи, ВУКОВИ ЕТНОМУ
ЗИКОЛОШКИ ЗАПИСИ, излази у издању Вукове
задужбине и Фондације Карић. Издавши Leksi
kon serbo-germanico-latinum, Вук је створио не
само лексикографско већ и фолклорно дело на
мењено и ученим људима и широј читалачкој
публици. С правом је претпостављао да ће се
Рјечник, управо због народних обичаја и „раз
личније примјечанија“ читати „с особитом ра
досју и увесељенијем“.

Трагајући у Рјечнику за музичко-фолклорном
лексиком, издваја се 477 речи, које чине наш пр
ви – „етномузиколошки“ рјечник, афирмишући
Вука, не само као филолога и слависту, већ тако
ђе и као првог српског етномузиколога, етноло
га, етноорганолога и етнокореол
 ога...
Величину и значај Рјечника посебно издваја
Миодраг Поповић, и на једном месту каже: „Ву
ка Караџића као састављача Рјечника ипак не
би ваљало разврстати међу енциклопедисте. Он
је био нешто друго. Ни песник ни научник, ни
филозоф ни идеолог, ни трибун, а опет, на свој
обичан и једноставан начин, изуз етан човек ко
ји је носио памтивек у себи. То ће бити главни
разлог што су поколења пошла за њим. У Вуко
вом речнику сачувало се оно што је у српском
народу живело од памтивека“.

В

асо Милинчевић је у зборнику ра
дова Вукове сазвежђе објавио пет
наест студија, у три поглавља – ко
херентној збирци која је утемеље
на на истраживачким резултатима
посвећеним Вуковом делу и времену. Вукова
сазвежђа су обједињена фолклорним језиком
народних веровања и обичаја: „краљице; додо
ле; лазарице; завјетине; крстоноше; дружича
ло; ранило; виле; вјештице; вампири; стуаћи
(зао дух); врзино коло; грабанцијаши и једно
мјесечићи; како Србљи Божић божићују; како
Ускрс ускрсују; како Ђурђевдан и Богојавлени
је (и остале празнике) празнују; како крсно име
славе; како бабине чувају; како се жене и удају;
како се Богу моле; како напијају; како туже за
својима (кад ко умре); како даће дају и остале
различите старе обичаје држе и проводе; како
је постала кукавица; како ли корњача, итд.“. Све
ово набраја Вук у свом Објављенију препоручу
јући Рјечник пренумерантима.
Оно што га чини нарочито богатим је, виде
ли смо, етнографски материјал. Када се помиње
Вуков Српски рјечник, мисли се на оба издања;
прво из 1818. године (26.270 речи) и друго из 1852
(47.500 речи), које сматрамо јединственим де
лом. За прво издање заслужан је Јернеј Копитар,
а за друго помагао му је млади филолог Ђуро
Даничић.
Лексички састав првог издања открива патри
јархалну средину у којој је Вук живео и садржи
речи ратарско-сточарске – занатске лексике. На
стављајући да прибира и записује нове речи, за
друго издање, Вук обухвата и крајеве које је по
ходио, где су живели такође Срби. Мада се Вук
није држао граница између јужнословенских
народа, његова путовања нису обухватила све
колико благо српскохрватског језика.
Све речи које садржи Памтивек Миодрага
Поповића као звезде на небу чине групе по
себних „сазвежђа“, нпр. митски лексички спо
јеви; пагански слојеви; хришћанство; турцизми
у Рјечнику из 1818. Сазвежђе је и Вуков летопис
књижевних врста препуно народних умотво
рина – изрека, благослова, поздрава, загонет
ки, пословица, тужбалица, молитава, беседа,
преткућница, подскочица, шаљивих и дечјих
песама, епских фрагмената у десетерцима, ту
су анегдоте, легенде, херојске скаске, каже, гат
ке, ругалице, демонолошка предања, ритуалне,
друштвене и витешке игре, богата панорама
лирских, и драмских облика. Рјечник задир е
дубље, у самим књижевним формама и откри
ва етнички идентитет српског народа. Три већа
„сазвежђа“ садрже музичке појмове за народне
инструменте, певање песама и извођење срп
ских игара.
Вуков Рјечн ик, нес умњ ив о, пок рећ е многа
питања за шира компаративна истраживања
српске етномузикологије, а етномузиколозима
израду једног нашег енциклопедијског музич
ко-фолклорног речника.

Драгослав ДЕВИЋ

Школа српског и балканског традиционалног певања

Которски
србобранилац
У Српству се од некада пробудила све
та и благородна мисао да се ради о народ
ној просвјети, да помоћу ње отресе са леђа
ону каљаву одору трулости и сметње, ко
ју нам бијаше наметнуло туђинство, за
грдно понижење. Тој мисли наступило је и
дјело. Одважно и сретно српска се омла
дина латила замашног рада, на великом и
разноврсном пољу просвјете. Војништво,
морнарство, обрти, занати, школе, све је
стало да се снажи и оживљује српским ду
хом, а особито књижевност.

(Ристо Милић, 1871)

касније и умро. Мир је склопљен, 3. јануа
ра 1870, до када је изгинуло доста аустриј
ских војника, а уговор о миру је ипак дао
за право Србима.
У јесен, 17. октобра 1870. године, Српско
пјев ачко друш тво Јед инс тво одл аз и на
Цетиње, где је учествовало у литургији и
извело неколико концерата. На концер
ту у двору књаза Николе I Петровића хор
је први пут извео песму по стиховима Јо
вана Сундечића, а на музику капелника
Антона Шулца, која је касније прихваћена
као прва црногорска химна. Пре повратка
у Котор, књаз Никола је Јединству покло
нио 200 форинти у злату и наредио да се
исати о неком посленику збирка песама Ристе С. Милића Сербобран
српске културе, а знати да је ке штампа о трошку државе.
о њему већ све што је битно
Певачко друштво и 20. септембра 1871. го
истражио и написао госпо дине посећује Цетиње, да увелича крштење
дин Станиша Војиновић, првог књажевог сина Данила. На забави,
представља донекле узалудан посао, али која је тим поводом уприличена, изведена
се ипак надам да се и некој стаменој гра је и кратка оперета Ускрсење, на стихове Ри
ђевини може додати понека цигла, заме сте С. Милића и музику Антона Шулца.
нити дотрајали цреп, окречити фасада...
И поред свих песничких и певачких успе
ха, Милић у Котору више није могао доби
Почећемо од почетка, од рођења Ристе ти сигуран посао у државној служби. То је
Милића. Чини се да је постојала недоуми била цена његовог родољубног деловања
ца око места и датума рођења овог песни у Боки. Зато је, крајем 1871. године, отпу
ка. Неки су говорили да је из Рисна, а неки товао у Одесу, где је био званични повере
да је рођен у Котору. Да бисмо то решили, ник Матице српске. У Одеси је срео и своју
упутили смо писмо которском проти, го земљакињу, Јелисавету Поповић, која је из
сподину Момчилу Кривокапићу, и објасни Сербобранки узела 11 песама и на њихове
ли му своје недоумице. Господин прота је стихове је компоновала музику.
то разрешио за један дан. Узео је Књигу ро
Управо је, седамдесетих година прошлог
ђених у Котору и преписао: Године 1842, века, прота Момчило Кривокапић у архи
под редним бројем 8, пише: Ристо (Cristofo ву Српске православне црквене општине
ro) је син Симеона Милића
у Котору, односно међу до
(Simeone Milich) из Бјелица
кументима Српског пјевач
и Јелене Катурић (Elena Cat
ког друш тва Јед инс тво,
turich) из Котора, и рођен је
пронашао ноте ових песа
19. априла, по старом, или
ма, на којима је писало да
1. маја, по новом календа
их је компоновала „одеска
ру (nato 19. aprile/1. maggio
Српкиња“ Јелисавета Попо
1842). Књига рођених је ис
вић, и да их посвећује СПД
писана италијанским јези
Јединству.
ком, који је био службени
Крај ем 1872. год ине Ри
језик у јужним, далматин
сто Милић постаје поново
ским, покрајинама Аустро
поштански чиновник, ово
угарске царевине.
га пута као поштар III кла
Међутим, чини ми се да
се београдске поште. После
би се пре могло рећи да је
три године напредује и по
Симеон Милић био од Бје
стај е пош тар II клас е. На
лица, а не из Бјелица. Наи
том радном месту га зати
ме, Бјелице су црногорско Ристо Милић
че и поч етак Српс ко-тур
племе, а не место. Како Цр
ског рата, 1876. године.
ногорц и знају род ос лов свога плем ен а,
Двадесеттрогодишњи адвокат и соција
барем до Косова, сазнајемо да Бјелице, по листа, иначе гарибалдинац, италијански
предању, потичу од Орловића Павла, који добровољац у Српско-турском рату, Ђузе
је имао четири потомка, Бајка, Бјелана, На пе Барбанти-Бродано пише из Београда,
ноја и Чеја. Од Бјелана потичу Бјелице, а 12. септембра 1876. године, писмо својима
Милићи су братство у том племену.
у Италији:
Село Дуб, које се налази северно од Цети
„У које било време да се оде на пошту,
ња, а североисточно од Боке Которске, ко увек се иза прозорчета чује један глас ко
левка је Милића. Ако мислите да је то село ји говори и одговара на савршеном румун
налик на србијанска ушорена села, варате ском, српс ком, франц ус ком, нем ачком,
се. Под заједничким називом Дуб постоји руском, мађарском или италијанском, пре
тринаест заселака, разбацаних по плани ма језику лица које је дошло. Човек би ре
ни. Најмањи засеоци имају по једну кућу као да је то више лица са једним јединим
(породицу), а највећи засеок је Ресна (или гласом, док је иза прозорчета уствари го
Решна), са дванаест кућа. Претпостављам сподин Ристо Милић, који потпуно мирно
да је назив овог засеока довео у заблуду не ради десет часова дневно и не примећује
ке ауторе, који су мислили да Ристо Милић да је живи феномен“.
потиче из Рисна.
самнаестог септембра, Бар
Ристо је у Котору завршио основну школу
банти-Бродано поново пи
и гимназију на италијанском језику, који је,
ше: „Прекјуче отидох на по
како рекосмо, био службени језик и деца су
шту да видим има ли шта за
морала да га науче. После гимназије, Ристо
мене, а господин Милић, са
је неко време радио у которској пошти.
мирноћом од које се човеку кожа јежи,
У Аустро-Угарској је почетком 19. века
рече да најзад има два писма и, уместо
предност имала римокатоличка црква. У
да ми их одмах преда, стаде ми говори
Котору су православци могли јавно да се
ти о лепом времену у Београду. Можете
окупе само у црквици Светог Луке. Касни
мислити!...“
је су добили и неко проширење, па су, 1839.
По повратку у Италију, Ђузепе Барбан
године, некако успели да оснују Српско пје
вачко друштво Јединство. Ово певачко дру ти-Бродано је сакупио своја писма и обја
штво је, најпре, своју делатност ограничило вио их, 1877. године, у Болоњи као књигу
под насловом Serbia (код нас је објављена
на улогу хора у току службе у цркви.
Шездесетих година 19. века, Јединству под именом Гарибалдинци на Дрини 1876,
је приступио и Ристо Симов Милић, на СКЗ, 1958.). Исте године, Барбанти-Брода
писавши стихове за неколико песама, ко но је по свом пријатељу послао Ристи Ми
је је компоновао капелник Шпиро Јововић, лићу у Београд један примерак књиге са
а које је хор изводио у разним пригодама. посветом. Пошто нигде није писало да је
Неке од тих композиција је штампала и но то поклон, а уручилац није хтео да прими
восадска Даница, 1867. године. Даница је и никакву накнаду, Милић се писмом обра
до тада, од 1865. године, већ штампала Ми ћа Барбанти-Бродану:
„Дакле, како нисам знао из којих сам раз
лићеве стихове.
Ако положај православног живља, Срба, лога могао бити почаствован Вашим пле
у Боки Которској означимо, најблаже рече менитим сећањем, скромно молим коме
но, као неравноправан у односу на положај треба ту суму да предам... Најзахвалнији
припадника других вероисповести, онда је сам такође за племените похвале којима
кршење неких ранијих уговора било само сте ме обасули, што ће мени оживети вечну
узрок, а не и основни разлог сталног бун успомену на Вашу љубав и доброту.“
После рата, 1879. године Милић је рас
та тог становништва. Један од претходних
мир овних уговора после сукобâ Аустро- поређен на место рачуноиспитача V класе
Угарске са Русијом и Француском, обећа Главне контроле, а од 1883. до 1910. године
вао је Србима из Боке да неће никад бити је радио као књиговођа у Поштанско-теле
регрутовани у аустроугарску војску. Године графском одељењу Министарства народне
1869. регрутација је отпочела па су бокељ привреде (најпре као књиговођа V класе, а
ски главари послали протестно писмо цару затим IV, III, II и I класе).
Као поштански чиновник није објављи
Фрањи Јосифу. Последица тога је била ин
тервенција аустријске војске и устанак бо вао своја књижевна дела, али је био у току
књижевних догађања у целом Српству.
кељских Срба, 25. септембра 1869. године.
Изненада је, од срчаног удара, умро 8.
Као изазивачи немира, ухапшени су пр
ваци Јединства, председник Ристо М. Субо марта 1910. године, у београдској кафани
тић и песник Ристо С. Милић. У затвору су Пролеће.

Милорад ЈОВАНОВИЋ
били изложени мукама, од којих је Суботић
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Понедељак, 3. октобар 2011.
Одржана Тринаеста трибина Ву
ков е зад ужбин е о тем и Симб ол ика
људског тела у белоруском фолклору.
Излагање др Татјане Володине, науч
не сараднице Института за историју
уметности, етнографију и фолклор
Националне академије наука Белору
сије у Минску. У разговору су учество
вали и академик Светлана Толстој и
проф. др Андреј Мороз (Москва).
Среда, 5. октобар
Одржана је Осма седница Одб ора
Вукове задужбине за доделу награде
у науци. Размотрени су предлози за
награду у 2011. години и издвојена де
ла за ужи избор.
Среда, 5. октобар
Предраг Марковић, министар кул
туре информисања и информационог
друштва, и Жарко Рошуљ, књижевни
историчар, открили су у Беог раду спо
мен-плоч у пес нику Васку Поп и на
згради у Булевару краља Александра
26, у којој је песник живео. Стихове
Васка Попе говорио је уметник Љу
бивоје Тадић.
Петак, 7. октобар
У Дому Вукове задужбине одржана
је седница жирија за доделу награ
де Дејан Медаковић. Жири у саставу:
Драшко Ређеп, председник, Јован Ћи
рилов и Радован Поповић, једногла
сно је одлучио да се награда додели
академику Василију Крестићу за књи
гу Историчар у времену преломних и
судбинских одлука, објављену у Про
метеју, 2011. године. Награда лауреату
свечано је уручена у Галерији Проме
теј, 5. јануара 2012. године.
Петак, 7. октобар
Одржана Осма седница Одбора Ву
кове задужбине за доделу награде у
уметности. Одбор је једногласно одлу
чио да се Награда Вукове задужбине
за уметност у 2011. години додели сли
кару Сави Стојкову за изложбу слика
одржану у Музеју Војводине у Новом
Саду, у априлу 2011. године.
Понедељак, 17. октобар
У Дому Вукове задужбине предста
вљена књига Александра Петровића
Соко, коју је објавила ИК Агора из Но
вог Сада. О књизи су говорили: Коста
Чавошки, Миодраг Матицки, Драшко
Ређеп (приређивач књиге) и Ненад
Шапоња.
Понедељак, 17. октобар
Одржана Четрнаеста трибина Вуко
ве задужбине, на којој је представљен
петотомни етнолингвистички речник
Словенске старине (T. I-V, Москва 1995–
2011). Речник је представила Светлана
Толстој (Москва), инострани члан САНУ,
руководилац Сектора за етнолингви
стику и фолклор Института слависти
ке Руске академије наука у Москви и
главни уредник речника који обухва
та и српску народну културу.
Уторак, 18. октобар
У Дому Вукове задужбине предста
вљен а књига Душ ан а Богд ан ов ић а
Спорт и телевизија (издавач, Про
метеј). Учествовали су Петар – Пеца
Поповић, Горчин Стојановић, Милојко
Пантић, Зоран Колунџија и аутор.
Четвртак, 20. октобар
У Вуковој задужбини своја издања
представила је Књижевна општина
Вршац. У разговору су учествовали
др Драшко Ређеп, Милина Шарчевић
и др Миодраг Матицки. Изабране од
ломке говорила је драмска уметница
Рада Ђуричин.
Петак, 21. октобар
На свечаности у Дому Вукове за
дужбине уручена је Повеља српске
асоцијације Азбука из Француске (Па
риз) проф. др Јасмини Вујић, декану
Универзитета Беркли – Калифорнија
(САД), за допринос очувању српског
културног и духовног идентитета Ср
ба у свету, а посебно за очување срп
ског језика и ћирилице. Уз пригодан
програм, Повељу је уручила професор
Јованка Лазаров Ђорђевић, председ
ник асоцијације Азбука.

План рада за 2012. годину, као и пред
лози измена и допуна Статута Вукове
задужбине.
Четвртак, 27. октобар
Одржана Деветнаеста (110) седница
Управног одбора на којој је размотрен
Предлог Извештаја о раду Вукове за
дужбине за период новембар 2010 –
октобар 2011, Предлог Програма рада
Задужбине за 2012. годину, Финансиј
ски извештај за период јануар – сеп
тембар 2011. године и Предлог измена
и допуна Статута Вукове задужбине.
На седници су утврђени дневни ред
24. Изборне скупштине Вукове заду
жбине, као и предлози састава органа
и тела Вукове задужбине за наредни
четворогодишњи период.
Понедељак, 31. октобар
У Галерији РТС-а отворена је изложба
Остоје Балканског Споменик који расте,
на којој је приказано двадесет рељефа
у бронзи познатих српских историј
ских личности и двеста фотографија
рељефа. Изложбу су отворили Никола
Мирков, директор Телевизије, и Никола
Кусовац, историчар уметности.
Петак, 4. новембар
У Свечаној сали Градске општине
Стари град одржана је 24. годишња
Изборна скупштина Вукове задужби
не. Скупштина је једногласно усвоји
ла Извештај о раду Вукове задужбине
за пер ио д нов емб ар 2010 – октоб ар
2011. године, Програм рада Задужби
не за период новембар 2011 – октобар
2012. године, Извештај Надзорног од
бора и Предлог измена и допуна Ста
тута Вуков е зад ужбин е. Проч итан е
су одлуке одбора за Награду Вукове
задужбине у уметности и науци за
2011. годину, а истакнутим задужби
нарима, добротворима и великим до
бротворима уручена су признања за
допринос у остваривању програма и
циљева Вукове задужбине и за унапре
ђење њеног рада. Такође, Скупштина је
изабрала органе и тела Задужбине за
наредни четворогодишњи период: Са
вет, Управни и Надзорни одбор, као и
одборе за Награду Вукове задужбине
у уметности и науци.
Понедељак, 7. новембар
На заседању Генералне конферен
циј е Орган из ац иј е ујед ињ ен их на
ција за образовање, науку и културу
(Унеско) у Паризу, Србија је изабрана
у Комитет Унеска за заштиту светске
културне баштине. Избором у ово тело,
које је задужено за спровођење Кон
венције о светској баштини, Србија
је добила могућност да се ефикасни
је бори за очување своје баштине на
Косову и Метохији. Из Србије, на ли
сту светске културне баштине уврште
ни су: Палата римског цара Галерија
Ромулијана у Гамзиграду, средњове
ковни споменици на Косову, Стари
Рас и Сопоћани и манастир Студени
ца. Споменици на Косову налазе се на
листи угрожене светске баштине.
Уторак, 8. новембар
У Темишвару отворени, пети по ре
ду, Дани српске културе, које су ор
ганизовали Савез Срба у Румунији и
Генерални конзулат Републике Ср
бије у овом граду. Манифестацију је
отворио Предраг Марковић, мини
стар културе. Изведене су позоришне,
филмске, ликовне и музичке пред
ставе, организован Мини сајам срп
ске књиге и међународни симпозијум
на тему Државотворна идеја код Ђор
ђа Бранковића, Саве Текелије и Доси
теја Обрадовића. Манифестација је
завршена изложбом посвећеном пе
десетогодишњици доделе Ноб елове
награде Иви Андрићу, а коју је при
редио Музеј града Беог рада.
Уторак, 8. новембар
Вукову задужбину посетио је Раде М.
Обрадовић, књижевник из Петровца

на Млави, и разговарао са Миодрагом
Матицким о песничкој манифестаци
ји Ћирилица слово српског лица – родо
љубље Србије, захваљујући којој су већ
објављене две књиге Песничких руко
вети. Договорено је да се у месној за
једници Велики Поповац и у општини
Петровац на Млави покрене актив
ност на оснивању огранка Вукове заду
жбине. Господин Обрадовић је преузео
обавезу да буде координатор послова
везаних за оснивање огранка.
Петак, 11. новембар
У Прагу је откривена спомен-пло
ча Николи Тесли, на згради у којој је
једно време живео наш прослављени
научник. Постављањем спомен-пло
че у главном граду Чешке завршена је
манифестација Дани српске културе,
коју је организовало Српско удруже
ње Свети Сава.
Субота, 12. новембар
У Гал ер иј и Над еж да Пет ров ић у
Чачк у, а пов од ом 50 год ин а њен ог
постојања, отворена је изложба Срп
ско слик арс тво Над еж дин ог доб а
(1837–1915). Представљено је 49 слика
20 аутора из збирке Народног музе
ја, међу кој има су Над еж да Пет ро
вић, Урош Предић, Паја Јовановић,
Ђорђе Крстић, Моша Пијаде, Бета Ву
кановић, Леон Коен, Марко Мурат. Из
ложбу је отворио министар културе,
Предраг Марковић. Изложба је траја
ла до 18. децембра, када је Чачак обе
лежио Дан града.

Среда, 11. јануар 2012.
Издавачка кућа Прометеј из Новог
Сада обележила је двадесет две го
дине постојања. О богатој издавачкој
делатности из области друштвених
наука, књижевности, публицистике,
српске културе и историје српског на
рода говорио је главни уредник Зоран
Колунџија.
Уторак, 17. јануар
У Бео г рад у (Сред ачка улиц а 10а)
отвор ен а је гал ер иј а – лег ат Сав е
Стојкова, једног од највећих живих

награду за поезију КОВ-а добио пост
хумно Петру Крду (1952–2011), песник
и преводилац из Вршца, један од уте
мељивача КОВ-а, који је основан на
иницијативу Васка Попе.
Петак, 27. јануар
Мин ис тарс тво прос вет е и нау ке
Републике Србије организовало је у
Сава центру Светосавски академију
под називом Духовна буктиња Светог
Саве. Пригодан уметнички програм
припремила је Задужбина Доситеј
Обр ад ов ић, а бес ед ио је мин ис тар
просвете, Жарко Обрадовић.
Петак, 3. фебруар
У Бачкој Паланци је одржан научни
скуп на тему Бачка кроз векове. Слојеви
култура Бачке, који су организовали
Вукова задужбина и општина Бачка
Паланка. Учествовало је 28 научних
радника, који су своје радове излага
ли у две секције. Скупу се обратио и

Петак, 25. новембар
Поводом 250. годишњице рођења ве
ликог српског добротвора, просветите
ља и родољуба Саве Текелије, Српски
институт из Будимпеште, у сарадњи са
Српском самоуправом у Будимпешти
и Задужбином Саве Текелије органи
зовао је међународни научни скуп,
под називом Сава Текелија и његово
доба у светлу савремене науке.
Среда, 30. новембар
Свесловенско књижевно друштво
уручило је, на свечаности у Вуковој
задужбини, високо интернационал
но признање Фјодор Михајлович До
стојевски Смиљи Аврамов и Драшку
Ређепу за 2010. годину, а Кости Дими
тријевићу и Миодрагу Матицком за
2011. годину.
Четвртак, 1. децембар
Одржана је Петнаеста Вукова три
бина из циклуса Културно наслеђе,
на којој је говорила проф. др Јелена
Березович (Јекатеринбург, Русија) на
тему Ономастика у етнолингвистич
ком светлу. Професорка Березович је
редовни професор Уралског држав
ног универзитета у Јекатеринбургу и
аутор је више значајних дела из обла
сти ономастике и етнолингвистике.
Четвртак, 1. децембар
Вукову задужбину посетили су сту
денти завршне године Високе школе
за информационе и комуникационе
технологије, Високе железничке шко
ле и Универзитета Метрополитан из
Београда. Студенти су упознати са ра
дом и организацијом Вукове задужби
не, као и са историјатом Дома Вукове
задужбине, који улази у ред значај
них архитектонских споменика кул
туре Беог рада.
Уторак, 6. децембар
У Вуковој задужбини представљене
су нове књиге Прометејевих Лингви
стичких едиција (Популарна лингви
стика): Иван Клајн/Мил ан Шипка,
Име моје и твоје; Загорка Вавић Грос,
Презимена су чувари нашег језика; Ми
лорад Телебак, Како се каже и Правого
вор и Данко Шипка, Речник опсцених
речи. Учествовали су: Иван Клајн, Јо
ван Ћирилов, Вељко Брборић, Павле
Ћосић, Загорка Вавић Грос и Зоран
Кулунџија.

Уторак, 25. октобар
Одржана седница Надзорног одбо
ра Вукове задужбине на којој је усво
јен Финансијски извештај за период
јануар–септембар 2011. године.
Среда, 26. октобар
Одржана заједничка седница Саве
та Вукове задужбине и председника
огранака Вукове задужбине, на којој
су размотрени остваривање Програ
ма Вукове задужбине у 2011. години и

Среда, 7. децембар
Одржана Прва (111) седница Управ
ног одб ора, на којој су, поново, иза
брани Видојко Јовић за председника,
а Вељко Брборић за потпредседника
Управног одбора. Миодраг Матицки
је изабран за управника Вукове заду
жбине до јуна 2012, именован је и Еко
номски одбор.

Чачак, Млади чувари народне духовне културе

Сава Стојков ради портрет Вука Караџића
сликара Србије и добитника Награ
де Вукове задужбине за уметност за
2011. годину. Отварање легата омогу
ћили су Удружење сликара Бели ан
ђео, општина Звездара и Привредна
комора Београда.
Понедељак, 23. јануар
У Вуковој задужбини одржана кон
фер енц иј а за нов ин ар е на кој ој је
разговарано о остваривању програ
ма Вукове задужбине – представља
ње Данице за 2012. годину, уручивање
награда Вукове задужбине за умет
ност и науку за 2011. годину, и о орга
низовању научног скупа Бачка кроз
векове. Слојеви култура Бачке у Бач
кој Паланци. Представљен је и 92. број
листа Задужбина.
Среда, 25. јануар
У Малој сали Задужбине Илије М.
Коларца представљено је деветнаесто
годиште Данице Вукове задужбине.
Учествовали су уредници: Миодраг
Матицки, главни и одговорни уред
ник, и Нада Милошевић-Ђорђевић.
Пред раг Марков ић, мин ис тар кул
тур е, обрат ио се скуп у приг одн ом
беседом. Од аутора у Даници 2012. у
програму су учествовали: Јелка Ре
ђеп, Предраг Ј. Марковић, Светлана
Велмар Јанковић, Славенко Терзић,
Љубинко Раденковић, Жарко Рошуљ,
Миодраг Јакшић и Гордана Малетић.
Програм је водила драмска уметни
ца Рада Ђуричин, која је читала иза
бране текстове из Данице. Музички
део програма поверен је Првој школи
српског и балканског традиционалног
певања Бојане Николић.
Среда, 25. јануар
На свечаном скупу Књижевне оп
штин е Врш ац у Дом у Вуков е зад у
жбин е сао пш тен о је да је Европс ку

поздравио учеснике епископ новосад
ски и бачки, др Иринеј Буловић.
Петак, 3. фебруар
Изложба шпанског уметника Пабла
Пикаса На Азурној обали отворена је
у Београду, у преуређеном простору
бивше фабрике Беко. Публика до 15.
априла може да разгледа мање изла
гана дела овог уметника израђена од
керамике, сребра и злата, као и 20 ње
гових плаката.
Субота, 4. фебруар
Вел ика двор ан а Кол арч ев е зад у
жбин е у Бео г рад у обел еж ил а је 80
година постојања и богате програм
ске делатности (концерти, предава
ња, изложбе, школа страних језика).
Тим поводом, наш прослављени ви
олиниста Немања Радуловић одржао
је два концерта.
Среда, 8. фебруар
У Свечаној сали Скупштине града
Београда уручене су Вукове награде
појединцима и установама за наро
чите резултате остварене у ства
ралачком раду на ширењу културе,
образовања и науке у Републици Србији
и на свесрпском културном простору.
Ово признање, које Културно-просвет
на заједница Србије додељује 48. пут,
добили су: Задужбина Доситеј Обра
довић, Синиша Ковачевић, драмски
писац и сценариста, Негосава – Нена
Кунијевић, уредница РТС, редитељ
ка, Предраг – Бајо Луковић, ликовни
уметник и књижевник, Радован – Бе
ли Марковић, књижевник, Милисав
Мил енков ић, култ урн и пос лен ик,
драматург и књижевник, Душан Ми
ловановић, историчар уметности, Пе
тар Сарић, књижевник, проф. др Гојко
Тешић, књижевни историчар, и проф.
Милош Шобајић, академски сликар.
Четвртак, 9. фебруар
У Свечаној сали Дома Вукове заду
жбине свечано је уручена Награда за
науку за 2011. годину Снежани Самар
џији, за књигу Облици усмене про
зе. Награда за уметност сликару Сави
Стојкову, која му је додељена за изло
жбу слика одржану у Музеју Војводине
у Новом Саду априла 2011. године, биће
накнадно уручена, јер је Стојков био
оправдано спречен да присуствује овој
свечаности. Проф. др Слобода Груба
чић, дописни члан САНУ (председник
Одбора), прочитао је Одлуку Одбора
за награду за науку у 2011. години, а о
награђеном делу Снежане Самарџије
говорио је проф. др Бошко Сувајџић.
Награду је уручио Миодраг Матицки.
Донатор награде је град Лозница.
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НАУЧНИ СКУП У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Бачка кроз векове,
слојеви култура Бачке
Научни скуп су
организовали Вукова
задужбина и општина
Бачка Паланка, које су
овим поводом потписале
и Протокол о сарадњи

У

Бачкој Паланци, 3. фебру
ара 2012. год ин е, одржан
је научни скуп, Бачка кроз
век ов е. Слој ев и култ ур а
Бачке. У раду је учество
вало више од 30 научника из различи
тих области. Скуп је поздравио Драган
Бозало, председник општине, који је на
гласио да Бачка Паланка брине о писа
ној речи, нашим културним и духовним
вредностима и изразио очекивања да
ће овај скуп оставити одраз и на друге
расправе које се на ову тему буду орга
низовале. У раду скупа је учествовао и
његово преосвештенство епископ бачки
Иринеј, који је благословио скуп и иста
као да у Војводини живе многи народи
и народности у слози, јер деле исто небо
и исту завичајну земљу. Изразио је и на
ду да ће после научних скупова о слоје
вима култура у Срему, Банату и Бачкој и
Барања дочекати један овакав скуп.
Расправа на научном скупу одвијала у
две секције.
У првој секцији водила се расправа о те
мама везаним за праисторију и антички
период на простору данашње Бачке, о сред
њовековној Бачкој, о правно-политичком
статусу и статусу Бачке у 18, 19. и 20. веку,
српско-мађарским политичким односима
у Бачкој 1868–1878, присаједињењу Бачке
Краљевини Србији 1918, Бачкој у Дунав
ској бановини 1929–1941, аграрној реформа
и колонизација у Бачкој 1918–1941. године
и аграрној реформи и колонизацији Бач
ке после Другог светског рата (1945–1948).
Такође, биле су обухваћене и теме које су
се односиле на животни циклус код Ср
ба у Бачкој, издаваштво у Бачкој, позори
шну културу на тлу Бачке у 18, 19. и 20. веку,
музеје у Бачкој, књижевност Сомбора, на
књиге, читаонице и библиотеке у Бачкој у
18. и 19. веку.
У другој секцији разговарало се о кул
турној историји народа на тлу Бачке (Сло
ваци, Руси, Буњевци ...), Епархији бачкој

кроз историју, манастирима у Бачкој, о
српским православним црквама 18. и 19.
века у Бачкој, школству и развоју модерне
архитектуре у Бачкој, о Новом Саду изме
ђу два светска рата, о здравственим при
ликама у Бачкој од 12. до 20. века и развоју
здравствене културе слободних краљев
ских градова у Бачко-бодрошкој жупани
ји, пољопривреди у Бачкој...
Обраћајући се скупу, Миодраг Матицки
је истакао да је Вукова задужбина давно
схватила значај промоције и популариза
ције српске науке и да је после дуге тради
ције истраживачког рада
и свој ев рс не изол ац иј е
науке у уским научним
круг ов им а изаб ран их,
скучености живота и деј
ства научних резултата у
тесним формама сепара
та и малих тиража науч
них издања, дошло време
да се учини корак даље,
да се синтезама презен
тирају досадашња истра
живачка искуства, да се
суштински осветле саме
матице културног живо
та нар ода који живе на
пој ед ин им прос тор им а
кроз векове. Најпре смо Драган Бозало
почели са тематским го
диштима Данице у којима су наговеште
ни обриси слојева културе Херцеговине,
Баната, Срема, Шумадије, Старе и јужне
Србије. Онда смо кренули на својеврсну
мобу научника водећих за поједине стру
ке и области. Најпре је почело са зборни
ком синтеза Срем кроз векове, па Банат
кроз векове. Оба пројекта оцењена су као
капитални подухвати и добили су подр
шку одговарајућих министарстава, али и
градова појединих регија. На то искуство
ослањамо се у припреми трећег зборника
посвећеног Бачкој.
Сматрам веома значајним, нагласио је
Матицки, што смо, поред научника са ве
ликим истраживачким искуством у по
јед ин им облас тим а, око ових пос лов а
окупили научне делатнике градских му
зеја и библиотека, педагошких установа
у појединим градовима, научнике из за
граничја. Ширина која чини основу овог
пројекта, огледа се и у приступу да се не
заобиђу културолошки развоји и доприно
си појединих народа који живе са Србима
на неком простору који се историјски на
метао као целина, да се истакну творач

Др Иринеј, епископ бачки и новосадски, говори на научном скупу

Расправа по секцијама
Прва секција
Селена Витезовић, Праисторија Бачке
Лидија Баљ, Култ плодности првих земљорадника Бачке
Станко Трифуновић, Антички период на простору данашње Бачке
Љубомирка Кркљуш, Правно-политички статус Бачке у 18, 19. и 20. веку
Драго Његован, Присаједињење Бачке Краљевини Србији 1918.
Зоран Вељановић, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој 1918- 1941. године
Зоран Вељановић, Аграрна реформа и колонизација Бачке после Другог светског
рата (1945-1948)
Предраг М. Вајагић, Бачка у Дунавској бановини 1929-1941.
Весна Марјановић, Обичаји животног циклуса код Срба у Бачкој
Радован Мићић, Књиге, читаон
 ице и библиотеке у Бачкој у 18, 19. и 20. веку
Милан Степановић, Издаваштво у Бачкој
Алојз Ујес, Позоришна култура на тлу Бачке у 18. и 19. веку
Лидија Мустеданагић, Музеји Бачке
Радивој Стоканов, Књижевност Сомбора између две апотеозе
Друга секција
Јово Радош, Глигорије Трлајић, Иван Југовић, Филозофско-правна гледишта
Невенка Башић Палковић, Буњевци у Бачкој – преглед културне историје
Јан Бабиак, Словаци у Бачкој
Небојша Кузмановић, Српско-словачка узајамност
Алексеј Арсењев, Руси у Бачкој
Протојереј Бранко Ћурчин, Епархија бачка кроз историју
Дубравка Ђукановић, Српске православне цркве 18. и 19. века у Бачкој
Светозар Бошков, Антика у српским школама у Бачкој у 19. веку
Ђорђе Ђекић, Средњовековне тврђаве у Бачкој
Слободан Бјелица, Нови Сад између два светска рата
Јован Максимовић и Марко Максимовић, Здравствене прилике у Бачкој од 12. до
20. века
Марко Максимовић и Јован Максимовић, Развој здравствене културе слободних
краљевских градова у Бачко-бодрошкој жупанији
Јан Кишгеци, Пољопривреда у Бачкој

ке пос лед иц е њихов а прож им ањ а. Око
овог посла окупили су се и зналци кул
турне прошлости Мађара, Немаца, Слова
ка, Јевреја, Буњеваца, Рома, Русина, Руса.
Унапред утврђена ширина овог пројек
та синтеза подразумевала је укључивање
историјских просторних регија, целина
које су кроз векове трајале као специфич
ни културолошки простори. Када је реч
о књижевности и многим уметностима,
морали смо пронаћи меру равнотеже, јер
толико се тога стекло кроз векове у Срп
ској Атини да је било нужно пратити са
мо оне писце, књижевна
гласила, уметничке кру
гове који су обележавали
своје време.
И у овом зборнику зна
чајн о мес то зау з им ај у
прилози о манастирима,
црк вам а, рез ид енц иј а
ма, дворцима, палатама,
замковима, салашима, о
архитектонском стасава
њу и урбанизацији гра
дов а, а нис у зао б иђ ен е
ни народна, ни модерна
архитектура. Начињена
је и синтетичка историја
Епархије бачке, школства,
здравства, саобраћаја, со
колства и ловства.
За зборник Бачка кроз векове пријавље
но је шездесет и пет реферата. По овом
снежном времену данас је на овом науч
ном скупу окупљено њих тридесетак, што
довољно говори о тимском раду и свести
аутора да су део важног и престижног по
сла, на чему им посебно у име Вукове за
дужбине захваљујем. Са нама су и чланови
Одбора за припрему овог скупа, истовре
мено и чланови Уређивачког одбора који
чине: академици Чедомир Попов, Васи
лије Крестић и Видојко Јовић, професори,
доктори наука Небојша Кузмановић, Дра
го Његован, Жарко Димић, којем посебно
захваљујем што је данас са нама, и ја, као
и Славко Вејиновић, секретар Уређивач
ког одбора.

С

лавко Вејиновић је истакао
да је у реализацији овог про
јекта Вукова задужбина наи
шла на разумевање и подр
шку општине Бачка Палан
ка, са којом је 10. децембра 2010. године
потписала и Протокол о сарадњи. У ње
му је истакн уто да су Опш тин а Бач
ка Паланка и Вукова задужбина сагла
сне да дугорочно и плански сарађују на
остваривању програма који доприносе
чувању трајних Вукових порука, наро
чито у областима којима се бавио Вук
Караџић: књижевност, историја, лин
гвистика, фолклористика, етнологи
ја, етнографија, етномузикологија, гео
графија. У том смислу, подстицаће ис
траживачки научни рад и додељиваће
одговарајућа признања и награде поје
динц им а и устан ов ам а кој е на овом
плану остварују запажене резултате.
Посебно место заузимаће унапређива
ње образовања младих у области него
вања стандардног српског језика и ћи
рилице као националног писма.
Општина Бачка Паланка биће покро
витељ организовања научног скупа и пу
бликовања зборника на тему: „Бачка кроз
векове. Слојеви култура Бачке“. Циљ је да
се, својеврсном синтезом насталом тим
ским радом, осветле слојеви култура у
Бачкој – тој нашој веома важној регији,
која има велики значај за српску и више
национ
 алну културу.
У плану је да Зборник има око 1.000 стра
ница и да у њему буде представљен широ
ки спектар историјских и културолошких
тема – археологија, историја, етнологија,
религија, историја уметности, архитекту
ра, књижевност, позориште, итд.
Зборник ће садржати и регистар имена и
топонима. У њему ће бити објављени рефе
рати, саопштења и њихови резимеи. Такође,
уз сваки научни рад објавиће се и фотогра
фије (великим делом у боји), илустрације и
скице о појединим личностима, објектима,
догађајима, као и значајан број докумена
та везаних за тему Слојеви култура Бачке.
Имајући у виду број учесника и ширину
изложених тема, на научном скупу jе ис
такнуто да ће се објављивањем Зборника
Бачка кроз векове. Слојеви култура Бач
ке добити капитална књига која ће имати
трајну вредност. На крају расправе дого
ворено је са ауторима који још нису при
премили своје сепарате за Зборник да то
учине у што је могуће краћем року (најка
сније до маја 2012), како би већ крајем ове
године ова вредна књига изашла из штам
пе и нашла се пред читаоцима.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

НЕГОВАЊЕ И ПОПУЛАРИСАЊЕ БОГАТЕ
СРПСКЕ МУЗИЧКЕ БАШТИНЕ

Први изданци
„Пробуђеног архива”
Станојло Рајичић, „Симонида“
и „На Липару“ – приказ CD албума

П

ред нама је прво издање звучног снимка опере
„Симонида“ и прво CD-издање циклуса песама
за бас и оркестар „На Липару“ Станојла Рајичића
(1910–2000). Ово је уједно и први објављени, дво
струки компакт-диск из серије звучних снимака
пројекта Пробуђени архив, који су 2009. године покренули Радио
Београд и Музиколошки институт САНУ. Издање је објављено
уз значајну подршку Министарства културе Републике Србије,
Фонда за научни рад САНУ и драгоцену помоћ Завода за уџбе
нике, који је омогућио штампање програмске књижице.
Идеја о објављивању и популарисању музике домаћих аутора,
у оквиру заједничког пројекта двеју институција, у овом првом
кораку је реализована као врхунски опремљено издање. Уз два
CD-а са снимцима најуспелијих дела Станојла Рајичића, углед
ног композитора и педагога, састављена је програмска књижица
са прилозима на српском и енглеском језику.
Већ у уводној речи уредника, др Данице Петровић, са сабраним
подацима о новој музичкој едицији Пробуђени архив, наглаше
на је потреба за упознавањем и чувањем звучних снимака као
националног добра првог реда. Кратка биог рафија композитора
која следи допуњена је списком Рајичићевих најзначајнијих де
ла, а у наставку је приложен преглед садржаја појединачних ди
скова, као и подаци о извођачима. У реализацији звучног снимка
опере „Симонида“ учествовали су Симфонијски оркестар и хор
Радио-телевизије Београд и прваци Београдске опере: Вјера Ми
рановић-Микић, Живан Сарамандић, Никола Митић, Јелена Вла
ховић и други, под управом диригента Душана Миладиновића.
Циклус песама „На Липару“ објављен је у антологијском тума
чењу Мирослава Чангаловића, уз пратњу Словеначке филхармо
није са диригентом Самом Хубадом.
Раскошно рухо овог издања посебно обогаћује студија из пера
др Катарине Томашевић. У оквиру главног наслова, „Сто година
од рођења и десет година од смрти композитора: Станојло Рајичић
(1910–2000)“, издвојено је неколико одељака: „Станојло Рајичић као
оперски композитор“, „Пут ка опери“, „На Липару“, „Од Краљеве
јесени до Симониде“, „Симонида – од првих скица до антологиј
ског дела оперске литературе“. Студија доноси значајне податке о
Рајичићевом животу и делу, посебно о угаоним сегментима ком
позиторовог опуса који су у фокусу издања. Упечатљиво је пред
стављена улога Станојла Рајичића као једног од најактивнијих и
најпродуктивнијих домаћих музичких стваралаца 20. века, а по
себно је осветљен значај уметникове укупне делатности.
Сагледавајући Рајичићев стил у контексту српске и југосло
венске културе 20. века и европских, светских токова, Катарина
Томашевић је препознала хармоничан однос између компози
торове тежње ка савремености и очу
вања сопственог стваралачког језика.
Укратко су предочене фазе уметнико
вог рада и сазревања, његове много
бројне и разноврсне активности као
композитора, педагога и члана Срп
ске академије наук
 а и уметности. На
глашено је да је Рајичић „Симониду“
сматрао својом најуспелијом опером,
због чега тонско снимање овог дела
и радијска премијера 1993. године, те
његово данашње, премијерно диско
Насловна страна
графско публиковање има несумњи
CD албума
во засебан значај.
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редстављени су појединачни Рајичићеви компо
зиторски кораци у изаз овној области оперског
стваралаштва. Наглашен је уметников порив за
„попуњавањем жанровских празнина у делатно
сти претходника“, односно за допуном српског
оперског репертоар
 а сопственим трудом и делима. Уз освр
те на значајне сегменте композиторове професионалне био
графије, описан је дуг пут ка „Симониди“, од првих скица до
њене последње, најуспелије верзије (1968), звучно предста
вљене у овом изд ању. Буд ућ и виш ес труко знач ај ан кор ак у
пом енутом проц ес у, пос ебно је приказ ан симф онијс ки ци
клус „На Липару“ (1951), сачињен од пет песама Ђуре Јакши
ћа које су инспирисале Станојла Рајичића да компонује пр
во дело за бас и оркестар у историји српске уметничке музи
ке. Истакнут је, при том, композиторов напор да проникне у
психолошко-емотивне слојеве поетског текста, а као резултат
тумачења Јакшићеве поезије уочене су појединачне одлике
Рајичићевог музичког језика: декламаторни речитатив, раз
уђени ариозо испрекидан дисонантним скоковима, битонал
ни хармонски језик и сл.
У завршним сегментима студије испредена је прича о Раји
чићевом одабиру драмата „Краљева јесен“ Милутина Бојића за
сиже будуће опере „Симонида“ и о њеним појединачним верзи
јама. Предочена је повест о драматичним збивањима у српској
земљи 14. века, током владавине краља Милутина Немањића, о
историјским али и интимним, психолошким заплетима између
протагониста драме: краља Милутина, његове младе жене Си
мониде, дворског летописца Данила и Теодоре, супруге краљевог
сина Стефана. Указано је и на значај Рајичићевог дела у контек
сту српског модернизма и заступљеност историјске и културне
средњовековне тематике на пољу композиторског стваралаштва
у другој половини 20. века.
Програмска књижица садржи и комплетан сиже опере, као и
текстове песама Ђуре Јакшића које је Рајичић обрадио у симфо
нијском циклусу. Љубазношћу проф. др Душана Иванића, прило
жени су и први преводи Јакшићевих стихова на енглески језик
у нашој средини. Реч је о зналачким преводима Сергеја Мацу
ре („Спомен“, „Моја Милка“, „Вече“), Васе Михајловића и Милне
Холтон („Поноћ“) и Вука Симића („Пијем“). Великодушношћу На
родног позоришта у Београду и Позоришног музеја Србије, међу
прилозима су и фотографије са извођења „Симониде“ у Народ
ном позоришту 1968. године.
Прво издање музичке едиције Пробуђени архив поседује ква
литете репрезентативног, узорног примера плодне стваралачке,
уметничке, издавачке и научне делатности. Као велики допринос
за српску музичку дискографију, оно је уједно и путоказ, подстрек
за будуће активности на пољу упознавања и неговања богате срп
ске музичке баштине.

Наташа МАРЈАНОВИЋ
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175 ГОДИНА ХОРСКОГ ПЕВАЊА ТЕМИШВАРСКИХ СРБА

Дуго трајање црквеног појања
У Темишвару је, 12. новембра
2011. године, обележен вредан
јубилеј – 175 година хорског
певања темишварских Срба.
Том приликом Даница
Петровић, директор
Музиколошког института
САНУ, на пригодној свечаности
говорила је о значају јубилеја
и честитала појцима
и певачима на њиховом
доприносу дугом трајању
хорског певања код Срба

С

жао учени Сава Текелија (у Араду), а тридесетих
година 19. века хорске дружине се оснивају и у
Темишвару, Пешти, Новом Саду, Панчеву, Трсту,
Петрињи... Преузимане су хорске композиције
руских аутора, или су странци покушавали да
одговоре на захтеве православног богослужења.
Чекало се на тренутак када ће локална заједни
ца дати неког музички образованог аутора, који
би се бавио овим питањима.
Као претходници, мало старији савременици
нашег првог музички образованог композито
ра, Корнелија Станковића, песме из Литургије
су за српске хорове компоновали Никола Ђур
ковић, отац и син Синико у Трсту, већ поме
нуте Бечлије Прејер и Рандхартингер, Вајс фон
Беренфелс у Петрињи, Спиридон Трбојевић у
Темишвару.
Из оваквих покушаја, тек ће се на основама
црквене појачке праксе стварати српска духов
на хорс ка муз ика, кој а ће поћ и од потп ун ог
пош тов ањ а трад иц ио н
 алн ог нап ев а (Стан

је где је, као у ковчегу православља, сачувано
појање Српске цркве, у свој својој чистоти, пра
вилности и величини“.
Ипак, данас се у једном делу нашег народа,
па и Цркве, сво то богато наслеђе из прошлости
ружи, ниподаштава и у општем незнању везује
превасходно за западноевропске узоре. Насу
прот томе поставља се „предањско“ новогрчко
појање, названо термином 19. века „византиј
ско“, које је утврђено реформом и напева и не
умске нотације, почев од друге деценије 19. века
на простору под јурисдикцијом и утицајем Ца
риградске патријаршије.
На разним интернет форумима могу се прати
ти веома острашћене и потпуно непријатељске
полемике заступника такозваних византинаца
и мокрањчевићеваца. Верујем да многи од њих
једва и знају о чему је овде реч. Али, оно што
брине јесте отворена мржња и потпуна нетр
пељивост према неистомишљеницима, иако је
већина учесника у тим полемикама потписа

то седамдесет пет (175) година де
ловања у једној области духовног
или уметничког рада, истакла је
Даница Петровић, значајан је ју
билеј и у срединама које имају
стабилније историјске токове и давно успо
стављен континуитет у уметности, култури,
просвети.
Зато честитам свештенству и узорном хору Са
борне цркве у Темишвару њихово дуго трајање,
али пре свега упорност, да уз многе историјске
буре и ломове, истрају и наставе. Честитам на
тој одлучности да прихвате наслеђе својих пре
дака, оживе га и унапреде према могућностима,
па и захтевима једног потпуно новог времена.
Многи су у томе заслужни, али да не бисмо јед
не истакли, а друге несвесно запоставили, да не
бисмо размишљали о редоследу имена и заслу
га, оставимо то Божјем оку које све види, разуме
и најзад по правој мери и награди.
Ми, као народ, који чини се много држи до
своје историје, углавном мало знамо о својој му
зичкој прошлости. Подсетићемо се зато када и
како су хорови ушли у литургијски живот Срп
ске цркве, а преко Цркве и у српску музичку кул
туру и стваралаштво наших композитора.
У време док су се житељи тек ослобађане Ср
бије радовали Хатишерифу и првим плодовима
делимичне самосталности, Срби у Хабзбуршкој
монархији су поздрављали дуго очекиване про
мен е у матици и град ил и свој е инс тит уц иј е
просвете и културе у једној добро организова
ној, конзервативној европској царевини: поме
нимо ту само Летопис (1824), Матицу српску
(1826) и већ постојеће угледне школе у Срем
ским Карловцима, Сентандреји, Сомбору, Но
вом Саду.
Живот у вишенационалним културним сре
динама – у Бечу, Трсту, Темишвару – пружио је
Србима прилике да слушају различита музич
ка творенија претежно италијанских и централ
ноевропских аутора, док су у руским црквама
могли да прате православно богослужење на цр
квенословенском језику, али у четворогласном
хорском слогу. Време је и на плану литургијске
музике доносило више торжества, па и снажни
јег звука. Зато су мало познати бечки компози
тори – Г. Прејер, Б. Рандхартингер – и за грчку
и за српску заједницу традиционалне црквене
напеве уклапали у хорско хармонско сазвучје.
Међу првима је код Срба оснивање хорова подр

 радиција
Т
хорског певања

Хор православне српске Саборне цркве у Темишвару
ковић, Остојић...), да би се развила до изван
редних духовних композиција једног Стевана
Мокрањца.
У црквеној пракси ће сасвим паралелно тра
јати и једногласно појање и хорски записи, које
су изводили хорови махом у градовима. Област
Баната – веома заслужна за развој црквеног по
јања у најширим друштвеним слојевима – при
хватила је и широко развила мрежу црквених
хорова већ у другој половини 19. века. То је те
ма којом би тек требало да се баве истраживачи
наше музичке прошлости. Занимљиво је да је за
ту необичност свуда присутног црквеног појања
код Срба знао и један од најстаријих истражива
ча руске црквене музике, прота Димитрије Ра
зумовски, који пише: „Тамо (у Србији, прим. Д.
П.) земљорадник на своме послу пева црквену
песму; мајка успављује дете црквеним појањем;
тамо се и наздравља са црквеним Многаја ље
та, које пева и мало и велико, а на различитим
славама добре певаче моле да отпевају стихиру
шестог, трећег или неког другог гласа... Карлов
ци, место пребивања српског патријарха, град

на као „богослов“. Зато, говорити о чињеница
ма, историји, духовном и културном наслеђу,
поштовању предака и свега онога што је Срп
ска православна црква проживела и учинила
за свој народ у последња три века, чини се пред
тако острашћеним људима готово излишним.
Тешко је у таквој атмосфери могуће и замисли
ти разговор о хришћанској љубави као темељу
живота.

З

ашто немамо поштовања према на
шим прецима, зашто неистинама
блатимо озбиљна остварења Кар
ловачке митрополије на духовном,
просветном и националном пла
ну? Још давне 1930. године, у младој Краље
вини Југославији мудра и отворена Исидора
Секулић је приметила да се „суверен народ
по лепим нашим покрајинама бави, између
осталог, и саморазорењем“. Озбиљна и зами
шљена, она ламентира над разореним и за
борављеним квалитетима живота на негда
шњем простору Војводине:

ОБЈАВЉЕНА РУКОПИСНА ЗБИРКА СА 555 МЕЛОДИЈСКИХ ЗАПИСА

Разнолика фолклорна традиција
Сава Л. Илић, Музичко наслеђе
Срба, Шокаца и Карашеваца
у Румунији, приредила
Јелена Јовановић, Матица
српска. Одељење за сценске
уметности и музику,
Музиколошки институт
Српске академије наука
и уметности, Нови Сад, 2006.

М

узичко, односно етномузико
лошко наслеђе важан је део
свеукупне традиције једног
народа. Подручје југоисточ
не Европе богато је разноли
ким музичким и фолклорним традицијама
од којих је свака своју особеност утиснула на
културолошкој мапи овог дела европског кон
тинента.
Књига која је пред нама на најб ољи начин
илуструје управо ту разноликост музичких тра
диција. Трудом и самопрегорним радом етно

„Војводина никад није имала вулгарног у осећа
њима и у мислима. Одхрањивала је госпоштину
која је гајила идеале; имала газде сеоске мирне и
отмене; имала трговце и занатлије заштит
нике науке и уметности; имала свештенство
угледно и радно; имала конфесионалне школе
које су биле барикаде; имала жене које су знале
Свето писмо и по њему управљале кућу и поро
дицу; имала богатство иза кога је стајала до
колица и доколицу иза које је стајало озбиљно
размишљање... Имала је сигурну културну ори
јентацију, и увек будну културну политику. Би
ла је угледна и имале је угледа. Раден свет њен,
сељак, занатлија, чиновник, чист и честит као
комад хљеба; имућан свет, иако не увек довољно
скроман, увек довољно дарежљив; градови поно
сити на своју добру и истакнуту децу; сталежи
часни и признати по културним тековинама
и жртвама. У Војводини није било личне и по
родичне среће без неког општег и јавног поноса;
постојала је жеђ за заслужношћу; није било ни

музиколога Јелене Јовановић, из Музиколошког
института Српске академије наука и уметности,
дело Саве Л. Илића (1935–1989) о музичком на
слеђу Срба, Шокаца и Карашеваца на подручју
Румуније обједињује традиционалне песме и
мелодије за игру. У Архив Музиколошког ин
ститута САНУ 1991. године је доспела рукописна
збирка Саве Илића, која садржи 538 песама и
инструменталних мелодија са простора Дунав
ске клисуре, горњег Баната, Пољадије, градића
Рекаш, источно од Темишвара и села из области
Караш у јужном Банату. Објављивањем ове књи
ге, рукописна збирка је угледала светло дана.
Сама књига има 701 страну и садржи 555 ме
лодијских записа. На првих шездесетак стра
на изложен је увод са подацима о географском
простору и становништву чије су песме обра
ђене, као и о животу и делу самог мелографа,
Саве Илића. Овај пролог је изнет на српском,
румунском и енглеском језику. За ово погла
вље у књизи коришћена је обимна српска и ју
жнословенска, као и инострана литература. Од
9. до 13. стране, кратко и концизно, изнети су
основни подаци о Србима, Шокцима и Кара
шевцима (словенској етничкој групи у јужном
делу Баната), укључујући детаље о овим етни
кумима на простору данашње Румуније кроз
историју. Потом, имамо прилику да сазнамо по
јединости о Сави Л. Илићу, његовој биографији

и његовом делу. На основу релевантне српске
и румунске литературе читалац се упознаје са
пореклом овог свестраног музичара и великог
културног посленика румунских Срба.
Следи део о рукописној збирци и мелограф
ском раду Саве Л. Илића. Јелена Јовановић је
врло сажето, али са свим важним етномузи
кол ош ким обј аш њењ им а дал а
преглед места где су записане ме
лодије, као и кратак сиже форми
песама свих трију етничких група
ција чије су песме забележене. У
опису мелографског рада Саве Л.
Илића сазнајемо који финалис је
користио Илић, упознајемо се са
начином мелографисања рефрена,
и добијамо податке о мелодијској
и мелопоетској структури, инстру
ментима и варијантама сродних и
истих песама и начину како их је
разврстао аутор рукописа.
На наредним страницама упо
знај ем о се са нач ел им а изд ањ а.
Песме су груписане по географском, односно
етничком критеријуму, унутар тих група пре
ма својој функцији, а затим према музичким
критеријумима. Дате су у оригиналном облику
и на изворном језику и писму. Потом се на око
шест стотина страница, као најбројније, налазе

Први сачувани подаци о црквеном хор
ском музицирању у Темишвару потичу још
од 1836. године, када је „Темишварско-град
ско обшчество“ решило да уведе „хармони
ческо пјеније“ при богослужењима.
Био је то тренутак који је обележио по
четак дуге, племените и плодне традиције
хорског певања Срба у Банату, која се одр
жала, са врло малим прекидима, све до да
нашњих дана.
Хор је учествовао на многим манифеста
цијама духовног и световног карактера у
Румунији (Темишвар, Арад, Букурешт, Си
биу) и иностранству (Будимпешта, Сентан
дреј а, Негот ин, Нов и Сад, Пет ров ар ад ин,
Сремски Карловци, Фрушка гора, Сремска
Митровица, Панчево, Кикинда, Ужице, Ло
зница, Тршић, Приједор), са циљем шире
ња хришћанско-православне културе, али
и очувања националног идентитета Срба из
румунског Баната.
Хором диригује Јоца Бугарски, професор
музике из Темишвара.
приватних састанака ни народних зборова где
се, поред политике, није бринуло и о културном
послу, о школи, цркви, просвети, књизи.
Да ли Војводина још може да се сети саме се
бе; да ли ће наставити саму себе да живи; да ли
ће освежити стару своју врлину да баш у најте
жа времена највише културних установа диже,
јер ће тешко време проћи, а од тешког времена
искварени човек остати!“ (Исидора Секулић,
Војводина, Књижевни лист, 1. јануар и 1. фебру
ар 2010)
Питамо се данас, да ли је могуће да још само
локалне заједнице, и то оне које су се стица
јем историјских околности нашле изван грани
ца матице, кроз своја културна деловања носе
трагове искустава једног креативног и не тако
давно активног, а заборављеног друштва.
Гаврило Венцловић је још крајем 18. века пи
сао: „Ко поје, двоструко се Богу моли“. Зато на
ставите мирно и одлучно таквим путем. Немојте
посустати! Појте и певајте, окупљајте се и радуј
те се у саборности, друговању и љубави.

Даница ПЕТРОВИЋ

песме које припадају музичком наслеђу Срба, и
то са терена Горњег Баната, а затим и из Клису
ре и Пољадије. Унутар те поделе налазимо ме
лодије годишњег циклуса везане за васкршњи
пост, Ђурђевдан и жетву. Након њих следе оне
везане за животни циклус, тј. свадбу и сахрану.
Из свакодневног живота Сава Илић је записао
дечје песме, баладе, чобанске, љубавне песме,
оне које се певају уз пољске радове, бећарске пе
сме, итд. Исти принцип класификације је при
мењен и на песме Шокаца и Карашеваца. На
странама 661–679. објављене су песме различи
тог садржаја, које су већ раније биле штампане
у Илићевој Антологији српских народних пе
сама (Букурешт, 1958). На крају књиге су дати
регистри места, казивача и азбучни регистар
песама.
Овај преглед зав рш ав ам о па
раф раз ир ањ ем реч и сам ог при
ређивача, етномузиколога Јелене
Јовановић, чији труд свакако тре
ба још једном јасно нагласити и
поздравити као посебно важан за
шире подручје југоисточне Европе.
Ова збирка је врло значајан извор
који пружа одличан увид у садржај
музичке традиције Срба, Шокаца и
Карашеваца на тлу данашње Руму
није. Њеним објављивањем дат је
путоказ за даљи рад настављачима
дела Саве Илића, али и велики под
стрек културолозима, етнолозима,
етномузиколозима, историчарима и свим дру
гим научницима који се баве фолклорном и му
зичком традицијом Срба, Шокаца и Карашеваца
у Румунији, а чији је Сава Л. Илић свакако један
од утемељивача и најзначајнијих посленика.

Ивана ЈАЊИЋ
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КАПИТАЛНА ДЕЛА У ЕДИЦИЈИ „КОРЕНИ“

Насељавање Србије
и насеља српских земаља

И

зд ав ач „Службен и глас ник“,
у сарадњи са Српском акаде
мијом наука и уметности, по
кренуо је 2010. године едицију
„Корени“ с намером да обно
ви помало заборављене а драгоцене књиге,
студија и расправе из антропогеографије,
антропологије и етнологије, допуњујући их
новим истраживањима, библиографијама
и поговорима приређивача Борисава Чели
ковића. Основицу ове едиције чине књиге
штампане под уредништвом Јована Цвијића
у Српском етнографском зборнику и у дру
гим публикацијама које су излазиле крајем
19. и у првој половини 20. века. Од Цвијићеве
смрти (1927) књиге су излазиле у редакцији
његових сарадника и настављача после Дру
гог светског рата.
Цвијићева дела и дела његових сарадника
и настављача, Јована Ердељановића, Тихоми
ра Р. Ђорђевића, Боривоја М. Дробњаковића,
Миленка С. Филиповића и Петра Влаховића,
да наведем само највредније, утемељена су
на проучавању утицаја природне средине на
човека, на обликовању личности при проме
ни средине, те на утицају разних чинилаца на
обликовање етничких специфичности човека,
племена и народа. Уредник „Службеног гла
сника“ Слободан Гавриловић и приређивач Б.
Челиковић нашли су упориште за обнављање
издања ових дела у њиховој изуз етној вред
ности за наук
 у и културу, у проређеним при
мерцима ових књига, и у потреби за њиховим
осавремењивањем.
Планирано је објављивање око 80 књига, до
сада је одштампано и јавности представљено
16, а овим прилогом намеран сам да предста
вим прве три изузетне књиге, Насеља српских
земаља, Насељавање Србије и Србија. Земља,
народ, живот, обичаји, све три објављене 2011.
године, које представљају глобалан поглед на
суштинска питања Србије и Балканског полу
острва у овој науци. Преостала до сада изашла
дела, њих 18, обухватају територију централне

и западне Србије са Великом Моравом на ис ћа, Петра Влаховића и Борисава Челиковића
току, Саве на северу, Дрине на западу, Рзава и о Цвијићевом животу, раду и доприносу ан
Западне Мораве на југу.
тропогеографским истраживањима Србије и
Прва књига у едицији Насеља српских земаља. Балканског полуострва. На крају књиге је пот
Насеља, порекло становништва, обичаји, чине, пуна Челиковићева Библиог рафија Српског ет
поред осталог, три студије Јована Цвијића, вели нографског зборника.
ког географа, геоморфолога, етнолога и антро
Ако прву књигу носе прилози Јовaна Цви
полога. Две од њих, Антропографски проблеми јића, у другој, Насељавање Србије. Насеља, по
Балканског полуострва и Метанастазичка кре рекло становништва, обичаји, превагу имaју
тања, њихови узроци и последице, штампане су радови Тихомира Р. Ђорђевића. У уводном тек
за Цвијићева живота, 1922, а Психичке особине сту, Архивска грађа за насеља у Србије у време
Јужних Словена, превод са француског, штампа прве владавине кнеза Милоша Обреновића, об
на је 1931. године. Прва од њих, Антропографски јављен је 1926. Године, Ђорђевић се бави насе
проблеми... јесте обиман истражи
љавањем Србије непосредно пре
вачки подухват о Балкану, где на
и неш то пос ле прв е влад ав ин е
релативно малом простору живи
кнеза Милоша. Био је Ђорђевић
седам-осам разних нар ода. Ово
један од најближих Цвијићевих
капитално дело културе из 1902.
сар адн ик а, етн ол ог и истор и
године, укључило је, поред антро
чар, од 1906. године универзитет
погеографских, етнографске, исто
ски професор и, касније, ратник
ријске и лингвистичке податке о
Балканских и Првог светског ра
пределима и људима са ових про
та. Овом студијом је на посебан
стора. „Метанастазичка кретања...“
нач ин предс тав ио ант роп ог ео 
на Балкану (наслов изведен из грч
графске процесе у нашем наро
ког језика и значи мењање места
ду, живот српског народа и његове
становања), друга студија у овој
обичаје. У књизи је још пет прило
књизи, говори о миграцијама ста
га овог аутора, један о становни
новништва, узрокованим турским
штву Србије после Велике сеобе а
освајањима и економским узроци Књига из едици
остала четири односе се на насе
ма, пише Цвијић. Од посебног зна је Корени, „Насеља
љавање српског становништва, на
чаја је и данас актуелна Цвијићева српских земаља“
обликовање села и градова у Ми
студија Психичке особине Јужних
лошево време.
Словена. У њој је аутор истакао психичке разли
Прилози Миленка С. Филиповића и Бори
ке Јужних Словена на западу, насупрот Бугара, воја М. Дробњаковића у истој књизи сведо
формираних као посебна нација миксовањем че о стању у Србији на размеђи 18. и 19. века,
неколико ентитета. У студији су издиференци у време Првог устанка, док радови Радоја М.
рани „портрети“ динараца, људи „централног Ускоковића и Љубомира Дурковића Јакшића
дела“ Балкана, психичке карактеристике источ региструју досељавање Црногораца и мучан
нобалканаца и прекосаваца.
процес њихове адаптације на просторима Ср
Други блок ове књиге чини Цвијићев прилог бије. Ускоковићев текст односи се на исеља
о неистраженим деловима Србије, штампан вање Никшићана, а о процесу сеоба у време
1907. године, и „Упутства за испитивање наро Милошеве абдикације и поновне његове вла
да и народног живота“ Јована Ердељановића, давине и владавине његовог сина Михаила
предата корисницима 1910. године. У трећем Обреновића говори текст већ поменутог Бо
блоку су три прилога, Миленка С. Филипови ривоја М. Дробњаковића.

Друга књига о Србији, а трећа коју препору
чујем, Србија. Земља, народ, живот, обичаји,
дело академика Петра Влаховића, научника
са замашном интернационалном биографи
јом и библиографијом, објављена у сарадњи
са Етнографским музејом, доноси етнолошке
и етногенетске исписе о Србима, савременија
је и прецизнија у третирању српских преде
оних целина. Да је дело од изузетног значаја
говори чињеница да је током последње деце
није имало четири издања (по два на српском
и енглеском језику).

У

редник едиције „Корени“, Сло
бод ан Гав рил ов ић, преп оз нао
је значај а приређивач, Борисав
Челиковић, преузео је у овом по
слу улогу националног радника,
настојећи да открије ко смо, одакле смо и ка
кви смо, клонећи се обмана и претеривања
којима смо иначе склони. Ми одавно јесмо
у Европи, нажалост не у оној у којој бисмо
хтели да смо – у западној!
Идеја издавача је јасна: да се давно објавље
на дела обједине, а одлука да се приклоне фо
тотипским издањима мотивисана је чувањем
аутентичности њиховог првог објављивања и
олакшаним њиховим коришћењем. Када се це
локупан „Гласников“ план оствари и сложи ме
ђу корице, а биће око 80 књига, корисницима
ће бити омогућен потпун увид у стање српских
земаља и Срба, и олакшана даља продубљи
вања знања о културној историји Срба. Књиге
у тврдом повезу и опремљене одговарајућом
научном апаратуром, какве су ове, ретко ће
се штампати и прештампавати. Опет, књига
је испунила сврху ако је омогућено њено ко
ришћење, па се због тога мора наћи у јавним
библиотекама, библиотекама факултета, ин
ститута и школа, и у приватним колекцијама
оних који се баве питањима Србије и српства,
српске историје и културе. То је уједно и моја
топла препорука.

Добривоје МЛАДЕНОВИЋ

НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА БАШТИНА СРБА КРАЈИШНИКА

Ојкача и ојкање

С

тар а српс ка крај иш ка
певанија, ојкача, одре
ђена је трима елемен
тим а: 1) десетерачким
рим ов ан им дво с ти
хом, 2) специфичном мелодијом и
3) сценском ситуацијом. У једном
свом елементу – мелодијском, ојка
ча подразумева и обухвата, на ши
роком крајишко-динарском просто
ру, многе концентричне кругове ове
певаније.
Ојкача представља урођену и с коле
на на колено пренесену певанију ко
ја, ма колико то парадоксално звучало,
истовремено изражава и тугу и радост.
Често личи на плач (нарицање) иако,
махом, обухвата ведар и духовит де
сетерачки двостих. На питање Вла
дим ир а Дворн ик ов ић а, сред ин ом
четврте деценије прошлога века, упу
ћено ојкачима у околини Книна, за
што је то певање такво, налик плачу и
нарицању, они су му одговорили: „То
је мушки плач за Косовом“.
Уз репрезентативни крајишки тер
мин – ојкача, који значењски покри
ва целину ојкачког феномена, постоје
слични из исте семантичко-звуковне
равни: ојкан, ојкалица, ојкавица, вој
кача, војкавица...
Лепеза ових и сличних термина из
вире из глагола (в)ојкати, што значи
– отегнуто и тужно певати. Постоје
и други термини (синоними) за ову
појаву: розгача, розгалица, потреса
лица, грохоталица, тркавица, прије
куша, самица, кратка...
Да би се до краја разумела ова пева
нија, која је више „феномен, него ег
зотика” (Владо Милошевић), потребно
је направити дистинкцију између ој
каче и ојкања. Ојкача целином изво
ђачког чина обухвата и ојкање, али
ојкање ојкачу – не. То су два тек дели
мично комплементарна феномена.
Ојкање је музички рефренски украс или мел од ијс ка вињ ета, свој е
врсни рефренски медаљон изведен
после отпеваног или, каткад, декла

Ојкачка група Пилипенда
мованог десетерачког ојкачког (дво)
стиха. Ојкање се одвија у подрхтава
њу тремолованог гласа који прераста
у трилер, у треперење услед брзог по
нављања једног тона.
Сâмо ојкање, да поновимо, не по
крива структуру десетерца, не изра
жава се у песничком тексту, већ изван
њега. У чину извођења, дакле, ојкање
не осваја никакво семантичко поље
текста, оно није реч, није у језику.
Као манифестација људског гласа,
ојкање тек повремено припада јед
ном од три поменута елемента ојка
че – мелодији. И то не у њеној целини,
дакле, већ као украсни тремоловани
додатак мелодији десетерачког дво
стиха. Ојкача може да буде отпевана
(изведена) и без ојкања.
С обзиром на то да ојкача није пе
вањ е сам о, већ и обј ав а пес ничког
текста оличеног у десетерачком дво
стиху, она није предмет интересовања

На листи светских културних добара
Ојкачка група Пилипенда на Трибини у Удружењу књижевника Србије,
одржаној 22. јуна 2011. године на тему: ЧИЈА ЈЕ ОЈКАЧА? УНЕСКО и древно
ојкање: Хрватска и крајишка културна баштина Срба.
Учествовали су: Ненад Грујичић, аутор књиге Ојкача, др Славица Гароња
Радованац, књижевни историчар, и Срђан Асановић, етномузиколог.
Одлуком Унеска, древно ојкање је признато за део светске културне не
материјалне баштине. Заједно са ојкачом, Унеско је признао шпански фла
менко и један народни обичај из Кине, који изводи народ Ујгури. Међутим,
поводом ојкаче, у образложењу Унеска стоји да ојкање припада хрватској
баштини?! То се догодило јер је Хрватска претенциозно, и не хајући за дру
ге – како је истакнуто на Трибини – номиновала Унеску ојкање као сво
ју баштину без помињања крајишких Срба који вековима певају ојкачу у
динарским (балканским) просторима.
искључиво етномузикологије, већ и
књижевне науке и лингвистике. Текст
чини нераскидиву компоненту цели
не изведбеног чина. Заштитом ојкаче,
чува се и оригинална лирска народна

поезија која, у овом случају, у минија
турној песми, има згуснута и надах
нута лирска решења, непоновљива у
хуморним и ироничним, често сати
ричним и гротескним реминисцен

циј ам а, увек у загрљ ају са муд рим
поимањем живота и света, пролазно
сти и постојања, са осећањем човеко
ве сићушности испод звезда.
Ојкача је детерминисана и трећим
својим елементом – сценском ситуа
цијом. Најизразитији њен облик до
гађа се у Старом козарском колу у
којем се две групе непрестано нат
певавају римованим десетерачким
двостиховима. Коло започиње лага
ним певањем и кретањем у леву стра
ну (табанањем „по трагу предака“) да
би се све више и више убрзавало са
гласно темпу ојкачке певаније. Све
врем е док трај е натп ев ав ањ е, кол о
се змијолико таласа и шири уласком
нових играча (који не певају) из гру
па окупљеног света што ужива у по
сматрању ојкачког ритуала. Коло се
све више и више динамизује, вилови
то увија и превија, улубљује и извија,
примиче и одмиче, спаја и раздва
ја. Ту се објављује животворни агон
гласа, текста и покрета, судар ероса
и танатоса, ојкачки мегдан римова
ним дистисима од којих неки наста
ју у тренутку.
Коло (circulus као обруч) као светски
етнокореолошки феномен, јесте енер
гетски круг – знак људске егзистенци
је, који сведен на локалну заједницу
емитује универзалне поруке. Ојкач
ко коло има апотропојонско дејство,
обредно-магијску функцију, уклања,
по вер овањима, демонску енергију
из места где се игра, оплемењује и
одржава заједницу, гони на борбу за
оздрављење и опстанак.
Ојкачка пев ан иј а као „мулт им е
диј алн а твор ев ин а“ прис утн о је на
нар одн им збор ов им а (саб ор им а) о
верским и државним празницима, на
породичним славама, пировањима,
свадбама, удадбама и женидбама, те
поводом рођења детета, одласка и по
вратка из војске, одласка и повратка
из печалбе. Ојкача се јавља, на при
мер, и у обреду покривања нове куће,
„подизања новог шљемена“. Налази
мо је и уз обичај „чувари Христовог
гроба“, који потиче из Далматинске
Загоре, али се засновао и живи у сво
јој пуноћи и у Србији. Ојкача прати
и значајне годишње послове и поро
дичне резултате, али се појављује и
у свакодневним приликама када је
потребно „окадити“ душу од брига,
загрлити се са ближњима и пријате
љима, па и са незнаним путнициманамерницима и случајницима.

Ненад ГРУЈИЧИЋ
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
43. Бемус
У Сава центру, 15. октобра 2011. године, концер
том Париског оркестарског ансамбла и Камер
ног хора Асентус, под управом Лоранс Екилбе,
свечано су отворене 43. Београдске музичке све
чаности. Уводну беседу је имао угледни српски
комп оз ит ор и проф ес ор Фак улт ета муз ичке
уметности, Зоран Ерић, који је посебно нагла
сио да је Бемус дуб око уграђ ен у европске и
светске токове.
Бемус негује традиције класичне музике у
Србији и региону и једно вече је било посве
ћено етномузици Музика Срба граничара, у из
бору угледног српског музичара и професора
Факултета музичке уметности, Димитрија Го
лемовића.
Специјални гост 43. Бемуса био је славни ви
олончелиста Миша Мајски, који је у Коларчевој
задужбини извео атрактиван програм, са дели
ма Брамса, Бетовена, а један део је био посвећен
шпанској музици.
Новина овогодишњег Бемуса биле су мајстор
ске креативне радионице намењене младим
уметницима, овог пута гудачима, а водио их је
наш познати виолиниста Јован Колунџија.
Бемус је био у знаку два јубилеја: 200 година
од рођења Франца Листа и 40 година рада хора
Колегијум музиком. Премијерно је изведено де
ло Сенке снова и мора Милана Михајловића и
опера Милева Александре Вребалов. Четрдесет
трећи Бемус 26. октобра 2011. затворио је просла
вљени светски пијаниста Борис Березовски.

Сећање на Коларца
Задужбина Илије Милосављевића Коларца у
Београду, 22. новембра 2011. године, обележила
је 133 године постојања и рада. Илија Милоса
вљевић Коларац је тестаментом из 1878. године
све што је имао оставио свом народу за шире
ње науке и културе и тиме стекао место једног
од највећих српских добротвора.
Тим поводом је одржана свечана академија
на којој су уручене плакете и годишње награде
Галерије за најбољу годишњу изложбу. Призна
ња су добили професор Филозофског факултета

Фиренца, базилика Санта Кроче
Стална поставка у Галерији базилике Санта
Кроче обухвата копије фресака из манастира
Милешеве, Сопоћана и Грачанице. За израду ове
поставке Министарство културе Републике Ср
бије ангажовало је Галерију фресака из Београ
да. Базилику Санта Кроче у Фиренци годишње
посети око два милиона људи.

У славу театра
Народно позориште у Београду, 21. и 22. новем
бра 2011. године, обележило је свој 143. рођен
дан низом занимљивих програма. На почетку
прославе премијерно је приказан документар
ни филм Пурише Ђорђевића Плашим се да све
разуме, у коме је приказан рад славног чешког
редитеља Јиржија Менцла. На великој сцени
представљена је и фото-монографија Скривена
лепота Дине Јонсен, у којој су на више од сто
страница објављене фотографије чланова Дра
ме, Опере и Балета, као и ентеријер зграде и де
шавања иза кулиса...
У оквиру прославе обележена је и прва годи
шњица рада Музеја Народног позоришта, а том
приликом је отворена изложба Стеван Сремац,
академик и академац, коју су приредили Зори
ца Јанковић и Јован Младеновић.
На свечаној академији сумирани су резултати
остварени у протеклој години, додељене су на
граде за уметничке и радне резултате, а награду
Раша Плаов
 ић, која се додељује од 1988. године,
добила је глумица Наташа Нинковић.
У склопу прославе, отворена је адаптирана
сцена Раша Плаов
 ић, на којој је премијерно из
ведена представа Зли дуси, по роману Достојев
ског, а у драматизацији и режији Тање Мандић
Ригонат.

Народног музеја изложбу Слика у огледалу – Ка
тарина Ивановић, посвећену једној од најзна
чајнијих хероина српског стваралаштва.
Овом изложбом, чији је аутор кустос Народ
ног музеја Петар Петровић, обележена је 200.
годишњица рођења Катарине Ивановић, прве
српске сликарке и прве чланице Српског уче
ног друштва, данашње Српске академије нау
ка и уметности.
Сликарски опус Катарине Ивановић заузима
значајно место у анализи сликарства и умет
ничких праваца 19. века. Отварајући изложбу,
министар Марковић је истакао да је Катарина
Ивановић била прва, оно што није типично за
наше просторе – прва жена сликар, прва жена
која је била члан почасног српског ученог дру
штва, прва жена која је урадила портрет друге
жене са ових простора, прва жена која је уради
ла мртву природу...
За богату збирку дела Катарине Ивановић, ко
ја се данас чува у Народном музеју, заслужна је
сама уметница, која је већину својих дела заве
штала музеју током живота. Национални музеј
је ту збирку увећавао, па су на изложби прика
зана и два дела која се чувају у галерији Мати
це српске.

Коларчева задужбина
доктор Љубодраг Димић, Астрономска опсерва
торија у Београду и Радио телевизија Студио Б.
Годишња награда Галерије Коларчеве задужби
не за најбољу изложбу припала је Нини Радои
чић за поставку Авганистанке.
У Коларчевој задужбини годишње се одржи
око 200 предавања из свих области науке и кул
туре, 280 концерата и других уметничких про
грама, а изучава се и десет страних језика. У
Галерији се одржи петнаестак изложби.
Рођ ендан популарног Коларца улепшан је
концертом из циклуса Великани музичке сцене
на коме је пред препуном двораном наступио
Бестер квартет из Кракова.

Дани САНУ
Од 17. до 20. новембра 2011. године, Српска
академија наука и уметности обележила је 170
година рада (1841–2011). Тим поводом организо
вано је низ пригодних манифестација: 17. но
вембра 2011. године у Галерији САНУ одржан је
концерт на коме су изведене минијатуре ком
позитора чланова САНУ, на Калемегдану је от
крив ен а бис та Лаз е Кос тић а (18. нов емб ар),
отворена је и изложба дела из Уметничке збир
ке САНУ Академици ликовни уметници, а на
сам Дан САНУ (19. новембра) одржана је акаде
мија на којој је говорио председник САНУ, ака
демик Никола Хајдин. Скупу су се обратили и
Борис Тадић, председник Републике Србије, и
министри у Влади Републике Србије – Жарко
Обрадовић и Предраг Марковић.

Изложба српских
фресака у Фиренци
Крајем новембра 2011. године, у Фиренци, у
Галерији базилике Санта Кроче министар кул
туре, информисања и информационог друштва
Републике Србије, Предраг Марковић, свечано
је отворио сталну поставку копија српских фре
сака. Ово је први пут да је поставка која не при
пада италијанској уметности у овом простору
изложена као стална изложба.
У априлу 2011. године изложба Србија, земља
фрес ак а бил а је предс тав љен а љуб ит ељ им а
уметности у Фиренци, а због великог интере
совања била је продужена за месец дана. Из
ложба је први пут реализована 2007. године у
Стразбуру, а затим у Клагенфурту и Љубљани.
Током 2010. године гостовала је у Паризу и Бри
селу, а 2011. у Ватикану и Витербу.

Добитници Вукове награде
Средином децембра 2011. године Културнопросветна заједница Србије саопштила је имена
добитника Вукове награде за 2011. годину, која
се ове године доделила 48. пут. Награда је при
пала појединцима и установама за резултате
остварене у раду на ширењу културе, образо
вања и науке у Србији и на свесрпском култур
ном простору.
Лауреати за 2011. годину су: Задужбина До
ситеј Обрадовић, драмски писац Синиша Ко
вачевић, уредник и редитељ Нена Кунијевић,
књижевници Радован – Бели Марковић, Пре
драг – Бајо Луковић, Милисав Миленковић и
Петар Сарић, као и историчар уметности Душан
Миловановић, историчар књижевности Гојко
Тешић и академски сликар Милош Шобајић.
Извршни одбор Културно-просветне заједни
це Србије донео је одлуку да се Изузетна Вукова
награда за 2011. годину додели Уметничкој лив
ници Вождовац браће Јеремић.
Добитницима су награде уручене 8. фебруа
ра 2012. године, у Свечаној сали Скупштине гра
да Београда.

Слика у огледалу
– Катарина Ивановић
Министар културе, информисања и инфор
мационог друштва Србије, Предраг Марковић,
отворио је 20. децембра 2011. године у Атријуму

Спомен-плоча
Јовану Христићу
Министар културе, Предраг Марковић, открио
је, 30. јануара 2012. године, спомен-плочу Јовану
Христићу на згради у Скерлићевој улици 26, у
чијем је дворишту била кућа у којој је књижев
ник живео од 1945. до 1993. године.

Откривена спомен-плоча
Глигорију Возаровићу
Предраг Марковић, министар културе, зајед
но са председницом општине Стари град, Мир
јаном Божидаревић, 21. децембра 2011. године
свечано је открио спомен-плочу знаменитом
књиж ар у и изд ав ач у Глиг ор иј у Возарoвићу
(1790–1848), на месту на коме је држао своју пр
ву књижару.

Лауреату у част
У Југословенској кинотеци у Београду, 10. де
цембра 2011. године, одржана је свечаност пово
дом 50 година од уручења Нобелове награде за
књижевност Иви Андрићу. У присуству бројних
званица из културног и јавног живота и дипло
матског кора, на свечаности под називом Лау
реату у част, изведене су омиљене Андрићеве
песме: O, јесење дуге ноћи, Кад ја пођох на Бем
башу, Тихо ноћи, моје злато спава и Што се бо
ре мисли моје, у интерпретацији хора Колегијум
музикум, под диригентским вођством Даринке
Матић Маровић. Затим је уследило емитовање
филма у коме се хронолошки прати Иво Андрић
након вести од 26. октобра 1961. да је добио Нобе
лову награду – интервјуи, реакције јавности, па
све до тренутка свечаног уручења. По завршет
ку филма о лику Иве Андрића, пред званице је
ступио глумац Тихомир Станић и прочитао го
вор са уручења награде.
Раније је, у току дана, министар културе, Пре
драг Марковић, отворио на Андрићевом венцу,
поред споменика, изложбе: Иво Андрић писац и/
или дипломата, Мој прозор у књигу и Задржани
погледи – Андрић, свет слике и пријатељи, које
су посетиоци могли да погледају у галеријама
на Андрићевом венцу.

вима породице стихове Раичковићевих песама
Песма и смрт, Нити и Камена успаванка.
Биста Стевана Раичковића била је код песни
ка до његове смрти 2007. године, а затим у посе
ду његовог сина Милоша Раичковића.
Оригинална биста била је позајмљена граду
Београду, Секретаријату за културу, да би се из
лила бронзана копија која је постављена на Ка
лемегдану.

На свечаности је глумац Михаило Лађевац
прочитао део из поговора дела Доситеја Обра
довића, који је написао Глигорије Возаровић,
као и одломак песме Симе Милутиновића, по
свећене Глигорију Возаровићу.

Београд у Риму
Од 27. децембра 2011. до 27. јануара 2012. го
дине у Риму је, у Музеју римске цивилизације,
одржана манифестација Месец српске култу
ре, у оквиру које је била постављена изложба
Српска култура – пут кроз векове. Италијанској
публици су представљени најзначајнији пери
оди српске културе, од Лепенског вира и Вин
че, преко путева римских царева који су рођени
или живели на тлу Србије, српских манастира и
фресака, до савремене уметности Србије. Пред
многобројном италијанском публиком нашле
су се копије фреске Белог анђела, Мирославље
вог јеванђеља, слика Косовка девојка, реплике
артефаката из Виминацијума, Сирмијума, Ле
пенског вира и Винче, српска народна ношња,
везови и друго.
Српска култура била је представљена и кроз
изложбу Ћирилица у оквиру које су Драгана Ни
колић и Јелена Хаџи-Николић показале своје
културно порекло ћириличним везом на папир
ним убрусима. У току трајања ове манифеста
ције у Риму су одржани и концерти гитаристе
Тибора Тепића, ансамбла ТАЈ из Новог Сада, а
промовисана је и књига Љиљане Ђуровић Ха
бјановић Игра анђела. Манифестација је завр
шена светосавским концертом музичке групе
ВЕД из Врања.

Песникова биста
На Калемегдану, наспрам бисте Милоша Цр
њанског, 4. јануара 2012. године откривена je
биста песника Стевана Раичковића, рад ваја
ра Александра Зарина. Бисту је открио Матија
Бећковић, а глумац Милан – Цаци Михаиловић
изрецитовао је окупљеним грађанима и члано

О значајном трагу који је Христић (1933–2002)
оставио у српској култури, поред министра Мар
ковића, говорили су и академик Светлана Вел
мар Јанковић и професор Предраг Бајчетић, а
присутнима се обратио и председник општине
Врачар Бранимир Кузмановић.
Сви су истакли велики Христићев допринос
српској култури, не само као песника, драмског
писца и позоришног критичара, већ и као вр
хунског есејисте, „ненадмашног мајстора једно
ставности казивања истина”.
До сада је постављено 16 спомен-плоча – Ме
ши Селимовићу, Скендеру Куленовићу, Душану
Матићу, Александру Вучо, Слободану Селенићу,
Антонију Исаковићу, Мићи Поповићу, Душку Ра
довићу, Десанки Максимовић, Бранку Ћопићу,
Милошу Н. Ђурићу, Станиславу Винаверу, Мило
вану Ђиласу, Васку Попи, Живојину Павловићу,
Глигорију Возаровићу – и ово је 17. спомен-пло
ча која је постављена.

Завршен Први том
Српске енциклопедије
У свечаној сали Српске академије наука и
уметности последњег дана јануара 2012. годи
не представљена је друга књига Првог тома Срп
ске енциклопедије, која је плод сарадње Матице
српске, Српске академије наука и уметности и
Завода за уџбенике и наставна средства.
Другом књигом Првог
тома заокружени су пој
мов и на слов а А и Б, а
планирано је да нацио
нална енциклопедија бу
де објављена у 10 томова.
О изради Српске енци
клопедије брине Уређи
вачки одбор од 24 члана,
који су формирали Мати
ца српска и Српска акаде
мија наука и уметности.
У оквиру 33 стручне ре
дакције ангажовано је 114
сарадника и 694 аутора за поједине текстове.
За наредну годину планира се израда Другог
тома који ће обухватити слово В. Опредељење
је да се свих десет томова доврши до 2020. го
дине.
Пројекат се изводи уз помоћ Министарства
просвете и науке Републике Србије.

Прича о једном шеширу
У Сава центру, почетком фебруара 2012. годи
не, одржана је премијера филма Шешир про
фесора Косте Вујића, у режији Здравка Шотре,
прем а истои м ен ом култн ом дел у Мил ов а
на Витез овића. Ово је прича о невер оватном
професору немачког језика Кости Вујићу, ко
га тумачи Александар Берчек, о доброћудном
особењаку и хедонисти, педагогу посебне врсте,
за оно време. Његови ученици су били мату
ранти Прве мушке гимназије: Михаило Петро
вић Алас, Јован Цвијић, Павле Поповић, Јаша
Продановић, Љуб омир Стојановић, Милорад
Мит ров ић, кој е је доч ар ал а нов а ген ер ац иј а
српских глумаца.
Роман Милована Витезовића Шешир профе
сора Косте Вујића до сада је имао 14 издања на
српском и два издања на грчком језику. Награ
ђен је 1984. године наградом Политикиног за
бавника, ушао је у школску лектиру у Мађарској,
док се у школском програму лектире у Србији
налази већ две деценије.
Ове године, тачније 24. фебруара, навршава
се 40 година од првог јавног представљања овог
дела као телевизијске драме, а улогу професора
Вујића тумачио је Павле Вуисић.

Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Простор за неговање
духовности
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Визуелно решење новог националног
интернет домена Србије

Линкуј као
што говориш
Захваљујући особености српске ћирилице да
једном гласу одговара једно слово, адресе .СРБ
домена ће се, за разлику од мноштва домена
чији су називи на енглеском алфабету,
изговарати управо онако како су и написане

О

д 27. јануара 2012. године могуће је реги
стровати и ћирилички .СРБ домен. Ту мо
гућност имају сви, без обзира на то да ли
већ имају неки сајт или не. Ћирилички ин
тернет домен .СРБ је нови, други национал
ни домен Републике Србије, који ће се убудуће моћи ко
ристити заједно са постојећим .RS националним доме
ном. Уствари, један исти интернет сајт моћи ће да буде
видљив на обе адресе, и .СРБ и .RS, уколико то његов
власник жели и тако подеси свој сервер.
Ово је изузетно значајно, јер ћирилично писмо је један
од најважнијих елемената нашег идентитета и због тога
је суштински важно очувати могућност његовог коришће
ња и на интернету. После руског ћириличког домена .РФ,
наш .СРБ је други интернет домен на свету на ћирилич
ком писму који се сада може регистровати.
У току првих шест месеци право регистрације .СРБ до
мена имаће само власници постојећих или новорегистро
ваних .RS домена, и то по повлашћеној цени. После тог
периода, ћириличке домене моћи ће да региструје сва
ко ко жели, без обзира на то да ли поседује одређени .RS
домен или не.
Национални интернет домен је ознака територијалне
припадности и као такав изузетно је битан за дефиниса
ње интернет идентитета свих који живе и раде у Србији.
Захваљујући особености српске ћирилице да једном гла
су одговара једно слово, адресе .СРБ домена ће се, за раз
лику од мноштва домена чији су називи на енглеском
алфабету, недвосмислено изговарати управо онако како
су и написане. Стога је и слоган кампање за популариза
цију коришћења .СРБ домена Линкуј као што говориш!
На сајту посвећеном кампањи за промоцију ћирилич
ког домена, на адреси ЊЊЊ.СРБ, истакнуте су предно
сти .СРБ домена:

рађанска кућа у Улици Та
наска Рајића број 52 у Кра
гујевцу, зидана између два
светс ка рат а, скрећ е па
жњу својим једноставним,
ненаметљивим и складним архитек
тонским решењем: високо приземље,
профилисани кровни венац, поткров
на греда украшена једноставним фло
ралним мотивом, плитки угаони пила
стри, на фасади до улице пет великих
једнаких прозора... Кућа за становање,
од око 120 метара квадратних, са пред
собљем, три велике собе и кухињом, са
два улаза из великог дугачког двори
шта... била је дом и атеље, а данас је
Легат прве крагујевачке сликарке Љу
бице Филиповић-Лазаревић.
Љубица Филиповић-Лазаревић рођена
је 1885. године у Ријеци, али је као врло
мала пренета у Крагујевац, у кућу очеве
мајке. Ту је боравила све до полагања ви
шег течајног испита, затим се упутила у
Београд и 1901. године уписала у Српску
сликарску школу Ристе и Бете Вукановић
и после две године, у јуну 1903. полагала
испит за учитељицу цртања слободном
руком и лепог писања. Наставила је шко
ловање у Минхену, у приватној сликар
ској школи већ остарелог Антона Ажбеа
1904–1905. Учествовала је на Првој југо
словенској уметничкој изложби у Бео
граду 1904, а 1906. године путовала је у
Бугарску и у Софији била са излагачима
на Другој југословенској изложби.
У јесен 1908. поново је била у Минхе
ну са Маром Лукић-Јелесић и, по суге
стији Марије Раушкове, обе су отишле
у приватну школу уметника и педагога
Ајзенбергера и Шилкнехта. Љуба Ивано
вић, са којим су биле у Српској сликар
ској школи, био им је водич у обиласцима
вреднијих приватних колекција. У једној
вили у Шлајстајму, селу у близини Мин
хена, одушевиле су се портретима старих
мајстора и обе потврдиле своју склоност
према овој сликарској теми. Јелесићева
је урадила више портрета за које је ин
спирација и модел била Љубица Фили
повић (мали акварел девојке у народној
ношњи чува се у Народном музеју у Бе
ограду, а уље под називом Одалиска из
1938. и са посветом на полеђини, преузет
из Љубичине заоставштине, налази се у
крагујевачком Народном музеју). Године
1910, април-мај, учествовала је на изло
жби сликарских и вајарских радова коју

она се у Крагујевцу пријавила за добро
вољну болничарку у 19. пуку. После ра
та је путовала по Италији, а по повратку
у Београд предавала је цртање у Првој
женској реалној гимназији, до пролећа
1941. Упоредо са педагошким радом ин
тензивно је сликала и припремала само
сталну изложбу, а била је активна и при
оснивању Удружења ликовних уметника
Београда 1919. године (данас УЛУС) и при
купљању средстава за изградњу Уметнич
ког павиљона Цвијета Зузорић на Малом
Калемегдану.
Из сећања Маре Лукић-Јелесић сазнаје
се и податак да је у лето 1925. године, на
састанку УЛУС-а одлучено да и Љубица
Филиповић путује у Париз на студијско
путовање. Када је 6. априла 1941. године
бомбардован Београд скоро сав њен сли
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Љубица Филиповић-Лазаревић
карски рад је страдао јер јој је уништен
стан-атеље у Немањиној 24. Вратила се
у Крагујевац и у току рата је сликала и
водила школу цртања за децу и млађу
омладину и по ослоб ођењу приредила
са њима покретну изложбу за рањени
ке. Тада је иницирала одлуку о оснивању
специјалног течаја за лакше рањенике и
водила га све до расформирања болнице.
После 1953. године постепено јој је сла
био вид и донела је одлуку о операцији
која, на несрећу, није успела. Кризу због
потпуног губитка вида ублажила је одлу
ком да настави да слика. Површине плат

1. Једини интернет домен на свету који омогућава да се
адресе сајтова пишу онако како се и изговарају. За
хваљујући особености српске ћирилице да једном гла
су одговара једно слово, адресе са .СРБ доменом ће се,
за разлику од, рецимо, мноштва домена на енглеском
алфабету, недвосмислено изговарати управо онако ка
ко су и написане.
2. Остварење уставног права грађана Србије да могу да
користе званично писмо и за своје интернет домене.
У време када се у развијеним земљама и право на ин
тернет сматра за основно људско право, када и највеће
земље света брину о очувању националног идентитета
кроз домене на свом писму, Србија је међу првима на
правила корак ка успостављању домена на званичном
национ
 алном писму.
3. В елики број слоб одних потенцијално занимљивих
појмова за називe интернет домена (имена, називи
фирми или производа, географски и општи појмови из
области културе, историје, уметности…).
4. Географски одређује територију за коју је интернет
сајт превасходно намењен. То је битно и за интернет
претраживаче, као што су Google или Bing, када имају
упит корисника који тражи управо интернет сајт са са
држајем из Србије.
5. Постајете члан српске интернет заједнице. Интернет
домен је основни чинилац нечијег идентитета на ин
тернету. Коришћењем националног интернет домена,
дефинишете своју припадност локалној интернет за
једници.
Као што је већ поменуто, интернет домен, као део ин
тернет адресе, дефинише нечији идентитет на интерне
ту. Када се претражују појмови на српском језику, Гугл их
приказује у оба писма. Он не прави разлику између ћи
рилице и латинице. Иста ствар је и са називима домена,
односно са интернет адресама. Ако не региструјете одгова
рајући .СРБ домен и тиме не заштитите свој идентитет на
ћирилици, ризикујете да неко други региструје тај домен
и да вам, креир
 ањем одређеног садржаја на тој интернет
адреси, угрози идентитет. Компанијама би то требало да
буде још битније него појединцима, јер је адекватна за
штита корпоративног, као и свих производних брендова,
предуслов за озбиљан наступ на интернету.

Предраг МИЛИЋЕВИЋ

Кућа Љубица Филиповић-Лазаревић у Крагујевцу
је Добротворна задруга Српкиња Сомбор
киња приредила у Сомбору, а у новембру
на Четвртој изложби Друштва српских
уметника Лада у Београду.
Љубица Филиповић се после студија
задржала у Берлину, а када је почео Пр
ви светски рат са Љубом Ивановићем се,
заобилазним путем преко Варшаве, Беса
рабије, Одесе, Црног мора, Дунава и Пра
хова, вратила у домовину. Њен супруг,
са којим је склопила тајни брак, сликар
Александар – Шаца Лазаревић погинуо је
крајем 1914. године у Гукошу код Љига, а

волела је сликање по природи и по моде
лу, композиције су јој уравнотежене, не
говала је чисту палету и нежну фактуру
и имала прецизан рукопис. Са носталги
јом је сликала свет који нестаје, најчешће
стар е кућ е у Крагуј евц у. Њен и кас ни
ји радови се помало приближавају духу
колористичког реализма, док они наста
ли после губитка вида делују спонтаније
и интензивније у колориту, понекад чак
и до експресивности. Самостално је из
лагала 1953. године у Народном музеју у
Крагујевцу и то је била јубиларна изло
жба поводом четрдесете годишњице ње
ног уметничког рада. Изложбу, Немогући
покушаји, на којој је изложила слике на
стале после губитка вида, имала је у Дому
омладине у Београду 1969. године. У Кра
гујевцу је, уз учешће на поменутој покрет
ној изложби за рањенике, учествовала на
изложбама са колегама: у просторијама
Народног фронта (бивше Штедион
 ице Ду
навске бановине) 1946, у Мушкој гимнази
ји 1948. и на Обласној изложби приређеној
у Дому Армије 1950. године, а затим на
изложбама Удружења ликовних уметни
ка Крагујевца 1969. и 1970.

на је ограничавала помоћу жице, канапа
и ексерчића док је боје, чији је редослед
памтила, држала у појасу. Уз сликање је
писала и поезију за децу и своје стихове
је памтила и све их је знала напамет. По
следњих десетак година живота провела
је у Дому за старе и пензионере у Крагу
јевцу, где је била изузетно поштована, а
због своје храбрости, оптимистичког духа
и ведрине остала и дуго запамћена. Умр
ла је 18. маја 1975. године.
Љубичино сликарство је од почетка би
ло у знаку реализма и импресионизма,

ене слике су биле за
ступљене и на изло
жбам а краг уј ев ач
ких сликара у Сир е
ну (Француска) 1969,
Тренчину (Чехословачка), Приштини и
Карловцу 1970. Излажу се и на сталним
поставкама или тематским изложба
ма из збирке Народног музеја у Кра
гујевцу. Искрено се радујући оснива
њу музеја у Крагујевцу ангажовала се
на формирању и увећању уметничке
збирке. Захваљујући њеном пријатељ
ству са сестром Уроша Предића ини
цирано је даровање његових радова, па
су уз његово писмо у Музеј стигле и че
тири скице за иконе и два портрета, а
њеном позиву су се одазвали и њен а
прв а проф ес орк а Бет а Вук ан ов ић и
њен ђак Пеђа Милосављевић.
Била је члан Ладе и Удружења ликов
них уметника Крагујевца, које је устано
вило годишњу награду за цртеж која носи
њено име. Године 1958. добила је почасну
диплому града Крагујевца. Уз малоброј
не портрете и мотиве старог Крагујевца,
рађене уљем, темпером, акварелом и па
стелом, као и уља настала после губитка
вида, сачувани су и цртежи, илустрације и
мањи број карикатура. У оквиру Легата чу
ва се и неколико фотографија и примера
ка песама за децу откуцаних на машини,
а 2009. године Музеј је од Геронтолошког
центра у Крагујевцу преузео и сачувани
део њене скромне личне оставштине: пи
сма и дописнице – Бете Вукановић, Десан
ке Максимовић, Пеђе Милосављевића...,
две књиге утисака, исечци из штампе, пар
каталога и једна марама.
Када је 23. августа 1955. године потпи
сала тестамент, којим је граду Крагујевцу,
односно крагујевачком Народном музеју
завештала своје слике и свој дом, Љубица
Филиповић-Лазаревић није ни слутила
да ће „мала Галерија старог Крагујевца,
прве и најстарије крагујевачке сликарке“
то бити током наредних деценија само
повремено, понекад у кратким времен
ским интервалима. Тврдило се да је њен
тестамент изгубљен, па су овај простор
користиле разне општинске организаци
је и институције. Неочекивано, после три
десет шест година, у Општинском суду у
Крагујевцу пронађен је тестамент, тако да
је Народни музеј у Крагујевцу постао вла
сник Легата. У јесен 2011. године започело
се са заменом крова и другим радов и
ма на реконструкцији и обнови зграде.
Када се ови послови заврше, Љубичине
слике вратиће се кући и поново ће бити
доступне јавности. У плану је, такође, да
се у овај простор смести и огранак Вукове
задужбине, који ће се основати у Крагу
јевцу, чији чланови ће ту моћи да оства
рује своје активности у области културе,
образовања и духовности.

Споменка КОВАЧИЋ-ГУЖВИЋ

Вукове народне пословице о вину
 Kо вина вечера, воде руча.
 Вино и мудрога побудали.
 Вино не вели: хајде, него: сједи.
 Вино не мучи, него бучи.
 Вино од лозе, млијеко од козе, чоек од чоека.
 Вино пити а не опити се, нит је било,
нити може бити.
 Да је вина, и стрина би пила.

 Да ми је и полоша вина,
само да је крчмарица млада.
 Делија се ликом опасала,
а још пита ђе је љепше вино.
 Дигни се, тако се не мучио као они
што мећу воду у вино!
 До подне: пије вино Краљевићу Марко;
а по подне: јао моја мајко!
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Млади препознају
„знакове поред
свога пута“
Поводом Дана града Чачка,
Огранак Вукове задужбине
организовао је приредбу
„Млади чувари народне
духовне културе“
Поводом Дана града, Огранак Ву
кове задужбине у Чачку организовао
је и ове године традиционалну, де
сету по реду, приредбу „Млади чува
ри народне духовне културе“, на којој
су проглашени најбољи литерарни и
ликовни радови ученика основних и
средњих школа пристигли на конкурс,
који Огранак расписује сваког новем
бра поводом Вуковог рођендана, а у
част Дана града Чачка, који је уједно и
покровитељ ове приредбе. Ове године
једна од тема конкурса била је инспи
рисана делом и јубилејима нашег но
беловца Иве Андрића. На литерарни
конкурс стигло је више од 200 радова,
а на ликовни више од 80 – од Новог Са
да, Пећинаца, Панчева и Београда до
Нове Вароши, Ниша, Лесковца и Кња
жевца и готово свих школа у округу.
Највећа вредност овог конкурса је
чињеница да је он одавно превази
шао Моравички округ, па и границе
Србије, јер су га таквим учинили ра
дови који редовно стижу из Републике
Српске и Црне Горе. Бројну публику,
награђене и госте у име града Чач
ка поздравио је Владица Гавриловић,
члан Градског већа, речима подршке
и захвалности ученицима, њиховим
проф есорима и родитељима, али и
људима из чачанског Огранка на на
порном раду у неговању правих вред
нос ти и подс тиц ању млад их да на
стваралачки начин негују свој иден
титет кроз очување језика и писма.
У истом тону о раду Огранка гово
рио је и Славко Вејиновић, извршни
саветник матичне Вукове задужбине
у Београду, истичући немерљив значај
активности огранака, поред осталог
и у раду са младима. Бурним апла
узима поздрављени су и Весна Кру
нић, председница Фондације Вукове
задужбине и професор Гимназије из
Градишке у Републици Српској, и Ве
ско Вукићевић, директор ОШ „Душан
Обрадовић“ из Жабљака, са којима су
стигли и награђени ученици. Атрак
тивним казивањем поезије овације
публике доживео је и гост програма,
дечј и пес ник Нед ељко Поп ад ић из
Београда. Свим школама учесници
ма конкурса председник чачанског
Огранк а мр Гроз дан а Ком ад ин ић
доделила је захвалнице и поручила
младима да увек имају на уму народ

ну мудрост „Тешко кући пред којом
туђе коло заигра“.
О радовима потписаним шифром
одлучивао је жири литерарног кон
курса који су чинили: књижевник, до
битник Вукове награде Ника Никола
Стојић, Данијела Микић Ковачевић,
пед аг ош ки сав етн ик, предс едн ик
жирија, мр Гроздана Комадинић, Зо
рица Лешовић Станојевић, новинар
„Чачанског гласа“, и Љиљана Павло
вић Глинтић, дипломирани економи
ста, задужбинар. Председник жирија
ликовног конкурса, историчар умет
ности Делфина Рајић, директор На
родног музеја, којој су у оцењивању
помогли библиотекар саветник Ми
лица Баковић и професор, задужби
нар Драгутин Лукић, прогласила је
награђене на ликовном конкурсу.
У уметничком делу програма насту
пили су трубачки оркестар ОШ „Иво
Андрић“ из Прањана, КУД „Бамби“,
ученици ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Све
ти Сава“, ОШ „Свети ђакон Авакум“
из Трнаве, ОШ „Степа Степановић“ из
Горње Горевнице, које су сценски при
премили учитељица Рада Ивановић,
професор разредне наставе Светлана
Лалић, наставница Мила Мутавџић и
професор Александра Јовановић.
Огранак Вукове задужбине упутио
је захвалност граду Чачку, Дому кул
туре, ИК „Легенда“, Међуопштинском
историјском архиву, Градској библио
теци, „Чачанском гласу“, ТВ Чачак, ТВ
Галаксија, Слободану Василићу из ТВ
„Канал Д“, Гроздани Комадинић, Ни
кол и Стој ићу, Мил ој у Стев ан ов ићу
„КМН“ и „Аутопревозтуристу“ Чачак
за помоћ и подршку Огранку.

Првонаграђени
Учен иц и у најм лађ ем узр ас ту од
прв ог до чет вртог разр ед а основн е
школ е пис ал и су на тем у „Најл еп
ше речи се шапућу“, средњи од петог
до осмог разреда на тему „Мој језик
је од злата јабука“, а за средњошкол
це изазов је била тема „Знакови по
ред пута мога“. У најмлађем узрасту
прве награде понели су: колективно
ОШ „Иво Анд рић“ Прањ ан и; Дес и
мир Медојевић, ОШ „Душан Обрадо
вић“ Жабљак, и Милица Марковић,
ОШ „Вук Караџић“ Чачак. У средњем
узрасту првонаграђени су: Будимир
Анђелић, ОШ „Душан Обрадовић“ Жа
бљак; Младен Брајковић, ОШ „Ратко
Вукићевић“ Ниш, и Никола Брковић,
ОШ „Вук Караџић“ Чачак. Међу сред
њошколцима најуспешнији су били:
Кристина Арсенијевић, ТШ у Пећин
цима; Катарина Пантовић, Техничка
школа Чачак, и Марко Хорват, ЕЛТШ
„Михајло Пупин“ из Новог Сада. Пр
вон аграђ ен и на ликовн ом конкур
су су међу најмлађима колективно

Песник Недељко Попадић са учесницима приредбе
ученици ОШ „Милан Благојевић“ из
Луч ан а и Јев рем Нед ељков ић, ОШ
„Мил иц а Пав лов ић“ Чач ак; у сред
њој кат ег ор иј и Там ар а Станков ић,
ОШ „Васа Чарапић“ Бели Поток Бео
град, а од средњошколаца, Анастасија
Коцић, Уметничка школа, Ниш. Свим
награђеним ученицима дароване су
књиге и дипломе, а школама захвал
нице.
З. Л. С.

ДЕСЕТ ГОДИНА ВУКОВЕ
„ДАНИЦЕ” У ГРАДИШЦИ

Снага у великој
породици
пренумераната
Једно десетљеће Градишчанци
се окупљају на промоцији
Вуковог календара „Даница”
На свечаности у Дому културе у Гра
дишци, 16. марта 2012. године, Фонда
ција Вукове задужбине обележила је 10
година рада огранка Вукове задужби
не. Том приликом пренумерантима
је уручено 19. годиште Данице 2012, а
оснивачима огранка и истакнутим по
јединцима захвалнице за њихов вели
ки допринос раду огранка. Свечаном
скупу присуствовали су Миод
 раг Ма
тицки, председник Скупштине Вукове
задужбине, Славко Вејиновић, управ
ник, и Снежана Бојић, секретар.
Оснивачка скупштина Огранка Ву
кове задужбине одржана је 14. јуна
2002. године у Дому култур е Вељко
Чуб рил ов ић, зах ваљујућ и иниц иј а
тивном одб ору, који су сачињавали

ПРЕПИСКА СА КУМОВИМА НАЈВЕЋЕ СРПСКЕ НАУЧНИЦЕ 20. ВЕКА

Последња писма Милеве
Марић-Ајнштајн
Драги моји кумови,
приредио др Драго
Његован, Прометеј,
Нови Сад 2011.

М

илева Марић-Ајн
штајн (1875–1948)
била је у интензив
ној кор ес понд ен
цији са својим ку
мовима Ђоком и Сидонијом Гајин
од 1935. до 1941. године. Током овог
периода послала је из Цириха у Но
ви Сад писма од којих је један део
сачуван и објављен у књизи Драги
моји кумови. Приређивач овог из
дања, др Драго Његован, побринуо
се да кор ес понд енц иј а буд е пре
несена у целости, са свим својим
обел ежј им а, проп раћ ен а и евен
туално преведена (две дописнице
на мађарском и два писма на не
мачком), али и прокоментарисана
на местима где је шири историјски
оквир помагао у бољем осветљењу
прилика у којима је она настајала.
Књига знатно употпуњује личност
највеће српске научнице 20. века,
како са њене интимне стране, када
је у питању оваква врста писама, та
ко и шире, уз бројне додатке везане
за њен целокупан живот.

Преписка Милевина са кумовима
садржи 30 писама, а откривена је пре
пет година, захваљујући новосадском
физичару Ђорђу Крстићу из Словени
је, иначе породичном пријатељу Ма
рићевих. Крстићу је педесетих година
прошлог века писма поверила упра
во Сидонија, а он их је пре неколи
ко година предао Музеју града Новог
Сада, заједно са још неким предме
тима који су припадали Милеви Ма
рић-Ајнштајн.
У уводном делу књиге који се на
тридесетак страна бави нашом, још
недовољно реаф
 ирмисаном научни
цом, др Његован исцрпно представља
путању животне линије Милеве Ма
рић-Ајнштајн, од малих ногу до идеје
и концепције једног извесног музеја
чије се покретање већ дуже време ста
вља у фокус. Сами поднаслови инди
кативни су за препознавање и лакше
праћење њеног животног пута: Мо
рални лик Милеве Марић-Ајнштајн;
Пор ек ло из Шајкаш ке, бачког дел а
Војне границе; Млади дани Милеве
Марић; Школовање Милеве Марић;
Студије Милеве Марић; Студентска
љубав и брак (научна сарадња Миле
ве Марић с Алб ертом Ајнштајном);
Остављена, деци посвећена; Неколико
података о Милевином брату проф. др
Милошу Марићу мл.; Последње годи
не Милеве Марић-Ајнштајн; Заборав
и излазак из сенке; Ка музеју Миле

др Борислав Шокчевић, проф. Радана
Станишљевић и др Божидар Гајић.
Оснивачка скупштина је протекла
уз звуке гуслара Ивана Поповића и
пјесму Смрт војводе Пријезде, као и
подршку великог броја појединаца из
јавног и културног живота Републике
Српске и Србије. Огранак је основан с
циљем да подстиче развој културе и
да развија све оне активности којима
се чува српски језик, ћирилица и на
родни обичаји, на темељима које је
Вук поставио.
У протеклих десет година рада, Огра
нак је организовао многе књижевне
промоције и трибине, изложбе слика
и графика и био је домаћин на годи

шњој скупштини Задужбине у Београ
ду. Истакнимо само промоције књига
мр Гроздане Комадинић, предсједни
це Огранка Вукове задужбине у Чачку,
као и изложбе графика др Борислава
Шокчевића, које су представљене и на
Вуковом сабору у Лозници 2007. годи
не. Том приликом на Сабору је бесје
дила и Радана Вила Станишљевић. У
јуну 2011. године извршено је брати
мљење Огранка у Чачку и Огранка у
Градишци због дугогодишње сарадње,
а на ползу свих нас.
С посебним задовољством истичемо
да је Огранак у Градишци редовно ор
ганизовао промоције сваког годишта
календара Даница и да он има најви
ше пренумераната од свих огранака
Вукове задужбине, који су окупљени
у великој вуковској породици.
Огранак има финансијску подршку
и разумијевање Скупштине општине
Градишка, као и велику помоћ и ра
зумијевање начелника општине Гра
дишка, господина Николе Крагуља,
и начелника Одјељења за друштвене
дјелатности, господина Бранка Бјело
вука. Такође, ту је и велика подршка
директора Гимназије у Градишци, го
сподина Петра Бурсаћа, за коришће
ње амфитеатра у вријеме док је Дом
култ ур е био у изг радњ и након по
жар а. Учен иц и Гимн аз иј е ред овн о
учествују у промоцијама Данице и по
мажу Огранку у прикупљању новца
од пренумераната и подјели кален
дара и позивница.
Снага Огранка налази се у великој
породици наших претплатника, који
ма дугујемо велику захвалност за ду
гогодишњу вјерност и помоћ у раду.
Весна КРУНИЋ,
професор, предсједник Огранка
Вукове задужбине у Градишци

ве и Алберта Ајнштајна у Новом Саду.
Повест о српској научници окончава
се набрајањем извора и литературе у
коју је њен састављач и приређивач
књиге др Драго Његован евидентно
био прилично упућен.
Несумњиво одавде стичемо слику
једне паметне девојчице, ученице, ко
ја велику подршку за свој таленат на
лази у родитељима, највише у свом
оцу Милошу. Њено школовање текло
је у континуитету али са честим про

Свечано обележена десета годишњица
Огранка Вукове задужбине у Градишци

менама места, тако да је школу поха
ђала у Руми (четири разреда основне
школе), потом у Новом Саду, Сремској
Митровици, Шапцу, Загребу и Цириху
где је завршила четврти разред Више
девојачке школе, док је матурски ис
пит полагала у Савезној медицинској
школи у Берну.
Иако је уписала студије медици
не након положеног пријемног ис
пита, Милева Марић постаје студент
Политехнике у Цириху, једина жена
и најстарија од свих (21). Са њом су
на групи били Марсел Гросман, Луј
Колроз, Јакоб Ерат, а као најмлађи од
свих, са 17,5 година, студент је постао
и Алберт Ајнштајн, Немац јеврејског
порекла. Милева Марић ступа с њим
у љубавну везу, а потом и брак, а да је
та веза имала тешкоћа, говоре подаци
да је Милева једно време била на уни
верзитету у Хајделбергу, али се на по
тицај Албертов вратила на циришку
Политехнику, да је ванбрачно родила

девојчицу и дала на усвајање, после
чега се детету након две године губи
сваки траг, а да је Алберта Ајнштајна
у то време мајка Паулина одвраћала
од брака са својом студентском љуба
ви. Након Албертовог доктората 1902.
селе се у Берн. Он и Милева, која је
завршила студије али није доктори
рала, тамо се следеће године венчава
ју и добијају децу: 1904. године Ханса
Алберта, који ће завршити у Америци
са женом и децом и тамо остварити
каријеру универзитетског професора,
и 1910. године Едуарда, који је оболео
од шизофреније као студент медици
не коју није завршио и о којем је Ми
лева бринула до своје смрти.
Зна се да је Алберт Ајнштајн са по
родицом у три наврата боравио у Но
вом Саду – 1905, 1907. и 1913. године.
Пре Првог светског рата живели су
годину дана у Прагу, потом у Берли
ну, што је било кобно за њихов брак, и
1914. године Милева се са децом сели
у Цирих. Развели су се 1919. године, а
Алберт Ајнштајн се оженио рођаком
Елзом са којом је дуги низ година био
у вези и са којом није имао деце. Еми
грирао је у Америку 1933. и тамо умро
1955. године.

М

Кућа Милеве Марић-Ајнштајн

илева Марић-Ајн
штајн је последњи
пут посетила Нови
Сад 1938. год ин е,
дал еко иза смрт и
свог оца (1922), мајке (1935) и сестре,
и са чињеницом о нестанку брата
Милоша, који се није вратио после
Првог светског рата. Боравила је та
да код својих кумова Гајин са којима
је од раније била у преписци и ко
ји су јој несебично помагали, шаљу
ћи јој новац од станарине са њених
имања, чувајући њену кућу и бри
нући се о правним и имовинским
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Седми
Сретењски сабор
Огранак Вукове задужбине у Љу
бљани (Установа Вукова задужбина)
одржао је 15. фебруара 2012. године VII
Сретењски сабор, на коме су евоци
рана сећања на блискост између сло

низован је музичко-поетски програм
И би реч на извору, у коме су учество
вали крушевачки песници, певачи и
инструменталисти.
Огранак је учествовао у организа
циј и Вај арс ке кол он иј е Бел ов одс ки
пешчар и Мозаичарске школе и ко
лоније Младен Србиновић, Беловод
ске розете...
Иницирао је остварење програма
Клесари Беле Воде у оквиру пројек

програм Јесеновање Поморавља, Лев
ча и Темнића, у коме су учествовали
певачи и инструменталисти из Риљ
ца, Милутовца и Беле Воде.
Огранак је поклонио стотинак књи
га библиотекама манастира Прера
довац у Левчу и Комаране у Темнићу
чији је и оснивач. Радило се на уре
ђењу малог амфитеатра и излетишта
Кисељаја да би се обновила традиција
сеоског и бањског туризма. На Бадње
вече је у великом амфитеатру органи
зован уметнички програм и ватромет
за децу овог краја.
Огранак је издао часопис Моравски
цароставник и књигу сећања из Мат
хаузена До пакла и натраг Миод
 рага
Годића са суиздавачем Историјским
архивом из Крушевца.
Сви ови програми, углавном, реа
лизовани су у сарадњи са Месном за
једницом и КУД Ратко Јовановић из
Беле Воде и Културним центром из
Крушевца.

Велибор ЛАЗАРЕВИЋ

ВеликИ ПоповАц

Први Огранак
у Браничевском
округу
Коморни хор Ипавска, диригент Матјаж Шчек
венс ких нар од а, њихов их судб ин а,
култура и језика. Посебно су евоци
рана сећање на деведесет пет година
руског царства и цара Николаја II Ро
манова и њихов допринос стварању
Краљевине Југославије, прве заједнич
ке државе Јужних Словена. На почетку
свечаности наступио је хор из Випав
ске долине под руководством дири
гента Матјажа Шчека, а затим је проф.
др Мирољуб Кљајић говорио о српскоруској сарадњи у Првом светском рату
(1914–1918). Гост Сабора био је Вален
тин Пивоваров, украјински народни
уметник – члан опере у Марибору. На
свечаности су додељена и признања
Вукове задужбине за допринос развоју
словенских култура, о чему је говорио
проф. др Владимир Осолник. Призна
ња су добили: Матјаж Шчек, диригент
Коморног хора Ипавска из Випаве, Ва
лентин Пивоваров, Рифат Кадирович
Патев, директор Руског центра науке
и културе у Љубљани, и Нани Поља
нец – Музеј Рогашка Слатина.

Живорад АНДРЕЈИЋ

БЕЛА ВОДА

Година подвига
Огранак Вукове задужбине у Белој
Води имао је богату активност у 2011.
години. У излетишту Кисељаја орга

Милева Марић-Ајнштајн
пословима. У време преписке коју
овде имамо прилику да читамо, Ми
лева је у циришком стану негова
ла млађег сина Едуарда и издржа
вала се дајући часове математике
и клавира.
Др Драго Његован се не удубљује у
ову врсту тематике, али даје изворе
за ревалоризацију Милевиног удела у
научном раду Алберта Ајнштајна, на
водећи да је совјетски научник Абра
хам Јофе био тај који је први упутио
у идентитет прво потписане, а потом
избрисане ауторке једног чланка Ал
берта Ајнштајна из физике, а од тада
су највише на откривању њеног зна
чаја радили мр Ђорђе У. Крстић, др
Растко Маглић и сарадници руског
сајта http://www.sceptic-ratio.narod.ru
који води др Олег Акимов. Преглед за
вршава набрајањем спомен-обележја
и других јавних одговора на лик и де
ло Милеве Марић-Ајнштајн у српском
друштву, а књигу употпуњује богатим
илустративним материјалом који се
једн им дел ом одн ос и на правн а и
друга документа које је ауторка пи

та заштите нематеријалне културне
баштине под покровитељством Уне
ска и снимање документарног фил
ма. Такође, помогао је снимање и три
емисије Милана Глишовића: Селима
у походе ТВ Краљево и емисије о кле
сарима у серији Стари занати – од
предака за поколења ТВ Лотел плус из
Лознице и Агенције Aida way из Кра
гујевца.
У септ емб ру Огран ак је у Муз е
ју клесарства и вајарства Моравске
школе организовао Симпозијум ва
јара и сликара Раде Боровић, на коме
су учествовали мр Петар Ђуза, проф.
Универзитета из Бе
ограда, Зоран Рајко
вић из Крушевца и
Драгиша Обрадовић
из Врњ ачк е Бањ е.
Том приликом про
мовисана је и књига
Драгише Обрадови
ћа О уметности и
уметницима, о ко
јој су говорили Ве
либор Лазаревић и
аутор. Затим, одржан је и музичко по
етски програм на Морави Моравски
цароставник, у коме су учествовали
Раша Попов, новосадски, крушевачки
и трстенички песници, вокални соли
сти и инструменталисти.
У октобру је у излетишту Кисеља
ја организован културно-уметнички

сама често спомињала и слала, или
примала, уз њих, те на фотографије
које говоре о њеном животу и на ко
јима се виде сви важни актери њене
одисеје.
Писма је Милева писала ћирили
цом, на правилном и јасном српском
језику. Њене реченице нису биле по
себно замршене нити дуге, дух вре
мена се може у њима наслутити, али
преко врло малог броја архаизама, те
присуства германизама. Милева се
највише држала тачности податка и
то је нешто што се одразило и на њен
језик. Теме ове преписке највише су
биле везане за проблеме које је изно
сила преко питања њеног наследства,
одн ос но имањ а свог покојн ог оца.
Брига о сину, његовом здрављу, те о
сопственим здравственим проблеми
ма, такође је једно од сталних места,
али и опште стање у земљи и Европи
које је у предвечерје Другог светског
рата попримало злокобне ноте.
Иза све те бриж нос ти, иза тег о
ба свакодневног живота, стоји једна
чврста рука која помно бележи сва
ки траг свог тадашњег постојања, која
у непрекидној комуникацији са си
ном Хансом у Америци, са Албертом
Ајнштајном, кога ретко спомиње и без
икаквог анимозитета, са пријатељима
и са кумовима као једином споном са
завичајем, успева да опстаје и да се
избори са питањима сопственог сми
сла. Иза сенке усамљености открива
се једна јака жена, свесна своје про
шлос ти и кор ен а, дуб око вез ан а за
њих, за меморабилије које открива
ју њене младалачке и детињске љу
бави: од својих кумова тражи да јој из
родитељске куће пошаљу, ако им није
тешко (што често скрушено наглаша
ва), „које парче веша, нпр. који јастук
и што би највећма волела, то је мамин
велики шал од шпиценштофа“.

Лидија МУСТЕДАНАГИЋ

У пет ак, 24. феб руа р а 2012. у Ве
ликом Поповцу (општина Петровац
на Млави) основан је Огранак Вуко
ве задужбине за Браничевски округ.
На оснивачкој Скупштини изабран
је Управн и одб ор: Рад е Обр ад ов ић,
предс едн ик, Аца Жив от ић, сек ре
тар, Драгиша Љубисављевић, благај
ник, и чланови Живорад Јанковић,
Тат јан а Живков ић, Драг иш а Нико
лић, Мића Аксентијевић, Драгољуб
Милосављевић, Драган Јацановић и
Јадранка Цветковић. Госте је у име
Вукове задужбине поздравио пред
седн ик Скупш тин е Мио д раг Ма

тицк и. На Скупш тин и је утврђ ен и
програм рада Огранка. Прва велика
заједничка манифестација, која ће се
одржати 8. априла у порти споменцркве „Св. пророк Илија“, јесте четвр
ти по реду Песнички духовни сабор
„Ћириличко огледало српске душе“,
чији је покровитељ општина Петро
вац на Млави. Биће објављен и збор
ник награђених радова на конкурсу
пое зије, као и пригодне беседе. Бе
седник на саборишту биће академик
Матија Бећковић.
М. М.

ЛОЗНИЦА

Четири деценије
Вуковог гласника
Мало је средњошколских листова
у Републици Србији који, попут Ву
ковог гласника, бележе непрекидно
вишегодишње излажење. Први број
листа, како је у импресуму утиснуто
– бивших и садашњих ученика и про
фесора Гимназије „Вук Караџић“ у Ло
зници – појавио се 1971. године када
је свечано обележено сто година од
почетка рада ове васпитно-образов
не установе. Од тада до данас лист,
у препознатљивој ликовној опреми
(чиј и је твор ац акад емс ки слик ар
Бранко Миљуш) и станд ард из ов а
ном формату излази континуирано
– сваке год ин е, 8. нов емб ра, пов о
дом дана школе и Вуковог рођенда
на. Ове школске године штампан је
41. број Вуковог гласника. Лист је до
живео једно ванредно издање у пово
ду уручења Вукове награде – највишег
републичког признања у области на
уке, уметности и образовања, које је
школи додељено 1997. године.
Управа школе и ентузијазам учени
ка и професора нису дозволили да се,
ни у најтежим и најбурнијим година
ма наше најновије историје, излаже
ње листа прекине. Највише страница
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(24) имао је број из 1979, а најмање (са
мо шест) број из 1994. године.
Уз пуну свест о значају писане (и
изговорене) речи и свест о друштве
ној мисији школе, тридесетак профе
сора и око четири стотине ученика
различитих генерација удахњивали
су четрдесет година живот овом гла
силу, оставивши занимљив документ
о својој школи и средини у којој она
егзистира, о себи и свом времену, о
личним и колективним интересова
њима и стремљењима, дилемама и
недоумицама кроз које се пролазило,
избору за који се опредељивало. Поје
дини од тих ученика, који су своја пе
ра калили у Вуковом гласнику, данас
су дописници дневних и недељних
листова, чланови Удружења књижев
ника Србије...
Следећи традицију и већ артику
лисану физиономију, и 41. број Вуко
вог гласника доноси низ занимљивих
прилога од којих издвајамо: кратак
запис о вредном јубилеју школе: 140
година у служби напретка, пригод
но подс ећ ањ е на
знач ајн е књижев
не год иш њиц е (50
год ин а од Анд ри
ћев е Ноб ел ов е на
граде; 50 година од
смрти најдаровити
јег српског песника
Бранк а Миљков и
ћа) и истраживачки
текст Од гимназијске
до универзитетске
катедре. Читаве две стране посвеће
не су награђеним радовима са лите
ралног конкурса Вуково звоно, који
организује Огранак Вукове задужби
не у Гимназији и Центар за културу
у Лозници. У листу су се, такође, на
шли и Прилог проучавању школства
у Јадру, приказ Призора, часописа за
култ урн у истор иј у Јад ра, Изл ог ло
зничке књиге, првонаграђени радови
ученика са Лимских вечери поезије
и конкурс за приповетку Лаза Лаза
ревић, прозни и поетски записи са
дашњих и бивших ученика. Ту је и
запис о Миловану Ђокићу, ђаку гене
рације и члану државне екипе која је
Србију представљала на светској фи
зичкој олимпијади одржаној овог ле
та на Тајланду. Објављен је и разговор
са великим заљубљеником у гусле и
председником Гусларске секције КУД
Караџић, професором Раденком Јане
вом. У рубрици Од свега помало нашао
се текст Занимљива математика и
прилог из историје аутомобилизма,
Почетак на три точка и др.
Лист је ове године штампан на 16
страница. Комплет Вуковог гласника
са примерцима од 1. до 36. броја по
везан је и поклоњен Вуковој задужби
ни у Београду.

Милован М. РАДИВОЈЕВИЋ

ПЕДАГОШКИ ФОРУМ – МЕСТО ОКУПЉАЊА ПЕДАГОГА И ИЗВОЂАЧА
МУЗИЧКИХ И СЦЕНСКИХ УМЕТНОСТИ

Афирмација педагогије
сценских уметности
Основни циљ
Педагошког форума
јесте укључивање
што већег броја
педагога и покривање
читаве вертикале
уметничке педагогије
– од предшколског
до универзитетског
образовања

И

дејни творац, органи
затор и руководилац
Пед агош ког форум а
је српски педагог, пи
јаниста и композитор
Вера Миланковић, редовни профе
сор на Факултету музичке уметно
сти у Београду. Педагошки форум
сценских уметности, као непрофи
табилна организација заснована на
ентузијазму неколицине људи оку
пљене око почетне идеје, предста
вља институцију у којој се разме
њују искуства и излажу резултати
педагошких истраживања. Настао
пре четрнаест година, Педагошки
форум представља место окупља

ња педагога и извођача музичких и
сценских уметности. Учесници до
садашњих педагошких форума би
ли су из различитих институција:
факултета, института, академија и
музичких школа, како из земље (Бе
оград, Ниш, Крагујевац, Смедерево,
Краљево, Сремска Каменица, Срем
ска Митровица, Косовска Митрови
ца), тако из регион
 а (Босна и Херце
говина, Црна Гора) и иностранства
(Шпанија, Немачка, Литванија, Грч
ка, Америка).
Теме претходних педагошких фо
рума биле су разноврсне: особености
наставе солфеђа; песма као средство
комуникације; певање као средство
тумачења музике; утицај жанра на
процес тумачења музике; естетска,
психофизичка и когнитивна припре
ма за извођење; покрет у музичким
и сценским уметностима; од рецеп
циј е до инт ерп рет ац иј е; игра у пе
дагогији сценских уметности. После
сваког одржаног скупа, Факултет му
зичке уметн ос ти у Бео град у штам
пао је Зборник Педагошког форума
сценских уметности. Од 2010. године,
Пед аг ош ки фор ум сценс ких умет
нос ти пос тао је одоб рен и прог рам
– акред итов ан и сем ин ар од стран е
Завода за унапређење образовања и
васпитања.

Основни циљ Педагошког форума
јес те укључ ив ањ е што већ ег број а
пед аг ога и пок рив ањ е читав е вер
тик ал е уметн ичке пед аг ог иј е – од
предш колс ког до унив ерз ит етс ког
образовања. Нарочито значајан дело
круг Педагошког форума посвећен је
наставницима којима је педагогија
једини облик бављења музиком. Тако
се афирмише континуитет педагоги
је сценских уметности у Србији, али
се она поставља у контекст светских
токова развоја. Такође, у рад Педаго
шког форума укључени су и педагози
који се баве специјалном едукаци
јом, тј. радом са децом са посебним
потребама, као и са децом ометеном
у развоју.
Пед аг ог иј а сценс ких уметн ос ти
у радовима је приказана из разли
чит их углов а: соц ио л ош ког, психо
лошког, физиолошког, когнитивног,
филоз офског и историјског. Радови
кој и су изл ож ен и на пед аг ош ким
форумима по својој садржини при
падају теор етским, емпиријским и
практичним истраживањима. До са
да је на педагошким форумима радо
ве изложило више од сто предавача. У
зборницима Педагошког форума об
јављено је више од двеста стручних и
научних радова, а одржано је триде
сетак радионица.

Милена ПЕТРОВИЋ
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Зимски сусрети наставника и професора
српског језика и књижевности
Сусрети у језику су за нас
најважнији, јер језик
представља истински
свод српске културе

Име __________________________________________________________________
Презиме _____________________________________________________________

У

организацији Друштва
за српски језик и књи
жевност Србије, Мини
старства просвете и на
уке Републике Србије и
Филолошког факултета у Београду,
од 12. до 14. јануара одржани су, у
Сали хероја Филолошког факулте
та Универзитета у Београду, 53. пут
по реду, традиционални троднев
ни сусрети наставника и професо
ра српског језика и књижевности,
чији је редовни покровитељ и Ву
кова задужбина.
Ови сус рет и, по реч им а проф. др
Бошка Сувајџића, председника Дру
штва за српски језик и књижевност
Србије, имају своју мисију, јер вра
ћају веру у достојанство нашег пози
ва, подижу самопоштовање, помажу
нам да се раз аб ер ем о у акт уе лн им
збивањима.
На семинару је разговарано о не
кол ико важ них тем а: о акт уе лн им
пит ањ им а нас тав е и пол ожај у на
ставника српског језика и књижевно
сти у Србији, наставним плановима
и програмима, примени образовних
стандарда у настави и питањима ин
клуз иј е. Као и претходн их год ин а,
семинар је у преподневним сатима

Матични број (физичка лица) _______________________________________
Фирма _______________________________________________________________
ПИБ бр. ______________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________
Поштански број ______________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Сусрети просветних радника у Сали хероја
радио у пленуму, а после подне у ра
дионицама. Организован је и округли
сто о реформи школства у Србији са
релевантним саговорницима. Пово
дом обележавања 50-годишњице до
деле Нобелове награде Иви Андрићу,
на семинару је посебна пажња била
посвећена делу нашег нобеловца.
Као и обично, зимски семинар је
био права прилика за сусрете и су
очавања две раздвојене мисли: јед
не теоријске, универзитетске, и друге
утемељене у пракси – а обе усмерене
једна ка другој. Како је истакао про
фес ор Сув ајџ ић, све то предс тав ља
радост спознавања, разгрев разуме
вањ а, штед рост прос већ ив ањ а. Су
срети у језику су за нас најважнији,

Даница
за младе

А

Отворена
врата
Вукове
задужбине

јер језик представља истински свод
српске културе. Он сведочи о непре
сушној људској потреби да се говори
и приповеда и онда када се ћути. Овај
семинар је, дакле, био прилика да се
представе и уприличе језички сусре
ти са Андрићем, Доситејем, Вуком,
Мркаљем...
И овог од иш њи сус рет и прос вет
них радника представљали су и ма
ли искорак у враћању поштовања и
достојанства просветарској и просве
титељској професији која јесте, како
рече председник Друштва за српски
језик и књижевност, часна и досто
јанствена, иако је, понекад нам се чи
ни, неадекватно вреднована.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Позив за
награде Вукове
задужбине
у 2012. години

лм ан ах Дан иц а има
своје утемељење у ву
ковс кој трад иц иј и.
Као такав, овај једин
ствен српски народни
забавни календар излази већ 19 го
дина и разликује се од периодике
која се данас нуди читаоцима. Од
пре четири године има и додатак
Даницу за младе.
Даница за младе настала је као плод
сна двојице браће, Миленка и Миодра
га Матицког, који се остварио после
више деценија. Од стотинак страна,
колико је имао на почетку, овај до
датак данас има више од две стотине
страница.
Јавља се у два облика. Као додатак
целовитој књизи, где представља леп
наставак онога што се пише за одра
сле, и у форми посебног издања који
је доступнији деци.
Циљ овог издања јесте окупљање.
Дан иц а за млад е окуп ља оне кој и
своја књижевна остварења намењу
ју младима и ретка је прилика да се
они данас у већем броју нађу на јед
ном месту. Такође, она окупља децу и
младе око вредности српске културе и
културе ћириличног писма.
Даница за младе објављује различи
те жанрове – од тзв. малих форми до
оних великих, као што су: афоризам,
епиграм, загонетка, успаванка, поези
ја за децу, басна, бајка, шаљива при
ча, али и фантастична и психолошка,
авантуристичка. Она показује савре
мену литерарну продукцију, али се
присећа и старијих писаца поводом
њихових годишњица. Нису мање ва
жни ни радови млађих и старијих уче
ника и њихови ликовни прилози који
су увек окупљени око неке заједничке
теме. Овога пута то је појам БРАТ.
Наравно, заступљени су и новински
жанрови као што су: интервју, прегле
ди, писма читалаца. Увек постоји и
прилог посвећен изучавању каквог
зан ата, пос ла, уметн ичке веш тин е
или какве научне области, популар

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

В

укова задужбина од 1990.
год ин е дод ељуј е год и
шње награде за науку и
за уметност. Награђују
се по једно дело у обла
сти науке и уметности објављено,
изведено или приказано од 1. ок
тобра претходне до 1. октобра ове
године.

Даница за младе, година IV
но објашњене. Обраћа се пажња на
књиге које су се појавиле у протеклој
години, као и на обележавање разли
читих манифестација и окупљања ко
ја су се догодила.
У Даници за младе бира се песник
године. Намера је да се после изве
сног времена ови интервјуи и радови
песника сакупе и посебно објаве.
Даница за младе окупила је у прет
ходној години већи број деце и мла
дих, али и оне стар иј е на Ђачком
Вуковом сабору, на Змајевим дечјим
играма, у Београду у Кући Ђуре Јакши
ћа, у Баваништу, у школама и огран
цима Вукове задужбине. Постоји жеља
и намера да се ови сусрети интензиви
рају и да се овај алманах чешће пред
ставља у школама Србије.
Свест да на младима свет остаје по
кретач је многих делатности Вукове
задужбине а овај алманах свакако је
важнији део тих замисли. Он пред
ставља лепу конкретизацију жеља за
преношењем наше аутентичне кул
турне традиције.

Гордана МАЛЕТИЋ

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

Награда за уметност додељује се
једном аутору за оригинално умет
ничко дело настало у Србији или ино
странству, односно за књижевно дело
објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се једном
аутору за научно дело, оригинални
истраживачки научни рад, објављено
на српском језику, из научних области
којима се бавио Вук Караџић (наука о
књижевности, историја, лингвистика,
фолклористика, етнологија, етногра
фија, етномузикологија, географија).
Награда се не додељује за критичка
издања, зборнике радова, антологије
и приређивачке послове.
Наг рад а се сас тој и се од пов ељ е,
плакете са Вуковим ликом и новча
ног износа.
Предлоге за награде могу подно
сити појединци, научне и просвет
не установе и установе културе, као
и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбори
Вукове задужбине за науку и за умет
ност.
Позивамо заинтересована правна
и физичка лица да доставе предлоге
за награде Вукове задужбине за 2012.
годину.
Уз предлог доставити образложење
и два примерка дела које се предла
же за награду (ако је у питању књига
или друга публикација). Предлози се
достављају до 1. октобра 2012. године,
на адресу: Вукова задужбина, 11000 Бе
оград, Краља Милана 2.

Факс _________________________________________________________________
Е-mail _______________________________________________________________
Годишња претплата (три броја, са ПТТ трошковима): 300 дин.
Претплата се може извршити:
Доставом поруџбенице путем поште:
Вукова задужбина, Краља Милана 2, 11000 Београд;
На телефоне:
011-2683-890, 011-2682-803
Факсом: 011-2685-752
На мејлове:
sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs;
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs;
slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
1. Даница за 1994. годину 1.000,00 дин./ком.
2. Д
 аница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008.
годину ....................................................................................... 800,00 дин./ по наслову
3. Даница за 2009. годину .................................................................... 900,00 дин./ком.
4. Даница за 2010. годину ................................................................. 1.000,00 дин./ком.
5. Даница за 2011. годину ................................................................. 1.000,00 дин./ком.
6. Даница за 2012. годину ................................................................. 1.000,00 дин./ком.
7. Даница за 2013. годину ............................. 900,00 дин./ком. (претплатна цена)
8. Даница за младе III (2011) .............................................................. 250,00 дин./ком.
9. Даница за младе IV (2012) .............................................................. 300,00 дин./ком.
10. Фототипско издање Данице из 1826. године ....................... 1.000,00 дин./ком.
11. Фототипско издање Данице из 1827. године ....................... 1.000,00 дин./ком.
12. Фототипско издање Данице из 1828. године ....................... 1.000,00 дин./ком.
13. Фототипско издање Данице из 1829. године ....................... 1.000,00 дин./ком.
14. Фототипско издање Данице из 1834. године ....................... 1.000,00 дин./ком.
15. Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић, ............. 1.000,00 дин./ком.
16. А
 ктуелности Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (10)
..................................................................................................................... 400,00 дин./ком.
17. Зборник радова, Творци српског књижевног језика ........... 1.000,00 дин./ком.
18. Славко Вејиновић, Задужбинарство код Срба ................... 2.900,00 дин./ком.
19. С
 рем кроз векове, Зборник радова са Научног скупа „Слојеви културе Фру
шке горе и Срема”, издавачи: Вукова задужбина, Огранак Вукове задужбине
у Беочину и Институт за књижевност и уметност (едиција Синтезе),
.................................................................................................................. 1.500,00 дин./ком.
20. Банат кроз векове, Зборник радова. Издавач: Вукова задужбина (едиција
Синтезе) Београд, 2010, ................................................................. 3.000,00 дин./ком.
21. Историја рударства у Срба – Старо српско рударство – аутори: Симо Ћир
ковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук (едиција Синтезе),
..................................................................................................................... 1.000,00 дин./ком.
22. С
 тудије о Србима – Славистика - Србистика (изабрани радови), Владимир
П. Гутков, издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова заду
жбина и Матица српска, ................................................................. 800,00 дин./ком.
23. С
 тудије о Србима – Српскохрватска јуначка песма (Максимилијан Браун),
издавачи Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и Ма
тица српска, .......................................................................................... 800,00 дин./ком.
24. С
 тудије о Србима – Историја српске књижевности (Павле Јозеф Шафарик),
издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и Ма
тица српска, .......................................................................................... 800,00 дин./ком.
25. С
 тудије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској (Предраг Степано
вић), издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечије новине,
..................................................................................................................... 800,00 дин./ком.
26. Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме (Герхард Невекловски),
издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина,
..................................................................................................................... 700,00 дин./ком.
27. С
 тудије о Србима – Прилози о српском предвуковском књижевном језику
(Александар Албијанић), издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска
и Вукова задужбина, ......................................................................... 500,00 дин./ком.
28. С
 тудије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских народа (Илија
Конев), издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица Српска и Вукова заду
жбина, ..................................................................................................... 400,00 дин./ком.
29. С
 абрана дела Вука Стефановића Караџића - Преписка (III, VI, VII, VIII, IX, X
и XI књига, ............................................................................................. 1.200,00 дин./ком.
30. С
 поменар Мине Караџић – Приредио, поговор и белешке написао др Голуб
Добрашиновић. Издавач „Едит принт“, Београд, .................. 300,00 дин./ком.

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.

Задужбина оснива своје огранке у земљи и свету. Да би
се основао огранак Вукове задужбине неопходно је да За
дужбини приступи 15 нових задужбинара.
Задужбина у своме дому, с добродошлицом, очекује и
дочекује задужбинаре и добротворе, народне посленике,
писце и истраживаче, скупљаче народног блага, радни
ке, земљораднике и градитеље, привреднике и занатлије,
учитеље и ученике, професоре и студенте.
Вукова задужбина, Београд, Краља Милана 2
Телефони: 2682-803; 2683-890; факс: 2685-752
Текући рачун: 205-8530-09
E-mail: s lavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs
sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs

