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Лозница –
донатор награде
Лозница је и ове године била до
натор награда Вукове задужбине.
Вукова задужбина и град Лозница
потписали су 4. фебруара 2011. го
дине Протокол о сарадњи на про
граму додељивања награда Вукове
задужбине. Градоначелник Лозни
це, господин Видоје Петровић, у
поздравној речи приликом уручи
вања награда лауреатима позвао је
учеснике свечане седнице да посе
те Тршић и Лозницу и да учествују
на јубиларном, 80. Вуковом сабо
ру, који ће се одржати у септембру
2013. године.
С. В.
Лауреати: Михаило Војводић и Михајло Митровић

Рада Ђуричин говори стихове Милоша Црњанског

Уручене награде Вукове задужбине
за науку и за уметност за 2012. годину

У

Дому Вукове задужби
не, 18. априла 2013. го
дине, свечано су уру
чен е наград е Вуков е
задужбине за 2012. го
дину. Награда за науку уручена је
академику Михаилу Војводићу за
књигу Стојан Новаковић – у служби
национ
 алних и државних интере

са, а Награда за уметност архитекти
Михајлу Митровићу за књигу Архи
тектура Београда 1950–2012.
О лауреатима и награђеним делима
говорили су проф. др Слободан Груба
чић, дописни члан САНУ, др Драшко
Ређеп, академик Василије Крестић и
Бранко Бојовић, архитекта. Награде су

уручили др Миодраг Матицки, пред
седник Скупштине Вукове задужби
не, и Видоје Петровић, градоначелник
Лознице.
Вукова задужбина своје годишње
награде за науку и за уметност до
дељује од 1990. године и ово је било
23. уручивање награда. До сада је 47
лауреата примило ово признање. На

града Вукове задужбине састоји се из
Повеље, Плакете с Вуковим ликом и
новчаног износа.
У уметничком делу програма драм
ска уметница Рада Ђуричин говорила
је текст Стојана Новаковића О Косову
и читала стихове Милоша Црњанског
– Ламент над Београдом.

С. В.

Видоје Петровић

НАГРАДА ЗА НАУКУ

НАГРАДА ЗА УМЕТНОСТ

Реч Слободана Грубачића,
председника Одбора за
награде у науци

Реч Драшка Ређепа,
председника Одбора за
награде у уметности

С

лободан Грубачић, председник Од
бора за награде у науц
 и, на почет
ку излагања је истакао да је Одбор
за науку имао пред собом више
научних дела која испуњавају ви
соке захтеве Правилника о наградама. Две су
књиге биле с правом одмах издвојене: Таков
ски устанак – српске Цвети проф. Мирослава
Тимотијевића, у издању Историјског музеја
Србије и Филозофског факултета у Београду,
и књига о Стојану Новаковићу, у издању Срп
ске књижевне задруге, академика Михајла
Војводића. Поменуo је и неке од разлога који
су чланове нашег Одбора навели да награду
доделе Михајлу Војводићу.
Вредност овог рада, истакао је Грубачић, по
чива на интензивним, дугим и систематским
арх ивс ким ист раж ив ањ им а, на анал из ам а
државотворне анамнез е и далекосежних ре
зултата мање познатог Новаковићевог рада у
спољњој политици Србије, на заштити, упор
ној и континуираној, националних интереса,
још више на препознавању и тумачењу кључ
них преокрета – онога што се може означити
као пресудни роlitical turn. То је његово окре
тање од почетног аустрофилства ка русофил

Слободан Грубачић

Новаковић,
историчар чија је
судбина политика
Појавивши се на српској политичкој сце
ни након једног раздобља добронамерних
прегалаца, али често оскудних резултата,
Новаковић је, по речима Војводића, својим
стваралачким потенцијалом, великом рад
ном снагом и свестраном културном и поли
тичком активношћу успео да постане духовно
средиште своје епохе и да целокупни живот
свога народа усмери у посве новом правцу.
Велики научни и политички темперамент,
још већи државнички таленат, Новаковић је
био политичар чија је професија историја и
историчар чија је судбина политика.
ству, све до идеје која гради нову, политичку
парадигму: стварање балканског савеза као нај
јачег одбрамбеног бедема пред опасношћу од
Аустроугарске.
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рашко Ређеп, председник Одбора
за награде у уметности, истакао је
да је Одбор, на седници од 11. окто
бра 2012. године, у саставу: др Дра
шко Ређеп, председник, Светлана
Велмар Јанковић, Светислав Божић, Рада Ђу
ричин, Саша Миленић, Ђорђе Малавразић и
Ђоко Стојичић, једногласно донео одлуку да
се награда Вукове задужбине у области умет
ности за 2012. годину додели Михајлу Митро
вићу, архитекти из Београда, за књигу Архи
тектура Беог рада (1950–2012).
Образлажући одлуку Одбора, Драшко Ређеп је
истакао да Михајло Митровић иде у ред наших
надасве најрадозналијих духова. Истовремено
стваралац највише разине и сведок непотку
пљиве оданости времену и планиметријском
сну најв иш их урб ан ис тичк их пром иш љењ а,
Михајло Митровић је, како су године пролази
ле и како се Београд као метропола све више
уздизао отклањајући своју сенку, а загонетке и
непромишљености бивших модних трендова
одбацујући као змијске кошуљице на ветрови
тим стазама Дунава и Саве, унеколико иденти
фиковао своју биографију са градом који је, без
прекида, у настајању, у изградњи самој.
Чини се чак да нашег еминентног архитекту
и писца непроцењиво утицајног нашег есејског
штива, најчешће намењеног високим тиражи
ма, понајвише још интересује настајање урбаног
новог бића, са свим карнерима добитника и гу
битника, често у општој пометњи али и неодо
љивом шарму недисциплинованих потеза. Као
некад Јован Јовановић Змај, на новосадској кал
дрми, кога је највећма интересовала не само ка
нализација него и изградња овдашњих здања,
између осталог и славне српске гимназије ко
ја сад носи његово име, тако је и Митровић на
фамозном лицу места марио за полет, новину,
срећно решење. „За писање ове књиге није ко
ришћена уобичајена литература, оно је плод не
престаног, знатижељног и менталног дежурства
на градитељској сцени Београда, посматрања
одабраних објеката кроз субјективну пројек
тантску призму и лична пројектантска искуства,
у светлу мноштва чињеница на којима наста
је архитектонско дело.“ Тако Митровић тумачи
властиту пустоловину ловца који је, иначе, одав
де посматрано, одавно, уловљен у заљубљенич
ки превасходан, еротичан када и неуротичан
пејзаж престонице.

Драшко Ређеп

Митровић
идентификовао своју
биографију са градом
Михајло Митровић иде у ред наших на
дас ве најр ад оз нал иј их духов а. Истов ре
мено стваралац највише разине и сведок
непоткупљиве оданости времену и плани
метријском сну највиших урбанистичких
промишљења, Михајло Митровић је, како
су године пролазиле и како се Београд као
метропола све више уздизао отклањајући
своју сенку, а загонетке и непромишљено
сти бивших модних трендова одбацујући као
змијске кошуљице на ветровитим стазама
Дунава и Саве, унеколико идентификовао
своју биографију са градом који је, без пре
кида, у настајању, у изградњи самој.
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задужбини и њеним најзначајни
јим издањима.

Ученици у Дому
Вукове задужбине

Са седнице Савета и Управног одбора

Заједничка седница
Савета и Управног
одбора Вукове
задужбине
У оквиру припреме свечане сед
ниц е Вукове задужбин е (25), на
којој је обележено четврт века од
њеног оснивања и рада, Савет и
Управни одбор Вукове задужбине
одржали су 24. октобра 2012. годи
не заједничку седницу – предсе
давао је академик Видојко Јовић
– на којој су размотрени материја
ли припремљени за 25. Скупшти
ну: Споменица Вукова задужбина
1987–2012; 94. број листа Задужби
на, Извештај о раду Вукове заду
жбине за период новембар 2011
– новембар 2012; предлог Плана
рада Вукове задужбине, за пери
од новембар 2012 – октобар 2013,
Записник са Шесте седнице Савета
и Пете седнице Управног одбора.
После садржајне расправе, у ко
јој су учествовали готово сви чла
нови Управног одб ора и Савета,
усвојен је дневни ред Скупштине.
Прих ваћ ен је предл ог да Скуп
штин а има две одвој ен е седн и
це – радни и свечани део. Такође,
прихваћени су и предлози доку
мен ат а прип рем љен и за Скуп
штин у и утврђ ен предл ог да се
Мио д раг Мат ицк и пон ов о иза
бере за председника Скупштине,
Љубивоје Раденковић, за замени
ка председника Скупштине, а да
се Миодраг Тодоровић изабере за
члана Одбора Вукове задужбине за
награду у уметности.

Управни одбор
Седма седница Управног одбора
Вукове задужбине одржана је 26.
фебруар
 а 2013. године. На седни
ци је размотрен Финансијски из
вештај о раду Вукове задужбине
за период јануар–децембар 2012.
год ин е и Основ е фин анс ијс ког
плана за 2013. годину. После свео
бухватне расправе, Управни одбор
је једногласно усвојио оба финан
сијска документа. Такође, Управни
одбор је размотрио и остваривање
Програма Вукове задужбине за на
редни период и донео више одлу
ка из своје надлежности.
Седници је присуствовао и мр
Љуб ом ир Мил ут ин ов ић, пред
седник Надзорног одбора Вукове
задужбине, који је обавестио при
сутне да је Надзорни одбор, на сед
ници одржаној 25. фебруара 2013,
такође размотрио ова документа и
једногласно их усвојио.
Управни одбор Вукове задужби
не одржао је 12. априла 2013. го
дине и Осму седницу, на којој је
донео више одлука из своје над
лежности.

Вукова задужбина
у Лазаревцу
У Биб лио т ец и Дим ит риј е Ту
цовић у Лазар евцу 26. фебруара
2013. год ин е Вуков а зад ужбин а
представила је ученицима Основ
не школе Дуле Караклајић Пето го
диште Данице за младе. По добро
осмишљеном сценарију Миодрага
Матицког, у свечаној сали Библио
теке представљено је овогодишње
издање Данице за младе. Учени
ци су активно учествовали, слуша
јући пажљиво одабране текстове,
које су читале Мила Јовановић и
Нађа Максимовић, ученице 8. раз

реда ОШ Дуле Караклајић. На крају
програма Миодраг Матицки је по
звао децу ствараоце да шаљу своје
прилоге редакцији Данице за мла
де. Сви присутни ученици добили
су на поклон по примерак књиге
који им је уручио директор Библи
отеке, Ратко Вукелић.
У вечерњим сатима, у истој дво
рани Библиотеке, организована је
Трибина Вукове задужбине на ко
јој је Славко Вејиновић говорио о
четврт века Вукове задужбине и
истакао најзначајније активности
и резултате које је она остварила у
протеклом периоду. Миод
 раг Ма
тицки је представио овогодишње
јубиларно, двадесето годиште Да

Школарци добили на поклон
књигу Даница за младе
нице, истакавши текстове о Стојану
Новаковићу, Николи Т. Кашикови
ћу, Иви Андрићу, Првом српском
устанку, песмама Срба из расејања,
Данима европске баштине... Изра
зио је задовољство што је објављен
и Кратак правопис српског језика
Матице српске и Ћирилица – срп
ска калиграфска баштина.
Програм је водио директор Би
блиотеке, који је посебно указао
на значај Данице у очувању кул
турног и духовног идентитета срп
ског народа и позвао присутне да,
као пренумеранти на овај значај
ни алманах, постану чланови ве
лике вуковске породице.

Представљање
Данице за младе V
Даница за младе, школски забав
ник за 2013. годину, која већ пету
годину заредом излази и као по
себно издање Вукове задужбине,
представљена је у више београд
ских основних и средњих школа
(Владислав Рибникар, Дринка Па
вловић, Никола Тесла, Вук Караџић,
Руђер Бошковић, Владимир Назор,
Арчибалд Рајс, Лазар Саватић, Ја
јинц и, Медиц инс ка школ а, Прв а
београдска гимназија, Филолошка
гимн аз иј а, Зем унс ка гимн аз иј а,
Економска школа Нада Димић и
Средња дизајнерска школа). О овој
вредној књизи посвећеној млади
ма говорили су Миодраг Матиц
ки, главни и одговорни уредник,
и сарадници: Љиљана Симић, Гор
дана Малетић, Рајко Лукач, Мирја
на Булатовић, Бранко Стевановић,
Божидар Пешев, Урош Петровић и
Слађана Ристић.
У Дому Вукове задужбине уче
ницима Основне школе Иво Лола
Рибар из Београда представљена
је Даница за 2013. годину. Ђаци су
обишли споменички део зграде и
упознали се са радом Вукове заду
жбине. Са младима су се дружили
Слободан Станишић, писац за де
цу, и Љиљана Симић.
Даница 2013 и Даница за младе
V представљене су и у Допунској
школи српског језика у Лозани, у
Швајцарској. У Клубу Славија про
фес орк а српс ког јез ик а, Бој ан а
Станковић, говорила је о Вуковој

Вукову задужбину посетили су
14. децембра 2012. године ученици
Стручне школе за економију, пра
во и администрацију у Београду, са
професорком Јулијаном Јанковић. У
разговору са Славком Вејиновићем,
гости су се упознали са радом Ву
кове задужбине, која је обележила
вредан јубилеј – 25 година од осни
вања. Такође, ученици су се упозна
ли и са Домом Вукове задужбине,
спомеником културе од великог
значаја, у којем се Вукова задужби
на налази од 1988. године. На кра
ју посете ученици су се уписали у
Књигу утисака и добили на поклон
последњи број листа Задужбина и
Споменицу Вукове задужбине.

Трибина Вукове
задужбине
У Дому Вукове задужбине, 21.
марта 2013. год ин е, одржан а је
Осамн ае с та триб ин а из цик лу
са Култ урн о наслеђ е на кој ој је
разговарано о књизи др Веселке
Тончев, Непозната Гора (Софија,
2012). У раду Трибине учествова
ли су: др Радивоје Младеновић,
др Сањ а Рад ин ов ић, др Биљ ан а
Сикимић, др Харун Хасани и ау
тор књиге. У расправи је посебна
пажња посвећена традиционал
ној култ ур и и гов ору Гор ан ац а,
образ овању, обичајима, религи
ји, музиц и и игри. Истакнуто је
да Горанци, као посебна етничка
заједница, живе на простору Горе,
у Албанији, Македонији и Србији
и да су код њих снажни процеси
печалбарства и миграције, одно
сно одлазак са простора на који
ма су вековима живели. На крају
расправе приказан је и получасов
ни документарни филм Ђурђевдан
код Горанаца у Албанији.
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Задужбинари Вукове
задужбине (91)
БЕОГРАД
Нада Ђорђевић, добротвор
Душанка Миљевић
Светислав Предојевић, велики
добротвор
Мил ад ин Расп оп ов ић, доб ро
твор
КРУПАЊ
Ђорђе Стакић
НОВИ САД
Даница Вујков
Сједињене Америчке Државе
ЊУЈОРК
Радмила Милентијевић, велики
добротвор
Француска
ПАРИЗ
Ненад Хрисафовић, велики до
бротвор, у спомен мајци Деси и
теткама Заги, Мили и Дивни, пово
дом годишњица њихових смрти

Дарови Задужбини
Вуковој задужбини даровали су
своје књиге и књиге других ауто
ра: Симо Турудија, Бошко Сувај
џић, Милован Витезовић, Београд,
Жарко Димић, Сремски Карловци,
Огранак Нова Варош, Градски му
зеј, Суботица, ИП Прометеј, Дани
ца Вујков, Нови Сад, КОВ, Вршац,
Фондација Вукове задужбине Жа
бљак– Шавн ик– Плуж ин е (Црн а
Гора), Зоран Јанковић, Љубљана
(Словенија), Владимир Конечни,
Калифорнија (Сједињене Америч
ке Државе), Радомир Путниковић,
Лондон (Велика Британија).
Академик Миодраг Б. Протић,
сликар, поводом јубилеја „Четврт
века Вукове задужбине“ даровао је
две слике (уља на платну) које красе
Свечану салу Вукове задужбине.
Управа Вукове задужбине најто
плије им захваљује.
С. Б.

ЗА СЕЋАЊЕ
Остоја Балкански (1937–2013)

Тршић је кнежевина
писмености
Тршић, родно место Вука Ст.
Караџића, говорио је Балкански,
нема своје препознатљиво лице.
Сматрао је да би Тршић требало
да буде у знаку наше азбуке
и лика Вука Караџића

Остоја Балкански 

У Београду је, крајем јануара, преми
нуо наш познати вајар Остоја Балкански.
Пола века радио је и стварао у нашем
главном граду, у атељеу на Новом Бео
граду. Живео је тихо и повучено и свој
посао је схватао као мисију.
Средњу школу за примењене уметно
сти завршио је у Нишу, а Факултет приме
њених уметности (вајарство) у Београду
1964. године. Аутор је монографија: „Вук
и његови савременици”, „Обновитељи Ср
бије”, „Атеље цео свет”, „Дар роду”, „Земља
ници”, „Лица света”, „Отаџбини”... Прве две
деценије свог уметничког рада инспира
цију је налазио у људима и културама
земаља у развоју. Вајао је, сликао и изла
гао у Сирији, Судану, Нигерији, Либији,
Гвинеји, Ираку, Шри Ланки, Аустралији...
Портретисао је многе шефове несврста
них земаља. Аутор је спомен-обележја
несврстаности на Брионима и десет ре
љефа у Галерији несврстаних у Подгори
ци. Скулптуре и слике Остоје Балканског
налазе се код светских државника, у га
леријама и колекцијама широм света.
Излагао је у Београду, Шапцу, Нишу, Ора
шцу... Урадио је читав низ споменика, би
ста и рељефа. Историјском музеју Србије,
поводом два века од Првог српског устан
ка, поклонио је 69 рељефа-портрета вој
вода из Првог и Другог српског устанка.
Аутор је 250 рељефа-портрета знамени
тих Срба, од Немање до данашњих дана.
У Музеју Првог српског устанка у Орашцу,
у сталној поставци, налази се десет ње
гових рељефа-портрета најзнаменитијих
устаника. Урадио је и читав низ портре
та значајних књижевника: Симе Мата
вуљ а, Јов ан а Скерл ић а, Иве Анд рић а,
Милоша Црњанског, Исидоре Секулић,
Бранка Ћопића, Алексе Шантића, Петра
Кочића, Јована Дучића, Његоша, Меше
Селимовића, Борислава Пекића... Ту су и
портрети Вука Ст. Караџића, Филипа Ви
шњића, Милутина Миланковића, Нико
ле Тесле, Михајла Пупина, Љубе Тадића,
Предрага Милојевића, Јована Рашкови
ћа, Петра Лубарде...
Основној школи „Свети Сава”, у родном
селу Липнички Шор, поклонио је 24 ре
љефа Вука Ст. Караџића и његових са
временика.
У монографији Отаџбини, о којој је пи
сано у 92. броју листа Задужбина, при
казао је 219 портрета – рељефа српских
вел икан а. Сви порт рет и пор еђ ан и су
хронолошки, почев од владара из дина
стије Немањића из 12. века, преко вођа
и јунака из Првог и Другог устанка, до
осталих најпознатијих личности из на

ционалне историје, политике, културе,
књижевности, ликовне уметности и не
ких наших савременика. Лик патријарха
Павла је последњи у овој плејади при
казаних ликова. За сваку портретисану
личност дати су и основни биографски
подаци, што овом делу од националног
значаја, измећу осталог, обезбеђује мо
гућност да се користи у образовним про
цесима. Са пуно разлога се може рећи
да ова вредна књига, по свом садржају,
има својеврсни енциклопедијско-доку
ментарни, историјско-културолошки и
образовно-васпитни карактер и значај
и да јој је место у свим јавним и школ
ским библиотекама у земљи, заграничју
и српској дијаспори.
По замисли аутора, урађени рељефни
портрети треба да буду почетни садржај
до сада невиђеног споменика који расте
и који се шири личностима из сваке но
ве генерације заслужних грађана Србије.
Његова је замисао, такође, да овај спо
меник треба подићи у географском цен
тру Србије, као вечно спомен-обележје и
споменик радости и поноса што су та
ко велики људи били припадници нашег
рода. То би био јединствен и оригиналан
начин – како се један мали народ одужу
је својим великанима.
Тршић, родно место Вука Ст. Караџића,
говорио је Балкански, нема своје препо
знатљиво лице. Сматрао је да би Тршић
требало да буде у знаку наше азбуке и
лика Вука Ст. Караџића. Предлагао је да
се Тршић прогласи – кнежевином писме
ности. Његова идеја је и да се на почет
ку београдских улица поставе гранитне
плоч е са бар ељ еф им а личн ос ти чиј е
име улица носи. Тако би грађани, и го
сти главног града, сазнали нешто више
о српским великанима. Предлагао је, та
кође, и оснивање галерије српских прија
теља, у којој би се нашли Арчибалд Рајс,
Николај Николајевич Рајевски, генерал
Штурм, немачки војник Шулц... Био је
спреман да уради и поклони двадесет
портрета. Нажалост, ова племенита ва
јарова замисао није реализована.
У холу Удружења књижевника Србије,
у Француској 7, налазе се ликови вели
ких српских писаца – Симе Матавуља,
Јована Скерлића, Радоја Домановића,
Исидоре Секулић, Иве Андрића и Мило
ша Црњанског – које је Остоја Балкански
урадио и поклонио Удружењу.
Напустио нас је велики уметник, тих и
скроман човек, који је стално понављао:
„Жеља ми је била да мој рад буде у слу
жби народа”.
С. Б.

Фото Томислав Јањић

Радивоју Стоканову уручена
награда Дејан Медаковић
Сомб орски књижевник и историчар
књижевности Радивој Стоканов добит
ник је награде Дејан Медаковић за најбо
љи мемоарски спис објављен на српском
језику, у књизи или периодици прошле
године. Признање је добио за књигу Тра
говима Лазе Костића, а награда му је
уручена 11. јануара 2013. године, у из
давачкој кући Прометеј у Новом Саду.
На свечаности у Прометеју, који је обе
лежио и 23 године постојања и успешног
рада, ово значајно књижевно признање,
петом лауреату до сада, уручио је Павле
Медаковић, син нашег чувеног истори
чара уметности, беседника и писца, Де
јана Медаковића (1922–2008).
Поз драв љај ућ и доб итн ика наг рад е,
чланове жирија и многобројне госте, ди
ректор и главни уредник Прометеја, Зо
ран Колунџија, подсетио је да је награду
Дејан Медаковић издавач установио 2008.
године, у знак трајног сећања на свог зна
менитог аутора. Истакао је да је у про
теклих 15 година Прометеј објавио или
реиздао 38 Медаковићевих књига и да је
публиковао неколико књига које су поме
риле стандарде домаћег издаваштва.

Председник жирија, Драшко Ређеп, ре
као је да је Стоканову награда додељена
за књигу Траговима Лазе Костића у изда
њу београдске Алтере, напомињући да
се тај књижевни историчар деценијама
бави истраживањем Костићевог живота
и стваралаштва и да у свом делу наново
открива многобројне кључне, али и руб
не референце у вези са песником.
Захваливши члановима жирија што
су га уврстили у славодобитнике награ
де Дејан Медаковић, Стоканов се у бесе
ди присетио свог познанства са великим
ерудитом и указао на судбинске везе по
родице Медаковић са Лазом Костићем.
Посебно је нагласио да му је учињена из
узетна част и велико задовољство што се
обрео у реду ранијих награђеника: Моме
Капора, Миодрага Б. Протића, Мирка Де
мића и Василија Крестића.
***
Само неколико дана након што је при
мио награду „Дејан Медаковић“, Радивој
Стоканов је трагично страдао у свом до
му у Сомбору.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

ЗАДУЖБИНА, Лист Вукове задужбине. Година XXV – број 95, мај 2013. године. Редакција: Београд, Краља Милана 2. Телефони: 2682-803, 2683-890 и факс 2685-752. УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Славко Вејиновић
(главни и одговорни уредник), Снежана Бојић (секретар), Бранко Златковић, Јелена Јовановић, Милорад Јовановић, Вера Миланковић, Весна Танасковић, Мелита Милин, Милош Немањић, Радомир Ј. Поповић,
Будимир Поточан, Срето Танасић. Ликовно-графичка обрада Илија Милошевић. Лектор и коректор Ружа Милојевић. Фотографија Томислав Грујичић Равањац. Логотип Небојша Митрић. Типографско писмо:
Adamant. Лист излази три пута годишње: фебруар-март, мај-јуни, септембар-октобар. Годишња претплата са поштарином износи 300 динара. Жиро-рачун Задужбине је 205-8530-09. Девизни рачун: IBAN
RS35205007080003571468. Тираж: 1.500 примеракa. Штампа: Политика Штампарија д.о.о. Website: www.vukova-zaduzbina.rs; E-mail: slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs; snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs

3

МАЈ
2013.

Василије Крестић
На седници Одељења
историјских наука САНУ,
одржаној 27. јуна 2012. године,
донета је једногласна одлука
да књига дописног члана
Михаила Војводића, „Стојан
Новаковић у служби
националних и државних
интереса“, буде предложена
за награду Вукове задужбине

К

паднута од Аустроугарске, него је, уз посредова
ње сила Антанте, успео да дипломатски пораз,
који је доживела, заправо буде частан излазак
из кризе. У апатичној атмосфери, која је после
те кризе завладала Србијом, Новаковић је апе
ловао да се не клоне духом него да се јавно пре
дочи Европи да се српско питање мора праведно
решити и изнео је програм који је у том смислу
требало да буде путоказ српском народу. Везују
ћи се тада још јаче за идеју балканског савеза,
поздравио је ослободилачки рат против Турске
1912. године и чврсто и рационално заступао
интересе Србије на мировној конференцији у
Лондону.
Михаило Војводић се дуго и систематским ар
хивским истраживањем бавио утврђивањем ре

њига професора Војводића по
свећена је оном делу рада Сто
јан а Нов аков ић а кој и се тич е
њег ов ог ангажов ањ а на пољу
ослобођења и уједињења српског
народа. Она Новаковића представља као до
следног борца у испуњавању национ
 алних за
датака у спољној политици Србије.
На пословима спољне политике Новаковић
се, како пише Војводић, најпре огледао седам
десетих година XIX века кад је, као министар у
влади Јована Ристића, почео да ради на нацио
налном програму у прекограничним крајевима,
чему је остао привржен читавог живота, зато
што га је увек бринула судбина неослобођеног
дела Српства. Кад је, после признавања незави
сности Србије на Берлинском конгресу, главни
правац српске спољне политике био усмерен ка
Старој Србији и Македонији, Новаковић је имао
значајног учешћа у доношењу планова о пру
жању помоћи тамошњим Србима. Године 1886.
постао је посланик у Цариграду, чиме је отпо
чео његов вишегодишњи рад у дипломатији. Бо
равећи у два мандата у Цариграду (1886–1891,
1897–1900) држао је у својим рукама све конце
културно-просветног и пропагандног рада Ср
бије у Турској, и држећи се туркофилске поли
тике, користио легалне методе да се побољша
положај српског народа у Турској.
У време првог мандата отворио је неколико
српских конзулата у Старој Србији и Македо
нији, растурао књиге, отварао школе, подстицао
слање учитеља и свештеника, радио на поста
вљању српских владика. У томе је још више учи
нио као председник владе (1895–1896) кад је, у
настојању да на тим пословима задобије подр
шку Русије, своје аустрофилство заменио русо
филством. Уз помоћ Русије настојао је да сузбије
и претензије Бугарске на делове територија за
падно од обала Вардара.
У свом другом мандату у Цариграду, уз по
моћ српских конзула, сакупио је доказе о ал
банским насиљима над Србима и предочио их
турским властима и страним представницима
у Цариграду. Са места посланика у Паризу, где
је провео само неколико месеци током 1900. го
дине, упућивао је савете српској влади о Ста
рој Србији и Македонији, док је, као посланик у
Петрограду (1900–1905), покушавао да у рускоаустроугарски реформни план за Турску уне
се одредбу о признању српске народности на
њеном европском делу и вршио притисак да се
спроведу реформе у свим деловима косовског
вилајета, укључујући и оне у којима је живело
помешано српско и албанско становништво, што
је Аустроугарска спречавала желећи да Албанце
држи под својим утицајем. То питање је Нова
ковић ставио и у центар своје скупштинске ак
тивности по повратку из Петрограда, па је, на
пример, у једној интерпелацији 1906. године,
на драматичан начин упозорио на неопходност
заштите српског народа у Турској. У анексионој
кризи (1908–1909) Новаковић се нашао у жижи
догађаја, с обзиром на то да је као специјални
изасланик српске владе ишао на преговоре са
Портом, а још више кад је као председник владе
четворне коалиције избегао да Србија буде на
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зултата Новаковићевог рада у спољној политици
Србије. На то су га, како је сам нагласио, подста
кла истраживања улоге Србије у међународним
односима у последњим деценијама XIX и почет
ком XX века, с обзиром на то да је у активности
ма њених државника осећао значајно присуство
Новаковића. У једном вишедеценијском пери
оду могао је пратити Новаковићев континуи
ран рад у политици, пре свега усредсређен на
заштиту националних интереса српског наро
да. У испитивањима такве Новаковићеве улоге
Војводићу, међутим, није велику помоћ пружи
ла историографска литература. У ранијим тума
чењима спољне политике Србије Новаковићево
учешће је, рекло би се, неправедно остало у сен
ци других српских државника. Нешто више по
датака о његовом националном раду пружила
су му лична сећања Слободана Јовановића, као
и текст Јована Јовановића о његовој улози у ди
пломатији. Ни сам Новаковић се није потрудио
да у својим публикованим радовима остави до
вољно доказа о резултатима таквог рада. Једино
се о томе може нешто сазнати из његових ра
дова мемоарског карактера. У њима се осврнуо
на поједина збивања у XIX веку, а такође, из
нео је своја запажања и о анексионој кризи, и,
напокон, дао о томе своје оцене утемељене на
драгоценим искуствима која је стекао. Војводић
је, међутим, имао на располагању велики број
докумената фонда Министарства иностраних
дела и архивске заоставштине Стојана Новако
вића, који се чувају у Архиву Србије, а односе се
на Новаковићеву званичну и приватну препи
ску, а исто тако и његова писма која се налазе у
Архиву САНУ у Београду.
Војводићева књига односи се на део Новако
вићевог учешћа у политици, али је тако кон
ципирана да се у њој могу сагледати главни
резултати његове спољнополитичке активности
и уопште погледи на тада актуелно српско пи

тање које је чинило окосницу политике Србије.
Већи део њене садржине сведочи о Новаковиће
вом дипломатском раду из кога су проистицале
његове оцене и савети, највише о томе како да
се мења ситуација у европској Турској у корист
тамошњих Срба.
Војводић је настојао да обухвати разна пита
ња из којих се види са чиме се све Новаковић су
очавао као посланик, министар или председник
владе у свакодневном политичком раду, али се
посебно трудио да представи Новаковићево ви
ђење српског питања које се тицало ослобође
ња и уједињења српског народа и предлоге које
је давао за решење његове будућности. Пошто
је ово у највећој мери зависило од тога каква
ће бити судбина европске Турске, за коју су би
ле заинтересоване и друге балканске државе,
Војводић је објаснио и тадашње најкарактери
стичније појаве на којима су се могли темељити
Новаковићеви докази о правима српског наро
да. Садржина ове књиге имала је задатак, који је
и испуњен, да изнесе и оцене о тадашњим глав
ним проблемима у европској Турској.
По мишљењу Војводића, и догађаји који су на
Балкану претходили Првом светском рату били
су од велике важности за утврђивање спољно
политичких опредељења Стојана Новаковића. О
томе сведоче делови књиге посвећене Новако
вићевој улози у анексионој кризи, Балканском
рату и његовим погледима на будућност иска
заним о тзв. Великој Србији и југословенском
питању. У проглашењу анексије Босне и Херце
говине Новаковић је видео акт који је имао да
буде озбиљно упозорење Србији да спремно за
штити себе и српски народ и био је убеђен да
би, због тога, њој требало да предстоји одлучан
рад на стварању балканског савеза. Војводић је
истакао да је тада Новаковић, који је годинама
био присталица мирољубивих средстава за за
штиту српског народа у Турској, постао један од
најватренијих присталица заједничког обрачу
на балканских држава с Турском, што је показао
и у својим скупштинским и другим јавним исту
пањима. У време балканског рата био је одабран
да предводи српску делегацију на конференци
ји мира у Лондону као један од најбољих по
знавалаца прилика на Балкану и најодлучнијих
у одбрани српског народа и српских интереса
Србије на југу. По оцени Војводића, Новаковић
је тада одиграо значајну улогу у очувању дела
резултата српских ратних победа, упркос чиње
ници што се дипломатски није могао сломи
ти отпор Аустроугарске и њених савезника да
онемогуће Србији територијални излаз на море.
Војводић је, на крају, показао да се Новаковић,
извукавши поуке из претходних крупних зби
вања, определио за идеју јединства или уједи
њења блиских или сродних народа на Балкану
под заједничким југословенским именом што
је по њему, био и најјачи одбрамбени систем
пред опасношћу од Аустроугарске. Тог опреде
љења Новаковић се држао до смрти.
На крају треба рећи да се и овом као и мно
гим другим књигама Војводић представио као
врстан истраживач. Иза сваког његовог казива
ња, сваког закључка, стоје прворазредни извори.
Он спада у ред оних наших историчара који су
знатан део свог радног века провели у архивима
претурајући разне фондове, тражећи и налазећи
документе за историјске теме и проблеме који
су га занимали. Због тога су сви његови радови
богати новим чињеницама, научно су поуздани
и на изворној грађи чврсто утемељени.
Имајући у виду све вредности књиге дописног
члана Михаила Војводића, посебно значај теме,
начин њене обраде, добру истраженост матери
је, мноштво нових - досад непознатих чињени
ца који се тичу Новаковића, али и суштинских
питања међународног положаја Србије и њене
спољне политике током знатног дела XIX века,
све до Првог светског рата, Одељење историјских
наука САНУ је сматрало да писац ове књиге за
служује не само да буде кандидован већ и да
добије награду Вукове задужбине.

Академик Василије КРЕСТИЋ

„Архитектура Београда 1950–2012“

Реч Михајла Митровића
Поштовани господине председниче,
драги пријатељи
Желим одмах да захвалим Вуковој задужбини
и њеним прегаоцима, жирију, а посебно њего
вом цењеном председнику, др Драшку Ређепу,
на награди која ми је додељена за књигу Ар
хитектура Београда 1950–2012. Такође, желим
да искажем захвалност и мојим сарадницима
на књизи, архитекти Тањи Анић и историча
ру уметности Ивану Марковићу. За мене је ово
признање веће од уобичајеног чина награде,
због тога морам рећи неку реч више о Вуку и
повезаности његовог имена са мојим делом.
Књига је настала на неким далеким трагови
ма Вукових поука и порука које деценијама тра
ју и надахњују наступајуће генерације.
Најпре о Вуку. У нашим економским и морал
ним кризним деобама и нетолеранцији треба
следити пример Вука, његову отвореност и по
штовање свих наших народа и њихових култу
ра. Не чини ли Вам се да је овај цитат преузет
из неких скорашњих дана, јер се кроз њега по
влаче речи које тренутно свакодневно слушамо:
економске и моралне кризе, деобе, нетолеран
ција, поштовање народа и њихових култура? Не,

овај цитат је стар скоро 30 година и њега сам
ја изговорио на 51. Вуковом сабору у Тршићу
1986. године.
За мене, архитекту, позив да говорим на Вуко
вом сабору била је велика част, коју сам с време
ном претворио у обавезу да се срчано заложим
за неговање Вуковог духа и наслеђа у разним
културним манифестацијама. Та част, којом сам
се увек поносио, увеличана је и овом наградом
Вукове задужбине, за моју књигу о архитекту
ри Беог рада.
Ова књига је настала под неуобичајеним окол
ностима. Нисам био намеран да у својим деве
десетим годинама приђем објављивању овакве
књиге, јер сам већ дуже време радио на великој
књизи која треба да обухвати избор одабраних
текстова из моје колумне Архитектура у све
ту и код нас, који су писани пуних 50 година у
београдској „Политици“.
Усред тог посла, дошао је код мене Бранко Ку
кић, главни уредник најстаријег часописа Гра
дац, са предлогом да после моје прве књиге о
архитектури Београда, коју је објавио Издавачки
завод Југославије 1975. године, напишем наста
вак – нову књигу, од времена којом је завршена
прва књига и тиме остварим континуитет о бе

оградској архитектури за цео послератни пери
од, од 1950. године до данас.
Будући да сам од раније имао добар део ру
кописа о београдској архитектури, дозволио сам
себи да на краће време прекинем рад на ве
ликој књизи коју сам претходно поменуо. Ма
ло сам се преварио, јер није био лак посао како
сам очекивао, али књига се ипак појавила. Са
стоји се из два дела: првог који обухвата период
од 1950. до 1970. године и другог дела, од 1971.
до 2012. године.
Први део књиге настао је писањем на писа
ћем столу, под једном вечерњом лампом. Дру
ги је писан у синкопама, у континуитету, онако
како се која кућа градила. Дакле, аутентичним
записима у времену у коме је архитектонско де
ло нстајало.
Овом књигом затворен је један помало маги
чан круг који је пратио невидљиве трајекторије
које су повезивале Вука и његовог поштоваоца,
који се сем архитектуром, целог живота бавио
и писањем и коме је, поред цртаће табле, увек
стајао нојферт, а на писаћем столу црвени Пра
вопис српско-хрватског књижевног језика са пра
вописним речником.

Михајло МИТРОВИЋ

Реч Слободана
Грубачића
Наставак са стране 1
Појавивши се на српској политичкој сцени на
кон једног раздобља добронамерних прегалаца,
али често оскудних резултата, Новаковић је, по
речима Војводића, својим стваралачким потен
цијалом, великом радном снагом и свестраном
културном и политичком активношћу успео да
постане духовно средиште своје епохе и да це
локупни живот свога народа усмери у посве но
вом правцу.
Велики научни и политички темперамент,
још већи државнички таленат, Новаковић је
био политичар чија је проф есија историја и
историчар чија је судбина политика. Утемељи
тељ српске историографије био је, знамо, јед
нако врстан библиограф, филолог, политичар,
законодавац, конзервативни напредњак и на
предни конзервативац. Поред свега, успевао је
да оснује, заједно са неколицином других кул
турних угледника, и тако јединствену установу
као што је Српска књижевна задруга.
С трезвеношћу историчара који је кроз руке
пропустио безбројне ситне и крупне податке из
националне и европске историје, Михајло Вој
водић спаја у својој сјајној студији познате и
непознате чињенице, приказујући и временскопросторне околности у сасвим новом светлу.
Овак ав под ух ват захт ев ао је ист раж ив а
ча Војв од ић ев ога ков а, иск ус ног и рад оз на
лог пол их ис тор а, чиј и зад атак је да скуп ља
све чињенице у „оловној кутији“ докумената,
на изворима тешко доступним, у ризници те
ма и мотива, да одр еди Новаковићево место
у галерији великих државника – да буде сли
кар његовог менталитета, исповедник његових
идеја, његове способности, најзад, да својим ис
куством, мирноћом и знањем у више наврата
спасе и земљу и њену част, као што је то учи
нио у Анексионој кризи.
Војводићева студија показује да се политичка
мисао у Новаковићевом доприносу не облику
је у крути систем, већ у мрежу, она није у себи
заокружена, већ смисаоно разасута и начелно
необухватна, али без остатка одана национал
ној идеји.
Захваљујући Војводићу, видимо да је Стојан
Новаковић био синтетички ум: дубока веза из
међу његовог политичког и оног познатијег,
културног доприноса не почива, разуме се, на
неким уским методолошким подударностима;
он не полази од доктрине него од искуства, он
не гледа како је створена нечија теорија, него
нечија империја. Па ипак, кроз упоредно чита
ње два велика дискурса, неки даљи рад би мо
жда могао покушати, и успети, да докаже тезу о
органском срастању, својеврсном еуритмијском
усклађивању дипломатске, политичке и циви
лизацијске компоненте.
Наиме, узимајући национално просвећива
ње не само као предмет политичког и научног
занимања већ управо као средство, Новаковић
је непрестано мислио и на „постепени орган
ски развој“ неуких читалаца: залагао се за иде
ју „поучителног рационализма“, не западајући
при том у ретроградно народњаштво и роман
тични фолклоризам.
Загледан последњих година свог живота све
више у будућност, Новаковић је, како закључу
је Војводић у завршним реченицама ове књиге,
рекао да се наш природни недостатак, народни,
недостатак слоге, може савладати само „дубо
ком културом и узвишеним прегоревањем“.
Одбор је једногласно доделио награду Михај
лу Војводићу.

Слободан ГРУБАЧИЋ

Реч Драшка
Ређепа
Наставак са стране 1
Маркантне тачке неравног габарита Београда
које је уочио и у особеној расвети показао Ми
хајло Митровић засигурно су путокази за сваки
претпостављени поход протеклим деценијама
градитељства у нас. Митровићева нарочито ор
ганизована ерудиција огромно помаже да се
новина покаткад прихвата с оправданом скеп
сом, а старински модел, у новом окружењу, као
посве нова вест.
Није Митровићева намера ни у једном часу
била да дисциплинује нашу помаму за верти
калама и некретнинама, али је свакако, мно
гобројнима међу нама, инспирисано помогла
да од неверних Тома сваке врсте постајемо све
више веристички поуздани а неспокојно веро
достојни на месту оних који још увек бирају по
сродности, или како је то мање патетично гово
рио Томас Ман, да одлучују поред кога ће сести,
разговарати, чије идеје настављати, у којим све
заверама стваралачког замаха учествовати.
Михајло Митровић има вуковску радозналост,
његов двојник је по правилу полиграф, а десе
тобој му је једнако омиљена дисциплина, све
у ренесансном озарењу откровења. Митровић
није писац теме, и његов Београд треба најпре
посматрати као једну од велелепно сазданих,
скоро савршених наших аутобиографија. Једно
ставно, после ове књиге оверавања и ужаснуте
увек над накнадним дневницима, чини се са
свим извесним како без њеног аутора, нашег
вољеног Микице Митровића, никако не може
мо, и не смемо.

Драшко РЕЂЕП
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Учесници Скупштине

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Четврт века од оснивања
Вукове задужбине (1987–2012)
Двадесет пета Скупштина
Вукове задужбине, на којој је
обележен и вредан јубилеј
– 25 година од оснивања
Вукове задужбине (1987–2012),
одржана је 6. новембра 2012.
године у Свечаној сали Народне
библиотеке Србије. Беседио је
Миодраг Матицки, председник
Скупштине Вукове задужбине.
Саопштена су имена
добитника награда Вукове
задужбине за науку и за
уметност за 2012. годину
и изабрани председник
и потпредседник Скупштине
Вукове задужбине

С

вечаној седници Скупштине Ву
ков е зад уж бин е прис ус твов а
ли су зад ужбин ар и и утем ељ и
вачи Вукове задужбине, велики
добротвори и добротвори, пред
седн иц и и предс тавн иц и огран ака Вуков е
задужбине, повер еници, чланови одб ора и
радних тела Задужбине, гости, представни
ци министарстава, установа и медија у Ре
публици Србији.
Седници су присуствовали и Миро Вуксано
вић, управник Библиот
 еке САНУ, проф. мр Не
над Остојић, потпредседник Матице Српске,
Томаш Ђор овић, представник Фондације Ву
кове задужбине за Шавник, Жабљак, Плужи
не, Слободан Гавриловић, генерални директор
Службеног гласника, др Милорад Марјановић,
директор редакције Завода за уџбенике, Дејан

Ристић, в. д. управника Народне библиотеке Ср
бије, Драган Драгојловић, управник Задужбине
Иво Андрић, Радивоје Дабић, председник Мати
це исељеника Србије, Зоран Алимпић, заменик
градоначелника Београда, и Љубинко Ђокић,
помоћник градоначелника града Лознице. Сед
ници су, такође, присуствовали и Валентин Ко
љацев, први секретар Руске амбасаде, и Драган
Логвинов, председник Друштва српско-руског
пријатељства за западну Србију.
На почетку седнице изведена је музичка ну
мера Дечанска звона, коју је припремио компо
зитор Светислав Божић.
Седницу је отворио Славко Вејиновић, управ
ник Вукове задужбине, који је поздравио уче
снике Скупштине и позвао етно групу Ризница
из Лознице да изведе програм који су припре
мили за ову прилику.
Пригодне текстове (Његошев текст Праху оца
Србије и портрет Вука Стеф. Караџића и драмски
текст Миодрага Илића Вук и Милош) говорили
су драмски уметници Милан – Цаци Михаило
вић и Лепомир Ивковић.
Миодраг Матицки је, потом, прочитао имена
преминулих задужбинара Вукове задужбине из
међу две скупштине (Стјепан Филеки из Београ
да и академик Чедомир Попов из Новог Сада).
Скупштини су се обратили и честитали ју
билеј проф. мр Ненад Остојић, Томаш Ђоровић
и Љубинко Ђокић. Прочитани су и поздравни
телеграми упућени Скупштини: Анке Жугић,
председнице Фондације Вукове задужбине за
Шавник, Жабљак, Плужине, и др Срете Танаси
ћа, директора Института за српски језик САНУ.
Миодраг Матицки је, затим, изговорио Бесе
ду, под називом Змајевито коло српске културе,
у којој је указао на најзначајније активности и
резултате које је Вукова задужбина постигла у
протеклом 25-годишњем периоду.
Скупштина је затим изабрала Радно пред
седништво, у саставу: академик Видојко Јовић,
проф. др Љубинко Раденковић, професор Весна
Крунић, др Миодраг Матицки и Славко Вејино
вић, и наставила рад по усвојеном дневном ре
ду. У наставку Скупштине, прочитане су одлуке
одбора о наградама Вукове задужбине за науку
и за уметност.

Одбор Вукове задужбине за награде у нау
ци, на седници одржаној 9. октобра 2012. годи
не (председавао проф. др Слободан Грубачић,
дописни члан САНУ, председник), једногласно
је одлучио да се Награда Вукове задужбине за
науку у 2012. години додели Михаилу Војводи
ћу за књигу Стојан Новаковић – у служби наци
оналних и државних интереса. Одлуку Одбора
прочитао је председник Слободан Грубачић.
Одбор Вукове задужбине за награде у умет
ности, на седници одржаној 11. октобра 2012.
године (председавао др Драшко Ређеп, председ
ник), једногласно је одлучио да се Награда Вуко
ве задужбине за уметност у 2012. години додели
Михајлу Митровићу за књигу Архитектура Бе
ограда 1950–2012. Одлуку Одбора прочитала је
Снежана Бојић.

М

ио д раг Мат ицк и је чес ти
тао лауреатима и обавестио
Скупштину да ће се свечано
уручивање награда обавити
у Дом у Вуков е зад уж бин е,
почетком 2013. године, о чему ће јавност би
ти благовремено обавештена.
Потом су уручене захвалнице великим до
бротворима и добротворима Вукове заду
жбине.
Признање Велики добротвор добили су: Ми
лена Бојовић, Нови Београд, и Ненад Хрисафо
вић, Париз, Француска;
Признање Добротвор добили су: Правно-би
ротехничка школа „Димитрије Давидовић“ – Бе
оград, Миладин Распоповић, Београд, Персида
Ненчић, Београд, Станка – Беба Кораб, Нови Бе
оград, Милунка Митић, Ниш, Биљана Миљко
вић Селимовић, Ниш, Драган Лонгинов, Чачак,
и Нада Ђорђевић, Трбушани, код Чачка;
Захвалнице су добили: Институт за књижев
ност и уметност, Београд, ИК Прометеј, Нови
Сад, Завод за уџбенике, Београд, Службени гла
сник, Београд, Огранак Вукове задужбине у Гра
дишки, Фондација Жабљак-Шавник-Плужине и
Видоје Петровић, градоначелник Лознице.
На крају свечаног дела Скупштине Видојко Јо
вић је говорио о даровима које је Вукова заду

жбина примила у протеклом периоду. Истакао
је да је Задужбина, од оснивања, добијала мно
ге вредне дарове од својих задужбинара, даро
даваца, пријатеља и сарадника. Нагласио је да
је већ на Оснивачкој скупштини Вукове заду
жбине, 6. новембра 1987. године, Демократски
савез Срба из Мађарске поклонио Вуковој за
дужбини скулптуру Адама Драгосављевића у
бронзи, Вуковог блиског сарадника – рад вајара
Фаркаша Павела.
Истакао је да се поклони уписују у књигу да
рова која се води у Задужбини и да се о њима
редовно обавештава бројна вуковска породица у
листу Задужбина. Рекао је да ће Задужбина уско
ро објавити и посебан каталог под називом Да
рови Вуковој задужбини, за коју је фотографије
урадио Станко Костић, ликовни уметник фото
графије из Београда. У име Вукове задужбине,
најискреније је захвалио свим дародавцима.
У оквиру радног дела седнице – председавао
Видојко Јовић – усвојен је записник са 24. Скуп
штине Вукове задужбине и документа, која су
претходно усвојили Савет и Управни одбор Ву
кове задужбине на заједничкој седници одржа
ној 24. октобра 2012. године, и то: Извештај о
раду Вукове задужбине за период новембар 2011
– октобар 2012. године и Програм рада Вукове
задужбине за период новембар 2012 – октобар
2013. године.
На предлог Савета и Управног одбора Вуко
ве задужбине Скупштина је поново једногласно
изабрала Миодрага Матицког за председника
Скупштине и Љубинка Раденковића за замени
ка председника Скупштине Вукове задужбине.
Такође, на предлог Управног одбора и Савета,
Скупштина је једногласно изабрала Мирољуба
Тодоровића, песника и лауреата Вукове заду
жбине за 2007. годину за књигу песама Плави
ветар, за члана Одбора Вукове задужбине за до
делу награда у уметности.
На крају Скупштине Славко Вејиновић је за
хвалио Народној библиотеци Србије што је омо
гућила да се седница Вукове задужбине одржи у
њеним просторијама и позвао присутне на при
годно дружење у Дому Вукове задужбине.

Приредио Славко ВЕЈИНОВИЋ

ДАРИВАЊЕ И ЗАДУЖБИНАРСТВО

Реч Видојка Јовића
о даровима
Вуковој задужбини

В

ук ов а зад уж бин а, од
оснивања, добијала је
мног е вредн е дар ов е
од својих задужбинара,
дародаваца, пријатеља
и сарадника. Поклони се уписују у
књигу дарова која се води у Заду
жбини и о њима се редовно оба
вештавају у листу Задужбина по
клонодавци и бројна вуковска по
родица.
Одмах, на почетку, истакао бих да је
већ на Оснивачкој скупштини Вукове
задужбине, 6. новембра 1987. године,
Демократски савез Срба из Мађарске
поклонио Вуковој задужбини скулп

туру Адама Драгосављевића у брон
зи, Вуковог блиског сарадника – рад
вајара Фаркаша Павела. Касније је
Рајко Дукић, велики пријатељ и до
натор Вукове задужбине из Милића
(Република Српска), обезбедио сред
ства за израду постамента.
Небојша Митрић (1931–1989), ва
јар, урадио је Вуков лик, који се нала
зи на предњој страни заставе Вукове
задужбине и на многим нашим доку
ментима, као и Вуков лик – 2 века Вука,
који се налази на заглављу листа Заду
жбина. Даровао је Вуковој задужбини
и збирку златника и сребрењака ра
ђених за 200. годишњицу Вуковог ро
ђења.

Међу вајарима, дародавцима Вукове
задужбине, посебно место заузима Ни
кола – Кока Јанковић, који је даровао
портрет Доситеја Обрадовића у бронзи
и портрет Вука Стефановића Караџи
ћа. Рајко Дукић, такође, обезбедио је
средства за ливање Вуковог портрета
у бронзи и израду постамента.
Остоја Горданић Балкански из
Београда даровао је рељеф у бронзи
– лик Вука Караџића; и Мир ослав
Ђурашевић из Требиња поклонио је
рељеф у бронзи – лик Вука Караџића,
рад професора Фрање Динчића Мен
гела, вајара.
Вуков а зад уж бин а на пок лон је
примила и велики број књига. Би

блиотеци Вукове задужбине дари
вали су своје књиге и књиге других
аутора многи задужбинари, пријате
љи и сарадници Вукове задужбине,
научни, културни и јавни радници
и лауреати награда Вукове задужби
не. Истакнимо тек неке најзначајније
дародавце Вукове задужбине:
Ђоко Стојчић, књижевник из Бе
ограда, поклонио је Библиотеци Ву
кове задужбине 200 књига;
Чигоја штампа из Београда даро
вала је Вуковој задужбини 150 књига
Из „Цвећа зла“ Шарла Бодлера у пре
воду Леона Којена;
Компанија Колинг МДД у Београ
ду дар ов ал а је ориг ин алн е, доб ро

очуване и упаковане примерке Да
нице Вука Караџића из 1826, 1827,
1828, 1829. и 1834. године;
Радмила Милентијевић из Њу
јорк а, обезб ед ил а је 2007. год ин е
средства и била покровитељ за фо
тотипска издања четири годишта Ву
ковог забавника Даница (Беч, 1827,
1828, 1834; Будим, 1829);
Др Мијат Ивановић, адвокат из Бе
ча, пореклом из Краљева, поклонио је
оригинално издање Српског рјечника
Вука Стефановића Караџића, штам
паног 1852. године у Јерменском ма
настиру у Бечу; друго издање Српских
народних приповједака из 1870. годи
не и Српске народне приповијетке и
загонетке Вука Стефановића Караџи
ћа (државно издање) из 1897 године.
Вукова задужбина добила је на
поклон и велики број слика. Истак
нимо неке:
Дејан Медаковић поклонио је гра
фику (копију) Д. Боројевића, Вук Ка
раџић, Краљевска уметничка школа
из 1851. године;
Арт атеље „Бачлија“ поклонио је
Вуковој задужбини две слике: слику
Јаноша Месар оша, коју је уметник
урадио приликом свечаног отвара
ња Атељеа у Дому Вукове задужбине,
и слику на којој је представљен Вук
Караџић, академског сликара Шан
дора Нађа из Новог Бечеја;
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БЕСЕДА МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Змајевито коло српске културе

С

јатиле су се годишњи
це српске културе, срп
ске традиције, и као да
пркос е нев рем ен им а.
Само да издвојим оне у
вези са Вуком Караџићем и њего
вим делом. На годишњици обеле
жавања сто и педесет година од Ву
ковог рођења, пре 75 година, 1937,
донета је одлука да се оснује Дру
штво под именом Вукова задужби
на. Прва скупштина Друштва била
је јануара 1938. Председник је био
Александар Белић, заменик Дра
гослав Јовановић, ректор Београд
ског универзитета, секретар Милош
Московљевић, благајник Милан Ст.
Протић, главни директор Народне
банке Србије. Пре 25 година, када
смо обележавали два века Вука, уз
подршку Владе Србије, САНУ, Мати
це српске, Беог радског универзите
та и низа утемељивача, основана је
данашња Вукова задужбина и она
данас обележава своју лепу годи
шњицу, четврт века постојања, по
носна на оно што је у протеклом пе
риоду урађено. Мада времена нису
била она предратна, мада је после
Другог светског рата дуго трајао ти
хи одијум према задужбинарству у
Срба, Вукова задужбина је профи
лисала свој програм и добила свој
дом. Свих ових година остала је де
латном иста жеља као и на почет
ку, када је Вукова задужбина осни
вана: како да се на најбољи начин
оствари, истраје и потврди пројекат
о коме је дуго размишљано; како да
једна задужбина, која носи Вуково
име, окупи снаге спремне да раде
на неговању културе језика и очу
вању српскога писма, да развије по
слове које је Вук утемељавао и за
почињао. При том, све време остала
је непоколебљива свест прегалаца
окупљених око Задужбине, јасно ис
казана у беседи Ранка Рисојевића из
Републике Српске на последњем Ву
ковом сабору, да је Вуково дело једна
од највећих српских задужбина.
Припремамо прославу лепе годи
шњице, осамдесете, Вуковог сабора и
четрдесете Ђачког Вуковог сабора. За
који дан појавиће се двадесето годи
ште Данице Вукове задужбине и пето
школског забавника Даница за мла
де, ускоро и 25 година трајања листа
Задужбина, јединственог у нас. Сутра
почиње велика годишњица, двестоти
рођендан Петра II Петровића Његоша.
То су палимпсести трајања уграђени
у завојницу развоја српске духовно
сти којих се тешко можемо и не сме
мо одрећи, без обзира на било какве
мудре стратегије развоја. Прилика је
да на то укажемо у тренутку када срп
ски народ, и поред тешког стања у ко
јем се налази, и поред последње две
деценије судбоносног посртања и ус
прављања, узлета и урушавања, гото
во као друштво у целини, размишља
као ретко који народ данас о томе ка
ко наћи свој сигурни пут, како стати
на здрав камен и покренути се уна
предак. Ово је судбоносно време које

Драган Стојков, академски сли
кар из Сомбора, даровао је портрет у
уљу академика Дејана Медаковића
и слику Вука Караџића, из циклуса
слика инспирисаних песмом Фили
па Вишњића Почетак буне против
дахија, а које је урадио поводом про
славе Првог српског устанка. Такође,
омогућио је и урамљивање и заштиту
реплике Карађорђеве штапске заста
ве из I српског устанка.
Поводом 225 година од рођења Ву
ка Караџића и 200 година од осни
вања прве Српске учитељске школе,
знамените сомборске Препарандије,
сликар Става Стојков и Педагошки
факултет у Сомбору, у чијем се зда
њу Препарандије налази и стална га
лерија слика Саве Стојкова, даровали
су Вуковој задужбини портрет Вука
Караџића, са штафелејем. Портрет су,
у априлу ове године, предали Вуко
вој задужбини Сава Стојков и проф.
др Александар Петојевић, декан Пе
дагошког факултета у Сомбору;
Бранка Јукић из Беочина дарова
ла је портрет академика Дејана Ме
даковића;
Бранимир Васић урадио је пор
трет Милана Ђоковића, првог пред
седника Вукове задужбине од 1987.
до 1991. године, чиме је, и симболич
но, била заснована Галерија Вукове
задужбине;

тражи велику мудрост и смиреност,
без страсти и сујете оних који воде оп
ште послове, да би се утврдио јасан
и делотворан правац обнове и консо
лидације земље Србије на мапи Евро
пе и света.
Баш у оваквим временима, по зако
нитостима више правде и истине, сту
пају на сцену жилава прегалаштва у
култури, преко ње се, најпре, хватају
покидане копче са светом, њом се ис
пољавамо као самосвојност спремни
да се својом разноликошћу делатно
укључимо у јединство уније европског
света, да нађемо место које нам при
пада у мозаику земаљског шара. У том
чину искушавања жилавости једног
народа, у којем је културно послени
штво авангарда, важне су годишњице,
палимпсестно поимање духовности,
у њима се крије снага ослонца за но
ве, будуће кораке. У тој густој мрежи
јубилеја готово нас прозрачују Њего
шева два века.
Прилика је била да се подсетимо на
срећну и судбоносну везу Вука и Ње
гоша, на њихове историјски значајне

за Црну Гору. Посебна поглавља по
свећена су односима Вука са влади
ком Петром I Петровићем, са књазом
Данилом, књазом Николом, посебни
одељци тичу се Црне Горе у Вуковом
делу и Црне Гор е у Вуковој остави
ни, преписке, шпијунских извештаја
у којима је праћено Вуково кретање
по Црној Гори, што и те како говори о
томе колики је значај придаван Вуку
Караџићу у временима обнове Срби
је, посебно када је реч о успоставља
њу чвршћих веза Србије и Црне Горе.
Али, у књизи централно место зау
зимају управо сусрети Вука и Њего
ша. То је дирљива историјска проза о
сусретима два дива српске културне
прошлости. Показује да је нека виша
сила предодредила да се они сретну.
Која је то сила била? Најкраће ре
чено: десетерац, народна пјесма, до
зволите ми да и ја будем за тренутак
јекавац, јер овде се тако мора рећи. Јер,
кад помислимо на његову антологију
народних песама и певача, имамо у
глави Вукове Српске народне пјесме,
као што кад помислимо на највећа де

Миодраг Матицки говори на Скупштини
сусрете у Бечу и Црној Гори. Сваки од
тих сурета, свако њихово размењено
писмо, били су искре у камену српске
духовности. Прилика је да се подсети
мо и на Голуба Добрашиновића, којег
већ четири године нема међу нама.
Његовог типа задужбинарства. Наи
ме, он је цео свој радни век готово у
потпуности посветио Вуку Караџи
ћу. Годинама је радио и на веома зна
чајном рукопису: Вук Караџић и Црна
Гора. За живота га није до краја уобли
чио, доста је у њему остало упитница,
ствари за проверу у архивима и књи
гама. Али, у Вуковој задужбини смо то
учинили, дугујући и њему и Вуку. И,
захваљујући том труду и срећној са
радњи са Фондацијом „Вук Караџић”
за Жабљак, Шавник и Плужине из Цр
не Горе, у јулу 2012. године појавило се
дело које је данас пред нама.
Књига Вук Караџић и Црна Гора све
дочи о континуитету везаности Вука

Љиљана Вучковић даровала је слику
Иве Вучковића, добитника Вукове на
граде, Ресавски манастир Манасија;
Предраг Бајо Луковић, песник и ли
ковни уметник из Београда, поклонио
је Вуковој задужбини шест портрета
Вука Караџића;

Видојко Јовић
Академик Миодраг Протић, по
клонио је Вуковој задужбини две ве
лике слике (уље на платну);
Слике, графике и Вукове портрете
даривали су аутори: Младен Србино
вић, Јанко Брашић, Слава Табако

ла српске нове књижевности у себи
изговоримо: Горски вијенац.
Да ли би бил о Горс ког вијенц а да
није било Карађорђа и Устанка? Не
ки мисле да би, и последњих годи
на спремни су да ово дело објаве без
уводног певања „Посвета праху оца
Србије”, без те грандиозне поеме, и то
да га објаве чак и као ђачку лектиру.
А читаво Његошево дело говори да не
би било Горског вијенца без Карађорђа,
без Вука као тумача суштине Устанка,
било да је реч о историјским списима
или песмама, пре свега Вишњићевим.
Па у своје Огледало српско Његош уно
си чак девет Вишњићевих песама! А
у Бечу су над рукописом Горског ви
јенца бдели и Вук и Његош. Милан Ђ.
Милићевић тврди да је ово своје дело
Његош дотеривао у Бечу: „Што је да
њу написао, то би увече читао Вуку
Караџићу, А. Јовановићу и још неким
Србима, који су к њему долазили”. Мо

вић, Милица Јовановић-Марковић,
Равијојла Миловановић, Мирослав
Тодосијевић, Вељко Михајловић....
У оквиру Конкурса Видим Вука, ко
ји је био расписан 1998. године, уче
сници конкурса даривали су Вукову
зад ужбин у свој им рад ов им а (раз
личите технике): Милић од Мачве,
Оља Ивањицки, Селена Вицковић, Јо
сип Згомба, Бошко Ковачевић, Дар
ко Ранковић, Зоран Мишић, Јелена
Игњатовић, Драгослав Момчиловић,
Катарина Аливојводић Каси, Слобо
дан Пекас, Слободан Стефановић Кут,
Мајзнер – Монтреал, Виолета Мра
тинков ић, Пав ле Ник ит ов ић Ник,
Андрија Бачлија, Драго Симић, Ми
рослав Бата Благојевић Цинцар, Дра
ган Живановић Каин. Дародавац је
био и Арт атеље Бачлија у Београду.
Од других вредних поклона овом
приликом истакнимо:
Ранка Кундача, учитељица из Зе
муна, поклонила је стан у Земуну и
земљу у Надаљу;
Деса Томић Ђуровић као свој дар
Вуковој задужбини израдила је идеј
но решења и дала ликовни изглед за
ставе Вукове задужбине;
Реплику личне Карађорђеве за
став е из 1804. год ин е, рад рес та
ур ат ор а Зор е Јов ан ов ић, Вук ов ој
задужбини даровала је Карић фон
дација из Београда;

жда је, а јесте, Вук заслужан што се у
овом делу нашла у целини тужбалица
коју изговара сестра Батрићева, што
су стихови испевани по узору на сти
хове народне тужаљке били покретач
ка искра драмског разрешења велике
дилеме владике Данила. Вук је заслу
жан што је Његош ово дело штампао
у Бечу, лепим ћирилским слогом Јер
менске штампарије. По неким кази
вањима имао је утицаја и на поетику
спева. Саветовао је владици, пише Вук
Врчевић, да се окани туђега класици
зма, а овај га је на своју „славу и нео
цјењиву корист нашега језика и свега
Србинства послушао”.

В

уку дугујемо живописни
портрет будућег песни
ка Горског вијенца, када
је Његош имао двадесе
так година. Не заостаје
за Вуковим портретом Хајдук Вељка,
јунака који је славно млад погинуо.
Готово нам се Вук оглашава и као
писац првога реда. А Његош је могао
само Вуку да се у писму повери рас
пет између узвиса и самог дна спо
знања ловћенске усамљености: „Па
клена се мрежа разастире – стари су
се ђаволи бојали крста, а данашњи
се боје свободе”. Да му проговори о
човековој истрајности, постојанству,
које да има слободи би „најусрднији
жрец био”. Али, кад крвава борба до
сади, дође и њему да проклиње час у
који је искра слободе „скочила у на
ше горе, из гомила пепела величине
Душанове, рашта и она није умрла
ђе се огњиште српско угасило – но се
припела на гору те бјеска и довикује
на себе громове злобе и зависти, ка
ко златна игла потријесне стријеле
облачне”. И да заврши поруком да би
био највећи грешник на земљи када
би против слободе помислио: „Она
једина нас издваја од проче живо
тиње” иако је „груба маса дивљине,
злобе, тирјанства и глупости слијепе
окружава”, она је „најсветија, најсил
нија одаја, душевно – Јелетрическо
га Телеграфа”.
Последњи Његошев боравак у Бечу
(1851) био је у сенци његових личних
невоља. Црној Гори прети Омер-паша
Латас (негдашњи наредник Михаило,
пореклом Србин), и тешка болест ло
мила га је у завршној фази. Вук му
готово не да да оде. По Његошевом
пов ратку у Црн у Гору дос тав ља му
књигу Пес ам а Бранка Рад ич ев ић а,
уз напомену да би млади песник рад
био „једно љето доћи да види Црну Го
ру и Црногорце, да би боље знао шта
ће пјевати”. Вук свим силама жели да
прошири змајевито коло. Пред смрт,
у једном од последњих својих писа
ма, Његош Вуку помиње Бранка Ра
дичевића. Свестан је Вукове културне
политике, оне која се тиче реформе је
зика и писма, ударања темеља новој
српској књижевности: „Бранко је при
личан прољећњему лептиру, који лети
с цвијета на цвијет, он исто по запу
штеној србској ливади ради”.

Миодраг МАТИЦКИ

Петар Симић из Лознице даровао
гусле од јаворовог дрвета, са словима
азбуке и ликом Вука Караџића;
Даница Шмитран, велики добро
твор огранка из Градишке, даровала
Вуковој задужбини столњак, ручни
рад, за радни сто у кабинету председ
ника Скупштине Вукове задужбине;
Народна банка Југославије даро
вала је комплет златника и сребр
њака издатих поводом обележавања
Два века Вука, 1987. године;
Мирјана Маширевић, из Београда,
поклонила је таписерију Косово – вез.
На крају, желим да истакнем да сам
овом приликом представио само не
ке поклоне и дародавце, свестан опа
сности да сам, можда, изоставио нека
имена која су морала бити спомену
та. Да бисмо ове дарове учинили до
ступним јавности, а посебно бројној
вуковској породици, такође, желим да
вас обавестим да ћемо ускоро објави
ти и посебан каталог под називом Да
рови Вуковој задужбини. Фотографије
за ову публикацију урадио је Станко
Костић, ликовни уметник фотогра
фије из Београда. У Даници за 2013.
годину објавићемо изабране прилоге
из каталога, а цео каталог моћи ће да
се погледа и на нашем веб-сајту.
У име Вукове задужбине, најискре
није захваљујем свим нашим даро
давцима.

Ненад Остојић, потпредседник
Матице српске

Реч Ненада
Остојића
Вукова задужбина пружа
најадекватнији одговор
на потребе времена
у коме делује и културног
простора у коме је
утемељена

М

атица српска, која
је и један од утеме
љујућих оснивача
Вук ов е зад уж би
не, ову устан ов у
препознаје као изузетно значајног
оживотворитеља виталности наци
оналног бића српске културе, одно
сно као једно од посебно битних ин
ституционалних упоришта очува
ња културног идентитета српског
народа.
Данашње свечарско закорачење у
двадесет шесту годину свог деловања
Вукова задужбина чини у времену и
цивилизацијским околностима које
додатно наглашавајуће нијансирају
неопходност њеног интензивно пло
дотворног, али и континуир
 ано дело
творног присуства у укупном простору
наше културе. Сведоци смо, наиме, на
стојања да се глобализирајуће тенден
ције савременог друштвеног развоја
утемеље не на прожимајућој мозаич
ности чврсто испреплетених култур
них посебности, него, напротив, на
стерилној униформности опште кул
турног модела и система вредности
наметнутог из једног, и јединог, мери
торног центра укупне друштвене мо
ћи. Како тако утемељен концепт као
условљавајућу претпоставља негаци
ју управо национално дефинисаних
културних посебности, он своју аргу
ментацију не лоцира само у времену
коме и сам припада, него и у смишље
но преинтонираним, односно сврси
прилагођеним интерпретацијама по
јединих сегмената ближе, или даље
прошлости. Један од изузетно значај
них циљева деловања националних
културних институција треба, управо
стога, да буде и перманентна брига о
веродостојној интерпретацији траго
ва остављених у историјском времену
којом се онемогућава њихово накнад
но преинтонирање, те, самим тим, и
њихово лажно сведочење.
Упућ уј ућ и Вук ов ој зад уж бин и и
свим њеним прегаоцима најискре
ниј е чес титк е пов од ом двад ес ет
петогодишњег јубилеја и резултата
остварених у протеклом периоду, же
лео бих, у контексту управо изрече
ног, да нагласим да Матица српска,
која је и један од њених утемељујућих
оснивача, Вукову задужбину препо
знаје као изуз етно значајног оживо
творитеља виталности националнога
бића српске културе, односно као јед
но од посебно битних институционал
них упор иш та очув ањ а култ урн ог
идентитета српског народа. Верујем
да служећи управо том циљу, Вукова
задужбина не само најпотпуније ре
зонантно сапулсира са јасно дефини
саним ставовима великана чије име
носи, него и најадекватније одговара
потребама времена у коме делује и
културног простора у коме jе утеме
љена. При служењу наведеном циљу
Вукова задужбина и убудуће може ра
чунати на свесрдну сарадничку подр
шку Матице српске, на сарадњу која
је и у двадесетпетогодишњем периоду
заокруженом данашњом свечаношћу
битно одређивала и свеукупност на
ших институционалних односа, али
и разноликост персонализованих ин
дивидуалних доприноса које су у реа
лизацију укупне делатности и Вукове
задужбине и Матице српске угради
ли како наши часници, тако и вели
ки број наших чланова.
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Тако су говорили о Вуку

О

Вуку Стефановићу Караџићу писали су и
говорили многи истакнути научни, кул
турни и јавни радници у земљи и свету. У
бројним написима истицали су да је Вук
утемељио савремени српски књижевни
језик и правопис, српску граматику, лексикографију и
етнографију. Својим збиркама народних песама и умо
творина подвлачили су да је Вук сачувао од заборава
наш народни еп и богато усмено предање. Прикупљао
је народне умотворине и оставио је неизмерно благо
свом народу. У њему је српска етнографија добила свог
родоначелника.

„... Караџић остаје као један од најјачих и највећих људи
у српском народу и у српској књижевности. Он је један од
оних који су највише радили и стварали и највећма утица
ли, централна личност српске књижевности у средини XIX
века, за XIX век оно што је Доситеј Обрадовић био за XVIII
век: књижевни реформатор и национ
 ални творац.“
(Из књиге: Јован Скерлић, Вук Ст. Караџић, Матична би
блиотека Димитрије Туцовић, Лазаревац, 1987)
***
„Вук је припадао славном нараштају људи из Првог и
Другог устанка који су стварали слободну српску државу
и ту слободољубиву борбу је пренео у област духовну, це
лог живота стварајући темеље за развитак наше народне
културе. Вук нам је дао први буквар, прву историјску и ет
нографску студију, прву песмарицу, прву збирку народних
приповедака и пословица, први речник. Куд се год крене
у нашој култури, увек се на њеном извору срета он.“
(Реч академика Александра Белића, председника САНУ,
на 23. Вуковом сабору у Тршићу, 1958. године. Из књиге
Вукови сабори, приредио Феликс Пашић, 2008)
***

Стара азбука (уоквирена слова Вук је изоставио)

„Вук је један од оних реформатора којима је било су
ђено да још за живота виде готово у потпуности тријумф
својих идеја. ...Вук је својом упорном и непоколебљивом
борбом тукао противнике до потпуног уништења, а својим
дугим животом чак их и физички надживео. И на крају,
све што је остало, људи и установе, изгубило се у општем
признавању Вуковог дела и једногласном слављењу ње
гове личности. ...Тако се, на крају, све што је било Вуково,
мисао и дело, живот и борба, завршило у свеопштој ’гло
рији’, без сенке сумње, без трага порицања. И прво што су
од Вука угледали нараштаји пред којима се тада отвара
ла писменост били су и тај сјај и та слава, сада већ готово
без сенке поговора.
Победом Вукових основних идеја давно је окончан бој
у ком је задуго било много забуне и магле и у ком, као у
народној песми, понекад заиста брат брата познати није
могао. Па ипак, дах ове девизе и дух ове Вукове постоја
ности допиру и до нас, и по њима Вук Стефановић Кара
џић заслужује увек нашу пажњу, и наше дивљење, као што
цело његово дело заслужује захвалност и признање по
томака. ...Вук Стефановић Караџић има већ одавно своје
споменике у нашој земљи. Али најлепши споменик који
му можемо подићи то су љубав и интересовање које ће
мо посветити језику. Јер језик је, то сви знамо, жива снага
са којом је везана не само култура него и само постојање
једног народа. А питање језика – то је очигледно, али то
треба стално понављати – није само ствар људи од нау
ке и пера, српских и хрватских лингвиста и књижевни
ка. Сви смо ми, без разлике, позвани да будемо творци и

Нова азбука „вуковица“ (уоквирена слова Вук је унео)
Вукова појава је епохална у пресудном обраћању срп
ске културе у свету и њеном интегрисању у савремене
европске токове. Благодарећи неуморном, предузимљи
вом и упорном Вуковом раду, културна Европа са дивље
њем открива српски народни епос и његов слободарски
дух. Преко Вука о Србима стичу сазнања Грим и Гете. По
речима Иве Андрића, Вук је најплоднији, највећи и нај
кориснији наш писац, док Никола Томазео (1802–1874),
рођени Шибенчанин, литерарни историчар, песник, умет
нички и литерарни критичар, Вука назива генијем и с нај
већим одушевљењем говори о њему, да је најзаслужнији
Србин, да нас, ради његовијех збирака, образована Јевропа
увршћује међу најпојетичније народе. Тврдио је да је Вук
Караџић учинио више за свој српски народ него читава
једна академија наука (Никола Томазео, Искрице, СКЗ 50,
Београд, 1898).
***
„Народне су умотворине сјеме: из тога сјемена треба да
нам никне књижевност. Вук нам је тијем сјеменом њиву
посијао; он је народне умотворине сваке струке први по
чео купити, он их је једини највјерније скупио и највјер
није их свијету предао; он је отац српске књижевности.“
(Ђура Даничић)
(Из књиге: Др Слободан Ристановић, Вук и Тршић, Ло
зница, 1987. Издавач: Музеј Јадра – Лозница и Општински
одбор за обележавање 200-годишњице Вуковог рођења)
***
„Вук Караџић је једна од најоригиналнијих и најјачих
личности целе српске књижевности. Он је свој човек и са
мосталан дух; он уме и сме да мисли својом главом, без
обзира на то шта ће други рећи. Самоук, без школских и
књижевних традиција, духовно слободан и смео, он на
пушта старе стазе којима се дотле ишло у српској књи
жевности и започиње један нов покрет, који би се могао
назвати књижевном револуцијом.“
„... Његов посао је огроман, и у погледу плодности Кара
џић стоји на првом месту у српској књижевности. Почео
је писати млад и кроз цео живот није напуштао посао. За
пола века неум
 орне и непрекидне делатности он је извр
шио неколико великих послова, од којих би сваки за се
био довољан за живот другога човека.“

Посета Иве Андрића Вуковој спомен-кући
у Тршићу 1973. године
чувари језика, и сви ми, свесно или несвесно, утичемо
на његов развитак, усавршавајући га или кварећи. А на
ша дужност је да чувамо оно што је Вук називао ’чистота
и слабост нашега језика’... И са нашим језиком на дана
шњем степену развитка, дешава се исто што са свима је
зицима света; и у њему се врши сталан процес стварања
и растварања; он се мути и бистри, бистри и мути, троши
се и крњи, али и расте обнављањем, богаћењем и прева
зилажењем сама себе. Томе природном току ствари не мо
же нико крај сагледати. Али једно се, мислим, може већ
сада казати. У том развитку, у његовој основи, биће, као
и до сада, увек присутан стваралачки дух Вука Стефано
вића Караџића.“
(Из књиге Иво Андрић о Вуку Караџићу, рукопис прире
дио Ђуро Гавела, БИГЗ, Беог рад, 1972)

Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ

Стојан Новаковић
и Вуково дело
Примајући награду
Вукове задужбине
за науку за 2012. годину,
академик Михаило
Војводић говорио је о
вези Стојана Новаковића
с Вуком и његовим
делом, истичући да је
Новаковић био
не само један од
најистакнутијих
бранилаца његових
вредности, него у неку
руку и следбеник

Н

агради Вукове заду
жбине, истиче Миха
ил о Војв од ић, обр а
довао се не само због
чињенице да је њен
добитник, него још више из једног
посебног разлога: награда Вукове
задужбине је у овом случају додеље
на књизи о Стојану Новаковићу, што
на својеврстан начин доводи у везу
имена ових наших двеју угледних
личности које имају огромну заслу
гу за српску науку о језику, култу
ру, просвету, књижевност. Премда је
ова књига својом садржином пред
ставила Новаковића искључиво као
истакнутог политичара, државни
ка и дипломату, не треба сметнути с
ума да је он у исто време и један од
великих српских филолога и исто
ричара. И управо то га је повезало
са Вуковим делом и, штавише, учи
нило не само једним од најистакну
тијих бранилаца његових вредности
него, у неку руку, и следбеником.
Стојан Новаковић је још као мла
ди лицејац ушао у борбу за усвајање
чистог народног језика и правописа,
чиј и је тем ељ удар ио Вук Кар аџ ић
својим првим издањем Српског рјеч
ника 1818. године – дакле речника на
родног језика проистеклог из усмене
књижевности и свакодневног живота.
Новаковић је био одушевљен Вуком и
његовим целокупним делом ствара
ним током пет деценија 19. века, као
утемељивачем идеја које су се појави
ле још у 18. веку заслугом Доситеја и
неколико књижевника. Зато је заједно
са својим професором Ђуром Даничи
ћем устао у одбрану Вукових идеја, па
је и сам лично допринео њиховој ко
начној, дакле историјској, победи кра
јем 60-их година 19. века.
Већ је својим првим текстом из фи
лологије, написаним 1862. године, у
20. години живота, Новаковић, као
најталентованији Даничићев ученик,
и под његовим критичким оком по
казао своје опредељење за Вука. Кон
цепт тога текста насловљеног Нешто о
новом правцу у српској књижевности,
који се чува у Новаковићевој рукопи
сној заоставштини, имао сам прилике
пажљиво да прочитам и упоредим ње
гове погледе са добронамерним кри
тичким опаскама које је Даничић о
њима изнео. Довољно је само бацити
поглед на садржину тог концепта овог
несвршеног лицејца па ће се видети
колико је Новаковић био убеђен у ис
правност Вуковог напора за увођење
у званичну употребу народног књи
жевног језика. И, управо, подсетио бих
сада на садржину тог рано насталог
примера Новаковићевог огледа из фи
лологије који би ми могао послужи
ти да изнесем кратку оцену његовог
опредељења за Вуково дело.
Новаковић је у овом тексту, у коме је
изнео сажет преглед развитка српског
језика, хтео да да своје виђење историј
ске основе народног књижевног језика,
чиме би се потврдила оправданост ње
говог коришћења у свакодневној упо
треби. По његовим речима, нова српска
књижевност није једноставно происте
кла из дотадашњег црквенословенског
језика. Наиме, стара српска књижев
ност која је била написана старим
словенским језиком, дакле у најста
ријим временима, односно изграђи
вана у средњем веку, о чему сведоче
писани споменици, била је пресечена
у свом развоју неприродним путем, па
је овај нови правац, за који се Вук бо
рио, био клица само оног старог; клица
која се одржала у језику који се током
векова искварио, и постао препун ту
ђинштина које је требало одстранити.
Некадашњи словенски језик на коме
су написани многи стари средњове

ковни извори – како наглашава Но
ваковић – после победе Турака као и
њиховог заузимања српских терито
рија, повукао се у цркве и манастире
и с временом, тако затворен, заслугом
калуђера преписивача добијао обрисе
разних посебности и тако се разбио на
сродне дијалекте, односно језике срп
скословенски, рускословенски, бугар
скословенски, заправо како је било и
код других блиских словенских пра
вославних народа. Чим се тако разбио
језик, губила се из њега она чистота, а
језик био прекинут у свом природном
току. Овде бих хтео да нагласим да је
Стојан Новаковић и као талентовани
историчар указивао на то да су се мно
ге појаве у Срба развијале под утиском
друштвених и политичких прилика па
тако и језик. Ретко је ко у српској фило
логији обраћао пажњу и на тај фено
мен колико је то чинио Новаковић.
Највећи ударац, међутим, тај језик је
доживео у 18. веку. Амбиција руског ца
ра Петра I да сломи турску царевину и
његова одлука у вези са тим да подигне
на ноге све балканске словенске народе
и да им у том циљу пошаље специјал
не изасланике – о чему Новаковић ни
је говорио, али се видело да је имао то
у виду – навела га је и на још једну ак
цију. Убацио је међу балканске Слове
не велики број руских књига. Просто су
српске цркве и манастири, где су упра
во живели и најобразованији слојеви
српског народа, разум
 е се свештени
ци, биле засуте руским књигама. Све
штеницима који су поседовали старе
књиге било је потом лакше да употребе
руске него да старе књиге преписују. И

Михаило Војводић
то је, како подвлачи Новаковић, изазва
ло велике промене у језику. Дотадашњи
словенски језик, који је с временом био
посрбљен под утицајем руског језика
био је и порушен – то је израз који је
Новаковић употребио.
Књиг а кој у је Вук изд ао у Беч у
1857. године Примери српскословен
ског јез ика бил а је, по Нов аков ићу,
очигледна потврда тога. Међу Срби
ма књижевницима, званичним ли
цима, свештеницима, било је много
присталица тог порушеног језика, од
носно црквенословенског, који су по
својим назорима и сами дотеривали
док су прави нар одни језик против
кога су били називали чобанским и
свињарским. Идеје Доситеја нашле
су у Вуку достојног борца за увође
ње новог народног језика уместо до
тадашњег црквенословенског, али је
за његову пуну победу требало чека
ти педесет година, и то истрајне бор
бе. И да закључимо Новаковићевим
речима: „Вук дакле са својим идеја
ма о народном књижевном језику и
даљим развићем тих истих идеја ни
је ништа друго него једини прави на
ставак наше најстарије књижевности
коју је русизам неприродно прекинуо
отворивши у новој књижевности пр
отивнародни правац који се и данас
држи у тако нареченом старом право
пису и његовим присталицама“.
Била је то, дакле, историјска проме
на, како ју је видео Новаковић. Овим
тумачењем Новаковић је – како сам
тврди – хтео да покаже историјску
основу новог правца у српској књижев
ности. Новаковићеве идеје су заправо
биле и израз највећег поштовања за
вишедеценијски труд Вука Караџи
ћа да оствари победу народног језика
и правописа у књижевности, образо
вању и животу. Новаковићева књига
посвећена историји српске књижевно
сти, коју је објавио пет година доцније,
тј. 1867, а затим и њено допуњено из
дање из 1871. године, као, разуме се, и
други радови које је посветио филоло
гији, показују дубоку везу између њега
и Вуковог дела.

Михаило ВОЈВОДИЋ
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РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ ПОВОДОМ УРУЧИВАЊА
ПОВЕЉЕ ЗА НЕГОВАЊЕ СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Српски језик опстаје
и развија се

У

Зграда Задужбине Илије М. Коларца

У СЛАВУ ЗАДУЖБИНЕ ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА

Поводом доделе награде
Златна
франкороманистика

З

адужбина Илије М. Коларца добит
ник је, за 2012. годину, значајног
признања – награде Златна фран
короманистика, која јој је доде
љена за укупан допринос ширењу
француске културе.
Више од 200.000 људи годишње посети Колар
чеву задужбину и неке од њених програма. На
Коларцу је основана прва школа страних језика
и свакодневно се, у оквиру 18 катедри, органи
зују предавања из различитих области природ
них и друштвених наука. Све активности се, у
оквиру ових области, данас на Коларцу реали
зују кроз рад Центра за наставу страних језика,
Центра за предавачку делатност, са галеријом
и књижаром, Центра за музику, као и Центра
за издавачку делатност. Подсетимо да је први
концерт одржан у Великој дворани 4. фебруа
ра 1932. године, Центар за предавачку делат
ност отпочео је континуиран рад 19. октобра
1932. године, Центар за наставу страних јези
ка основан је 1933. године, а културни плодо
ви ове задужбине обогатили су културу Србије
већ у 19. веку.
Задужбина Илије М. Коларца је са својим Ко
ларчевим народним универзитетом, Центром
за наставу страних језика и Центром за пре
давачку делатност била отворена за све култу
ре. Франкофонски утицај је, међутим, и поред
неких историјских колебања, једна константа.
Златну франкороманистику Задужбина Илије
М. Коларца добила је за укупан допринос шире
њу француске културе, а он, као што су показали
предлагачи, није мали. Он се огледа у настави
француског језика, у предавачкој делатности, у
концертној активности, у изложбеним манифе
стацијама и у много чему другом.
Примера ради, треба навести неколико круп
них доприноса унапређењу француско-српских
веза на пољу културе, међу којима је циклус
предавања под називом Француска мисао у Бе
ограду (1991–1992), у коме су учествовали Жак
Дерида, Едгар Морен, Жан-Мари Доменак. Го
стовање Клода Симона (1967) с предавањем Ро
ман – значење и хронологија спада у културни
догађај првог реда. Поводом почасног гостовања
Француске на Београдском сајму књига 2004. го
дине одржан је циклус Писци у гостима (АленРоб Грије, Патри Рамбо, Жан-Кристоф Рафен и
Андреј Макин). Ваља споменути низ концера
та – Андре Навара, легендарни француски ви
олончелиста, и то с хуманитарним концертом
(1985) ради прикупљања помоћи за пострадале
у земљотресу на Копаонику – али и гостовања,
у оквиру посебних циклуса, Режиса Паскијеа,
виолинисте, Жан-Клода Пенетијеа, пијанисте,
и др. Ниједна друга културно-образовна уста
нова, ниједан факултет, нису могли да пруже
тако свестрану и разноврсну понуду из богате
традиције и савремених токова француске кул

Задужбина
Милоша
Црњанског
у новим
просторијама

П

ос ле три дец ен иј е,
Задужбин а Мил ош а
Црњанског добила je,
почетком године, но
ве просторије. Из не
колико квадрата у Клубу књижев
ника у Француској улици, где је до
сада била смештена, преселила се у
Дечанску улицу у Београду. Тиме је
на најлепши начин почело обеле

туре као што је то могла награђена Задужбина.
Овим Задужбина само потврђује мисао чувеног,
такође француског, мислиоца Пола Рикера, који
је у свом значајном есеју Универзална цивилиза
ција (Култура, број 18, 1972, 25-38) написао да је
човечанство стегнуто у посебне културе, а језик
је један од најбитнијих елемената сваке културе,
и да је једина шанса за разумевање различитих
култура додир култура, превођење, универзални
језик уметности, комуникације. А на овом ме
сту, када је реч о преводиоцима и професорима
француског језика, немогуће је заобићи Дани
цу Милошевић, професора у Центру за стране
језике Задужбине, лектора за француски језик
у Бордоу и Паризу, добитницу Златне франко
романистике пре неколико година, али и ње
ну учитељицу француског језика – намерно је
употребљен овај израз – Жану Илић.
На крају, треба нешто рећи о односу награђе
не Задужбине и Фонда из кога потиче награда.
Додела награде Златна франкороманистика за
2012. годину баш Задужбини Илије М. Коларца,
као установи (појединачна награда је припала
професорки Татјани Шотра-Катунарић, са Фи
лолошког факултета у Београду) има и значај
ну симболику. Кћери Александра Арнаутовића
(1888–1982), књижевника, пуних 20 година на по
словима културне дипломатије (1917–1937) у Па
ризу, директора Државног архива до 1941. године,
Маргерита (1926–2009), професорка француског
језика и књижевности на Катедри за француски
језик и књижевност, и Франс (1930), основале су
три фонда: Фонд Александра Арнаутовића (1998),
с наградом Златна архива, која се додељује ис
такнутим архивистима, Фонд Маргерите Арна
утовић (2001), при Катедри за француски језик
и књижевност Филолошког факултета, с награ
дом Златна франкороманистика, намењеном
заслужним романистима, појединцима и уста
новама, најзад Фонд Александра Арнаутовића за
науку о српској књижевности (2002), с наградом
Златна српска књижевност, намењеном истак
нутим научницима и стручњацима књижевне
историје и критике.
Од установа, награду Златна франкоромани
стика су до сада добили Алијанса ЈугославијаФранцуска (2003), Катедра за француски језик
Универзитета у Новом Саду (2007) и Огледна
основна школа Владислав Рибникар (2009), једи
на школа у Београду у којој се настава одржава
на француском језику (М. Немањић, Задужби
не Арнаутовић – Обнова доброчинства, у листу
Задужбина, новембар 2010, број 90).
Тако се, слободно можемо рећи, испуњава во
ља Маргерите Арнаутовић, а о додели све три
награде предано брине, у сарадњи са Архивом
Србије и Филолошким факултетом, неуморна
Франс или Анђица, како је многи зову. Камо сре
ће да је више оваквих фондова и награда за не
уморне прегаоце свих генерација Србије.

Милош НЕМАЊИЋ

жавање 120. годишњице рођења на
шег истакнутог књижевника, Ми
лоша Црњанског (1893–1977).
Предс едн ик Зад уж бин е, Мил о
Ломпар, отворио је нове просторије
у присуству министра културе и ин
формисања, Братислава Петковића,
и истакао да се први пут ствари Цр
њанског налазе на једном месту, а за
дужбина на неки начин стиче услове
да може критички да доврши пишче
ва издања. Нагласио је да Задужби
на истрајно ради на главном задатку
– издавању научно-критичких изда
ња целокупних дела великог писца, а
уз помоћ групе ентузијаста који бес
платно приређују и обрађују рукопи
сну грађу.
Истакао је, такођ е, да Задужбина
планира да у овој, јубиларној годи
ни, покрене нови сајт и да помогне
да се у октобру у Београду организује

Милош Црњански

Свечаној сали Матице срп
ске, 15. априла 2013. годи
не, прв и пут је уруч ен о
признање – Повеља Мати
це српске за неговање срп
ске језичке културе. Награду су примили
академик Иван Клајн, Вечерње новости
и група професора и наставника српског
језика из Црне Горе.

зентативних када је реч о српском језику,
као и пројекат који се управо остварује са
десет највећих српских романа. Подлистак
„Правописне недоумице” у сарадњи са Ма
тицом српском подигао је тираж листа за
15.000 примерака, што показује да је очит
интерес за српски језик, јер је правопис
стигао до пола милиона читалаца;
• групи професора и наставника из Црне
Горе који су пружили отпор да се у Црној
Матица српска је током 19. и 20. века Гори затре име српског језика. Њихов улог
била жижа српског просветитељства. Да био је лична и породична егзистенција.
поменем само низ лексикографских де
Подела језика, инсистирање на разлика
ла, дела која су се тицала културе српског ма, увек су претходили сецесијама.
језика, књига за народ којима се на нај
Никада тако, као крајем 20. века, нису
ширем плану остваривало образовање и нападани српски језик и српско писмо –
прос већ ив ањ е српс ког нар од а. Пос лед ћирилица. Важно је било разликовати се.
њих деценија у области лексикографског Ти пројекти су се показали већим делом
рада Матица српска остварила је резулта неодрживим и узалудним. Вук је говорио
те који су у српској духовности оставили да није добро мрзети језик и писмо, а тога
дубок траг. Истичем шестотомни Речник је било до степена сатанизације, па је све
књижевног језика, Правопис са речником, то зачињавано великом мржњом усмере
више издања новог Правописа српског је ном на Вука.
зика, који је постао препознатљиви књи
Са данашње дистанце можемо закљу
га-знак Матице српске. Важан за неговање чити да је од свега тога било и користи.
српске језичке културе, такође, показао се Добро је што смо, и поред недопустивих
и Кратки правопис српског језика Матице оклевања када је реч о именовању језика
српске, који је приредио Мато Пижурица, и приручних дела која се тичу језика, ко
најпре објављен у наставцима као подли јих је било и у Матици српској, најзад, по
стак Вечерњих новости „Правописне недо чели да гледамо своја посла, да радимо на
умице”, те потом под пуним
српској граматици и српском
нас лов ом у Дан иц и Вуков е
писму, да пишемо о творци
зад ужбин е за 2013. год ин у,
ма српског књижевног јези
тако да је пос тао дос туп ан
ка. Добро је што смо, најзад,
ученицима и Србима у расе
постали свесни да, ма шта се
јању и заграничју, пре свега у
збивало, српски језик опста
допунским школама на срп
је и развија се, на њему на
ском језику.
стају дела светске вредности.
Нико више од Матице срп
Међутим, дошло је време да
ске ниј е поз ван да прат и
се поново пише на све стра
прегалаштва када је реч о не
не о једном језику, да се чак
говању српске језичке културе.
и својата ћирилица. Али, на
Да прати и награђује поједин
сртаји и мржња нису утихну
це, групе аутора и установе
ли. Ових дана један трг је био
чији је допринос на том пла Миодраг Матицки
начичкан исуканим барјаци
ну оставио ефикасан и видан
ма којима је витлано против
траг. То је разлог што је на свим надлежним ћирилице. Жустрије и одсечније него што
телима Матице српске једногласно прихва је витлано црвеним барјацима у Октобар
ћен предлог да се уведе награда Матице ској револуцији.
српске у виду повеље и капиталних изда
Добро је што смо се језику и писму окре
ња која се тичу језичке културе. Ова награ нули најсигурнијим путем, корак по корак.
да слови: Повеља за неговање српске језичке Најзад, окренули смо се младима. Уместо
културе на којој су утиснути ликови светог бусања у груди и парола мржње према ла
Саве, Доситеја и Вука Караџића. То је свети тиници, трудимо се да омилимо младима
троугао, основа наше духовности.
наше писмо, да им помогнемо да овладају
Посебно сам почаствован што ми је, да силом српског језика.
нас, на самом почетку овог значајног по
Надам се да ће Повеља Матице српске за
духвата Матице српске, пружена прилика неговање српске језичке културе већ идуће
да званично саопштим који су појединци године доћи у руке оних који су уложили
и установе носиоци првих повеља Матице труд у раду са младима. Већ више од де
српске за неговање српске језичке култу ценије гранају се Дани ћирилице Огранка
ре, да их поздравим и да им од свег срца Вукове задужбине у Баваништу, годинама
честитам.
траје акција Змајева од ћирилице у Бео
Жири у саставу: проф. др Драган Ста граду, Олимпијада културе српског језика
нић, председник Матице српске, академик у Бањалуци.
Предраг Пипер, проф. др Мато Пижурица,
Зашто је важно ово што данас започи
акад ем ик Слоб од ан Рем ет ић и др Мио  њемо? Борба за ћирилицу неће се добити
драг Матицки, председник жирија, донео паролама и петицијама, већ мукотрпним
је једногласну одлуку да се Повеља Мати радом на богаћењу фонтова и откривању
це српске за неговање српске језичке кул лепота азбуке, посебно могућности ћирил
туре додели:
ске калиграфске баштине, борбом да се ћи
• академику Ивану Клајну за укупно де рилици, и поред уставне одреднице да је
ло неговања српске језичке културе које званично службено писмо, обезбеди рав
обухвата осамнаест књига, међу којима се ноправност у јавној употреби. Да, најзад,
издвајају капитална дела Речник нових ре надлежни уваже молбе да се на Београд
чи и, са Миланом Шипком, Велики речник ској арени, поред латиничког натписа и
страних речи и израза, као и књиге наме натписа на енглеском, сада измењеног али
њене популарној лингвистици: Разговори по писму исто страног, нађе и ћирилички:
о језику, Језик око нас, Речник језичких не Београдска арена. Нека се бар ту, на улазу
доумица, Испеци па реци;
у српски главни град, уприличи странци
• Новинско-издавачком предузећу „Ве ма да се сусретну са једном од одлика срп
черње новости“ које се годинама стара за ског народа, са његовим писмом, како им
културу српског језика. Довољно је помену се то омогућује у Мађарској, Грчкој, у свим
ти дар читаоцима листа „Вечерње новости“ иоле културним земљама света.
од седам милиона књига, бираних и репре

Миодраг МАТИЦКИ

међународна научна конференција
о Црњанском.
У разговор о Црњанском и његовом
невољном и тешком „враћању“ на ме
сто које му по његовом делу припада
у Србији, укључио се и министар Пет
ковић. Он је рекао да је на позив свог
породичног пријатеља, адвоката Ми
лоша Црњанског, Вељка Ковачевића,
био са њиме и академиком Николом
Милошевићем на дочеку писца и ње
гове супруге Виде, када су се коначно
вратили натраг у Београд.
„Пошто сам имао довољно велики
аутомобил да сви станемо, а нико од
званичника није био спреман да их
дочека на аеродрому, припала ми је
част да Црњанског и Виду довезем у
град“, испричао је Петковић и додао
да је био изненађен да је велики пи
сац изгледао преплашен.
Зад уж бин а Мил ош а Црњ анс ког
основана је у Београду, 7. јуна 1980,

с циљем да чува успомену на нашег
великог књижевника. До сада је по
себно била ангажована на издавању
капиталних дела овог књижевника,
на превођењу и проучавању његовог
целокупног књижевног опуса и бри
нула се о ауторским правима.
Почев од 1993. године, а поводом
стот е год иш њиц е рођ ењ а вел ик ог
пис ца, поч ел а је да оствар уј е свој
најв ећ и прој екат – прир еђ ив ањ е и
обј ав љив ањ е Цел ок упн их дел а Ми
лоша Црњанског.
Задужбина додељује и две награ
де: Награду Милоша Црњанског до
маћем писцу за најбољу прву књигу
из свих области у којима се огледао
и сам Црњански (роман, приповетка,
поезија, драма, есеј, путопис, мемо
аристика) и награду Стражилово, за
најбољи студентски рад о делу Мило
ша Црњанског.

Славко ВЕЈИНОВИЋ
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Среда, 3. октобар 2012.
У Дому Вукове задужбине одржана
је седамнаеста Трибина Вукове заду
жбине из циклуса „Културно наслеђе“.
Предавање је одржала др Анастасија
Лизлова, научни сарадник Института
језика, књижевности и историје Ка
релског научног центра Руске акаде
мије наука у Петрозаводску.
Уторак, 9. октобар
Одржана је Прва седница Одбора за
доделу награде Вукове задужбине из
области науке за 2012. годину. Одлу
чено је да се награда додели Михаилу
Војводићу за књигу Стојан Новаковић
– и служби националних и државних
интереса.
Четвртак, 11. октобар
Одржана је Прва седница Одбора за
доделу награде Вукове задужбине из
области уметности. Одлучено је да се
награда додели архитекти Михајлу
Митровићу за књигу есеја Архитек
тура Београда 1950-2012.
Среда, 17. октобар
У Свеч ан ој сал и Дом а Вуков е за
дужбине представљена је књига Зо
рана Д. Милојевића Плави вагон. О
књизи су говорили: проф. др Мила
дин Распоповић, књижевни критичар,
др Предраг Тојић и Предраг Остојић,
историчар и књижевник.
Петак, 19. октобар
Огранак Вукове задужбине у Новој
Вароши организовао је у Библиоте
ци Јован Томић Шесто Вуково посе
ло, у којем су учествовали ученици
основн их школ а и Гимн аз иј е „Пи
во Караматијевић“. На свечаности су
подељене и награде ученицима који
су победили на литерарном и ликов
ном конкурсу. Сабору је присуствовао
и Славко Вејиновић, управник Вукове
задужбине, и том приликом предста
вљена је његова књига Задужбинар
ство код Срба.

потпредседник Скупштине: др Ми
одраг Матицки и проф. др Љубинко
Раденковић, а Мир ољуб Тодор овић
изабран је за члана Одбора за доделу
награде Вукове задужбине у области
уметности. Саопштена су и имена до
битника награде Вукове задужбине. У
уметничком делу програма изведен је
део драме Миодрага Илића. Учество
вали су глумци Милан Михајловић и
Лепомир Ивковић и група „Ризница“
из Лознице.
Уторак, 6. новембар
У Градском музеју у Суботици, при
годном изложбом, обележен је јубилеј
Четврт века од оснивања Вукове за
дужбине. Изложба, под називом „Ву
кови јубилеји“, била је посвећена 225.
годишњици од рођења Вука Караџи
ћа и 165. годишњици победе Вукове
реформе.
Понедељак, 26. новембар
У свечаној сали Вукове задужби
не, Књижевна општина Вршац је на
конференцији за јавност представи
ла књигу есеја Радмиле Лазић Ми
слити себ е. Присутне је поздравио
управн ик Зад ужбин е Славко Веј и
новић, а говорили су Драшко Ређеп
и Радмила Лазић, аутор. Након тога,
Фондација „Саша Петровић“ одржала
је своју седницу.

тронске књиге, Милан Николић Изано,
аутор и Зоран Колунџија, издавач.
Среда, 30. јануар 2013.
У Вуковој задужбини представље
на је књига Радомира Путниковића
Искрено ваш, у издању ИП Прометеј.
Говорили су: Ђорђе Вукадиновић, Ра
див ој е Пец а Пет ров ић, Срб а Игњ а
товић, Зоран Колунџија и Радомир
Путниковић, аутор. Присутне је по
здравио Славко Вејиновић, управник
Вукове задужбине.
Среда, 6. фебруар
У просторијама Вукове задужбине,
у организацији ИП Прометеј одржа
на је промоција књиге песама Видим,
аутора Владимира Конечног, профе
сора из Калифорније (САД). Говорили
су аутор, Сребренка Илић, Срба Игња
товић и Зоран Колунџија.
Понедељак, 11. фебруар
У Огледној основној школи „Влади
слав Рибникар“ у Београду предста
вљена је Даница за младе V. Промоцији
су присуствовали: Гордана Малетић,
члан Редакције, Рајко Лукач и Божи
дар Пешев и Љиљана Симић.
Уторак, 12. фебруар
Даница за младе V представљена
је у Основној школи „Дринка Павло
вић“ у Београду. Учестовали су: Ми
одраг Матицки, главни и одговорни
уредник, Мирјана Булатовић и Бран
ко Стевановић и Љиљана Симић.

Уторак, 11. децембар
Огранак Вукове задужбине у Чачку,
заједно са Домом културе, једанаести
пут за редом, у част Дана Града, ор
ганизовао је приредбу Млади чувари
народне духовне културе, којој је при
суствовао Славко Вејиновић, управ
ник. Награђ ен и су најб ољ и рад ов и
ученика основних и средњих школа
пристигли на литерарни конкурс, рас
писан поводом Вуковог рођендана.

Уторак, 12. фебруар
У Медицинској школи у Београду
представљена је Даница за младе V.
Учествовали су: Миодраг Матицки,
главни и одговорни уредник, Божи
дар Пешев, Урош Петровић и Љиља
на Симић.

Петак, 14. децембар
Учен иц и Стручн е школ е за еко
номију, право и администрацију из

Четвртак, 14. фебруар
У Филолошкој гимназији у Београду
представљена је Даница за младе V.

Четвртак, 21. фебруар
У Лозници, на Дан матерњег јези
ка, поводом јубилеја – 80 година Вуко
вог сабора, одржана свечана седница
Програмског одбора Вуковог сабора.
У својству чланова Програмског одбо
ра присуствовали су Миодраг Матиц
ки, председник Скупштине, и Славко
Вејиновић, управник Вукове задужби
не. Јубилеј је обележен свечаном ака
демијом на којој је беседио Миодраг
Матицки.
Понедељак, 25. фебруар
Одржан а седн иц а Надз орн ог од
бор а Вуков е зад ужбин е, на кој ој је
разматран Финансијски извештај за
2012. годину као и Финансијски план
за 2013. годину.
Уторак, 26. фебруар
Одржана седница Управног одбора
Вукове задужбине, на којој је усвојен
Финансијски извештај за 2012. годину
и финансијски план за 2013. годину.
Уторак, 26. фебруар
У Библиотеци „Димитрије Туцовић“
у Лазаревцу Вукова задужбина је уче
ницима Основне школе „Дуле Кара
клај ић“ предс тав ил а пет о год иш те
Данице за младе. Исте вечери орга
низована је трибина на којој је Слав
ко Веј ин ов ић, управн ик, гов ор ио о
четврт века Вукове задужбине, а Ми
одраг Матицки, главни и одговорни
уредник, представио је 20. годиште
календара Даница.
Среда, 27. фебруар
У Земунској гимназији представље
но је пето годиште Данице за младе.
Учес твов ал и су: Горд ан а Мал ет ић,
члан Редакције, и Рајко Лукач, Урош
Петровић и Љиљана Симић.
Четвртак, 7. март
У Основној школи „Вук Караџић“ у
Београду ученицима и професорима
представљено пето годиште Данице

Среда, 24. октобар
Одржана је заједничка седница: ше
ста седница Управног одбора и прва
седница Савета. Размотрена је при
према 25. редовне седнице Скупштине
Вукове задужбине, Предлог програма
рада Вукове задужбине за 2013. годи
ну и Извештај о раду за претходни
период. Усвојени су предлози за доде
лу захвалница Вукове задужбине као
и програм обележавања јубилеја „Че
тврт века Вукове задужбине“.
Среда, 24. октобар
Огранак Вукове задужбине у Љу
бљани (Словенија) у сарадњи са Ру
ским центром у Љубљани приредио
је Културно вече посвећено двадесет
петој годишњици обновљеног рада
Вукове задужбине (1987-2012). Овом
приликом представљен је савреме
ни српски књижевник Милун Бабић
из Трстеника, о чијем делу је говорио
проф. др Владимир Осолник, профе
сор српске књижевности на Филозоф
ском факултету у Љубљани. Присутни
зад ужбин ар и су упоз нат и о проте
клом и будућем раду Огранка Вукове
задужбине у Љубљани.
Четвртак, 25. октобар
У оквиру „школског дана“ на 57. Сај
му књига, у сали „Слободан Селенић“,
представљена је Данице за младе IV.
Промоцији су присуствовали: Мио
драг Матицки, главни и одговорни
уредн ик, Љиљ ан а Сим ић, Горд ан а
Мал ет ић, Вер а Сек ул ић, Слоб од ан
Стан иш ић, Рајко Лукач и Бож ид ар
Пешев, писци за децу. У програму су
учествовали и ученици и наставни
ци из ОШ „Лазар Саватић“ из Зему
на. Овом приликом Огранак Вукове
задужбине из Баваништа представио
је Зборник радова награђених на кон
курсу у оквиру манифестације „Дани
ћирилице“.
Четвртак, 25. октобар
Поводом обележавања ослоб ођ е
ња града Косовске Митровице у Пр
вом балканском рату и његове стоте
годишњице, у Културном клубу у Ко
совс кој Мит ров иц и предс тав љен а
је књига Славк а Веј ин ов ић а Зад у
жбинарство код Срба, а у вечерњим
сатима у Амфитеатру Техничког фа
култета у Косовској Митровици изве
ден је пригодан програм под називом
Истина пева своју песму. У име Вуко
ве задужбине, присутнима се обратио
Славко Вејиновић, управник.
Уторак, 6. новембар
У Народној библиотеци Србије одр
жана је 25. Скупштина Вукове заду
жбин е и свеч ан о обел ежен јуб ил еј
„Четврт века Вукове задужбине“. На
седници су изабрани председник и

банији“, аутора Веселке Тончеве у ре
жији Екатерине Минкове.
Петак, 22. март
У свечаној сали Вукове задужби
не представљен Еко забавник, први
српски дечји часопис посвећен за
штити природе и животне средине.
Гос ти Еко заб авн ика бил и су: Боб а
Витев ић, светс ки шамп ио н у кар а
теу, мр Владимир Ловрић, архитекта,
главни и одговорни уредник „Еко ку
ће“ и председник УЛУПУДС-а, Мића
Јакшић, књижевник, Владимир Чех
из Удружења „Одговорност“, др спец.
мед Зорица Арсић Мандарић, Квартет
кларинетиста „Невски“ и сликарка Је
лена Тијанић Савић.
Петак, 22. март
У Огранку Вукове задужбине у Гра
дишки (Република Српска) свечано је
представљена Даница за 2013. годи
ну и подељена пренумерантима (323
примерка). Промоцији су присуство
вали др Миодраг Матицки, председ
ник и Славко Вејиновић, управник
Вукове задужбине. Домаћини су били
Весна Крунић, председник Огранка и
чланови: др Борислав Шокчевић, др
Огњен Десанчић и Радана Вила Ста
нишљевић, члан Управног одбора Ву
кове задужбине.
Петак, 22. март
У Првој београдској гимназији пред
стављено V годиште Данице за младе.
Учествовали су: Божидар Пешев, Рајко
Лукач и Љиљана Симић.
Понедељак, 25. март
У Дому Вукове задужбине ученици
ма Основне школе „Иво Лола Рибар“
из Београда представљена је Даница
за 2013. годину. Ђаци су обишли спо
менички део зграде и упознали се са
радом Вукове задужбине. Са децом
су се дружили Слободан Станишић,
писац за децу, аутор и гост Данице за
младе, и Љиљана Симић.
Среда, 27. март
У Основној школи „Арчибалд Рајс“ у
Београду ученицима и наставницима
представљено пето годиште Данице за
младе. Учествовали су Рајко Лукач и
Љиљана Симић.
Понедељак, 1. април
Одржана је Трећа седница Надзор
ног одбора Вукове задужбине.
Уторак, 2. април
Даница за младе V представљена у
Средњој дизајнерској школи у Београ
ду. Даницу су представили главни и
одговорни уредник др Миодраг Ма
тицки и Љиљана Симић.

Етно група Ризница из Лознице
Београда и њихов професор Јулија
на Јанковић посетили су Дом Вукове
задужбине. Са ученицима, који тре
нутно изучавају стваралаштво Вука
Караџића и реформу језика, разгова
рао је Славко Вејиновић, управник,
и упознао их са историјатом зграде
и радом Вукове задужбине. Ученици
су на поклон добили лист Задужбина
бр. 94 и Споменицу Вукове задужбине
штампану поводом јубилеја 25 годи
на од обновљеног рада Вукове заду
жбине.
Петак, 14. децембар
У Свеч ан ој сал и Дом а Вуков е за
дужбине Издавачка кућа Прометеј
представила је Фразеолошки речник
српског језика. Говорили Даринка Гор
тан Премк, рецензент, и Ђорђе Оташе
вић, аутор.
Уторак, 25. децембар
У Дому Вукове задужбине, Владану
Матијевићу свечано су уручене књи
жевн а наград а „Коч ић ев о пер о“ за
књигу Мемоари, амнезије и годишња
награда „Кочићева књига“. Ове књи
жевне награде додељује Задужбина
„Петар Кочић“, Бања Лука – Београд.
На свечаности су учествовали члано
ви жирија Миљенко Јерговић и Никола
Вуколић. Награду је уручио Братислав
Петковић, министар културе и инфор
мисања Републике Србије.
Уторак, 25. децембар
У свечаној сали Дома Вукове заду
жбине представљена је електронска
књига Ланац љубави, аутора Милана
Николића, коју је објавила ИК Проме
теј. Учествовали су: Марина Буквић,
драмски уметник, Велимир Абрамо
вић, филозоф, Александар Сања Илић,
композитор, Вујадин Радовановић, илу
стратор, Дејан Поповић, дизајнер елек

Учествовали су: Миодраг Матицки,
главни и одговорни уредник који је
одржао предавање на тему „Историја
периодике за децу“, Гордана Малетић,
Слађана Ристић и Љиљана Симић.
Петак, 15. фебруар
Огранак Вукове задужбине у Љубља
ни (Словенија) одржао је у Градском
музеју у Љубљани VIII Сретењски са
бор, на коме су евоцирана сећања на
нашег знаменитог научника Михајла
Идворског Пупина. У раду Сабора уче
ствовао је и Славко Вејиновић, управ
ник Вукове задужбине, који је, у име
Огранка, уручио признање Пупинова
споменица мр Милану Ловренчићу
и проф. др Миодрагу Михаиловићу.
Признање Вукова захвалница уручена
је Друштву Словеника-Русија и њеном
председнику Саши Гержини и Мешо
витом хору Св. Роман Слаткопојац из
Петроварадина.
Понедељак, 18. фебруар
У просторијама Дома Вукове заду
жбин е свеч ан о је уруч ен а наград а
„Меша Селимовић“ за најбољу књи
гу у 2012. години. Компанија Ново
сти, 25. пут за редом, додељује ово
признање. Овогодишњи добитник је
књижевник Александар Гаталица за
роман Велики рат.
Уторак, 19. фебруар
У Основној школи „Никола Тесла“ у
Београду, представљена је Даница за
младе V. Учествовали су песник Рајко
Лукач и Љиљана Симић.
Среда, 20. фебруар
Миодраг Матицки, главни и одго
ворни уредник Данице, и Љиљана Си
мић представили су Даницу за младе
V у Основној школи „Владимир На
зор“ у Београду.

за младе. У програму су учествовали:
Горд ан а Мал ет ић, члан Ред акц иј е,
Слађана Ристић, Бранко Стевановић
и Љиљана Симић.
Петак, 8. март
У ОШ „Руђер Бошковић“ одржана
промоција петог годишта Данице за
младе. Учествовали су: Божидар Пешев,
Слађана Ристић и Љиљана Симић
Понедељак, 11. март
У Економској школи „Нада Димић“
у Зем ун у предс тав љен а Дан иц а за
младе V. Учествовали су Рајко Лукач,
Божидар Пешев и Љиљана Симић.
Петак 15. март
У Чачку, у Скупштини града, у ор
ган из ац иј и Рег ио н алн ог цент ра за
проф есионали развој запослених у
образ овању, представљена је Дани
ца за 2013. годину. Предавање о Ми
ланском едикту и периодици за децу
одржао је др Миодраг Матицки, пред
седник Задужбине и главни и одго
ворни уредник Данице.
Петак 15. март
У оквиру акције „Књига солидарно
сти“ коју води Радио Београд, Вукова
задужбина је даровала своја издања
основним школама у Медвеђи, Лецу
и Туларима.
Четвртак, 21. март
У свечаној сали Дома Вукове заду
жбине на 18. Трибини из циклуса Кул
турно наслеђе представљена је књига
др Веселке Тончеве Непозната гора.
Учествовали су др Радивоје Младе
новић, др Сања Радиновић, др Биља
на Сикимић, др Харун Хасани и аутор
књиге. По завршетку дискусије при
казан је получасовни документарни
филм „Ђурђевдан код Горанаца у Ал

Среда, 10. април
У свечаној сали Дома Вукове заду
жбине одржана свечана седница Про
грамског савета Вукових саб ора на
којој је разматран Програм 42. Ђач
ког Вуковог сабора и Предлог програ
ма 80. Вуковог сабора.
Четвртак, 11. април
У Вук ов ој зад уж бин и предс та
вљен Зборник Српско усмено ства
ралаштво у интеркултурном коду
у издању Института за књижевност и
уметност. Учествовали су: академик
Нада Милошевић Ђорђевић, др Ми
одраг Матицки, др Јеленка Пандуре
вић и др Бош ко Сув ајџ ић, уредн ик
Зборника.
Петак, 12. април
Одржана VIII седница Управног од
бора Вукове задужбине.
Уторак, 16. април
Даница за младе V представљена у
Основној школи „Јајинци“ и Београду.
Учествовали су песник Рајко Лукач и
Љиљана Симић.
Четвртак, 18. април
У Дому Вукове задужбине свечано
су уручене награде Вукове задужби
не за 2012. годину. Добитни су Михај
ло Митровић за уметност, за књигу
Архитектура Београда 1950-2012 и
Михаило Војводић, за науку, за књи
гу Стојан Новаковић – у служби на
ционалних и државних интереса. На
свечаности су говорили Слободан Гру
бачић, дописни члан САНУ, председ
ник Одбора за доделу награде у науци,
др Драшко Ређеп, председник Одбора
за доделу награде у уметности, Бран
ко Бојовић, архитекта, и академик Ва
силије Крестић. Награде су уручили:
Видоје Петровић, градоначелник Ло
знице, која је покровитељ новчаног
износа награде Вукове задужбине, и
Миодраг Матицки, председник Вуко
ве задужбине.

Приредила Снежана Бојић
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ЈУБИЛЕЈ ЛИСТА „ЗАДУЖБИНА“

Верни пратилац Вукове задужбине
„Задужбина“ је публикација
препознатљивог изгледа
и садржаја, која прати
најважнија збивања у култури,
науци, просвети, уметности,
народној књижевности,
историји, и бележи све значајне
догађаје из живота народа
и народног стваралаштва

В

укова задужбина од 1988. године
издаје свој лист Задужбина. То је
публикација препознатљивог из
гледа и садржаја, која прати нај
важнија збивања у култури, нау
ци, просвети, уметности, народној књижевно
сти, историји и бележи све значајне догађаје
из живота народа и народног стваралаштва.
У њему сарађују многи познати посленици
из области културе, науке, уметности и јав
не речи из земље и света. До сада су изашла
94 броја листа.
Извршни одбор Вукове задужбине, на седни
ци одржаној 14. априла 1989. године, донео је
Одлуку о покретању листа Задужбина, у којој
је утврђено да ће лист Задужбина помагати и
подстицати остваривање циљева Вукове заду
жбине и доприносити развијању и унапређивању
њених делатности и њеном повезивању са сво
јим члановима и повереницима, сарадницима,
дародавцима, оснивачима и суоснивачима..., са
свима који су спремни да помажу остваривање
циљева Вукове задужбине и унапређивање њених
делатности, у земљи и иностранству. Посебно
је наглашено да ће путем листа Задужбина Вуко
ва задужбина остваривати јавност рада својих
органа, радних тела и Стручне службе.
Републички комитет за информације СР Ср
бије донео је решење 4. децембра 1989. године
о упису листа Задужбина у Регистар јавних гла
сила (регистарски број 916).
Први број листа Задужбина изашао је у фе
бруа ру 1988. год ин е. У њем у је предс тав љен

Музеј Вука
и Доситеја
у новом руху

Д

вадесет осмог фебруара ове године
навршило се шездесет четири го
дине од оснивања Музеја Вука и
Доситеја. Најзад, после много ду
гих година чекања да се здање у
којем се налази спасе од даљег пропадања и
урушавања, Музеј је овај „рођендан“ дочекао
у новом руху.
Реконструкција зграде Музеја Вука и Досите
ја почела је у октобру 2011. и обухватила је све
неопходне радове: од изолације влаге и сани
рања темеља до потпуне реконструкције крова
и носећих зидова. Први пут откако ова грађе
вина постоји! Грађевински радови су заврше
ни новембра 2012. године, када се приступило
раду на новој основној музејској поставци која
није мењана још од 1949. године, када је Музеј
и основан. Аутор поставке је историчар Љиља
на Чубрић, док су дизајнери Ирена и Игор Сте
панчић. Обновљени Музеј и нову поставку, 24.
децембра, отворио је за публику председник Ре
публике Србије, Томислав Николић.
Не треба заборавити да се Музеј Вука и До
ситеја налази у најстаријој сачуваној стамбе
ној згради у Београду која представља типичан
примерак турске градске стамбене архитектуре
и једина је таква сачувана на Балкану. Овде је
од 1809. до 1813. године радила позната Доси
тејева Велика школа, прва просветна установа
намењена вишем образовању полазника у Ср
бији. Школа је отворена годину дана раније у
једној малој згради преко пута Музеја, која и

рад Оснивачке скупштине
ји предлажем, поред игре ре
Вуков е зад ужбин е (6. но
чи, појавила се и игра звука
вембар 1987) и дат преглед
– „два века Вука”. Истица
активности на обележава
њем временског појма два
њу 200-годишњице рођења
век а, створ ил а се мог ућ
Вука. Посебно је истакнут
ност за скраћ ив ањ е год и
податак да је на обележа
на. Довољна је само једна
вању Вуковог рођендана на
– 1987. Одређивање два века
простору бивше Југослави
уназад, неизбежно доводи до
је одржано 39, а у свету 36
1787. године. Посматрач по
разних скупова. На њима
стаје активни тумач зна
је поднето 1.270 саопште
ка, његов доградитељ. Тако
ња, објављено више од 130
се родио мој знак.
књига, студија и зборника
Зад уж бин а је пос ебн им
пос већ ен их Вук у и Вуко
прилозима обележила све
вом делу.
знач ајн е год иш њиц е из
Ликовно решење наслов
историје и културе српског
не стране листа, на којој је
нар ода: 250 година од ро
лик Вука Караџића, урадио
ђења Доситеја Обрадовића,
је и поклонио Вуковој заду
800 година манастира Хи
жбини вајар Небојша Ми
ландара, 600 година од Ко
трић. У Задужбини из маја
совске битке, 300 година од
1991. године (број 14) остале
Велике сеобе Срба, 150 го
су забележене његове речи
дина најстарије научне ин
о томе како се родио знак „2
ституције у Срба – САНУ, 150
века Вука 1987“: Гледам у врх Насловна страна првог броја
година Народног музеја у
оловке. Чудим се малој, ви „Задужбине“, фебруар 1988.
Београду, пет векова штам
југавој граници између онога
парства, 650 година Патри
што мислим и онога што пишем. Размишљам јаршије, 175 година од Другог српског устанка
о поукама: говори као што мислиш. Пиши као (1815–1990), 175 година Матице српске, сто го
што говориш. О цртању нема поуке у Вука. А ми дина Српске књижевне задруге (1892–1992), сто
се око тога мучимо. Како о Вуку да проговоримо година Архива Србије, сто година Етнографског
цртежом. Ликом и словом. Мудро. Сажето.
музеја у Београду (1901–2001)... Посебни темат
Почео сам од програма: двестагодишњица ро ски прилози су били посвећени победи Вукове
ђења Вука Караџића, плус године и лик. Много језичке и правописне реформе, Тршићу, родном
за знак. Тешко је и погрешно све утеривати у месту Вука Караџића, Лозници, Ђачком Вуко
знак, и очекивати да буде једноставан и савре вом и Вуковом сабору...
мен. Напустио сам програм. Кренуо сам својим
Обележене су, такође, и годишњице многих
путем. Пречицом. Кресао сам што се дало кре личности, значајних за српску културу и исто
сати. Привукла ме је идеја – „два века Вука”. На рију: Десанке Максимовић, Иве Андрића, Саве
шао сам у Вуковом речнику реч вјековит, вјечан. Мркаља, Симе Милутиновића Сарајлије, Лазе
То ме је учврстило у обликовању идеје. Два века, Костића, Бранка Радичевића, Јована Јованови
лепо звучи. Довољно за веровање да је Вук вјеко ћа Змаја, Стојана Новаковића, Младена Лесков
вит. Можда сам се огрешио о правила конкур ца, Николе Тесле, Ђуре Даничића, Александра
са, али се нисам огрешио о Вука. Говорим како Белића...
мислим. Играм се речима и словима, онако како
Готово да нема ниједне значајније личности
се народ играо својим умотворинама, досетка или установе за језик и писмо, књижевност,
ма и загонеткама. Сажимање речи. Скраћивање. историју, културу, просвету, фолклор – из свих
Борба са простором и дужином текста. Све су области којима се Вук бавио – а да о томе у Заду
то знали исписивачи старих књига. У знаку ко жбини није писано и да није представљена њи

хова активност и допринос развоју ових области.
Аутори су били изврсни стручњаци, за које се са
сигурношћу може рећи да улазе у ред најбољих
познавалаца тема и ове проблематике.
У Задужбини се редовно објављује Летопис у
коме се даје преглед свих најзначајнијих актив
ности Вукове задужбине, активности њених орга
на и тела, као и скупова који се одржавају у Дому
Вукове задужбине. Такође, у Летопису се даје и
преглед активности других организација и ин
ституција чији се рад подудара са радом и про
грамским активностима Вукове задужбине.
У Задужбини је доста изражен вид докумен
тарности, коју она у континуитету негује. То је
утемељио још први уредник, Радован Поповић,
инсистирајући на стручности сарадника који
праве прилоге, чињеницама и документу као
основним елементима поузданих и занимљи
вих новина. Стога, Задужбина може послужити
за најразличитија истраживања и на изнете по
датке истраживачи и друге јавне личности могу
да се позивају и да их наводе.
Листајући Задужбину, намеће се закључак
да се у овим новинама могу наћи и прилози о
личностима, институцијама, подухватима и де
лима за која обично нема места у другим листо
вима, часописима, публикацијама.
Такође, намеће се и мисао о огромном духов
ном богатству о коме мало знамо или не зна
мо, о огромним научним, стручним – људским
потенцијалима које има наш народ, о томе да
постоји и тиња велика заинтересованост при
падника српског и других народа у земљи и све
ту за темељне и све друге истинске вредности
српске културе, историје, вере, традиције. Многи
прилози сведоче о непрекидности, али и о пре
кидима у духовном бићу српског народа. Стога
је овај лист јединствен, користан и потребан.
До сада су четири уредника уређивала лист:
Радован Поповић уредио је, као свој дар Вуковој
задужбини, првих шест бројева листа; од 7. до
64. броја лист је уређивао Никола Вујчић; Буди
мир Поточан од 65. до 81. броја; Бранко Златко
вић од 82. до 91. броја, а од 92. броја лист уређује
Славко Вејиновић.
Вукова задужбина је штампала и Библиогра
фију првих 40 бројева Задужбине коју је, по ва
жећем УДК систему, сачинио сарадник Добрило
Аранитовић.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

данас постоји. Музеј је посвећен двојици вели
кана српске културне историје: Доситеју Обра
довићу као једном од идејних твораца Велике
школе и Вуку Караџићу, једном од првих два
десетак ученика.
Од Доситејевих личних ствари ништа није са
чувано. Он је умро марта 1811. у згради Прави
тељствујушчег совјета, која је 1813, приликом
пропасти Првог српског устанка, изгорела а са
њом и сва Доситејева лична имовина. Постав
ку посвећену овом просветитељу чине прва из
дања његових књига, архивска грађа, портрети
и скулптуре.
Вуков део је знатно занимљивији за посети
оце, с обзиром на то да се, уз књиге и архива
лије, скулптуре и портрете, који су сви рађени
према живом узору, могу видети и његови лич
ни предмети, кућне ствари његове породице и
кћери Мине.
Нова поставка Музеја Вука и Доситеја знатно
се разликује од претходне. Један део је прилаго
ђен особама са посебним потребама. Посетиоци
који не могу да се попну на спрат, захваљујући
поставци у приземљу и савременим техноло
шким средствима могу да стекну основну слику
о животу и делу Доситеја Обрадовића и Вука Ка
раџића. Први пут откако Музеј постоји уведена
је и Азбукаоница, простор посвећен најмлађим
посетиоцима. Помоћу магнетних слова, ћири
лице и латинице, као и слова која је Вук избацио
из српске азбуке, деца предшколског узраста, уз
помоћ кустоса-едукатора и различитих радио
ница уче да пишу и читају, састављају своја име
на али и читаве реченице.
Адаптацијом некадашње домареве куће, уз
главну зграду Музеја, добијен је веома леп и
више него користан простор за тематске изло
жбе, предавања и књижевне вечери. С првим
лепим данима требало би да почне и уређење
дворишног простора који би, такође могао да се
користи за одређене манифестације. Још један
разлог да се посети Музеј Вука и Доситеја.

Љиљана ЧУБРИЋ

осетила људи покретаних једноумним идејама
и осиромашујућим страстима. Ипак, оно никада
није престало да куца, као што се ни свеће пред
иконом светог Спиридона никада нису угаси
ле. Долазећи с Балкана, Срби се нису само на
сељавали у Трсту, већ су га и градили, градећи
при томе и себе и своју снажну, богату и висо
ко уважавану заједницу. Од времена кад је ау
строугарски цар Карло V прогласио слободну
пловидбу Јадранским морем (1717), Трсту до
делио слободну луку (1719), а Марија Терезија
дала знатне повластице за трговину и пловид
бу (1745, 1769), први српски трговци из Босне,
Херцеговине и Боке Которске почињу своју сре
ћу тражити и послове разгранавати у граду који
је ускоро постао јединствени урбани спој врли
на Венеције, Беча и Дубровника.
На самој половини XVIII века настаје зајед
ничка црквена општина Грка и Срба, да би се
православна браћа раздвојила 1782. године, по
сле чега Српска православна црквена општина
започиње самосталан живот. И овогодишње бо
жићно окупљање верника у цркви Светог Спи
ридона доказ је тог непрекинутог духовног и
грађанског континуитета. С поштовањем се и
данас помињу имена угледних српских тргова
ца и пословних људи који су ударили темеље
заједници и били њени великодушни дародав
ци, почевши од Лазара Љубибратића, Василија
Трипковића, Павла Петровића, Јована Курто
вића, Јовице Ризнића, Ђура Ратковића, Јована
Николића, Антонија Квекића... Сви су они били
светски људи свога времена, међу најспособни
јима и најуспешнијима, али и нераскидивим
нитима племенитог родољубља везани за сво
је националне и завичајне корене. Довољно је
само прећи Канал Гранде и наћи се пред им
позантном Палатом Гопчевића коју је моћни
Спиридон Гопчевић 1850. дао украсити скулп
турама цара Лазара, царице Милице, Милоша
Обилића и Косовке девојке... Велики добротвор
Јован Милетић завештао је 1787. године 24.000
форинти за оснивање српске школе која данас
носи његово име, и која је, како пише заслужни
Велимир Ђерасимовић, деценијама „крепила
народну свест Срба у Трсту“. На стогодишњи
цу Првог балканског рата ваља се сетити и по
несеног говора који је 26. октобра 1912. одржао
председник Црквене општине Алекса Мићић.
Поздрављајући хероје на Куманову, ускликнуо
је: „Њихово воскресеније јест воскресеније сви
ју живућих Срба, па гђе се они налазили“! Свеће
у цркви Светога Спиридона данас пали тек по
неки потомак тих великих српских домаћина и
европске господе, а много више скромних и че
ститих српских зидара и молера из Пожаревца
или Црне Траве, али се српске свеће не гасе и
неће угасити. Јер, Трст је ипак наш.
Приђосмо и запалисмо свећу. Три свеће. За
мртве, живе и за будуће тршћанске Србе. За то
истинско европско српство и српско европство.

Весна ТАНАСКОВИЋ

Палата Гопчевић (друга половина XIX века),
фасада је украшена статуама и медаљонима
с темом из косовске епопеје

ТРСТ ЈЕ ИПАК НАШ

Божићни запис

В

реме незаустављиво лети, као га
лебови изнад старе тршћанске лу
ке. Све је мање у нас оних који се
из живљеног, властитог искуства
сећају 1945, Зоне А и Зоне Б, дав
них година напрегнутог и злослутног сучеља
вања савезничких и партизанских јединица у
залеђу Трста, док је трговима југословенских
градова из хиљада грла одјекивао повик „Трст
је наш!“. Нешто је више Срба који добро памте
тезге јевтине робе на Понте Росу и код „Ђова
нија“, ка којима су се трамвајем од Сежане, од
носно Вила Опићине сјуривале стотине „шо
пинг“ туриста с наших страна. Нестрпљиви да
сачекају улазак воза у станицу, летели су низ
стрму Трговачку улицу, ка тадашњем варљи
вом, али и неодољивом потрошачком рају, да
би предвече, очекујући полазак воза, напуње
них торби и кеса куњали по станичном пар
ку, баровима и ћошковима оближњих улица.
И то је био „наш Трст“. А ни један ни други,
заправо, није био наш. Још мање смо ми би
ли његови. Опчињавао нас је, али и одбијао,
остајући далек и недокучив, иако смо га били
освојили и оружјем и торбарењем...
Док у јануарско предвечерје ове године, пред
црквом Светог Спиридона, на обали Великог
канала, тик уз Понте Росо, посматрамо народ
који се у тишини окупља на божићну литурги
ју и бденије, кроз главу нам пролећу слике тих
наших неуспешних и самозаваравајућих осва
јачких похода на хладни, туђински Трст за који
нисмо ни слутили колико је заправо суштински
и наш. Било овог српског Трста, које још од сре
дине XVIII снажно бије у самом срцу овог чу
десног града, беше потиснуто и пригушено за
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Славенко Терзић

Стара Србија: драма
једне цивилизације

С

лавенко Терзић је цењена личност
у нау чн им круг ов им а, угледн и
историчар, познат и у широј јавно
сти не само као истраживач и пи
сац историје него и као њен попу
ларизатор. Његово интересовање за прошлост
је веома широко, али су га највише привлачи
ла нововековна збивања, пре свега на Балкану.
Рекло би се да га, још од младих асистентских
дана па до данас, није напуштало занимање
пре свега за политичку, дипломатску, друштве
ну и културну историју Србије и Срба у 19. веку,
а уз то и за место и улогу великих сила у срп
ској и балканској историји тога времена. Већ
његово прво веће дело – научна студија Србија
и Грчка 1856–1903. године – показало је да он на
односе на Балкану између тамошњих држава
гледа као на држање међузависних чинила
ца на једном простору, укључујући и спољне.
Реч је о фино извезеној синтези заснованој на
обиљу прикупљених података. И то је био ње
гов омиљени начин представљања оног про
блема који је био предмет његовог рада, дакле
метод коме је остао веран до краја, па и у овој
књизи – Стара Србија: драма једне цивилиза
ције у 19. и 20. веку.
С обзиром на то да су Терзићевом тумачењу
проблема претходила озбиљна истраживања из
вора, овде бих се радо подсетио на једног вели
ког научника и државника тог времена о коме
је писао Терзић, а исто тако и писца о прошло
сти, а који се доста служио сличним или истим
методом тумачења прошлости. Ради се, наиме,
о речима које је једном казао Стојан Новаковић:
„Ми који радимо на синтези принуђени смо да
читамо читава кола грађе или докумената да
бисмо исцедили коју страну или неколико вр
ста или неколико датума“. Дакле, нешто слично
чекало је и СлавенкаТерзића.
Славенко Терзић се, обликујући ову књигу
Стара Србија: драма једне цивилизације у 19.
и 20. веку, мислећи на Косово, Метохију, Рашку
област, Скопски санџак, северни део битољског
и скадарског вилајета, сусрео са великим тешко
ћама у претходном истраживачком поступку.
Довољно је само бацити око на литературу којом
се служио. Види се да у ранијој литератури има
значајних празнина у проучавању тематике ко
ја је предмет ове књиге или, рекло би се, необра
ђених читавих периода, односно да му је велике
тешкоће правио недостатак аналитичких радо
ва, на пример из области друштвено-политич
ких односа у Старој Србији у првим деценијама
19. века, због чега се морао окренути у значајној
мери трагању за изворима и у њима изналазити
податке за своја тумачења. Али, ни до њих није
било лако доћи. Просто се човек мора запитати
зашто је за неке делове ове књиге Терзић имао
малу помоћ у литератури. Међутим, одмах се
види у чему је проблем.
Наиме, када је 1830. године створена аутоном
на Кнежевина Србија захваљујући устанцима
српског народа у Београдском пашалуку, затим
вештини њихових вођа и тзв. спољном фактору,
дуго се после тога, због унутрашњих прилика,
није рачунало на даљи процес ослобођења Ср
ба, дакле оних изван Кнежевине. Када се 40-их
и 60-их година 19. века почело наглашено гово
рити о потреби повезивања три српске целине:
Србије, Босне и Херцеговине и Старе Србије ви
дело се да у Србији постоји следеће опредеље
ње: на првом месту би Србија требало да води
рачуна о Босни и Херцеговини, док је Стара Ср
бија остављена за неко касније време. Рачунало
се да би најпре уједињење Босне и Херцеговине
са Србијом представљало одсудан корак ка осло
бођењу и осталог дела српског народа на Косову
и Метохији и суседним областима.

О

рганизација политичко-пропа
гандног рада усмеравана наред
них година из Србије ка Босни и
Херцеговини сломила се, међу
тим, устанком босанскохерцего
вачких Срба 1875. године, ратовима Србије са
Турском 1876/77. године и напокон Берлин
ским уговором 1878. године, чијим одлука
ма су велике силе дозволиле да Босну и Хер
цеговину окупирају аустроугарске трупе. Тек
се после тога Србија окренула Старој Србији.
Међутим, када је српска војска у претходним
ратним операцијама 1876/77. године кренула
на југ и стигла до Косова, пре тога разбивши
обруч Черкеза и њихових села које су Турци
довели 60-их година да буду граница подела
између становништва у Србији и оног у Ста
рој Србији, а затим наневши пораз и турској
војсци, устао је тада и српски народ на Косову.
Српска војска се, међутим, по одлукама Кон
греса морала вратити у Србију. Дошло је тада
до праве драме са хапшењем и терорисањем
Срба у Старој Србији због њиховог учешћа у
борбама, али у Србији као да су се тек тада
њих сетили. Затворен је био и велики број та
мошњих српских школа, остала је само једна
у Шар-планини.
Али, и о томе као да се ништа у Србији није
знало, малтене као да у Старој Србији нема ни
Срба ни школа. Ни књижица дечанског игума
на Серафима Ристића Плач Старе Србије обја
вљена 1864. године, као да није била запажена.

Више се у српској јавности поклањало пажње
вестима о Албанцима које су најчешће црпене
из дела и објављених извештаја разних европ
ских путописаца.
Штавише, и из Терзићеве књиге може се ви
дети да је министар Илија Гарашанин упућивао
кнеза Михаила на потребу сарадње с Албанци
ма у циљу дизања општег устанка на Балкану.
Тек је књига Ђорђа Поповића Даничара Стара
Србија, публикована 1878. године, уз сагласност
Јована Ристића, предочила и српској и европ
ској јавности тешку ситуацију у којој живе Срби
у Старој Србији, а које ће Турци новим ланцем
придошлих мухаџира 1878. године одвојити по
граничној линији од Србије. Најзначајнији вид
настојања Србије да се повеже са Србима у Ста
рој Србији, да их очува, духовно оснажи отпочео
је 1886. године и трајао је до Балканског рата.
Међутим, ни то није могло да спречи одлазак Ср
ба са Косова ка Србији због репресалија турских
власти и албанског насиља што се није зауста
вљало. Занимљив је, на пример, био савет који
је секретар Министарства иностраних дела Ми
хаило Ристић, после обиласка Косова 1892. годи
не, изнео у извештају Николи Пашићу. У њему
се, поред осталог, каже да треба чешће одлази
ти код Срба на Косову, чак организовати и екс
курзије; Срби на Косову осећају велики страх од
Албанаца; свуда се то може опазити; на Косову
царује шверц, а то му је најбоље показао пример
Приштине. Свему томе допринеле су, каже он, и
државне власти које су попустљиве према Ал
банцима. Посебан утисак, како се види, на њега
су оставиле речи које је чуо у једном разговору:
„Ако овако устраје на Косову за десет године не
ће бити Срба“. Управо, и главна карактеристика
за положај Срба на Косову и Метохији у другој
половини 19. века, па све до балканских ратова
јесу драматични демографски процеси који су
се одвијали на њихову штету. Славенко Терзић се
определио за једну цифру избеглих Срба са Косо
ва и Метохије у том интервалу. Постоје, међутим,
и друге тврдње о броју избеглица, али чини ми
се да је тај број тешко утврдити. Једном прили
ком су Турци у вези са бројем избеглих Срба ка
зали српском представнику: погледајте колико
је новонасталих насеља у граничним областима
Србије па ћете утврдити број избеглица.

Тематска изложба
ремек-дела Паје
Јовановића

У

атриј ум у Нар одн ог муз еј а
представљена је публикаци
ја Паја Јовановић – систем
ски кат ал ог дел а, аут ор а
Петра Петровића и отворе
на пратећа изложба слика овог знаме
нитог српског уметника, из збирке На
родног музеја.
Системски каталог дела Паје Јовановића
Петра Петровића, кустоса Народног музеја
у Београду, изашао је 2012, а монографија о
Паји Јовановићу Николе Кусовца 2010. Раз
двајају их наслови и корице двеју издавач
ких година, спајају упоредан рад и истоветан
циљ. Подразумевајући препреке и успоре
ност савесног публиковања системске ка
талогизације, треба сагледавати потпуност
историчарско-уметничких димензија Ку
совчеве књиге, а Петровићевог ризничарски
проученог, сакупљеног и презентираног сли
каревог опуса. Јубиларност година посвеће
них Паји Јовановићу испуњавале су велике
манифестације, међу њима и корпус књига
Момчила Тодоровића. Ипак, раздвојили су
се двојци Музеја града и Народног музеја из
Београда, са дубоко урезаним ауторским пе
чатима Кусовца и Петровића.
У свој catalogue raisonné Петровић је унео
више од хиљаду јединица, тако да свако ре
гистровано дело садржи основне податке,
функционално распоређене илустративне
прилоге, корисницима књиге понуђени и
списак илустрација, именски и предметни
индекси. Обухваћени су сви претходно по
знати и публиковани Јовановићеви радови,
као и они који су касније, заправо у новије
време, откривани и набављени. При том се
Петровић примишљено и дисциплиновано
определио за труд да разврста тематске це
лине како би кореспондирале са развојним
периодима Јовановићевог сликарства. А, то
су области жанра и сцена из живота народа
на Балкану, теме из историје и илустраци
је народних епских песама, пејсажи и мо
тиви из природе, представе женског тела,

портрети, црквено сликарство и религио
зне теме, те цртежи, скице и студије.
Посебну пажњу Петровић је посветио по
глављу где се налазе копије и реплике по
другим ауторима, затим издвојено катало
гизирана изгубљена и нестала дела, али и
одељак где су Јовановићеви радови за ко
је нису потврђене коначне атрибуције, не
го се воде као дела њему само приписана,
или, пак, припадају његовом кругу. Петро
вић се истрајно придржавао и принципа да
сваки рад мора имати уједначену обраду,
са уважавањем литературе, архивске и до
кументарне грађе, писама, старих фотогра
фија и репродукција.
Са искуством рада на једној минхенској
захтевној библиографији, уверен сам да
би строги немачки уредници за сарадни
ка потражили управо акрибичног Петра
Петровића. Ова књига, наиме, прославља
рад – колико Јовановићев уметнички, то
лико Петровићев темељни библиографски.
Петровић је открио и потврдио дисципли
новану систематичност, видну контролу
концентрације, доследношћу подизао гра
ђевину проверених факата, опсервација и
интерпретација. Нипошто без непрестане
заступљености властитог професионалног
профила историчара уметности, на услузи
понирању у приватан живот и психологију
личности Паје Јовановића, у стилске анали
зе, вредновање стваралачког ступња, у ни
кад застарело, или иновирано, проницање
у оно иза вела визуелног Vordergrund-а на
трагу ка визибилном Hintergrund-у. Одустав
ши од курзивног наглашавања, Петровић
цитира уметника и упозорава на заблуде
о тврдокорности Јовановићевог реализма:
„Идем у атеље, љут, наставићу сасвим дру
го него што видим – радићу право из главе“!
Навод израста у снажан мото каквим би се
могла обележити суштинска драгоценост
Петровићевог системског каталога, путо
каза према особеностима и оценама сли
карства Паје Јовановића.

Миодраг ЈОВАНОВИЋ
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лавенко Терзић је имао, дакле, до
вољно разлога да закључи да је 19.
век, бар што се тиче етничких и
других процеса на Косову и Мето
хији и суседним областима, обеле
жен страдањем и исељавањима Срба. И то је
по њему једна од најважнијих карактеристи
ка. Док, међутим, о томе у првој половини 19.
века има мање обавештења, бар колико је то
до сада познато, дотле је у другој половини 19.
и почетком 20. века забележено о исељавању,
чак и неколико таласа, на пример, почетком
80-их година, затим у другој половини 90-их,
као и 1912. године. Нарочито је по томе била
карактеристична 1912. година, односно у ме
сецима уочи Балканског рата, када су косов
ски Албанци изазвали праву анархију и по
чели да организују своје власти у неким ме
стима и када су заузели и Скопље. Када их је
турска власт уз помоћ војске, у лето 1912. годи
не, истерала из Скопља, они су то тешко при
хватили јер су рачунали да би Скопље могло
бити њихова будућа престоница.
Проблеми карактеристични за 19. век на Ко
сову и Метохији осећаће се и у 20. веку, премда,
понекад, пресвучени у друго рухо због проме
њених околности. Косово и Метохија су, наиме,
ослобођени у Балканском рату и ушли у састав
своје матице Србије, а потом се после наредног
рата, дакле Првог светског рата, у оквиру Срби
је нашли и у границама југословенске државе,
док ће им у суседству бити Албанија настала по
захтеву сила Тројне алијансе и проглашена за
аутономну државу на конференцији амбасадо
ра великих сила у Лондону 17. децембра 1912.
године. Нови проблеми, разумљиво, настали су
у новим државама, у новим државно-правним
приликама. Несугласице на Косову и Метохији
су се, међутим, и даље осећале, често распири
ване верским и националним супротностима,
као и утицајима са стране, првенствено Албани
је и Италије, при чему ће и драма демографских
промена бити и даље присутна, нарочито у току
Другог светског рата, и то опет на штету Срба.
Славенко Терзић је садржину ове синтезе из
нео у низу уоквирених проблема, блиских, мада
не увек хронолошки поређаних, разуме се из од
ређених разлога, али је зато унутар сваког про
блема обележеног као поглавље у књизи одржао
редослед хронолошког континуитета. Књига је,
иначе лепо написана, илустрована; види се да ју
је осмислила личност која има много више зна
ња о томе него што је изнела. Посебно је зналач
ки повезана улога великих сила на балканском
простору руковођених тежњом за доминацијом
с једне и аутохтоног словенског становништва с
друге стране. Нарочито се то исказало на просто
ру Старе Србије, што је оставило немерљиве не
гативне последице и на данашње време. Књига
је писана са пуно саосећања због континуиране
драме која се на том простору одвијала, али уз
строго придржавање објективног суда.

Михаил
 о ВОЈВОДИЋ

Паја Јовановић, „Вршачка берба“

Из народног месецослова
Мај – цветни месец
• По набујалом растињу које је окиће
но цветовима свих боја, по том мозаику
боја, јер цвет значи – боја, мај је назван
цветним месецом, јер је тада све у цвету и
цвату. После Биљаног петка, празника цве
ћа и лекова, у мају следе свечаници биља
и рода, стоке и поља (Ђурђевдан, Јереми
ја, Пољобранија, Николаји). У овом месе
цу су и свеци књиге и писмености – Јован
Богослов, једини од четворице јеванђели
ста који спада у ред велике дванаесторице
апостола, најученији и најомиљенији Хри
стов ученик, и Словенски апостоли, утеме
љивачи наше писмености и богословља,
Ћирило и Методије.
Предзнаци
• Сув мај – гладна година.
• Хладан мај сена и вина даје.
• У мају преп ел иц а пућка: „Пош то ће
бити о јесени храна!?“ Што више пућка, то
скупља храна.
• После мокра маја иде сув јуни, после
сува маја иде мокар јуни.
• Мајска роса све нагони, а мајски мраз
све убија.
• Мајске кише што више, то жита и ви
на све више.

• Кишовит мај је благодет свим усевима.
• Многа у мају грмљавина, увек је род
на година.
• Ђурђевске кише свака кап вреди дукат.
• Спасовданске и тројичке кише пуне ко
шеве и подруме.
Предсказивање времена
• Кад храст пре Ђурђевдана листа, биће
родна година.
• Ако је леп дан на Николаје, биће кишна
и житородна година.
• Ако је на Тројице киша, биће година
родна.
Изреке
• Бој се само ђурђевскога мраза и илин
ског града, божићног сунца и јесење кише
– и више ничега.
Народни наук
• Није глади до Ђурђева дана.
• Стреха му је мјера, а рок Ђурђевдан. (Ре
че се за снег када пада, у значењу: Од стрехе
даље не може, а о Ђурђеву дану мора окоп
нети.)
(Миле Недељковић, Српски обичајни ка
лендар, за просту 2007. годину)
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Његош,
владика српског
песништва

А

Важна сведочанства
прошлости
У Историјском музеју Србије, 12. априла
2013. године, након уводне речи министра
културе и информисања, Братислава
Петковића, председник Републике,
Томислав Николић, свечано је отворио из
ложбу „Карађорђевићи и Обреновићи
у збиркама Историјског музеја Србије“

ко се ико у васце
лом Српству, по
сле светог Саве,
по оним Њег о
шевим стихови
ма, имао рашта и родити, онда
је то сам Његош. Њему је, из
гледа, вечност била прирође
на, као и време у коме се ро
дио, као и учитељ, песник Си
ма Мил ут ин ов ић Сар ајл иј а,
који ће га у песништво упути
ти да опева, а тиме и најтрај
није и најузвишеније утврди
судбину и биће свога народа.
„Још свог Бога Срб имаде мр
ву“, певао је с богохулном надом
Сим а Сар ајл иј а, Кар ађ орђ ев и
Милошев устаник, познаник Пу
шкина, Гетеа и Бајрона, али га
је сам Божији прст упућивао у
Црну Гору, на Цетиње, а можда
и провела Божија рука, к влади
ци Петру Петровићу, да га овај
већ скор о пос већ ен и нар одн и
паћеник стави за учитеља свом
син овц у млад ом Рад у Том ову
Петровићу, будућем владици це
тињском.
Сима Сарајлија није Рада Томо
ва, будућег владику Петра Другог
Његоша и господара Црне Горе и
Брда, толико учио како да влада
народом, колико како да овла
да поезијом. Желео је да од њега
створи Спартанца и Хомера.
И створио је. Јер је Његош и те
лом и духом све већ надвисивао.
Постајао је оно за шта је рођен.
Сарајлија га је упућивао у виси
ну својих узлета. Даље, пут небе
ских висина песништва, Његош
је морао сам, са сламком гнезда,
једном и по једном.
Велики духови, и кад надра
сту своје учитеље, не гледају их
са постигнуте висине, већ их ди
жу у висине изнад себе, тако је и
Његош изнад свих издизао Симу
Сарајлију, певајући му да га је те
шко и назрети, а камоли проћи
мимо.
Посетивши Цетиње, 1834. го
дине, доневши изливена слова
своје нове ортографије српске, за
тек купљену манастирску штам
парију Вук Стефановић Караџић
је постао и књижевни саветник
младом владици и песнику већ у
Српству осведоченом Петру Пе
тровићу Његошу.
Вук, који је све вредно скидао
са топлих усана народних, осе
тио је одмах колико је народног
на уснама Његошевим, а колико
је тога мало у песништву њего
вом. Учинило му се да цела Цр
на Гора, та српска Спарта, може
проговорити Његошевим усти
ма, његовим певањем.
Вук је Његоша саветовао да се
у своме песништву мане лоших
пес ничк их узор а, да се окан е
туђег класицизма, који ионако
нестаје, особито рускога и цркве
нославијанскога, него да пише у
народном духу, по коме се наро
ди већ препознају у романтичар
ским заносима и полетима.
Сав етов ао је Његош а Вук да
пише у духу мудрости која је у
пос лов иц ам а нар одн им (срп
ске пословице Вук је на Цетињу
и штампао), да песничко ткање
снује на народном темељу, да му
народно умотворје, које је знао
као мало ко, буде узор и грађа,
које ће продужити према својој
способности, правећи од песка
кам ен у гром ад у: „Имајт е гла
варе, имајте коло, имајте јунаке
и јунаштва, имајте тужбалице,
имајте пословице и причине. Пе
вајте Црну Гору, одужите се срп
ском роду и милом језику.“
Умни Његош га је разумео.
Вуков савет Његошу посрећио
се српској књижевности.
Тако се дошло до садржаја нај
славнијег Његошевог спева Гор
ског вијенца.
„Владика је“, каже Вук Врчевић,
савременик Његоша и Вука Ка
раџића, „на своју славу и за нео
цјењиву корист нашег језика и
свега србинства дику, послушао
Вука и одмах почео састављати
свој Горски вијенац.“
Његош је свој Горски вијенац
последњим стиховима допевао
у Бечу 1847. године. Што му се у
перо није дало на Цетињу, давало

КАРАЂОРЂЕВИЋИ И ОБРЕНОВИЋИ У ЗБИРКАМА ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ

Петар II Петровић Његош
му се у големом Бечу, где је већ
од првих дана боравка чезнуо за
ловћенским странама, док се за
њим силан свет окретао.
„Нико се у лепоти није могао
равнати са Радом Његошевим,
за којим би, рекао бих, вас Беч
трчао да га се нагледа, када је
бастијем бечким пролазио“, за
писао је песник Јован Илић, та
дашњи српски студент у Бечу.
Није се у песничкој лепоти са
Горским вијенцем могао пор е
дити ниједан спев у српском пе
сништву, то је прво постало јасно
најумнијим Србима, који су тада
живели у Бечу, и пре његовог об
јављивања.
Његошевом певању, док им је
лично читао Горски вијенац, ди
вили су се умни Срби у Бечу и
њихови немачки пријатељи оку
пљани око Вука Караџића, па и
сам, из Србије прогнани кнез Ми
лош, са својом екс-кнежевском
свитом: „Што један српски кнез
пише – други ће да штампа“.
Међу првим слушаоцима Гор
ског виј енц а бил и су и: Ђорђ е
Поп ов ић – нар еч ен и Ђур о Да
ничић, Бранко Радичевић, Ми
лиц а Стој ад ин ов ић Српк ињ а,
Јован Илић, Анастас Јовановић,
Милорад Медаковић, Корнелије
Станковић, немачки песник Ге
орг Франкл и други.

И

пре обј ављива
ња Горс ког ви
јенц а свим а је
било јасно да је
Његош испевао
дело које ће бити највећи по
нос српског песништва, јер је
у њему српска душа сажета у
историјску судбину народног
опстајања и битисања.
Било је јасно да је Његош, не
само стасом, већ и духом, оно уз
вишење са кога се понајвише од
свих у Српству види.
Када је објављен Горски вије
нац, свима писменима у Српству
постало је очито. Објављен је еп
српског опстанка.
„Овако се код Срба до сада ни
је певало ни мислило“, рекао је у
Београду у Друштву србске слове
сности песник Сима Милутино
вић Сарајлија. Тако је изласком
Горс ког виј енц а проглаш ен а и
поб еда језичких и књижевних
нач ел а Вука Стеф ан ов ић а Ка
раџића.
Књижевн и естет ич ар и су се
око Његоша спорили само у нај
вишим поређењима, што је очи
то и из овог записа. Најчешће су
се спорили у питању да ли је Лу
ча микрокозма својом духовном
узвишеношћу изнад Горског ви
јенца. Луча микрокозма је спев
духовника Његоша и упитано
сти која се дотиче тих највиших
сфера духовности и духовништва,
а Горски вијенац остаје дело без
којег нема великог Његоша, у на
родном значењу, а и нас самих би
ло би мање. Њим је Његош постао
владика српског песништва.
Огледалом српским може се
назвати читав његов опус у ко
ме се он огледа величанствено
са својим народом.
Кроз све мен е истор иј е кроз
које пролази његов народ, кроз
њене мрклине, кроз пролазне и
вечне помрчине, његова луча не
догорева и не губи светлост.
И ми, са поносом, можемо ре
ћи: Све српске врхове заузели су
незнани јунаци, сем Ловћена.

Милован ВИТЕЗОВИЋ

У

години у којој прославља значајан јубилеј –
50 година постојања, Историјски музеј Срби
је свој реновирани простор на Тргу Николе
Пашића отворио је за јавност репрезента
тивном изложбом под називом Карађорђе
вићи и Обреновићи у збиркама Историјског музеја Срби
је, посвећеном двема династијама које су заслужне за
ослобађање српског народа од вишевековне османске
власти и стварање модерне српске државе.
Посетиоци имају прилику да виде више од 400 ориги
налних предмета који су припадали родоначелницима
нововековних српских династија – Карађорђу и Милошу
и њиховим наследницима: од оружја коришћеног у Пр
вом српском устанку, преко краљевских инсигнија Петра
I Карађорђевића, до оних којима су се припадници вла
дарских породица служили у приватном животу.
Међу овим материјалним сведочанствима прошлости
од непроцењиве важности, која ће јавности приближити
и илустровати историју српског народа у 19. и првој поло
вини 20. века, налазе се највреднији примерци из фонда
Историјског музеја Србије. Њихова изузетна важност се
огледа не само у томе што пружају драгоцене податке о

Карађорђева застава

ЧАСОПИС ДРУШТВА ЗА СРПСКИ
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

њиховим власницима, представљајући тако непроцењив
извор за истраживаче многих научних дисциплина, већ и
због чињенице да је сачуван само мали део заоставштине
обе породице. Разлог за то су, пре свега, историјска зби
вања, која су обележила трајање ове две династије – ди
настичке смене и промене, ратови, пљачке и разарања,
изгон, небрига...
Трагичну судбину било породице или неког њеног члана
пратила је и трагична судбина њене заоставштине. Тако је
велики део нестао са њиховим силаском са историјске сцене:
Обреновића 1903. године после Мајског преврата, односно
Карађорђевића 1941. године када су напустили земљу.
Међу експонатима на поставци уметничким квалите
тима и историјским значајем пре свих издвајају се кра
љевске инсигније: шар, жезло, копча за плашт, крунидбени
плашт од венецијанског плиша и свиле опасан хермели
ном први пут изложен након рестаурације и једина сачу
вана српска круна – круна краља Петра I Карађорђевића,
изливена по нацрту Михаила Валтровића од гвоздене
ручке топа вожда Карађорђа у чувеној радионици браће
Фализ у Паризу, коју је краљ Петар I носио само једном –
на свом крунисању 1904. године на стогодишњицу Првог
српског устанка; затим вождов јатаган белосапац са рас
кошним орнаментима, сабља Александра Обреновића са
девизом династије Обреновић „Tempus et meum ius” (Вре
ме и моје право); накит првенствено породице Обреновић
поручен за време прве владавине кнеза Милоша урађен
између осталог и у познатој бечкој јувелирници „Свобода“;
оригинална платна познатих сликара Уроша Кнежевића,
Јозефа Грандауера, Паје Јовановића и Уроша Предића; на
мештај који је некада красио ентеријере српских дворова
и многи други предмети.
Иако готово сви изложени експонати представљају лук
сузне предмете, чији су изглед, порекло и материјал би
ли у функцији потврде статуса, богатства и моћи њихових
власника, на изложби су се нашли и они који су аутентич
но сведочанство о одређеним догађајима: марама вожда
Карађорђа са карактеристичним чвором – знаком његовог
тајног повратка у Србију 1817. године, кључ од просторије
у којој су се крили краљ Александар и Драга Обреновић
непосредно пре убиства у Мајском преврату 1903. годи
не, драма Сливница, написана на немачком језику, коју је
краљ Милан Обреновић објавио у Хамбургу под псеудони
мом Харун-ал-Рашид, као и одећа кнеза Михаила Обрено
вића у којој је убијен у Топчидеру 1868. године.
Изложбу прати истоимени каталог у којем је, на око 200
страна, описано више од 300 предмета. У њему су пред
стављени само они предмети за које се поуздано зна да су
припадали члановима ове две династије, док су се на самој
изложби нашле и фотографије, литографије, разгледнице
и разни меморијални предмети масовно умножавани у
циљу династичке, државне и националне пропаганде.
Изложба ће бити отворена до септембра 2013. године.

Ненад БЕЉИНАЦ

писују одређеним животињама. Променљивост јединица у
говору Ане Батас и О неодређено-свршеним глаголима Сање
Радић чланци су који репрезентују рубрику Свет грама
тике. Српски у свету откривају нам Далибор Соколовић
и Сања Милетић пишући о статусу проучавања србисти
ке на Универзитету у Лођу у Пољској.
Рубрика Традиција посвећена је предстојећем обеле
жавању јубилеја Милоша Црњанског – Димитрије Тасић
пише о песнику и његовој задужбини, о изгнанству које
асопис Свет речи (35-36/2013) већ на пр их карактерише, те о коначном повратку после лутања
ви поглед прив лач и чит ао ц
 а – виз уе л (песник), односно о задобијању крова над главом (њего
но је савремен. Пажња је посвећена како ва задужбина) уочи стодвадесетогодишњице рођења ве
текстовима, тако и графичком прелому и ликог писца. Ексклузивни текст о актуелном добитнику
илустрацијама којима се текстови употпу Нобелове награде за књижевност Мо Јен – хроничар ки
њују. Рубрика Писци говоре резервисана је за интервју неске историје написала је Мирјана Павловић за рубри
који је у овом броју водила Тамара Крстић са Дејаном ку Светска књижевност који нам открива занимљивости
Алексићем, прошлогодишњим добитником књижевне попут значења пишчевог имена, односно псеудонима, и
награде Меша Селимовић за збирку песама Једино ве који исцрпно говори о делу кинеског писца, као и о реак
тар. Снежана Јелисијевић водила је разговор са ино цијама које су поједина његова дела изазивала.
страним чланом САНУ Аркадијем Аркадијевичем Ту
У Радионици су приказани резултати студентског ис
риловим, посебну пажњу посвећујући његовом истра траживања на терену које има за циљ добијање регистра
живању српско-руских средњовековних културних веза, назива становника насељених места са целе територије
а текст рубрике Наука данас обогаћен је фотографијама Србије. Текст Мине Ђурић о 42. Скупу слависта у органи
зацији Међународног славистичког центра уобличен је
старих рукописа.
помоћу писама, извештаја и утисака студената из Мин
Међу Тумачењима налази се истраживање Снежане ска, учесника Скупа, а не изостају ни фотографије које
Самарџије о значењима и функцијама „књиге“ у усме преносе атмосферу описану речима које су у МСЦ стигле
ној поезији из кога сазнајемо како придеви „црна“, „сит из Белорусије. Калеидоскоп је простор намењен језичким
занимљивостима које открива Олга Сабо у
на“ и „староставна“ мењају значење именице
прилогу Lex-инфо, а ту је и Језички квиз ко
„књига“ или како се тумачи успоредба листа
ји састављају Весна Ломпар и Балша Стип
хартије са девојачким лицем или небом. С
чевић.
друге стране, проуч
 авајући Андрићева про
Последња рубрика у часопису Школски жи
мишљања о ствараоцима и просторима, Вуко
вот посвећена је школарцима наших основ
сава Живковић нам открива слојеве митског
них и средњих школа и у њој се објављују
који се у њима налазе. Поетика овога пута
најбољи радови ученика, награђени радови
садржи текст о романтизму: Ненад Николић
лингвистичких и литерарних секција и так
нам, илуструјући слику немачке филозофи
мичења из књижевности, као и потпун спи
је и књижевности друге половине 18. века,
сак награђених на републичком такмичењу
открива порекло романтизма објашњавају
из српског језика и језичке културе (љубитељи
ћи, при том, његове кључне појмове, а све то
српског језика могу и проверити своје знање
прате пригодни цитати Хердера, Фихтеа, Но
– на крају је дат тест са такмичења са реше
валиса и Шлегела.
њима), а ту је и извештај са прославе школ
Прилози обух
 ваћени рубриком Свет језика
ског празника једне нишке гимназије. Међу
атрактивних су наслова, а и садржине – док Насловна страна
објављеним радовима у овом броју посебно
Марко Симоновић пише о позајмљеницама часописа „Свет речи“
се издваја рад Јелене и Милице Маринковић
и њиховој интеграцији у српски језик: Шта
се actually дешава међу језицима, Душица Божовић даје Творба речи и усвајање морфолошких система код деце. Од
преглед израза са значењем „пушкица“ у страним језици прошлог броја рубрика је богатија за по један текст о за
ма тумачећи и њихово право значење у односу са прене дужбинама, а у овом броју Славко Вејиновић пише о Ву
сеним: Пушкице: „Ресавска школа“ и тешка артиљерија ковој задужбини.
Часопис своју читалачку публику проналази међу љу
на разним језицима света. У Свету речи Катарина Бего
вић истражује етимологију и творбу презимена, личних битељима књижевности и језика. Уредници и чланови ре
имена, хипокористика и надимака у делу Боре Станкови дакције имају слуха за читаоце, па се Свет речи чита са
ћа Божји људи, а Ана Ранђеловић у тексту Језички зоо-врт уживањем од корице до корице, остављајући утисак који
иновативно и духовито говори о зоонимској метафорици је и више него пријатан.
покушавајући да установи зашто се поједине особине при

Весна Д. ЦРЕПУЉАРЕВИЋ
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
44. Бемус
Од 11. до 21. октобра 2012. године одржане су
44. Београдске музичке свечаности , под слога
ном Опсада Београда. Бемус је угостио еминентне
уметнике из земље и света и оправдао своје више
деценијско трајање. Наступили су Оркестар без
граница, пијанисти Симон Трпчески, Александар
Маџар, ЛП Дуо, Гудачи Светог Ђорђа, гитариста
Пако де Лусија, пијанисткиња Нада Колунџија
и други. Изведена су дела Баха, Марка Антоана
Шарпантјеа, Срђана Хофмана, а обележен је ју
билеј француског композитора Клода Дебисија
– 150 година од рођења и 100 година од рођења
америчког композитора Конлона Нанкароуа.
У оквиру ове манифестације одржан је и су
срет представника различитих фестивала из
рег ио н а: Европс ке асоц иј ац иј е фес тив ал а и
Европске комисије, који су разменили искуства
о будућој сарадњи и будућности фестивала.

Сајам књига
Од 21. до 28. октобра 2012. године Београд је био
домаћин 57. Међународног сајма књига, под сло
ганом Од А до Ш. Почасни гост је била Мађарска, а
током Сајма организовано је 785 књижевних про
грама. Посета је била задовољавајућа, а промет
већи него прошле године, што значи да књига не
губи трку са савременим технологијама.
У Холу Дома синдиката у Београду од 17. де
цембра 2012. до 16. јануара 2013. године одржан
је Новогодишњи и божићни сајам књига, који по
стоји 13 година и већ је постао традиционалан.
Више од 40 издавача представило је своја најно
вија издања. И овога пута се показало да књига
не губи трку с електронским медијима, телеви
зијом и интернетом. На овом сајму је било ви
ше наслова него претходних година, а попуст
на цене књига био је и до 70 посто.

Награда Александру
Гаталици
Александар Гаталица, приповедач и рома
нописац, добитник је НИН-ове награде за 2012.
годину, за роман Велики рат. У образложењу
жирија истакнуто је да је у награђеном роману
аутор осликао једну епоху, са више од 70 ликова.
Пратећи судбине књижевних јунака, Гаталица
је начинио убедљиву слику преломних догађа
ја у светској историји.
Жири је име лауреата објавио 14. јануара 2013,
а награда је свечано уручена Александру Гата
лици 21. јануара у Скупштини града Београда.
НИН-ова награда се додељује од 1954. године.

Viva vox у УН
У згради Уједињених нација у Њујорку, 14.
јануара 2013. године, наступио је хор Viva vox,
познат по аутентичном извођењу, који се пред
ставио светским хитовима, али и традиционал
ним српским песмама Тамо далеко, Ајде, Јано и
Марш на Дрину.
Хор од четрдесет младића и девојака, током
45 минута атрактивног наступа, одушевио је
публику, која је извођаче наградила овација
ма. Завршно извођење Марша на Дрину праће
но је колективним аплаузом.

У Хол у Рад ио тел ев из иј е Срб иј е, 13. марта
2013. године, на дан када је пре 38 година умро
књижевник Иво Андрић, отворена је изложба
фотографија, Андрићева лица. Представљени
су принтови црно белих фотографија, од првог
снимка 1912. године у Сарајеву, до последње
фотографије 1973. године у Београду. Аутор из
ложбе је историчарка књижевности и стручни
сарадник Андрићеве задужбине Биљана Ђор
ђевић Мироња. Фотографије су употпуњене Ан
дрићевим мислима, забелешкама, рукописима,
одломцима из Андрићевих дела који одговарају
тренутку када су слике настајале. Према речима
аутора поставке, изложба је нашла полазиште у
Андрићевој причи Лица из 1937. године, у којој
је писац фасциниран човековим лицем.
На отварању изложбе драмски уметник Ти
хомир Станић говорио је одломке из романа На
Дрини ћуприја.

„Константин 313“
У Палати Реале у Милану, од 25. октобра 2012.
до 17. марта 2013. године, била је отворена изло
жба Константин 313, на којој су изложена најре
презентативнија дела из бројних светских музеја.
Посетиоци су били у прилици да сагледају доба
позног Римског царства и изузетност личности
заслужних за доношење Едикта толеранције.
Ову изложбу обогатило је једанаест предмета из
збирке Народног музеја, без којих ова поставка
не би била потпуна. Међу изложеним предмети
ма су портрет Константина Великог, Београдска
камеја, Лицинијев тањир, пекторал из Ритопека,
као и неколико изузетних нумизмата.

За време концерта на видео бимовима ређа
ле су се и фотографије Србије, њених знамени
тости и великих спортских успеха.
Концерту је присуствовао генерални секре
тар УН Бан Кимун који је пожелео срећну Но
ву годину на српском језику и нагласио да је
музика универзални језик и да њена снага до
тиче срца свих људи и подстиче их на хумане
вредности.

Поводом десет година од смрти књижевника
Александра Тишме, у Улици Модене у Новом
Саду, откривена је спомен-плоча, чији је аутор
академски вајар Светлана Шант. Спомен-плочу
Александру Тишми открио је министар културе
у Влади Републике Србије, Братислав Петковић,
који је нагласио да је Министарство иницирало
обележавање објеката у целој Србији, у којима
су рођени и боравили истакнути писци, а у ци
љу афирмације заоставштине великана српске
писане речи.

Свети Сава у руском
летопису

сти и деловања појединца у корист целине. Тако
су је замислили оснивачи 1892. године, а тај об
лик организовања, уз минималне промене, тра
је до данас. Први међу њима био је државник и
научник Стојан Новаковић, а за њим и остали:
Милан Ђ. Милићевић, Љубомир Стојановић, Љу
бомир Ковачевић, Милан Јовановић Батут, Ан
дра Гавриловић, Светислав Вуловић...
Песник и лекар Јован Јовановић Змај нацртао
је 1892. године знак – иницијал СКЗ који се нала
зи на свим њеним књигама. Змај је у Београду,
те године, дочекао Николу Теслу и посредовао да
се учлани у ову нашу културну установу.

Дани српске културе
у Темишвару
Од 6. новембра до 6. децембра 2012. године у
Темишвару су одржани Дани српске културе. У
оквиру ове традиционалне манифестације, срп
ска култура је представљена низом различитих
програма – филмским пројекцијама, концер
тима, књижевним вечерима и организовањем
пригодних изложби.
Ман иф ес тац иј а је отвор ен а прој екц иј ом
филма Здравка Шотре, по сценарију Милова
на Витезовића, Шешир професора Косте Вујића.
Приређен је мини сајам српске књиге и изложба
уметничке фотографије. Одржано је и румун
ско-српско књижевно вече и концерт духовне
музике. У програму је гостовало и Београдско
драмско позориште, чијим наступом су заврше
ни Дани српске културе у Темишвару.

Дан Народног позоришта
На Великој сцени Народног позоришта, 22.
новембра 2012. године, обележен је Дан нацио
налног теат
 ра, доделом годишњих награда. За
најбољу представу проглашена је драма Хенри
Шести, а награду за најбоље глумачко остваре
ње добио је Игор Ђорђевић, за лик Ставрогина
у представи Зли дуси.
Плакету Народног позоришта добили су пр
вак Драме Предраг Ејдус и Јавно предузеће Сава
центар, које је чест домаћин оперских и балет
ских представа.
Поводом Дана Народног позоришта у Музе
ју је отворена изложба Мирослав Чангаловић –
певач и глумац.

годишњих награда, које су добили Јагош Мар
ковић и Милош Лолић, Војин Ћетковић, Никола
Ђуричко, ансамбл представе Само нека буде ле
по и Ива Миторовић. Војин Ћетковић је, поред
награде за улогу Отела, добио и Годишњу награ
ду за лепоту сценског говора за исту улогу.
ЈДП је од ове године, уз помоћ Бранке Весе
линовић, установио награду која носи име глу
мице и њеног покојног супруга Млађе, која је
припала Небојши Глоговцу.
У Југословенском драмском позоришту се у
години јубилеја припрема представа Госпођица
по роману Иве Андрића, који је целу деценију
био председник Позоришног савета ЈДП.

Повратак књиге
на Косанчићев венац
У суботу, 6. априла 2013. године, Народна би
блиотека Србије обележила је Дан сећања на 6.
април 1941. године, када су пре 72 године у на
цистичком бомбардовању до темеља разорена
и спаљена Народна библиотека Србије, са око
350.000 књига и 500.000 свезака.

Сећање на Тишму

120 година СКЗ
Малобројне су установе културе у Срба које
имају традицију дужу од једног века. Међу њи
ма се налази Српска књижевна задруга, која је
свечаном академијом, на Великој сцени Народ
ног позоришта у Београду, одржаном 26. новем
бра 2012. године, обележила 120. годишњицу
оснивања и рада.
СКЗ је друштво у којем се, по угледу на старе
породичне задруге, негује дух узајамне присно

Изложба „Андрићева лица“

У Патријаршији СПЦ у Београду, 21. јануара
2013. године, представљено је капитално дело
Свети Сава у руском царском летопису, које је
приредио Милован Витезовић. Са старог руског
језика текст је превела Миљенка Витезовић, а
издао Завод за уџбенике и наставна средства, са
благословом његове светости, патријарха срп
ског господина Иринеја.
Дело датира из 16. века, из времена Ивана Ва
сиљевича Рјуриковича, који се у седамнаестој
години крунисао за првог руског цара и поже
лео да својој царевини подари уникатно дело
– историју света, од постања до њега. Књига је
обухватила 20.000 страница, распоређених у де
сет томова. Међу корицама књиге постојале су
и такозване српске странице, које почињу родо
словом српских владара немањићке лозе. Нај
већу славу добио је први српски архиепископ,
Сава Немањић, који је и код Руса Свети Сава
Српски. На сто пет страна илуминација, са ви
ше од три стотине призора у њима, исликан је
цео живот Светог Саве, што је један од најобим
нијих приказа српског просветитеља.
Дело Свети Сава у руском царском летопису
објављено је тројезично, на старом руском, срп
ском и руском језику, тако да је оно што је било
непознато и недоступно четири и по века, сада
доступно у слици и речи.
Куриозитет овог дела је што су о њему своје
мишљење дали и председник Русије Владимир
Путин, академик и председник писаца Русије
Александар Лихачов и патријарх московски и
све Русије, господин Алексеј.

Косово и Метохија,
задужбине и дарови
Поводом обележавања Дана државности Ре
публике Србије, министар култур е и инф ор
мис ањ а, Брат ис лав Петков ић, отвор ио је 14.
фебруара 2013. године изложбу под називом
Косово и Метохија, задужбине и дарови - Збир
ке Народног музеја у Београду, у Галерији фре
сака Народног музеја у Београду.
Посетиоци Галерије фресака имају прили
ку да се упознају са живописом наших сред
њовековних манастира који су као јединствени
примерци културно-историјског наслеђа увр
штени на Унескову листу светске баштине. Ко
пијама фресака, иконама и каменом пластиком
из манастира Дечани, Грачаница, Пећка патри
јаршија и Богородица Љевишка представљена
је вишеслојност напредне друштвене средине
у којима су поникли. Изложбени примерци за
натских рукотворина грнчарских, стакларских,
каменорезачких или златарских радион
 ица го
воре о световним и духовним надзорима жи
вота резиденцијалних, управних, привредних,
трговачких, црквених и културних центара на
овим просторима.

Александар Тишма рођен је 1924. године, а
дела су му превођена на више од 20 светских је
зика. Аутор је романа Књига о Бламу, Употреба
човека, збирки прича Мртви угао, Школа безбо
жништва, Хиљаду и друга ноћ.

Откривена спомен-плоча
Рашку Димитријевићу
Спомен-плоча Рашку Димитријевићу (1898–
1988) постављена је на згради у Светогорској 23,
а свечано је открио Братислав Петковић, мини
стар културе и информисања.
Рашко Димитријевић је био један од наших
најб ољих беседника и преводилаца, изврсни
пијаниста, а пре свега ванредни зналац и љу
битељ књижевности и професор на Катедри за
општу књижевност и теор
 ију књижевности Фи
лолошког факултета у Београду.
О значајном трагу који је Рашко Димитрије
вић оставио у српскоj књижевности, говорили
су министар културе, Братислав Петковић, књи
жевник и управник Библиотеке Матице српске,
Миро Вуксановић, и члан општинског већа оп
штине Стари град, Драгана Тепшић , а одломке
из дела Рашка Димитријевића читао је глумац
Љубивоје Тадић.

Спомен-плоча Оливери
Марковић
У част велике глумице и своје некадашње
комшинице Оливере Марковић, 3. маја 2013. го
дине, Чукаричани су поставили спомен-плочу
на кућу у којој је живела на Бановом брду.
Према жељи њеног сина, редитеља Горана
Марковића, на спомен плочи пише: „У овој ку
ћи је живела драмска уметница Оливера Мар
ковић, рођена и умрла на Чукарици“.
Спомен-плоча је откривена на дан рођења ве
лике драмске уметнице која је, у 87. години, пре
минула у јулу 2011. године.

ЈДП обележио 65 година рада
Југословенско драмско позориште обележило
је, 3. априла 2013. године, вредан јубилеј – 65 го
дина од почетка рада традиционалном доделом

Сви присутни су, уместо позивнице, донели
књигу као симболичан апел за повратак књи
ге на Косанчићев венац. Народна библиотека
Србије је прошле године покренула акцију По
вратак књиге на Косанчићев венац и грађани су
донели књиге и оставили их на рушевинама не
кадашњег здања националне библиотеке.

42. „Златни беочуг“
У четвртак, 11. априла 2013. године, на Великој
сцени Народног позоришта Културно-просветна
заједница Србије, Београд, уручила је поједин
цима и установама своје највише годишње при
знање – 42. Златни беочуг, за трајни допринос
култури Београда. Признање Изванредни злат
ни беочуг за животно дело додељено је Алек
сандру Берчеку, глумцу, Кости Димитријевићу,
књижевнику публицисти, и Милки Стојановић,
оперској уметници. Ово високо признање доде
љено је и Народној библиотеци Србије и Дру
штву за српски језик и књижевност. Такође, на
свечаности су уручена и признања Златни бео
чуг истакнутим уметницима, књижевницима и
позоришној представи „Кир Јања“, Повеља и Го
дишња награда Културно-просветне заједнице.

Јубиларна Ноћ музеја
Јубиларна, 10. манифестација Ноћ музеја ор
ганизована је 18. маја 2013. године. У 68 градо
ва Србије програме је припремило више од 150
културних установа. Најбогатији програм, тра
диционално, понудили су Београд са 60 и Но
ви Сад са 35 локација. У Београду, одакле је пре
девет година кренула ова манифестација, Но
ћи музеја је била обележена чудесним светом
бајки, великом изложбом слика Ђуре Јакшића,
иницијативном за отварање првог европског
музеја џеза, изложбом ципела које су жене но
силе у 19. и 20. веку.

Новосађани су у Ноћи музеја видели египат
ски пергамент стар 3.300 година, затим пле
менско оружје из басена река Конго и Убанги,
стреле из Полинезије, османске штитове из до
ба Сулејмана Величанственог и дела из перио
да ренесансе. Први пут је био дозвољен улазак у
Сат кулу, а заинтересовани су присуствовали по
кретању сатног механизма старог 250 година.
У Суботици је обележено 225 година од рође
ња Вука Караџића и 165 година од победе њего
ве реформе. Приређена је и изложба Сецесија у
суботичким ризницама, концерти, од класичне
музике, џеза и блуза до тамбураша, завиривање
иза позоришне сцене.
Становници Горњег Милановца вратили су се
у златно доба свог града – у шездесете, седамде
сете и осамдесете године прошлог века, када је
овај град важио за привредно чудо. Посетиоци
су се подсетили на фирме Таково, Металац, Ти
попластику, Рудник, Звезду, али и чувени лист
Дечије новине.
У поход у музеје кренули су и грађани Ниша,
Крагујевца, Лесковца, Шапца, Књажевца, Чачка,
Свилајнца, Прокупља, Темерина, Новог Пазара,
Кикинде, Бачке Паланке и других места.

Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Певали пред највећим
владарима Европе

Н

а 160. рођендану Пр
вог бео г радс ког пе
вачког друштва заста
јем у неверици; како
започети? Шта запи
сати? Шта изоставити? Како свести
160 година трајања у две шлајфне?
Овако мора да се осећају сликари
пред белим платном утакнутим у рам
када открију најлепшу панораму. Хте
ли би целу да је сместе у свој мали
оквир, а немају довољно простора.
Умањити је – то није то.
Изабрати само један сегмент – ни
то није оно право.
Наљутиће се прелепо дрво, или би
стри поток што кривуда, или цвет који
је никао из стене, као победа живота,
пркосан и чаробно леп.
Наљутиће се на мене Маринковић
што о Мокрањцу остављам већи запис.
Та, увек је он и био у његовој сенци,
или које признање из прошлог века
– што га због малог простора не спо
менух. Наљутиће се све Марије и Оли
вере, Миодрази и Војислави који су
кроз векове певали пуна срца и гласа,
и када се ратовало и када се славило,
венчавало и крштавало, сахрањивало
и такмичило.
У кући на Косанчићевом венцу (број
32) смештена је најстарија српска му
зичк а устан ов а – Прв о бео г радс ко
певачко друштво, које је од оснива
ња имало одсеке за виолончело, ви
олину, клавир и певање, што је било
необично за тадашњу Србију јер су се
само Цигани бавили музиком. Ту је и
Патријаршијска библиотека и Музеј,
који су повезани степеницама. Срп
ска православна црква и српски па
тријарси одувек су били покровитељи
Друштва и чланови овог хора редов
но су певали и певају и данас у Са
борној цркви.
Почасни чланови су били и црно
горски књаз Никола I и књегиње Ми
лен а и Дар инк а. Краљ иц а Мар иј а
Карађорђевић била је кума Друштва
и тим поводом поклонила је заставу
извезену златом, чији један део Дру
штво и данас чува. Краљица Натали
ја поклонила је Друштву клавир који
је сада у Мокрањчевој кући у Него
тину. У знак захвалности хору који је
певао на њеном венчању с краљем
Александром, Драга (Машин) Обре
новић даровала је Друштву сат из 18.
века... Краљевски дар поклонила је
Друштву дама племенитог срца Рад
мила Милентијевић.
Чланови хора певали су пред нај
већим владарима Европе – руским
цар ем Ник ол ај ем II, аус троу г ар
ским Фрањ ом Јос иф ом, бугарс ким
Ферд ин анд ом, нем ачк им кајз ер ом
Вилхелм ом, турс ким султан ом Аб
дулх ам ид ом. Прв о бео г радс ко пе
вачк о друш тво учес твов ал о је на
прослави 900 година православља у
Русији, а век касније био је једини

инострани хор који је певао на про
слави хиљадите године православља.
Хор је наступао на најпрестижнијим
фестивалима хорске музике, у наје
литнијим концертним дворанама и
највећим храмовима. Многобројне
фотографије и предмети у згради ре
чито говоре о историји Друштва.
На прославу поводом јубиларног
рођендана и добијања златне меда
ље, уприличену у њиховом дому на

делб ергу, Емилијана Јосимовића,
бечког ђака, члана Српског ученог
друштва, сликара Стеве Тодорови
ћа, пуковника Радомира Елезовића,
академика, професора историје и
музичког критичара др Виктора Но
вака, књижевнике Бранислава Ну
шића и Ристе Одавића, драматурга
у Народном позоришту, управника
Државне штампарије и начелника
уметничког одељења Министарства

Корнелија Станковића, који је послед
ње атоме свог туберкулозом начетог
тела користио да помогне Друштву, па
Даворина Јенка, Словенца, који нам је
подарио химну и бројне комаде с пе
вањем и готово деценијски рад у Бе
оградском певачком друштву. Јосифа
Маринковића, који се доиста борио да
уведе национални репертоар у про
граме Друштва, утирући пут највећем
српском композитору и његовом хо
ров ођ и, Стев ан у Мок рањц у, кој и је
овде стасавао заједно са својим би
серима – руковетима и страницама
духовне музике, приказујући лепоту
наших напева широм света.

К

Хор Првог београдског певачког друштва
Косанчићевом венцу, долази њего
ва светост, патријарх српски Иринеј,
министар културе, црквени велико
достојници. Патријарха дочекује пе
сма. Он се одмах распитује за архиву
и обилази је: пита и ко је најстарији
и ко је најмлађи члан. Представљају
му мр Браниславу Борисављевић ко
ја је седам пуних деценија певала у
Друштву, где је ушла као седмогоди
шња девојчица за време Другог свет
ског рата и где сада ради на летопису,
и Антонија Заграђанина, који је тек
престао да мутира, још непунолетан,
певач 21. века.
Седамо за постављену трапезу, ми
„олдтајмери“, како рече протојереј-ста
врофор Петар Лукић, садашњи пред
седник Друштва, који неуморно прати
сваки његов корак, било на дугим тур
нејама, било на концертима и литур
гијама у Саборној цркви.

И

помислих тада колико
ћу се огрешити ако не
поменем све оне вр
ле раније председни
ке Друштва, најуглед
није Београђане, од математичара
и муз ичког тео р ет ич ар а Мил ан а
Миловука, који је и основао Певач
ко друштво у Београду, преко Косте
Цукића, унука војводе Молера, ко
ји је докторирао философију у Хај

Књига писана
љубављу
Цветин – Милун Васић: „Горња
Бадања – хроника села и људи“

З

ахваљујући снажној вољи, великој
упорности и вишегодишњем труду
Цветина – Милуна Васића (1944),
осведоченог заљубљеника у родно
село и сеоски живот уопште, Горња
Бадања је постала 11. село у Вуковом завичају
које је добило своју писану историју.
На 480 страна ауторског текста документова
ног низом занимљивих фотографија, фотокопи
јама изворног архивског материјала, наводима
из штампе, из периодике и стручних публика
ција, изводима из црквених летописа и сл. –
Васић прати живот овог села од 16. века па до
данас. Прецизно описује положај Г. Бадање, ло
циране на јужним падинама Цера и Иверка и
десетак њених археолошких локалитета, реги
струје предања и утемељене хипотезе о имену
села и називима његових заселака, посебно о
некад засебним сеоским насељима Југовићи и
Кољани.
Следећи доступну писану грађу, аутор прати
досељавање и порекло становништва, битисање
горњобадањских фамилија од увођења сталних
презимена, евидентира број становника и се

просвете, др Ивана Рибара, адвока
та и политичара, посланика и пред
седника Уставотворне скупштине
Краљевине Југославије... А опет чак
ни не поменух те Милане (Симић,
Јов ан ов ић, Пет рон иј ев ић, Куј ун
џић), ни Јована Бошковића, Ђорђа
Станојевића, Михаила Валтровића,
Рашу Милошевића, Михајла Цуки
ћа, Димитрија Рошуа, др Алексан
дра Лека, протојер еје-ставроф ор е
Душана Васића и Чедомира Вучко
вића, проф. др Стојана Гошевића, др
Душана Радивојевића, примаријуса
др Недељка Кангргу, протонамесни
ка Бранка Топаловића... Сви они су
после напорних и одговорних по
слова налазили времена и још ви
ше љубави за најстарије београдско
певачко друштво.
Тешко је измерити заслуге сваког од
њих. Небеске теразије ће то боље одре
дити од мене која сам само раб бож
ји, грешкама људским склона. Отуда,
трудим се да не упоређујем и не ва
гам. Та и како бих! Сваком диригенту
Друштва дубоко се клањам. Оснивачу
посебно, јер да не би те мудре пештан
ске старине, Милана Миловука, који
је срећом за све нас дошао у Београд
1852. и већ следеће године основао
Певачко друштво, ко зна колико бисмо
још чекали да га добијемо. Па крхког

оских домаћинстава у различитим раздобљи
ма, осврће се на породични живот, одгој деце
и положај жене у породици. Његовој пажњи не
измичу ни економске прилике и привредне ак
тивности, најраспрострањеније пољопривредне
културе, занимања и занати којима су се бавили
мештани, као и миграциона струјања ка обли
жњим градским срединама (Лозници и Шапцу).
Васић дубоко задире и у традиционалну култу
ру и духовни живот Бадањаца, описује њихова
веровања и обичаје.
Посебне странице ове књиге, писане љуба
вљу, посвећене су горњобадањској школи, ње
ним учит ељ им а, нас тавн иц им а и ђац им а,
сеоској земљорадничкој задрузи (својевремено
једној од најугледнијих у Горњем Јадру) и кул
турно-уметничком друштву – чи
ја је фолклорна група (иначе дело
Горњобадањке др Оливере Васић,
етномузиколога) од 1974. године,
када је основана, па у наредних де
сетак година остварила резултате
каквима се мало које сеоско кул
турно-уметничко друштво у Србији
може похвалити. Између осталог,
на предлог Савеза аматера Србије
представљало је нашу републику
и на Балканској смотри изворног
фолклора у Охриду и на Међуна
родној смотри фолклора у Загре
бу (1976).
„Међу корицама ове књиге су“,
бележи аутор у својој уводној речи, „и зла време
на. Погибије, недаће и невоље, уцвељене мајке,
браћа, сестре... Црни барјаци на сеоским кућа
ма.“ Почетком Првог светског рата ови крајеви

ратко време овде су де
ловали и сјајни војни
музичари, праве леген
де Оркес тра краљ ев е
гард е, Стев ан Бин ич
ки, Јосиф Свобода, Хинко Маржи
нец, Драгутин Покорни. Оболелог
Мокрањца замењивао је за дири
гентским пултом др Милоје Мило
јевић, наш први доктор музиколо
гије и угледни музички критичар,
потом Стеван Христић, аутор нашег
најлепшег балета „Охридске леген
де“ који је и био инспирисан најпо
пуларнијом Мокрањчевом Десетом
руковети, Коста Манојловић који је
музику учио код Стевана Мокрањ
ца и остао веран свом првом учите
љу, сматрајући да уметничку музи
ку треба изграђивати на тековина
ма народне традиције, те основао и
Музичко друштво „Мокрањац“, а ка
сније предавао на Музичкој акаде
мији, где је био и њен први ректор.
Нашао се овде и легенда југосло
венске диригентске палице – Ловро
Матачић; десетак година непосред
но пре Другог светског рата водио
га је композитор, пијаниста и дири
гент Предраг Милошевић, а у рат
ним годинама наш узор хорског ди
риговања Војислав Илић.
Пет година је осмишљавао програ
ме и водио концерте Александар Га
вански, потом браћа Цвејић – Жарко
и Богдан. Две године га је водио ком
позитор, диригент и музички писац
Светолик Пашћан Којанов; потом ру
ски емиг рант и Дим ит риј е Горт ин
ски и Александар Залијев; највећи
зналац византијског појања др Ди
митрије Стефановић, земунски бо
гослов Лука Гавриловић водио га је
пет година. Диригент Душан Мила
диновић, који је славу „Београдских
мадригалиста“ пронео широм света,
био је кратко време и на челу Првог
београдског певачког друштва, Дра
гомир Радивојевић Јумба, пијаниста
који је све што је стављено у ноте ла
ко читао с листа, дириговао је хором
читавих осам година, па два Макси
мовића – Георгије и Душан (Думакс),
комп оз итор, пиј ан ис та и дир игент

су у зони непосредних ратних операција; оку
паторска казнена експедиција у октобру 1941.
године однела је многе животе, а оближњи Дра
гинац претворила у највећу гробницу сељака
на Балкану. Политичке борбе између два свет
ска рата и идеол
 ошка превирања у Титовој Југо
славији нису прошла без последица ни у Јадру
и Горњој Бадањи.
Из овог села потекао је и велики број инте
лектуалаца и факултетски образованих људи,
инжењера и лекара који су постајали и уни
верзитетски проф есори (др Хаџи Стеван Јев
тић), играли значајну улогу у просвети Србије
(др Слободан Ристановић, подсекретар у Извр
шном већу СР Србије и директор Републичког
завода за унапређење васпитања и образовања),
високи официри Српске и Југосло
венске краљевске војске (Милош и
Божидар Ђермановић). У дворишту
школе сахрањен је Војислав Гара
шанин (син Милутина и унук чу
веног Илије Гарашанина), који је
погинуо у атару села храбро се бо
рећи током Церске битке. Његови
посмртни остаци, свечано и достој
но испраћени од житеља Г. Брада
ње и суседних села, 25. јуна 1928.
прен ет и су у Бео г рад. Из Горњ е
Бадање потичу отац једног од ве
ликана српске и југословенске ки
нематографије, Жике Митровића
(1921–2005), упамћеног по филмо
вима Марш на Дрину и Ужичка република, и мај
ка познатог глумца Бранислава Лечића.
Са посебним пијететом аутор пише о Живо
раду – Жићи Васићу, републичком и савезном

Александар Вујић, Владимир Мило
сављевић који је Друштво повео на
дуге европске турнеје, Дивна Љубо
јевић, одгајана на црквеним начели
ма, Бојан Суђић, који је касније постао
диригент оркестра и хора Радио теле
визије Београд, дугогодишњи педагог
Павле Јанковић, Новосађанин Федор
Проданов, мајка и ћерка Оливера и
Олга Душанић, Милан Радивојевић,
студент Факултета музичке уметно
сти Дарко Јовановић...
Од 2004. године хор Првог београд
ског певачког друштва води Светла
на Вилић, која је музичко образовање
стекла на конзерваторијуму „Римски
Корсаков“ у родном Санкт Петербур
гу, одакле је пре готово четврт века
дошла у Београд. Под њеним руковод
ством остварене су велике турнеје: у
Москви, Калуги и Санкт Петербургу,
Јерусалиму, Солуну и Атини, Минску,
Бјалистоку, Варшави...
Почетком 2013. године, на Срете
ње, Прво београдско певачко друштво
добило је највећу државну награду –
златну медаљу.
Кроз Прво београдско певачко дру
штво прошло је више хиљада чланова;
данас их има стотинак; није неопх
 од
но да знају ноте али је потребно да
су музикални, да имају леп глас, да
су молитвена бића и да осећају хор
као јединствено биће без жеље за соп
ственим експонирањем. У њиховим
редовима су студенти и пензионери,
биолози и стоматолози, правници и
угоститељи; сви они воле музику и
православље и, разуме се, Прво бео
градско певачко друштво.

Гордана КРАЈАЧИЋ

Из народног
казивања

Река Сава
Била велика суша, усеви горе
ли, стока скапавала, а људи уми
рали. Као последњу наду, дигоше
очи Господу и завапише:
– Боже, помози! Помилуј овај
твој нар од, инач е сви изу м ре
смо!
Бог чује вапаје напаћених љу
ди, па пошаље свога угодника, Са
ву, да им помогне.
Где год закорачи, ђаво пре ње
га прошао. Куд год да пође, ђаво
већ стигао. Изворе замутио, уста
ве поломио.
Ражалошћен, Сава седне на је
дан камен и од муке стане плака
ти. И гле чуда – од његових суза
потекоше две речице, које се по
сле сјединише. Народ их касније
назва САВА.

посланику, народном учитељу и дугогодишњем
директору школе горњобадањске, човеку за чије
су име везани многи успеси Бадањаца почетком
и средином друге половине двадесетог века. У
великој акцији Сто села без неписмених Горња
Бадања је постала прво село у Србији које је ис
коренило неписменост у чему је велике заслуге
имао Жића, као и његова пожртвована супруга
Зора (Зора је добила престижну награду Златно
слово, а Жића признање Најдражи учитељ).
Ова књига завршава се суморном демограф
ском сликом села: пребројавањем домова и по
родица горњобадањских по малама и чељади у
њима – што је све стало на цигло три стране –
и потресном сликом затирања живота у њему.
Иза проређених кућа „из набујалог корова једва
мало провирују плуг саковац, дрљача и шинска
кола давно натрулила“.
Милуна Васића као озбиљног хроничара, који
је из најплеменитијих побуда и уз велике жр
тве и у новцу и у времену, самоучки испекао
методологију истраживачког рада, карактери
ше велика радозналост духа, смисао да локал
на збивања уклопи у шири друштвени контекст,
осећај да одабраним детаљем и правом анегдо
том која релаксира читање ефектно дочара мен
талитет својих земљака.
Данас кад српско село убрзано нестаје, што је
документовано и резултатима најновијег попи
са из 2011. године, овакве књиге чувају истину о
њему као значајном духовном и материјалном
ресурсу, прекоревају многе због жалосног стања
у које је оно запало и опомињу да треба нешто
предузети да се то нестајање спречи.
Уколико већ није касно.

Милован РАДИВОЈЕВИЋ
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
оналних интереса и словеначког народа. О томе су на свечано
сти говорили мр Милан Ловренчић, проф. др Божо Репе и проф.
др Владимир Осолник. У раду Сабора учествовали су и проф. др
Мирољуб Кљајић и Славко Вејиновић, управник Вукове задужби
не, који је, у име огранка Вукове задужбине, уручио признање
Пупинова споменица мр Милану Ловренчићу и проф. др Ми
одрагу Михаиловићу. Признање Вукова захвалница уручена је
Друштву Словенија-Русија и њеном председнику Саши Гержини,
као и Мешовитом хору Св. Роман Слаткопојац из Петроварадина
и његовом председнику, протојереју ставрофору др Божи Сови
љу. На Сабору je, а дан раније и у Свечаној сали Фабрике лекова
Крка, Хор Св. Роман Слаткопојац, под диригентском палицом
Евгеније Владимировне Којић, приредио изузетан музички до
гађај. Хор је наступио и у српској православној цркви Св. Ћири
ло и Методије у Љубљани.

Живорад АНДРЕЈИЋ

Чачак

„Млади чувари“ привржени
свом језику и писму
Огранак Вукове задужбине у Чачку, заједно са Домом култу
ре, већ 11 година у част Дана града организује приредбу Мла
ди чувари народне духовне културе на којој награђује најбоље
радове ученика основних и средњих школа пристигле на лите
рарни конкурс, расписан у новембру, поводом Вуковог рођен
дана. До назначеног рока пристигло је више од 200 рукописа и
додељено више равноправних награда ученицима из целе Ср
бије и Републике Српске, од Беог рада до Градишке, од Крушев
ца и Ниша до Лесковца и Нове Вароши. Негујући Вуково дело
Огранак у Чачку већ годинама подстиче младе на креативно
писање и размишљање, бринући како о народном духовном је
зику и стваралаштву, тако и о свом писму ћирилици, али и зна
чајним датумима националне или књижевне историје, о чему
задате теме и сведоче.
Ове године тема за најмлађе основце од првог до четвртог раз
реда била је Рђа се на злато не прима, старији основци писа
ли су на тему Губимо ли своју ћирилицу, док су средњошколци
имали историјску тему Слобода никад не умире, инспирисану
годишњицом Балканских ратова. О награђеним радовима одлу

Ученици код споменика Вуку Караџићу у Будимпешти
Велику пажњу публике привукла је и изложба најлепших уче
ничких ликовних радова приспелих на конкурс прошле године
на тему Мостови.
Током боравка у Мађарској, чланови КУД-а „Аца Обрадовић”
обишли су споменик Вуку Караџићу, Српску улицу и Српску цр
кву у Будимпешти, провозали се бродом испод свих градских мо
стова, а затим посетили Сентандреју и Српски Ковин.
У Српском Ковину госте је дочекао председник Српске самоу
праве у Мађарској, Љубомир Алексов, који је пре двадесет годи
на започео сарадњу са Ковином и Баваништем, чији је резултат
братимљење два града истог имена.
Пре пет векова, после другог пада Смедерева под турску власт,
велики број Срба из Ковина и Баваништа иселио се на Чепел
ско острво, четрдесет километара јужно од Будима, где су по
дигли Нови Ковин, који данас носи назив Српски Ковин, али
у њему нема више Срба. Има их још око 300 у Ловри, недалеко
од Ковина.

Вера СЕКУЛИЋ

Апатин

Изложба о животу и раду
Вука Караџића
У Ликовној галерији Меандер Културног центра у Апатину, 8.
новембра 2012. године отворена је изложба о животу и раду Ву
ка Караџића, великог и заслужног реформатора српског језика.
Ова изложба, документаристичког карактера, отворена је на Дан
просветних радника Србије, који се у Апатину традиционално
обележава. Изложбу је приредила Радмила Савчић, кустос Ликов

Градишка
Млади трубачи учесници у програму
чивао је жири у саставу: књижевник мр Гроздана Комадинић,
председник, Данијела Микић Ковачевић, професор и просветни
саветник, Зорица Лешовић Станојевић, новинар, Мила Мутав
џић, наставник српског језика, и Ника – Никола Стојић, почасни
председник жирија, књижевник, добитник Вукове награде и је
дан од наших најстаријих задужбинара, који је заједно са пред
седницом жирија доделио ученицима награде.
У најмлађем узрасту прве награде освојили су: Милица Робајац
1/1, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Марија Стаменковић 4/2, ОШ „Трај
ко Стаменковић“ Лесковац, и Милица Јелић 4/5, ОШ „Милица
Павловић“ Чачак. У средњем узрасту најбоље радове потписали
су: Милица Крстић, 8/3 ОШ „Цар Константин“ Ниш; Александра
Драмлић 7/1, ОШ „Милан Благојевић“ Лучани; Емилија Пареза
новић 5/4, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Јована Ђоковић 6/3,
ОШ „Свети Сава“ Чачак; Лука Броћић 7/1, ОШ „Гуча“ у Гучи и Ана
Петров, ОШ „Др Арчибалд Рајс“ Београд. Међу средњошколци
ма прве награде добили су: Анастасија Коцић, Уметничка школа
Ниш; Јелена Протић 4/1, Прехрамбено-угоститељска школа Ча
чак, и Наташа Станојевић 4/6, Медицинска школа Крушевац.

Зорица ЛЕШОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ

Свечано представљен
јубиларни број Данице 2013.
На свечаности у Културном центру Градишка, 22. марта 2013.
године, Фондација Вукове задужбине представила је јубилар
ни број (20) алманаха Даница 2013. У присуству пренумераната,
пријатеља и сарадника Фондације, говорили су Зоран Латиновић,
градоначелник Градишке, Весна Крунић, председник Фондаци
је, Славко Вејиновић, управник, и Миодраг Матицки, председ
ник Скупштине Вукове задужбине и главни и одговорни уредник
Данице. Пригодан програм извели су ученици Гимназије, који

Наградни конкурс
МЛАДИ САКУПЉАЧИ УСМЕНОГ
НАРОДНОГ БЛАГА И РУКОТВОРИНА
Конкурс траје до 15. маја 2013. године и на њему могу
учествовати сви млади. Сакупљену грађу из усменог ствара
лаштва доставити у писаној форми, а рукотворине фотогра
фисати и приложити. Текстове казивача бележити изворним
језиком. Обавезно написати све податке о казивачима и вла
сницима фотографисаних предмета, о месту где су прона
ђени, као и податке о сакупљачу.
Најбољи радови биће награђени и штампани у Зборни
ку. Конкурс има истраживачки карактер, а већ објављена
грађа неће се узимати у обзир.
Радове слати на адресу: мр Гроздана Комадинић, Пиго
ва 4/15, 32000 Чачак, Тел: 032/343-104; 064/ 2680-403

Баваниште

Дани ћирилице у Будимпешти
У Српској гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти, у присуству
ученика и наставника школе, Љубомира Алексова, председни
ка Српске самоуправе у Мађарској, новинара и заинтересованих
грађана, шестог априла је представљена манифестација „Дани
ћирилице”.
У име домаћина, присутне је поздравила директорка Гимна
зије, др Јованка Ластић, која је говорила о значају одржавања
живих веза Срба у Мађарској са матицом.
Након што је захвалила на гостопримству, Вера Секулић је го
ворила о манифестацији која ће се, у организацији Огранка Ву
кове задужбине у Баваништу, КУД-а „Аца Обрадовић”, Библиотеке
„Теофило Димић”, ОШ „Бора Радић” и Црквене општине, одржати
од 24. до 26. маја дванаести пут. Како окосницу манифестације
чини конкурс за најбољи литерарни и најлепши ликовни рад са
централном темом „Будимо људи”. Секулићева је, у име органи
затора, позвала ученике Гимназије да што више њих учествује
у овој манифестацији.
О значају ћирилице и калиграфији говорила је Татјана Јанко
вић, професор српског језика и учитељ калиграфије, која је за
интересованим гимназијалцима показала на делу како се може
писати трском, штилом и пером.
Чланови КУД-а „Аца Обрадовић” својим вршњацима приказа
ли су сплет игара из Србије.

не галерије Меандер, а за изложбу су коришћени примерци из
фундуса експоната (фотографија, плаката, факсимила и новина
Вукове задужбине), које је за ову прилику несебично уступила Ву
кова задужбина из Београду. На отварању изложбе о лику и делу
Вука Караџића говорила је Снежана Миросављевић, професорка
књижевности Техничке школе са Домом ученика из Апатина. На
свечаности отварања изложбе, на којој је учествовао Нино Ку
стурица, академски сликар и директор Културног центра Апа
тин, наступио је Градски хор Јединство из Апатина са неколико
нумера. Изложбу је отворио др Живорад Смиљанић, председник
апатинске општине, и том приликом директорима апатинских
предшколских, основних и средњих образовних институција уру
чио примерке дивот издања српске ћирилице.

Зоран М. МАНДИЋ

Лозница

Изложба за понос

***

Огранак Вукове задужбине у Чачку и Вукова
задужбина у Београду расписују

Отварање изложбе у Културном центру у Апатину

Свечано представљање јубиларног броја Данице 2013.
су читали одабране текстове из овогодишњег издања Данице. У
програму су учествовали и певачка група Перла и најмлађи пре
нумеранти – Павле Вујчић и Дарија Вукота.
Огранак Вукове задужбине, односно Фондација у Градишки
основана је 14. јуна 2002. године, захваљујући иницијативном
одбору који су сачињавали др Борислав Шокчевић, проф. Радана
Станишљевић и др Божидар Гајић. Огранак је основан с циљем
да подстиче развој културе и да развија све оне активности који
ма се чувају српски језик, ћирилица и народни обичаји, на теме
љима које је Вук поставио. У протеклих десетак година, Огранак
је организовао многе књижевне промоције и трибине, изложбе
слика и графика и био је домаћин на годишњој скупштини За
дужбине у Београду. И овом приликом на скупу је посебно ис
такнуто да Фондација има највише пренумераната на алманах
Даницу од свих огранака Вукове задужбине који су окупљени у
великој вуковској породици.
Фондација има финансијску подршку и разумијевање Скуп
штине општине Градишка, Гимназије и Културног центра Гра
дишка.
Весна КРУНИЋ, професор,
предсједник Огранка Вукове задужбине у Градишки

Љубљана

Осми Сретењски сабор
Огранак Вукове задужбине у Љубљани (Установа Вукова за
дужбина) одржао је у Градском музеју у Љубљани, 15. фебруара
2013. године, Осми Сретењски сабор, на коме су евоцирана сећа
ња на нашег знаменитог научника Михајла Идворског Пупина
који је изузетно много допринео остваривању и заштити наци

На Савиндан 2013. Огранак задужбине у Гимназији Вук Кара
џић у Лозници закорачио је у другу деценију постојања. У склопу
светосавске академије – уз богат, зналачки припремљен култур
но-уметнички програм и примерен одзив ђака и родитеља – на
иницијативу Невене Митровић, новог руководиоца Огранка,
приређена је занимљива изложба посвећена досадашњем ра
ду Огранка. На два већа паноа (трудом и маштовитошћу Јелене
Петровић, Саре Перић и Тијане Вуја
новић, ученица трећег разр еда ин
форматичког смера) изложен је део
докумената: изводи из школских го
дишњих извештаја, исечци из Вуковог
гласника, Задужбине и локалне штам
пе, фотографије са програма што су
их други огранци – као гости лознич
ког огранка, у оквиру Вуковог и Ђач
ког Вуковог сабора – приређивали у
Гимназији. Представљени су и делови
програма које су чланови овог огран
ка приказивали у различитим прили
кама и поводима. Ту су, такође, и неки
од награђених радова са литерарног
Невена Митровић
конкурса Вуково звоно, као и неки по
хваљени и награђени радови лознич
ких гимназијалаца награђивани на конкурсима других огранака
(Баваниште, Ниш, Чачак).
И још да подсетимо да средњошколци и ученици седмог и
осмог разреда основне школе своје кратке приче, циклусе песама
и прибележене анегдоте и легенде из народног живота већ могу
слати на адресу: Гимназија Вук Караџић (Гимназијска 5, 15300
Лозница), а ауторима најуспелијих радова награде ће бити уру
чене током овогодишњег Ђачког Вуковог сабора.

Милован М. РАДИВОЈЕВИЋ

Ниш

Кад свечаност прерасте
организатора

Мешовити хор Св. Роман Слаткопојац

И у 2013. години нишки огранак Вукове задужбине наставља
са већ традиционално устаљеном организацијом својих про
јеката, али и са новим активностима, у складу са јубиларним
датумима. Огранак је, најпре, организовао конкурсни позив за
средњошколце на тему Миланског едикта, са насловом На рас
кршћу путева, на размеђи векова родио се чувар хришћанства.
Радује чињеница да пристигли радови носе у себи зрела про
мишљања о времену садашњем на основама прошлости. Исто
тако, значајно је и то што су, поред ученика из градова нишке
регије, учествовали и млади из Градишке – Република Српска.
Најбољи рад на овој смотри стила и језика (поезије и прозе) био
је прилог Наталије Коцић, ученице четвртог разреда Гимназије
Бора Станковић из Ниша. Наталија Коцић је поред награде ор
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ганизатора добила и златник са ликом цара Константина, дар
Народног музеја из Ниша.
Чланови огранка у Нишу су организовали, такође, и Трибину
о значају рада и месту институција у култури ( Нишки културни
центар и Огранак Вукове задужбине у Нишу), како за предава
че у школи тако и за ученике. Модератор је била проф. Марија
Станчић-Михајловић, докторант. Посебна пажња је посвећена
представљању стваралаштва младих и за младе, будући да је
скуп одржан у основној школи. Том приликом Милунка Митић
је представила Даницу 2013.
Активност Огранка Вукове задужбине у Нишу у обележавању
датума везаних за велика имена, као што је наш владар Стеван
Немања – св. Симеон Мироточиви, који је историјски везан за
Ниш, у овој години је прерасла у градску Академију у органи
зацији Епархије нишке на челу са нишким епископом, др Јова
ном (Пурићем).
Јубиларну двадесетогодишњицу излажења алманаха Даница
Огранак у Нишу обележиће у сарадњи са Универзитетом у Ни
шу (Дани Универзитета). Том приликом биће представљени ра
дови нишких аутора, као и радови са мотивом из живота Ниша
објављени у Даници.

Милунка МИТИЋ

Нова Варош

Вуково посело
Огранак Вукове задужбине у Новој Вароши организовао је 19.
октобра 2012. године у Библиотеци „Јован Томић“ Шесто Вуково
посело, у којем су учествовали ученици основних школа и Гим
назије Пиво Караматијевић у Новој Вароши. Ученици су читали
одабране текстове о Вуку Караџићу и представили се пригодним
сценским програмом. Посебно је било поздрављено учешће мла
дог гуслара Николе Поповића из ОШ Живко Љујић. Такође, на

Ученици Гимназије „Пиво Караматијевић“
свечаности су подељене и награде ученицима, победницима на
литерарном и ликовном конкурсу, који је био расписао Огранак.
Тема за литерарни конкурс је била Историја и нада у бољу бу
дућност дају смисао нашем животу, а за ликовни конкурс тема
је била Кућа мог детињства. Сабору је присуствовао и Славко
Вејиновић, управник Вукове задужбине. Том приликом предста
вљена је и његова књига Задужбинарство код Срба.

Бошко СТАНИЋ

Фестивал хумора за децу
Ову манифестацију организује
Библиот
 ека „Димитрије Туцовић”
у Лазаревцу од 1989. године.
Традиционално се одржава треће
недеље у септембру и траје три дана
Манифестација под називом Дани хумора за децу основана је
поводом обележавања стогодишњице оснивања Лазаревца на
идеју библиотекара. Носиоц
 и организације прве године били
су Библиотека и Центар за културу, а од 1990. године Библиоте
ка „Димитрије Туцовић” самостално организује ову манифеста
цију. Од 1994. године манифестација се зове Фестивал хумора
за децу.
Циљ фестивала је афирмација хумора као значајне, а дуго вре
мена запостављене категорије у уметничком стваралаштву за
децу. По тематици, Фестивал хумора за децу је јединствена ма
нифестација у Србији, а њена тематска опредељеност и посебност
разлог су велике подршке добијене од стваралаца и теоретичара
уметничких дела за децу.
Фестивал има установљене награде – Златно Гашино перо, Сре
брно Гашино перо, Гашино перо и награде у различитим кате
горијама за децу која учествују
на ликовном и литерарном кон
курсу. Осим свечаности додела
награда, бројни су пратећи про
грами Фестивала хумора – ревија
дечјих драмских група, програм
за биб лио текар е – округли сто,
програми сусрета деце и писаца,
тематске изложбе, представљања
књига и завршни догађај на ули
цама града – маскенбал. Вредна
је помена и издавачка делатност
Фестивала хумора за децу, наро
чито едиција Гашини писци која
је установљена 2009. године.
Плакат Фестивала
Да би богат фестивалски про
грам био осмишљен и реал
 изо
ван, Фестивал има два тела – Савет Фестивала, тело задужено
за уметнички програм, и Организациони одбор који је задужен
за техничку реализацију програма. Организациони одбор сва
ког фестивала чине сви запослени у Библиотеци.
Фестивал има своју химну, проглас и маскоту – Гашу, аутор
ско дело Слободана Станишића. По Гаши су назване главне фе
стивалске награде.
Златно Гашино перо је главна награда Фестивала, а по одлуци
Савета Фестивала додељује се ствараоцу „који је својом укупном
делатношћу унапредио ведри дух детињства”. Награда је устано
вљена 1994. године и њен први добитник је Драган Лукић.
Сребрно Гашино перо је награда за дечју књигу са највише хумо

ра и хуманости која је објављена између два фестивала. Награда
је први пут додељена 1993. године, а у континуитету се додељује
од 1995, са изузетком 2000. године, када награда није додељена.
До 2009. године ову награду додељивао је Савет Фестивала, а
од 2010. године нова издања у књижевности за децу у току једне
године, између два Фестивала, прате три библиотекара из деч
јих одељења јавних библиотека у Србији и доносе одлуку о до
битнику Сребрног Гашиног пера.
Са традицијом од 25 година, Фестивал хумора за децу не само
што представља најзначајнији културни догађај у Лазаревцу и
важно обележје града, већ је, захваљујући јединственом темат
ском опредељењу, као и квалитету програма и гостима који у
програмима учествују, манифестација која већ годинама носи
епитет међународна.

Милица МАТИЈЕВИЋ

НАГРАДА „МУЗИКА КЛАСИКА“ ЗА 2012. ГОДИНУ
МУЗИКОЛОШКОМ ИНСТИТУТУ САНУ

Едиција „Пробуђени архив“
Опере Петра Коњовића „Женидба
Милошева“ (фрагменти) и „Сељаци“
на компакт-дисковима
На свечаности у Музеју Народног позоришта у Београду, одржа
ној 31. јануара 2013. године, Музиколошки институт САНУ про
глашен је за једног од добитника награде „Музика класика“ за
2012. годину, за свој други CD албум из серије „Пробуђени архив“.
То је утолико вредније помена што је и претходни албум, који је
био посвећен делима Станојла Рајичића – опери „Симонида“ и
циклусу песама за глас и оркестар „На Липару“ – прошле године
био награђен истом наградом. Подељена у седамнаест категори
ја, награда се додељује на основу вредновања еминентног струч
ног жирија који је изабрала ревија „Музика класика“.
Подухват објављивања вредних звучних записа из фоно-ар
хива Радио Београда подржали су саиздавачи: Радио Београд и
Завод за уџбенике из Београда. У циљу реализације заједничког
пројекта „Пробуђени архив“, ове институције су удружиле профе
сионалне снаге, знање својих сарадника и бригу за представљање
и популарисање музике српских аутора. Фоно-архив Радио Бео
града свакако је највећа и најзначајнија звучна збирка у земљи
и међу највећима у региону. То је национално добро првог реда,
упркос чињеници да су многобројни студијски снимци страдали
у периоду великих друштвених промена и транзиције. Упркос
томе, у овом архиву су сачувани многобројни, јединствени сним
ци, пре свега дела домаћих аутора и домаћих извођача.
Композитор Петар Коњовић (1883–1970) био је оснивач и пр
ви директор Музиколошког института САНУ, а на пољу музичког
стварања био је не само један од првих, већ и наш најзначајнији
и најплоднији оперски композитор. То је и разлог што су за дру
ги албум едиције „Пробуђени архив“ изабране његове опере, две
од укупно пет – једна из најранијег, друга из зрелог стваралачког
периода. Тако су се на овим дисковима појавили сачувани од
ломци из његове романтичне опере „Женидба Милошева“, 1904
(изведене први пут у у Загребу 1917. под називом „Вилин вео“),
на текст Драгутина Илића, и цела народна комична опера „Се
љаци“, 1951, на текст некада веома популарног комада с пева
њем „Ђидо“ Јанка Веселиновића и Драгомира Брзака.
„Женидба Милошева“ представљена је оркестарском свитом
из првог чина у извођењу Симфонијског оркестра Радио-телеви
зије Београд са диригентом Оскаром Даноном (снимак из 1962),
три нумере из првог чина (Хор и
Симфонијски оркестар РТБ са ди
ригентом Живојином Здравкови
ћем, тенор Драго Старц и сопран
Радм ил а Вас ов ић-Бакоч ев ић –
сним ак из 1958), комп летн им
другим чином (Симфонијски ор
кестар РТБ, са О. Даноном, снимак
из 1958), и свечаним маршем из
трећег чина (Загребачка филхар
монија, диригент Милан Хорват;
снимак из 1969).
Снимак Увертир е за „Сељаке“
нач ин ио је Симф он ијс ки орке
стар РТБ са дир иг ент ом Фран
„Женидба Милошева“,
цом Клинаром (снимак из 1968),
корица
док су саму оперу извели Хор и
Симфонијски оркестар Радио-те
левизије Београд са диригентом Бориславом Пашћаном, а глав
ни солисти били су бас Жарко Цвејић, тенор Никола Јанчић, бас
Ђорђе Ђурђевић, тенор Звонимир Крнетић, тенор Томислав Рено,
баритон Никола Митић, бас Александар Веселиновић, баритон
Душан Јанковић, сопран Олга Ђокић, мецосопран Олга Милоше
вић и мецосопран Милица Миладиновић (снимак из 1960).
Приређивач и аутор студија у пропратној књижици је др Мели
та Милин, док је претходни албум (са делима Станојла Рајичића)
приредила др Катарина Томашевић, а уредник оба досадашња
„Пробуђена архива“ била је др Даница Петровић. У књижици дру
гог албума налазе се текстови о Петру Коњовићу, композитору обе
ју опера представљених на два приложена диска. Пошто је најпре
сагледан као оперски стваралац, аутор још три друге опере – „Ко
штане“ (по комаду Боре Станковића), „Кнеза од Зете“ (по драми
Лазе Костића) и „Отаџбине“ (по драми „Смрт мајке Југовића“ Иве
Војновића) – изнети су основни подаци о настанку, садржају и из
вођењима „Женидбе Милошеве“ и „Сељака“, допуњени сажетим
анализама њихових музичко-драматуршких карактеристика. Дра
гоцено је што се у књижици налази велики број фотографија из
Архива Музиколошког института САНУ, на којима се могу виде
ти снимци направљени током извођења ових дела на оперским
сценама, као и портрети неких протагониста. Маштовит дизајн
корица и целог албума дело је Милана Јанића, док је превод свих
текстова на енглески начинио Чарлс Робертсон. 
С. Б

ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА

Ко је на телефону
Међу „нелогичностима“ на које се окомљују чак и неки наши
језикословци нашло се и наше свакодневно – кућно и канцела
ријско: Ко је на телефону?
У једној књизи језичких савета објављен је о томе чланак под
насловом Око телефона. Ту, поред осталог, пише:
„ – Је ли то стан Марка Јанковића?
– Да! Ко је на телефону?
– Ко пита?

– Петар Павловић!
– Јесте ли, друже Јанковићу, на телефону?
– Не, нисам на телефону, ја стојим поред телефона...
– Па то је, свеједно, молим... Дакле, како да кажем...
– Ма немојте тако: нисам на телефону, ја сам поред теле
фона...
– А јесте ли ви, друже Павловићу, на телефону?
– Па да!
– Молим вас, сиђите с телефона, па да онда разговарамо...
– Добро, разумем вас: требало је да кажем ко је код телефона.
Хвала! Али знате, назвао сам вас телефоном...
– Чекајте, молим вас... како: назвали сте ме телефоном?! А шта
бисте ви рекли да сам ја вас назвао корпом, четком, оклагијом,
батином?! Немојте тако! Како то говорите, као да нисте рођени
под нашим небом. Не каже се тако, друже. Замислите да нас не
ко слуша; шта би рекао: називате једног старијег друга ништа
мање него телефоном! Сутра ме можете назвати сандуком, чи
ме још не! Није то, пријатељу, српски, није, како би неко поми
слио, ни народно, ни књижевно, него ненародно и некњижевно.
То знају сви наши говедари...“
Овде се, како видимо, указује на две погрешке. Једна је: Ко је
на телефону? Друга: назвати (кога) телефоном.
Израз назвати (кога) телефоном могао би се сматрати „не
књижевним“. Тако је, наиме, назначено и у реченицама нашег
књижевног језика с упутом на правилно позвати (телефоном),
а у једном језичком саветнику дато је и објашњење: „У нашем
језику назвати значи: дати име коме, па је боље: телефонира
ти, позвати телефоном, позвонити и сл.“
Сложићете се, дакле, уз дато објашњење, да би било боље и
„књижевније“ да некога позовемо телефоном, или да му једно
ставно – телефонирамо, него да га називамо телефоном. Али,
кад је реч о ономе Ко је на телефону?, ту заиста поменути гра
матичар претерује.
Је ли ико од вас помислио да неко тамо с друге стране жице –
зато што се говори Ко је на телефону? – чучи на апарату и држи
у руци слушалицу (или, да будемо докраја „истинити“ – микро
телефонску комбинацију)?
Држећи се такве „логике“, почећемо се питати како је Бранко
Радичевић могао написати Девојку на студенцу, кад је она била
крај студенца!? Или, како се може ићи на бунар по воду, а да се
не упадне и не утопи? Исто тако, можемо се запитати како лети
идемо на море (кад, у ствари, летујемо на морској обали), како то
парничари дају једни друге на суд (као да се пењу на кров судске
зграде) и тако редом. Таква „логика“ тешко да може користити
језику; она га чак осиромашује. Није, рецимо, исто ако кажемо
ићи на суд и ићи у суд, јер се у суд може ићи и по неко уверење,
а да се при томе не буде на суду, тј. на суђењу.
Али, вратимо се изразу Ко је на телефону.
Заиста нема озбиљних разлога да се та већ устаљена фраза – ко
ја, ваљда, никога, осим загрижених језичких чистунаца, не подсе
ћа на чучање по телефонским апаратима – замењује и прогони.
Више би требало да нам смета кад нам саговорник, јављајући се
телефонски, одмах не представи. Јер, кад би сви у телефонским
разговорима поштовали одређена правила понашања, питање
Ко је на телефону? Било би непотребно.
(Из књиге Милана Шипке Занимљива граматика, едиција По
пуларна лингвистика)

Заслуге браће Грим
за српску културу
Јакоб и Вилхелм су превели неколико српских
народних песама и приповедака и тако их
представили читавом свету
Браћи Јакобу (1787–1863) и Вилхелму Гриму (1786–1859), ко
ји су светску славу постигли објављивањем збирке бајки Дечје и
породичне приче пре тачно два века, припадају и велике заслуге
за српску културу. Браћа Грим су не само научили српски језик
од свог савременика и пријатеља Вука Стефановића Караџића
него су и преводили српску народну поезију и бајке.
Као леп гест захвалности, једно од активнијих културно-умет
ничких друштва Срба у Берлину носи име „Вук Караџић – Браћа
Грим“. Књижевник, отац немачке филологије, Јакоб Грим, 1824.
године превео је на немачки Вукову граматику, и то на основу
другог, проширеног издања те књиге објављене на српском са
мо шест година раније, преноси Танјуг.
Јакоб Грим је такође подстицао Вукову ћерку Мину да пре
вед е српс ке бајк е на не
мачки језик, а написао је и
предговор у којем за Вуко
ву збирку наводи да је дело
достојно дивљења.
Јакоб и Вилхелм су доц
ниј е прев ел и и некол ико
српских народних песама
и тако их представили не
мачком говорном подручју
и читавом свету. Вук Кара
џић, који је после пропасти
Првог српског устанка пре
бегао у Аустрију, у престо
ници Хабзбурга упознао је
Браћа Јакоб и Вилхелм Грим
Јернеја Копитара, дворског
цензора словенских књига.
Управо на Копитаров подстицај Вук је почео да прикупља српске
народне песме, како би предочио цивилизованој Европи народ
но предање Срба и тим путем их заинтересовао.
На једној књижевној вечери у Берлину, по повратку из дипло
матске мисије у Бечу, где је представљао Пруску, и где је упознао
Караџића, Јакоб Грим је читао српске народне песме пред коле
гама, литератама и лингвистима. Песник немачког романтизма
Клеменс Брентано их је тада уочио, забележио и потом неколи
цину објавио у алманаху Путешествије песника.
За српску поезију и уопште Караџићев рад, Јакоб је успео да
заинтересује и самог Јохана Волфганга Гетеа, на чији подстицај
је српска народна поезија преведена на неколико језика. Гете је
те стихове поредио са непревазиђеном Песмом над песмама.
Јакоб Грим је 1849. године постао члан Друштва србске слове
сности, а по његовој препоруци Караџић је био одликован и по
стао члан Пруске академије.
Верује се да су браћа Грим управо од Вука дознали за бајку Пе
пељуга, дело Шарла Пероа (1628–1703). Српску верзију ове бајке,
забележену као народну умотворину Срба, претходно је објавио
Вук 1821. и њено појављивање хронолошки је претходило вер
зији браће Грим.
(Из Политике, 22. децембар 2012)
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Зимски сусрети наставника
и професора српског језика
и књижевности

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

У

организацији Друштва за српски језик и
књижевност Србије, Министарства просве
те и науке и технолошког развоја Републике
Србије и Филолошког факултета у Београду,
од 10. до 12. јануара ове године одржани су,
у Сали хероја Филолошког факултета Универзитета у Бе
ограду, 54. традиционални тродневни сусрети наставни
ка и професора српског језика и књижевности. Редовни
покровитељ ових сусрета је и Вукова задужбина.
На семинару је разговарано о неколико важних тема ко
је су се, превасходно односиле на савремено проучавање
српског језика и књижевности. Као и претходних година,
семинар је у преподневним сатима радио у пленуму, а по
сле подне у секцијама (радионицама).
На пленарним седницама о актуелним и занимљивим
темама говорили су професори и предавачи са целокуп
ног српског културног простора, из Београда, Новог Сада,
Ниша, Косовске Митровице и других српских универзи
тетских центара.
У радионицама су се представили професори из учиони
ца, са крајње занимљивим темама, од питања усклађивања
стандарда и програма за старије разреде основне школе,
концепције читанки у основним и средњим школама, ре
цепције народне књижевности у настави, преко билингвал
ног огледног часа, обраде књижевнотеоријских појмова у
настави, поступака корелације унутар предмета, игре асо
цијација у настави граматике, графије и ортографије он
лајн језика младих и наставе и др. Добар део излагања у

пленуму и разговора у радионицама био је посвећен раз
вијању и неговању културе говорног изражавања.
Организован је и Округли сто о реформи школства у Ср
бији са релевантним саговорницима из Завода за вред
новање и Завода за унапређивање квалитета образовања,
члановима Национално-просветног савета, представни
цима Министарства просвете, члановима комисија за ре
форму планова и програма за средње школе и гимназије.
Разговарано је о завршном испиту у основним школама,
изради стандарда за крај средњошколског образовања,
досадашњим искуствима и резултатима у примени стан
дарда за крај основношколског образовања, а размотрена
су и питања компетенција професора, усклађености стан
дарда и планова и програма за средње школе и сл.
Семинар је био посвећен великим јубилејима: двестаго
дишњици рођења Петра II Петровића Његоша, као и обеле
жавању сто двадесет година од рођења Милоша Црњанског.
Ту је био и преглед романескне продукције у 2012. години,
као и културни садржај – извођење представе Новела од
Станца студената са Филолошког факултета.
Проф. др Бошко Сувајџић, председник Друштва за српски
језик и књижевност, рекао је да је зимски семинар одлич
на прилика да се најаве новине у раду и истакао да је то
ове године такмичење, познато као Књижевна олимпијада,
које је уврштено је у календар Министарства просвете. У ту
сврху објављена је збирка тестова проф. Зоне Мркаљ, Коли
ко познајеш књижевност. Подвукао је да се такмичењем из
језика и језичке културе непрестано преиспитује ствара
лачка моћ језика и пропитује виталност традиције.
„Развијамо способност да размишљамо у сликама, да
путујемо у метафорама, да се настањујемо у писму. Језик
је капија, јака као град, која омеђује простор знања. Језик
је кућа. А кућа у свом изворном значењу подразумева
топлину породичног огњишта, живот и полет укућана у
свршавању кућних послова, динамику покрета, ведрину
колоквијалног жагора, безбрижно чаврљање бројне чеља
ди. Зато, нека су нам, у кући Филолошког факултета, жи
ви и разиграни 54. Републички зимски сусрети у српском
језику и српској књижевности“, завршио је своје излагање
професор Сувајџић.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ
СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА

Отворена
врата
Вукове
задужбине

За књигу ___________________________________________
Цена _______________________________________________
Комада ____________________________________________
Име ________________________________________________
Презиме ___________________________________________
ПИБ _______________________________________________
Организација – установа ___________________________
Адреса _____________________________________________
Поштански број ____________________________________

Матични број (физичка лица) _______________________________________
Фирма _______________________________________________________________
ПИБ бр. ______________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________
Поштански број ______________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
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: 011-2683-890
На мејлове:
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs;
slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

Позив за награде Вукове
задужбине у 2013. години
Вукова задужбина од 1990. године
додељује годишње награде за науку и
за уметност. Награђују се по једно дело
у области науке и уметности објављено,
изведено или приказано од 1. октобра
претходне до 1. октобра ове године.
Награда за уметност додељује се
једном аутору за оригинално умет
ничко дело настало у Србији или ино
странству, односно за књижевно дело
објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се једном
аутору за научно дело, оригинални
истраживачки научни рад, објављено
на српском језику, из научних области
којима се бавио Вук Караџић (наука о
књижевности, историја, лингвистика,
фолклористика, етнологија, етногра
фија, етномузикологија, географија).
Награда се не додељује за критичка
издања, зборнике радова, антологије,

приређивачке послове и за магистар
ске тезе и докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, пла
кете са Вуковим ликом и новчаног из
носа.
Предлоге за награде могу подно
сити појединци, научне и просвет
не установе и установе културе, као
и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбори
Вукове задужбине за науку и за умет
ност.
Позивамо заинтересована правна
и физичка лица да доставе предлоге
за награде Вукове задужбине за 2013.
годину. Уз предлог доставити обра
зложење и два примерка дела које се
предлаже за награду (ако је у питању
књига или друга публикација). Пред
лози се достављају до 1. октобра 2013.
године, на адресу: Вукова задужбина,
11000 Београд, Краља Милана 2.

Телефон ___________________________________________
Факс _______________________________________________
Мејл _______________________________________________
Поруџбину можете извршити доставом поруџбе
нице поштом на адресу:
Вукова задужбина, Краља Милана 2, 11000 Београд;
Телефоном и факсом: 011-2683-890, 011-2682-803
Мејлом: vukova.zaduzbina2@gmail.com;
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs



1. Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003,
2004, 2005, 2007, 2008. год. – 800 дин./ ком.
2. Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
3. Даница за 1994, 2010, 2011, 2012. год. – 1.000 дин./ком.
4. Д
 аница за 2013. год. – 1.000 дин./ком.
5. Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
6. Д
 аница за младе IV (2012) – 300 дин./ком.
7. Даница за младе V (2013) – 300 дин./ком.
8. Данице за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања)
– 1.000 дин./ком.
9. Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007)
– 1.000 дин./ком.
10. А
 ктуелности Вукових порука – Округли сто Вукове за
дужбине (2008) – 400 дин./ком.
11. Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Из
давачи: Вукова задужбина и Институт за књижевност и
уметност (2011) – 1.000 дин./ком.
12. Задужбинарство код Срба, Славко Вејиновић. Издавачи:
Вукова задужбина и ИК Прометеј (2011) – 2.900 дин./ком.
13. Срем кроз векове, Зборник радова. Издавачи: Вукова заду
жбина, Огранак Вукове задужбине у Беочину и Институт за
књижевност и уметност (едиција Синтезе) – 1.500 дин./ком.
14. Б
 анат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вуко
ва задужбина (едиција Синтезе) – 3.000 дин./ком.
15. Старо српско рударство, Историја рударства у Срба
(2002). Аутори: Сима Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић,
Ружа Ћук (едиција Синтезе) – 1.000 дин./ком.
16. Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабра
ни радови), Владимир П. Гутков. Издавачи: Завод за уџ
бенике и наставна средства, Вукова задужбина и Матица
српска – 800 дин./ком.
17. Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској,
Предраг Степановић. Издавачи: Вукова задужбина, Мати
ца српска и Дечије новине – 800 дин./ком.
18. Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме, Гер
хард Невекловски. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Мати
ца српска и Вукова задужбина – 700 дин./ком.
19. Студије о Србима – Прилози о српском предвуковском
књижевном језику, Александар Албијанић. Издавачи: ЈП
Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина –
500 дин./ком.
20. Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају бли
ских народа, Илија Конев. Издавачи: ЈП Завод за уџбени
ке, Матица Српска и Вукова задужбина – 400 дин./ком.
21. Преписка, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића
– III, VI, VII, VIII, IX, X и XI књига – 1.200 дин./ком.

ПОРУЏБЕНИЦА

Презиме _____________________________________________________________



Кроз савремено проучавање српског
језика и књижевности непрестано
преиспитујемо стваралачку моћ језика
и пропитујемо виталност традиције.
Развијамо способност да размишљамо
у сликама, да путујемо у метафорама,
да се настањујемо у писму

Захвалност Вуковој задужбини
Програмска акција Радио Београда Књига солидарности ове године обеле
жава 40 година оснивања и успешног рада у области културе и образовања,
захваљујући којем су многе школе и библиотеке, поготово у сиромашним сре
динама, добиле на дар вредне књиге. Тим поводом Михаило Шћепановић,
уредник програмске акције Књига солидарности, упутио је честитку Вуковој
задужбини у којој се каже: Захваљујемо на драгоценом дару још драгоценије
Вукове задужбине, са жељом да наставимо и убудуће, и истрајемо у нашој за
једничкој племенитој мисији доброчинства.

Бесплатан јавни сервис за српски језик
Програмски пакет РАС, већ две деценије стандард за
дигиталну обраду српског текста, однедавно је обогаћен
новим опцијама и праћен новим програмима; сада се
у издању Србософта појављује и у технологији облака
на интернет адреси www.srpskijezik.com. Пријављени
посетиоци овог сајта могу користити услуге бесплатног
јавног сервиса за српски језик, на коме се налазе:
1. Програмски пакет РАС: за правописну проверу
текста, са базом од 3.250.000 облика речи, и конверто
ром из ћирилице у латиницу и обратно;

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.

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.

2. Правописни речник српскога језика, са 123.000
детаљно обрађених и акцентованих речи, по потреби
са коментарима и објашњењима;
3. Српски електронски речник од 307.000 речи.
Сви регистровани корисници могу претраживати
одреднице у наведеним речницима и користити функ
ције Програмског пакета РАС (до 5.400 словних знако
ва при једној посети).

Милорад СИМИЋ

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

