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ОДРЖАНА 26. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

У сусрет сто педесетој годишњици смрти
Вука Стефановића Караџића

У

Народној библиотеци Србије, 14.
новембра 2013. године, одржана
је 26. Скупштина Вукове заду
жбине. Скупу су присуствовали
задужбинари и утемељивачи Ву
кове задужбине, велики добротвори и добро
твори, председници и представници огранака
Вукове задужбине, повереници, чланови од
бора и радних тела Задужбине, гости, пред
ставници министарстава, установа и медија
у Републици Србији. Академик Нада Мило
шевић Ђорђевић беседила је на тему У сусрет
сто педесетој годишњици смрти Вука Сте
фановића Караџића. Скупштина је усвојила
Извештај о раду Вукове задужбине за период
новембар 2012 – октобар 2013, Програм рада
Вукове задужбине за период новембар 2013 –
октобар 2014. и измене и допуне Статута Вуко
ве задужбине. Свечано су уручене захвалнице
великим добротворима и добротворима Вуко

ве задужбине и саопштене одлуке Одбора за
доделу награда у науци и у уметности за 2013.
годину: одлучено је да се награде доделе Дра
гољубу Живојиновићу, за књигу „La Dalmazia o
morte. Италијанска окупација југословенских
земаља (1918–1923)“ и Ђорђу Сибиновићу, за
књигу Речник поезије (Књижевна општина Вр
шац, 2013). Скупштина је изабрала академика
Предрага Пипера, секретара Одељења за књи
жевност и језик САНУ, за члана Одбора Вукове
задужбине за награде у науци; проф. др Алек
сандру Вранеш, декана Филолошког факулте
та у Београду, и Миломира Петровића, члана
Савета Вукове задужбине, за чланове Надзор
ног одбор Вукове задужбине.
О протеклим активностима Вукове задужби
не и планираним задацима за наредну годину
говорио је Миод
 раг Матицки, председник Скуп
штине. 
С. В.

Учесници 26. Скупштине Вукове задужбине

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

БЕСЕДА АКАДЕМИКА НАДЕ МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ

Препознатљив рад Вукове
задужбине – саборност
и континуит
 ет успеха

Вуково дело – велико
културно добро

Окренутост младима је
основна одредница рада Вукове
задужбине у протеклој години.
Посебна пажња посвећена је
њиховом ширем окупљању
и укључивању у активности
којима се негују српски језик
и ћирилица, штити
наш културни и духовни
идентитет и развијају трајне
поруке Вуковог дела

Г

одина 2014. биће у знаку обележа
вања сто и педесет година од смрти
Вука Караџића. То је прилика да се
подсетимо како је 1964. године, ка
да смо обележавали сто година од
Вукове смрти, кренула идеја да се оснује Ву
кова задужбина, да се уреди Вуков Тршић као
највеће српско сабориште, да се издавањем
Сабраних Вукових дела заокружи велико Ву
ково дело. Уређен је Вуков Тршић, у њему смо
обележили осамдесет година Вукових сабо
ра. Захваљујући утемељивачима, међу којима
су била ресорна министарства Владе Србије,
најзначајније културне установе попут САНУ,
Матице српске, Београдског универзитета и
више десетина суоснивача и оснивача, осно
вана је и Вукова задужбина и она је пре дваде
сет година добила и свој дом, а прославила је
и двадесетпетогодишњицу рада. Сабрана де
ла Вука Караџића, због неприлика извршног
издавача – Просвете, нису окончана. САНУ и
Вукова задужбина, које су испуниле своје оба
везе када је у питању овај велики издавачки
пројекат, и даље траже начин како да се окон
ча овај велики дуг према Вуку и његовом де
лу. Наиме, преостало је да се објаве још два
тома: последња, тринаеста књига Преписке и
трећа књига Вукових списа о језику. Дакако,
предстојала би, потом, и израда Именског и
Предметног регистра Преписке.
Вукова задужбина је у протеклој години, ни
мало погодној за рад културних националних
ванбуџетских установа, већи део енергије и ан

Штампање овог броја листа
омогућила је проф. др Радмила
Милентијевић из Њујорка

Миодраг Матицки

гажмана морала да посвети свом опстанку и
борби за прибављање средстава за основне про
грамске делатности. Ипак, сматрам да је и по
ред свих потешкоћа програм Вукове задужбине
испуњен у највећој мери, да је њен рад током
2013. године остао препознатљив.
Оно што смо на некој од претходних скуп
штина утврдили као основну смерницу, окре
тање младима, може се сматрати као основна
одредница рада Вукове задужбине у протеклој
години. Посебна пажња посвећена је шир ем
окупљању и укључивању младих у активности
којима се негују српски језик и ћирилица, шти
ти наш културни и духовни идентитет и развија
ју трајне поруке Вуковог дела. То је био и разлог
да у Даници Вукове задужбине објавимо, нај
пре у Даници за 2011. годину Граматику срп
ског језика за основну школу Душке Кликовац,
а у Даници за 2013. годину Кратки правопис
српског језика, који је приредио Мато Пижури
ца. Вукова задужбина ће се и у наредној години
посебно ангажовати на популарисању ћирили
це код ученика основних и средњих школа, кроз
такмичења која организују њени огранци: Ву
ково звоно (Лозница), Дани ћирилице (Бавани
ште), кроз традиционалне литерарне и ликовне
конкурсе које објављују огранци (Ниш, Чачак),
Петровдански пјеснички вијенац (Фондација
Жабљак, Шавник, Плужине), Ћирилица – огле
дало српске душе (Велики Поповац).
Вукова задужбина је унапредила и обогатила
своју активност радом Вукове трибине, којом ру
ководи Љубинко Раденковић, посебно циклусом
предавања посвећених Културном наслеђу, на
којој су представљене нове књиге из области јези
ка, етнологије српског, словенских и балканских
народа. На њој су учествовали истакнути научни,
културни и јавни радници из земље и света, при
јатељи и сарадници Вукове задужбине.
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Вук је био од оних јединствених
људи који су јачи од живота,
а да је био јачи од смрти
показује његово дело. Све што
је радио, радио је у правом
тренутку, али и као залог
за будућност. Та будућност
је данас, наша садашњост

У

казана част да говорим о Вуку уо
чи стопедестогодишњице њего
ве смрти, истовремено је и огром
на одговорност. Одговорност за
то што смо учинили задужбину
њему и себи за душу, и не смемо је изгубити;
одговорност према одбиру речи, одговорност
према вама познаваоцима Вука, одговорност
према хиљадама и хиљадама исписаних стра
ница његових и о њему...
Био је од оних јединствених људи који су јачи
од живота, а да је био јачи од смрти показује ње
гово дело. Успевао је да одоли свим тешкоћама,
да савлада све препреке које су му постављали
на путу остварења његових научних замисли,
једино зло које није могао да преокрене у до
бро био је губитак једанаесторо од своје трина
есторо деце: „Чини ми се”, јадао се пријатељу,

Нада Милошевић Ђорђевић
„да ће моја деца остати само моји књижевни
послови.” Стицај околности га је онемогућио
да заврши редовно школовање, али не и да се
бави књигом. Турски напад на Јадар и разоре
но огњиште одвајају га од куће, али одлазак у
Карловце (1804) и дружење са Мушицким, упу
ћује га ка „науци”, која је, како сам каже, пред
мет „онде најдрагоценији души мојој постао;
и који ја и данас свим сокровишћима и свим
сладостима овога свијета предпочитујем” (Са
брана дела Вука Караџића, књ. прва, Пјеснари

ца/ Предсловие, 37). Тешка болест га осакаћује,
али у трагању за леком и одводи у Будим, где се
1810. зближава са Д. Давидовићем, Д. Фруши
ћем и С. Мркаљем, тада студентима Пештан
ског универзитета. Другује са учитељем Луком
Миловановим. У Новинама сербским које су
касније у Бечу (1813), покренула прва двојица,
Вук ће постати зачетник модерне српске кри
тике (о романима Милована Видаковића, 1814).
Претходно послат – чланак о језику, с полази
шта Мркаљеве књижице Сало дебелога јера, ли
бо азбукопретрес из 1810, које му Новине нису
објавиле, представља почетно Вуково излагање
о два основна принципа његове реформе: фо
нетском правопису и народном језику. Схвата
јући значај Мркаљевог захвата, самосвојно ће
га проширити и разрадити. Тада је, уосталом,
већ завршавао Писменицу србскога језика по
говору простога народа написану (и са данас
важећим акценатским системом, у чему му по
маже Милованов).
У читавом том периоду од пуних десет го
дина (1804–1814) Вук, већ вичан од најрани
је младости као писар, потом и као повереник,
прати Карађорђев, српски устанак: 1804. у че
ти Ћурчијиној, у побуњеном Јадру и Рађевини;
1807. у штабу Јакова Ненадовића, у Лозници;
у логорима у Кладову 1811; у Неготину и у Бр
зој Паланци 1812. и 1813. (уз хајдук Вељка). Из
живих извора рађа се његова устаничка проза,
богати памћење новим народним епским пе
смама, открива му се подстицајна улога њи
хова у самом устанку („...слаб о се кад ручало
или вечерало без певача... тако су нам капе
тани избирали и доводили најбоље певаче из
њиов
 и кумпанија... и осим различни војника,
који су ми певали, једно момче из наиј е Ша
бачке највише смо зато држали у служби /као
кувара/ што је врло лепо знало уз гусле певати”
(Сабрана дела VII, 1986, стр. 410). Непрестано у
средишту догађаја, Вук учествује и у послови
ма државе у настајању: писар је у Правитељ
ствујушчем совјету (1807), у Видину преговара
по заповести Вожда са Мула-пашом (1812), да
би се касније, у Милошево време, делотворно
укључио и председавао неколиким важним др
жавним институцијама.
У генијалној симбиози схватања да једна де
мократска држава мора да почива на целини
нар одног живота, на сопственом културном
идентитету, али и на познавању других кул
тура, на политичкој мудрости, образованости
и обавештености, на процењивању пријатеља
и непријатеља (достојних учених противника
другачијих, али уврежених концепција, да спо
менемо само митрополита Стратимировића и
Јована Хаџића) – Вук дејствује храбро и беском
промисно, са удаљености и изблиза (из Беча и
Крагујевца, Будима и Земуна, Цетиња и Београ
да, Германије и Русије, Срема, Славоније, Дал
мације...).
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Вељко Брборић

Бошко Сувајџић

Изабран нови председник и заменик
председника Управног одбора
Управни одбор Вукове задужбине, на седници одржаној 31. октобра
2013. године, једногласно је изабрао Вељка Брборића за председника, а
Бошка Сувајџића за заменика председника Управног одбора.
Досадашњи председник, академик Видојко Јовић, замолио je Управ
ни одбор да га разреши функције председника Управног одбора, јер због
бројних и разноликих обавеза, као и здравствених проблема, ниje у ста
њу да обавља ову одговорну функцију. Видојко Јовић ћe наставити рад у
Вуковој задужбини као члан Управног одбора.
На истој седници Управни одбор je размотрио и прихватио предлоге
докумената припремљених за 26. Скупштину Вукове задужбине.

Ђурђевдан код Горанаца у Албанији.
Руководилац Трибине био је проф. др
Љубинко Раденковић.

Посете Вуковој
задужбини

Даница 2013. и Даница
за младе V у Гори

У оквиру програма Отворена вра
та, Вукову задужбину су посетили
учен иц и основн их школ а (Мил ен а
Павловић Барили, Иво Лола Рибар) и
дечјих вртића из Београда (Теразије,

Представник Фонда дијаспора за
матицу, Живадин Јовановић, уручио
је у јуну 2013. године, 50 књига Дани
це 2013. и Данице за младе V, госпо
дину Бехадину Ахметовићу из Горе на
Косову и Метохији, као поклон сред
њој школи у Гори. Ове вредне књиге
наћи ће се и у другим школским би
блиотекама у Гори, а њима ће се дари
вати и њихови најбољи ученици.

Деца из Дечјег вртића Теразије у Вуковој задужбини

Бехадин Ахметовић
и Живадин Јовановић
Фонд дијаспора за матицу помогао
је штампање Данице 2013, у којој је,
на више од 600 страница, објављен и
Кратак правопис српског језика.
У Гори и околини живи око 7.000 Го
ранаца, исламске вероисповести, који
говоре српски језик и негују вековну
припадност Србији.

Седница Савета

Савет Вукове задужбине
Савет Вукове задужбине, 12. новем
бра 2013. године, одржао је своју Другу
седницу на којој је размотрио доку
мента припремљена за 26. Скупштину
Вукове задужбине. Седници је предсе
давао Миодраг Матицки, председник
Савета, а у раду Савета учествовао је
и Вељко Брборић, председник Управ
ног одбора.
У расправи су чланови Савета по
држали материјале припремљене за
Скупштину и дали више конкретних
сугестија и предлога у вези са кон
кретизовањем задатака у Програму
и Плану рада Вукове задужбине за
2014. годину. Посебно су указали на
потребу да ИП Просвета објави пре
остале две књиге из опуса Сабраних
дела Вука Стеф. Караџића: 13. књигу
Преписке и III књигу О језику. Такође,
истакнуто је да је неопходно обезбе
дити средства и за израду Именског и
Предметног регистра Преписке.

Трибине Вукове
задужбине
Вуков а зад ужбин а орган из ов ал а
је трибине у школама у Београду на
којима су, уз учешће наших истакну
тих песника, представљена њена из
дања.
Тако је, на пример, Даница за мла
де – школски забавник за 2013. годи
ну представљена у више београдских
основних и средњих школа (Владислав
Рибникар, Дринка Павловић, Никола
Тесла, Вук Караџић, Руђер Бошковић,
Владимир Назор, Арчибалд Рајс, Лазар
Саватић, Јајинци, Медицинска шко
ла, Прва београдска гимназија, Фило
лошка гимназија, Земунска гимназија,
Економска школа Нада Димић и Сред
ња дизајнерска школа).
О овој вредн ој књиз и пос већ ен ој
младима говорили су Миодраг Ма
тицки, главни и одговорни уредник,
и сарадници: Љиљана Симић, Горда
на Мал ет ић, Рајко Лукач, Мирј ан а
Булатовић, Бранко Стевановић, Бо
жидар Пешев, Урош Петровић и Сла
ђана Ристић.
У Народној библиотеци „Стефан Пр
вовенчани“ у Краљеву, 29. маја 2013.
године, представљена је Вукова заду
жбина и њена издања: Даница 2013,
Даница за младе V и лист Задужби
на. Говорили су Миодраг Матицки,
уредник Данице, писци за децу Гор
дана Тимотијевић и Милоје Радовић
и Љиљана Симић, сарадница Вукове
задужбине.
Уз пом оћ Вуков е зад уж бин е, и у
наш ој диј ас пор и орг ан из ов ан е су
триб ин е и разг ов ор и међ у наш им
сународницима. Тако је, на пример,
Допунска школа српског језика у Ло

зани, у Швајцарској, у Клубу Славија
представила Даницу 2013. и Даницу
за младе V. Том приликом професор
ка српског језика, Бојана Станковић,
говорила је о Вуковој задужбини и ње
ним најзначајнијим издањима, која
доприносе очувању нашег културног
и духовног идентитета, а посебно по
пуларизацији српског језика и ћири
лице и очување културе говора.
Вукова задужбина учествовала је
на 56. Змајевим дечјим играма, које
су одржане од 5. до 9. јуна 2013. годи
не. Поред представљања нових књига
за децу и младе; изложбе дечјих ли
ковних радова и програма музичког,
песничког, глумачког и плесног на
ступа деце, у Културном центру Новог
Сада представљена је књига Даница
за младе. У програму су учествова
ли: Миодраг Матицки, уредник, Гор
дана Малетић, Слободан Станишић,
Рајко Лукач, Љиљана Симић и други
ствараоци и сарадници Вукове заду
жбине.
Учесницима трибина поклоњен је
одређен број примерака Данице 2014,
Данице за младе V, листа Задужбина
(бројеви 94 и 95) и публикације Вуко
ва задужбина 1987–2012.

Вукова задужбина
и Горанци
У Дому Вукове задужбине одржа
на је Осамнаеста трибина из циклу
са Културно наслеђе (21. март 2013),
на којој је разговарано о књизи др Ве
селке Тончев, Непозната Гора (Софи
ја, 2012). У раду Трибине учествовали
су: др Радивоје Младеновић, др Сања
Радиновић, др Биљана Сикимић, др
Харун Хасани и аутор књиге. У рас
прави је посебна пажња посвећена
традиционалној култури и говору Го
ранаца, образовању, обичајима, рели
гији, музици и игри. Истакнуто је да
Горанци, као посебна етничка зајед
ница, живе на про стору Гор е, у Ал
банији, Македонији и Србији и да су
код њих снажни процеси печалбар
ства и миграције, односно одлазак са
простора на којима су вековима жи
вели. На крају расправе приказан је
и получасовни документарни филм

преми и организовању Вукових са
бора, а град Лозница је покровитељ
награда Вукове задужбине за науку
и за уметност. Изразио је уверење да
ће се Лозница и њен Центар за култу
ру „Вук Караџић“ и Вукова задужбина,
и убудуће старати о Вуковом сабору и
Ђачком Вуковом сабору, о неговању
културе српског језика и писма и да

Вукова задужбина
на Београдском
сајму књига
И ове год ин е Вуков а зад уж бин а
представила се на Београдском сај
му књига (20–27. октобар 2013). На
штанду, заједно са Задужбином До
ситеј Обрадовић, изложила је своја
издања и лист Задужбина.
У четвртак, 24. октобра 2013, у сали
Слободан Селенић, Вукова задужби
на представила је Даницу за младе V.

Дечији дани...). Млади гости упозна
ли су се са радом Вукове задужбине,
обишли су споменички део зграде,
а представљена им је Даница 2013.
и Даница за младе V. У Свечаној са
ли Дома Вукове задужбине дружили
су се са песницима: Рајком Лукачем,
Слоб оданом Станишићем, Божида
ром Пешевим и Зорицом Бајин Ђу
кановић. У програму су учествовали
и Миодраг Матицки, Гордана Мале
тић и Љиљана Симић
Вукову задужбину посетили су Ог
њен Крс тић, прес едн ик Сав ез а Ср
ба у Румунији, и Љубинка Перинац
Станков, главни и одговорни уредник
листа Наша реч, недељника који на
српском језику излази у Темишвару
од почетка 1990. године. Са гостима је
разговарао Славко Вејиновић, управ
ник. Бил о је реч и о унап ређ ив ању
веза и сарадње ове две организације.
Договорено је да се у току 2014. године
у Темишвару организује округли сто о
издаваштву Вукове задужбине и Саве
за Срба у Румунији. Циљ расправе је
да се представе књиге и друге публи
кације које су објавили Задужбина и
Савез, а које доприносе очувању кул
турног и духовног идентитета српског
народа, као и очувању и унапређива
њу учења српског језика и ћирилице
у школама.

Представљање Данице за младе V у Сали Слободан Селенић
У програму су учествовали: Миодраг
Матицки, главни уредник, и Горда
на Малетић. Своје стихове и текстове
посвећене младима читали су писци:
Рајко Лукач, Слободан Станишић, Бо
жидар Пешев, Гордана Малетић, Сла
ђана Ристић, Благоје Рогач, Оливер
Јанковић и Миле Радовић.
Никол а Мил ин, учен ик Основн е
школе Сава Саватић, прочитао је свој
критички приказ о Даници за младе,
Ана Јовановић из ОШ Сава Саватић
прочитала је свој литерарни рад, а
Лав Лукић, ученик из ОШ Никола Те
сла прочитао је своје изабране песме.
Ученици из ОШ Братство-јединство
из Панчева представили су се пригод
ним сценским програмом.
У програму је учествовао и Радо
мир Путниковић, књижевник из Ве
лике Британије, који је значајни део
свог књижевног опуса посветио мла
дима.
Програм је водила Љиљана Симић,
сарадница Вукове задужбине.
Учесницима ове књижевне трибине
подељен је лист Задужбина.

Др Харун Хасани говори на Трибини

Признања
Вуковој задужбини
Поводом обележавања Дана града
Лознице, 16. јуна 2013. године, Вуковој
задужбини додељено је највеће при
знање Лознице – Повеља, за изузетна
достигнућа и постигнуте резултате
који доприносе бржем, успешнијем и

ће Тршић бити и адреса Вукове заду
жбине, као што ће се град Лозница у
Дому Вукове задужбине у Београду осе
ћати као код своје куће.
Огранак Вукове
зад уж бин е и Ме
сна зај едн иц а у
Великом Поповцу
(Петровац на Мла
ви) дод ел ил и су
Вуков ој зад ужби
ни Зах валн иц у и
посебно признање
Похвала за дарован
стих, за успешну
сарадњу и помоћ у
Похвала
организовању ма
за дарован
ниф ес тац иј е Ћи
стих, Велики
рилица – огледало
Поповац
српске душе.

Избор нових чланова
На 26. Скупштини Вукове задужби
не један број чланова је поднео пи
смене оставке на своје функције, и то:
проф. др Петар Бојовић на чланство у
Управном одбору Вукове задужбине;
мр Љубомир Милутиновић и Момчи
ло Чегањац на место члана Надзорног
одбора Вукове задужбине и академик
Александар Лома на место члана Од
бора Вукове задужбине за награде у
науци.
На основу претходн о обав љен их
консултација у Вуковој задужбини и
на Савету Вукове задужбине, на ова
упражњена места Скупштина је јед
ногласно изабрала академика Пре
драга Пипера, секретара Одељења за
књижевност и језик САНУ, за члана
Одбора Вукове задужбине за награ
де у науци; проф. др Александру Вра
неш, декана Филолошког факултета
у Бео г рад у, и Мил ом ир а Пет ров и
ћа, члана Савета Вукове задужбине,
за чланове Надзорног одбора Вукове
задужбине.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Задужбинари Вукове
задужбине (92)
БЕОГ
 РАД
Валентина Бојовић, велики добро
твор, у спомен оцу Драгомиру – Дра
гу Адамовићу, учитељу у пензији из
Бистрице код Бијелог Поља у Црној
Гори
Милан Бојовић, велики добротвор
Јован Бојовић, велики добротвор
Станка Кораб, добротвор
Марија Петровић, добротвор
ЧАЧАК

Повеља града Лознице
хуманијем развоју града у различи
тим областима друштвеног живо
та од интереса за Град.
Признање је Миодрагу Матицком
уручио Видоје Петровић, градоначел
ник Лознице, на Свечаној академији
која је одржана 17. јуна 2013. године у
Великој сали Вуковог Дома културе.
Примајући Повељу, Миодраг Ма
тицки је пригодним речима захвалио
на додељеном признању истичући да
се овим чином одаје признање више
годишњој успешној сарадњи коју град
Лозница и Вукова задужбина зајед
нички остварују. Истакао је да Вукова
задужбина активно учествује у при

Академик Драгутин А. Ђукић, до
бротвор
Гроздана Комадинић, добротвор
Љиљана Глинтић, добротвор

Дарови Вуковој
задужбини
Вуковој задужбини даровали су сво
је књиге и књиге других аутора: Бо
шко Сувајџић и Љубинко из Београда,
Драго Његован из Сремске Каменице,
Жарко Димић из Сремских Карлова
ца, Народна библиотека Стеван Прво
венчани из Краљева, Анка Жугић из
Жабљака (Црна Гора) и Катарина Ко
стић из Торонта (Канада).
Управа Вукове задужбине најтопли
је им захваљује.
С. Б.
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Уручена признања Вукове задужбине
Велики добротвор и Добротвор
Истакнутим задужбинарима и пријатељима Вукове за
дужбине, који су у протеклом периоду помогли њен рад и
допринели остваривању програма, Миодраг Матицки је
уручио признања Велики добротвор и Добротвор.
Признање Велики добротвор добили су Ненад Хри
сафовић из Париза; Валентина Бојовић, Јован Бојовић,
Милан Бојовић и Светислав Предојевић, из Београда.
Радмили Милентијевић, професору из Њујорка, уруче
но је признање Велики добротвор са сребрњаком са Ву
ковим ликом за допринос остваривању програма Вукове
задужбине.

Радмила Милентијевић

ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДА ЗА НАУКУ И ЗА УМЕТНОСТ У 2013. ГОДИНИ

Одбор за доделу
награде за наук
у

Признања Добротвор добили су: Станка Кораб из Бе
ограда, Марија Петровић из Београда, Жарко Димић из
Сремских Карловаца, Даница Вујков из Новог Сада, Гро
здана Комадинић, Љиљана Глинтић и Драгутин А. Ђу
кић из Чачка и Станко Костић из Кнежице, Петровац
на Млави.

Реч Миодрага
Матицког
 Наставак са стране 1
Током 2013. год ин е предс тав љен о је јуб и
ларно, двадесето годиште Данице Вукове заду
жбине. Даница Вукове задужбине покренута је
и уређивана по угледу на пет годишта бечког
забавника Вука Караџића (1826–1829, 1834) и
препознатљива је по устаљеним одељцима: Ка
лендарски део, Годишњице, Осветљења, Народ
на књижевност, Књижевност и уметност, Језик,
Описаније намастира, Светосавска читанка, Ди
настије, Шаљивац, Народни кувар, Астрономи
ја, Задужбине.
Двадесет првим годиштем, које је припремље
но за штампу и треба да се појави крајем децем
бра 2013, Даница Вукове задужбине загазила је
у трећу деценију живота. Богат и тематски ши
рок садржај потврђује да је Даница Вукове заду
жбине и у трећој деценији свог живота остала
верна и одана читаоцима. Да је жива сведоче
њени претплатници у земљи и расејању, круг
верних стваралаца који се у њој окупља, чиње
ница да захваљујући Министарству за образо
вање и науку стиже у све школске библиотеке
Србије. Њеној животности посебно је допринео
богати додатак у боји Даница за младе покрену
та 2009. године, која се штампа и као посебно из
дање. Само током 2013. године Даница за младе
је представљена у четрдесетак школа, на Ђачком
Вуковом сабору, на Змајевим дечјим играма, на
Сајму књига у Београду.
Лист Вукове задужбине, Задужбина, који уре
ђује Славко Вејиновић, сигурно се и са успехом
примиче јубиларном, стотом броју. Спреман је
96. број који ће бити објављен после данашње
Скупштине, како би се у њему нашли и извешта
ји о њеном раду. Лист Задужбина прва је незао

Беседа академика
Наде Милошевић
Ђорђевић
 Наставак са стране 1
Креће се, истодобно, у готово незамисливом
стваралачком интелектуалном распону (од те
ренског рада до теорије фолклора, од реформи
сања азбуке до постављања народног језика у
основицу књижевног, од састављања Рјечника
до превођења Новог завета, од проживљавања
историје до њеног писања (са српском судби
ном у срцу).
У свим овим захватима Вуково основно гесло
је борба за напредак српског народа, за његово
право на културу, на људску једнакост и поли
тичку правду, на истину. Колико је оно и данас
актуелно – говоре Вукове речи. У свом својевр
сном исповедном, далекосежном манифесту (у
предговору књизи Милош Обреновић или Гра
ђа за Српску Историју нашега времена, Будим,
1828, Историјски списи I, Сабрана дела Вука Ка
раџића XV, 28), сам каже: „... никад нисам зба
цио с ума истине, која је у историји најглавнија
ствар, ни потомства за које се историја пише”.
Срби треба о себи да пишу, „...туђи писатељи,
које из незнања, које из зависти или из љубави
к своме народу, најславније или најзнатније до
гађаје изоставе или наопако опишу” (Исто, 27).
Кнезу Милошу указује на потребу да се Срби
угледају на побуњене Грке, за чије „старе књи
ге” се зна, који „имају пријатеља и своји људи по
свој Европи, који се за њи као што треба старају,
и преко новина и различни књига и журнала
разглашавају по свему свијету оно, што њима
помоћи може: а Срби немају нигђе другога при
јатеља осим туђе политике” (цитат према Р. Са
марџићу, Историјски списи, II, 561-562). Оно што
је Књазу саветовао, сам је чинио. Упознавао је
Европу, уз немерљиву, драгоцену помоћ и су
гестије Јернеја Копитара, са српском народном
поезијом – блиском сензибилитету и захтеви
ма епохе, стицао учене и славне пријатеље као
што су били Грим и Гете... Са Леополдом Ран
кеом написао је Српску револуцију, не случајно
на немачком језику. Остваривао је своје идеје:
систематично, по реду, упорно, не одустајући
пред тешкоћама и у разним приликама нагла
шавао: „... било ми је једино намјерење упозна
ти Европу с нашим народом и тако управо рећи:

билазна копча са задужбинарима, са срединама
у кој им а пос тој и иниц иј ат ив а за оснив ањ е
огранака Вукове задужбине, попут Лакташа у
Републици Српској и града Ћуприје. Уредник За
дужбине припремио је и рукопис Вукова заду
жбина на размеђи два века, у којем је обухватио
оба периода рада Вукове задужбине: 1937–1941.
и 1987–2014. Круг дела посвећених раду и живо
ту Вукове задужбине биће заок
 ружен објављи
вањем каталога Дарови Вуковој задужбини који
је припремио Станко Костић.
Када је реч о издавачкој делатности Вукове
задужбине треба напоменути да 2014. године
предстоји објављивање зборника Бачка кроз
векове. Слојеви култура Бачке, трећег по реду
таквог културолошког подухвата, после објавље
них зборника о Срему и зборника о Банату, као
и рад на зборнику посвећеном слојевима кул
тура Шумадије.
У жељи да на достојанствен начин обележи
мо сто педесет година од смрти Вука Караџића,
заједно са САНУ, Матицом српском, АНУРС-ом,
Инс тит ут ом за српс ки јез ик, Инс тит ут ом за
књижевност и уметност и Међународним сла
вистичким центром, припремићемо научни
скуп којим би се осветлило Вуково дело данас,
стање српске фолклористике у нашем време
ну. Прослава овог јубилеја не мора, нити може
бити помпезна каква је била она 1964. године.
Приметан је и страх мер одавних од „силних
годишњица“ када је реч о нашој прошлости.
Охрабримо их поруком да се не треба плашити
великих годишњица када је у питању српски
народ, јер је то потврда његовог трајања кроз
векове, потврда да је одиста историјски народ.
А прославе годишњица значајних догађаја из
наше прошлости јесу подстицај нама који да
нас живимо и стварамо да учинимо и ми нешто
вредно и значајно што ће, у будућим деценија
ма и вековима, наши потомци сматрати вред
ним да обележе.

корист и слава народа нашега” (Вуков одговор
на лажи и опадање у Србскоме Улаку, Историј
ски списи II, 28).
Радио је Вук истовремено, а у сагласју, на два
плана: спољашњем и унутрашњем.
Рат је добио, као јунак моралног и интелек
туалног јунаштва. И коликогод да је морао у пр
вој фази свога рада да буде посвећени „ратник”
да би извојевао победу, у дубини свог тршићког,
херцеговачког епског бића, задржао је танано
чуло за слушање и филтрирање идеја и других,
и меморију без премца. Отуд и његово завидно
знање, упућеност у све токовима претходеће и
њему савремене научне мисли. Отуд, својеврсна
динамичност његових закључака, способност да
осети дух времена, да речи прилагоди окружењу
и мислима. У Рјечник је укључио речи страног
порекла (вид. М. Пижурица, Караџић, Вук Сте
фановић, Српски биографски речник, МС, Нови
Сад 2009); Нови завјет је обогатио апстрактним
изразима; чешће но што би се очекивало, цркве
нословенским речима, начинио кованице, па
тинирао синтаксу, али опет на основи „правог
српског језика”, како је Јован Стејић, Вуков савре
меник, запазио још 1852. (вид. Меша Селимо
вић, За и против Вука, БИГЗ 1987). И да додам.
Иако га је преводио са немачког, по најновијим
истраживањима у Израелу, био је ближи хебреј
ском „оригиналу” од немачког превода.
Ни у једној области Вук није био догматичан.
Језик народне књижевности поставио је као те
мељ књижевног језика, а самим тим и као те
мељ нове књижевности, закључиће Павле Ивић.
Ради се, дакле, о темељу, а не о преузимању. Вра
та за даљи развитак остала су отворена, али је
трасиран пут. И саме народне песме сагледа
вао је у процесу „спјевавања”, континуитета и
промена. Уочио је кључне појмове који чине су
штину и специфичност народне књижевности,
покренуо и решавао питања функционалности,
варијантности, формулативности, односа ин
дивидуалног и колективног, митског и историј
ског... који су и данас у средишту пажње.
У том почасном доктору Јенског универзитета,
члану најпознатијих академија наука у Европи,
носиоцу диплома научних друштава, златних
медаља и ордења, ученост се стопила са извор
ном снагом, издржљивошћу и мудрошћу срп
ског сељака. У томе је била његова тајна.
Све што је радио, радио је у правом тренутку,
али и као залог за будућност. Та будућност је
данас наша садашњост. Да ли смо га разумели,
на прави начин?

Одлука
На основу Правилника о додељивању награ
да Вукове задужбине, Одбор за доделу награде
у области науке, на седници одржаној 1. новем
бра 2013. године, у саставу: проф. др Слободан
Грубачић, дописни члан САНУ, председник, и
чланови: академик Нада Милошевић Ђорђевић,
проф. др Љубинко Раденковић, проф. др Бошко
Сувајџић, др Марта Фрајнд и др Милоје Васић,
једногласно је донео одлуку:
да се награда Вукове задужбине у области на
уке за 2013. годину додели ДРАГОЉУБУ ЖИ
ВОЈИНОВИЋУ за књигу „La Dalmazia o morte.
Италијанска окупација југословенских зема
ља (1918–1923)“.

Образложење
Ова веома озбиљна и врло студиозно писана
књига резултат је ауторовог вишедеценијског
настојања да у потпуности расветли и проту
мачи године италијанске окупације југословен

ских земаља на крају Првог
светског рата. Наиме, доса
дашње анализе „јадранског
питања“ истраживале су ди
пломатску позадину, поли
тику пој ед ин их држав а и
светских сила, и при том от
криле многе важне поједи
ности везане за дуготрајно
и мучно решавање сукоба
проистеклих из неиспуње
них обећања и обавеза пре
ма Италији. Реч је, при том,
о споровима чијим парци
јалн им реш ењ ем су бил е
нез ад ов ољн е све заи нт е
ресоване стране, о спор о
вима којима Живојиновић
посвећује, с правом, посеб
ну пажњу. Поједини аутори,
међутим, нису уопште спо
менули италијанска иску
ства и пон аш ањ е нак он
Првог светског рата, иако
је тадашња окупација тра
јала пет година и имала многобројне драма
тичне тренутке какав је, на пример, био план
генерала Бадоља да разбије нову Краљевину –
план који је представљао химеру, сан који није
никада досањан. Штавише, покушали су да при
крију такве догађаје и њихове последице. Ака
демик Живојиновић је у својој књизи настојао
да открије управо ту, скривену страну јадранског
питања, указујући, између осталог, на кључни
значај Сједињених Држава и председника Вил
сона лично за успостављање југословенске вла
сти на источном Јадрану.
Другим речима, кренуо је тежим путем. Пока
зао је подробно познавање извора, дубоко исто
риографско разумевање проблематике, одавно
посведочену способност уочавања и дефиниса
ња, а потом и доследног и методолошки изгра
ђеног проучавања проблема који чине предмет
истраживања. Можемо се само придружити су
ду професора Љубомира Максимовића који је,
у име Историјског одељења САНУ, ову књигу и
препоручио нашој пажњи. Наше је неподељено
мишљење да ово темељно и исцрпно дело заи
ста наставља најбољу традицију критичке исто
риографије у Србији.
Председник Одбора,
проф. др Слободан Грубачић,
дописни члан САНУ

Одбор за доделу
награде
за уметност

Одлука
На основу Правилника о додељивању награ
да Вукове задужбине, Одбор за доделу награде
у области уметности, на седници одржаној 9.
октобра 2013. године, у саставу: др Драшко Ре
ђеп, председник, и чланови: Светислав Божић,
Ђорђе Малавразић, Мирољуб Тодоровић, Саша
Миленић, Рада Ђуричин и Ђоко Стојичић, јед
ногласно је донео одлуку:
да се награда Вукове задужбине у области
уметности за 2013. годину додели ЂОРЂУ СИ
БИНОВИЋУ за књигу Речник поезије (Књижев
на општина Вршац, 2013).

Образложење
Београдски писац Ђорђе Д. Сибиновић (1964)
веома је присутан у нашој књижевности, а низ
његових књига песама и есеја имао је изузетно
позитивне резонансе. Често навођен и награђи
ван, Сибиновић је однеговао свој унутрашњи,
интимни говор као ону врсту реке понорнице
која, усред џунгле и пустиње савременог света,
не прећуткује, већ преиспитује наше судбине,
мор алн а нач ел а, истин е отк рић а тзв. уоз би
љено малих ствари које живот значе. Речни
ком поезије, којим следи Вукове намере да се
у речима не само огледамо него и неодољиво
памтимо, Сибиновић је начинио у властитом

гов ор у и слог у нар оч ит у,
белу револуцију. Као први
и потоњи човек, као у пр
ви и пос ледњ и час наш ег
живота, али и нашег таво
рења, Сибиновић мари за
све, без ограда и уздржано
сти било које врсте. Отуда
је његова непосредност ов
де лековита, неодвојива од
нашег писања, наклоњена
и ненаклоњена у исти мах
нашим сновима, али и на
шим фантомима. Речено је
већ како је Речник бескрај
но вешт, духовит, изричит,
а то онда значи и неуо би
чајено изазован.
Речн ик пое з иј е је умет
ничко дел о кој е предс та
вља суш тинс ку нов ин у у
српс ком сав рем ен ом пе
сништву. Речник енергично
и одлучно обогаћује српски
језик као доследан покушај
вит оп ер ен е изг радњ е пе
сничке грађ е, то ће рећ и,
нашег језичког блага нео
писиве и драматичне лепоте. Његова свежи
на је последица дуб оког понирања у језичку
базу која пред нама исијава само као самопо
тврђивање. Заборавимо грађу, предвидимо но
ве спојеве, бар начас. Одједном видик постаје
опредмећен, готово тактилан и еротичан по се
би. Искуство читања ове књиге све претвара у
материјални, опипљиви свет доживљеног ис
куства. „Немогуће је отети се радости писања
и читања ове чудесне идеје, можемо рећи чу
десног самопотврђивања песништва, јер, напи
сати песнички лексикон само значи написати
један давно очекивани епилог поезији“, оправ
дано наводи Драган Бошковић у предговору ове
књиге.
По много чему намах издвојива књига међу
свим Сибиновићевим словима, Речник поези
је испуњава високе норме за улазак у светле и
помало већ свете породице речника, на чијем
челу је непревазиђен Рјечник Вука Ст. Караџи
ћа, магично испуњавајући још и функцију нео
писиве ваше саге, у којој су и Речник жаргона
Драгослава Андрића и Хазарски речник Мило
рада Павића. Управо је та елитна ескорта на
ших наслова учинила да речници постану и
остану штиво, а не само свеска за проверу на
ших несигурности. У једну реч, Речник поез и
је Ђорђа Д. Сибиновића моћно помаже онима
који би, као оно Бодлер на класично питање
Тео фила Готјеа, одговорили потврдно, успла
хирено, дечачки радознало. Збиља, читате ли
речнике?
Председник Одбора,
др Драшко РЕЂЕП
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ОДРЖАН 80. ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

У славу Вука и његовог дела
Вуков сабор је ове године
обележио вредан јубилеј
– 80 година саборовања
и његовог континуир
 аног
трајања, који сведочи
о посебности везе између
Вука Караџића и народа
чији језик и писмо
је реформисао

КУД „Караџић“ публици приказали сценскоуметнички игроказ под називом „Овако је све
почело...“.
На платоу испред Вуковог дома постављена је
и историјска изложба о раду Одбора за подиза
ње спомен-обележја, ауторке Драгице Петровић
у продукцији Центра за културу „Вук Караџић“.
Ова изложба део је сталних настојања Центра за
културу да историјски осветли разлоге за овако
велику народну акцију везану за дело и лик Ву
ка Ст. Караџића, али и настојање да се не забо
раве они визионари који су учинили могућим
трајање Вуковог сабора и развој Тршића.
У Музеју Јадра, 11. септембра отворана је изло
жба „Вез у граду – национално наслеђе и европ

Учесници Сабора

је драмска уметница Рада Ђуричин, казивањем
монодраме посвећене Десанки.
Исто вече у Галерији је приређено окупљање
песника гостију Међународне књижевне коло
није Српског књижевног друштва у програму под
називом „Азбука Европе“. Песници су из Сенте,
где су смештени, стигли најпре у Тршић, где су
обишли Музеј језика и писма, радионицу старих
заната и Вукову кућу. У Галерији Миће Попови
ћа присутне је поздравио Вуле Журић књижев
ник, председник Српског књижевног друштва, а
потом су своје стихове казивали Олимби Велај
из Албаније, Дарја Жилић из Хрватске, Виктор
Калинке из Немачке, Соња Атанасијевић из Ср
бије и Суга Кејђиро, песник из Јапана.

препун Вуков дом и многобројни љубитељи ове
музике који су остали без места на концерту.
Субота је у целини била посвећена доласку
младих слависта и њихових професора и лекто
ра, учесника 43. Међународног скупа слависта.
Многи млади слависти већ су боравили у Тр
шићу у оквиру Летње преводилачке школе коју
Центар за културу организује у сарадњи са Ин
ститутом за књижевност и уметност из Београ
да већ другу годину заредом.
Међутим, од њих шездесетак, многи су би
ли прв и пут у родн ом мес ту наш ег јез ичког
реформатора. Њима је омогућено да обиђу спо
мен-комплекс, да посете Музеј језика и писма,
погледају изложбу о развоју српског језика и

Позоришна представа „Деветсто петнаеста – трагедија једног народа“

Т

ачно пре 80 година, 17. септембра
1933. године, подигнута је и осве
штана Вукова спомен-кућа у Тр
шићу и одржан први Вуков сабор.
Протеклих 80 година саборовања и
његовог континуираног трајања сведочи о по
себности везе између Вука Караџића и народа
чији језик и писмо је реформисао. Вуков сабор
бележи своје трајање кроз неколико државних
уређења, културних политика и идеологија.
Овогодишњи сабор почео је 9. септембра у Ву
ково дому културе. У Галерији „Мина Караџић“
гостовао је Музеј Народног позоришта са изло
жбом позоришног плаката Јована Тарбука.
На првој вечери, саборској публици приказа
на је представа „Хасанагиница“, по тексту Љубо
мира Симовића, у режији Јагоша Марковића, а
у продукцији Народног позоришта из Београда.
Прелепа народна песма, која је очарала цео за
падни свет, када је Вук у 19. веку упознао Евро
пу са нашом усменом традицијом, послужила
је Љубомиру Симовићу да створи, можда, и је
дан од најпотреснијих драмских текстова на
српском језику. Публика у Вуковом дому кул
туре била је дирнута глумом Вање Ејдус, Ненада
Стојменовића, Александра Срећковића, Радми
ле Живковић, Александре Николић и осталих
чланова ансамбла Народног позоришта, који су
на крају извођења више пута изашли да се по
клоне пред одушевљеним Лозничанима.
Програм Баштина сваке године, у оквиру Ву
кових сабора, настоји да открије нову димензију
саборовања кроз историју и да локалним ства
раоцима и истраживачима отвори простор за
уметнички израз. Тако су ове године, 10. сеп
тембра, у оквиру поменутог програма чланови

ски утицаји“, ауторке Ирене Филеки, музејског
саветника Етнографског музеја из Београда. Из
ложбу је отворила др Весна Марјановић, начел
ница Одељења за проучавање народне културе
Етнографског музеја.
Савремено музичко истраживање и модер
не композиторске тенденције могле су се чути,
у среду вече, на концерту џез квартета Владе
Маричића. Традицион
 ална балканска музика,
у дослуху са џез импровизацијама, звучи заиста
импресивно и веом
 а пријемчиво за уши мла
ђе публике која је испунила салу Вуковог дома
културе до последњег места.
У четвртак, у Галерији Миће Поповића и Вере
Божичковић Поповић отворена је изложба Би
блиотеке града Београда, под називом „Памтићу
све“, посвећена животу и стваралаштву велике
српске песникиње Десанке Максимовић (аутор
ка Олга Красић Марјановић; Амалија Витезо
вић, коауторка задужена за дизајн изложбе и
каталог). Изложба је постављена поводом обе
лежавања 20 година од смрти и 115 година од
рођења песникиње. На 22 велика банера пред
стављени су најважнији моменти из њеног жи
вота и рада. За реализацију изложбе коришћена
су документа, фотографије, домаћа и страна из
дања књига, пре свега породице Десанке Мак
сим ов ић, Арх ив а Југ ос лав иј е, Арх ив а САН У,
Рукописног одељења Матице српске, Змајевих
дечјих игара, Музеја Вукових сабора. Овом из
ложбом посетиоц
 и су додатно упознати са жи
вотом и радом омиљене песникиње, али и са
чињеницом да је она веома ценила рад Вука Ст.
Караџића, као и да је током 80-их и 90-их година
20. века била редовни посетилац свих Вукових
сабора. Посебно емотивно вече у Галерији Миће
Поповића и Вере Божичковић Поповић обојила

Садржајан програм четвртог дана саборовања
настављен је у Вуковом дому културе, уз наступ
Гусларског друштва „Милан Топлица“ из Београ
да и Гусларске секције КУД „Караџић“.
У петак, 13. септембра, у Кући писаца у Трши
ћу почео је програм под називом Хомо балка
никус, којим из године у годину из различитих
углова расветљавамо особености Балкана. Али,
најчешће се говори о томе како нас други виде
и на који начин представљају наше поднебље
у Европи и свету.

О

ве године тема округлог стола би
ла је Дела вуковске традиције као
преводилачки изазов. Модератор
овог разговора био је Војислав
Кар ан ов ић, пес ник и уредн ик
Радио Београда. У разговору су учествовали
врсни преводиоци Хироши Јамасаки Вукелић,
Силвиа Монрос Стојаковић, Јан Красни и Ка
јоко Јамасаки. Свој рад на ову тему приложио
је и Светозар Кољевић, који је био спречен да
присуствује овом разговору.
Посебан куриозитет овог скупа је било то што
је Хироши Јамасаки Вукелић, први пут у јавно
сти представио Његошев Горски вијенац, преве
ден на јапански. У години када обележавамо 200.
годишњицу рођења Владике, овај напор врсног
преводиоца има посебан значај и вредност.
У вечерњим часовима на сцени Вуковог до
ма културе гостовао је „Мостар севдах реунион“,
музичка атракција из Босне и Херцеговине. Ови
музичари негују изворну севдалинку као аутен
тични музички израз ове бивше југословенске
републике. Да је севдалинка дубоко укорењена
и на простору са ове стране Дрине посведочио је

писма, потом изложбу „Вук и његови савреме
ници“ и да се упознају са примерима српског
писма од 11. до 19. века, да виде абаџијску рад
њу, лицидерску радњу, посете Музеј Вукових са
бора, сабориште и Вукову кућу.
Након обиласка Тршића гости су могли да
присуствују представљању пројекта Института
за књижевност и уметност „Српско усмено ства
ралаштво у интеркултурном коду“. О овом једин
ственом пројекту који се бави нашом усменом
традицијом говорили су: др Миод
 раг Матицки, др
Смиљана Ђорђевић Белић и проф. др Бошко Су
вајџић, који је уједно и руководилац пројекта.
У поподневним часовима, у Кући писаца у
Тршићу одржана је завршна пленарна седни
ца Научног састанака слависта у Вукове дане.
Угледни слависти, професори из земље и ино
странства учествовали су у разговору на две те
ме: Иновацион
 и процеси у српском књижевном
језику – утицаји других језика и култура и Ње
гош у свом времену и данас чиме је и Међуна
родни славистички центар желео достојно да
обележи готово двовековно Његошево прису
ство у српској култури.
Младим славистима и гостима 80. Вуковог
саб ора у суб оту вече, у Вуковoм дому култу
ре, уприличен је концерт хора „The Internatio
nal Belgrade Singers“. Хор је основан у фебруару
2012. године и оно што је занимљиво јесте чи
њеница да хор чине запослени у амбасадама,
страни држављани који живе и раде у Београду.
Диригенткиња хора је Betty Ann German. У Ву
ковом дому културе, за младе слависте који су
дошли са свих страна света, певало се на неко
лико језика, а певале су дипломате из 12 амба
сада у Београду. Програмом хора обухваћене су
традиционалне песме из Француске, Шкотске,

ОДРЖАН 42. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

Сабор знања, игре и радости младих
У организацији Центра
за културу „Вук
Караџић” из Лознице, а
под покровитељством
Министарства културе
и информисања
Републике Србије и
града Лознице, у Тршићу
је од 22. до 26. маја
одржан 42. Ђачки Вуков
сабор који је израстао
у најзначајније и
најмасовније окупљање
ђака у региону

У

Вуковом дому култу
ре, 22. маја почео је 42.
Ђачки Вуков сабор. Ма
нифестација је отворе
на „Химном Вуку“ ко
ју је извео Дечји црквени хор „Свети
Сава“, уз пратњу Лозничког гудач
ког трија и дириговање Драгана Ђе
довића. Присутне је поздравила Ана
Прокопић, прошлогодишњи ђак ге
нерације Основне школе „Петар Та
сић“ из Лешнице, која је истакла да је
саборовање ђака Србије још једном
потврдило да је реч о најмасовнијој
манифестацији младих, таленто
ваних, маштовитих и отворених за
нова знања и вештине. За нове иза
зове на путу одрастања. Вуков зави
чај је и овог пута био инспирација за
усвајање лепоте нашег матерњег је
зика, али и инспирација за слободу и
креативност у свим другим области
ма стваралаштва. Био је то сабор зна
ња, игре и радости младих целе Ср
бије, генерације која ће ускоро рав
ноправно ступити у свет одраслих.

Пригодан програм „Бескрајни плави
круг“, посвећен 120. годишњици рође
ња Милоша Црњанског, извела је Фил
хармонија младих „Борислав Пашћан“
уз диригентску палицу Ђорђа Павлови
ћа, док је поему „Стражилово“ говорила
Ивана Шћепановић, драмска уметни
ца. Младост и врхунска интерпрета
ција дела Светислава Божића, Хајдна,
Шостаковича, Рахмањинова, Мендел
сона, Фаље, Бизеа учинили су да ово
вече буде једно од најсвечанијих отва
рања Ђачких Вукових сабора. Филхар
монију младих чине најталентованији
ученици средњих музичких школа, као
и студенти Факултета музичке уметно
сти из Беог рада и Крагујевца. Ове го
дине Филхармонија младих обележава
35 година постојања.
У четвртак, 23. маја у Тршићу су по
челе да раде радионица ткања и ли
ковна радионица, а наставиле су да
раде радионица „Вук и звук“, књижев
на радионица „Милош Црњански као
инспирација“ и радионица језика „О
Немцима“ ауторке Франциске Вике.

Ова рад ио н
 иц а бав ил а се герм а
низмима у српском језику. Више од
две хиљаде германизама је од сред
њег века дошло са рударима, занатли
јама, војницима и досељеницима из
немачког језика на територију нека
дашње Југославије. То је био повод да
Франциска Вике, уметница из Берли
на, начини зидну инсталацију која се
састоји од сто обострано штампаних
фасцикли, које учешћем посетила
ца постају путујући архив у којем се
сакупљају речи. Посетиоци изложбе
могли су да напишу у фасцикле сво
је асоцијације, приче и историјске чи
њенице, али и да овековече нове речи
у приложеном речнику. Полазници
ове радионице били су ученици ОШ
„Кадињача“ који уче немачки језик.
Радионица „Милош Црњански као
инспирација“ почела је са радом још
у фебруару, с циљем да се у години ју
билеја скрене пажња на овог великог и
значајног аутора који, између осталог,
има своје место и у средњошколској ли
тератури. У радион
 ици су радили сред

њошколци из Лознице, а током Ђачког
Вуковог сабора придружили су им се и
полазници Групе за креативно писања
из Панчева, који су у време 42. Ђачког
Вуковог сабора боравили у Тршићу.
Радионица „Вук и звук“ окупила је
ученике основних и средњих школа из
Лознице. Водили су је уредници, нови
нари и редитељи Радио Београда који
су са децом радили на настанку две
радио драме посвећене језику и Вуку.
Најважнији ефекат овог програма је
сте чињеница да се деца и млади уво
де, на високо професионални начин,
у свет уметничког обликовања тра
диције и уједно их руководиоци ра
дионице упућују у богатство српског
језика. Важан ефекат ове радионице
јесте и чињеница да Звучни архив Му
зеја језика и писма постаје богатији за
неколико нових звучних записа.
Лик овн а рад ио н иц а је окуп ил а
основце и средњошколце из Србије,
Републике Српске и Црне Горе, који су
одабрани на конкурсу Центра за кул
туру.
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ДЕЦЕМБАР
2013.

Ирске, Енглеске, Немачке, као и духовна музика
америчких црнаца. Да музика не познаје грани
це и да се у Лозници и Тршићу за време Вуковог
сабора сви разумеју, ма којим језиком да говоре,
посведочила је и чињеница да су сви у сали пе
вали са хором готово цео њихов репертоар.

З

авршни дан 80. Вуковог сабора, у не
дељу 15. септембра, почео је отвара
њем изложбе под називом Наш Ву
ков сабор у галерији Спомен-шко
ле у Тршићу. Ауторке изложбе, мр
Дајана Ђедовић и Ана Чугуровић, кустос Му
зеја језика и писма, испричале су причу дугу
осамдесет година кроз призму историје, иде
ологије и политике, као и појединачне личне
приче посетилаца ове културне манифеста
ције које се преплићу са колективним дожи
вљајем сабора и саборовања. У сваком случају
овај јединствен феномен у српском народу у
вези је са великом блискошћу народа и Вука
Стефановића Караџића и његовим радом на
реформи језика. Та нит која повезује Вука и
народ основа је сваког другог контекста у који
је стављан и Вуков сабор и Вукова реформа и
српски народ кроз историју и културне поли
тике претходних година и деценија. Изложбу
је отворила др Весна Марјановић музејски са
ветник Етнографског музеја у Београду.
У Музеју језика и писма промовисан је рад
Летње школе преводилаштва и језика која је одр
жана у јуну у Тршићу. О резултатима рада ове
радионице говориле су мр Драгана Грбић из Ин
ститута за књижевност и уметност, руководилац
радионице, потом Гордана Марковић професор
славистике на Универзитету у Бечу, Ања Височ
ник и Леа Гладис, учеснице радионице. Највред
нији резултат рада ове радионице је чињеница
да су студенти превели изложбу о развоју српског
језика и писма на шест језика и да ће та изложба
наредне године, поводом 200 година од објављи
вања „Писменице сербскога језика“, обићи уни
верзитете у Русији, Аустрији, Немачкој, Италији,
Великој Британији, са којих су студенти дошли у
Тршић. Важно је напоменути да је изложба ко
ју су превеле студенткиње са Катедре за слави
стику Државног универзитета из Белорусије већ
представљена стручној јавности на Међународ
ном славистичком конгресу у Минску. Предста
вљању рада радионице у Музеју језика и писма
присуствовао је и Томислав Јовановић, министар
просвете у Влади Републике Србије.
Тачно у подне, подизањем саборске заставе и
извођењем „Химне Вуку“ Стевана Ст. Мокрањца,
у извођењу хора Центра за културу „Вук Караџић“
(дириговао Дарко Несторовић), почела је завршна
свечаност 80. Вуковог сабора. Присутне је поздра
вио Видоје Петровић, градоначелник Лознице,
истакавши да је „Вук Караџић свету приближио
културу, уметничко стваралаштво, историјска
збивања, обичаје, традицију - биће свог народа.
Вук је био покретни универзитет, покретна скуп
штина ка европским културама преко Копита
ра, Гетеа, Пушкина или пољског песника Адама
Мицкијевича ка многима из велике породице је
зика Европе које данас, баш овде, сваког лета упр
кос географској разуђености, активно зближавају
и уједињују славистика и слависти“.
После Саборске беседе, коју је изговорио ака
демик Душко Ковачевић, на отвореној позорни
ци у Тршићу је уследила позоришна представа
„Деветсто петнаеста – трагедија једног народа“.
Премијерно извођење текста Бранислава Нуши
ћа драматуршки је уобличио Спасоје Ж. Мило
вановић, режију потписује Милан Нешковић,
играли су глумци Крушевачког позоришта и На
родног позоришта из Ниша. Представа је урађе
на у копродукцији ова два театра и Центра за
културу „Вук Караџић“.
У поподневном саборском поселу, по преле
пом времену и пред препуним гледалиштем,
учествовали су гости из Словеније, Културно
друштво „Крањ“ и КУД „Караџић“ из Лознице.

Дајана ЂЕДОВИЋ

Подизање заставе Вуковог сабора
У радионицу ткања сваке године се
укључује све више заинтересованих
младих људи који би да стекну основ
на знања везана за ову традиционал
ну вештину. Часови ткања одржавали
су се у радионици старих заната у Тр
шићу.
Основна школа „Анта Богићевић“
била је домаћин Центру за промоци
ју науке који је представио свој Пу
тујући планетаријум – едукативни
програм који на савремен мултиди
сциплинаран начин пружа посетио
цима основна знања из географије и
астрономије. Овај програм показао је

БЕСЕДА АКАДЕМИКА ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА НА 80. ВУКОВОМ САБОРУ

Да сам владар Србије,
читао бих Вука сваки дан
Поштовани пријатељи Вуковог сабора,
Вуковог живота и рада,
Вукових речи којима данас говоримо,
Вуковог писма које вам читам „као што је на
писано“,
част ми је да вас поздравим на овом јубилар
ном, осамдесетом Вуковом сабору.

В

уков сабор је најстарија културна
манифестација у Србији. Од свог
оснивања и првог Сабора, одржа
ног 1933. године, ова прослава је
преживела неколико држава и др
жавних уређења, културних и некултурних
политика, десетак владара и влада којима је
брига о култури била последњи тон на нашој
чувеној свирали.
Вуковом Тршићу и Вуковој кући долазило се
пешке и на коњима путем који је био скрајнут и
заборављен више од једног века. Вуков завичај
и Вуков рад оживео је са првим Сабором.
Вукова кућа је обнављана „десетак пута“ после
паљења; Вуково име је од 1816. године и појаве
његовог Српског Рјечника служило као повод за
подсмех и нападе небираним речима, увредама
и оптужбама да је својим (народним) говором
„наопаког правописа“ изазвао код ученог света
„гнушеније, презреније и омерзеније“.
И данас Вука понеко прозива његовим ре
чима, његовим писмом и правописом, забора
вљајући Вуков рад и „коначну победу“ српског
књижевног језика 1847. године кад се (у тој го
дини) појављује превод Вуковог „Новог завета“,
руковети песама „вечитог младића“, Бранка Ра
дичевића, и, као круна те 1847. године, „Горски
вијенац“ владике и владара, песника и фило
зофа данас помињаног некако кришом и без
већег значаја да је ова, 2013. година, једна од
најважнијих за српску књижевност и културу –
200 година од Његошевог рођења. Славили смо
туђег цара ове године, уместо владике српске
поезије. Зашто је то тако и зашто смо ми толи
ко „заборавни“, неодг оворни? И зашто се данас
чудимо што нам се све ово догађа и што смо на
род који полако али сигурно нестаје?
Партократија – владавина дневне политике
над здравим разумом, кроји нам судбину веко
вима. Петар II Петровић Његош је, данас, у Ср
бији, песник из Црне Горе – Црногорац. У Црној
Гори је Србин, и то не обичан Србин, већ српски
песник коме ваља исправити све сувишно срп
ско написано онда кад Црна Гора није била то
што је данас, а Његош то није предвидео па је
писао не обазирући се на будућност.
Године 1847. појављују се људи и књиге које
ће заувек обележити наш књижевни и животни
пут. А само 15 година пре те „судбоносне годи
не“ владар Србије – господар без „знања писања
и читања“ забрањује употребу Вуковог право
писа у Србији, 1832. године. И Милошу то није
било довољно; он Вуку нуди новац да не пише
– да престане да пише! Док по свету владари
плаћају златом песнике, композиторе и слика
ре да им створе дела по којима ће се памтити
њихова владавина, у земљи Србији владар же
ли да плати – нуди паре Вуку да не пише, јер је
он – Вук Стефановић Караџић, по Милошевом
опису за Вуков пасош „у младости козар, а сада
списатељ српске граматике; уста су му – као ча

Академик Душан Ковачевић
рапин почетак“. Тако говори неписмени владар
о најписменијем поданику. Тако је то са култу
ром било и тако је то са културом остало до да
на данашњег.
Исте године – 1832, дванаестог априла, пи
ше Вук кнезу Милошу, и у писму му саветује и
предлаже без имало љутње на поменуту увре
ду: „Ваљало би уредити школе“... То Вук пише
1832. године Милошу и нама, данас: „Ваљало
би уредити школе“.
И још додаје у том писму шта је уз школе нај
већи проблем ове земље: „По мом мнењу, Ср
бија данас нема ни у чему већег недостатка ни
веће нужде и потребе него у људ’ма способним
за народне службе!“
Пише Вук владару, Милошу, 1832. године, да
је у Србији највећи проблем што нема правих
и квалитетнијих људи „способних за народне
службе“.
И предлаже Вук да се по Србији изаберу нај
даровитији млади људи и о „државном трошку
пошаљу у Европу даље да уче науке и језике“.
Упркос свим увредама, Вук саветује Милоша:
„А да би све ово лакше било учинити, и да би
слава Ваше светлости била сасвим савршена,
мислио сам да најпре Вашу светлост научим
читати и писати, потом да начинимо неколике
књиге за Вашу светлост, па неке да вам се од
ређено време читају, а неке сами на беспосли
ци да читате“.
Вук опомиње тадашњег владара Србије и на
ше владаре, данас: ...„старати се, што је год више
могуће, да се људи обогате, јер смо у почетку бу
не на дахије (1804) видели да су буни најрадији
били они који ништа нису имали... А по свој при
лици тако бива свуда, јер који нема шта изгуби
ти, онај се у свакој промени и буни нада зацело
што добити, а који што има, без велике невоље
није рад имање своје на коцку метнути“.
Пише Вук Милошу, великом владару Србије,
како да „избегне“ нову буну на домаће дахије;
саветује га „да се људи обогате... јер који нема
шта изгубити, онај се у свакој промени и буни
нада зацело шта добити“... Те „буне на дахије“
одавно се зову – револуције, свуда по свету. Да
сам владар Србије, читао бих Вука сваки дан.
И Милош га је при крају живота поштовао и
помагао, али је све било мало касно.
Немамо времена – смркава се брзо, да прочи
тамо само оно „најважније“ што је Вук урадио од
1814. године и појаве његове Писменице у којој
се изјашњава за нови правопис – „најједностав

Нетко беше Страхињићу бане!
Бјеше бане у маленој Банској,
у маленој Банској крај Косова,
да такога не има сокола.
Септембар, 2013.

расписује Огранак Вукове задужбине,
Гимназија „Вук Караџић“ и Центар
за културу, међу 40 пристиглих радо
ва из Ниша, Земуна, Београда, Белог
Потока, Сомбора и Лознице, прогла
шени су млади лауреати. Награде за
најуспешније обезбедили су Вукова
задужбина и Центар за културу „Вук
Караџић“, а уручио их је Вуле Журић,
књижевник. У Муз еју Јадра била је
отвор ен а изл ожба Јов ан е Виш њић,
која је 2012. завршила мастер студије
на одсеку сликарство Факултета ли
ковних уметности у Београду, у кла
си професора Слободана Роксандића.
Јована Вишњић је рођена у Лозници
и учесница је претходних ликовних
колонија и Ђачких Вукових сабора у
Тршићу. У Музеју Јадра Јована је из
ложила серију слика и цртежа из ци
клуса „Простори подсвесног“.

Младост и игра у Тршићу
како би школе у будућности требало
да раде и на који начин да сва знања,
па и она најапстрактнија, приближе
деци на њима разумљив начин.
У Вуковом дому културе приређен
је концерт фолклорних ансамбала из
Лознице, Липничког Шора, Бање Ко
виљаче, Корените, Брасине, Роћеви
ћа, Богатића и Банатског Новог Села.
Овај сегмент дружења у оквиру Ђач
ког Вуковог сабора је увек најшарени
ји и најразигранији.
Истакнимо да су ученици Гимна
зије „Вук Караџић“ угостили вршња
ке из Регионалног центра за таленте

нији и најсавршенији на свету“ и народни језик
као „најдрагоценије благо народа“.
Пропутовао је Вук, што пешке, што на коњима
и у кочијама, „васцелу Европу“ (у коју ми данас
журимо) и срео се са најзначајнијим људима
свога времена, именима – симболима културе
тадашње и садашње Европе. Пре скоро два ве
ка Вук је био цењенији и поштованији у Европи
него што смо ми данас.
Од многих Вукових савета и опомена шта нас
све може снаћи ако не бринемо о „судбини на
рода“, подсетио бих на податке које сви знамо и
којима се бавимо повремено кад причамо о хи
љаду напуштених села, о стотинама затворених
школа, о учитељима, наставницима и профе
сорима без посла, јер нас је из године у годи
ну све мање.
Прошле године, 2012, Србију је напустило –
преселило се на „онај свет“ 67.000 људи више
него што се родило. Том поражавајућем броју –
треба придодати и хиљаде људи који су отишли
из земље у потрази за послом или због вековног
страха од неког новог балканског рата.
Одлазе паметни и млади; старци, изгледа, ни
су никоме потребни, па смо, данас, један од нај
старијих народа на свету – по просеку грађана
Србије, све више подсећамо на старачки дом.
Демографски подаци кажу да нас је сваке го
дине у просеку мање за око 40.000 становни
ка. За десет година Србија изгуби град од око
400.000 људи, што значи, ако се тако настави,
за 100 година бићемо преполовљени кад неста
не четири милиона становника. А сто година
прође брзо.
И ако ништа не учинимо да се Србија опорави
од „беле куге“ која односи више становника него
било која болест, питање је колико ће нас бити
на Вуковом сабору за сто година 2113. године.
И шта ће бити са нашом земљом ако људи не
стану: коме градимо мостове, путеве, коридоре,
за кога спремамо и обнављамо (бар у обећањи
ма) Србију као земљу „поштеног, честитог и до
брог живота“? Ко ће говорити Вуковим језиком
кад се Срби сретну за 200 година, колико је већ
прошло од појаве Вукове Писменице 1814. го
дине? И да ли о томе ико размишља у борби за
власт од четири године?
Данас је питање опстанка народа највећа бри
га и, сигурно, најважнија опомена са овог свеча
ног Вуковог сабора, у име Вука и његове вечите
бриге „за земљу и народ“.
Надајмо се – морамо веровати, и све учинити
да се ове суморне приче не понове за прославу
стогодишњице Вуковог сабора 2033. године.
Надајмо се – морамо веровати, да ћемо се при
звати памети и да ћемо пре „небеског“ бити ма
ло и овоземаљски народ.
Није лоше живети и на овом свету ако је жи
вот пристојан.
Уместо поздрава, поштовани пријатељи, про
читаћу вам почетак једне од најлепших српских
песама коју је Вук спасао заборава записавши
је у Крагујевцу 1822. године, захваљујући стар
цу Милији.

„Михајло Пупин“ из Панчева који су
представили рад Групе за креативно
писање, као и часопис „Пупин“ ко
ји објављује овај регион
 ални центар.
Приказани су и кратки филмови које
су начинили бивши полазници овог
центра. Млади гимназијалци ужива
ли су у раду својих вршњака са који
ма су имали прилике да се друже и
током лета у креативној радионици
писања у Тршићу.
У петак, 24. маја, у Гимназији „Вук
Кар аџ ић“ проглаш ен и су поб едн и
ци литерарног конкурса „Вуково зво
но“. На 11. литерарном конкурсу, који
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ав рш не свеч ан ос ти 42.
Ђачког Вуков ог саб ор а
почеле су у суботу, 25. ма
ја, у Тршићу. У 10 часова,
у Вуковој спомен-школи,
отворено је 23. Републичко такмиче
ње ученика основних школа из срп
ског језика и језичке културе. Так
мичаре је поздравио проф. др Бо
шко Сувајџић, председник Друштва
за српски језик и књижевност, и др
Миодраг Матицки, председник Ву
кове задужбине, који је представио
и Даницу за младе – књигу Вукове
задужбине за младе и о младима.

Подизањем заставе Вукових сабо
ра и „Химном Вуку“, у извођењу хора
Гимназије „Вук Караџић“, под дири
гентском палицом Дарка Несторови
ћа, почела је завршна свечаност 42.
Ђачког Вуковог сабора на саборишту
у Тршићу.
Присутне је поздравио Милоје Ђу
кановић, ученик лозничке Гимназије,
освајач бронзане медаље на Међуна
родној јуниорској научној олимпија
ди у Ирану.
Након тога уследила је позоришна
представа „Капетан Џон Пиплфокс“
Душка Радовића. Савремена изведба
уз много музике, покрета и занимљи
вих редитељских решења, учинила
је овај много пута извођен текст са
свим новим и модерним. Представа
је остварена у продукцији Дечјег кул
турног центра и Битеф театра, у ре
жији Јелене Богавац и кореографији
Исидоре Станишић, уз ауторску му
зику Игора Гостушког.
У недељу 26. маја, у Вуковој споменшкол и у Трш ићу одржан о је Реп у
бличко такмичење из српског језика
и језичке културе за средњошколце.
Пок ров итељ и 42. Ђачког Вуков ог
сабора били су град Лозница и Ми
нистарство културе и информисања
Републике Србије. Био је то још један
празник знања и младости, а органи
затори могу да се похвале великим
бројем учесника и хиљадама посети
лаца овог ђачког саборовања.
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ДРАШКОВ РАБОШ

Тајанствена тачка,
карловачка

И

ма трен ут ак а кад а
срећни застој, поне
кад нал ик на пук о
међ ув рем е, отвар а
низ могућности раз
решења, споразум који траје, тиши
ну која много шта подразумева. Ка
да би мене неко упитао шта је то
српски север, најпре бих се зацело
сетио карловачке чесме на тргу: Вој
водина стара је најближа оним ту
мачењима која су између два млаза
лековите, опеване, неотклоњиве во
де која и даље тече. Наоко
све је налик на студенац
који Текери описује у ро
ману Хенри Езмонд. Али
све је опет сасвим специ
фично, друкчије, непоно
вљив о и неу п ор ед ив о у
сваком случају.

ли само рубни простори великих ми
грација, него су били васпостављени
у некадашњој слави и полету. Наци
онална брига му је била најпреча, а
трибунска мисија увек у великом, са
борном окружењу. Готово да и не знам
нашег савременика који је са толико
брижности марио за саб орност, као
овај зрињевачки патрициј из време
на кад а су уз Загреб ишли атрибу
ти космополитизма, и када је његов
деда, Богдан Медаковић, од 1905. до
1918. био председник Хрватског са

ници, све се то сјатило и на страница
ма Медаковићевих хроника, свакако
јединствених.
Признајем да нисам одолео а да не
цитирам, у тој истој беседи сећања, Ге
парда, познати роман који је написао
Ђузепе Томазо ди Лампедуза: „То је
била башта за слепце: изглед је стално
сметао; али осећање мириса је могло
да добије снажну, иако не баш нежну
сласт.“ Писац из славне сицилијанске
кнежевске породице, чији предикат
се сад често помиње по острву Лам
педуза, које је прво, често
трагично уточиште апатри
да са врелог афричког кон
тинента, свакако је имао на
уму интерутеринске рајске,
исто слепе успомене. Но, у
овом конкретном случају,
фрушкогорско окружење је
било и остало готово свето,
Када смо се и ове године
и надасве светло.
окупили у Сремским Кар
О томе је, поводом пет ве
ловцима, 5. јула, дакле баш
кова живота и утицаја Кру
између дана смрти и дана
шед ол а гов ор ио Вас ил иј е
рођења Дејана Медакови
Сремс ки, епис коп кој и је
ћа (Загреб, 7. 7. 1922 – Бе
био и надасве благородни
оград, 1. 7. 2008), нисмо се
домаћин нашег новог похо
само досећали колико нам Патријаршијски двор у Сремским Карловцима
да Медаковићевом ствара
овај изузетни ходочасник и
лаштву. Та молепствија, та
особени мудрац недостаје, него смо, у бора. Српски барок, тек после драгог опела, те службе божје, те молитве, ти
доживљеној хладовини ризнице у Па нам Дејана, није био скрајнута тема уздаси и те сузе, неминовно су морале
тријаршијском двору, обложеној дрве амбициозних доцената, него стил ви да остваре и амбијент, и ту фрушко
том и кожом, али успостављеној и под соке особености. Онај који је огромно горску паведрину, заувек.
благим погледима предака који нас и допринео богатству стваралачког духа
У сваком случају, реч је о наставља
опомињу, али су кадри и да нам ове епохе у средњој Европи.
њу, о предачком типику, о стварима
равају поступке сиве нам свакодне
Поновљено је и у карловачкој мојој које се виде изнутра.
виц е – имал и на уму баш то чис то беседи како је најузбудљивији ликов
Није дисконтинуитет, него баш кон
усредсређење, управо ту нашу дати ни адекват Медаковићевом изузет тинуитет судбина наше културе, попут
рану прошлост, завете и савете оних ном настојању да српски Атос учини светосавља, попут ћирилице којом се
којих више нема међу нама.
не само познатијим, него и да га сви једино неке речи могу замислити, из
Зна се већ добро, и ја сам се потру заједно сагледамо у тоталитету који говорити, упамтити занавек.
дио да у својој беседи то и аргументу зас лужуј е, зап рав о онај Бач ев ић ев
Баш овде је и требало, пред раско
јем, да су Медаковићи један од оних ждрал, који стоји на једној нози, на шним карловачким ведутама, утвр
наших славних грађанских родослова. вечитој, па и ноћној стражи, и држи дит и као је нет ачн а тез а, груб о и
Још из времена Милорада и Данила камен, све док не задрема. Наш Ди површно наивистичка, али не и бе
били су на правом месту и, најчешће, митрије као да је предвидео да ће буд зазлена, како нам нова књижевност
у право, историјско време, служећи ни сан Дејанов бити и плодоносан и почиње оног часа када је у Хопову До
одано на ползу народа, без задршке богато искуствен, надасве утицајан, и ситеј свукао мантију. Пренебрегло се
и било каквих накнадних комбина данас, срећом, који настављају при надасве поучно сазнање како је он на
ција. Дејан Медаковић је, ваљало је и чу.
сва своја путешествија кренуо са па
тада поновити, био један од родона
Медаковићеве прозе, на стази ко лицом, непогрешиво добро усмере
челника наше ходочасничке лирике, ју је својим славним, архимандрит ним штапом, одсеченим у шумама
заједно са Светиславом Мандићем, ским и бог ос ловс ким прич ам а, „у Фрушког брда, баш надомак и Старог
Васком Попом и Миодрагом Павлови сјен и бар окн их карл ов ачк их зво и Новог Хопова, близу Ирига, те има
ћем. Први је упорно и предано прого ника“ (Мир ослав Крлежа), исписао гинарне и стварносне вар ошице са
ворио о нашим каменовима, са често Вељко Петровић, имају управо ту не „сљепачком академијом“.
затрављеним и заборављеним имени превазиђену арому доживљајности
Све савијено у тихо плетиво, скоро
ма и презименима. Уместо камења, легендарних гимназиста и њихових молитвено, којим сам се, са најбли
које је, као градивно стање, вукло ка професора. Само о перону железнич жим њег ов им рођ ац им а и приј а
анонимности и отклону, он је те на ке станице, онаквом каквог га је видео тељ им а, пок лон ио храб ром наш ем
ше међаше средњовековних истина и упамтио знаменити српски мемоа мудрацу и изузетно свежем духу ко
и светиња проносио попут бројаница. риста, могло би се написати неколи ји је, никада не треба заборављати, и
Велики његови монографски пројек ко огледа. Сви чекају, сви часовнике од Вукове задужбине, као њен дугого
ти баве се нашим границама које још проверавају према проласку међуна дишњи председник, створио респек
нико спознао није, а које су, као коб, родног воза, а последњи Обреновић са табилну адресу српског и европског
помињали и Милан Ћурчин и Милош фамозном краљицом Драгом, управо национа, свезнадар и полихистор без
Црњански. Тек после његових књига, одавде креће у Крушедол, на гроб свог премца.
Срби у Хиландару, Трсту, Бечу, Загребу, оца Милана. Све је у недодирљивости,
Драшко РЕЂЕП
Сентандреји, Темишвару, Новом Саду и све је у мирисима самим. Бели руси,
(5. јул 2013, у Сремским
и овим истим Карловцима, нису би стари фотографи, Руварчеви следбе
Карловцима)

21. летња школа црквеног појања
„Корнелију у спомен“

Радост заједничког
појања и учења

О

д 3. до 11. августа у Сремским Кар
ловцима је одржана двадесет пр
ва летња школа црквеног појања
„Корнелију у спомен“. Као и про
теклих година, школу је водила др
Даница Петровић, научни саветник Музиколо
шког института САНУ, а организатори су били
чланови „Друштва за неговање традиција и раз
вој Сремских Карловаца“. Рад школе је текао уз
благослов епископа сремског Василија и пуну,
топлу подршку ректора Богословије Св. Арсени
је, протојереја ставрофора Јована Петковића.
Полазници овогодишње школе, међу њима
богослови, црквени певачи и диригенти, као
и музички аматери, били су из разних краје
ва Србије и региона (Сомбор, Бечеј, Нови Сад,
Сремски Карловци, Земун, Београд, Лесковац,
Неготин, Прокупље, Подгорица, Пале). Са вели
ким радним еланом, сви су свакодневно поха
ђали вишечасовне пробе, у оквиру два курса.
Хорску радионицу је водила Снежана Жујић,
диригент црквеног хора Св. Јован Крститељ из

Концерт у Карловачкој гимназији
Бачке Паланке. Курс једногласног, традицио
налног српског појања водио је мр Предраг Ђо
ковић, професор на Одсеку за црквену музику
Музичке академије у Источном Сарајеву. Обе

Додељена награда
Дејан Медаковић

у

знак сећања и ви
соке мере пошто
вањ а прем а Де
јан у Мед ак ов и
ћу (1922–2008),
историчару уметности, мемо
аристи, песнику, хроничару и
прозаику, ИК „Прометеј“ је за
сноваo награду за дуго памће
ње „Дејан Медаковић“, која се
сваке године додељује за књи
гу или спис посвећен нашем
неопх
 одном незабораву. Ходо
часник и мудрац, Дејан Меда
ковић је био репрезентативан
аутор ове куће, а награда се до
дељује за читаво језичко под
ручје српскога језика у текућој
години, од 1. октобра једне до
1. октобра наредне године.
Награда се додељује од 2008.
године, и састоји се од дипломе,
дивот издања једне од Медако
вићевих књига, као и златника
са ликом аутора Ефемериса, је
динствене наше саге о српском
грађанству севера.
Дос ад аш њи доб итн иц и овог
признања су: Момо Капор, Ми
одраг Б. Протић, Мирко Демић,
Вас ил иј е Крес тић и Рад ив ој е
Стоканов. Награда се, по прави

већ популарних ранијих Гатали
чиних остварења (Велики рат,
Моно и Мањана, 2012), 20 при
ча за 20 година, „Прометеј“, 2013,
Огромни микрокосмос, Чаробна
књига, 2013). Тако се и могло де
сити да се књига Писац не стану
је овде појављује као знаменити
инцидент са прошлошћу. Нима
ло конв енц ио н алн о пит ањ е о
томе где смо и како смо, наш зна
менити писац тумачи не као тек
установљену могућност, него као
трајање само, немушто споразу
мевање, неизвесност исказа. Не
типичан дневник најактуелнијег
писца, бревијер брзо реактиван
и нес клон нак надн им комб и
нацијама, ова свеска рачуна са
судбинама писаца данас, у тер
минима вертикалне генерације,
али и са периферним, рекло би
се анегдотичним маргиналија
ма, неутешним и несналажљи
вим удовицама, исписницима,
вагабундима, бунтовницима са
свим разлозима гнева. Јан Па
ранд овс ки му и тад а ниј е ни
до кол ен а. Случ ај ев и Борхес а
и Киш а јав љај у се овд е нап о
редо с искуственом подозриво
шћу Црњанског и Селимовића.
Гаталица, уосталом, није само

Зоран Колунџија и Драшко Ређеп
лу, додељује на традиционалном
пријему „Прометеја“, у јануару
месецу, на дан оснивања ове из
давачке куће.
На састанку који је, по традици
ји, одржан у простору Вукове за
дужбине, 9. 10. 2013. године, жири
у саставу: Драшко Ређеп, председ
ник, Јован Ћирилов и Радован По
повић, једногласно је одлучио да
се награда „Дејан Медаковић“ до
дели Александру Гаталици, и то
за књигу есеја Писац не станује
овде, у издању Књижевне општи
не Вршац, 2013.
Аут ор изу з етн е прон ицљ и
вости, Александар Гаталица је
пром иш љао поз иц ију пис ца у
данашњем времену, али са ну
жним и драгоценим асоцијаци
јама на давне дане књижевности.
Његове процене су сугестивне и
богато аргументоване, а у мно
гобројним фрагментима могу да
се сагледају и као особен водич
кроз судбоносне тренутке исто
ријског, али и неисторијског вре
мена. Књига се налази на фону

радионице су стручно осмишљаване, мирно и
стрпљиво вођене кроз теоријски и практични
рад, у зависности од интересовања и предзна
ња полазника. Певачима је предочен историјат
развоја српског црквеног појања, тумачене су
главне одлике Осмогласника, као и основе по
ретка богослужења. Диригенти су настојали да
одабиром програма прошире уобичајени кор
пус савладане музичке литературе међу појци
ма и хорским певачима. Свакодневно учешће
на службама у карловачкој Саборној цркви би
ло је прилика за полазнике да науч
 ене црквене
песме изводе и у пракси.
Вечерња предавања била
су посвећена различитим
актуелним темама. Основ
но питање о улози црквене
музике и црквених музича
ра у богослужењу разматра
но је у уводном предавању
ауторке програма, др Дани
це Петровић, и у предава
њу епископа ремезијанског
Андреја (Ћилерџића). Слу
шаоц
 и су позвани на разми
шљање о српском народном
црквеном појању као бит
ном сегменту националне
културне баштине, о знача
ју неговања лепог певања у
цркви и естетског унапре
ђив ањ а опш тег муз ичког
укуса, нарочито међу младима. Изузетну част
су нам својим предавањима и ове године учи
нила двојица академика, дугогодишњи сарад
ници школе: Димитрије Стефановић (Црквени

први препознао паралелну бли
зину Кафке и Коњовића, него и
нашу непревазиђену, спиралну
незгоду, онако како су је видели
и Ман и Ками: сан није тек тера
пија, него коначна јесен.
Изр ич ит у опред ељ ењу, Га
талица слоб одно и зналачки и
лежерно, на раздаљини од Мо
царта до Шенберга, али и од Еди
па до Ашенбаха, плови океаном
речи без зазора. Веродостојно и
утицајно.
Књига која исцељено показу
је да је виш еб ој не сам о сав р
шено исплативо клупко наших
могућности, него и близу најви
ших ступњева условности, оства
рености по себи.
Актуел
 ан без премца, Гатали
ца је написао драматичну књигу
о писцу као бескућнику, почини
оц у греха, уклетом бићу, двој
ништву самом, мистификатору,
ходочаснику и великом шетачу.
У њој нема путоказа. Можда нам
зацело једино ватрокази још мо
гу помоћи.
Д. Р.

музичар – лична искуства) и Владета Јеротић (О
појави наметања и одупирања – у породици и
друштву). Два предавања симболично су обеле
жила велики јубилеј – три столећа Карловачке
митрополије. Предавачи су били др Марија Пе
тровић и др Ненад Ристовић, еминентни науч
ници у области историје и класичне филологије.
Посебно вече било је резервисано за пројекцију
филма Cinema Komunisto младе редитељке Ми
ле Турајлић.
По дугогодишњој традицији, полазници су на
завршном концерту одржаном у свечаној сали
Карловачке гимназије приказали резултате сед
модневног рада на музичким радионицама. Са
великим полетом, али и са особитом уздржа
ношћу, мирним, уједначеним тоном приклад
ним за извођење богослужбене музике, певачи
су изнели вишегласне духовне композиције и
једногласне црквене химне по традиционалном
српском, касновизантијском грчком и знаме
ном руском напеву. У завршном делу концерта
атмосфера је добила нову динамику уз ведре
муз ичке слике у свет овн им комп оз иц иј ам а
Станковића, Мокрањца, Леонтовича. Чини се
да су у овој музичкој вечери подједнако ужи
вали извођачи и публика, која је певаче и ди
ригенте наградила дугим аплаузом.
Нових недељу дана испуњених музиком, уче
њем, дружењем, креативним разговорима и са
држајним поукама, снажан су подстицај за све
учеснике и организаторе школе да традицију
наставе и следеће године – у трећој деценији
окупљања „Корнелију у спомен“, са новим иде
јама, мислима о личном усавршавању, а тиме
и општем напретку.
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Радост препознавања
професорке Наде
Милошевић Ђорђевић
Развојна линија живота
и рада проф. Наде
Милошевић Ђорђевић
је линија сталног
узрастања српске
књижевноисторијске,
књижевнотеоријске
и књижевнокритичарске
мисли посвећене
усменој књижевности
и фолклору

Н

ар одн а усмен а тра
диција почива коли
ко на памћењу толи
ко и на преношењу и
мод иф иков ању ’чи
њеница’, да би, у ствари, прихвати
ла казивање о тим чињеницама у
стиху или прози, у облицима ко
ји имају смисаону, али и емотив
ну вредност за сваког пој ед инц а
кој и прип ад а одр еђ ен ој зај едн и
ци. Та једном усвојена вредност се
не мења (или се тешко мења) све
док заједница траје, макар у сећа
њу и у духу, све док постоји и нај
тања спона између појединца и те
заједнице са којом се он идентифи
кује, све док бивствују културни, ду
ховни, етички и естетички обрасци
које члан дате заједнице прихвата
као своје. Стварање образаца, клеса
ње естетичке форме, емотивна сти
лизација, средства су за одржавање
традиције, за спајање с прошлошћу,
за угледање на претке.
У наведеном предлошку за студи
ју о Стефану Немањи у српској наро
дној књижевности, професорка Нада
Милошевић Ђорђевић даје и особени
предложак сопствене поетике (ства
рање образаца, клесање естетичке
форме, емотивна стилизација), али
и циљеве свога рада, у најсведенијем
облику: одржавање традиције, спаја
ње с прошлошћу, угледање на претке.
Развојна линија живота и рада проф.
Наде Милошевић Ђорђевић је линија

сталног узрастања српске књижевнои
сторијске, књижевнотеоријске и књи
жевнокритичарске мисли посвећене
усмен ој књижевн ос ти и фолк лору.
Пре свега, узрастања љубави и бриге,
истинског старања према своме јези
ку, роду, национу. На најбољи могући
начин, који је установио још велики
Лаза Костић „теоријом укрштаја“, на
основу које је у својим проуч
 авањима
народне књижевности изданке дома
ће научне мисли калемила најплеме
нитијим и најплоднијим калемима
европске и светске науке. Увек у току, а
понекад богами и испред страних узо
ра. То је смисао и идеја водиља. Али
је једна тенденција све јача. Узори се
све више траже у прошлости, народна
књижевност и култура се окрећу сред
њем веку. И то није случајно. Духовна
вертикала српског усменог памћења
и традиције прожима се са вертика
лом средњовековне српске житијне
књижевности и црквене поезије, као
и са историографским споменицима
средњег века – хроникама, родосло
вима и летописима. Тако оплемењена
хришћанском легендарном идеологи
јом, она прелази из писане у усмену
књижевност, захваљујући пре свега
унутарњим подударностима у умет
ничком, жанровском систему (у „веро
достојности“ исказаног, сликовности,
„естетици истоветности“).
Постоји још један, спољашњи, раз
лог зашто је то тако. Професорка Нада
Милошевић Ђорђевић се у науци чува
крупних израза и клони прејаких из
лива емоција. А, ипак, из сваког њеног
ретка избија љубав према култури и
народу који има таквога духа и толико
снаге да се бори, да не клоне, да истра
је и претраје своје време. Професор
ка Нада Милошевић Ђорђевић је један
од најсистематичнијих истражива
ча историје и поетике народне књи
жевности и фолклора у науц
 и друге
половине XX века, творац сопствене
књижевне школе и особене методоло
гије, оригинална колико у приступу
идеји, толико и у идеји приступа тра
дицији. Професорка Нада Милошевић
Ђорђевић је увек била модерна, па и
када бити модеран није било модер
но у српској науци и култури. Тако,
рецимо, када је говорила о народној
књижевности као менталном процесу,

из области народне књижевности на
Катедри за српску књижевност Фило
лошког факултета у Београду.
У рад у проф ес орк е Мил ош ев ић
видљиво је приближавање науке ме
тодолошким подстицајима структу
рализма и семиотике, отварање ка
ант роп ол ог иј и и истор иј и рел иг и
је. Трагање за дубинским слојевима
текста, приближавање семиотици и
сем ант ичк им проу ч ав ањ им а пој а
ва, коришћење компаративистичке
методе, засноване на достигнућима
као о начину мишљења, као да види савремене историје, археологије, лин
мо пресликане савремене појмове те гвистике, етнологије. Не одбацују се
кстуализације и менталног текста, у ни филолошки приступ усменом „тек
вези са специфичностима извођачких сту“ нити позитивистичка истражи
контекста у светлу савремене фолкло вања аутора.
ристике. Или пак у лексикону Народ
У оквиру научноистраживачких про
на књижевност, где се реактуелизују јеката Историја и историчари српске
неки од основних појмова теорија ко књижевности и Српско усмено ства
муникације и интертекстуалности.
ралаштво: наслеђена грађа до краја 19.
Лексикон Народна књижевност је века, чији је руководилац била проф.
„отворено дело“. То се види из његовог Нада Милошевић Ђорђевић, облико
другог издања. У Речнику проф. Радми вана је својеврсна историја проуч
 ава
ле Пешић и Наде Милошевић Ђорђе лаца и тумача народне књижевности.
вић, у два издања (1984, 1997), посебно Од раније монографије о Вуку Врче
је истакнута синкретичност жанрова вићу проф. Пешић, преко студије Сне
усмене књижевности, као и неопход жане Самарџије о Ватрославу Јагићу,
ност проучавања усмене књижевности Љиљане Пешикан Љуштановић о Томи
из перспективе спе
Маретићу, Милована
цификованих знања:
Миловића о Стојану
историјских, етноло
Нов ак ов ић у, Бош ка
шких, теоријских, кул
Сувајџића о Илариону
туролошких и сл. Овај
Руварцу, Соње Петро
речн ик је нес умњ и
вић о Драгутину Ко
во имао важну улогу
стићу, ређају се имена
у заснивању модерне
великих историчара
науке о народној књи
књижевности и књи
жевности и фолклору
жевних критичара и
код нас.
тео р ет ич ар а кој и су
Видо Латковић, тво
немерљиво доприне
рац прв ог уџб ен ика
ли установљењу науке
из Народне књижев
о народној књижевно
нос ти на овим пр
сти у деветнаестом и
ос тор им а, остао је
двадесетом веку.
упамћен по том при
О односима народ
ручн ик у управ о не
не и средњ ов ековн е
себ ичн им стар ањ ем
књижевности профе
проф. Радм ил е Пе Нада Милошевић
сорка Нада Милоше
шић и проф. Над е Ђорђевић
вић Ђорђевић говори
Мил ош ев ић Ђорђ е
још у свој ој докт ор
вић. Велики зналац и бриљантан ум, ској дисертацији Заједничка тема
један од најлуциднијих изучавалаца тско-сижејна основа неисторијских
епске поезије српског народа, Латко епских песама и усмене прозне тради
вић не би био тако велики без уџбени ције (1971), тежећи да успостави тачке
ка којим су му проф. Радмила Пешић пресека различитих поетичких систе
и Нада Милошевић Ђорђевић остави ма и традиција. Тако, рецимо, када го
ле својеврсни споменик. Овај уџбеник вори о епским песмама о светом Сави
је у методичко-методолошком смислу и српској средњовековној књижевно
означио коренит преврат у изучавању сти, проф есорка ће нагласити: „Ми
народне књижевности, у питањима ћемо, међутим, прићи овој теми из
клас иф икац иј е, преглед а кар акт е другог угла. Бавићемо се самим про
ристика усмених врста, разматрања цесом њеног преношења из писане у
феномена варијантности у усменој усмену књижевност, корелацијом еп
култури и сл.
ско-усмених и црквено-хришћанских
Други велики дуг, професору и учи слојева у песмама, узроцима и видо
тељу Владану Недићу, одужен је одр вима њихове коегзистенције, одно
жав ањ ем и нег ов ањ ем прес тиж не сом између варијаната, окончаћемо
награде за најбољи семинарски рад својеврсни, започети компаративни

ЈЕДНА ЖИВОТНА ПРИЧА: Миломир Главчић

Велики хуманиста
и добротвор на делу

Ж

ив отн а прич а Мил ом ир а
Главч ић а, кан адс ког би
знисмена, великог српског
патриоте и добротвора, ни
је уобичајена и по много че
му је изузетна. Постао је жива легенда у свом
крају, који није посетио више од шест децени
ја, али који, како сам каже, никада није за
боравио. Рођен је 6. децембра 1924. године у
Попама, засеоку села Ковачи на обронцима
Копаоника и Зељина, недалеко од Јошаничке
бање. Врло брзо му умире отац, а после неко
лико година остаје и без мајке. Бригу о њему
и сестри Десанки, по налогу суда,
преузео је рођак Благоје Главчић.
Као дечак, по завршетку основне
школе, напушта село и одлази у
Београд да учи занат у радиони
ци прецизне механике.

лазак у више земаља, али се одлучио за Канаду,
под утиском приче из детињства о Канади као
обећаној земљи.
Уместо обећане земље, у Канади га је чекао
мукотрпан пут, од тешког рада на сеоским фар
мама и руднику у Судбурију, до угоститељства
и туризма у Нијагара Фалсу. На том путу, 1951.
године, придружује му се и супруга Армелина,
Канађанка италијанског порекла, са којом има
двоје деце.
Доласком у Нијагару, Миломир јасно види
велике могућности у туризму и трговини. Ту
до пуног изражаја долази његова способност
и далековидост код доношења ин
вестиционих одлука. Од мукотрп
но стечене уштеђевине од рада у
руднику и узетог зајма успава да
покрене први бизнис отварањем
ресторана Country Club. Знао је шта
да купи, колико да плати, како по
Шестоаприлско бомбардовање
сао да разради и када некретнине
да прода. Уз мукотрпан рад и штед
га затиче у Београду, након кога се
њу, уследила је куповина мотела и
враћа у село и ступа у Другу студе
изградња хотела Ameri-Cana, купо
ничку бригаду четничког покрета
вина осамдесет хектара земље крај
Драже Михајловића. Године 1944.
Нијагаре, комплекс Pyramid place
одл аз и у сел о Бар е код баб е по
са биоскопом…
мајци, а већ следеће године (1945)
Свој мукотрпни и успешан жи
одлази у ЈНА. Две године касније
вотни пут Миломир је описао у ау
(1947), засићен војничким живо
тобиографском делу Трн у нози на
том, предо сећајући турбул ентн е
дугачком путу. Речи из овог насло
догађаје у Југославији и увиђају Миломир Главчић
ва на најб ољи начин изражавају
ћи бесперспективност повратка у
село, једне ноћи, у војничкој униформи са дру његов напоран, неизвестан и успешан пут. Ми
гом Словенцем, илегално је превеслао Преспан ломир је ову књигу написао у осамдесетим го
динама живота и у њој изнео више него богато
ско језеро и прешао у Грчку.
У метежу грађанског рата, најпре се обрео у животно искуство. Поред тога што представља
краљевој војсци, а затим у избегличким логори аутобиографско дело, књига садржи низ порука,
ма у Солуну и Пиреју, а потом у италијанском пре свега младим људима, будућим генераци
градићу Бањоли. Из Италије је могао да бира од јама, како би требало да се владају, којим пу

Дом културе у Јошаничкој бањи
тем да крену, односно шта је то што ће одвести
човека тамо где се неће постидети свога дела.
Књига је изванредан путоказ, који може помо
ћи читаоцима, пре свега онима у бизнису, да
се боље снађу у сложеним условима савреме
ног света. Ово је дело, може се рећи, нека врста
практичног приручника из бизниса, јер садр
жи низ порука за све оне који не жале труда и
рада за остварење својих циљева. Књига одише
вером у човека и његове способности јер, како
Миломир каже, нема нерешивих проблема, сви
порази и све победе долазе из главе – у њој су и
сви наши неуспеси и сви успеси.
Миломир је велики хуманиста и добротвор
на делу. Како сам каже, када помаже другима,
то је за њега нека врста пилуле од које се дани
ма осећа добро и делује весело и живахно. Да
је добротвор у срцу, Миломир је показао још у
раном детињству, несебично помажући друге,
у условима немаштине, па и касније, када је и
сам имао велике кредите које је морао да враћа

преглед мотива ових песама, који је
започео В. Ћоровић“.

У

првом плану у научном
раду проф. Наде Мило
шевић Ђорђевић стоји
однос историје и поези
је, свест о „својеврсној
рецепцији усмене традиције као ве
родостојне историјске истине, и то у
жанровима као што је епска поези
ја, културно-историјско и историјско
предање”. Историја и предање. Исто
рија српског духа и дух српске исто
рије. Народни казивачи и средњове
ковни дијаци. Однос поезије према
историји, поготово у домену препо
знавања и поистовећивања. Удео ис
торијског и легендарног у изграђи
вању и самоизграђивању српског
духовног идентитета: од Немањи
ћа, преко Косова до Карађорђа и ко
рифеја Буне. Посебна пажња се по
клања одговорима на питање којим
је историјским личностима дато да
узму удела у предајној, митотворач
кој и језикотворној матрици облико
вања усменог света код Срба, у коме
се скрива нуклеус писаног. Ево како
се сагледава однос између историје,
као некњижевног генеричког моде
ла и историјских и културно-исто
ријских предања код Срба:
„Композициона структура, редослед
збивања у деловима писаних текстова
у овом периоду: Житије цара Уроша
из 1642. године и Троношки родослов
из средине XVIII века је готово истове
тан са народним песмама. Томе треба
додати поклапања на сижејном ни
воу, подударности у стилским поступ
цима, изразиту формулативност обе
категорије текстова, идентичност од
ређеног броја синтагми, сличност у
начину мишљења, најзад, генерално
позивање писаца на изворе, које от
крива не само прожимање традиције
у општем смислу речи и писаних дела
него указује и на конкретне утицаје
епске поезије на ове последње.“
Узорни певач за Вука јесте онај ко
ји казује редом, а казано повезује у
заокружену целину. Узорни истражи
вач јесте онај који казује онда када
има шта да каже, а казаном даје ме
ру античке суздржаности, мудрости и
дубине. Казивати редом. По реду. Осо
битом реду наших предака, који једи
ни може да нас окупи и очува у овом
светском безредном метежу и мете
жним беспорецима.

Бошко Ј. СУВАЈЏИЋ
Реч изговорена 20. јуна 2013. године
на Филолошком факултету у Београду,
поводом уручивања награде Златна
српска књижевност, из Фонда „Алек
сандра Арнаутовића“, академику На
ди Милошевић Ђорђевић.

у уговореном року. Још ше
здес ет их год ин а прош лог
век а слао је нов ац свој ој
фамилији, а затим и жите
љима родног села. Крајем
шездесетих година, помо
гао је подизање храма Све
тог Ђорђа у Нијагара Фалсу.
Такође, помогао је и поди
зањ е спом ен ик а Ник ол и
Тес ли на Ниј агар и. Њего
ве су задужбине црква Св.
пророка Илије у Ковачима
и црква Св. Петке у Зерађу.
Сад а пом аже КУД у Још а
ничкој бањи, које има око
дев ед ес ет члан ов а. Гра
ду Краљ еву је 2013. год и
не даровао милион евра за
изградњу моста у Скопљан
ској улици. Уложио је око
300.000 евра и за изградњу
Дома културе у Јошаничкој
бањи (дечјег вртића, позо
ришне сале и библиотеке),
површине од око 600 мета
ра квад ратн их. Дом је, уз
пригодно народно весеље,
свеч ан о отвор ен 18. јул а
2013. године. У Јошаничкој
бањи, такође, помогао је и
изградњу топловода за градску цркву и подиза
ње цркве на Копаонику. Изградио је и асфалтни
пут од Јошаничке бање до Ковача, који је од ви
талног значаја за становнике овог села. Помо
гао је и изградњу храма Светог Саве у Београду.
Редовно пружа помоћ инвалидима, болесним
људима, посебно деци, верницима, рођацима
и комшијама.
Миломир Главчић проглашен је 9. октобра
2013. године за почасног грађанина Краљева.
У образложењу одлуке се истиче да се ово при
знање додељује господину Главчићу за његов
дугогодишњи хуманитарни рад и свеукупну по
моћ коју је пружио, и сада пружа, свом крају и
свом народу.
Српска православна црква одликовала га је
орденом Светог Саве III реда за хуманост, пле
менитост и помоћ народу и цркви, који му је
уручио патријарх српски, господин Иринеј, у То
ронту 2012. године.

Јадранка МИЛОВАНОВИЋ
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Уторак, 23. април 2013.
У Дому Вукове задужбине одржана
је промоција књиге разговора са ис
такнутим личностима српске културе
Приче из плавог круга, аутора Драгане
Литричин Дунић. Присутне је поздра
вио Славко Вејиновић, а о књизи су
говорили: проф. др Мишо Кулић, Ма
рија Миљевић Рајшић, Ивана Жигон,
Александар Дунић и аутор.
Среда, 24. април
У оквиру акције „Књига солидар
ности“ Радио Београда, Вукова заду
жбин а је дар овала свој а изд ањ а за
библиотеку Гимназије у Рашкој, као
и за основну школу у селу Дежева код
Новог Пазара.
Четвртак, 16. мај
У Основн ој школ и „Браћ а Барух“
представљена је Даница за младе V.
О књизи је говорио Миодраг Матицки
и најавио наредно издање Данице за
младе, читајући при том део текстова
младих који су пристигли. Предста
вљању књиге присуствовала је и Љи
љана Симић.
Уторак, 21. мај
Одржана четврта (XVII) седница Над
зорног одбора Вукове задужбине.
Субота, 25. мај
У Огранку Вукове задужбине у Ба
ваништу свечано су отворени Двана
ести „Дани ћирилице“. После доделе
награда, отворена је изложба награ
ђених ученичких радова. Присутни
су могли да учествују у радионицама
калиграфије, веза, керамике, српског
кола. Вукова задужбина је награђе
не учен ике дар ов ал а свој им изд а
њима.
Уторак, 28. мај
У Нар одн ој биб лио т ец и „Стев ан
Првовенчани“ у Краљеву одржана је
промоција Данице и Данице за младе
V. На промоцији је говорио Миодраг
Матицки, а учествовали су и Љиљана
Симић, Гордана Тимотијевић и Ми
лоје Радовић.
Четвртак, 6. јун
На програму 56. Змајевих дечјих
игара нашла се Даница за младе V.
Говорили су Миодраг Матицки, Гор
дана Малетић, Слободан Станишић и
Рајко Лукач. Присуствовали су учени
ци Основне школе „Никола Тесла“ из
Новог Сада, професор Маја Чмелик и
Љиљана Симић, сарадник Вукове за
дужбине.

Ђукановић, Божидар Пешев и Рајко
Лукач, уредништво Данице за младе
Миодраг Матицки и Гордана Малетић
и Љиљана Симић, сарадник.
Среда, 26. јун
Дружење са децом, у оквиру про
грам а 56. Змај ев их дечј их игар а,
нас тав љен о је у Дом у Вуков е зад у
жбине, који су посетили предшколци
из обданишта „Мајски цвет“ – деца
из београдских основних школа „Бра
ћа Барух“, „Никола Тесла“ и „Гаврило
Принцип“ са родитељима и учитељи
ма. Даницу за младе V представили
су аутори Божидар Мандић и Весна
Видојевић Гајић, Бранко Стевановић,
Гордана Малетић и Љиљана Симић.
Четвртак, 4. јул
У свечаној сали Вукове задужбине
почело је са радом Вуково читалиште.
Представљена је Даница за младе V, а
са новинарима и гостима разговарали
су Миодраг Матицки, уредник, и Љи
љана Симић, сарадник.
Четвртак, 11. јул
У прог рам у Вук ов ог чит ал иш та
представљена је књига Милоша Ни
колића Бувља књига. Учествовали су
Мирослав Жужић, глумац, Петар Па
влов, професор и композитор, деца из
Основне школе „Братство и јединство“
из Панчева, професор Даница Вули
чевић и аутор.
Четвртак, 11. јул
Фондација Вукове задужбине Жа
бљак, Шавн ик, Плуж ин е, у оквиру
манифестације „Дани дурмиторског
цвијећа“, организовала је промоцију
књижевног стваралаштва мр Грозда
не Комадинић. У петак, 12. јула доде
љене су награде ученицима VII, VIII и
IX разреда за најбоље литерарне, ли
ковне и ручне радове.
Четвртак, 29. август
У организацији Огранка Вукове за
дужбине у Чачку је одржана завршна
манифестација Летњих дана културе.
Предавање на тему „Косово у епској
народној поезији“ одржао је проф. др
Бошко Сувајџић, члан Управног одбо

задужбине, Љиљана Маринковић из
Креативног центра и Александра Ни
колић.
Уторак, 10. септембар
Одржана X (120) седница Управног
одбора Вукове задужбине на којој су
донете одлуке у циљу превазилажења
тешке економске ситуације.
Четвртак, 26. септембар
Даница за младе V представљена је
ученицима ОШ „Гаврило Принцип“ у
Земуну. Присуствовали су Миодраг
Матицки, уредник, Слађана Ристић,
Горд ан а Мал ет ић и Благ ој е Рогач,
аутори, и Љиљана Симић, сарадник.
У просторијама Вукове задужбине
ученицима основних школа из Бео
града „Иво Лола Рибар“ и „Владимир
Назор“ и ОШ „Братство и јединство“ из
Панчева представљено је Пето годи
ште Данице за младе. Присуствовали
су Миодраг Матицки, уредник, Бошко
Ломовић, аутор, и Љиљана Симић, са
радник.
Четвртак, 2. октобар
Основну школу „Милена Павловић
Бар ил и“ пос ет ил и су Бож ид ар Пе
шев и Љиљана Симић и, дружећи се
са ученицима и професорима, пред
ставили Даницу за младе V.
Среда, 9. октобар
Одбор за доделу награде Вукове заду
жбине у области уметности одржао сед
ницу и донео одлуку о лауреату за 2013.
годину. Добитник награде је Ђорђе Си
биновић за књигу Речник поезије.
Петак, 11 октобар
Одбор за доделу награде Вукове за
дужбине у области наук
 е одржао сед
ницу и изабрао књиге које су ушле у
најужи избор за доделу награде.
Недеља, 20. октобар
Отворен 58. Међународни сајам књи
га у Београду, на којем се представило
442 излагача из Србије и 48 из ино
странства. Вукова задужбина је своја
издања представила на заједничком
штанду са Задужбином „Доситеј Об
радовић“.

школ е „Лаз ар Сав ат ић“ из Зем ун а,
Вук Лукић из школе „Николе Тесла“
из Бео град а и учен иц и из Основн е
школе „Братство и јединство“ из Пан
чева.
Петак, 25. октобар
Вукова задужбина придружила се
акцији Београдског сајма и нека сво
ја издања даровала библиотекама у
Кладову и Пријепољу.
Уторак, 29. октобар
На окт об арс ком окуп љању Удру
жења Параћинаца и пријатеља Па
раћина одржано је књижевно вече и
том приликом представљена је Дани
ца за 2014. годину. Говорили су Ми
од раг Мат ицк и, Горд ан а Мал ет ић,
Рајко Лукач, Слађана Ристић и Љи
љана Симић.
Четвртак, 31. октобар
Одржана XI (121) седница Управног
одб ора Вукове задужбине. За пред
седн ик а Управн ог одб ор а изаб ран
је проф. др Вељко Брборић, а за пот
председника проф. др Бошко Сувај
џић. Усвојени су предлози Извештаја
и Програма рада и упућени Скупшти
ни Вукове задужбине на разматрање
и усвајање.
Петак, 1. новембар
Одржана седница одбора за награ
де Вукове задужбине у области науке.
Добитник годишње награде за 2013.
годину је Драгољуб Живојиновић, за
књигу „La Dalmazia o morte“. Италијан
ска окупација југословенских земаља
(1918–1923).
Четвртак, 14. новембар
У Народној библиотеци Србије одр
жана је 26. Скупштина Вукове заду
жбине. Академик Нада Милошевић
Ђорђевић беседила је на тему, У су
срет сто педесетој годишњици смр
ти Вук а Стеф ан ов ић а Кар аџ ић а.
На седници су свечано уручене за
хвалнице великим добротворима и
добротворима Вукове задужбине и са
општене одлуке одбора за доделу на
града у науци и у уметности за 2013.
годину.

чевић“ у Београду, ученицима и њи
хов им нас тавн иц им а (чет врт ом и
петом разреду) представљено је Пе
то годиште Данице за младе. Учество
вали су: уредник Гордана Малетић и
аутори: Рајко Лукач, Божидар Пешев,
Бранко Стевановић и Љиљана Симић,
сарадник Вукове задужбине.
Четвртак, 5. децембар
У Музеју Народног позоришта у Бе
ограду, свечаном академијом, обеле
жено је 20 година од смрти Милана
Ђоковића, првог председника Скуп
штине Вукове задужбине. Академији
је присуствовао др Миодраг Матицки,
председник Задужбине.
Петак, 6. децембар
Културно-просветна заједница Ср
бије, по 50. пут, доделила Вукову на
граду за 2013. годину, коју су добили:
Радомир Андрић, књижевник, Мом
чило Антоновић, академски сликар,
мр Драгутин Богосављевић, виолини
ста, Коста Димитријевић, професор,
књижевн ик, Соњ а Јау ков ић, драм
ска уметница, Сава Б. Јовић, протоје
реј ставрофор, Гроздана Комадинић,
професорка, књижевница, Мошо Ода
ловић, књижевник, Владан Радовано
вић, сликар, професор музике, и Салих
Селимовић, историчар, истраживач.
Добитници Изузетне Вукове награде
за 2013. годину су: Карловачка гим
назија и књижевници Лаза Лазић и
Лаза Чурчић.
Одлуку о добитницима Вукове на
граде за 2013. годину донео је жири у
саставу: проф. Светислав Божић, ком
позитор (председник), проф. Мило
ван Витез овић, књижевник, Жарко
Димић, историчар, Бора Дугић, му
зички уметник, Рада Ђуричин, драм
ска уметница, проф. Драган Мраовић,
књижевник и књижевни преводилац,
Љуб ив ој е Ршум ов ић, књиж евн ик,
проф. др Дарко Танасковић, професор
Београдског универзитета, и Радован –
Мића Трнавац, академски сликар.
Петак, 6. децембар
Огранак Вукове задужбине у Нишу
одржао је годишњу Скупштину у про
сторијама Градске општине Медијана.

Среда, 13. јун
Одржана 19. Трибина из циклуса
Културно наслеђе. Говорило се о књи
зи др Селене Ракочевић Традиционал
ни плесови Срба у Банату, Панчево
2012. Учествовали су: др Оливера Ва
сић, др Јелена Јовановић, Здравко Ра
нисављевић и ауторка књиге.
Субота, 15. јун
У организацији Месне заједнице и
Црквене општине Велики Поповац, а
под покровитељством општине Пе
тровац на Млави, одржана је пета по
реду песничка манифестација „Ћири
лица – огледало српске душе“. Мани
фестацији су присуствовали Миодраг
Матицки и Славко Вејиновић.
Уторак, 25. јун
Програм 56. Змајевих дечјих игара
одржан је у Свечаној сали Вукове за
дужбине. Са децом предшколског уз
раста из обданишта „Теразије“ и ОШ
„Милена Павловић Барили“ из Београ
да дружили су се писци Зорица Бајин

Млади чувари народне духовне културе у Чачку
ра Вукове задужбине. Свечаности је
присуствовао и управник Вукове за
дужбине Славко Вејиновић.
Четвртак, 5. септембар
У Дом у Вуков е зад уж бин е, књи
жевница Весна Алексић из Београда
дружила се са ученицима основних
школа Лазар Саватић из Земуна и По
савски партизани из Обреновца и том
приликом представила књигу Прича
о Таталији. У програму су учествова
ли: Љиљана Симић, сарадник Вукове

Четвртак, 24. октобар
На Бео г радс ком сајм у, у оквир у
школског дана, у сали „Слободан Се
ленић“ Вукова задужбина је предста
вила Даницу за младе V. Промоцији
су присуствовали Миодраг Матицки,
главн и уредн ик, Горд ан а Мал ет ић,
уредн ик, и Љиљ ан а Сим ић, сар ад
ник; пис ци: Бож ид ар Пеш ев, Рајко
Лук ач, Слоб од ан Сел ен ић, Благ о
је Рогач, Оливер Јанковић, Радомир
Путник и Слађана Ристић; ученици
Никола Милина и Ана Јовановић из

Позив за награде Вукове задужбине
у 2014. години
Вукова задужбина од 1990. године додељује годишње
награде за науку и за уметност.
Награђују се по једно дело у области науке и уметно
сти објављено, изведено или приказано од 1. октобра
претходне до 1. октобра ове године.
Награда за уметност додељује се једном аутору за
оригинално уметничко дело настало у Србији или ино
странству, односно за књижевно дело објављено на срп
ском 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, лингви
стика, фолклористика, етнологија, етнографија, етно
музикологија, географија).

Награда се не додељује за критичка издања, зборни
ке радова, антологије, приређивачке послове и за ма
гистарске тезе и докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, плакете са Вуковим ли
ком и новчаног износа.
Предлоге за награде могу подносити појединци, на
учне и просветне установе и установе културе, као и
друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбори Вукове задужбине
за науку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна и физичка лица да
доставе предлоге за награде Вукове задужбине за 2014.
годину.
Уз предлог доставити образложење и два примерка
дела које се предлаже за награду (ако је у питању књи
га или друга публикација). Предлози се достављају до
1. октобра 2014. године, на адресу: Вукова задужбина,
11000 Београд, Краља Милана 2.

Петак, 22. новембар
У Основној школи „Марко Орешко
вић“ одржана је промоција Данице за
младе V. Промоцији су присуствовали:
Гордана Малетић, уредник, и аутори
Рајко Лукач, Божидар Пешев, Бранко
Стевановић и Љиљана Симић, сарад
ник. Дружили су се, у два наврата, за
ученицима четвртог и петог разреда
и њиховим наставницима.
Четвртак, 5. децембар
У Основн ој школ и „Бранко Рад и

У наставку седнице одржана је Осни
вачка скупштина Друштва за неговање
духовних вредности „Вук Караџић“.
Уторак, 10. децембар
У Дому Вукове задужбине одржана
је свечана седница Програмског са
вета Вукових сабора. Размотрен је и
усвојен Извештај о 80. Вуковом сабору,
затим предлог Програма 43. Ђачког
Вуковог сабора и предлог Програма
81. Вуковог сабора.

Приредила Снежана БОЈИЋ

Вукове народне пословице о вину
• Вино и старца заигра.
• Доброг је вина и киселица добра.
• Ђе Цигани пију, онђе је добро вино.
• Ко вина вечера, воде руча.
• Ко вина не пије, рђа га бије, а ко много пије, по глави се бије.
• Ко вино пије, опиће се.
• Ко за чорбом вино пије, од онога не ваља савјета искати.
• Луди бој бију, а мудри вино пију.
• Љубим бабу док ј’ у тикви вина, а ђевојку док је годе жива.
• Неста вина, неста разговора, неста блага, неста пријатеља.
• Није вино вода, него војвода.
• Од воде воде, а од вина носе.
• Оженио бих се и ја и Мија, али нема хљеба и вина.
• Онђе нема нигда старјешине, старјешине, ни да судит’ може,
који није кадар платит’ у механи за потребна друга.
• Пијан без вина. Луд.


Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ
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ОСВЕТЉЕЊА

ИСТАКНУТИ НОСИОЦИ СРПСКЕ СЕОСКЕ МУЗИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ

Добривоје Тодоровић –
народни уметник из Влашке

У

Задужбини је од овог броја
покренута рубрика посве
ћена самоуким музичари
ма – даровитим певачима
и свир ач им а из сео с ких
средина у Србији, о којима се у јавно
сти не говори много. На њиховом знању,
искуству и вољи да их пренесу и поделе
са другима темеље се сва етномузиколо
шка истраживања и објављени радови.
Снимци њиховог певања, свирања и ка
зивања ослонац су младима који усвајају
законитости традиционалног музицира
ња, а истовремено у његовим оквирима
спознају слободу изражавања и поима
ња света. Посвећеност и племенитост ко
је красе ове изузетне личности, оплеме
њују свакога ко са њима ступа у контакт
и слуша њихову музику.

ве Јеремића уз Царевчев оркестар. Ех, те
лепоте. Сећам се да сам слушао како чика
Сава свира, па сам после емисије сâм по
кушавао да одсвирам оно и онако како сам
чуо. Било ми је тешко јер нисам успевао да
запамтим све делове кола које је Сава Је
ремић свирао. Да њега нисам чуо ни сам
не бих свирао фрулу.“
После одслужења војног рока, Добривоје
Тодоровић долази у Радио Београд на ауди
цију за радио певаче и свираче. Аудицију је
положио из првог пута и добио је прилику
да свира на таласима радија, а 1957. годи
не снимио је прве трајне снимке за Звучни
архив. То су била три кола: кокоњеште, које
је научио према свирању Милије Спасоје
вића на хармоници, затим лужничко коло
и шешевичко коло, названо према једном
крају села Влашка. Свирао је уз пратњу На
родног оркестра Радио Београда под вођ
Угледни свирач на неколико традицио ством Властимира Павловића Царевца.
налних дувачких инструмената, Добривоје
Од тада па до данас, Добривоје Тодоро
Тодоровић, рођен је пре седамдесет девет вић је за Радио Београд снимио велики број
година у селу Влашка подно Космаја, не трајних снимака народних кола и песама,
далеко од Младеновца. Добривоје је, изме како солистички на дудуку, фрули, окарини
ђу осталог, последњи свирач са подручја и двојницама, тако и уз оркестарску прат
Шумадије који уме да
њу. Сарађивао је са ис
свира на дугачкој сви
такн ут им уметн иц им а
рали, свирâјки, одно
и врхунским народним
сно свирô јки. Ово су
оркестрима, наступао је
њени старији називи
на многим концертима,
у Шумадији, где се у
радијским и телевизиј
новије време користи
ским емисијама, серија
термин фрула, док То
ма и филмовима (Сеобе,
доровић овај инстру
Вук Караџић, Бој на Косо
мент наз ив а дуд ук,
ву). Његова извођења су
као што се за њу каже
уврштена на четири ЛП
у источним крајеви
плоче са традиционал
ма Србије.
ним песмама и колима
Као дете, није слу Добривоје Тодоровић
из Србије. Наступао је у
тио да ће му жив от
дуету Тодоровић–Јовано
бити музиком оплемењен, док једног да вић и у Квартету фрулаша. Током каријере
на његова мајка Анка, враћајући се са њи дуге више од пола века, Добривоју Тодоро
ве, није пронашла малу, металну свирајку. вићу додељена су бројна признања и на
Овај ненадани поклон, извађен из мајчине граде међу којима су награда Сава Јеремић
котарице, веома је обрадовао тринаестого (Добривоје је њен први добитник), Златни
дишњег дечака. Тон по тон, из ове свира микрофон, Златни Орфеј.
ле убрзо су се огласиле прве песме и кола
начајан део свирачке карије
које је мајка уз рад певушила: На ливади
ре Тодоровић је провео на се
чува Мара стотину оваца, Коленике, вре
минарима народних игара ко
тено, Осу се небо звездама, Палежанка... И
ји су се одржавали широм Ју
тако почиње прича о Добривоју – Доци То
гославије и у Србији. Својим
доровићу.
начином свирања народних кола, једин
О својим свирачким почецима и првим
ственим и меким, представљао је сигур
наступима у селу, Добривоје Тодоровић го
ну и драгоцену подршку свима који су
вори: „Прву праву фрулу, мањи дудук, по
желели да науче нешто више о музичкој
клонио ми је један мој ујак. Ратно време је
пратњи и карактеру шумадијских игара.
било али су се сељаци окупљали и ја сам
Као фрулаш – демонстратор сарађивао је
почео да свируцкам на прелима и, касни
у Дечијем културном центру у Београ
је, на игранкама. Тада се нисам надао да
ду радећи са најмлађим играчима, али
ћу икада свирати пред публиком, а камо
и будућим свирачима на народним ин
ли на радију!“
струментима. Дубоко свестан значаја и
У то време, на таласима Радио Београда
улоге коју му је живот наменио, а мала,
певали су сјајни гласови и свирали прави
метална свирајка одредила, Добривоје
виртуоз и међу којима је био и фрулаш Са
своју мисију преношења на млађе и дан
ва Јеремић. Он је био један од првих који је
данас обавља са пуно воље и елана. Ре
народна кола изводио уз пратњу Народног
зултат његовог стрпљења, залагања, тру
оркестра Властимира Павловића Царевца
да и љубави утканих у рад са младима,
и ансамбла Радојке и Тинета Живковића.
јесте Хор фрулаша владике Николаја Ве
У Добривојевом селу, међутим, тада није
лимировића из села Влашка.
било ни струје, ни радио апарата. Ипак,
постојао је начин да се у селу чује радио
И данас, Добривоје – Доца Тодоровић жи
програм, о чему сазнајемо од Тодорови
ћа: „Људи се увек некако снађу, па смо сви ви у свом селу на капији Шумадије, свира
из села слушали програм Радио Београда свирајку, дудук, фрулу, свирајчицу, окари
преко детектора направљеног од намота ну и двојнице. Записане у времену остају
ја жице. Не сећам се баш тачно, али се јед мелодије које је научио у младости и које
на жица развуче преко дворишта, друга се је учио одрастајући и стасавајући као на
повеже са металном шипком, направе се родни уметник, а део његове душе остаје
фаза и нула и некако се импровизује звуч у Сенајчици, Тројанцу, Црвеном концу, Чо
ник и ето, програм Радио Београда у селу банској свирци, Врбичанки, Моравки...

Мирјана ДРОБАЦ
Влашка. А на програму чаробна фрула Са

З

ПОДСЕЋАЊЕ

Марко Васић
– први чувар
обновљене
Вукове куће

О

ве год ин е, сед амн ае 
стог септембра, навр
шило се тачно осамде
сет година од освећења
и свеч ан ог отвар ањ а
Вукове спомен-куће и утемељења
Вуковог сабора. Четири месеца пре
тог догађаја и свечаног обећања тр
шићког кмета Милутина Лазића да
ће ову јединствену грађевину с по
штовањем и побожношћу увек чу
вати – чланови Одбора за подизање
спомен-обележја Вуку Стефановићу
Караџићу у Тршићу и Лозници, све
сни материјалне вредности и кул
турног значаја обновљене Вукове
куће, коју су доживљавали као оп

ДЕЦЕМБАР
2013.

Дани кнегиње Љубице

(Враћевшница, 31. мај – 1. јуни 2013. године)
Манифестација ће остати
упамћена по наступу великог
броја културно-уметничких
друштава и певачких група које
извођењем традиционалних
народних песама и игара дају
значајан допринос очувању
народне баштине

И

ове године, седми пут по ре
ду, одржана је манифестација
„Дани кнегиње Љубице“ у Вра
ћевшници – руднички крај, оп
штина Горњи Милановац. Пр
ви пут је организована 2007. године на иници
јативу групе „Црнућанка“ и месне заједнице
Враћевшница, у спомен на кнегињу Љубицу,
супругу кнеза Милоша Обреновића. Наиме,
након устанка у Такову 1815. године, породи
ца Обреновић живела је у оближњем конаку
у Горњој Црнући, недалеко од манастира Вра
ћевшница. Према предању народа рудничког
краја, кнегиња Љубица је током живота у Гор
њој Црнући, организовала прела и скупове ко
ји су упамћени као „кнегињина прела“.
Постоји легенда да су управо та окупљања
кас ниј е иниц ир ал а нас тан ак пев ачке груп е
„Црнућанка“. Континуитет који траје до данас
„Црнућанка“ отпочиње 1966. године, на иници
јативу Александра Леса Ђорђевића, песника из
Горње Црнуће. Рад групе овековечен је бројним
наградама и наступима у земљи и иностран
ству, а најзначајније признање је Европска на
града за народну уметност, која је групи уручена
1976. године. У сарадњи са етномузиколозима,
мелодије из њиховог богатог репертоара увр
штене су у антологијска аудио издања, а по
свећена им је и засебна стручна монографија
(Петровић и Јовановић, `Еј, Рудниче, ти планино
стара, 2003). Поред старијих певача, „Црнућан
ка“, која је регистрована као културно-уметнич
ко друштво, отворена је и за млађе чланове који
су спремни да уче и изводе песме углавном из
рудничког краја.
Под покровитељством месне заједнице Вра
ћевшн иц а, груп е „Црн ућ анк а“, Тур ис тичк е
организације и Културног центра Горњег Мила
новца, манифестација „Дани кнегиње Љубице“
одржана је и ове године. Програм манифеста
ције подељен је у два дана. Првог дана (31. маја)
одржане су две изложбе – дрвор еза и иконо
писа, након чега је уприличено песничко ве
че. Други дан манифестације (1. јун) обележен
је централним догађајем – концертом на ко
ме су учествовале бројне сеоске и градске, ста
рије и млађе певачке групе из читаве Србије.
Као стручни консултант за састављање програ

ма ангажована је Ивана Недић, етномузиколог.
Након окупљања учесника и њиховог дефилеа,
прир еђен је мањи културно-уметнички про
грам у порти манастира Враћевшница, да би
главни концерт био одржан у дворишту сеоске
основне школе. Пре него што је концерт отпо
чео, учеснике је поздравио председник општи
не, а затим и познати песник и велики пријатељ
и поштовалац „Црнућанке“, Добрица Ерић, који
је и сам рођен у селу Црнућа. Будући да је чи
тава манифестација приређена у част кнегиње
Љубице, пре почетка наступа певачких група,
глумица Наташа Попоска извела је одломак из
монодраме На кафи код кнегиње Љубице са ци
љем да се публици што боље дочарају кнеги
њин живот и дело.
На ман иф ес тац иј и су учес твов ал е муш ке,
женске и мешовите певачке групе из различи
тих крајева Србије. Гостујући ансамбли дужи
низ година сарађују са „Црнућанком“ и за њу их
везује чврсто пријатељство. Највећи број учесни
ка чине носиоци певачке и играчке традиције
Шумадије и Поморавља: из околине Аранђелов
ца („Сретењске зоре“, Раниловић; „Сретење“, Ора
шац), Чачка (КУД „Абрашевић“, „Видовдан“; КУД
„Брђани“, Брђани; „Танаско Рајић“, Љубић), Топо
ле (КУД „Опленац“), Крагујевца („Стево Кнића
нин“, Кнић), Рудника („Видовдан“), Рудничког
Поморавља („Стари помељари“, Мрчајевци) и
Краљева (КУД „Моравци“, „Опланићи“), а затим
и крајева западне Србије: Ужица („Јелова Гора“,
Ужице; „Рибашевке“, Рибашевина; „Драгачевци“,
Гуча; „Славуј“, Севојно) и Ивањице (КУД „Броја
ница“, Ивањица) и, најзад, источне Србије: из
околине Ниша (КУД „Бранко Миљковић“, Гаџин
Хан). Посебно је значајно да су на овом концер
ту учествовале и две младе певачке групе које
негују традиционалне песме свог краја по угле
ду на старије певаче: из Гаџиног Хана и Тополе.
На концерту је наступио и професионални пе
вачки ансамбл „Моба“ из Београда.
Према замисли организатора, свака од група
требало је да се представи са по две традицио
налне сеоске песме – једном „на глас“ и једном
„на бас“; међутим, све су групе изводиле нови
је песме, док су песме старе традиције отпевале
само младе групе из Тополе и Гаџиног Хана и
београдска „Моба“. Поред бројних песама, могле
су се видети и традиционалне игре које су из
вели КУД „Шумадија“ из Горњег Милановца и
КУД „Бранко Миљковић“ из Гаџиног Хана, чије
је играче пратио изванредни свирач на гајдама
Слободан Димитријевић Галић. У богатом про
граму манифестације учествовао је и трубачки
оркестар из Прањана, као и најмлађи чланови
КУД „Шумадија“ из Враћевшнице и трубачког
оркестра ОШ „Иво Андрић“.
Манифестација ће остати упамћена по вели
ком броју културно-уметничких друштава и пе
вачких група које извођењем традиционалних
народних песама и игара дају значајан допри
нос очувању народне баштине.

Јелена ЛАЛОВИЋ

„Црнућанка“, мушка и женска група

ште добро, побринули су
се да нађу и одговарају
ћег кућепазитеља и бри
жљивог старатеља о при
падајућој окућници.

октобар) обавља дужност
чувара „по правилнику ко
ји одбор донесе“. Он је, том
прил иком, остав ио и мо
гућност да му унајмљивач
и раније откаже службу, ако
Прем а бог ат ој пис ан ој
примети да се не придржа
грађи из тог времена архи
ва његових одлуке и поме
вир ан ој у КУД „Кар аџ ић“,
нутог правилника.
први пут се о томе распра
Исте године, 21. октобра,
вљало на седници Одбора,
Одб ор је са прв им чув а
одржаној 16. маја 1933. го
ром Вукове куће и окућни
дине, када је одлучено да Марко Васић
це прод уж ио угов ор, под
се ангажује погодна особа
истим условима, на још го
која ће, поред поменутих задужења, дину дана – до новембра 1934. годи
будућим посетиоцима, по потреби, не. (Овога пута Васић је изразио жељу
давати и одређена обавештења. С об да му се плата, ако то буде могуће, по
зиром да су радови на обнављању Ву већа.)
кове куће текли по плану, већ 22. јула
По реч им а Мирј ан е Пеј ак, ћерке
у канцеларији лозничког Просветног дугогодишњег дописника Политике
друштва „Караџић“, које је са великим из Лоз ниц е и приљ еж ног изв еш та
ентузијазмом изгарало на пословима ча са Вуков их саб ор а, кој а по жен
у Тршићу, секретар Друштва и уједно ској линији вуче корене из породице
и секретар Одбора, Властимир Илић, Васића и чијој љубазности можемо
склопио је неку врсту писаног угово захвалити за фотографију коју обја
ра са Марком Васићем, трговцем из вљујемо уз овај текст, Марко је био
Лознице.
успеш ан трг ов ац, нап ред ан и дру
Наиме, Васић се обавезао да уз ме жељубив човек, који је гајио велико
сечну накнаду од 150 динара, у три поверење у друге људе. Управо то ће
наредна месеца (август, септембар, га и довести до банкрота, јер је нео

Уговор о чувању Вукове куће
през но прис тајућ и да буд е жир ант
другима и отплаћујући туђе дугове,
у данима велике економске кризе и
доживео финансијску пропаст. Ина

че, за његовог сина Милисава Васића
забележено је да је враћајући се „са
школовања у Бирмингему донео пр
ву фудбалску лопту и правила фуд
балски игре у Лозницу“.
Лозничанин Милорад Зебић (1883–
1976), пре Другог светског рата високи
државни функционер, вицегувернер
Народне банке и признати стручњак
за економско-финансијска и правна
питања и народну привреду, у својој
књизи сећања Моје родно место, де
тињство и ђаковање, међу двадесе
так старијих Лозничана који су били
„од значаја за трговину и привред
ну снагу овог краја“ помиње и Мар
ковог сродника Станка Васића (стр.
90). Имајући у виду да су послове на
изградњи Вукове спомен-куће води
ли лознички архитекта Миодраг Ст.
Васић и инжењер Миодраг Јовано
вић „који је вршио надзор у току град
ње“, као и нашу пословичну склоност
ка непотизму – нисмо далеко од по
мисли да је баш поменути архитек
та утицао на одлуку Одбора да се за
првог чувара обновљене Вукове куће
прими управо његов материјално по
срнули рођак.

Милован М. РАДИВОЈЕВИЋ
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Метохија – неодвојиви део
српске државе
У Коларчевој задужбини, 22. маја 2013. године представљенo је капитално дело Милана
Ивановића „Метохија – споменици и разарања“. Говорио је Зоран Колунџија, директор и оснивач
ИК „Прометеј“, који је ово вредно дело објавио заједно са „Службеним гласником“ из Београда

З

ашто Метохија? Одавно се све у ме
ни буни кад чујем како наши ме
дији, наши политичари, наши ин
телектуалци називају нашу јужну
покрајину само речју Косово и тако
се уклапају у нечији туђи план, утичу на наш
народ и на преобликовање свести обичног чо
века. Изостављање речи Метохија из назива
Косово и Метохија није само немар и лењост,
то је непоштовање и заборав.
Милан Ивановић пис ао ми је 9. дец емб ра
2010. године: Радио сам за своје године исцрпљу
јућих пуних 20 година у Одбору за Косово и Ме
тохију Српске академије наука и уметности,
и то после редовног одласка у пензију. Ја сам
у Академији урадио огроман посао – оставио
сам три ормана пуна документације о Косо
ву и Метохији, неколико хиљада руком писаних
картончића за картотеку споменика култу
ре Косова и Метохије, водио као се
кретар Издавачког одб ора за три
штамп ан а Кос овс ко-мет ох ијс ка
зборника (1990–1999), писао многе
странице текста за Задужбине Ко
сова, зборнике… те преузео обаве
зу да пишем и за Вашу кућу. Нешто
почео и урадио, али не и завршио. Ја
сам свој рад овога пута посветио са
мо Метохији, и то у ширем саста
ву заједно са Пећким и Призренским
Подгором, Прекорупљем, Дршковни
ком, Дреницом, Подримљем, Хасом,
Гором, Опољем и Средском и претресао подат
ке и своје белешке за преко 740 села (садашњих
и несталих)…
Тако је писао Милан Ивановић, предао ми по
том уредан рукопис и потпуне спискове илу
страција без којих би ова књига била непотпуна.
Ставио је велик и тежак задатак преда ме, али
тај задатак је био инспиративан и нисам га до
живљавао као оптерећење. Није се могло брзо
због обавеза да се много тога провери или при
бави. У томе сам имао и помоћ и подршку, по
чев од племените и добронамерне госпође др
Милице Грковић, преко сјајног фотографа Дра
гана Боснића, колегиница и колега из Мнемози
не, те Музеја Приштине, Републичког завода за
заштиту споменика културе Србије, Министар
ства за Косово и Метохију (сада Канцеларија за

Косово и Метохију), Министарства културе, не
владине организације „ЕУпрогрес” и, коначно,
до господина др Милоша Јагодића и суиздавача,
господина др Радоша Љушића и његових спо
собних сарадника из Службеног гласника. Хва
ла свима!
Овом послу приступио сам са жељом да дам
скроман допринос нашем трајном национал
ном задатку да Метохија вечно остане у памће
њу српског народа. Она је увек била неодвојиви
део српске државе, и у њој је укорењена још од
кнеза Часлава. Бројна су сведочанства о томе
(српски православни манастири: Пећка патри
јаршија, Дечани, Будисавци, Гориоч и Девич
– још очувани, а и они који су данас у рушеви
нама: Студеница Хвостанска, Свети арханђели
код Призрена, Бањска, потом и други историјски
извори: повеље, записи и натписи, фреске, ико
не и надгробне плоче са натписима).
Да Албанаца на Косову и у Метохији није би
ло, потврђују српски топоними, цр
кве и манастири, а ту су и подаци
из турских дефтера све до краја ХVI
века. Пропагандна је и недоказива
досетка да су на Косову и у Метохи
ји претходно живели Албанци, па
су касније, у VII веку дошли Срби и
протерали их. Довољно је указати на
неке од метохијских топонима, који
вековима, вероватно више од миле
нијума, носе словенске називе. Ми
лан Ивановић каже овако: Неколико
метохијских река зову се Бистрице.
А хладна планинска, скоковита и беласаста Бје
луха између планина западно од Пећи, супрот
ставља се својим именом топлој, тихој и спорој
жупској Топлухи у Призренској жупи. Словенски
су и називи села, од оних уписаних 1220. године
у повељи Стефана Првовенчаног: Црни Врх, Че
лопек, Накло, Гораждевац, до данашњих Црних
Лугова и Белих Поља; од Барана, Речана, Доља
на до оних на врховима брегова и главица: Свр
хе, Брежаник, Главичица, Наглавци; од Добрих
Долова, Добродољана и Добруша до Злих Пото
ка и Злокућана; од Дворана и Стародворана до
оних који носе називе по воћу: Ораховац, Воћ
њак, Лесковац (по лески, уписан 1019. под истим
именом и у повељи византијског цара Василија
II), Крушевац, Дреновац, Црнце (по црним дудо
вима који и сада расту у селу на остацима цр

Истраживање културне баштине
Александровачке жупе

У

Зборнику о истраживању нема
теријалног културног наслеђа
Александровачке жупе и околи
не оснажена су досадашња зна
ња о богатој културној баштини
ових простора. У сарадњи са културним и на
учним прегаоцима, користећи сопствена из
воришта нематеријалне културе, локална са
моуправа снажи свој економски и друштвени
развој и опстанак без утапања у опште гло
балне токове, који често за последицу имају
губитак идентитета.
Група истраживача окупљених на пројекту
„Истраживање нематеријалног културног на
слеђа Александровачке жупе“, изнела је у сво
јим радовима прелиминарне резултате прве
етапе наведеног подухвата који ће, надамо се,
бити настављен у скорој будућности.
Зборник, као и сам пројекат, пред
ставља добар пример мултидисци
плин арн ог прис туп а проу ч ав ању
нем ат ер иј алн е култ урн е баш ти
не. Један од општих утисака који се
стиче читајући радове, јесте да се
нематеријална културна баштина
одр еђ еног подручја само оваквим
прис туп ом може ваљ ан о проу ч и
ти. Уредник Зборника, Ивица Тодо
ровић, у уводном раду објашњава
потребу за континуир
 аним, мулти
дис цип лин арн им проу ч ав ањ им а
сад ржаја традиционалн е култ ур е,
чиме се у складу са конвенцијом УНЕСКО по
маже њено очување и преношење. Такође, за
лаже се за промену става према садржајима
српске традиционалне културе која у поједи
ним научним круговима бива негативно вред
нована и одбацивана као предмет изучавања.
Сам аутор је са својим сарадницима прикупио
значајан етнографски материјал на подручју
Александровачке жупе и препознао њене жи
теље као баштинике „живе“ традиције са јасно
утврђеном функцијом у свакодневном животу.
У даљим етапама пројекта најављена је моно
графија са резултатима и анализама прику
пљене грађе.

Неколико аутора на челу са професором Ми
рољубом Милинчићем у заједничком раду из
носи етапе друштвеног и територијалног развоја
Александровачке жупе са објашњењем самог
појма „жупа“ и анализом фактора који су ути
цали на данашњи изглед овог подручја. Текст
којим се потврђује значај територије Жупе као
предмета проучавања српских научника долази
нам од истог аутора и подсећа на беседу Јоси
фа Панчића, којом је ступио на положај ректора
Велике школе, а у којој са одушевљењем говори
о овом простору.
Значајан прилог изучавању друштвено-исто
ријских процеса који су се дешавали на тери
тор иј и Жуп е, јес те рад Драгом ир а Бонџ ић а,
„Описмењавање у Жупи 1945–1950“ у коме се на
основу анализе архивске грађе, локалне штам
пе и статистичких извора стиче увид о култур
но-просветним приликама у Жупи
ХХ века.
Иван Брб орић у раду „130 годи
на од именд ан а Алекс анд ровц а“,
говори о годишњиц и града Алек
санд ровц а кој и је тако наз ван по
прес тол он ас ледн ик у Алекс анд ру
Обреновићу. Захваљујући мудрости
и тактичности својих најугледни
јих житеља, варошица Кожетин је,
указом краља Милана Обреновића,
19. јуна 1882. године преименова
на у Александровац. Овим почиње
период просперитета, у коме након
само две године Александровац по
стаје административни, привредни и културни
центар Жупе.
Мултидисциплинарни и вишедимензионал
ни карактер зборника употпуњује рад Милоша
Станковића који се бави визуелном културом
и уметношћу ХIХ века у Жупи. Јасно је указано
на црквену уметност ХIХ века, дате су смернице
за даља проучавања у виду прегледа сакралних
објеката битних за овај период у коме је простор
Александровачке жупе део ширег културног и
друштвеног контекста.
Рад археолога Игора Стојића, „Резултати пре
лиминарних рекогнисцирања Жупе“, презентује
археолошка налазишта пронађена на просто

кве, и који се помињу у историјским записима
ХIII–ХIV века), до Јагоде и Оскорушишта. Да по
менемо и она села која носе називе по српским
средњовековним властелинима и властелин
кама: Будиславу, Ивану, Данилу, Горазду, Мила
ну, Драгашу, Витомиру, Драгољу, властелинки
Степаниди (Степаници), кћерки војводе Мрк
ше Сићевског, власника оближњег села Сићева и
ктитора цркве Св. Николе у селу. Има назива и
оних села који се брину о начину исхране: Каши
ца или Млечани, или оних која сведоче о неоп
ходности гајења живине: Гуска, Патка и Кокот.
Сви ови називи остали су непромењени и у тур
ским пописима током ХV и ХVI века.
И називи планина носе своја стара словенска
имена: од непроходних Проклетија и њених вр
хова Богићевице, Ђеровице и Богдаче, Ујездне и
Рупа са остацима средњовековних рударских ја
ма у подножју, до Копривника и Јеленка на де
сној страни Пећке Бистрице са селом Кошутане
на левој страни исте реке; од Русолије назване
Мил ан Иван ов ић рођ ен је 15. окт об ра
1923. год ин е у сел у Доб руш и код Пећ и.
Основну школу је завршио у Добруши, а до
1941. и шест разреда гимназије у Пећи, ка
да су све српске школе на Косову и Мето
хији укинуте. Даље школовање наставља у
Битољу и Београду, у VI мушкој гимназији.
Дипломирао је на Филозофском факулте
ту у Београду 1954. године на Одељењу за
историју уметности. Од 1954. до 1956. био
је проф ес ор Средњ е уметн ичке школ е у
Пећи. Године 1956, као први дипломирани
историчар уметности пореклом са Косова и
Метохије, постављен је за директора Покра
јинског завода за заштиту споменика култу
ре у Приштини и на тој дужности je провео
дванаест година. Од 1968. до 1976. године
био је директор Галерије фресака у Београ
ду и музејски саветник Народног музеја у
Београду до одласка у пензију. По одласку у
пензију именован је за члана, а после смр
ти академика Димитрија Богдановића и за
секретара међуодељењског одбора САНУ за
проучавање Косова и Метохије. Преминуо
је 30. новембра 2011. у Београду.

ру Жупе, која су спроведена у оквиру пројекта.
Аутор се дотиче значаја материјалне културне
баштине у схватању комплекса духовне култу
ре овог подручја.
Незаобилазан део сваког пројекта који има
за циљ свеобухватно изучавање нематеријалне
културне баштине, јесу адекватна етномузиколо
шка истраживања. У зборнику су представљена
два рада посвећена овој тематици. Марија Де
лић анализира сеоске свадбене песме из Алек
сандровачке жупе, док се Растко Јаковљевић
бави проблемом лоцирања музике и прегова
рањем партикулара локалне културе кроз одно
се парадигми етномузиколошких истраживања,
на примеру нематеријалног културног наслеђа
Александровачке жупе и околине Трстеника.
Последњи рад у зборнику јесте „Библиогра
фија села Крива Река на Копаонику“, Милована
Матића, који је уложио труд да се систематизу
ју референце значајне за проучавање истори
је овог села.
Научни и културни радници, који су се при
хватили оваквог подухвата, успели су да освеже
досадашња знања о богатој културној баштини
Александровачке жупе. Најзначајнији резул
тат овог зборника био би заједница која поста
је свесна значаја онога што баштини. Тако би
потпомогнута системом локалне самоуправе, у
сарадњи са културним и научним прегаоцима,
користећи сопствена изворишта нематеријалне
културе, помогла свој економски и друштвени
развој и опстанак без утапања у опште глобалне
токове, који често за последицу имају губитак
идентитета. Такође, овакав приступ изучавању
и очувању културне баштине могао би да послу
жи као подстрек за слична истраживања других
геокултурних целина у Србији.

Маја МАРЈАНОВИЋ
Пројекат Нематеријално културно насле
ђе и локална средина, резултати савреме
них мултидисциплинарних истраживања
Александровачке жупе и околних области
спров ед ен је у орган из ац иј и Зав ич ајн ог
музеја Жупе – Александровац, под покро
витељством Министарства културе Репу
блике Србије, чији је руководилац др Ивица
Тодоровић. Осим овог истраживања, Збор
ник је резултат рада и на пројекту „Интер
дисциплинарно истраживање културног и
језичког наслеђа Србије. Израда мултимеди
јалног интернет-портала Појмовник српске
културе“ Етнографског института САНУ.

тако по старим словенским митским русал
кама, Жљеба, Штедина, головрхог Плеша више
манастира Дечана, Голеша на крајњем истоку
и планина обраслих шумом: од Космача и Ли
повица, па до Јеребиња и Мокре горе, „балканске
лепотице”, како је назива Јован Цвијић. Да поме
немо и планину усамљеног имена, Икону, више
села Мушутишта код Призрена и Суве Реке, где
се у бурним и несигурним временима склањала
и сачувала култна икона из цркава и манасти
ра у селима њеног подножја.
Завршна година ХХ и прве године ХХI века до
неле су најтеже дане Метохији. Српска села спа
љена су и опљачкана, Срби убијани и протерани.
У градовима слични злочини – убиства, пљачке
и изгон Срба из кућа и станова. Спаљено је или
срушено 155 српских средњовековних цркава
(примерице, а са уписаним годинама градње:
Мушутиште – 1315, Ђураковац – 1362, Плањане
– 1363, Речане – 1370, Призрен – 1330. и 1371,
Уњемир, Бело Поље, Будисавци – ХIV век).
На три четвртине укупне површине Косова и
Метохије нема ниједног читавог српског гро
бља. Само у последњој деценији уништено је
најмање десетак хиљада надгробних спомени
ка. Булдожерима се бришу српски топоними,
поравнавају и затравњују остаци цркава и гро
баља (у Ђаковици, Долцу, Гребнику, Набрђу, Дво
ранима, итд.).
Албанске власти својевољно мењају веков
не српске називе насеља, а највећа опасност је
преобликовање историје где не дозвољавају да
се наши споменици културе назову српским.
Доследно се званично, у међунар одним кул
турним, научним и другим организацијама и
средствима информисања намећу нови називи
и синтагме. У овој књизи указујемо и на то:
– „византијски православни манастири и цр
кве Косова”,
– „косовски манастири и цркве”,
– „хришћански верски објекти Косова”,
– „културна баштина косовских хришћана”,
– „косоварски хришћански верски објекти”,
– „римокатолички самостани и цркве косов
ских Албанаца”.
Чињенице су ипак другачије: и после свих
разарања наших споменика, ипак је културна
баштина Метохије и Косова (осим неколико ото
манских џамија) – готово сва српска.
Метохија је сећање на златно доба српске др
жаве и цркве, уз то она је географска питомина
и лепота, и то наше благо остаје у вечном пам
ћењу српског народа као корен његовог бивство
вања и симбол идентитета.
Много се зла десило у прошлом и овом веку
у Метохији, а страхујемо и од нових злочина.
Умни Дејан Медаковић указао нам је на Таци
тове речи: Страх је својом стравичном силом
уништио свако људско саосећање. И што је сви
репост била гора, сажаљења је било све мање…
(зато је) најважнији задатак историје да не до
зволи да ниједно велико дело не падне у заборав,
да злим речима и делима обезбеди вечно про
клетство. Уверен сам да књига Милана Ива
новића Метохија – споменици и разарања баш
то постиже.

Зоран КОЛУНЏИЈА

Са трибине у краљевачкој библиотеци

Представљена
Вукова задужбина

У

Нар одној библиотеци Стефан
Првовенчани у Краљеву 29. ма
ја 2013. године представљена је
Вуков а зад ужбин а. Пос ебн о је
било речи о њеном издавачком
програму: чувеном годишњаку Даница, који
је ове године обележио свој вредан јубилеј
– 20 година откако континуирано излази и
књизи Даница за младе, која је ове године по
пети пут изашла и као посебно издање. О то
ме су, с великом љубављу, говорили Миодраг
Матицки, уредник Данице, и сарадница Љи
љана Симић. Речено је да Даница и Даница
за младе имају својеврсну језичку и култу
ролошку мисију, нарочито међу омладином,
и да сви ми заједно морамо више радити на
томе да млади науче да баратају језиком и да
користе његову „силу“. Изнет је податак да су
чланови Уређивачког одбора, са сарадници
ма, у току ове године обишли тридесетак шко
ла, библиотека и градова у Србији, дружећи се
са ученицима, младим ствараоцима, писци
ма и библиотекарима. Миодраг Матицки је
истакао да су са посебном радошћу дошли у
Краљево, за које се с правом каже да је књи
жевна метропола.
У представљању Данице и Данице за младе
учествовали су и писци за децу Гордана Тимо
тијевић и Милоје Радовић.
Договорена је сарадња ове две значајне уста
нове у области културе, а Матицки није крио
одушевљење краљевачком библиот
 еком, нагла
сивши да је оно што је овде видео за њега био
истински празник.
Љ. С.
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РАСПРАВЕ О ЈЕЗИКУ

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Небрига о језику
и политичко општење

Српски језик
кроз тестове 3

Мали је број посвећеника
и стручњака који се
баве језиком, његовом
заштитом и развијањем
ћириличног писма.
Сведоци смо да се све
више користе стране
и непознате речи, чија
прекомерна употреба
делују збуњујуће
и понекад нејасно

П

рофесор Радомир Жи
вотић (1937), у најно
вијој студији Небрига
о језику и политичко
опш тењ е (256 стр.,
Јасен, Београд, 2013), аргументова
но и прецизно указује на овај про
блем, разматрајући га са различи
тих углова (историјски, политички,
научни). Његове критичке језичкостилске анализе су поткрепљене ва
љаним примерима, чињеницама и
непобитним доказима, сакупљеним
са разних страна, а првенствено из
домаће јавности (новине, часописи,
књиге, медији). Залажући се за ја
чање националне самосвести и бес
поштедну борбу за очување језика
и писма, аутор у уводној напомени
наглашава ту потребу и жељу, исти
чући који су то штетни страни ути
цаји и пропусти са којима се готово
свакодневно сусрећемо.
Књига је, иначе, посвећена проф. др
Бранивоју Ђорђевићу поводом годи
шњице рођења (1924–2014), а нима
ло случајно започиње цитатима из
Хиландарске повеље, односно заве
штањем Стефана Немање о очувању
језика, као и мислима Иве Андрића
о једноставности стила и, напослетку,
заповестима кнеза Милоша Обрено
вића у изради закона са изоставља
њем страних речи.
Животићеву студију сачињавају из
ворни текстови објављивани у науч

функц ио н алн ост“ (стр. 13). Проф е
сор Жив от ић с разл ог ом наглаш а
ва појам политичко општење, јер у
њему налази највише примера и до
каза за језичке неправилности, упо
требу страних речи, некултуру говора
и помодарство. Критички и конкретно
указује на политичку комуникацију и
на потребу каква она уистину треба
да буде, у складу са реторичким, ме
дијским и другим захтевима савре
меног доба.
Пор ед уводне напомене, индекса
имена, ужег избора литературе, би
блиографије и белешке о аутору, сту
дија обухвата следећа поглавља: Језик
и нација, Геополитика, глобализам и
језик, Настанак и развитак српског
језика, Правопис српског
јез ик а, Ком ун ик ац иј а и
здравље, Одбрана српског
језика и писма, Устав и је
зик, Лоши новинари кваре
српски језик, Градитељи
језика и савремени фоли
ранти, Политичко опште
ње, Култ ур а пол ит ичког
општења, Посебни облици
политичког општења.
Свака целина има мањи
или већи број одељака, ко
ји су међусобно повезани
и баве се одређеним темама из поме
нутих области.
Полазећи од историјских почетака,
настанка говора и језика, Животић
педантно и врло пажљиво разматра
развитак српског језика и писма, а
нарочито његов положај у савреме
ним културолошким и друштвеним
односима. Непобитним доказима и
примерима указује на поједине про
пус те нов ог прав оп ис а, те при том
предлаже њихова решења и превази
лажење нејасноћа. Говорећи о кваре
њу српског књижевног језика, проф.
Жив от ић ист ич е да су за негов ањ е
говорног и писаног изражавања за
дужени учитељи, наставници, профе
сори у средњим школама, професори
на факултетима, истраживачи у на
учн им инс тит уц иј ам а, нау чн иц и,
академици.
„Дете се од малих ногу учи лепом
и правилном изражавању, учи почев
од буквара па даље, али наша штампа

Др Радомир Животић (1937), универзитетски професор у пензији, ау
тор је бројних студија, уџбеника и књига из области књижевности, нови
нарства, реторике, политике, лингвистике и стилистике. Значајна издања:
ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ ДРАГАНА ЛУКИЋА (1975), ИЗРАЖАВАЊЕ НОВИНАРА
(1981), НОВИНАРСКИ ЖАНРОВИ (1993). РЕТОРИКА И ПОЛИТИКА (1996) и
др. Сарадник је многих угледних листова и часописа, добитник неколико
друштвених признања и награда. Живи и ствара у Београду.
ним и стручним часописима, а који се
сада први пут појављују обједињени
и систематизовани на једном месту,
творећи тако уједначену и заок
 руже
ну идејно-тематску и методолошку
целину. Лингвостилистичком анали
зом и синтезом разматрана су бројна
и актуелна питања, недоумице и про
блеми, али са прихватљивим понуда
ма и предлозима за њихово решавање
и превазилажење. „Пажљивим језич
ко-стилским расправама аутор се за
лаже за чистоту језика, граматичку
прав илн ост, стилс ку кор ектн ост и

понекад руши ауторитет дечјих вас
питача, објављујући текстове с много
грешака. Дете слуша лош говор и на
радију, и на ТВ (мисли се на лоше но
винаре), и не зна коме да верује: свом
учитељу или оном што пише у нови
нама“ (стр. 99).
Аутор ов о интер ес овањ е и бавље
ње овом проблематиком није од јуче
и практично траје две-три деценије,
што потврђује и интервју који је дат
листу Младост (Београд, 1986) под
наз ив ом Как о гов ор е пол ит ич ар и.
Овде Животић без пардона и увија

ња указује на грешке и пропусте наше
политике, на фразеологију обраћања
широким народним масама, на де
магогију у политичким говорима и
посебно на језичке грешке и празно
словље нашег Устава. Као луцидан и
креативан дух, познат као бритко и
оштро пер о, проф. Животић износи
низ занимљивих и прихватљивих ту
мачења, која и те како могу бити од
користи нашој широј јавности, а по
себно онима који воде бригу о језику
и његовој свакодневној употреби.
Ове расправе о језику могу се чи
тат и као бел ет рис тичко штив о, јер
су писане једноставно и разумљиво,
а са друге стране – могу послужити
као добар путоказ и стручна литера
тура о језику и политич
ком општењу код нас и у
свету. Иако настали у ду
жем временском распону,
ови прилози су сачували
свој у акт уе лн ост и при
јемч ив ост пред кој им а
чит ао ц и, нов ин ар и, пи
сци, политичари и други
јавни делатници не смеју
остати равнодушни, буду
ћи да се ова проблемати
ка највећим делом односи
на њих. У својој ширини и
идејно-тематском разматрању, Жи
вотићева комплексна студија, поред
осталог, дотиче и поједине политич
ке, друштвене и социолошке пробле
ме, у којима се критикује поремећена
хијерархија вредности, пад части и
морала, спољњи притисци светских
сила и читав низ других питања из
нашег и светског окружења (ратови,
економска криза, политички избори,
исељавање Срба и Црногораца са Ко
сова и Метохије...). У таквом етичком
и естетичком контексту аутор, дакле,
обрађује и тумачи (не)бригу о језику
и политичко општење, са основним
циљем да им и други посвете већу па
жњу зарад њиховог очувања и зашти
те у „ери компјутеризације и светске
глобализације“.
Тренутну језичку анархију Животић
зналачки и виспрено истражује, пози
вајући се на бројне примере и чињени
це из свакодневне медијске праксе и
политичког живота. У завршном делу
Начела политичког општења (Уместо
закључка) дата су многа објашњења
која се тичу јасноће и разумљивости
мисли, концизности, тачности изра
жавања, живости исказа политичке
поруке, пароле, смисла политичког го
вора и других пратећих елемената.
Овим издањем проф. Животић је
још једн ом пот врд ио свој у ствар а
лачку агилност, истраживачку радо
зналост и несумњиву научно-стручну
обавештеност, која га чини веома ау
тор ит ат ивн им и комп ет ентн им за
бројн а питањ а и расп рав е о јез ику
и политичкој комуникативности на
нашим просторима. Његова упутства,
савети и сазнања су по много чему ко
рисни и драгоцени, а нарочито за оне
који се баве јавним и другим сличним
пословима. Похвално је, такође, што
аутор упућује читаоце на литературу
и друге изворе, где се опширније мо
гу упознати са одређеном тематиком
и проблематиком.

Милутин ЂУРИЧКОВИЋ

Т

оком мај а ове год ин е
Друштво за српски је
зик и књижевн ост Ср
биј е пром ов ис ал о је
нов е књиг е из едиц и
је Наставне библиотеке у Римској
двор ан и Биб лио теке град а. Прв а
промоција била је посвећена књи
зи Српски језик кроз тестове 3, ау
тора Босиљке Милић.
Уредн иц и и рец енз ент и (сер иј а
ла Српски језик кроз тестове, /2/3)
професори Филолошког факултета у
Београду – проф. др Љубомир Попо
вић, проф др Милан Стакић, проф. др
Вељко Брборић и мр Злата Златано
вић – дали су своје виђење ове књиге
и оцену од какве је користи у настави
српског језика у нашим школама.
У њиховој речи довољно је осветље
на концепција приручника и обра
зложен а његов а пот реб а у нас тав и
српског језика. Самим тим су образло
жени и разлози који су Управу Дру
штва определили да покрене рад на
обради и сређивању драгоцене језич
ке грађе са свих нивоа такмичења из
српског језика и језичке културе, коју
је требало поново функционализова
ти и вратити у наставни ток.
На крају је Боса Милић, аутор књиге
Српски језик кроз тестове 3 (и прет
ходне, Српски језик кроз тестове 2),
истакла неке појединости које карак
теришу ове приручнике:
1. Такмичарски материјал je пот
пун о прил аг ођ ен нас тавн им
програмима и захтевима редов
не наставе. Иако је презентиран
у сек венц ам а (по разр ед им а и
областима), изразито доминира
кохез ио н о јед инс тво цел ов ит е
књиге. Управо, поступно стица
ње и усвајање трајнијих лингви
стичких знања о матерњем језику,
умрежених хоризонтално по раз
редима, разуђених кроз језичке
појаве, и вертикално повезаних и
поступно развијаних од основне
школе до завршног разреда сред
ње школе у виду све отвореније
спир ал е, виш им прис туп ом је
зичкој организацији, чиме се до
бија целовита слика о српском
језику.
2. Д
 рагоцено је све што садрже ови
приручници, без обзира на то што
ће се нешто учити тек у старијим
разр едима, или пак, што се не
што већ учило у млађем узрасту.
Стиче се утисак да ове књиге са
држе све оно што мора да се зна
о свом матерњем језику и да је
комплетним садржајима и захте
вима остварен стандард српског
језика као наставног предмета.
То најречитије потврђују високо
постављени циљеви такмичења
за српски језик и језичку културу
који се реализују сваке школске
године масовним учествовањем
ученика.
3. Т
 акође треба имати у виду да на
општинским такмичењима уче
ствује у једној школској години
више од 20.000 ученика – учесни
ка и да су питања прилагођена

осредњем нивоу знања. Питања
за окружна такмичења мобилишу
сложенија знања, док је највиши
ниво оствар ен на републичком
такмичењу где је извршена нај
већ а сел екц иј а учен ика са си
гурнијим стицањем и применом
теоријских знања о књижевно
јез ичкој и прав оп ис ној норм и
српског језика. Зато ове књиге са
држе лакша и тежа питања, за из
диференциране нивое ученичког
знања. Дакле, њиховом природом
и наменом остварују се све карак
теристике савременог наставног
процеса.
Боса Милић је потом изложила и
који су је мотиви определили да се
прихвати овог захтевног посла знају
ћи да је за прву књигу, на којој је ра
дио тим асистената са наше катедре
за српски језик (њих петоро, под ру
ководством проф. Поповића), дакле,
најкомпетентнији за овај подухват,
било потребно неколико месеци. А
скоро после десет година по изласку
из штампе прве књиге (која је одмах
буквално разграбљена), нико се није
прихватао тог рада!
„Мож да дуг им прис ус твом и ра
дом у Друштву (негде од давне 1976.
године сам члан Управе Друштва, а
од 1988. члан уже Управе, па ево све
до данас) осећам да је наше Друштво
кроз све мене и реформе успело да
сачува своје место у образовно-вас
питн ом сис тем у прон ал аж ењ ем
нових и развијенијих садржаја и ме
тода остваривањем нових делатности,
сходно захтевима времена. Друштво
је успело да сачува свој утицај и углед
држећи се основних начела и циљева
постављених при оснивању, пре чита
вог столећа, ’узајамно се обавешта
вати о научним питањима српског
језика и књижевности и радити на
усавршавању наставе тих предмета’.
Тиме су делатности Друштва одређе
не на релацији филолошки факултети
– школа. И неки мој лични допринос
раду Друштва произашао је из тежње
да та релација не буде формална, не
го да буде увек жива, да се остварује
садржајима који су од користи наста
ви: да подстиче унапређење наставе
српског језика и књижевности путем
часописа (покретањем „Света речи“),
обн ав љањ ем нас тавн е биб лио теке,
семинара, такмичења ученика, сек
ција, листова и часописа у основним
и средњим школама. Зато није било
много премишљања приликом при
хватања приређивања ова два при
ручника: Српски језик кроз тестове
2 и Српски језик кроз тестове 3.“
Надајмо се да ће такмичарски зада
ци (у овој поставци) знатно доприне
ти помаку у квалитету знања наших
ученика, наравно, пре свега, захваљу
јући покретању такмичења – дакле,
Друштву и Вуковој задужбини, затим
захваљујући залагању ученика и на
ставника, Министарству просвете и
Вуковој спомен-школи, а изнад свега
великој ангажованости аутора тесто
ва и рецензената са Катедре за срп
ски јез ик Фил ол ош ког факултета у
Београду. Наш заједнички циљ је да
ученици заволе свој језик и унапре
де језичку културу.
Б. М.

Такмичење
ученика основних
и средњих школа
из књижевности
Друштво за српски језик и књижевност
Срб иј е, Мин ис тарс тво прос вет е, нау ке и
техн ол ош ког разв ој а Реп уб лике Срб иј е,
Школс ка управ а Нов и Сад и Карл ов ач
ка гимназија организовали су прву Књи
жевну олимпијаду, тачније – Републичко
такмичење ученика основних и средњих
школа из књижевности.
Такмичење је одржано 11. и 12. маја 2013.
године у Сремским Карловцима, у знамени
тој Карловачкој гимназији, која је основана и
почела са радом пре више од 220 година. По
ред такмичења у знању, на олимпијади је за
учеснике приређен и посебан сценски про
грам (изведена је позоришна представа).
Олимп иј ад у је отвор ил а проф ес орк а
Славица Шокица, директорка Гимназије,
заједно са проф. др Бошком Сувајџићем,
председником Друштва за српски језик и
књижевност Србије.
С. В.
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Дани Београда
Од 16. до 19. априла, по 11. пут, одржана је тра
диционална манифестација Дани Београда, уз
богат културно-уметнички и забавни програм.
Манифестација се одржавала у знаку два битна
датума из историје српске престонице. Реч ј о
16. априлу 878. године, када се први пут бележи
име Београд у једном сачуваном документу, и о
19. априлу 1868. године, када је окончана трои
повековна окупација Београда предајом кључе
ва града кнезу Михаилу Обреновићу.
Главни програм манифестације реализован
је на пет пунктова, уз учешће полазника бео
градских музичких школа. Део програма Дани
Београда био је посвећен Његошу, Црњанском и
Десанки Максимовић.
У холу Старог двора отворена је изложба Пеј
заж и Беог рада, коју је прир ед ио Муз еј град а
Београда. Приказани су пејзажи настали поло
вином 20. века, а међу њима су и радови На
деж де Пет ров ић, Јов ан а Бјел ић а, Мио д рага
Петровића, Јефте Перића... Туристичка органи
зација Београда приредила је низ занимљивих
програма, који су обухватали разгледање Бео
града из сасвим новог угла.

Трагом мисионарског пута
Ћирила и Методија
У Народној библиотеци Србије, 24. маја, отво
рена је репрезентативна изложба ћирилских ру
кописа Расејаше речи међу народе нове, поводом
1150 година од почетка мисије Ћирила и Ме
тодија. Годину великог јубилеја хришћанства,
Унеско је прогласио и годином Ћирила и Ме
тодија, у част солунске браће који су на позив
кнеза Растислава 863. године кренули пут Ве
лике Мораве да проповедају хришћанску веру.
Писмом које су створили за потребе превођења
црквених књига задужили су словенске наро
де и одредили њихову културу у вековима ко
ји су долазили.
Публика је била у прилици да види ориги
налне рукописе с почетка тринаестог века, као
и призренске преписе Душановог законика и
средњовековног романа Александрида.

Стеријино позорје
У Српском народном позоришту у Новом Са
ду, 25. маја, почело је 58. Стеријино позорје, које
је отворио редитељ Емир Кустурица. Прва пред
става такмичарског програма била је Зона Зам
фирова, у извођењу Позоришта на Теразијама,
у режији Кокана Младеновића.
Приликом отварања овогодишњег Позорја,
Емир Кустурица је поменуо Јакова Игњатови
ћа, Милоша Црњанског, Ђуру Јакшића, Стевана
Сремца, Саву Шумановића, Исидору Секулић,
који су, како је рекао, били део његове младо
сти и развоја, а када се тој плејади дода и име
Јов ан а Стер иј е Поп ов ић а – онд а је то прав а
репрезентација, што је изазвало буру смеха и
аплауз публике. Посебно је истакао да постоје
многи разлози за очување Стеријиног позор
ја, а јед ан од главн их је – очув ањ е Стер иј и
ног дела.

Награда Бранко Ћопић
Награде из Фонда Задужбине Бранка Ћопића
за дела објављена у 2012. години, уручене су 29.
маја 2013. у Салону Српске академије наука и
уметности Драгу Кекановићу за роман Вепрово
срце и Верољубу Вукашиновићу за збирку пое
зије Изнад облака.

Дан Југословенске кинотеке
Дан Југословенске кинотеке обележен је 6.
јуна 2013. године свечаном академијом и до
делом награда у новом здању Кинотеке, док је
у Музеју Кинотеке отворен 15. фестивал игра
ног филма, на коме је приказано 50 филмских
оствар ења, с почетка 20. века, из двадесетак
европских архива.
Овогодишњи Златни печат Кинотеке доби
ли су глум ац Драган Никол ић и сцен ар ис та
Гордан Михић. У оквиру прославе Дана Југо
словенске кинотеке приказан је ексклузивни
документарни материјал Прослава 1600 година
Миланског едикта у Нишу 1913. године и Повра
так српске војске из балканских ратова, Ђоке
Богдановића.

У славу музике
У Коларчевој задужбини, 15. јуна, у оквиру
циклуса У сусрет јубилеју, Беог радска филхар
монија је извела Бетовенову Девету симфонију,
којом је обележила 90 година свог постојања. На
почетку концерта шеф – диригент Мухаи Танг
обратио се публици речима да ће бити изве
дено нешто неочекивано, а затим су се зачу
ли тонови добро познате нумере Happy Birthday
to You. Директор Филхармоније, Иван Тасовац,
обратио се публици бираним речима и захва
лио присутнима и њиховим прецима што су
90 година били верни поклоници Филхармо
није, јер она без те љубави не би ни опстала.
Такође је најавио прву америчку турнеју Бео
градске филхармоније, 2014. године, за коју је
део средстава прикупљен на добротворном га
ла концерту и донаторској вечери са маестром
Зубином Мехтом.
У изв ођ ењу Бетов ен ов е Дев ете симф он иј е
учествовао је и хор Вива вокс и солисти Софи
ја Пижурица, Јелена Кончар, Саша Петровић и
Драгољуб Бајић.
Циклусом У сусрет јубилеју Београдска фил
хармонија је током целе сезоне евоцирала успо
мене из своје деведесетогодишње историје.

Десанки у част
У Спомен-кући Краља Петра, 18. јула, у орга
низацији Библиот
 еке града Београда отворена
је изложба Десанка Максимовић – Памтићу све,
поводом обележавања 20 година од смрти и 115
година од рођења велике српске поетесе.
На 25 вел ик их ба
нера представљени су
најважнији моменти
из живота и стварала
штва Десанке Макси
мовић – детињство и
младост, школовање
од Бранк ов ин е, Ва
љева, Београда до Па
риза, први песнички
пок уш ај и, као и пр
ви обј ављен и стихо
ви у часопису Мисао.
Пос ет ио ц и су могли
да виде и најзначај
није стране и домаће
Десанка
награде и признања
Максимовић
која је песникиња до
била током свог дугог
и плодног животног века.
За реализацију изложбе коришћена су до
кумента, фотографије, издања књига која су у
власништву пор одице Десанке Максимовић,
Архива Југославије, Архива САНУ, Архива Зма
јевих дечјих игара, Вуковог сабора...
Аутор изложбе била је Олга Красић Марјано
вић, а за дизајн изложбе и каталога била је за
дужена Амалија Витезовић.

Анжујска. Овом манифестацијом културе, умет
ности и науке отворене су и 20. Рашке духовне
свечаности, на којима су у протеклих 20 година
учествовали познати уметници, писци, филозо
фи, духовници, научници, филмски и позори
шни ствараоци.
Током ове свечаности представљени су књи
жевни портрети Светислава Басаре и Слободана
Ракитића, а глумац Милан Гутовић је имао своје
ауторско вече. Када је реч о научном програму,
приказан је филм о Теслином чудесном свету
електрицитета и одржана трибина о примени
вештачке интелигенције. У музичком програму
гостовао је Душко Гојковић, један од великана
европске и светске џез сцене.
Рашке духовне свечаности сваке године пру
жају прилику да се обиђу историјске и архе
олошке знаменитости овог краја, као што су
манастири Кончул, Нова Павлица и Градац.

Дани српског духовног
преображења
Од 19. до 28. августа у Деспотовцу је одржана,
21. пут заредом, традиционална културна ма
нифестација Дани српског духовног преображе
ња. Публика је уживала у бројним концертима
духовне, џез, забавне и српске традиционалне
музике и књижевним вечерима.
Манифестација је почела интонирањем хим
не Боже правде, а затим је наступило Прво бео
градско певачко друштво са концертом духовне
музике Другом руковети Стевана Мокрањца.
Током трајања маниф естације изведене су
две позоришне представе, отворена је и изло
жба слика, а Дане српског духовног преображе
ња затворио је наступ КУД Српске заједнице из
Македоније.

Светлост Теслиног дела
Поводом седам деценија од смрти великог
српског научника Николе Тесле, у Галерији на
уке и технике САНУ, 21. августа, отворена је из
ложба слика Светлост Теслиног дела – Србин
који је задужио човечанство – Никола Тесла, ко
ју је приредио Момчило – Моша Тодоровић. Ис
пред САНУ је привремено била постављена и
скулптура Николе Тесле, рад вајара Николе – Ко
ке Јанковића. Отварању изложбе присуствовао
је и патријарх српски, господин Иринеј.
Организатори изложбе су Канцеларија Владе
Србије за сарадњу са дијаспором и Србима у ре
гиону и Уметничка галерија Радионица душе.
После Галерије САНУ, изложба је у септембру
била приказана у згради Мисије Србије у Ује
дињеним нацијама у Њујорку, где је било изло
жено 40 ликовних радова еминентних сликара,
попут Зорана Илића, Јасмине Сарић, Бранисла
ва Стефановића, Љубодрага Јанковића, инспи
рисаних Теслиним делом и ликом.
Изложба Светлост Теслиног дела, након Њу
јорка, приказана је у Торонту, Чикагу, Филадел
фији...

Дани Петра Кочића
Опелом и полагањем венаца на гроб књи
жевника у Алеји великана на Новом гробљу,
у Београду су 22. августа почели Дани Петра
Кочића. Први пут су министри културе Србије,
Братислав Петковић, и Републике Српске, Горан
Мутабџија, као и представници Завичајног дру
штва из Бањалуке и два удружења књижевника
учествовали у обележавању књижевно-народ
ног сабора Кочићев збор – манифестације која

Осам векова
Ђурђевих ступова

Лауреати, Драго Кекановић
и Верољуб Вукашиновић
О награђеним књигама, али и о Бранку Ћопи
ћу говорили су академици Светозар Кољевић и
Милосав Тешић. Беседили су и награђени, који
су посебно истакли утицај Бранка Ћопића на
њихово стваралаштво.

Дисова плакета
У Чачку је 29. маја 2013. уручена Дисова пла
кета Петеру Хандкеу, аустријском књижевни
ку, за целокупан књижевни допринос ширењу
истине о српском народу и култури. Одлука о
додели Дисове плакете Хандкеу донета је по
водом обележавања пола века трајања Дисових
свечаности. Прво Дисово пролеће организовано
је 13. априла 1964. године, а награду је устано
вила Градска библиотека Владислав Петковић
Дис. Организатори 50. Дисовог пролећа били су
Градска библиотека и Одбор, а покровитељи су
град Чачак и Министарство културе Републи
ке Србије.

Манастир Ђурђеви ступови код Берана 3. и 4.
августа обележио је осам векова постојања. За
све то време имао је капиталну улогу у очува
њу националне свести, јединства српског наро
да и ширењу културе на северу Црне Горе. Био
је један од манастира који је у прошлости имао
и улогу духовног центра ослободилачке борбе
против турског освајача. Подигнут је 1213, као
задужбина жупана Првослава Немањића, си
новца Стефана Немање, а свети Сава је 1219.
године у том манастиру основао једну од првих
седам епископија – Будимљанску.
Манастир је у прошлости пет пута спаљиван и
разаран, али исто толико пута и обнављан. Пр
ви пут је то било 1738. године, а пети пут 1912.
године, уочи Првог балканског рата. Од 2001. го
дине манастир је седиште Епархије будимљан
ско-никшићке.
Прослава Осам векова трајала је два дана: пр
вог дана одржана је свечана академија, а дру
гог је служена света архијерејска литургија. Овој
значајној годишњици присуствовали су патри
јарх српски, Иринеј, премијер Србије, Ивица
Дачић, и црногорски председник, Филип Вуја
новић.

Рашке духовне свечаности
У манастиру Градац, од 15. до 19. августа, отво
рена је изложба ликовних радова насталих у ме
ђународној ликовној колонији Академија Јелена

У Удружењу књижевника Србије одржано је
и књижевно вече Змијање у Београду, Српска у
Србији.

Бранково коло
У Сремс ким Карл овц им а, од 6. до 16. сеп
тембра, одржана је песничка манифестација
Бранково коло, у част српског песника Бранка
Радичевића. Овогодишње, 42. Бранково коло,
пригодном беседом отворио је песник Влади
мир Јагличић који је истакао да је Бранко Ра
дичевић младост српске пое зије која не уме
остарити. На отварању ове значајне песничке
манифестације учествовали су: гајдаш Максим
Мудринић, оперска уметница Весна Аћимовић,
Бојана Николић и етногрупа Српски гласови,
као и песници који су казивали своје стихове –
Стеван Тонтић, Мирјана Божин, Горан Симић,
Милена Северовић, Драгослав Дедовић, Дамир
Малешев и Стела Манасијевић.
Овогодишње Бранково коло било је у знаку 130
година од преношења земних остатака Бранка
Радичевића из Беча на Стражилово и два века
од рођења Петра Петровића Његоша.
Програм манифестације одвијао се и на Стра
жилову и у Новом Саду.

Имагинарни Балкан
У Историјском музеју Србије, на Тргу Николе
Пашића, 9. септембра свечано је отворена међу
народна путујућа изложба Имагинарни Балкан.
Идентитети и сећање у дугом 19. веку“. Изло
жба је приређена заједно са националним исто
ријским музејима из
југ ои с точн е Европ е,
а под окриљ ем Уне
сков ог Рег ио н алн ог
бироа за науку и кул
туру у Европи, са се
диш тем у Вен ец иј и.
У изложби је учество
вало 12 националних
истор ијс ких муз еј а
из Албаније, Босне и
Херц егов ин е, Бугар
ске, Црне Горе, Грчке,
Кипра, Хрватске, Ма
кед он иј е, Нем ачк е,
Румуније, Словеније
Плакат за слет
и Срб иј е. Окуп љај у
српских школа 1914, ћи предмете из 12 зе
Музеј Републике
маља, ова изложба је
Српске, Бања Лука
први пут покушала да
прикаже историју ре
гиона као целину, подвлачећи феномене који су
били заједнички друштвима овог поднебља у 19.
веку. У оквиру изложбе приказан је и докумен
тарни филм Чија је ово песма Аделе Пејеве.

Мокрањцу у спомен
У Неготину су од 13. до 20. септембра одржа
ни 48. Мокрањчеви дани, у спомен на једног од
највећих српских композитора. Традиционална
манифестација почела је подизањем заставе и
полагањем цвећа на споменик композитору у
дворишту Мокрањчеве куће у Неготину. О Сте
вану Стојановићу Мокрањцу говорио је књижев
ник Адам Пуслојић. У оквиру Мокрањчевих дана
одржано је традиционално натпевавање хоро
ва, а од пет хорова победило је Црквено певач
ко друштво Вила из Приједора.
Мокрањчеви дани ове године су били у знаку
обележавања две годишњице: 200 година од ро
ђења Петра Петровића Његоша и 200 година од
смрти Хајдук Вељка. Тим поводом је изведен по
зоришни игроказ Житије Хајдук Вељка Петро
вића, у режији Србољуба Божиновића.

Изложба о Стефану
Немањи
У Нар одн ом муз еју у Бео град у, од октоб ра
2013. до фебруара 2014. биће отворена изложба
Завети и поруке. Стефан Немања – девет веко
ва, поводом 900 година од рођења родоначел
ника лозе Немањића.
Поставка обухвата 23 копије фресака из срп
ских средњовековних манастира и 85 оригинал
них средњовековних предмета из богатог фонда
Народног музеја, а изложени су и предмети из

Споменик Петру Кочићу у Београду
се већ 48 година одржава у Кочићевом завича
ју Змијању, манастиру Гомионица и Београду.
У пригодном обраћању гостију и домаћина ис
такнуто је да се Петар Кочић подједнако бавио
књижевним радом и кроз писану и живу реч бо
рио се за оне вредности које су и данас актуел
не. Речено је да је он писао за 21. век, јер жеља
за слободом, борба за малог човека, за правду и
правицу, јесу универзалне и вечне теме.
Дани Петра Кочића настављени су у Чубур
ском парку где су песници казивали своје сти
хове испред споменика Кочићу.

Мирослављево јеванђеље
12. века са локалитета Рас и накит пронађен у
некрополама. Изложено је и Мирослављево је
ванђеље које је актом Народне скупштине из
1979. проглашено за културно добро од изузет
ног значаја, а 2005. године уписано у листу свет
ске културне баштине Унеска.

Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Више од обичних
сећања
Књига Моја Лозница – уредник Зоран Милошевић,
издавач Центар за културу Вук Караџић, Лозница
– својеврстан је мост између некадашњих, садашњих
и будућих Лозничана. Од првог до последњег слова она
је и узбудљив документ о менама кроз које је овај град
деценијама, па и вековима пролазио. Садржај књиге
обогаћен је и стваралачким биографијама
и репрезентативним фотографијама истакнутих
личности из лозничког краја

Л

оз ниц а је тек ове го
дине смогла снаге да,
поп ут нек их град ов а
у Србији, својим сада
шњим генерацијама и
широј јавности представи само део
свог, одиста великог интелектуал
ног и креативног потенцијала, који
се у минулим деценијама одлио из
ње и, знањем и талентом, уграђивао
у токове српске али и светске науке,
културе и уметности.
Учињено је то на један специфичан
начин. Књига Моја Лозница доноси
сећања људи који су рођењем, детињ
ством, раним школовањем или неким
другим поводом везани за лознички
крај. О тим данима говори тридесетак
виђенијих личности, професионално
остварених у другим сре
динама: успешних спор
тиста, научника, радника
и универзитетских профе
сора, естрадних послени
ка, уметника респективно
поз иц ио н ир ан их у све
ту муз ичког и ликовн ог
стваралаштва, филмског,
позоришног и литерарног
израза – а међу којима су
и четири академика: Јован Цвијић,
Момчило Спремић, Мића Поповић и
Зоран Ж. Аврамовић.
У овим сећањима – писаним, ка
ко се и могло очекивати, емотивно
и носталгично – упоредо са урбани
стичком сликом негдашње Лознице
живе и детаљи из свакодневног жи
вот а вар ош ког и упамћ ен и учит е
љи, наставници, професори и други
драги ликови који су, посредно или
неп ос редн о, утиц ал и на жив отн а
усмерења „јунака“ овог занимљивог
зборника. Свака његова страница за
служује посебну пажњу читаоца, па
био он Лозничанин или не, јер са тих
страница проговарају заиста необич
не људске судбине. Како, на пример,
не поменути „чистокрвног Немца“, др
Јозефа – Јоцу Дебељуха, рођеног Пан
чевца, кога ће животни путеви одве
сти у Келн, али коме је било довољно
само 4-5 година проведених у „ма
лој вароши на Штири“ па да Лозницу
заувек понесе у срцу и своју привр
женост овом граду и Србији искаже
знач ајн им дон ац иј ам а лоз ничком
Црвеном крсту, прикупљеним уз по
моћ немачких хуманитарних орга
низација током деведесетих година?
Како и у једном овако ограниченом
приказу заобићи лик учитељице Зоре
Васић, која је родитељску кућу са шест
соба за издавање „преко пута Вуковог
парка у Београду“ (а „пре удаје није
хтела да једе хлеб већ само кифле“)
заменила вајатом у Горњој Бадањи, у
коме се „ледила вода у лавору“, а ки
фле – тврдом јадарском пројом. Како
превидети Лешничанку, др Лепосаву –
Пепшу Вушковић, професорку физике
на универзитету у Норфолку (Вирџи
нија), која са својом потомством жи
ви у пет временских зона? Или: зашто
не скренути пажњу на Мирека Бже
жињског, који је – откако је као ше
снаестогодишњак и члан фолклорног
ансамбла из Плоцка упознао Лозницу
и гостољубивост Лозничана – постао
напросто опседнут Србијом, сприја
тељио се са многим играчима из „Ка
раџићевог“ фолклора, научио српски
језик, па ни данас, како каже, не уме
да разреши интимну дилему да ли је
„пољски Србин или српски Пољак“?
Иако су сви аутори прилога, које је
марљиви уредник Зоран Милошевић
уврстио у књигу, коректно схватили
„задатак“ и у својим сећањима по
хранили и неке драгоцене чињенице
опш тиј ег значај а, дубином проми
шљања живота и начином обликова
ња својих виђења издваја се неколико
књижевних записа. Ту је, пре свега,
изузетан запис, увек реторски надах
нутог Светислава Божића, још у де
тињству загледаног у тајновите таласе
Дрине, која најлепше пева код Брање
ва, поетично и метафорично назва
ног завијутка подно Лозничког поља,
означеног у тексту не само као рибо
ловачки елдорадо већ и као генератор

ауторове стваралачке енергије. Ослу
шкујући удес човека овог нашег под
рињско-балканског поднебља, аутор
баш ту разазнаје „хук ага и бегова и
сиротиње раје“, „германско-угарске и
римске игре без граница“, разабира
судар аутохтоног са медитеранским,
западним и оријенталним и медити
ра о хармонском механизму „једног
света“ који се кроз историју небројено
пута преметао заборављајући својим
површинским слојем изворе напаја
ња и постојања.
Зоран Стефановић – драматург, пи
сац и међународни културни активи
ста – пишући о себи, своје утемељене
и убедљиве опсервације завршава су
гестијом да само са јасном свешћу о
томе ко смо и шта смо можемо сигур
но корачати у извеснију будућност.
Мил ом ир Ђук ан ов ић,
јед ан од 4–5 успеш них
књиж евн их ствар ал ац а
потеклих из Вуковог и Цви
јићевог завичаја, такође је
искочио из клишеа и уме
сто класичног сећања чи
таоцима подарио правцату
уметничку причу Мост на
Штири као сабирну тачку
својих веза са Лозницом.
На времешније Лозничане и оне који
се присећају неких ликова из педесе
тих – са варошких улица, неуређених
„спортских“ терена или учионица –
еликсирски ће деловати урнеб есна
хумореска Шут са Мераје кардиоло
га, универзитетског професора меди
цинских наука, др Вјекослава – Браце
Ороз овића. Академик др проф есор
Момчило Спремић прилаже књизи и
завичају занимљив истраживачки рад
Дубровчани у Зајачи.
Овакви какви смо – сујетни, инерт
ни, егоцентрични партијски и стра
начки завађени – наћи ћемо, свакако,
и одређених (не)оправданих замер
ки уредн ик у и идејн им творц им а
овог зборника, али све оне падају у
воду пред чињеницом да је књига Мо
ја Лозница својеврстан мост између
некад аш њих, сад аш њих и буд ућ их
Лоз нич ан а, од прв ог до пос ледњ ег
слова узбудљив документ о менама

Ђорђе Стратимировић
поново међу Србима
Ђорђе Стратимировић, „Успомене“,
друго издање, приредио Жарко Димић,
Мало историјско друштво – Нови
Сад, Нови Сад, 2013, стр. 425

П

рошло је тачно 100 година како је
син генерала Ђорђа Стратимирови
ћа објавио његове Успомене на срп
ском језику. Успомене су састављене
1894. године тако што их је генерал
Стратимировић диктирао својој кћерки Љубици.
Десет година касније Стратимировић је своје успо
мене написао и на немачком језику. Оне су под
насловом Was ich erlebte објављене у Бечу 1911. а
Успомене на српском, уз додатке које је приредио
његов син Ђорђе Ђ. Стратимировић, 1913. године.
У Успоменама генерала Стратимировића на срп
ском језику коришћени су и неки делови из књи
ге на немачком. Својом главнином оне обухватају
период од 1848. до 1872. године.
После сто година, Мало историјско друштво – Нови
Сад, уз финансијску подршку Градске управе за кул
туру Новог Сада, поново је објавило Успомене гене
рала Ђорђа Стратимировића, знајући да је књига из
1913. постала раритет који се може наћи још само у
централним библиотекама, а да је њен садржај, као
и аутор, важан не само генерацијама из протеклих
векова, већ и данашњим генерацијама. Приређивање
другог издања Успомена генерала Ђорђа Стратими
ровића, уз техничку помоћ кустоса Ђорђа Бошковића
из Руме, дело је нашег познатог историчара Жарка
Димића, управника Архива САНУ у Сремским Кар
ловцима. Уредник издања је др Драго Његован, му
зејски саветник из Новог Сада.
Друго издање Успомена Ђорђа Стратимировића
снабдевено је опширним предговором Жарка Дими
ћа и именским регистром који је приредила Гордана
Ђилас, чиме је савременом читаоцу овог штива пру
жена неопходна помоћ за боље разумевање основ
ног текста.
Ђорђе Стратимировић је у српску и европ
ску историју ушао 1848. године, за време
српско-мађарског рата за и против Српске
Војводине, која је проглашена на Мајској
скупштини у Сремским Карловцима. Наи
ме, Мађари су 1848. године повели не само
борбу за своју слободу у односу на Беч, већ
и борбу против српске слободе у односу на
Будим и Пешту. Поред патријарха Јосифа
Рајачића, као несумњиво прве личности у
Српском народном покрету 1848/1849. го
дине, друга по значају личност свакако је
млади Ђорђе Стратимировић, који је на вој
ном плану чак и предњачио. Овај племић
и школовани официр, због свог ратног умећа, личне
храбрости и урођеног предводништва, заслужио је име
„вожда“, по узору на Карађорђа Петровића.
Ђорђе Стратимировић, рођен 1822. године у Новом
Саду, потиче из знамените породице Стратимиро
вић, пореклом из Херцеговине. За војничке заслу
ге Стратимировићи су добили племство почетком
18. века од аустријског цара Карла VI, као и пуста
ру Кулпин у Бачкој са више од 10.000 јутара плод
не земље. Један од најзнаменитијих представника
ове породице био је карловачки митрополит Стефан
Стратимировић, који је од 1790. до 1836. године био у
столици патријарха Арсенија III Чарнојевића у Срем
ским Карловцима.
Отац Ђорђев, Василије пл. Стратимировић, кулпин
ски велепоседник, свршио је права и био фишкал
фрушкогорских манастира. Мати његова, Јулијана,
била је кћи Јована Петровића, сенатора новосадског
и синовица епископа бачког Гедеона Петровића.
Ђорђу је била предодређена војничка каријера, за
коју се и школовао, јер је тај пут многим Србима, а
нарочито племићима, у Аустријској царевини под
Хабзбурзима отварао врата успеха у животу. После
кадетског курса у Тителу, командном месту Шајка
шког батаљона, Ђорђе је са успехом завршио беч
ку Војну академију. Прву војну службу као хусарски
официр обављао је у Ломбардији. Војну службу напу
стио је 1843. године и вратио се у Нови Сад и Кулпин,
где се оженио Маријом пл. Зако, која је умрла 1848.
године. После се (1854) оженио Албином пл. Бек из
Беча. Кум на венчању био је српски кнез у егзилу Ми
хаило Обреновић, а венчање је обавио епископ бачки
Платон Атанацковић. Из овог брака имао је кћерку
Љубицу и синове Милоша, Ђорђа и Милана.

ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА
Споменик Вуку у Лозници
кроз које је овај град деценијама, па
и вековима пролазио. Обогаћена ства
ралачким биографијама и репрезен
тативним фотографијама, ова књига
је потврда даровитости људи из овог
краја, ширине и домета њихових ду
ховних интересовања, а, у исти мах,
васп итн о штив о и још јед ан доказ
перм ан ентн ог чов еков ог нап ор а и
потреб е за превазилажењем посто
јећег. И, на крају, она носи и особ е
ну препоруку да је Лозница, са својом
околином, и пријатна туристичка де
стинација и место перспективног по
словног улагања.

Милован М. РАДИВОЈЕВИЋ

Сава и Умка
Једном, кад је била страшна зима и пуцали и др
во и камен, и велика река крај Београда се заледи.
Људи нису тражили пута и моста, него су реком
ходили, било у групи или појединце, било на ко
лима или пешице.
Тако кад већ пролеће беше на помолу, а лед још
сав, девојку-сиротицу по имену Умка пут нанесе на
залеђену реку. Враћала се из града где је продавала
рибу и журила да још за видела стигне кући, како је
и због тога њена маћеха не би карала и тукла.
Брзим кораком сиротица дође негде до средине,
кад у тај час нешто страшно поче да тутњи, да се кр

Ђорђе Стратимировић
Ђорђе Стратимировић је још пре Мајске скупштине
у Сремским Карловцима, када је проглашена Српска
Војводина, дошао у сукоб са водећом личности Мађа
ра – Лајошем Кошутом. Наиме, као члан новосадске
делегације, чији је био циљ да се споразуме са мађар
ском револуционарном владом о укидању феудали
зма, слободама грађанским и народним, при спомену
права Срба као нације, чуо је Кошутово резолутно да у
Угарској постоји само једна нација, и то мађарска. Он
је тада рекао да у том случају Срби своја права морају
потражити на другој адреси (што је значило у Бечу),
на шта је Кошут изјавио: „Онда ћемо укрстити своје
мачеве!“ На то је Стратимировић рекао:
„Србин никада није био кукавица“.
После овог неуспешног састанка Мађа
ри су се отворено спремали за рат. Рат је
почео 12. јуна 1848. нападом мађарских
трупа под командом генерала Храбовског
из Петроварадинске тврђаве на Сремске
Карловце. Напад је одбијен уз пресудно
командовање Ђорђа Стратимировића што
је била прва српска победа. Током 1848–
1849. било је још великих бојева у којима
је Стратимировић предводио победничку
српску страну. Међутим, ову борбу, како
војничку, тако и политичку, обележили
су повремени сукоби његови са патријар
хом Рајачићем који је у својој личности сконцентри
сао сву власт после изненадне смрти војводе Стевана
Шупљикца крајем 1848. Следила су театрална мире
ња, па нова спорења. Рат са Мађарима, у склопу ау
стријско-мађарског рата ширих размера, завршен је
средином августа 1849. после руске интервенције у
корист аустријског цара.
Тада је Аустрија прогласила на територији исто
ријске јужне Угарске Војводство Србију и Тамишки
Банат као круновину, потпуно независну од Угар
ске, а аустријски цар је узео себи титулу српског вој
воде. Војводство је укинуто после једанаест година,
али идеја српске државности није могла бити уки
нута. На Благовештенском сабору (1861) поново је
тражена српска аутономија, али није добијена, већ
је после неколико година уследила аустро-угарска
Нагодба (1867), те закон о народностима (1868), који
Србе, као ни Словаке, Румуне и остале народности у
Угарској, више није могао задовољити.
О свему томе пише у својим Успоменама Ђорђе
Стратимировић, који ће после реактивирања своје
војничке службе стићи до генералског чина, сећају
ћи се идеала и бојева из младости.
Стратимировићеве Успомене су узбудљиво и поуч
но штиво, историјски извор првог реда У овој књизи
наћи ћемо описе битака, епске песме о Стратимиро
вићевим бојевима и друге занимљиве прилоге. Га
лерија ликова које помиње Стратимировић обухвата
најзначајније Србе и друге Европљане из 19. века.
Друг им изд ањем Успом ена ген ер ал а Ђорђ а пл.
Стратимировића учинили смо га нашим савремени
ком од кога се има шта чути и научити. Ђорђе Стра
тимировић је опет међу Србима.

Драго ЊЕГОВАН

ши и ломи, да се она већма уплаши. Уто се залеђе
на река стаде делити на велико и мало комађе које
сила воде стаде наједном низводно кретати.
Умка поче запомагати, призивати добре људе и
самога Бога, али спаса ниоткуда. Да л’ је нису чули
или нису смели, оно, нико не поможе.
У испосничкој ћелији на обали реке задеси се
чувени Светитељ који је обилазио цркве и ћели
је гледајући како му народ живи, и како виде ону
јадницу где скрушено ишчекује судњи час, он се
силно ражалости.
Очи подиже небу, јави се самом Господу, па онда
прекрсти у ваздуху, и стварно се догоди чудо: река
стаде да тече, лед се поново зацели и девојка прво
бојажљиво, а после трчећи пређе на другу обалу и
кући стиже пре мрака.
Народ је чуо за ово Светитељево дело и у спомен на
њега реку назову САВА, а место одакле ова несрећ
ница беше родом доби по њој ново име УМКА.
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Косово у епској народној
поезији
Епске народне песме су наша класика,
једина и права, на којој смо одрасли.
Косовска легенда пружа поглед у дубину
српске традиције

Огран ак Вуков е зад уж бин е у Чачк у, у
оквир у зав рш ног прог рам а Летњ их да
на културе организовао је крајем августа
2013. године, у сарадњи са Регионалним
центром за професионални развој запосле
них у образовању, трибину на тему Косово у
епској народној поезији. Говорио је др Бошко
Сувајџић, професор Филолошког факултета
у Београду, председник Друштва за српски
језик и Међународног комитета слависта и
заменик председника Управног одбора Ву
кове задужбине.
Негујући традиционалне вредности наше ду
ховне културе, ми у Огранку Вукове задужби
не као чувари симбола и баштине сопственог
идентитета, сматрали смо својом дужношћу да
проговоримо о историјским ранама везаним
за косметски простор, али језиком народне по
езије. У то име, бројну публику је поздравила
председник Огранка, мр Гроздана Комадинић,
истакавши да наша епска поезија и „јесте и ни
је историја, али је народ увек у нечему тражио
упориште, да би наставио свој живот и борбу да
ље“, као и управник Вукове задужбине Славко
Вејиновић, који је чачански Огранак издвојио
као један од најуспешнијих у задужбинарској
мрежи. Директорка Регион
 алног центра Гори
ца Станојевић рекла је да ће се поново учити у
школама народна поезија и да је потребно обна
вљати то колективно памћење. Својим баршуна
стим гласом вече је оплеменила Сара Плазинић
певајући косовске песме, с којом је на крају и
читава публика запевала, неретко и кроз сузе, Еј,
драги, драги, божурове сади. Матуранти чачан
ске Гимназије Јована Лазовић и Павле Глинтић

носно индивидуализације. У низу историјских
споменика помиње се и да је постојала некаква
неслога у хришћанском табору, и група девет за
вереника, међу њима и неименовани јунак ко
ји је убио султана, византијски извори помињу
Милоша Кобилу, а тек крајем 15. века помиње
се и име јунака, Кобилић, а потом Обилић – ка
же др Бошко Сувајџић и наводи два круга изво
ра о Косовском боју.

Визија националне историје
Први и најстарији слој народних песама су
велике песме дугог стиха – бугарштице (15-16
слогова) у којима је велика пажња посвећена
Милошу Кобиловићу и начину његовог хватања,
са низом митолошких остатака, који у народној
књижевности постаје митолошки херој који се
у космогонијском смислу супротставља демо
ну, а не само епски јунак. Ту је витешки мотив
сахрањивања под ногама владара, мотив зава
ђаних жена око порекла и првенства власти о
коме је непримерено говорити, али вековима
се просејавало оно што остаје, до Вука се деша
вало „ресетовање“ традиције, али та спона са
историјом остаје, јер је суштина епског певања
да се управо очува спомен на оно што је вредно
спомена. У епској поезији ангажоване су упра
во највише инстанце у вишем смислу када се
каже „Све је свето и честито било и миломе Бо
гу приступачно” да би се „оправдао“ пораз, како
се то испоставило касније у историјским изво
рима, а као разлози се наводе: бројност турске
војске, издаја Вука Бранковића и Божија воља.
Виталност косовске легенде живи и у свим пе
смама Филипа Вишњића, иако он пева током
Првог српског устанка о победи, са визијом на
ционалне историје.
– Та велика прича о жртвовању и слободи је у
наше време прилично банализована, то су уни
верзалне ствари и рецимо оптуживати епску на
родну поезију за неко ширење насиља и мржње
или Његоша, исто је што и оптуживати Шекспи
ра за педофилију због Ромеа и Јулије, или Гетеа
за црну магију због Фауста... То је потпуно бе
смислено, и тражити нешто изван књижевности
је погубно. Та косовска епика истиче оно важно,
преламање колективне трагике кроз призму ин
дивидуалног удеса (Косовка девојка, Смрт мајке
Југовића...). Епске народне песме су наша класи
ка, једина и права, рекао је Васко Попа, на њој

џић казивала је о ћилиму као мотиву у роману
Потка од снова, а новинар и водитељ програма
Зорица Лешовић Станојевић, о народним веро
вањима на Видовдан из Варовница. Духовном
песмом програм је обогатила Милена Стоиљко
вић, етномузиколог, професор музичке културе
у Прањанима.

Посета завичају Вукових
предака
У оквиру маниф естације Дани дурмитор
ског цвећа, у сали Скупштине општине Жабљак,
уочи Петровдана, организовано je књижевно ве
че Огранка Вукове задужбине из Чачка и промо
ција књига из народне културе чачанског краја
и Драгачева мр Гроздане Комадинић. Домаћин
промоције била је Фондација Вукове задужбине за
Жабљак, Шавник и Плужине, чији су представни
ци више пута гостовали у чачанском огранку.
О стваралаштву Гроздане Комадинић гово
рио је песник из Подгорице Слободан Вучинић,
осврнувши се посебно на роман Потка од сно

Књижевна трибина одржана
у сали Скупштине општине Жабљак
ва, а Зорица Лешовић Станојевић је говорила
о збирци приповедака Завичајна сновиђења и
монографији Љубица, коју је и уредила. Одлом
ке из књига казивала је задужбинар Љиљана
Глинтић. Говорећи о свом утемељењу на Вуко
вом путу и подршци матичне Вукове задужбине
из Беог рада, Гроздана Комадинић је подсетила
на заједничку обавезу свих огранака да очувају
српску традицију, језик и писмо, и навела при
мере узајамне плодне сарадње у прикупљању
народних умотворина.

Зорица ЛЕШОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ

Позив за учешће
на конкурсу
Вукова задужбина у Београду и Удружење
„Чувари дела Вука Ст. Караџића“ из Чачка
расписују

Конкурс

Матуранти чачанске Гимназије Јована Лазовић и Павле Глинтић
рецитовали су одломак из песме „Смрт мајке Југовића“
рецитовали су одломак из песме Смрт мајке
Југовића, а ученици из школе у Трнави, које је
сценски припремила наставница Мила Мутав
џић, приказали су одломак из песме Косовка
девојка.

Косовски бој је трајао један дан
– Ниједан извор из периода Боја на Косову не
говори о поразу хришћанства. Поуздано се зна
да је бој трајао само један дан, вероватно само
једно преподне, и да су оба владара погинула,
кнез Лазар и султан Мурат. Поуздано се зна да
је у боју учествовао и Вук Бранковић, на чијем
се поседу битка одвијала, и да је султан Мурат
дошао са оба своја сина, Бајазитом и Јакубом,
као и најважнијим војсковођама из Мале Ази
је, дакле, са највећом војном силом... То је била
страховито крвава битка, губитке је имала и јед
на и друга страна, али се од тих губитака срп
ска страна није опоравила. Турци су се вратили
у Једрене да се опораве и да крену даље. Бран
ковић се спасио, а већина хришћанске војске је
остала на бојном пољу, а све остало полако по
стаје легенда – рекао је професор Сувајџић, по
зивајући се на историјске изворе о догађају који
је био основа будућег вековног мита.
У десет култних списа о кнезу Лазару, који су
настали после самог боја од 1390. до 1420. годи
не, а неки спадају у ред најлепших списа наше
средњовековне књижевности, на пример, Јефи
мијина Похвала кнезу Лазару, говори се о вен
цима духовне победе, која је остварена великом
жртвом на бојном пољу.
– На основу ових списа кнез Лазар Хребеља
новић је и канонизован. Један од најзначајнијих
списа тога доба јесте Житије деспота Стефана
Лазаревића Константина Филозофа, у коме се
говори о Косовском пољу и Лазаревој погибији,
али и неком ко је веома благородан и ко је из
вршио подвиг и убио турског султана. Ту су два
међусобно повезана ослонца косовске легенде,
реч је о јунаку који врши подвиг и издајнику ко
ји ће да оклевета јунака. И једна и друга леген
да су се развијале тако да су довеле до процеса
накнадне историзације и конкретизације, од

смо одрасли, а сама косовска легенда пружа по
глед у дубину српске традиције, у стицање цар
ства у духу, које се може постићи само духовном
жртвом. Да се „смрћу за идеју, сама идеја сачува
од смрти“, чувена је мисао историчара Радова
на Самарџића – рекао је Сувајџић и устврдио,
да није тачно да је Косовски бој 1389. означио
почетак ропства под Османлијама, а да је Први
српски устанак био крај, али је ипак означио по
четак процеса ослобађања. Ропство почиње тек
са падом Смедерева 1459, а завршава се Берлин
ским конгресом 1878, када Србија добија потпу
ну независност од турске власти. 
З. Л. С.

О традицији која одумире
Огранак Вукове задужбине у Чачку, однедав
но регистрован као Удружење Чувари дела Вука
Караџића, приредио је на Видовдан у Галерији
Народног музеја, а у оквиру програма Летњих
дана културе – Чачак 2013, програм Видовдан
ско гледање ћилима, посвећен традицији срп
ског народног стваралаштва која одумире.
Уз пригодне беседе и предавање председника
Удружења мр Гроздане Комадинић, представље
на је изложба ћилима из приватних колекција.
Изложбу је пратио и и кратак осврт на технике
ткања, боје, порекло лексема и традиције доне
те у наше крајеве са истока. Била је то прилика
да се ода признање вредним ткаљама, мајка
ма и бакама, које су, уз сав други рад око поро
дичног огњишта, имале времена и порива за
ручни рад.
Гроздана Комадинић је том приликом пред
ложила оснивање ткачке радионице у Чачку и
обнављање традиције ткања међу младим же
нама. Директорка Музеја Делфина Рајић подсе
тила је и на друге шаренице, крпаре, појасеве,
чувене пиротске ћилиме и ткаље, које су ства
рале права уметничка дела, а мотиви и шаре
су често били и својеврсни документ (грбови,
жигови, орнаменти и други мотиви из живота).
Из књига Гроздане Комадинић, заснованих на
народној традицији, наставница Мила Мутав

за прикупљање радова за трећу књигу наро
доумља – Ризница народног казивања. Конкурс
је отворен за све сакупљаче и чуваре народног
блага.
Позивамо вас да на конкурс шаљете све врсте
народног књижевног стваралаштва, које до сада
нису објављиване. Књигу, насталу од ваших ра
дова, приредиће мр Гроздана Комадинић, пред
седник Огранка из Чачка.
Жеља нам је да овом књигом обележимо 150
година од смрти Вука Стефановића Караџића
и 15 година постојања и рада Огранка Вукове
задужбине у Чачку.
Конкурс је отворен до 31. маја 2014. године, а
радове треба слати на адресу: Гроздана Кома
динић, председник Удружења „Чувари дела Ву
ка Стефановића Караџића“, Пигова 4/15, 32000
Чачак, Тел. 032/343-104, 064/2680-403.

године у годину: Вера, Нада и Љубав, Срб, Ми
лосрђе, Доброта, Колевка, Част, Брат, Мостови,
Будимо људи!
На Конкурс за најбољи литерарни и најлеп
ши ликовни рад, који је Министарство просве
те уврстило у Програм републичких смотри, ове
године се одазвало 6.500 учесника из више од
400 основних и средњих школа из Србије, Репу
блике Српске, Црне Горе, Хрватске, Македоније,
Грчке, Румуније, Мађарске, Албаније, Аустрије,
Немачке, Швајцарске, Шведске, Финске, Норве
шке, Енглеске, Кине, Аустралије, Јужне Афри
ке, Новог Зеланда, Америке, Руске Федерације
и Француске.
Жири у саставу: др Миодраг Матицки, Љиља
на Симић и Јован Ћирилов, за литерарне радове,
и проф. др Сузана Полић Радовановић, дирек
торка Етнографског музеја, Вилма Мишкано
вић, проф. Драган Боснић и академски сликар
Чедомир Милосављевић, за ликовне радове,
прегледали су више од 6.500 радова, од којих
су наградили 88 и похвалили 46 учесника.
Највећу пажњу привукло је шест лутки, које
представљају мобу у западној Славонији, а које
су направиле и обукле полазнице Српске етнич
ке школе из Аделаиде у Аустралији, уз помоћ
учитељица Јелене Рекић и Горанке Пиља.
Награђеним ученицима подељено је око 600
вредних књига, од којих су више од половине
поклонили издавачи.
Током боравка у Баваништу, учесници кон
курса су учествовали у раду малих радионица
калиграфије, керамике, веза, аранжирања цве
ћа и српског кола. Већина, од око 500 гостију,
посетили су манастир Баваниште.
Поред изложбе награђених радова, посетио
ци су видели и изложбу икона студената СПЦ
за живопис и конзервацију.
Љубитељи народних игара уживали су на кон
церту, који је одржан у вечерњим сатима.
Организатор манифестације ће и ове године
штампати најбоље од укупно 1.200 приспелих
литерарних радова. Најлепши ликовни радови
биће излагани, као и претходних година, на Ме
ђународном београдском сајму књига, у Храму
Светог Саве на Врачару, у Кикинди, Смедереву,
а почетком јуна ће, у оквиру Дана српске кул
туре, бити изложени у Паризу.

Вера СЕКУЛИЋ

Велики Поповац

Песничка манифестација
„Ћирилица – огледало
српске душе“
Петнаестог јуна ове године у Великом Попов
цу, општина Петровац на Млави, у порти цркве
Свети Пророк Илија, одржана је Пета песничка
манифестација Ћирилица – огледало српске ду
ше. Ову смотру песничког стваралаштва орга
низовали су Месна заједница, Огранак Вукове
задужбине и Црквена општина Велики Попо
вац, под покровитељством општине Петровац
на Млави. Уз огранак је стала и Народна библи
отека Ђура Јакшић Петровац на Млави.

Учесници песничке смотре

Баваниште

Дани ћирилице 2013.
Манифестација „Дани ћирилице“, која је о Св.
Ћирилу и Методију одржана дванаести пут, по
кренута је са жељом да допринесе очувању српске
културне баштине, језика и писма, песме и игре,
старих заната, обичаја и православне вере.
Манифестацију чини Конкурс за најбољи ли
терарни рад, најлепши краснопис, калиграфски
рад, вез, рељеф и илустрацију и израду лутке у
народној ношњи. Тема конкурса мењала се из

Радионица калиграфије

Милија – Баја Радивојевић,
народни појац, песник и здравичар
Свечаност су отворили Михајло Милетић, на
родни посланик, и Милија – Баја Радивојевић,
народни појац, песник и здравичар.
На овогодишњи књижевни конкурс стигло је
више од 300 песама. Жири песничког конкур
са Ћирилица – огледало српске душе доделио је
признање „Златни печат ћирилице“ Драгославу
Стевановићу из Ниша, за песму „Високи Деча
ни“, „Сребрни печат ћирилице“ уручен је песни
кињи Љиљани Браловић из Прањана за песму
„Са Овчара и Каблара“, док је „Бронзани печат
ћирилице“ уручен Драгославу Премовићу из
Краљева за песму „Високим Дечанима“.
Огранак Вукове задужбине у Великом Попов
цу основан је 24. фебруара 2012. године, и то је
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први огранак Вукове задужбине Браничевском
округу. Од оснивања огранку је приступило ви
ше од 100 нових чланова, који знају, како је ис
такнуто на свечаности, да нам је наше писмо
– ћирилица баштина за опстанак на ветроме
тини која постоји на раскршћу где је иначе на
ша Србија.
Петој песничкој манифестацији присуство
вали су Миодраг Матицки и Славко Вејиновић.
Том приликом Вуковој задужбини уручена је
Похвала за даровани стих Ћирилица – огледа
ло српске душе, коју је у порти цркве примио
Славко Вејиновић, управник.

Раде М. ОБРАДОВИЋ

ДЕЦЕМБАР
2013.

Удружење „Дани ћирилице Баваниште“, под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
26222 Баваниште, ул. Ж. Зрењанина бр. 3,
тел. 013/751-080, 065/5751-080
E-mail: danicirilice@gmail.com, www.cirilica.org.rs

расписује
К О Н К У Р С
Д А Н И

Жабљак, Шавник, Плужине

Ћ И Р И Л И Ц Е

Б А В А Н И Ш Т Е

2 0 1 4.

Уз Вука љепше причају
и пишу

намењен ученицима основних и средњих школа

У организацији Фондације Вукове задужби
не Жабљак, Шавник и Плужине и ОШ Душан
Обрадовић из Жабљака, осму годину заредом у
Спомен-парку Вукови коријени у Петњици код
Шавника, у јуну 2013. године организована је
манифестација под називом Петровдански ви
јенац. На овој свечаности ученицима седмих,
осмих и деветих разреда основних школа у Цр
ној Гори уручене су награде за литерарне и ли
ковне радове, вез и сувенире.
Жири у саставу проф. Александра Вуковић,
предсједник, и чланови проф. Петко Минић и
проф. Јанко Јелић, одлучио је да у категорији
литерарних радова ученика седмог разреда ко
ји су писали на тему Дрво се на дрво наслања,
а човјек на човјека, прво мјесто освоји рад Ан
дреја Вулевића из ОШ Иван Вушовић из Видро
вана код Никшића. Друга награда припала је
Ањи Оташевић из ОШ Октоих из Подгорице, а
трећу је освојила Нађа Дабетић из ОШ Вукашин
Радуновић из Берана.
Ученици осмог и деветог разреда писали су
на тему Много је сила у природи али нема веће
и јаче од човјека. Прву награду освојила је Миа
Клисић из ОШ Октоих Подгорица. Друго мјесто
припало је Анђели Стешевић из ОШ Душан Об
радовић из Жабљака, а треће Божици Петрић,
ученици ОШ Алекса Бећо Ђилас из Равне Рије
ке код Бијелог Поља.
У конкуренцији ликовних радова на теме Мо
стови спајају људе и Брезе ми се осмјехују, нају
спјешнији рад послао је Кристијан Стевовић из
ОШ Лука Симоновић, Никшић, док је друга на

Појам С В Е Т И Њ А,

Организатор је за теме одабрао:

Иницијал првог слова ауторовог имена и
Израду лутке у ношњи из бакиног родног краја
Напомене
На тему СВЕТИЊА може се одговорити израдом:
– литерарног рада, дужине текста до једне куцане стране,
– илустрације, формата до 50х70 см,
- калиграфског текста, који садржи десет до тридесет речи, формата до 50х70 см и
– веза, величине џепне марамице.
Иницијал се може израдити у свим техникама.
Лутку, висине до 30 сантиметара, треба направити од природног материјала и
обући је у ношњу из бакиног родног краја, уз обавезну назнаку који је то крај.
Радови израђени од непостојаних материјала неће се оцењивати.
Одрасле особе могу учествовати ван конкуренције.
Радови се не враћају.
Резултати Конкурса биће објављени на сајту www.cirilica.org.rsдо 19. маја 2014.
Моле се учитељи, вероучитељи, наставници, професори и родитељи да помогну заинте
ресованим ученицима, као и да најбоље радове, са именима аутора на полеђини, доставе
на адресу Огранка у Баваништу до 18. априла 2014.
Стручни жири прогласиће три најбоља рада за сваки узраст, чији аутори ће добити дипло
ме и награде. Награде и захвалнице добиће и најуспешнији учесници ван конкуренције.
Организатор ће наградити и најуспешнијег наставника и прогласити најуспешнију школу.
Додела награда предвиђена је за суботу, 24. мај 2014, на дан Св. Ћирила и Методија.

Млади у Спомен-парку Вукови коријени у Петњици код Шавника
града припала Теодори Булатовић ОШ Октоих
Подгорица, а трећа Марку Ружићу из ОШ Ми
лија Никчевић из Никшића.
Конкурсом је била обухваћена и ризница ста
рих заната. Прво мјесто освојио је групни рад
Вјере и Вука Лековића из ОШ Павле Ровински из
Подгорице. Друго, односно треће мјесто освоји
ли су Александра Бошковић и Стефана Никезић,
ученице ОШ Октоих из Подгорице.
У изради сувенира побједнички је заједнич
ки рад Марије Влаховић и Александра Јелића
из ОШ Павле Ровински из Подгорице, док је дру
гопласирани сувенир Радована Шимуна из ЈУ
Образовни центар Плужине. Као трећепласира
ни проглашен је рад ученика школе Марко Ми
љанов из Бијелог Поља.
Сви ученици су награђени признањима, нов
чаном наградом и књигом Спомен-парк Вукови
коријени, аутора академика Ненада Вуковића.
Поздрављајући госте, Будимир Новосел, члан
Управног одбора Фондације Вукове задужби
не за Жабљак, Шавник и Плужине, истакао је
да Фондација, поред научних скупова које ор
ганизује сваке треће године, већ осму годину
заредом организује и конкурс који је везан за
дјело великана наше књижевности и културе,
Вука Караџића. Фондација је успјела да мла
дима учини пријемчивим ликовно и литерар
но стваралаштво, а они су, кроз ове активности
и такмичења, показали како су овладали Вуко
вим књижевним језиком.
Свечаности су присуствовали представници
Вукове задужбине из Чачка, са предсједницом
Грозданом Комадинић.
У културно-умјетничком програму учество
вали су ученици ОШ Душан Обрадовић који су
се представили народним играма и пјесмама.
Захвалницу Вуку Караџићу казивала је Нико
лина Анђелић, док је Алекса Дакић уз струне
гусала отпјевао пјесму Текла вода на валове.
Програм је водила Вера Ћетковић, такође уче
ница те школе.

Л. НИКЧЕВИЋ

СТАРИ ТРСТЕНИК – ЧЕТРНАЕСТИ
ДУБРАВСКИ САБОР

„Моравска повеља“
уручена Милуну Бабићу
Завичајно друштво Дубрава Стари Трстеник
организовало је 15. јула 2013. године Дубравски
сабор, који је ове године одржан по 14. пут. Уз
присуство представника општине Трстеник, Ра
синског округа и великог броја мештана, на све
чаности су евоцирана сећања на 95 година од
пробоја Солунског фронта и ослобођења Краље
вине Србије. Код споменика, испред Дубравског
двора, положено је цвеће и одата пошта ратници
ма палим за слободу 1912–1918. У свечаном делу
програма наступио је Мешовити хор Свети Роман
Слаткопојац из Петроварадина који је, под дири
гентском палицом Евгеније Владимировне Ко
јић, приредио концерт духовне и световне музике.
Овогодишње признање Моравска повеља уручена
је Милуну Бабићу, књижевнику из Чаира. О лауре
ату и његовом делу говорио је Милан Радић.

окупља ствараоце, присталице и поштоваоце
виших вредности са обе стране Реке, подстиче
писање књига и записа о насеобинама и људи
ма у Завичају (и даље), обнавља памћење уло
га у прескупе националне и државне тековине,
води летопис о свом времену, трага за узорима
и силама за чупање из живога блата у које смо
се и у које су нас до гуше заглибили...
Распричао сам се, а чека ме реч о Милуну Ба
бићу, којом треба правдати „Моравску повељу“
којом га дарује Завичајно друштво „Дубрава“ из
Старог Трстеника, па за оне који не знају да ка
жем ко је Милун – Мића Бабић:
Милун – Мића Бабић је наш, и мој, савреме
ник; с њим ме уједињује истоветност у виђењу
света око нас, оданост родном селу, неке поду
дарности око човекове духовне бразде, сиротињ
ско дечаштво и жуљеви на младим длановима
од јасенове држалице на мотици...
Родио се у Чаирима 1939. године. Основну
школу и школу за надничаре изучио је у Чаи
рима, Гимназију у Трстенику, Пољопривредни
факултет у Земуну... одмалена вредан, видело
се рано да ће постати и вредан човек. Одмах
по свршеном факултету остао је тамо још го
дину да допуни стручно знање о технологији
пића; вратио се у свој Градић на Морави, где је
у „Развитку“, за чијом се ружицом јагмили ју
гословенски угоститељи, провео првих седам
енолошких година. Тада је у часопису „Југосло
венско виноградарство и винарство“, чији је и
председник Издавачког савета био, објавио три
десетак стручних радова, па отишао у „Рубин“,
па се вратио у „Комбинат“..., па га је професио
нална радозналост одвела у Словенију где је у
угледној фирми савладао тајне за производњу
воћних концентрата, арома и екстраката, прено
сио их у Србију и са словеначком, не баш скром
ном платом, стални боравак имао у Трстенику.

А кад су се, после Мићиних 15 словеначких и
српских година, над Југославијом надвили црни
облаци развргнућа државе и претећи ковитлац
ратова, напушта радно место и понуду да оста
не на, својом заслугом, добро уходаном послу.
Без двоумљења враћа се у родни крај са много
жеља и магловитих планова. Завичај је био јачи
од сасвим извесне егзистенцијалне сигурности
тамо далеко. Дошао је кући у којој се, како се и
колико могло, 1991. године родила Мићина ра
дионица „Етерика“.
Бавећи се производњом прехрамбених прои
 з
вода и компонената за индустрију хране и пића,
„Етерика“ данас испуњава све савремене стан
дарде за безбедну производњу прехрамбених
артикала, и у производном програму има око
300 производа покривених златном медаљом
„Архимед“ из Москве, дијамантском наградом
из Париза, златним медаљама у земљи, нацио
налном наградом „Оскар квалитета“...
Али тим златним покривачем Миће Бабића и
његове Радионице покривене су и многе кому
налне, хуманитарне, културне, духовне, верске
установе, родољубиве акције и културна добра.
Јер, Бабићи су – Мића и супруга Мара, лекар
анестезиолог – од онога реда који радом стиче,
а давањем се богати. Син Милан и кћи Милена,
касније снаха Ивана и једна Милица, узвисину
су само узвисили.
Дародавство и задужбинарство одавно имају
своје место у производном програму Мићине
Радионице и битна су ставка породичног фи
нансијског плана и породичне радости. У тим
питањима једногласје никада није изостало: ни
кад се на Лепеначком потоку, за чаирске њиве
градио мост; ни кад је Докторка својим позна
њем, знањем и лековима, у кампу на аеродрому,
лечила несрећнике избегле из Српске крајине;
ни када је у црквену порту однела небројене
пакете са постељином и одећом за страдалнике
са Косова и Метохије; ни кад је Мића дао да се
на капији трстеничке порте уради рељеф Све
тог тројства; ни када су материјалом, новцем,
књигама... помагали манастире, цркве, школе...
у Љубостињи, Велућу, Ђунису, Стублу, Оџацима,
Брезовици, Трстенику...; ни када су, градећи сво
ју кућу, држави за бескућнике вратили станове
у Крушевцу и Трстенику...
Ни када је Мића Бабић, по хришћанском мо
ралу, заклетвом Часном крсту и родољубљем
старих ктитора, у земљи у којој се све срозало,
прекројило и извитоперило, шест година, тро
шећи себе и иметак, обнављао и обновио ча
ирс ку Црк ву светог Јов ан а и свете Петке, са
звоником и звонима.
Упоредо са санацијом и доградњом чаирског
храма, текла је и темељила се, промишљена и
осмишљена, културно-духовна манифестација,
тачно крштена: „Чаирско јутрење“. Велики на
родни сабор, у прекрасном оном Чаиру, слушао
је завичајне и друге српске песнике, мудраце,
филозофе, самоуке народне гласотворце, међу
којима и Добрицу Ерића и Љубишу Ђидића, и
професора на Беог радском и четири францу
ска универзитета – академика Драгољуба Не
дељковића и друге... И сад бих ја заћутао, да
се Мића Бабић, још од гимназијских дана, у
својој врсти није чуо и прочуо даром да лепо
слаже речи нашег језика. Испод малог џепа на
кошуљи тада је у повоју била једна друга Ми
ћина радионица. Усуд који га је окренуо дру
гој страни није ни могао ни хтео да среди да
се Мића Бабић над својом свеском сретне са
многим сванућима. Нас који га таквог нисмо
добро знали најпријатније су изненадиле ње
гове „Слике мога села Чаири“, књига о родном
селу, друкчија од многих њенога рода, драго
ценом документарношћу и лепом литерарно
шћу, пре свега. Родном селу сачувати цркву и
написати књигу највише је што човек може да
врати стопи на којој је изникао.
Потом су дошла књига приповедака и Глиши
ћева награда за једну од њих, па романи: „Лабу
дица над Моравом“ и „Мирис Мораве у Паризу“,
па нова верзија „Лабудице...“ која је опет најчи
танија у трстеничкој Библиотеци. А ја бих му
одавде поручио да коначну верзију „Лабудице
над Моравом“, њему с разлогом толико драге,
више не фабулира фикцијом, него да је из жи
вота само премести у роман. То јест, да Невенку
Башић и Милоша Бошковића – ликове из рома
на не раздваја ни за трен.
Колико би лепша била наша Србија кад би
свако њено насеље имало бар по једног Милу
на – Мићу Бабића.“

Милан РАДИЋ

Колико би лепша била наша Србија кад
би свако њено насеље имало бар по једног
Милуна – Мићу Бабића
„Земљоделац Хранислав Андрејић, негдашњи
домаћин ове куће и овог дворишта, које је његов
син Живорад претворио у Дубравски духовни
двор, са неба и сад гледа своју авлију и не може
да се разабере: сеоска слава Врачеви била је ју
че; од Видовдана – кад се авлија некад шаренила
ћилимима и на видело износио вез из девојач
ких сандука, има више од две недеље. Свеједно,
радује се Хранислав Андрејић што му је у авлији
оволико народа, мило га што му је кућа жива и
што види да пред кућом нешто добро бива...
На Дубравским саб орима стар отрстеничка
Завичајна дружина и њена управа са Живора
дом Андрејићем, и донедавно Милојем Илићем,

Хор „Свети Роман Слаткопојац“ из Петроварадина и Милун Бабић,
књижевник из Чаира, добитник овогодишње „Моравске повеље“
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Садржај Данице за 2014. годину
Данка Вишекруна, Српске народне
песме по казивању Радојке Михајлов
из Новог Сада
Станиша Војиновић, Сакупљачи на
родних умотворина: Милош Милиса
вљевић, Манојло Хрваћанин, Љубица
Ардалић
Зоран Раонић, Каже: Чудовиште у
воденици; Које ће кољено платити;
Снаха, свекрва и теле
Књижевност
и уметност
ПЕСНИКИЊЕ
Гордана Тодоровић, Љубавни позив
непостојећем
Драшко Ређеп, Истина несхватљи
ва, љубав недостижна
Радмила Лазић, Песме: Псалм; Жен
ско писмо
Злата Коцић, Песме: ***, Литија; Со
бе/Комора срчана
Ана Ристовић, Песме
Јелена Ленголд, Песме: Мутни на
говештај кише, Мала смрт
Мирјана Н. Радованов Матарић, Ге
ронтион (песма)
Марија Шимоковић, Беседа добит
нице Змајеве награде 2013.
Ђорђе Перић, Музичка сарадња Сте
вана Ст. Мокрањца и певача Раје Па
вловића
Коста Димитријевић, Јанко Брашић,
сликар историје и живота
Анђелко Анушић, Златна кашика
(песма)
Мил ој е Рад ов ић, Пес ме: Маг лич,
Сталаћ, Голубац, Грабовац
Милан Радуловић Радуле, Нова све
тишта (песма)
Катарина Граната Савић, Слике за
незаборав. Урош Предић
Ацо Доганџић, Бранко Белобрк

Језик
Јелица Стојановић, Лично име Сте
фан код српских владара до краја 15.
вијека (лингвокултуролошки аспект)
Недељко Богдановић, Хлеб наш на
сушни
Описаније намастира
Добрица Ерић, Теби појем. Богоугод
ници Милешеви за осамстоти рођен
дан (песма)
Радослав Премовић, Високим Деча
нима (песма)
Династије
Љубивоје Церовић, Српско царство
у Панонској низији
Први српски устанак
Станиша Војиновић, Трст и Уста
нак
Народни кувар
Војислав – Воки Костић, Прича из
гастрономске трилогије
Жарко Рошуљ, Шаљивац
Астрономија
Срђан Самуровић, Мултиерзум
Задужбине
Миша Анастасијевић, Завештајно
писмо великог универзитетског до
брот вор а М. А. мин ис тру прос вет е
(транскрибовао и језички осавреме
нио др Александар Милановић)
ИЗ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИ
НЕ
Драгутин Будо Новосел, Челине (пе
сма)
Слоб одан Вучинић, Чувај се, сине
(песма)
Пренумеранти
Пренумеранти на Даницу за годи
ну 2014.
ДОДАТАК:
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ VI ГОДИШТЕ

Садржај Данице за младе vi

Отворена
врата
Вукове
задужбине

ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. ФЕСТИВАЛИ – ТАК
МИЧЕЊА – НАГРАДЕ:
Фестивал хумора за децу (приредила: Милица Матије
вић); Награђени радови на литерарном конкурсу ОШ „Ду
шан Обрадовић“, Жабљак и Фондација Вукове задужбине
Жабљак, Шавник, Плужине; Вуково звоно (приредила:
Невена Митровић, награђене песме, легенде, кратке приче):
Предраг Обрадовић, Марија Мајсторовић, Јована Мирковић,
Маја Кричковић, Ксенија Марчетић, Бојан Живановић; Зма
јеве дечје игре (Бошко Ломовић); Дани ћирилице (Вера Се
кулић); Вуково читалиште (Љиљана Симић)
ПРЕПОРУКА КЊИГА: Гордана Тимотијевић, Свракин сат,
најбољи дечји роман у 2012. години; Алекса Глушац, Ја сам
господар свог живота (Слободан Станишић); Радмила Шуља
гић, Балон, Београд 2012; У свету басне, Радионица баснопи
саца Задужбине „Доситеј Обрадовић“ (Марија Бишоф)
ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ: Никола Милина, Даница
за младе за 2013. годину; Јована Смиљанић

ПОРУЏБЕНИЦА
За књигу _____________________________________________
Цена _________________________________________________
Комада ______________________________________________
Име __________________________________________________
Презиме _____________________________________________
ПИБ _________________________________________________
Организација – установа _____________________________
Адреса _______________________________________________
Поштански број ______________________________________
Телефон _____________________________________________
Факс _________________________________________________
Мејл _________________________________________________
Поруџбину можете извршити доставом поруџбенице
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



ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ: Весна Алексић (разговор водила:
Гордана Малетић)
ЗМАЈЕВО КОЛО – ГОДИШЊИЦЕ
Јосиф Панчић (1814–1888): Копаоник и његово подгорје
Бранислав Нушић (1864–1938): Мој виноград
Војислав Илић (1862–1894): Песме: Бајка о јасици; Зве
зда; Први снег
Алекса Шантић (1868–1924): Срце (песма)
Григор Витез (1911– 966): Загонетке
Десанка Максимовић (1898–1993): Одгонетке
ПОСВЕТНЕ ПЕСМЕ ЦАРУ КОНСТАНТИНУ
Божидар Пешев: Константин
Темат: На раскршћу путева, на размеђи векова, родио
се чувар хришћанства
Награђене песме ученика: Божидара Бараћа из Гради
шке и Наталије Коцић из Ниша
ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР: Школа за музичке тален
те – Ћуприја (Слађана Ристић)
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ: Благоје Ро
гач, Милован Данојлић, Зорица Бајин Ђукановић, Недељ
ко Попадић, Слободан Станишић, Милоје Радовић, Јово
Кнежевић, Милена Северовић, Соња Крстановић, Драган
Хамовић, Лаза Лазић, Недељко Терзић, Милан Мрдаљ, Ру
сомир Д. Арсић, Бошко Ломовић, Русија Маринковић, Ми
лосава Мијовић
ПРИЧЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ: Гроз дан а
Олујић, Тиодор Росић, Љиљана Дугалић, Ранко Симовић,
Весна Видојевић Гајовић, Градимир Стојковић, Бане Јова
новић, Гордана Тимотијевић
БАСНЕ И ПРИЧЕ О ЖИВОТИЊАМА: Ранко Павловић,
Радомир Путниковић, Љубица Сикимић, Бранко Стевано
вић, Лидија Николић, Рајко Лукач, Владимир Андрић
АФОРИЗМИ, ЗАГОНЕТКЕ, ЕПИГРАМИ, СТИЛСКЕ ВЕ
ЖБЕ, ШАЛЕ: Митар Митровић, Татјана Цвејин, Васка Ју
кић Марјановић, Душан Поп Ђурђев, Милош Николић,
Рајко Лукач, Бранко Стевановић, Анђелко Ердељанин
ХОРОСКОП: Витезови календара: Божидар Пешев
СТРИПОВАЊЕ:
Стрип у настави филозофије: Мирко Марковић
иСТРИПУЈ своју причу: Соња Миловановић
ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА: Јована Ве
селинов, Ленка Павловић, Милош Ковачевић, Лав Лукић,
Исидора Тесла, Мирјана Соро, Исидора Матијаш, Милица
Требјешанин, Татјана Тодоровић, Јана Добријевић, Теодора
Радивојевић, Владимир Константиновић, Страхиња Мар
сенић, Немања Јовановић
ДЕЦА ГОВОРЕ: Будимо људи
ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА (периодика за децу):
Гордана Малетић: Интернет блогови и часописи бео
градских средњошколаца
П. Д: Часописи за лепше детињство
КЊИЖЕВНА РАДИОНИЦА Библиотеке „Стефан Пр
вовенчани“ – Краљево (Гордана Тимотијевић)

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

Име __________________________________________________________________
Презиме _____________________________________________________________
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



Миодраг Матицки, Трећа децени
ја Данице
Календар
Месецослов за Србе сва три закона
Јеврејски календар
Љубинко Раденковић, Српски на
родни календар: Ускршњи празници
Никола Бура, Летопис XXI века
Годишњице
Нада Милошевић Ђорђевић, У су
срет сто педесетој годишњици смрти
Вука Стефановића Караџића
Ђорђе Сибиновић, Све у Вука (пе
сма)
Драго Његован, Еустахија Арсић,
прва српска књижевница
Бош ко Сув ајџ ић, Црњ анс ки (пе
сма)
Миодраг Матицки, Одзив Његошу са
Косова 2013. (песма Валентини Питу
лић)
Осветљења
ВЕЛИКИ РАТ
Слободан Лазаревић, Сећање на ју
наке са Легета
Радован М. Маринковић, Крајпута
ши погинулих 1914. године
Даница Оташевић, Радоје М. Јанко
вић – писац, ратник и дипломата
Катарина Петровић, Калемегдан
Љиљана Стошић, Симболика пру
гастог
Гордана Крајачић, Прво београдско
певачко друштво
Народна књижевност
Бојан Јовановић, Како и шта народ
памти
Предраг Богдановић – Ци, Запева
ла моба девојака. Посленичка али и
обредна песма
Марија Думнић, Гусле, фруле, гајде
и грокталице

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Посетили смо школу
„Лазар Саватић у Земуну“
Школа Лазар Саватић налази се у
Земуну, уз саму обалу Дунава, на Кеју
ослобођења, у најстаријем и најлеп
шем делу града. Зграда школе је гра
ђена од 1961. до 1962, а проширена је
1972. године. На школској парцели су
изграђени спортски терени: рукомет
но, кошаркашко, одбојкашко и игра
лиште за скок удаљ. Школу похађа 883
ученика у 30 одељења у једној смени.
Настава се одржава у 30 учионица и у
кабинетима физике, хемије, биологи
је, ликовног, музичког, информатике
и техничког образовања.
У школи је организована целоднев
на настава и боравак за ученике пр
вог и другог разреда. Школа поседује
Мултимедијални цен
тар кој и има вел ик и
амф итеатар са 80 се
диш та и мал и са 40
сед иш та, био с копс ку
салу, клуб за семинаре,
дискотеку у којој уче
ници обележавају сво
је успехе и рођендане
и интернет клуб. То је
једина школа у Србији
која има Мултимеди
јални центар. Посебно
је организована и ак
тивн а биб лио т ек а са
21.000 наслова књига.
Холови и учионице су
испуњени изложбама
и фот ог раф иј ам а учен ик а кој и се
препознају по изванредном култур
но-образовном ентузијазму, који се
огледа у приступу духовности, тради
цији, књижевности и уметности.
Међ у бројн им наг рад ам а и дру
штвен им приз нањ им а школ и је
додељена: Светосавска награда Ми
нистарства просвете; Орден Светог Са
ве Српске православне цркве; Вукова
награда 2012. и Сретењско одликова
ње 2013. године, који сведоче о по
стигнутим резултатима у друштвеном
и васпитно-образовном раду школе.
Хорска секција за млађи и старији
узраст освојила је прве награде у Бе
ограду и Републици. Ученици имају

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.

драмску, фолклорну и фото секцију. У
школи је организован пројекат Свет
ске здравствене организације Здрава
школа. У њој се учи енглески језик од
првог разреда и француски језик од
петог разреда. У школи се организују
семинари за Активну наставу за Зе
мун и Нови Београд. Такође, у њој се
организује и велики број скупова се
минара и промоција.
Школ а Лаз ар Сав ат ић је узорн а
васп итн о-образ овн а устан ов а ко
ја свој е учен ике упућуј е у жив от и
оспособљава их знањем, култур ом,
спортским духом, али и радошћу. То
је прави културно-образовни центар
за ученике у Земуну па школу похађа
више од 70 одсто ђака
који територијално не
припадају овој школи.
Квал итет у нас тав е се
посвећује посебна па
жња, а нас тавн иц и у
раду користе савреме
на нас тавн а средс тва
и акт ивн е метод е ра
да. Школа је успела да
разв иј е цел ов ит при
ступ образ ов ању уче
ника и академски ниво
рада и сарадње са свим
релевантним институ
цијама. Њен школски
летоп ис се нал аз и на
филмс ким док ум ен
тима, фотографијама и књигама. Из
ложба фотографија, која је посвећена
обележавању 50 година рада школе,
налази се у њеном холу и представља
прави културно-образовни и инфор
мативни центар.
Посебно је развијена сарадња и раз
мена са основним школама из целе
Србије. Вредни ученици освајају на
граде у васпитно-образ овним, кул
турним и спортским активностима
Зем ун а, Бео г рад а и Срб иј е. Школ у
посећују разне делегације из наше
земље и света и упознају се са вас
питно-образовним радом и постигну
тим успесима у раду.

Љиљана 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: 011/2682-803; 011/2683-890
Текући рачун: 205-8530-09
И-мејл: slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs;
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs

