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Уручене награде Вукове задужбине
за уметност и за науку за 2013. годину

У

Дому Вукове задужби
не, 17. априла 2014. го
дине, свечано су уру
чен е наград е Вуков е
задужбине за 2013. го
дину. Награда за уметност уручена
је Ђорђу Д. Сибиновићу за књигу пе
сама Речник поезије, а за науку ака
демику Драгољубу Р. Живојиновићу
за књигу La Dalmazia o morte. Ита
лијанска окупација југословенских
земаља(1918–1923).

Лозница донатор
Лозница је и ове године била до
натор награда Вукове задужбине.
Вукова задужбина и град Лозница
потписали су 4. фебруара 2011. го
дине Протокол о сарадњи на про
граму додељивања награда Вукове
задужбине, у коме је посебно ис
такнута њихова сагласност да, у
циљу популаризације српске кул
туре и науке, дугорочно сарађују
на програму додељивања награда
Вукове задужбине.

Уручење награде Ђорђу Сибиновићу

Уручење награде Драгољубу Живојиновићу

О лауреатима и награђеним дели
ма говорили су др Драшко Ређеп, ака
демик Љубомир Максимовић и проф.
др Слободан Грубачић, дописни члан
САНУ. Награде су уручили др Миодраг

додељује од 1990. године и ово је било
24. уручивање награда. До сада је 48
лауреата примило ово признање.
Награда Вукове задужбине састоји
се из Повеље, Плакете с Вуковим ли

Матицки, председник Скупштине Ву
кове задужбине, и Љубинко Ђокић,
помоћник градоначелника града Ло
знице. Вукова задужбина своје годи
шње награде за науку и за уметност

ком и новчаног износа. У уметничком
делу програма наступила је Школа
српског традиционалног певања Бо
јане Николић из Београда.

С. В.

РЕЧ ДРАШКА РЕЂЕПА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА УМЕТНОСТ

РЕЧ СЛОБОДАНА ГРУБАЧИЋА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

Предах у збегу

Јадранска драма

Речник поезије Ђорђа
Сибиновића је уметничко дело
које представља суштинску
новину у српском савременом
песништву, које енергично и
одлучно обогаћује српски језик

тоње ствари овога живота и оног, недосањаног
сна. Предах је велика метафора, али и злослутна
зона ишчекивања зла, катаклизме, пандемије.
Готово да се може утврдити како је овакав крик
из трагичног окружења, са високом мером толе
ранције, био неопходан нашем профилираном
ужитку о давним данима. И о Великом рату. Ко
ји, заправо, никада и није престајао.
Друга белешка на белинама ове дифузно ор
ганизоване књиге однои се на њену изричито
вербалну инспирацију. Попут раног Оскара Да
а почетку излагања Драшко Ре вича, оног из Хане, из истог шабачког завичаја,
ђеп је подсетио да је Одб ор за Сибиновић организује наоко несистематично, а
доделу награде у уметности, на заправо само непреврело, своју често опојну ре
седн иц и одрж ан ој 9. окт об ра ченицу новог смисла. И као што је у структури
2013. године (у саставу: др Дра Речника најпоетичнији средишњи, мушки или
шко Ређеп, председник, и чланови – Свети баш и мужјачки део, који као клин пробија све
слав Божић, Ђорђе Малавразић, Мирољуб То конвенције и приземне наше хоризонте, тако
доровић, Саша Миленић, Рада Ђуричин и Ђоко се и овде проналазак третира као слобода. Уз
Стојичић) једногласно донео одлуку да се на гред, читава ова књига и јесте у знаку тројства.
града Вукове задужбине у области уметности У знаку еротског чина: најпре лагана, а потом
за 2013. годину додели Ђорђу Сибиновићу, за све жешћа предиг ра; онда већ речени вертикал
књигу Речник поезије. Истакао је став Одбора ни млаз прекинутих веза са свим и сваким, сем
да је Сибиновић однеговао свој унутрашњи, са космосом, и потом оно што је било после. У
интимни говор као ону врсту ре
традицији Вукових опредељења и ве
ке понорнице која, усред џунгле
ровања у реч, која је овде баш налик
и пустиње савременог света, не
на воће, које се најуспешније бере у
прећуткује, већ преиспитује наше
зрелости свога постојања, Сибиновић
судбине, морална начела, исти
је недвосмислен, храбар, истражујући
не малих ствари које живот зна
превоје наших глагола и боје наших
че. Речник поезије је уметничко
успона на начин неуротичан, мрачан,
дело које представља суштинску
недефинисан.
новину у српском савременом
Најзад, Сибиновић и овде траје као
песништву, које енергично и од
песник прелазног времена. И прем
лучно обогаћује српски језик.
да је већ Исидора Секулић говорила
да су сва наша времена и прелазна и
У наставку излагања Драшко је
пролазна, ово његово, двадесетвеков
подвукао да би свако ново читање Драшко Ређеп
но време, овај део судбине коме смо
Речника поезије Ђорђа Д. Сибино
Оља Ивањицки и ја посветили, никад
вића могло да рачуна и са овим и оваквим про завршену, књигу бертолучијевског звука: XX век.
мишљањима.
Заносно и загонетно у исти мах, Сибиновићево
Hans Мagnus Encensberger, један од песника до (не)мирење патријархалног, аутархичног, пле
којих, иначе, веома држи Сибиновић, има песму менског живота са савременим, ускомешаним,
посвећену слици, атрибуираној славном фла подивљалим често катарактима речитости, ов
манском школом, из 1521. године, под насловом де је доживљено, а често и доказано не само као
Предах у збегу. Може се поуздано, у категоријама сведочанство, него и као саучесништво са кри
историјским, геополитичким а и психолошким, вудавим, крезубим габаритом наших урбаних
лако утврдити како је тај наслов, у конотацији пејзажа. Јесу имена предака и сродника свуда
познате слике, налик на Србију која је, уоста на помолу, али се исто тако јавља и Мажестик,
лом, своја раздобља у социјалном животу, а и у и улични наш кратковечни жаргон препозна
уметности, управо ратовима, као опаким демар вања, умирања, поштеде.
кацијама, омеђила заувек. Има сведочанстава,
У сваком случају, Сибиновић остаје да из свог
сасвим поузданих, која говоре управо о таквом судбоносног збега, под страховима епохе и на
једном кобном предаху, после Цера и Колуба циона, који не познаје своје границе, увек на
ре, 1915. године, када се читао Хамсун, цитирао рубу, увек на оној шабачкој савској обали, на ко
Ниче, а свирао Чајковски. То је раздобље оних јој су се, пре једног века, појавили аустроугар
чудесних свих ружа Србије, које је превидео Ва ски монитори, довикује, спасава, преклиње. То
лери Ларбо, за рачун брдских самоћа мале земље је глас бродоломника и спасиоца истовремено.
међу световима. Тај предах, у основи, велики је Свако има канда и Титаник какав заслужује.
подстицај да наш песник саопшти све, прве и по

Драшко РЕЂЕП

Н

Темељно и исцрпно дело
угледног историчара
Драгољуба Живојиновића

di salvataggio као симболом онога „што желим и
што мора бити“ – једнако као и у завршном при
казу судбине тајног Лондонског уговора и ко
начног слома мегаломанске идеје „Далмација
или смрт“ – свуда промичу колоритни ликови и
маркантни подаци, историји познати и непозна
дб ор за науку имао је и ове го ти, да би се драматичној саги о пропасти једног
дине пред собом више научних великог царства, о последњим часовима „боле
дела која испуњавају високе зах сника на Дунаву“, сачинио одговарајући факто
теве Правилника о Вуковој на графски декор. Када би ова књига била слика,
гради. Ипак, два су дела била с био би то велики мурал на коме, приказујући
правом одмах издвојена: књига La Dalmazia o стотине ликова и ситуација, аутор сигурном ру
morte. Италијанска окупација југословенских ком довршава слику „Рапалски суноврат“.
земаља (1918–1923) академика Драгољуба Р.
Ако би, пак, неко хтео да теоријски хладно
Живојиновића, објављена у угледној библи одреди домете ове студије, познавање извора,
отеци Јазон београдског Завода за уџбенике, историографско разумевање епохе, одавно по
и књига професора Милоша Јагодића, Нови сведочену способност уочавања и дефинисања,
крајеви Србије 1912–1915, у издању Филозоф а потом и доследног, високо изграђеног дискур
ског факултета у Београду. Након подробног са – ипак би морао да прибегне сликовитим по
и вишечасовног разматрања, Одбор је једно ређењима.
гласно доделио награду Драгољубу Живојино
И заиста, књига је нека врста временске ма
вићу. Неподељено је мишљење да ово темељ шине која нас неуморно засипа подацима о
но и исцрпно писано дело заиста наставља судбини територија на прекретници форми
најбољу традицију критичке историографи рања држава, о времену када је далматинским
је у Србији.
општинама, „тек недавно ослобо
ђеним једног, већ било наметано
Књига говори о Јадранском пита
друго ропство, много горе него оно
њу, о спору чија се скривена страна
аустријско“.
њен ом аутору, угледном истор ич а
Калеидоскопски пребирајући по
ру Драгољубу Живојиновићу, откри
историјском контексту јадранске
ва и прелама у призми разноликих
драме, разламајући хронолошки
вид ов а и њихов их нал ичј а. Сталн о
след изн ош ењ а догађ ај а, Жив о
на трагу мотива и последица петого
јиновић наиме, у свом основном
дишње окупације Далмације (1918–
приповедном ткиву, гради ослон
1923), Живојиновић својом узоритом
це у дигресивним скицама.
студијом призива у нашу свест онај
Он помно бележи носталгију и
непрестано затегнути историјско-по
наду италијанских власти, нереде
литички лук изневерених надања да Слободан
њеног незадовољног становништва
ће се деловима некадашњих „илир Грубачић
распетог између насиља и сопстве
ских провинција“ пружити рука помо
ног дефинисања; он региструје од
ћи. Он слика и специфичну мрежу оних односа јеке тог негодовања, од шапата до разјарених
који и данас тако моћно оцртавају судбину про узвика, од тајних лозинки до позива на оружје.
стора који су многи сматрали својим, простора
Сабирајући одасвуд, највише из италијанских
што се драматично помаљао и нагло ишчезавао библиотека, јавних и приватних, из америчких
са политичких мапа Европе. А да је та сопстве фондова и пребогатог задарског архива, уносе
ност често више ствар емоција него реалности, ћи чак и податке о гимнастичким друштвима,
више стицај тешко размрсивих околности него школству, пошти, исхрани и медицинској помо
политичке правичности, открива нам управо ћи, о лецима бацаним над Ријеком и Задром,
вештина којом Живојиновић на многим мести али и о психичком устројству Д’Анунцијевих
ма придаје драми Далмације готово епску ши легионара, он је, у најбољем стилу српске кри
рину и нову семантику.
тичке историографије, прецизно и промишљено
У поглављима о пиратском „Лову на аустроу инкорпорисао чињенице и цифре, архивске по
гарске бродове“, о покушају консолидације оку датке и приватна писма која дају повећану до
пационог система, заједно са спектакуларним зу уверљивости, производећи двоструко дејство
Д’Анунцијевим уласком у Ријеку, тај алем камен – студија на равни политичке повеснице нека
италијанског sacro egoizmo; у непрекидним по је врста упутства за читање и најаве догађања
кушајима вицеадмирала и гувернера Далмаци у поглављу које следи, а сама нарација добија
је Енрика Мила да споји две јадранске обале, да и функцију илустровања оног о чему се говори
повеже mare nostro својом заклетвом као неким у стилски негованом дискурсу.
невидљивим абордажним мостом, неким ponte
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Управни одбор
Управни одбор Вукове задужбине,
на седници одржаној 30. децембра
2013. године, размотрио је Извештај
о остваривању програмских садржа
ја Вукове задужбине, као и Извештај
о финансијској ситуацији и раду Ву
кове задужбине. Такође, размотрио је
и нека актуелна питања и проблеме у
функционисању Задужбине и, у скла
ду са својим надлежностима, донео
одговарајуће одлуке.
На седници од 27. фебруара 2014.
године, Управни одбор је размотрио и
усвојио Финансијски извештај за пе
риод јануар–децембар 2013. године
и Финансијски план за 2014. годину.
Ова документа претходно је усвојио и
Надзорни одбор Вукове задужбине, на
седници одржаној 26. фебруара 2014.
године. Управни одбор је размотрио
и остваривање програма Вукове за
дужбине и усвојио Оквирни програм
обележавања 150 година од смрти Ву
ка С. Караџића (1864–2014).
Четрнаеста седница Управног одбо
ра одржана је 28. марта 2014. године.
Размотрена је активност на оствари
вању програма Вукове задужбине и
подржан Програм Републичког одбо

ка и уметности у Љубљани, говорила
на тему Фолклорна приповест уживо
и њен запис. Трибини су присуствова
ли сарадници Балканолошког инсти
тута САНУ, Института за књижевност и
уметност, Београд и Завода за проуча
вање културног развитка. Руководилац
Трибине др Љубинко Раденковић.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Признања Вуковој
задужбини
Жири за доделу Повеље Матице срп
ске за неговање српске језичке култу
ре, на седници одржаној 5. маја 2014.
године, једногласно је донео одлуку да
се Вуковој задужбини додели Повеља
Матице српске за допринос неговању
културе српскога језика и ћириличког
писма у њеној укупној делатности, по
себно у издаваштву, а пре свега у листу
Задужбина и публикацијама Даница и
Даница за младе.
Центар за културу Сирмијумарт из
Сремске Митровице доделио је ове
године признање Сунчани сат Мио
драгу Матицком за програме Вукове
задужбине који се остварују у оквиру
публикације Даница за младе. При

Изабрани нови председник и заменик
председника УО и управник Вукове задужбине

Бошкo Сувајџић

Жаркo Димић

Љубомир Милутиновић

Управни одбор Вукове задужби
не, на седници одржаној 31. октобра
2013. године, једногласно је изабрао
Бошка Сувајџића, досадашњег заме
ника председника Управног одбо
ра, за његовог председника, а Жарка
Димића, члана Управног одбора, за
заменика председника Управног
одбора. Такођ е, Управни одб ор је
именовао Љубомира Милутинови
ћа, доскорашњег председника Над
зорног одбора Вукове задужбине, за
управника Вукове задужбине. Слав
ко Вејиновић, досадашњи управник
Задужбине, именован је за саветни
ка за програмске активности и за
главног и одговорног уредника ли
ста Задужбина.

ра за обележавање 150. годишњице
смрти Вука Стеф. Караџића. Управни
одбор је усвојио Одлуку о системати
зацији послова и радних задатака и
утврдио висину накнаде за обављање
послова који нису обухваћени систе
матизацијом.

знање се додељује угледним писцима
и прегаоцима који доприносе афир
мацији и стваралаштву младих. С. В.

Трибина Вукове
задужбине

БЕОГРАД
Љубомир Максимовић, добротвор
Марија Пласоња и Милена Лалевић, поводом годину дана од смрти
наше драге снајке Иване Пласоња,
професора музике
Светислав Предојевић, велики добротвор
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Драго Његован, добротвор

У Дому Вукове задужбине, 24. апри
ла 2014. године, одржана је Двадесета
Вукова трибина из циклуса Културно
наслеђе на којој је др Барбара ИванчичКутин, научни сарадник Етнографског
института Словеначке академије нау

Задужбинари Вукове
задужбине (93)

Дарови Вуковој
задужбини

Барбара Иванчич Кутин

Вуковој задужбини даровали су сво
је књиге и књиге других аутора: Мом
чило Лабовић и Богољуб Шијаковић,
Београд; Ника – Никола Стојић, Гуча;
Дејан Томић, Нов и Сад; Жарко Ди
мић, Сремски Карловци; Драго Њего
ван, Сремска Каменица; Филозофски
факултет, Нов и Сад; Унив ерз итет у
Приштини, Филозофски факултет, Ко
совска Митровица; Библиотека Вуко
вог завичаја, Лозница.
Управа Вукове задужбине најтопли
је захваљује на урученим даровима.

С. Б.

ЗА СЕЋАЊЕ

В

Светлана Велмар Јанковић
и њен Београд

елики историјски град
Београд изгубио је свог
великог писца Светла
ну Велм ар Јанков ић.
Гот ов о чит ав им сво
јим прозним делом, а и као вр
стан уредник знамените едиције
Баштина, она је била окренута Бе
ограду, како она вели – капији Бал
кана. У приповеткама и романи
ма, од почетка до краја свог ствара
лачког века, од књиге приповедака
Дорћол до књиге Капија Балкана,
подизала је грандиозни споменик
Београду. Учила нас је како ваља
волети и поштовати свој главни
град, на особит начин упознавала
нас је са историјом Београда.
Она нам Београд открива час као
тесну и разваљену, час као раско
шну и тријумфалну капију историје
на размеђи истока и запада, севера
и југа, свакако као најпрозрачнији
прозор окренут према најчешће тма
стом и вазда брдовитом и неочеки
ваном Балкану.
Светлана Велмар Јанковић је као
списатељица у разним жанровским
облицима деценијама искушавала
искуства романсирања историје и
историзирања романа. Њена крун
ска књига, Капија Балкана, надраста
жанровско одређење. По некима, то
је и роман, и историјска хроника, и
историографија. Свакако јесте отво
рени наратив о Београду у којем се,
истовремено, историзира романеск
но и романсира историја. Ова књига
није настала, како вели у предгово
ру, само током седам година рада.
Носила је она ту књигу у себи, као
београдски писац првога реда, мно
го дуже. Реч је о граду који је до ју
че био моћан „бедем хришћанства“,
којим се Европа увек поносила ка
да би Турци бивали побеђени, а увек

одрицала када би они били побед
ници, о Београду који јесте свакако
кључна копча Европе и Балкана, ко
ји је то, у наглашеној мери, и ових
наших турбулентних дана.
Светлана Велмар Јанковић је на
глашавала да се труди да од смеше
различитих података, слика и сагле
давања, пружи „могућу историјску
истину“, да читаоцима исприпове
да историју Београда „као градиво
прихватљиво за памћење“. У ствари,
она је поставила себи велике захте
ве, оне којима је вековима тежила
епска народна песма као својеврсни
облик памћења историје народа, да
искаже суштину историје, оно што
је „вредно памћења“. У том и таквом
настојању дошло је до срећне симби
озе епске и историјске истине у ње
ној историјској прози.
У њеном делу открива нам се Бе
оград као призма поимања истори
је читавог српског нар ода, његове
судбине кроз векове, његових иси
јавања у предасима ратова, између
тридесет и седам освајања и руше
ња феникса који има снаге да увек

изнова сине, створи генерације гра
ђанс тва кој е, поп ут пал импс ес та,
остављају значајне трагове и вред
ном баштином обележавају вели
чанствено трајање града-лабуда на
ушћу Саве у Дунав.
Оно што је ново и јединствено у
њеној историјској прози јесте, пре
свега, приступ, начин препуштања
токовима историје, и њеним мати
цама и њеним приобалним успоре
ним токовима и рукавцима. Писац
се, према потреби и изазовима, пре
обраћа у водича, путника, сапутни
ка, некад тек шетача, али увек у том
времеплову он остаје неко ко прати
оно најважније у прошлости – ци
вилизацијску раван историје. Иако
се, често, оглашава из другог време
на и прохујалих векова, она покуша
ва да одгонетне историјска збивања
тоном саучесника, некад на болан
начин, када казује о злу, некад пуна
радости када описује цветање града
и оглашавање оног грађанског у ње
му што му је обезбеђивало нова оза
рења и жилаво трајање.
Светлана Велмар Јанковић била је
велики задужбинар. Дакако својим
делом. Налази се међу оснивачима
Вукове задужбине и њен је велики
добротвор од 11. јануара 1989. годи
не. У Вуковој задужбини годинама
је учествовала у раду Одбора за на
граду Вукове задужбине у области
уметности. Читаоци су је волели и
због њених књига и због њених речи
и високе културе говора. Из искуства
знам да су њени разговори са читао
цима после књижевних вечери тра
јали дуже од официјелних програма.
Читаоци су се тешко од ње растаја
ли. Остала су њена дела са којима
растанка нема. Остала је највећа за
дужбина Светлане Велмар Јанковић.
Њен град Београд.

Миодраг МАТИЦКИ

Изложба „Вук Караџић
– живот и дело“
У Музеју Вука и Доситеја, 28. фебру
ара 2014. године, отворена је изложба
посвећена животу и делу Вука Кара
џића, реформатора и творца књижев
ног језика, а поводом обележавања
65. годишњице оснивања Музеја Вука
и Доситеја и 150. годишњице смрти
Вука Стефановића Караџића. Аутор
изложбе је Љиљана Чубрић, музејски
саветник и управница Музеја.
Изложбу чине предмети из Вуко
ве оставине, од којих већина до са
да није излагана. Посетиоци су тако
у прилици да први пут виде Вукову
путну торбу, далматинску и бокељску
капу, кошуљу, гусле, буклију и чашу
за ракију, лулу, наочаре, мастионицу
и перо, кључ од мртвачког сандука и
четири фотографије посмртних Вуко
вих остатака снимљених приликом
ископавања у Бечу 1897. године. Из
ложени су и Вукови портрети, затим
портрети кћерке Мине, сина Дими
трија и супруге Ане. У поставци је и
прво издање Вуковог Рјечника (Беч,
1818), зат им Мал а прос тон ар од
на славено-сербска пјеснарица (Беч,

Вуков лични примерак другог издања „Рјечника“ (Беч, 1852)
са његовим писаним примедбама
1814), Вуков лични примерак другог
изд ањ а Рјечн ика (Беч, 1852) са ње
гов им пис ан им прим едб ам а, Нов и
завјет (Беч, 1847) и препис чувеног
писма кнезу Милошу. Изложбу упот
пуњује и макета родне куће Вука Ка
раџића.
Изложбу је отворио Дејан Ристић,
државни секретар Министарства кул

туре и информисања, који је честитао
Музеју „рођендан“ и саопштио да је на
дар донео и поклон у виду одлуке о до
дели средстава из буџета да се уреди
двориште Музеја и тако потпуно завр
ши обнова целог овог комплекса.
Посетиоци могу да виде изложбу у
Музеју Вука и Доситеја, до 1. јуна 2014.
године. 
С. В.

Не смањивати број
часова српског језика
Поводом најава да ће се, већ од септембра, смањити
број часова српског језика у средњим стручним школа
ма, посебно медицинским, др Миодраг Матицки, пред
седник Скупштине Вукове задужбине, и проф. др Бошко
Сувајџић, председник Управног одбора Вукове задужби
не, обратили су се, 15. априла 2014. године, јавности сле
дећим дописом:
„У години великих Вукових јубилеја, када се обеле
жава 150. годишњица смрти Вука Стеф. Караџића и 200
година од излажења Мале простонародње славено-серб
ске пјеснарице и Писменице сербскога језика, поводом
најаве смањивања броја часова српског језика и књи
жевности у средњим стручним школама, у потпуности
подржавамо акцију Друштва за српски језик и књижев
ност Србије да се одбрани интегритет базичног предме
та нашег образовног система. Број часова српског језика
и књижевности је већ ионако на минимуму европских

Ученици Фармацеутско-физиотерапеутске
школе у Београду
стандарда и сматрамо да их неизоставно треба повећа
вати а не смањивати. Реч је о виталном националном
интересу на коме почива и Вукова реформа“.
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РЕЧ ЉУБОМИРА МАКСИМОВИЋА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

Далмација или смрт
Књига писана
у најбољој традицији
српске критичке
историографије

М

онографија „La Dal
mazia o morte. Ита
лијанска окупација
југословенских зе
маљ а (1918–1923)
проф. Драгољуба Р. Живојиновића
даје значајан допринос проучавању
југословенске и италијанске исто
рије и разумевању међународних
односа сила победница у година
ма непосредно по завршетку Пр
вог светског рата.
Веома сам почаствован што ми се
данас пружа прилика да у име пред
лагач а, Одељ ењ а истор ијс ких нау
ка САНУ, изговорим неколико речи
у част добитника ове престижне на
граде. Академик Драгољуб Р. Живоји
новић, редовни члан САНУ, по много
чему представља особену фигуру на
шег универзитетског миљеа. Први је
професор новије историје на Београд
ском универзитету чија су дела обја
вљена на енглеском у САД сада већ
давних седамдесетих година. Након
постдокторских студија на Харварду,
исказао се као предавач о провокатив
ним у стручном погледу историјским
темама у тако чувеним центрима као
што су Мериленд, Корнел и Калифор
нијски универзитет, утирући пут ис
траживањима српско-америчких и
англо-српских односа, као и односа
Дубровачке Републике с америчким
колонијама и са Сједињеним Држа
вама крајем XVIII века.
Проф. Живојиновић је редак при
мер нашег историчара који је провео
месеце не у једном страном архиву,
већ у страним архивима најмање пет
држава (САД, Велике Британије, Фран
цуске, Италије и Ватикана). С друге
стране, многим својим истраживањи
ма, посебно тротомном књигом о кра
љу Петру I Ослободиоц
 у, симболички
и тематски је успоставио везу између
предратне и послератне српске исто
риографије.
Укрштање разноликих интересова
ња ауторових изнедрило је и ову, данас
награђену књигу „La Dalmazia o morte.
Италијанска окупација југословенских
земаља (1918–1923), коју је издао Завод
за уџбенике у угледној библиотеци Ја
зон. Тема монографије је италијанска
окупација широких области на источ
ном Јадрану и његовом залеђу, које су
се простирале од Раба до Мљета када
су у питању острва, односно у залеђу
од Обровца до околине Сплита, укљу
чујући и Книн и Дрниш.
На основу тајно склопљеног Лондон
ског пакта из априла 1915, уз сагла
сност Велике Британије и Француске,
али и противљење Сједињених Аме
ричких Држава, ове области нашле су
се под италијанском окупацијом у но
вембру, а крајеви у унутрашњости у
децембру 1918. године. Окупација та
козване прве зоне у којој су били де
лови Книнске крајине и острва Хвар,
Вис, Мљет и Корчула трајала је све
до марта и априла 1921. Друга зона
од Бенковца до Шибеника предата је
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
два месеца касније. Коначно, широко
залеђе Задра и задарска острва Краље
вина Италија је предала југословен
ским властима у марту 1923.

Ова обимна студија прати италијан
ску окупацију Далмације дугу четири
и по године, обрађујући читаво пита
ње на четири нивоа, и то: 1. кроз ло
калну политику италијанске управе у
Далмацији; 2. кроз спољну политику
Италије; 3. кроз унутрашњополитичка
превирања у Италији изазвана неиз
весностима у Далмацији и Ријеци; и 4.
кроз контекст међународних односа.
Анализа је свеобухватна и укључује,
поред војних мера, методе и циљеве
италијанске политике, став италијан
ских власти према словенском станов
ништву – од покушаја да га придобије
на своју страну до масовног интерни
рања противника италијанске окупа
ције – као и настојања да се окупирана
подручја, низом административних
мера, учине саставним делом Италије.
Анализа иде све до свакодневног жи
вота у окупираним подручјима.
У домену спољне политике Итали
је књига прати промену ставова ра
зних италијанских влада, од одлуке

лијанска влада сагласила да напусти
окупиране територије у Далмацији.
Кризе италијанских влада су одужиле
напуштање Далмације на две године,
а стално узбуђење јавног мњења које
је пратило неостваривање нада о пре
тварању Јадрана у италијанско језеро
олакшало је фашистичку пропаганду
против влада у Риму. На тај начин је
ово наизглед локално питање утица
ло на опште токове италијанске поли
тике и тиме добило размере значајне
за европску, па и светску историју.
На четвртом нивоу, који се односи
на међународне односе, студија прати
односе Београда и Рима, уз истовре
мено праћење утицаја великих сила,
а посебно Сједињених Америчких Др
жава, као и Велике Британије и Фран
цуске. Професор Живојиновић је први
у низу студија објављених почетком
седамдесетих година и касније ука
зао на кључни значај Сједињених Др
жава, и председника Вудроа Вилсона
лично, за успостављање југословенске

Aкадемик Љубомир Максимовић говори на свечаности
да се ови крајеви окупирају до посте
пеног одустајања од те идеје и еваку
ације трију споменутих зона. Поред
спољнополитичке димензије аутор
скреће пажњу на унутрашњополитич
ку динамику која је радикализовала
италијанско јавно мњење и олакша
ла долазак фашиста на власт. У томе
је кључну улогу одиграла акција Га
бријела Д’Анунција, Мусолинијевог

Историчар
од угледа
Проф. Живојиновић је редак при
мер нашег историчара који је про
вео месеце не у једном страном
архиву, већ у страним архивима
најмање пет држава (САД, Вели
ке Британије, Француске, Италије
и Ватикана). С друге стране, мно
гим својим истраживањима, по
себно тротомном књигом о краљу
Петру I Ослободиоцу, симболички
и тематски је успоставио везу из
међу предратне и послератне срп
ске историографије.
претече. Академик Живојиновић је
дао исцрпне доказе о томе да је ита
лијански гувернер окупираних обла
сти одржавао односе с Д’Анунцијем и
онда када је италијанска влада сма
трала овог песника за одметника. С
друге стране, званични Рим је, под
прит ис ком вел ик их сил а, а прв ен
ствено САД, током 1919/1920. био све
попустљивији. На крају се, Рапалским
споразумом из новембра 1920, ита

Јадранска
драма
 Наставак са стране 1
Као стилиста, Живојиновић иде стопама сво
јих претходника. Близак умереном „азијани
зму“, са краћом и модернијом фразом, он уме
да прикаже снажно и импресивно догађаје о
којима налази често само груба и штура обаве
штења; уме да оживи њихов суви, календарски
карактер. Израз је, нарочито у првом делу, сен
тенциозан и језгровит, пун антитеза које под
сећају на стилске фигуре ретора. Али, уз сваку
расправу о начелним политичким питањима и
великим развојним линијама новије историје,
Живојиновић пушта да дођу до речи сами про
тагонисти јадранске драме. Он ставља на сцену
главне актере који су изводили своју политичку
оперу, пуштајући наизменично умилну песму
сирена и претеће покличе.
Италијанско запоседање источне обале свака
ко представља феномен о коме се писало доста.
И добро и лоше. Истини на вољу, историчари ни

власти на источном Јадрану и анули
рање одредаба Лондонског пакта.
Из овак ве мулт ид им енз ио н алн е
анал из е прои ст ек ла је књига кој а
представља значајан допринос не са
мо проучавању југословенске истори
је, већ и проучавању многих питања
из италијанске историје. Истовремено
књига је прилог разумевању међуна
родних односа, односно разумевању
напетости у табору сила победница у
првим годинама по завршетку Првог
светског рата.
Да би једна оваква студија била на
пис ан а бил о је пот ребн о исп итат и
грађу из Националног архива у Ва
шингтону и са Универзитета Јејл, као
и грађу из Лондона и Париза. Упо
требљена је опсежна грађа сачувана
у Хисторијском архиву у Задру, као и
фондови архива у Београду и Загребу.
Уз све ово, проф. Живојиновић је иско
ристио грађу бројних приватних збир
ки и државних архива у Италији. Јасно
је да је овакав рад изискивао више де
ценија истраживања, како је речено, у
пет различитих земаља (Италија, САД,
Британија, Француска и бивша Југо
славија), прегледање грађе десетина
већих и мањих архива, сакупљање
литературе на четири језика (енгле
ском, италијанском, француском и
српском) и увид у опште токове ме
ђународних односа при крају Првог
светског рата и у првим мирнодоп
ским годинама. Укратко, реч је о те
мељеном и исцрпном делу писаном
у најбољој традицији српске критич
ке историографије.
Академик
Љубомир МАКСИМОВИЋ

су истраживачи непознатих континената; они
су археол
 ози загубљених или потиснутих сазна
ња – мудраци који долазе post festum. Живојино
вић је, тако, успео да унесе „ред и смисао“ у след
важних чињеница и података који су, прола
зећи кроз непажљиве руке разних записивача,
изгледали растурено – као делићи неке разби
јене слике на стаклу, непрекидно размештани
на нов начин.
Поједини аутори нису уопште споменули ита
лијанска искуства и понашање након Великог
рата, иако је окупација трајала пет година и
имала многобројне драматичне тренутке ка
кав је, на пример, био план генерала (Пјетра)
Бадоља да разбије новонасталу Краљевину СХС,
план који је, како Живојиновић каже, предста
вљао само „химеру, сан који није никада доса
њан“. Штавише, ови историчари, ови самозвани
„власници прошлости“ покушали су да прикри
ју такве догађаје и њихове последице: звецкање
оружјем, нервозу становништва, критику хрват
ског клера, осуде миротвораца.
Не узимајући легенде за чињенице, избега
вајући да унесе ма шта што се не заснива на
изворима, Живојиновић је у својој књизи на
стојао „да открије управо ту, скривену страну

ЂОРЂЕ СИБИНОВИЋ

Све у славу језика
Живот, или почиње,
или се рађа, или се
доказује, или се враћа,
или се потврђује,
или просто траје једино
у језику. Све што језик
није оживео не можемо
доказати да је у нама
бивало. Језик захтева
да га учимо, негујемо,
упознајемо, умножавамо,
штитимо и богатимо

О

но што је урачунато у
наше постојање и што
је бив ал о прес удн им
условом нашег развоја,
данас постаје разорена
одаја особености коју улепшава за
водљиво обећање да ћемо претећи
тек што се друго шта не може до
годити; оно у чему смо порођени и
обретени могућностима доживља
ја и разнолике интерпретативности,
напушта нас на отисцима бинарне
линеарности; немуште ознаке које
су болно израстале из тамне утро
бе и њене камене постељице са је
два разум љив их приказ а неп оу
зданог живота ловаца из пећине,
враћају се као електронске авети
поједностављеног софтвера на та
блету и оскудице у мозгу; нацртане
грознице поновљеног препознава
ња могућности опстанка због недо
статка речи и преноса, опседају и
превршују илузију да смо скупа јер
се гледамо на фејсу; немо предање
из којег је избујао поуздани обра
зац људскости претвара се у сабла
сну немоћ немуштости а суверена
разиграност појмова враћа се као
тривијална технолошка заменица;
венемо по трагу по којем нас напу
шта језик и хита ка мемљивој ар
хиви непоновљиво испреплетане
вештине мишљења, приповедања
и писања, одлази од нас предак, је
зик наш, ожалошћени родитељ који
нас немоћно и тужно оплакује, род
најмилији, док га презриво и охо
ло пож ур уј ем о пус тош и, чуд ећ и
се зашто су дедови диванили, оче
ви беседили а браћа декламовала
без задршке и застоја, без муцања
и обезнањености, тек да промећу је
зик од парложења и учмалости, ка
ко су живели без смс-овања, чему
све те гомиле речи, појмова, распо
реда и правила када се све може ви
дети на 3д екрану без и једне једине
речи, сасвим у чуду зашто је толико
времена улудо потрошено уздиза
њу језичког заноса, када је еконо
мија ефикасности прецизно и ко
рисно опредмећена у свима једнако
доступним електронским знацима
који не познају разлику.
Ударнички сахрањујемо семе плода
који нас храни и доказује наше посто
јање. Ако се поново будемо цртали по
плазматичним зидовима високе резо
луције нећемо се препознати од ра
тара до рибара. Лозинка која отвара
очекивано и лако доступно поље опе
ративног система западаће нам у ду
шник као неизговорена реч сасушена
ван свог језика, удавиће нас сипљи
ва кост непознатог порекла случајно
пронађена у напуштеном језичком
атару. Убеђени да је истовременост

јадранског спора“; да је наслути не само у ми
нијатури повесних детаља, већ у пуном светлу
оног по много чему симболичног сукоба изме
ђу адмирала Мила и песника Д’Анунција који
му се, у почетку, обраћао са „mio caro e grande
fratello“. Другим речима, кренуо је тежим путем
– са намером да у светлу међународних окол
ности процени све последице Милове патетич
не заклетве из 1919. године којом покушава да
песнички надмаши песника-војника, оне закле
тве „исклесане у камену историје“ која „носи у
себи цвет душе“ – указујући, између осталог, на
кључни значај Сједињених Држава и председ
ника Вилсона лично за успостављање југосло
венске власти на источној обали мора.
Да би ушао у тај судбински, велики свет ја
дранске драме, Живојиновић је прво морао про
ћи кроз мноштво малих животних светова, често
апсурдних и трагично гротескних, какве су још
почетком класичног периода описивали у сво
јим делима римски неотерици и републикан
ски аналисти. То нарочито важи за секвенце у
којима се Д’Анунцијеви ардиши, ношени „љуба
вљу према Италији, мржњом према Хрватима и
страхом од Срба“ – ношени, уствари, запаљивим
говорима о тзв. осакаћеној победи из књижи

безл ичј а битн иј а од сад рж ајн ос ти
разлике, презиремо језик који захте
ва да га учимо, негујемо, упознајемо,
умножавамо, штитимо, богатимо а да
од свега тога нема видљиве користи
за нас и наше предузеће.
А језик је жар у огњишту наше ку
ће; наше тражење без одговора, пона
вљање и трајање; чудо препознавања
и откривања неограниченог броја на
чина да се враћамо и доживљавамо
лепоту непоновљивог тренутка већ
опис ан ог у усх ић ењу разу м ев ањ а
обогаћеног језика; језик је непор е
циво право да питамо, да одмерава
мо сопс твен и раст и доказуј ем о га
новим реченицама, размештајем на
почасна места у гостињској соби док
очекујемо наше драге за које се уми
вамо; језик је радост самоспознаје и
богатства другог начина и самони
кле прилике да кажемо и доживимо
исто као ново, старо као поново рође
но, другачије као изненадни обрт; је
зик је свеже јутро пуно ваздуха, он је
неограничено очекивање, језик је вр
ста, врста је култура, култура је плод,
плод је сласт, сласт је страст, страст је
језик у којем је све могуће док живи и
буја из наших дланова и пробија око
ве нестрпљења да га украсимо, изве
земо и дотерамо за свечаре и саборе,
за жалости и описе непреболне туге
док милује губитак; језик је све што
имамо и што јесмо и што као људи
можемо бити.

К

ао бић а, мож ем о се
кон ектов ат и у нес лу
ћен у техн ичк у цив и
лизацију униформно
сти и безизражајности
која постоји на темељима кодира
ног сопственог препознавања у ис
тости, истовремености, безлично
сти и празнини, схеми затворених
струјних кола која покрећу чипове и
бројке без којих нас нема у систем
ској функционалности. Имамо сва
права да језик мењамо за бинарни
знак, да речи разменимо за шифре
а реторичке и реченичке склопове
у којима се изоштрава наш ум, за
менимо за милионе пиксела из ко
јих исијава екран андроида. Убр
зање привида и бесмисла које ис
пуњава пукотине нашег постојања
прикрива невидљиве и неизречене
недостатке; сиромаштво језика оду
зима могућност да драма ничега од
чега се гради кула електронских ка
рата безнађа буде изговорена и тако
откривена и разобличена.
Живот, или почиње, или се рађа,
или се доказује, или се враћа, или се
потврђује, или просто траје једино у
језику. А разумева се само у њему. Све
што језик није оживео не можемо до
казати да је у нама бивало. Како дока
зати наш живот и како сведочити себе
ако напустимо језик, ако језик замре
и заћути. Чиме и како доказати посто
јање света измештеног у капсуле зна
кова и бизарних слика које пећинске
сенке електронски ворхолизује у за
мрзнуте приказе механичког прису
ства и једноставног физичког кретања
у исечцима постојања. Како ће слика
без тона и зашто смо живели ако то
никоме нисмо испричали. Шехереза
да је живела док је приповедала и док
јој је језик био једина нада опстанка.
Ако заћутимо загледани у знакове и
графичке приказе, нико нас неће за
памтити. Ако глава буде без језика,
рамена ће бити на батерије.
Све у славу језика!!!

Ђорђе СИБИНОВИЋ

це под насловом Зној крви (II sиdоrе де sangue)
– спремају за „Свети рат“, који ће много мудри
ји дипломата Карло Сфорца означити као (све
ту) „глупост“.
Печат ове вештине носе чак и ситни, за исто
ричара неизбежно учестали детаљи, као што је
непрестано одређивање места и тренутка, али
тамо где они догађаје објашњавају најближим
узроцима, или само поводима, Живојиновић
тражи дубље објашњење. Све га је то нужно во
дило, на једној страни, ка томе да већ раније
прикупљене податке лајтмотивски призива и
потом систематизује већ у току самог излагања;
да их, сабране тим ванредним, интегративним
трудом, подастре у јасном прегледу, а неке од
њих подвргне критичкој анализи.
Показало се, при том, да је наличје јадранске
драме крило сасвим нове, и за историјску нау
ку драгоцене, хоризонте истраживања; да је она
дуго потискивана или прикривана „затамњена
страна“ сукоба, уствари, одавно ишчекивала по
сленика ауторових трагалачких способности.
Све су то били убедљиви разлози да Одбор за
науку ове године додели Вукову награду књизи
Драгољуба Живојиновића.

Слободан ГРУБАЧИЋ
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Изузетне Вукове
награде за 39 лауреата

Добитници Вукове награде за 2013. годину

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ

Јубилеј Вукове награде
Ово признање се додељује
појединцима и установама
за нарочите резултате
остварене у стваралачком
раду на ширењу културе,
образовања и науке
у Републици Србији и на
свесрпском културном
простору. Ове године,
7. фебруар
 а, на 150. годишњицу
смрти Вука Стефановића
Караџића, награда је додељена
јубиларни, педесети пут

К

улт урн о-прос ветн а зај едн иц а
Србије установила је Вукову на
граду 1964. године, у оквиру обе
лежавања стогодишњице смрти
Вук а Стеф ан ов ић а Кар аџ ић а.
Вукова награда се додељује појединцима и
установама за нарочите резултате остваре
не у стваралачком раду на ширењу културе,
образовања и науке у Републици Србији и на
свесрпском културном простору. Састоји се од

дипломе, аутора академског сликара Радоми
ра Стевића Раса, плакете чији је аутор академ
ски вајар Небојша Митрић и, уколико посто
ји могућност, новчаног износа за појединце.
Последњих неколико година уместо новчаног
износа сви лауреати добијају уметничку сли
ку једног од познатих српских сликара.
Годишње се додељује до 10 награда. Одлуку о
добитницима доноси деветочлани жири саста
вљен од најеминентнијих стручњака из различи
тих области. Рок за предлагање је 10. новембар,
имена награђених се саопштавају до краја ка
лендарске године, а награде се уручују у првој
половини фебруара наредне године, обично 7.
фебруара, на дан Вукове смрти.
О високом угледу Вукове награде најбоље го
воре њени добитници – најистакнутији српски
ствараоци, научници, педагози и истраживачи
и бројни посленици културе; већина установа
културе, науке и просвете од највећег значаја за
Републику, али и школе, манастири, професио
нална и аматерска удружења и др.
Изузетна Вукова награда додељује се повре
мено, према посебној одлуци, и састоји се од
дипломе и плакете. Награду могу да добију и
наши ствараоци из дијаспоре и инострани ства
раоци.
Ове године, 7. фебруара, на 150. годишњицу
смрти Вука Стефановића Караџића, награда је
додељена јубиларни, педесети пут (за 2013. годи
ну) у згради Председништва Републике Србије.

Жири за додељивање Вукове награде у саста
ву: проф. Светислав Божић, композитор, пред
седн ик жир иј а; проф. Мил ов ан Вит ез ов ић,
књижевник, Жарко Димић, историчар, Бора Ду
гић, музички уметник, Рада Ђуричин, драмска
уметница, проф. Драган Мраовић, књижевник
и књижевни преводилац, Љубивоје Ршумовић,
књижевник, проф. др Дарко Танасковић, профе
сор Универзитета, Радован Мића Трнавац, ака
демски сликар, на седници одржаној 6. 12. 2013.
године донео је Одлуку да су добитници Вукове
награде за 2013. годину:
1. РАДОМИР АНДРИЋ, књижевник, Београд
2. Мр МОМЧИЛО АНТОНОВИЋ, академски
сликар, професор, Београд
3. Мр ДРАГУТИН БОГОСАВЉЕВИЋ,
виолиниста, професор, Београд

До сада 494 добитника
Од 1964. до 2013. године Вукова награда је
додељена 50 пута. У периоду од 1964. до 1967.
годишње је по пет лауреата добијало награ
де. Од 1968. до 1989, затим од 1993. до 2002.
и од 2004. до 2013, годишње је по 10 лауреата
добијало ово значајно признање. Од 1990. до
1992. по 15 лауреата годишње је награђивано
овим признањем, а 2003. године награду је
примило девет добитника. Укупно је до сада
494 лауреата примило Вукову награду.

Од 1971. до 2013. године, 39 лаур еата је
примило Изузетне Вукове награде, и то: Иво
Андрић, књижевник, Десанка Максимовић,
песникиња, Павле Савић, научник, академик
Павле Ивић, академик Јанко Јуранчич, Љу
бљана, академик Бошко Петровић, проф. др
Миодраг Поповић, Васко Попа, књижевник,
Добрица Ћосић, књижевник, Народно позори
ште, Беог рад, академик Војислав Ђурић, ака
демик Радомир Лукић, Издавачко предузеће
„Просвета“, Југословенска кинотека, Београд,
Радио Београд, Народна библиотека Србије,
Николај Петрович Бурљајев, драмски умет
ник, Русија, Жан Дитур, књижевник, Фран
цуска, Харолд Пинтер, књижевник, Велика
Британија, Микис Теодоракис, композитор,
Грчка, Петер Хандке, књижевник, Немачка,
Здравко Велимировић, Етнопарк „Старо село“,
Сирогојно, Ђорђе Михајловић, чувар Српског
гробља Зејтинлик, Солун, Дечји хор Радио Бе
ограда „Колибри“, лист „Политика“, Српско
пјевачко друштво „Јединство“, Котор, Актив
професора српског језика, Никшић, манастир
Жича, Матица српска, академик Мирослав
Пантић, Универзитет у Београду, Уметнич
ка ливница „Јеремић“, Манојло Вукотић, но
винар, уредник, проф. др Рашко Јовановић,
историчар књижевности, театролог, Ђорђе
Кадијевић, историчар уметности, филмски
и телевизијски редитељ, Карловачка гимна
зија, Сремски Карловци, Лаза Лазић, књижев
ник, Лаза Чурчић, књижевник, Тител.
4. К
 ОСТА ДИМИТРИЈЕВИЋ, професор,
књижевник, Београд
5. С
 ОЊА ЈАУКОВИЋ, драмска уметница,
Београд
6. Д
 р САВО Б. ЈОВИЋ, протојереј ставрофор,
књижевник, Београд
7. М
 р ГРОЗДАНА КОМАДИНИЋ, професорка,
књижевница, Чачак
8. М
 ОШО ОДАЛОВИЋ, књижевник, Смедерево
9. В
 ЛАДАН РАДОВАНОВИЋ, композитор,
сликар, вишемедијални уметник, Београд
10. С
 АЛИХ СЕЛИМОВИЋ, историчар,
истраживач, Кладница, Сјеница
На предлог жирија за додељивање Вукове на
граде, Извршни одбор Културно-просветне за
једнице Србије донео је Одлуку да су добитници
ИЗУЗЕТНЕ ВУКОВЕ НАГРАДЕ за 2013. годину:
1. К
 АРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА, Сремски
Карловци
2. Л
 АЗА ЛАЗИЋ, књижевник, Београд
3. Л
 АЗА ЧУРЧИЋ, историчар књижевности,
библиограф, Тител.

Марија БИШОФ

Шездесет пет година Музеја Вука и Доситеја
Музеј Вука и Доситеја
постао је жива
установа, која
прикупља архивску
и библиофилску грађу
везану за Доситеја
и Вука, њихове
савременике и
сараднике, као и
за време у којем су
живели и стварали,
како у земљи тако
и у иностранству

М

еморијални музе
ји са ограниченим
мат ер иј ал ом, на
који су према сво
јој делатности упу
ћени, немају услова да се развија
ју у музеолошком смислу. Пре или
кас ниј е доб иј ају кар актер ис тику
статичних установа, као спомени
ци културе.
Так ву судб ин у могао је да има и
Музеј Вука и Доситеја. Материјал ко
ји се овде прикупља и чува обнавља
се веома споро, осим оног драгоценог
који већ постоји и чини окосницу му
зејске збирке. Он је, или врло редак,
као што је то случај са Доситејевим
материјалом, или се налази у другим
сродним установама, као што је слу
чај са архивском грађом везаном за
живот и рад Вука Караџића.
Претила је опасност да Музеј по
стан е сталн а, неп ок ретн а изл ожба
грађе о делима двојице наших вели
ких просветитеља. И као такав он би
имао своју кор ис ну, култ урн о-про
светну улогу, али од самог оснивања,
током година, залагањем запослених,
Музеј Вука и Доситеја постао је жива

установа, двоструке делатности. Пр
ва је музеолошко-меморијална, ко
ја обухвата прикупљање предмета и
грађе ради њихове обраде, док је дру
га научноистраживачког карактера и
састоји се у прикупљању архивске и
библиофилске грађе која се односи на
Доситеја и Вука, њихове савременике,
сараднике и противнике, као и на вре
ме у којем су живели и стварали а ко
ја се налази на различитим странама,
како у земљи тако и у иностранству. У
том смислу Музеј је постао незаоби
лазан у сарадњи са другим сродним
установама.
Данашњи назив Музеј Вука и Доси
теја је добио 1949. године када је нека
дашњи Вуков музеј (тачнији назив био
је Вукова соба), који је постојао у окви
ру тадашњег Народног музеја, про
ширен делом посвећеним Доситеју
Обрадовићу као Вуковом претходнику
у борби за увођење народног језика у
књижевност. Од његових личних ства
ри ништа није сачувано. Будући да се
он као јеромонах није женио није би
ло никога ко би за будућност, сачувао
било какав предмет који је припадао
овом великану. Зграда Правитељству
јушчег совјета, у којој је живео, изго
рела је 1813. године приликом турског
бомбардовања Београда а са њом и
све његове ствари тако да ову постав
ку чине прва издања књига, портрети,
скулптуре и архивалије.
У почетку Вуков музеј су предста
вљал е две соб е у двор иш ној згра
ди Народног музеја који се налазио
на месту данашњег Филолошког фа
култета. Та зграда је изгорела 1915.
године приликом аустроугарског бом
бардовања Београда а са њом и неки
Вукови лични предмети – међу оста
лима писаћи сто и канабе.
Оставина оца српске књижевности
стигла је у Србију 1897. године прили
ком преноса његових посмртних оста
така из Беча у Београд. Ову поставку
чине портрети, сви рађени према жи
вом узору, лични и породични пред
мети, прва издања његових књига и
нешто архивске грађе. Такође, у окви

ру музејских збирки чува се и највећи
део заоставштине Вукове кћери, Мине
Караџић Вукомановић.
Осим Доситејеве и Вукове остави
не део музејске збирке чини и друга
архивска грађа, делови заоставштина
Вукових сарадника Ђуре Даничића и
Јустина Михајловића, као и његових
следбеника – Тихомира Ђорђевића и
Драгутина Костића.
У оквиру Музеја формирана је и ве
ома богата стручна библиотека. Не
посредно по оснивању њу је чинио
само фонд старих и ретких књига са
библиофилским раритетима од пре
ко хиљаду примерака, који су прогла
шени културним добром и законом су
заштићени. Како су године пролази
ле библиотека је редовно обнављана,
тако да сада садржи више од двана
ест хиљада примерака стручних књи
га и часописа.

ју и предмети који се чувају у депои
ма и ретко су доступни оку јавности.
Добар пример је изложба посвећена
Вуковој Мини. Романтична по својој
тематици и садржини, ова изложба
је протеклих година изазвала вели
ку пажњу како у Србији (гостовала је
у бројним музејским институцијама)
тако и у њеном родном Бечу. Две хи
љаде треће проглашена је за изложбу
године.

И

пак, највећа изложба
од оснив ањ а Муз еј а
до дан ас, у сар адњ и
са другим музејским
установама, као што
су Историјски музеј Србије, Етно
графски музеј и други, остварена је
1987. у оквиру обележавања двесто
те годишњице рођења Вука Караџи
ћа. Под високим покровитељством

Музеј Вука и Доситеја
Уз сталну музејску поставку, која је,
у односу на ону из 1949. године, у пот
пуности измењена и модерниз ова
на (отворена је за публику децембра
2012. године, после темељне рекон
струкције музејске зграде), развијена
је и делатност повремених, тематских
изложби када се публици представља

Председништва Југославије и кан
целара Аустрије, почетком 1988. го
дине ова изложба, са више од хиља
ду највреднијих експоната, отворе
на је и у Градској већници у Бечу.
Ове године, када се обележава сто
педесета годишњица од Вукове смрти,
Музеј је, у новом изложбеном просто

ру, поставио изложбу на којој се, међу
осталим предметима, први пут могу
видети и фотографије отвореног Ву
ков ог ковч ега и лоб ањ е, сним љен е
1897. приликом ископавања његових
посмртних остатака ради преноса из
Беча у Беог рад. С обзиром на то да ни
када до сада нису излагане, изазвале
су велику пажњу јавности.
Здање у којем се налази Музеј Вука
и Доситеја, основан одлуком Владе НР
Србије 28. фебруара 1949. године, нај
старија је стамбена зграда у Београ
ду, типичан примерак турске градске
стамб ене архитектуре. У њој је кра
јем XVIII века било седиште францу
ског конзулата, као резултат добрих
француско-турских односа, у време
Наполеона Бонапарте, када ниједна
европска земља није имала своја ди
пломатска представништва на про
сторима Отоманске империје.
Тако је, највероватније, дочекала и
1806. годину када су Београд ослобо
дили Карађорђеви устаници а од 1809.
до 1813. овде је радила Велика школа,
прва српска просветна установа наме
њена вишем образовању својих пола
зника. Један од иницијатора оснивања
Велике школе био је Доситеј Обрадо
вић а један од првих двадесетак уче
ника био је Вук Караџић. Од пропасти
Првог српског устанка 1813. па све до
1949. зграда је била стамбени објекат,
мада је често мењала власнике. Због
своје историјске и архитектонске ва
жности, проглашена је културно-исто
ријс ким спом ен иком од изу з етн ог
значаја, највишим у нас.
Тридесет година по оснивању, јуна
1979. године, Музеј Вука и Доситеја
поново је припојен Народном музе
ју из којег је и поникао. Овим чином
настали су повољнији услови за да
љи развој основне, муз еолошке де
латности. Уз Галерију фресака, Музеј
Надежде и Растка Петровића, Музеј
Лепенски вир и Археолошки музеј у
Кладову, Музеј Вука и Доситеја чини
сас тавн и део ове угледн е устан ов е
српске културе.

Љиљана ЧУБРИЋ
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Основан Републички одбор за обележавање
150. годишњице смрти Вука Стефановића Караџића

О

ве године се обележава
150. годишњица смрти
Вука Стефановића Ка
раџића (Беч, 7. фебруар
1864). Истовремено, ове
године обележавамо и 200 година од
излажења Мале простонародње сла
вено-сербске пјеснарице и Писмени
це сербскога језика. То је прилика да
се критички проговори о Вуку и ње
говом делу у свим областима којима
се он бавио, а што треба да доприне
се неговању, подстицању и унапре
ђивању књижевног и уметничког
стваралаштва, научних и истражи
вачких пројеката, који заступају Ву
кове трајне поуке и поруке.
Поводом тога, у Вуковој задужбини
је, 11. фебруара 2014. године, одржана
конститутивна седница Републичког
одбора за обележавање 150. годишњи
це смрти Вука Стефановића Караџића.
У раду је учествовао и Дејан Ристић,
државн и сек ретар у Мин ис тарс тву
културе и информисања, који је за
хвалио Вуковој задужбини, као важној
националној установи, на њеном до
садашњем раду у области културе, а
посебно у вези с обележавањем ове го
дишњице Вука С. Караџића. Истакао
је опредељење Министарства културе
и информисања да ће оно, као држав
ни орган, помагати и подржавати ин
ституције културе у раду на важним
друштвеним пословима и задацима,
не преузимајући ни у ком погледу њи
хове функције и одговорности.
За члан ов е Реп уб личк ог одб ор а
изабрани су: академик Нада Милоше
вић Ђорђевић (САНУ), проф. др Драган
Станић (председник Матице српске),
мр Младен Весковић (Министарство
културе и информисања, саветник), др
Миодраг Матицки (Вукова задужби
на, председник Скупштине), проф. др
Александра Вранеш (декан Филоло
шког факултета у Беог раду), проф. др
Мато Пижурица (Филозофски факул
тет, Нови Сад), проф. др Бошко Сувај
џић (Вукова задужбина, Међународни
славистички центар), проф. др Мла
денко Саџак (декан Филолошког фа
култета у Бањалуци), проф. др Вељко
Брборић (Филолошки факултет у Бе
ограду, управник Катедре за српски
језик), др Срето Танасић (Институт за
српски језик САНУ), др Весна Матовић
(Институт за књижевност и уметност),
др Оливера Стефановић (Народна би
блио т ека Срб иј е), Љиљ ан а Чуб рић
(Музеј Вука и Доситеја), мр Дајана Ђе
довић (Центар за културу Вук Караџић
– Лозница), представник Министар
ства просвете, науке и технолошког
развоја. У састав Одбора накнадно ће
се укључити и представници страних
слависта (Габријела Шуберт, Роберт
Ходел, Андреј Базилевски...).
За председника Одбора изабран је
др Миодраг Матицки, а за заменика
проф. др Бошко Сувајџић.

У расправи о Програму рада уче
ствовали су сви чланови Одбора, који
су на крају седнице усвојили Програм
обележавања 150 година од смрти
Вука Стеф. Караџића (1864–2014), у
коме се каже:
Вукова задужбина, у сарадњи са На
родном библиотеком Србије, припре
миће Свечану академију посвећену
150. годишњици смрти Вука Стеф. Ка
раџића. Поред званичника, на Свеча
ној академији ће беседити и слависти
из Берлина и Москве (Роберт Ходел,
Андреј Базилевски и Габријела Шу
берт). У Хол у Нар одн е биб лио т еке
бић е отвор ен а изл ожба пос већ ен а
делу Вука Стеф. Караџића. У припре

Време: од 5. до 7. септембра 2014. го
дине у Тршићу.
Модератор: проф. др Бошко Сувај
џић.
Вукова задужбина и Задужбина До
ситеј Обрадовић организ оваће јед
нодневно саветовање на тему: Живе
традиције српског књижевног јези
ка: Доситеј и Вук.
Време: 8. септембар 2014.
Модератори: др Миодраг Матицки
и др Марко Недић.
Место: Задужбина Доситеј Обра
довић.
У сарадњи са САНУ и ИП Просвета,
Вукова задужбина објавиће преоста

бор ом текс тов а из дел а Вука Стеф.
Караџића: Вук Стеф. Караџић 1787–
1864–2014, Mündliches Volksgut der
Serben (Српска усмена народна ба
штина).
Уредник: проф. др Бошко Сувајџић.
Редакција: др Миодраг Матицки и
Слоб од ан Груб ач ић, доп ис ни члан
САНУ.
Преводиоци: Мина Ђурић и Annetta
Ђуровић.
Предлог је да, као суиздавач, буде и
издавачка кућа Lojze Wiesera из Кла
генфурта.
Припремиће се, на двадесетак иза
браних паноа, покретна тематска
изложба, посвећена Вуку Стеф. Кара

разв ој а); Реп уб личке смот ре рец и
татор а Пес нич е нар од а мог (млађ и,
средњи и старији ученички узраст);
Реп уб личк ог такм ич ењ а учен ик а
средњ их школ а у бес едн иш тву, као
и такмичења ученика која органи
зују огранци Вукове задужбине (Ба
ваниште, Чачак, Лозница, Ниш, Нова
Варош, Петровац на Млави, ЖабљакШавник-Плужине, Градишка...).
Вукова задужбина, заједно са Би
блио т
 еком Мат иц е српс ке, иниц и
раће рад на изради Библиографије
литературе о Вуку Стеф. Караџићу
(напомена: до 1980. године, у рукопи
су, постоји библиографија литературе
Голуба Добрашиновића). У активност
укључити и PRESS CLIPPING из фонда
Вуковог и Доситејевог музеја.
Разм от рит и мог ућн ост пок рет а
ња иницијативе да се епске народне
песме уврсте у културну баштину
УНЕСКО-а (др Бранко Златковић, др
Ненад Љубинковић, проф. др Бошко
Сувајџић).
У договору са Јавним сервисом РТС
настојати да се у току 2014. године
обезбеди репризирање серија о Вуку
Стеф. Караџићу.

Седница Републичког одбора
ми изложбе, поред Народне библио
теке Србије, учествоваће и Музеј Вука
и Доситеја, Универзитетска библиот
 е
ка Светозар Марковић и филолошки
и филозофски факултети.
Време: Предсаборски дани у Тршићу.
САНУ, у сарадњи са АНУРС, Мати
цом српском и Вуковом задужбином,
организоваће тродневни међународ
ни научни скуп на коме би се осве
тлило Вуково дело. Оквирне теме су:
фолклористика и етнологија; рефор
ма језика и правописа и нормирање
граматичког система; дијалектологија;
речници; рад на Новом завету; истори
ја, географија, критички и полемички
списи; преписка. Научни скуп одржа
ће се у Свечаној сали САНУ, а у Гале
риј и САН У прир ед ић е се Изл ожба
портрета Вука Стеф. Караџића.
Време: децембар 2014. године.
Модератор: академик Нада Мило
шевић Ђорђевић.
Вукова задужбина, Институт за књи
жевност и уметност – Београд, Удру
жење фолклориста Србије и Центар
за културу Вук Караџић у Лозници ор
ганизоваће дводневни тематски скуп
под називом Савремена српска фол
клористика II. Скуп ће се реализовати
као део дугогодишњег научноистражи
вачког пројекта Српско усмено ствара
лаштво у интеркултурном коду, који
се систематски бави фолклором, усме
ном књижевношћу и традицијском кул
туром српског народа.

ле две књиге из опуса Сабраних дела
Вука Стеф. Караџића: XIII књигу Пре
писке и II том III књиге – О језику и
књижевности.
Послом руководе: др Миодраг Ма
тицки и проф. др Бошко Сувајџић.
Проф. др Александар Милановић
приредиће књигу О језику и књижев
ности.

џићу и његовом делу. Текст на панои
ма биће преведен на немачки и руски
језик.
Време: изложба ће се приказати у сеп
тембру у Москви, а у октобру у Франк
фурту.
Избор материјала: проф. др Душан
Иванић, проф. др Милош Окука и проф.
др Јован Делић.

Вуков а зад ужбин а и Фил ол ош ки
факултет у Београду настојаће да се
у ток у 2014. год ин е обј ав и и елек
тронско издање Преписке Вука Стеф.
Караџића и изврши дигитализација
Сабраних дела, која би, на тај начин,
постала доступна свима који се баве
Вуком и његовим делом.

Вуков а зад уж бин а и Друш тво за
српс ки јез ик и књижевн ост Срб иј е
расписали су литерарни конкурс за
ученике гимназије и средњих шко
ла, на теме: Вукови европски сусре
ти, Шта би Вук данас рекао и Вук и
дигитална азбука. Конкурс је отво
рен до 15. априла 2014. године, а три
првонаграђена рада биће проглаше
на до 1. маја 2014. године. Свечано
уруч ењ е наград е бић е уприл ич ен о
у Карл ов ачкој гимн аз иј и, на Реп у
бличком такм ич ењу из књижевно
сти – Књижевна олимпијада, 11. маја
2014. године.

Објављивање фототипског издања
Ковчежића за историју, језик и оби
чаје Срба сва три закона Вука Стеф.
Караџића. Књигу ће припремити ака
демик Нада Милошевић Ђорђевић.
Вукова задужбина објавиће 22. го
диш те Дан иц е 2015, у кој ој ће се,
поред редовних тема и рубрика, пред
ставити и најзначајније активности и
публиковати одабрани текстови по
свећени обележавању 150. годишњи
це смрти Вука Караџића.
Уредници: др Миодраг Матицки и
академик Нада Милошевић Ђорђе
вић.
Објављивање књиге и представља
ње књиге, на немачком језику, са из

Вукова задужбина биће један од по
кровитеља такмичења ученика на
изабране теме посвећене Вуку Стеф.
Караџићу, и то: Републичког такмиче
ња ученика основних и средњих шко
ла из српског језика и језичке културе
у Тршићу (у оквиру 42. Ђачког Вуко
вог саб ора); лингвистичких секција
основних и средњих школа у Србији
(заједно са Друштвом за српски језик
и књижевн ост Срб иј е и Мин ис тар
ством просвете, науке и технолошког

Током 2014. године започети рад на
дигитализацији рукописне заостав
штине Вука Стеф. Караџића.
Вукова задужбина ажурираће свој
веб сајт, да би се редовно и садржај
но представљале активности на обе
лежавању 150 година од смрти Вука
Караџића.
Међународни славистички центар
и Наставно-научно веће Филолошког
факултета Универзитета у Београду
усвојили су теме 44. Међунар одног
научног састанка – У Вукове дане:
Први светски рат и периодизација
развоја српског књижевног језика;
Два века од Вукове Писменице срп
скога језика;
Први светски рат и српска књижев
ност;
Два века од Вукове Мале простона
родне славено-сербске пјеснарице.
Време: од 11. до 13. септембра 2014.
године
Организација: Међународни слави
стички центар и Филолошки факултет
Универзитета у Београду
Свечане академије поводом 150. го
дишњице смрти Вука Стеф. Караџи
ћа одржаће се у Бечу и Темишвару.
Представници Вукове задужбине уче
ствоваће на оба ова скупа.
Време: септембар – октобар
Носилац посла: за Темишвар, Савез
Срба у Румунији.

С. В.

ВЕК И ПО СРПСКЕ АТИНЕ

Сто педесет година
од пресељења Матице српске
из Пеште у Нови Сад
Матица српска је, низом
манифестација, свечано
обележила значајан
јубилеј: 150 година од свог
пресељења из Пеште у Нови
Сад. Из Каталога, у којем
је представљена изложба
„Пресељење Матице српске
из Пеште у Нови Сад
(1864–2014)“, преносимо
текст Драгана Тубића

М

атица српска, најстарија на
цио н алн а књиж евн а, кул
турна и научна институција,
основана је као друштво срп
ских интелектуал
 аца и при
вредника 16. фебруара 1826. године у Пешти.
Њен првобитни циљ био је да помогне изла
жење српског књижевног листа Сербске Ле
тописи, данашњег Летописа Матице српске,
док је њено деловање од самог почетка било

усмерено на просвећивање народа и очува
ње националног и културног идентитета. Уз
помоћ Саве Текелије и његове задужбине Те
келијанума, којим је управљала Матица срп
ска, она је разгранала своје активности изда
вачком делатношћу, формирањем најстарије
српске националне библиотеке и Српског му
зеума. У овом периоду, Матица је, на читавом
српском културном и духовном простору, до
живела пуну афирмацију.
Руководство Матице српске је идеју да се она
пресели из пештанског Текелијанума у Нови Сад
дефинитивно формулисало 1852. године. Разлог
за ову значајну одлуку налазио се у чињеници
што је српски културни живот у главном граду
Угарске, што због последица Револуције 1848–
1849, што због промењених политичких околно
сти, био готово замро. С друге стране, Нови Сад
је од средине XIX века почео да стиче значај као
национални, економски и културни центар срп
ског народа у коме се окупља млада и полетна
интелигенција. Матица је за овај град била ве
зана од самих својих почетака преко Летописа
који је у Новом Саду основан и у њему уређи
ван и касније.
После дужег настојања да дође до пресељења
Матице српске, оно је почело 28. априла 1864.
године, када је окончана и њена последња пе

Матица српска
штанска седница. На пароброд Напредак који је
испловио ка Новом Саду укрцан је 61 сандук са
благом српске културе створеним и оплемење
ним у Матици српској. У пратњи ове драгоцене
имовине ка њеној новој кући у двору владике Пла
тона Атанацковића – Платонеуму, налазили су се
Павле Којић, секретар Антоније Хаџић, стареши
на Јован Трифуновић и касир Јосиф Станковић.
Матица је дочекана уз одушевљење и народне
свечаности, а њена прва новосадска скупштина,
одржана 12. маја, добила је карактер народне све
чаности. За председника је по други пут изабран
владика Платон, а на овом великом скупу били су
тамошњи водећи српски интелектуалци – Јован
Хаџић, Јован Суботић, Светозар Милетић, Ђорђе
Натошевић, Јован Ђорђевић, Данило Медаковић,
Јован Бошковић, Ђура Даничић...
Прелазак Матице српске у Нови Сад био је од
пресудног значаја за развој овог града као срп
ског културног и интелектуалног средишта. Овде
су се већ налазили Велика српска православна
гимназија (1810), Српска читаоница (1845), Срп

Сава Текелија
ско народно позориште (1861), док је Матица би
ла културни узор Уједињеној омладини српској
(1866). Она је позитивно утицала и на развој срп
ског новинарства и публицистике, с обзиром на
то да је после њеног пресељења почео да излази
велики број часописа. Од тог времена Нови Сад,
с правом, носи епитет Српске Атине. Током де
ценија, Матица је изнедрила и неке од најзна
чајнијих културних институција у Новом Саду,
а и шире, као што су Библиотека Матице српске,
Галерија Матице српске и Музеј Војводине.
Матица српска као установа, и њени истак
нути чланови, својим преданим деловањем у
Новом Саду доприносили су током претходних
век и по, као што то чине и данас, очувању на
ционалне самосвести и бризи о српском језику,
књижевности, уметности, науци и култури. Бри
нући о свему томе, Матица брине и о опстанку
српског народа у новим историјским околности
ма и мултикултуралном амбијенту на читавом
европском и светском простору.

Драган ТУБИЋ
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Сјај звезде „Данице“
„Даница“ Вукове задужбине, покренута 1994. године по угледу на Вуков
истоимени календар-забавник (Беч и Будим 1826, 1827, 1828, 1829. и 1834.
године), задржала је концепцију и дух Вукових календара (описи манастира,
географско-статистички списи, историјски списи, портрети знаменитих
Срба, прилози о језику и о народним умотворинама), али је, у складу са
потребама времена, допуњена и новим, актуелним одељцима и рубрикама

М

ала сала Задужби
не „Илиј е М. Ко
ларца“ у Београду,
веч е уочи Међ у
народног дана ма
терњег језика – 21. фебруара 2014,
била је већ устаљено место пред
стављања, сада 21. годишта обно
вљене Данице, коју предано издаје
и пренумерантима уредно доста
вља Вукова задужбин а. Дом аћ ин
вечери био је проф. др Бошко Су
вајџић, председник Управног од
бор а Вуков е зад ужбин е, кој и је у
својој беседи истакао да је Даница
за 2014. годину изашла у времену
када обележавамо 150 година од
смрти Вука Стефановића Караџи
ћа и 200 година од излажења Ма
ле простонародне славено-сербске
пјеснарице и Писменице сербскога
језика. Сувајџић је, затим, подсетио
да – није тако давно време када су о
српским народним умотворинама,
посебно о српској епској и лирској
народној поезији, у првим децени
јама деветнаестог века, расправља
ли и писали најблиставији умови
епохе: Немци Јохан Волфганг Гете
и браћа Грим, Пољак Адам Миц
кијевич, Француз Клод Форијел и
др. Није тако давно време када су
Мицкијевич и Форијел држали се
рије предавања о српској народној
епици на унив ерзитет у Кол еж де
Франс и на Сорбони (1823–1824, од
носно 1841–1842).
Од прв е обј ав љен е Пјес нар иц е
(1814) до Вукове смрти прошло је пе
десет година, и за све то време он у
континуитету размишља о сакупља
њу и објављивању народних песама.
Једном приликом ће написати да му
је скупљање песама прави и најмили
ји посао, рекао је Сувајџић и истакао
да је Вук, на особ ен и нач ин, пред
ставио српски нар од као књижевни
народ и увео га у европску литерату
ру, истовремено чувајући његову са
мобитност, инсистирајући свагда на
појмовима народно и српско, чему су
погодовале и друштвене околности.
У том контексту треба гледати и на
разлоге обнављања Вукове Данице од
стране Вукове задужбине. То је народ
ни календар који је по угледу на Ву
ков истои м ен и кал енд ар-заб авн ик
(Беч и Будим 1826, 1827, 1828, 1829. и
1834. године) покренула Вукова заду
жбина 1994. године и који је задржао
концепцију и дух Вукових календа
ра (описи манастира, геог рафско-ста
тис тичк и спис и, истор ијс ки спис и,
портрети знаменитих Срба, прилози
о језику и о народним умотворина
ма), али је, у духу обећања Уредни
штва из првог годишта (академик др
Нада Милошевић Ђорђевић, др Мио

драг Матицки) и у складу са потреба
ма времена, допуњен и новим, посве
актуелним одељцима и рубрикама.
Од почетка излажења обновљеног
издања Данице, уредништво се руко
водило идејом о потреби, па и о нео
пходности стварања једне савремене
национ
 алне читанке, упућене широ
ком кругу читалачке публике, једне
озбиљн е нац ио н алн е пуб лик ац иј е
поп ул арн ог кар актер а, у најб ољ ем
смислу те речи – календара, који би
могао и учен читати и прост слуша
ти, како би то рекао велики Вук. Тако
је Даница, једновремено, и поменик
знаменитих људи српског народа, и
летопис културног живота, и географ
ска и повесна карта Србије, језички
приручник, али и алманах из кога се
читалац може обавестити о савреме
ним дешавањима у српској књижев
ности и култури, рекао је Сувајџић.
Посебна пажња усмерена је на то да
се изграде интегративне везе између
Срба у матици и Срба у расејању, на
чему се посебно инсистира у одељку
Срби у свету. Тврдња уредништва да
ће стална тема Данице бити Вук Сте
фановић Караџић и његово дело ис
пуњава се из свеске у свеску, особито

ћевап за Вука Караџића, одломке из
Хиландарске повеље Симеона Нема
ње – Свети Сава и текста Радована
М. Маринковића Крајпуташи поги
нулих 1914. године. Михајловић је из
шестог годишта Данице за младе го
ворио одломке текстова Јосифа Пан
чић а Коп ао н ик и њег ов о прог орј е и
Бранислава Нушића Мој виноград, те
загонетке у стиховима Григора Вите
за. Бошко Сувајџић је прочитао своју
песму Црњански, а Миодраг Матици
Сувајџићеву песму Одзив Његошу са
Косова.

Ђ

орђе Сибиновић, добит
ник награде Вукове за
дужбине за уметност за
2013. год ин у, гов ор ио
је своју песму Све у Ву
ка, Љубинко Раденковић о Ускрсу у
Српском народном календару, Дра
го Његован о Еустахији Арсић – пр
вој српској књижевници, Ацо До
ганџић о Бранку Белобрку – другој
виолини у оркестру Властимира Па
вловића Царевца. Из обимног блока
Песникиње Злата Коцић и Ана Ри
стовић говориле су своје песме Ли
тија и Пегла преко црте. Из Данице

Дан матерњег језика у Тршићу
Међународни дан матерњег језика – 21. фебруар 2014. године обележен
је и у Вуковој спомен-школи у Тршићу, а програм је организовао Центар за
културу Вук Караџић из Лознице, с циљем да се додатно истакне важност
200. годишњице објављивања Вукове Писменице и прве Вукове Пјесна
рице. Прославом тих јубилеја подсећа се на 1814, као годину оснивања
темеља наше језичке и књижевне реформе, рекла је Невена Митровић,
професор књижевности у лозничкој Гимназији Вук Караџић и председ
ник огранка Вукове задужбине у тој школи, јер је тада објављена прва срп
ска граматика и прва збирка српских народних песама, а Вук је написао
и прву књижевну рецензију, критикујући роман Милована Видаковића
Усамљени јуноша. Ученици другог разреда те гимназије учествовали су у
том посвећеном поетском колажу, под називом Језичко и књижевно зна
мење, дочаравши духовну Вукову биог рафију, уз избор цитата и савреме
них стваралаца: Горана Петровића, Албахарија, Павића, Ћосића, који су
– духовно богати језикословци. У Музеју Јадра у Лозници отворена је из
ложба о развоју српског језика и писма на српском и немачком језику, а
јубилеј ће бити окосница и рада јединственог Музеју језика и писма у Тр
шићу, основаног 2011. године.
у рубрици Народна књижевност. Пред
нама је, дакле, 21. годиште обновљене
Данице, које је у знаку обележавања
више важних датума: стогодишњице
Великог рата, сто педесет година од
смрти Вука Стефановића Караџића,
века од смрти композитора Стевана
Стојановића Мокрањца, аутора „Хим
не Вуку“ и других јубилеја, закључио
је своје излагање проф. др Бошко Су
вајџић.
Потом је драмски уметник Милан
Михајловић Цаци говорио песму Те
одора Павловића Моја Даница, текст
Војислава – Вокија Костића Џумлек –

Необичан
легат уметничких
фотографија
Овековечено етнографско благо
Млаве, Хомоља и Ресаве

З

авичајни музеј у Петровцу на Мла
ви, поводом десетогодишњице по
стојања, обогаћен је необичним за
вештањем уметничког фотографа
Станка Костића. Инспирисан лепо
тама природе родног краја, споменицима гра
дитељства, старим занатима, народним оби
чајима и веровањима, а посебно црквама и
манастирима Браничевске епархије – Костић
је овековечио етнографско благо Млаве, Хо
моља и Ресаве (све до Кучаја и Стига) колор
фотографијом особеног уметничког поступка.
Његове фотографије и у црно-белој техници
имају етнолошки, етнографски и документар
ни значај, али и дубљи социолошки смисао с
носталгичном поруком „Село које изумире“
(Стари занати у долини Млаве).
Костићев уметнички поступак је оригиналан и
непоновљив. Он не робује обавезама професио
налног фотографа. Слобода стварања, неопходна
у сваком уметничком послу, омогућила му је да
више испољи смисао за лепо, да то природно ле

за младе публика је од аутора чула
песме Слободана Станишића Гун
дељ, Лазе Лазића Колибри, Бошка
Ломовића Здраво, марте, Божида
ра Пешева Витезови календара, а
од Весне Видојевић-Гајевић прозни
текст Зачинска слова.
Представљање Данице за 2014. го
дину узвишено је и наступом Хора
слависта Филолошког факултета Уни
верзитета у Београду, са оркестром,
који је извео Чије је оно девојче и Та
мо далеко, као и још четири словен
ске песме.

Димитрије СТЕФАНОВИЋ

по, које може да надмаши и уметнички лепо, за
бележи у животном тренутку, у амбијенту живог
човека без позе и извештачености. Он одабира
карактеристични детаљ који може да симболизу
је целину. У грнчарском, ку
јунџијском и опанчарском
занату, на пример, ухваћен
је немир руку (само руке и
предмет обликовања), за не
ке занате је потребна снага
(ковач, колар, пинтер...), а
за неке особена смиреност
и прецизност (сајџија, пче
лар, испирач злата...). Слика
јући их из разних углова, а
водећи рачуна о светлосним
ефект им а, он ствар ал ач
ким поступком уједињује
документарност, информа
тивност и емоционалност.
Њег ов и порт рет и су вре
мешна измучена и брижна
лица крај сеоских брвнара и
дорунгара, у воденицама и
радионицама – зауз ета по
слом и не гледају у камеру
јер су посвећени свом делу.
Младих готово да нема. Бу Станко Костић
дућих преља и ткаља нема,
а и корпара и ужара је све мање. Човек ганут
потресним призорима везаним за традицију и
обичаје, за корене из прошлости – неминовно
постаје помало сетан у сукобу с хладном и без
душном цивилизацијом.
Легат Станка Костића је по обиму мали: све
га 31 уметничка фотографија у четири циклуса:

Оснивачка скупштина „Удружења фолклориста Србије“

Промоција зборника
„Савремена српска
фоклористика I“
Одржана је и Оснивачка
скупштина „Удружења
фолклориста Србије“,
које је формирано као
невладино, непрофитно,
струковно удружење.
За председника
Удружења изабран
професор др Бошко
Сувајџић

Н

а Фил ол ош ком фа
култ ет у у Бео г рад у,
12. феб руа р а 2014.
године, представљен
је зборн ик Сав рем е
на српска фолклористика I, који су
уредиле др Зоја Карановић и др Ја
смина Јокић. Издавачи су Филозоф
ски факултет Универзитета у Новом
Саду и Одсек за српску књижевност
Цент ра за ист раж ив ањ е српс ког
фолклора. Штампање књиге помо
гли су Министарство про
свете и науке Републике
Срб иј е и Пок рај инс ки
секретаријат за науку и
техн ол ош ки разв ој. По
ред уреднице Зоје Кара
новић, о Зборнику су го
вориле и рецензенти др
Снежана Самарџија и др
Данијела Поповић.
У Зборнику, обима више
од 300 страна, објављено је
28 саопштења са научног скупа одр
жаног 4. и 5. октобра 2013. године у
Новом Саду. Циљ организатора овог
научног скупа и уредништва Збор
ника је био да се нач ин и књижев
ноисторијски пресек кроз историју
изучавања српског фолклора и разли
читих фолклористичких области које
су се током два века формирале у срп
ским срединама, као засебне мањевише повезане научне дисциплине. О
томе у Зборнику посебно пише Бошко
Ј. Сувајџић, који је свој рад насловио
са Савремена српска фолклористика
(правци, циљеви, исходи). Ова студи

Стари занати (5), Људи – ношње – обичаји (8), На
родни неимари (6) и Предели и воде (11). У пр
вом циклусу исказује љубав и поштовање према
људским занимањима у прошлости која данас, у
време модернизације, једва
таворе, и то са поруком која
забрињава да „село нестаје“,
а што се односи на Хомоље
и Браничево. Други циклус
бележи обичаје: Ђурђевдан,
Бадње вече, Беле покладе и
сцен е сел а кој е проп ад а.
Трећи циклус посвећен је
сеоском градитељству (са
лаш и, кућ е, вод ен иц е...).
Само је четврти циклус пун
оптимизма у сликању при
родних лепота Млаве, Жагу
бице, Крепољина, Лепенског
вира и Ресавице. Дакле, ма
ли легат од великог знача
ја као очигледни подстицај
Завичајном музеју да се као
културна установа обогаћује
и развија поштујући тради
цију и вредности прошлих
живљења.
Реа лн а слика пас ивн ог
Хом ољ а (Стар о Хом ољ е)
дата је у оштрим контрастима: покрај старих
брвнара ничу велелепна здања наших гастар
бајтера, становништво све мање држи до тради
ционалне ношње и обичаја и сели се у град, а
само издашне природне лепоте одолевају новом
духу времена. Костић, попут Боре Станковића,
обраћа пажњу на то старо које се урушава: брв

ја је, уствари, део дугогодишњег про
јекта Српско усмено стваралаштво
у интеркултурном коду Института
за књижевност и уметност у Београ
ду, који се бави проучавањем усмене
традиције као битног елемента наци
оналног културног наслеђа, узимају
ћи у обз ир најш иру култ ур ол ош ку
матрицу која укључује социолошка,
етнолошка, етнографска, историјска и
друга проучавања. О овој теми, такође,
у Зборнику пише и Бранко Златковић
у раду Српско усмено стваралаштво
у интеркултурном коду – јуче, данас и
сутра. Поред ових, истакнимо и друге
вредне прилоге, као што је рад Весне
Маркановић О сакупљачима и истра
живачима народне игре у српској ет
нологији и фолклористици од 19. века
до данас; Снежане Марковић Народна
књижевност у наставним програми
ма за основну школу у 20. и 21. веку;
академика Наде Милошевић Ђорђе
вић Путеви идентификације преда
ња у развоју српске фолклористике;
Јасмине Јокић Савремена проучава
ња епског (гусларског) стваралаштва;
Биљане Сикимић Савремена истра
живања дечјег фолклора и друга са
општења.
У наставку рада овог ску
па одржан а је Оснив ачка
скупштина Удружења фол
клор ис та Срб иј е, кој е је
форм ир ан о као нев лад и
но, непрофитно струковно
удружењ е. У Оснив ачк ом
акт у, кој и је на сас танк у
једногласно усвојен, истак
нуто је да је циљ Удружења
изучавање традиције и кул
туре српског народа, конти
нуирано усавршавање истраживања
из свих научних области, укључених
у фолклористику (народна књижев
ност, етнологија, етномузикологија,
етнолингвистика, етнографија, ан
тропологија, историја културе, мито
логија, компаративна истраживања
књижевности и културе, компаратив
на религија, историја, социологија,
психологија). За председника Удру
жења фолклориста Србије изабран
је др Бошко Сувајџић, а за почасног
председника академик Нада Мило
шевић Ђорђевић.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

наре, куће изграђене у моравском стилу, на још
ретке пастире у амбијенту предивног Хомоља са
још незагађеним рекама и изворима. Докумен
тарном фотографијом аутор жели да сачува ста
ро од пропадања и зато су у средишту његовог
поетичког виђења људи – виновници садашњег
жалосног стања, али и гаранти у традиционал
ној ношњи, содаџије, вуновлачари и сарачи, си
раџије и орачи са запрежном стоком... ухваћени
у природним лепотама ових крајева они су крик
за старим и „жал за прошлим“, али и поноси
ти житељи у амбијенту непатворене природе.
У овим импресивним сликама уткана је вера
у могућности срећнијег живљења и хармонију
између човека и природе.
Уметнички фотограф Станко Костић, најзад,
ужива несумњиву репутацију много шире од
родног краја: 84 колективне и 43 самосталне
изложбе у земљи и иностранству (Етнограф
ски музеј у Београду, Конак кнегиње Љубице,
Руски дом у Београду, Галерија науке и техни
ке САНУ, палата Савета Европе у Стразбуру, Ин
ститут антропологије и етнологије у Варшави,
Музеј народне уметности у Отрембусима код
Варшаве, Старо село у Сирогојну... ту су и на
граде и признања: „Четврти јун“ Петровац, Ме
ђун ар одн и сал он ЖИС ЕЛ, Грам ата Епарх иј е
браничевске... Изложбе о култури и традицији
Србије почињале су у Петровцу, што је доказ о
пијетету према родном крају, а завршавале се
у великим градовима Србије и света, што све
дочи о интернационалној димензији његових
уметничких успеха.
У овом броју Задужбине објавили смо неке фо
тографије из легата Станка Костића.

Радомир ЖИВОТИЋ
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Драшков рабош

Неправда света
У земљи без воде,
шта ваља створити
од жеђи?
Гордост.
Ако је народ способан.
Анри Мишо



К

ада сам на питање от
куд Јермени у Новом
Сад у увек одгов ар ао:
Од памт ив ек а, онд а
сам најпре помишљао
на та три извесна столећа града на
Дунаву, који је клицу старине носио
у себи, као и град Русе, зван и Ку
шчук, исто на Дунаву, завичај Ели
јаса Канетија. Заправо, њихово не
заобилазно присуство у настајању
вароши добро је уочено, а студија
ма Васе Стајића и оверено. Пресудна
имиграција десила се после пада Бе
ограда под Турке 1739, када су – јед
нако тежећи за слободом, свакако и
трговине – заједно са Србима, Јевре
јима, Цинцарима, Немцима преско
чили реку, оставивши иза себе ка
толички петроварадински градић
подно Тврђаве. Не треба заборавити,
патент о толеранцији просвећеног
цара Јосифа II још није био донет.
Ровећи, тргујући, градећи, путујући,
дочекали су га на лиманима спрем
ни. Одлазили су и нестајали тихо, да
би их само они са дугим памћењем
видели и препознали. Песници су их
сањали, нестале наше Хазаре, исто
ричари су, као по правилу: прерано,
затварали досије. У њиховом случају,
свакако је превасходна помно него
вана гордост, живот трајних глагола
који постоје упркос моћним силама,
чудовиштима сваке врсте.
Све ми се чини да је то, мирно и пре
свега, било пресудно да им Ђорђе Д.
Сибиновић посвети песму продуже
ног, накнадног живота.
Све је, очевидно, у језику. И то Вуко
вом.
Чак је Андре Жиду, на путовању у
Конго Бразавил, било потребно тек
неш то мал о врем ен а да, заш тић ен

комф ор ом, Алег рео м, мед икам ен
тим а, књигам а, отк риј е ону друг у,
крваву, ропску Африку. У њеним по
следњим афричким тренуцима. А Си
биновићу...
На свим и свакојаким мојим путо
вањима, једино је Ериван био налик
на царски наш град Призрен. Котли
на, таласасти превоји планина, јер
менска древна боја земље, осећање
да је људско станиште, скроз и скроз
хришћанско вајкадашње, све је то на
помињало Душанову престоницу као
у исти мах далеко и после блиско се
ћање на сан. Истина, нема Бистрице,
али зато, као најтајније скровиште
тајни и реликвије читаве једне наци
је издвојено и неприкосновено, звано
Матанадаран, траје упркос најездама,
строгим управљачима, туђем језику.
Можда још једино стара престоница
Јерменије Ечеменадзин памти као то
склониште пред јахачима Апокалип
се, пред пандемијама, пред хордама
завојевача и нетрпељивости.
Јермени, једнако као и Срби, не по
знају своје границе. Парадигматичан
народ расејања, своју виталност, упр
кос толиким погромима, најпре су от
кривали у свом генијалном смислу за
обнову, изградњу саму. А потом сва
како и за највиши досегнути степен
ироничног, чак саркастичног односа
са другима, али превасходно са собом
самим. Није нимало случајно што је,
у временима совјетских ригидних ме
ра према смеху, као и иначе великој
опасности за све догматичаре и једно
умнике, једино у безмерно пута пре
причаваним досеткама, анегдотама и
вицевима јерменског радија био леко
вит, а коментари шетача на главном
јереванском тргу, из посебног угла, Ле
њинов споменик су уочавали у ерот
ском покрету. Зна се већ добро да су
чувени шансоњери и капиталци у зо
ни крупног бизниса по правилу били
и из Јерменије. Тигран није само име
славног шахисте Петросјана, него и
црно опоро вино које се једнако пије
и на тераси старе куће у Призрену.
У сваком случају, преплет судбина,
датуми геноцида, случајеви проте
ривања, сулудо промишљени погро

ми – све је то мени довека стварало
осећање високог и најближег степена
солидарности са народом испод Ара
рата, који достојанствено показује на
врх те јединствене планине, говорећи
како оданде почиње Азија.
Ђорђе Д. Сибиновић
РАНИ ВРХ, ПОЗНИ МРАК
На Олтар јерменске цркве
Није сваки врх планина
као што није свако знање
упамћено
јер висина скраћује раздаљину
ако видик јасно
развија зениту
а остаје оно што сви виде
али само један каже.
Није Ноје бирао луку
да барку своју мирно искрца
већ је Онај који клону, крвавим
шакама, патњом својом,
навигао оштри прамац онима
који га први прихватише.
Страдали су. Патња им
криви носне кости земљи
у сусрет да оборени поглед
издржи неправду света
а кеса црвеног злата
зауставља сечиво
што пробада позни мрак
на грудима престрашеног унука.
Ваздух који згаришта
нису загадила напунио је плућа
повратку и једином животу
у којем несрећа неће спречити
радост сећања и наду спасења
подно Арарата, у загрљају
мученика
испред других,
који га и данас славе
у бестијалном одрицању.
Амин.
Песма се први пут објављује и њу је
Ђорђе Сибиновић изговорио у Вуковој
задужбини, 9. априла 2014. године,
приликом представљања књиге
Драшка Ређепа „С обе стране реке“.

На језеру Севан, који је походио дав
не већ 1990. и Михаило Митровић, ко
ји ми је недавно послао индикативан
цртеж, као калауз за шкрињу најдра
жих успомена, ранохришћанске цр
кве су малене, покривене шкриљцем,
а њихова атрибуција свакако дотиче
једноцифрене бројеве векова после
Христа.

О

црквама је превасход
но реч. Не знам да ли је
Момо Капор био у Јер
мениј и, али сам поу
здано уверен да би он
де био срећан и због тога што, ра
шир ен их рук у, може да дод ирн е
оба, напоредна зида лађе, као у бо
гомољама нашег планинског југа.
Све посвећено, тихо, молитвено. Фа
саде ниске, а звоници, једва се по
маљајући из хоризонталне висорав
ни, све на Севану, исто стопљени са
пределом. Готово налик на пропла
нак вечности.
Мирослав Антић и ја смо, дакако уза
лудно, написали 1963. године отворено
писмо, преклињући и убеђујући свако
јако моћнике да не руше Јерменску цр
кву у Новом Саду, зарад праволинијске
мегаломаније умишљеног савременог
урбанизма. (Узгред, ни дан данашњи
ми није прегледно јасно зашто су, у
граду као Нови Сад, који се и заво
јитим улицама и слепим сокацима,
одувек бранио од кошаве, вејавице,
неприлика сваке врсте, били неоп
ходни нови потези укрштених речи?
И зашто је, за потребе изградње но
вог здања Српског народног позори
шта, било баш неопходно да се сруши
и обавезно заборави читаво старо је
згро српске Атине, пор ед оноликих
великих ненасељених и нетакнутих
ледина крај рајске реке Дунава?) Нису
ни Антића, ни мене узимали озбиљ
но. То сам брзо схватио. Али, у исти
мах сам у аутентичном песнику пре
познао и хроничара, и критичара жи
вота. Све следећи поуке Доситеја и
Вука, са примером Јована Јованови
ћа Змаја ко маскоту давних дана, исто
актуелну. У основи, песник је видовит,

Кратке приче
о љубави

РАНКО ЈОВОВИЋ ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТ
НАГРАДЕ „ОДЗИВИ ФИЛИПУ ВИШЊИЋУ”

Признање
за родољубиво
песништво

Миодраг Матицки, „Цегер
пун љубави“, Чигоја штампа,
Београд, 2013.
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аграда „Одзиви Филипу Вишњићу“ за 2014.
годину припала је Ранку Јововићу, песни
ку из Подгорице, „за особен, критичан и
полемичан песнички исказ савременог
родољубља, које обеспокојава, буди и опо
миње повратку традиционалним вредностима, нацио
налној култури и њеним симболима, по чему је досто
јан следбеник славног узора песника буне“.

атицки је у нашој књижев
ности познат као научник
(Институт за књижевност
и уметност) и књижевни
стваралац. Огледао се као
пес ник (две збирке), прип ов ед ач (шест
књига) и романописац (8). Као историчар
и теоретичар књижевности објавио је зна
чајне студије, зборнике и антологије. Књи
жевне амбиције, ослобођен од професио
налних обавеза, допуњује и савременим
кратким причама које се тематски проте
жу од детињства до зрелог доба.
У овим реалистичким причицама је све
док, главни или споредни лик и допадљив
наратор. Причајући о прошлим и садашњим
догађајима и ликовима, првенствено о љуба
ви као врхунској хришћанској врлини, Ма
тицки исказује жал за лепотама из младости
(слично Б. Станковићу), а сажетом прозном
формом и мотивима придружује се велика
нима кратке приче: А Чехову, Е. Хемингвеју,
Д. Радовићу, Д. Лукићу, Б. Ћопићу, Ђ. Ради
шићу, Д. Максимовић...
Кратка прича је изазовни жанр за сваког
приповедача. Кратка прича је само термин
индикатор, лабилан, растегљив, релативан.
Кратко по времену или форми, а у стили
стичком смислу по сажетости или збијено
сти изражавања, досеже до границе логичке
или уметничке рецепције. И овај прозни жа
нр је еволуирао (поетика се развијала и уса
вршавала, мењала с књижевним правцима
и епохама...), па је упутно избегавати одред
ницу „модерна кратка прича“, која може бити
и свевременска, а термин „савремена кратка
прича“ је значењски конкретнији и довољно
еластичан.
Ова збирка прича се чита на душак. То је
уметникова исповест о проживљеним дога
ђајима и стварним личностима (ликовима)
описаним у првом лицу, што причању по
јачава драж непосредности. Ликови су ски
цир ани са два-три детаљ а, конк ретн и, са

али му је памћење дуговечно. Тако је
то било у нашим данима са Иваном
В. Лалићем и његовом тужаљком пред
црквом у Глини, тако је то исто са Ду
шаном Матићем и његовим сећањем
на бомбардовање Београда на Ускрс
1944; тако је то и са Ђорђем Д. Сибино
вићем, најновијем лауреатом Награде
за уметност Вукове задужбине.
Наиме, његово јерменско памће
ње иде сасвим јединствено из дав
них дана детињства, са прстеном као
уздарјем на мајчиној руци, Јерменке,
да би, неочекивано, у једном београд
ском парку био очевидац осветнич
ког пуцњ а јерм енс ког млад ић а у
турског амбасадора, све са помисли
ма на празник зла над читавим јед
ним народом, с почетка двадесетог
века. Дакако, његовој лирској осећај
ности није промакла трагична суд
бина Јерменске цркве у Новом Саду.
Није заб оравио да су Јермени тако
ђе конститутивни нар од града који
је, често, као Пула за Калимаха, био
прибежиште прогнаних, лука за из
гнанике, заштитничко рухо толеран
ције. Јер, овде су сви дошли, кад-тад а
можда и раније.
Сибиновићева песма рани врх, по
зни мрак, који је ставио на олтар Јер
менс ке сад зау в ек ишч ез ле црк ве,
опомиње се загрљаја мученика, а дух
географије тајанствено али истинито
рачуна се даљинама између Арарата
и Паноније. Уосталом, вели он, „виси
на скраћује раздаљину“.
Тај позни мрак који жестоко прети,
и који сугерише нестајање, у песнич
кој имагинацији нараста до плане
тарне опомене. Од Хазара наовамо,
никада ово питање, драстично испо
љено и никад наново васпостављено,
није било актуелније и самерљивије.
Призрен и Ериван никада нису били
ближи по неисцељеним ранама, по
живом памћењу, по истини самој. Си
биновић непосредно, без посредника
и поштапалица, подразумева наш не
спокој, губитништво без разлога, зло
кобни чин моћних.
Само жива вода нације може постати
завет, подстицај, чуђење без премца.

Драшко РЕЂЕП

Представљање књиге у Коларчевој задужбини, 13. марта 2014.
именом и презименом. Њих је „измислио
живот“, а писац их је само прибележио не
би ли их сачувао од заборава. То су портрети
особа са пијаце, продавци, продавачице, пут
ници у трамвају, занатлије... мали обични
људи, али у души племенити – Јелена Тодо
ровић, са Бајлонијеве пијаце „Причест“, Мој
Циганин, Џакула, осмех мале Циганке, Ци
ганска година, прво патријархово чудо, Секс
и керамика..., а градови: Беч, Београд, Вршац,
Панчево... У свакој причи је шкрт дијалог, би
ран израз, језик једноставан и сугестиван,
природан. У краткој причи нема опширних
дескрипција, ни дигресија, ни психоанализе,
него најчешће два-три лика и то је све. Те
матски занимљиве, ове сажете приче с раз
личитих поднебља, садрже и колорит краја
или средине с обавезним пишчевим утиском
и моралном поуком. Најчешће расположење
је љубав, мотив од антике до данас толико
пута обрађиван и никад доречен. Вечна те
ма људског рода и услов опстанка.
У овој књижици, у одељку „Музички запи
си...“, као да су се умувале и опширније при

че (Опуштање иза кривине мола, Село за крај,
Смрт последњег врапца у Ровињу...). Свакако
је најсложеније композиције, са благом драм
ском напетошћу и сетним расположењем,
прича „Растајање са Елвиром“, место збивања
Требиње, Херцеговина. У њој је оригиналан
мотив како и мале ствари, и ситне пажње мо
гу да побуде љубавна осећања и човека учине
срећним. Осећајући да по много чему одуда
ра од осталих – писац ју је оставио за крај као
круну свих порука: љубав је разноврсна као
и живот, исказује се на много начина и чове
ка чини срећнијим и племенитијим. Љубав
и хуманост међу људима обогаћују човеков
живот и оправдавају његово постојање.
Ова књижица кратких прича, независно
да ли се метафорично исказује као цегер, це
кер, котарица или зембиљ, зрачи љубављу
према малом, обичном човеку који управо
тим племенитим осећањем оправдава сми
сао свог бивствовања. Она може подстицајно
да делује на наше млађе писце да се и сами
упусте у авантуру кратке приче.

Радомир ЖИВОТИЋ

Одлуку о награди, коју Задужбинско друштво „Први срп
ски устанак“ додељује 19. пут, донео је жири у саставу:
академик Матија Бећковић (председник); чланови: ака
демик Милосав Тешић, Драган Лакићевић, Владимир Ја
гличић и мр Иван Златковић. Поводом награде објављена
је Јововићева збирка песама под називом „Спаси, Боже“.
Избор песама и предговор књизи сачинио је др Бранко
Златковић.
Књижевна академија посве
ћен а овог од иш њем лау р еат у
одржана је 13. фебруара 2014.
године у Сали Гимназије „Ми
лош Савковић“ у Аранђеловцу,
у организацији Задужбинског
друштва „Први српски устанак“,
Народне библиотеке „Свети Са
ва“ и домаћина. Осим аутора, о
књизи је говорио Бранко Злат
ковић, приређивач књиге.
Признање је свечано уручено
у Марићевића јарузи у Орашцу,
на Сретење, 15. фебруара 2014.
године.
Ранко Јововић рођен је 8. јуна
1941. у Косићу. Аутор је бројних
Ранко Јововић
књига пое зије, записа, интер
вјуа и есеја. Добитник је значај
них књижевних признања, а поезија му је превођена на
стране језике. Живи у Подгорици.
Досадашњи добитници награде „Одзиви Филипу Вишњи
ћу“ су: Танасије Младеновић, Матија Бећковић, Стеван Раич
ковић, Миодраг Павловић, Слободан Павићевић, Љубомир
Симовић, Милован Данојлић, Слободан Ракитић, Рајко Пе
тров Ного, Драган Колунџија, Ђорђе Николић, Драгомир
Брајковић, Добрица Ерић, Петар Пајић, Мирослав Тешић,
Ђорђо Сладоје, Драган Лакићевић и Владимир Јагличић.

Весна ПРОКОВИЋ
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Четвртак, 26. децембар 2013.
Међународни славистички центар (МСЦ) и
Филолошки факултет из Београда представили
су, у Свечаној сали Дома Вукове задужбине, сво
ју издавачку делатност. О зборницима радова са
међународних научних скупова, библиограф
ским приручницима и другим публикацијама
Међународног славистичког центра говорили
су: проф. др Александра Вранеш, декан Фило
лошког факултета, др Миодраг Матицки, пред
седник Скупштине Вукове задужбине, др Стана
Ристић, научни саветник, руководилац пројек
та на коме се израђује Речник САНУ, проф. др
Бојан Ђорђевић, Филолошки факултет, проф. др
Драгана Мршевић Радовић, управник МСЦ-а,
и проф. др Бошко Сувајџић, заменик управни
ка МСЦ-а.
Понедељак, 30. децембар
Одржана XII (122) седница Управног одбора
на којој је за председника именован проф. др
Бошко Сувајџић, за потпредседника мр Жарко
Димић а за управника Вукове задужбине мр Љу
бомир Милутиновић.
Петак, 10. јануар 2014. године
Поводом 24 године Издавачке куће Прометеј,
у Градској кући у Новом Саду, у Свечаној сали,
свечано је уручена награда „Дејан Медаковић“.
Добитник за 2013. годину је Александар Гата
лица за књигу Писац не станује овде у издању
Књижевне општине Вршац.
Четвртак, 16. јануар
На Филолошком факултету у Београду почео
55. Републички семинар за наставнике и про
фесоре српског језика и књижевности. Вукова
задужбина је даровала књиге за награде најбо
љим лингвистичким секцијама.
Субота, 18. јануар
У Конференцијској сали Савеза писаца Руси
је у Москви уручена Годишња награда Савеза
руских писаца Имперскаја култура Миловану
Витезовићу за роман Чарапе краља Петра. Књи
гу је објавио Савез писаца Русије, у тиражу од
150.000 примерака.
Субота 25. јануар
Славска свечаност Друштва „Свети Сава“ одр
жана је у Народној библиотеци Србије, када су
додељене награде ученицима победницима го
дишњег конкурса Друштва. Вукова задужбина је
и ове године била покровитељ награде тако што
је даровала своја издања. Свечаности је прису
ствовао Љубомир Милутиновић, управник Ву
кове задужбине.
Недеља, 26. јануар
Основна школа „Лазар Саватић“ у Земуну про
славила је школску славу. Свечаности су прису
ствовали председник Задужбине, др Миодраг
Матицки, Љубомир Милутиновић, управник,
и Љиљана Симић, сарадник.
Понедељак, 27. јануар
У Основној школи „Никола Тесла“ у Ракови
ци одржана Светосавска прослава. Вукова за
дужбина је била гост на овој свечаности.
Уторак, 28. јануар
У средњој Фармацеутско-физијатријској шко
ли у Београду представљено двадесет прво годи
ште Данице Вукове задужбине, за 2014. годину.
Представљању су присуствовали главни и одго
ворни уредник, Миодраг Матицки, Злата Коцић,
аутор, Љиљана Симић, сарадник, и Љуб омир
Милутиновић, управник Вукове задужбине.
Четвртак, 30. јануар
Одржан састанак редакције листа Задужби
на. Дата је оцена листа број 96 и усвојен садр
жај 97. броја.
Петак, 7. фебруар
У Председништву Републике Србије уручена
педесети пут Вукова награда, коју додељује Кул
турно-просветна заједница Србије.
Уторак, 11. фебруар
У Свечаној сали Дома Вукове задужбине одр
жан а Прв а свеч ан а конс тит ут ивн а седн иц а
Републичког организационог одбора за обеле
жавање сто педесете годишњице смрти Вука
Стеф. Караџића на којој је утврђен програм обе
лежавања годишњице који ће бити реализован
под покровитељством Министарства културе и
информисања Републике Србије. За чланове Ре
публичког одбора именовани су: академик Нада
Милошевић Ђорђевић (САНУ), проф. др Драган
Станић (председник Матице српске), мр Младен
Весковић (Министарство културе и информи
сања, саветник), др Миодраг Матицки (Вукова
задужбина, председник Скупштине), проф. др
Александра Вранеш (декан Филолошког факул
тета у Београду), проф. др Мато Пижурица (Фи
лозофски факултет, Нови Сад), проф. др Бошко
Сувајџић (Међународни славистички центар,
Институт за књижевност и уметност), проф. др
Младенко Саџак (декан Филолошког факулте
та у Бањалуци), проф. др Вељко Брборић (Фило
лошки факултет у Београду, управник Катедре
за српски језик), др Срето Танасић (Институт за
српски језик САНУ), др Весна Матовић (Инсти
тут за књижевност и уметност), др Оливера Сте
фановић (Народна библиотека Србије), Љиљана
Чубрић (Музеј Вука и Доситеја), мр Дајана Ђе
довић (Центар за културу Вук Караџић – Лозни
ца), представник Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. У састав Одбора накнад

но ће бити укључени представници страних сла
виста (Габријела Шуберт, Роберт Ходел и Андреј
Базилевски).
За председника Одбора изабран је др Мио
драг Матицки, а за заменика проф. др Бошко
Сувајџић.
Среда, 12. фебруар
На Филолошком факултету у Београду пред
стављен зборник Савремена српска фолклори
стика I. Овом приликом основано је Удружење
фолклориста Србије. За почасног доживотног
председника именована је академик Нада Ми
лошевић Ђорђевић, а за председника проф. др
Бошко Сувајџић.
Уторак, 18. фебруар
Књижевну награду „Меша Селимовић“, која
је, у Свечаној сали Дома Вукове задужбине све
чано проглашена 26. пут, поделила су двојица
аутора – Иван Негришорац за књигу песама Ка
мена чтенија и Слободан Владушић за роман
Ми, избрисани.
Четвртак, 20. фебруар
У малој сали Коларчеве задужбине одржа
на је промоција календара Даница за 2014. го
дину и Данице за младе VI. Програм је водио
проф. др Бошко Сувајџић, а у програму су уче
ствовали аутори, главни и одговорни уредник
др Миодраг Матицки, Хор слависта Филолошког
факултета и драмски уметник Милан – Цаци
Михаил
 овић.

отворена изложба „Вук Караџић – живот и де
ло“ аутора Љиљане Чубрић. Изложбу је отворио
Дејан Ристић, државни секретар Министарства
културе и информисања.
На Сајму туризма у Београду представљена
Даница 2014. Представљању присуствовале Гор
дана Малетић и Љиљана Симић.
Уторак, 11. март
У просторијама Дома Вукове задужбине одр
жана конференција за новинаре Министарства
културе и информисања Републике Србије пово
дом учешћа наше земље на овогодишњем сајму
књига у Лајпцигу, али и најаве учешћа на оста
лим међународним сајмовима књига. Учество
вали су писци Драган Великић, Михајло Пантић
и Владислав Бајац, као и Младен Весковић, ви
ши саветник и шеф Одсека за међународну са
радњу Министарства.
Четвртак, 13. март
Поводом 150 година од смрти Вука Стеф. Кара
џића у Удружењу Крагујевчана у Београду пред
стављена је Даница 2014. Учествовали су аутори:
Гордана Малетић, Злата Коцић, Слађана Ристић
и Божидар Пешев. Промоцији су присуствовали

Петак, 28. март
Одржана XIV (124) седница Управног одбора
Вукове задужбине. Размотрена је активност на
остваривању програма Вукове задужбине и подр
жан Програм Републичког одбора за обележава
ње 150. годишњице смрти Вука Стеф. Караџића.
Субота, 29. март
Туристичка организација Излетник са гру
пом туриста из Београда посетила је Вукову
задужбину. Том приликом их је Миодраг Ма
тицки, председник Задужбине, упознао са исто
ријом Дома Вукове задужбине и говорио им о
раду Задужбине и њеним издањима.
Среда, 2. април
У Културном центру у Сопоту представљена
је Данице за младе VI. Учествовали су: Гордана
Малетић, уредник, Рајко Лукач, Љубица Сики
мић, аутори, и Љиљана Симић.
Четвртак, 3. април
Група туриста из Београда посетила je Вуко
ву задужбину. О ускршњим празницима гово
рио је Љубинко Раденковић, a Бошко Сувајџић
о 200 година од објављивања књиге Мала про

Уторак, 25. фебруар
Поводом 150 година од смрти Вука Стефано
вића Караџића и националног дана књиге, у
Матичној библиот
 еци „Љубомир Ненадовић“ у
Ваљеву одржано је вече „Дарови Вукове заду
жбине“ посвећено издавачкој делатности Вуко
ве задужбине. Представљена је Даница за 2014.
годину и Даница за младе VI. У програму су уче
ствовали др Миодраг Матицки, председник За
дужбине и главни и одговорни уредник, проф.
др Бошко Сувајџић, председник Управног одбо
ра, и мр Љубомир Милутиновић, управник Ву
кове задужбине.
Среда, 26. фебруар
Одржана прва конститутивна седница Над
зорног одбора Вукове задужбине. За председ
ника Надзорног одб ора изабрана је проф. др
Александра Вранеш, а за потпредседника Мило
мир Петровић. На седници је разматран финан
сијски извештај за 2013. годину, који је усвојен
и упућен Управном одбору.
У техничкој школи у Обреновцу представље
на Даница Вукове задужбине за 2014. годину и
Даница за младе VI. Учествовали су аутори: Весна
Видојевић Гајовић, Весна Алексић и Јово Кнеже
вић, затим др Миодраг Матицки, главни и одго
ворни уредник, и Љиљана Симић, сарадник.
У Народном позоришту у Београду награда
„Музика класика“ за 2013. годину у категорији
композитор године свечано је додељена Вери
Миланковић, за примењену музику (представа
Миланковић Опере и театра „Мадленијанум“).
Четвртак, 27. фебруар
Одржана XIII (123) седница Управног одбора
Вукове задужбине на којој је размотрен и усво
јен финансијски извештај за 2013. годину.
У малој сали Коларчеве задужбине предста
вљена књига проф. др Бошка Сувајџића Дновиде
воде. Учествовали су: др Снежана Самарџија, др
Јован Делић, Рајко Петров Ного и аутор.
Петак, 28. фебруар
У Огранку Вукове задужбине у Градишки (Ре
публика Српска) одржана свечаност поводом
промоције календара Даница за 2014. годину.
Том приликом сви присутни пренумеранти до
били су свој примерак алманаха. Представљена
је и књига Ученички бисери аутора Весне Кру
нић, председника Огранка, и уприличен приго
дан уметнички програм. Присуствовали су др
Миодраг Матицки, главни и одговорни уред
ник Данице и председник Задужбине, и Љубо
мир Милутиновић, управник.
У Музеју Вука и Доситеја поводом, 65. го
дишњице оснивања Музеја и 150. годишњице
смрти Вука Стефановића Караџића, свечано је

Стара кућа, Лесковац 
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и Љубомир Милутиновић, управник, и Љиљана
Симић, сарадник Вукове задужбине.
У Економској школи „Нада Димић“ у Зему
ну представљена Даница за младе VI. Учествова
ли су: Љубомир Милутиновић, управник Вукове
задужбине, аутори: Злата Коцић, Благоје Рогач,
Гордана Малетић, Божидар Пешев, Љиљана Си
мић, сарадник и ученици.
Уторак, 18. март
У Основној школи „Руђер Бошковић“ у Београду
ученицима VIII разреда и њиховим наставници
ма представљена је Даница за младе VI. Учество
вали су: Гордана Малетић, уредник, Божидар
Пешев, аутор, и Љиљана Симић, сарадник.
Среда, 19. март
Рада Ђуричин, наша истакнута драмска умет
ница, отворила је 43. фестивал Дани комедије у
Јагодини. Том приликом примила је овогоди
шњу награду за животно дело – Златни ћуран.
Пре свечаног отварања фестивала, у галерији
Културног центра отворена је и изложба Доку
менти, сценографа Миодрага Табачког.
Петак, 21. март
Друштво српских уметника „Лада“ доделило је
овогодишњу Велику награду за неговање и раз
вијање ликовне уметности академику Николи
– Коки Јанковићу. Признање је уручено прили
ком отварања изложбе, којом је обележено 110
година постојања Друштва.
Уторак, 25. март
У VI беог радској гимназији у Београду пред
стављена Даница за младе VI. Представљању су
присуствовали: Злата Коцић, Гордана Малетић,
Божидар Пешев и Љиљана Симић.
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стонародна песмарица Вука Стеф. Караџића.
Присутне је поздравио управник Љубомир Ми
лутиновић.
Уторак, 8. април
Програмски савет Вукових сабора одржао сед
ницу у Свечаној сали Дома Вукове задужбине.
Разматран је предлог Програма 43. Ђачког Ву
ковог сабора и 81. Вуковог сабора.
Среда, 9. април
Књига С обе стране реке аутора Драшка Ре
ђепа у издању ИК „Прометеј“ представљена у
Дому Вукове задужбине. О књизи су говорили:
Миодраг Илић, Зоран Колунџија, Миодраг Ма
тицки, Петар – Пеца Поповић, Мирко Демић,
Ђорђе Ђ. Сибиновић и аутор.
Четвртак, 10. април
Издања Вукове задужбине представљена су
у Свечаној сали Жупанијског двора у Сомбору.
Представљању су присуствовали Миодраг Ма
тицки и Гордана Малетић, уредници, Љубомир
Милутиновић, управник Вукове задужбине, и
Љиљана Симић, сарадник. Професор Учитељ
ског факултета у Сомбору др Тихомир Петровић
говорио је о Даници за младе.
Петак, 11. април
Редакција за припрему зборника Бачка кроз
векове. Слојеви култура Бачке одржала је сед
ницу у просторијама Вукове задужбине, на којој
су утврђени наредни задаци, како би Зборник
до краја године изашао из штампе.
Четвртак, 17. април
Додељене награде Вукове задужбине, по 24.
пут. Добитник за 2013. годину у области науке је
академик Драгољуб Живојиновић за књигу „La
Dalmazia o morte“. Италијанска окупација југосло
венских земаља (1918–1923). Награду у области
уметности добио је Ђорђе Сибиновић за књигу
песама Речник поезије. Награде су уручили др
Миодраг Матицки, председник Задужбине, и
Љубинко Ђокић, помоћник градоначелника гра
да Лознице. О награђеним делима говорили су
др Драшко Ређеп, председник Одбора за доделу
награде Вукове задужбине у области уметности,
проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ,
председник Одбора за доделу награде за науку,
и академик Љубомир Максимовић. У уметнич
ком делу програма учествовала је Школа тра
диционалног певања Бојане Николић. Програм
је водио проф. др Бошко Сувајџић, председник
Управног одбора Вукове задужбине.
Четвртак, 24. април
У просторијама Вукове задужбине одржана
20. Вукова трибина из циклуса Културно на
слеђе. На тему „Фолклорна приповест уживо
и њен запис“ говорила је др Барбара Иванчич
Кутин, научни сарадник Етнографског инсти
тута Словеначке академије наука и уметности
у Љубљани. Руководилац Трибине др Љубинко
Раденковић.
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НА ГРАДИНИ КОД АРИЉА
ПОДИГНУТ СПОМЕНИК
УСТАНИЦИМА СТРАДАЛИМ
1806. ГОДИНЕ

Оживљавање
успомена

Н

а 670 метара надморске ви
сине изнад Ариља уздиже
се брдо Градина са којег се
пружа поглед од кога заста
је дах. До локалитета се сти
же изрованим колским планинским пу
тем. Круну узвишења представља црква
Светог Илије. До ње се долази стрмим и
уским стазама. Неприступачност терена
и горска осамљеност иду у прилог тврдња
ма да су се цркве посвећене пророку који
господари олујама и громовима смешта
ле и градиле на планинским врховима.
Крајем 19. века цркву и њену околину
походио је и гласовити аустријски археолог
и путописац Феликс Каниц. Он је сматрао
да је црква подигнута на рушевинама не
ке римске стражарске куле. Међутим, биће
да је пре реч о остацима средњовековног
утврђења о чему сведоче археолошки на
лази, као и сам топоним – Градина. Између
осталог, Каниц записује и народно преда
ње према коме је црквица „прелетела“ на
ово место из оближњег села Прилика, по
што ју је тамо једна сељанка оскрнавила
тиме што је на олтарски зид окачила рубље
да се суши. Према другим предањима, цр
ква је „прелетела“ из Радаљевог поља, јер
су Турци хтели да је обесвете, а Срби су би
ли сложни, па су је обноћ, уз Божју помоћ,
пренели на врх Градине. Вели се и да су је
виле ту приземниле. Позната је и под на
зивом хајдучка црква, јер се сматрало да
је она била уточиште хајдука.
На заравни испод цркве налази се гро
мадни камени споменик. Он је посвећен
успомени на мало познати окршај између
турских и српских војника у Првом српском
устанку. На Цвети, 27. марта 1806. године,
на простору покрај црквице одиграо се же
сток бој. У жељи да препрече пут Сулејманпаши Скопљаку, који је надирао са бројном
турском војском из Санџака према Ариљу,
малобројнија српска војска ушанчила се
на брду Градини. Према изворима, у том
боју погинуло је 70 српских војника. Чувен
по свирепости, Сулејман-паша је жртвама
одсекао главе и натакао их је на коља на
огради Цркве у Ариљу коју је хтео и да за
пали, али је фитиљ за барут отказао, па је
светиња ипак остала сачувана.
Пошто су слава и величина српске побе
де у боју на Мишару махом засениле број
не борбе и многе окршаје између Срба и
Турака који су се збили током бурне и дра
матичне 1806. године, тако је и бој на Гра
дини остао ван историографске пажње, као
и изван званичних календара месних и ре
публичких светковања, па је с временом и
сасвим пресахло сећање на њега. Међутим,
овај догађај није никада могао да забора
ви песник Петар Новитовић, пореклом из
Ариља. Одрастајући крај реке Моравице и
подно Градине, у њему се се дубоко утисну
ли одјеци месних прича, легенди и преда
ња, у којима је још била жива и успомена
о устаничком боју на Градини. Стога се он
у својим зрелим годинама латио нимало
једноставног посла. Наумио је да каменим
спомеником овековечи сећање на ову срп
ску трагедију.

Најп ре се за пом оћ обрат ио локалн ој
сам оу п рав и. Њен и предс тавн иц и су га
уобичајено и традиционално тапшали по
рамену, али нису направили никакав ис
корак. Те околности нису обесхрабриле Но
витовића, већ су га, како сам истиче, још
више учврстиле у намери да истраје. Ње
гову су идеју подржали његови пријатељи
и сарадници: Радован Маринковић, Ника
Стојић, Бранко Ковачевић, Јовиша Славко
вић, прота хаџи Јован Лукић и други. По
духватом се одушевио и сликар Љубивоје
Јовановић који је помогао Новитовићу да
се камена громада од шест тона из села Ра
добуђе, са имања Милије Савића, допреми
на зараван испод цркве на Градини. По
родица Петровић је с великим задовољ
ством због указане им части прихватила
да се на њиховом имању постави споме
ник, јер су они директни потомци гласо
витог устаничког војводе Хаџи Продана
Глигоријевића, коме је Петар Новитовић
иначе посветио песму поводом 190-годи
шњице Хаџи Проданове буне која је обеле
жена у Трнави. Потом је основан Одбор за
изградњу споменика на челу с Новитови
ћем, па су Ариљци почели да прихватају
идеју и да прилажу. Тако је неимар Јанко
вић о сопственом трошку озидао споменик.
Осим земљишта, чланови породице Петро
вић приложили су и део материјала, а оста
так грађевинског материјала поклонио је
потомак буљубаше Митра Вировца, стра
далог 1806. у боју на Градини.
Уз много ентузијазма и заузимања Пе
тра Нов итов ић а и његов их приј атељ а и
сарадника, споменик је најзад постављен
и довршен. Свечано је откривен на Илин

Споменик на Градини
дан 2011. године, о празнику на који народ
ариљског краја одвајкада посећује свети
лиште на Градини. Према благослову са
да почившег владике жичког Хризостома,
месни парох одржао је парастос жртвамамученицима 205 година након страдања.
Споменик је свечано открио Никола Нови
товић, ученик средње школе, данас студент
Београдског универзитета. Петар Новито
вић је окупљеном народу песмом дочарао
битку и њен трагичан исход. Његови сти
хови уклесани су и на споменику који је
подигнут поводом 200 година од битке на
Лопашу, у којој су Срби, предвођени протом
Милутином Гучанином, 21. маја 1806. го
дине, потукли турску војску.
На импозантном споменику у слобод
ном простору на брду Градини уклесане
су речи:
„На овом месту 1806. г. (7314), на Цвети, у
време Првог српског устанка, храбро је во
јевало 500 српских јунака против 5.000 Ту
рака.
Бранећи своја огњишта у неравноправ
ној борби, изгинули су кнез Пожешке нахи
је Ристивоје Кнежевић, оборкнез Михајло
Радуловић, буљубаша Дмитар Вировац и
још 70 јунака.
Вечна им слава!
На Градини 2010. г. Захвални потомци.“

Бранко ЗЛАТКОВИЋ

Оснивачка скупштина Вукове задужбине

ПОДСЕЋАЊЕ

Фотографије од
вредности
Захваљујући сниматељу Љубинку Кожулу,
пријатељу и сараднику Вукове задужбине, у
прилици смо да вам представимо фотографи

ЈЕЛКА РЕЂЕП

Грех и казна божија.
Судбине, битке и предања
српског средњег века

У

изд ањ у нов ос ад
ског Прометеја по
јавила се још једна
књига професорке
Јелке Ређеп, посве
ћена различитим средњовеков
ним темама. Међу њима се, као
посебна целина, издвајају Хро
нике грофа Ђорђа Бранковића,
које су предмет истраживачке
пажње Јелке Ређеп већ пуне три
деценије.
У овој књизи једанаест студија
посвећено је овом обимном исто
риог рафском спису (укупно 2.681
страна).
Реч је, најв иш е, о отк рив ању
многобројних и разноврсних из
вора које је гроф Бранковић ко
ристио за своје Хронике, односно
свој ев рс ној „истор иј и чит ањ а“.
На шир ок ој грађ и, как о из ви
зантијских историчара и хрони
чара, српских житија, родослова
и летописа, тако и из Бонфини
ја, Орбина и Диканжа, Јелка Ре
ђеп представила је Бранковићев
поступак при састављању Хрони
ка – док је неке текстове дослов
но преузимао, неке је скраћивао
или модификовао, али их је увек
саображавао својој специфичној
визији српске историје. Суверено
изл аж ућ и истор ијс ка, књижев
на и друга дела која је Бранковић
користио, Јелка Ређеп представи
ла је њег ов о виђ ењ е пој ед ин их
историјских личности (Гроф Ђо
рђе Бранковић о замонашењу Не
мањине жене Ане, Краљ Драгутин
у визији грофа Ђорђа Бранковића,
Гроф Ђорђе Бранковић о деспоту
Стефану Лазаревићу), манасти
ра (Хиландар у Хроникама грофа
Ђорђа Бранковића, Ресава у Хро
никама грофа Ђорђа Бранковића),
као и осталих, разнородних тема
(Бонфини и Бранковићеве Хрони
ке, Гроф Бранковић, визионар об
новљене српске државе).
Друга велика целина у књизи
посвећена је Причи о боју косов
ском, односно Житију кнеза Лаза
ра, делу с краја седамнаестог или
почетка осамнае стог века, у ко
јем је косовска легенда сачувана
у завршном и целовитом облику. У
Причи о боју косовском забележе
ни су сви главни и у науци најви
ше проучавани мотиви косовске
легенде – издаја, јунаштво и опре
дељење за царство небеско, као и
неки, не мање занимљиви, попут
мот ив а свађ е Лаз ар ев их кћер и,
ухођења турске војске или кнеже
ве вечере.
Јелка Ређеп мотиве везане за Ко
совски бој, као и за пропаст сред
њовековне државе, анализира у

Учесници Оснивачке скупштине
је са Оснивачке скупштине Вукове задужбине,
које до сада нису објављиване.
Да подсетимо, Оснивачка скупштина Вуко
ве задужбине одржана је 6. новембра 1987. го
дине на Коларчевом народном универзитету
у Београду. У њеном раду је учествовало више
од 500 оснивача и суоснивача, повереника, за
дужбинара, представника многих удружења,
установа и гостију Задужбине.
О овом догађају, у првом броју листа Заду
жбина, из фебруара 1988. године, хроничар је
записао: На дан 6. новембра 1987. године, на ко

радовима: О смрти цара Уроша у
Причи о боју косовском, Добровој,
син кнегиње Милице и кнеза Лаза
ра, Побратими Милоша Обилића,
Два нетипична призора у Причи о
боју косовском, На вечери код кне
за Лазара: старац Никлан или Ми
клан, Разговор султана Мурата,
кнеза Лазара и Милоша Обилића
после Косовске битке 1389.
Сагледавање присуства и улоге
греха и казне божије, присутно је,
као тематска константа, кроз мно
штво радова у овој књизи. О ње
му се најпре расправља у вези са
жит ијн ом књижевн ош ћу, где се
јавља као својеврсни топос – по
знато је да је краља Драгутина ње
гов биограф, архиепископ Данило
II, приказао као грешника који је
краљу Урошу одузео престо, потом
је увидео свој преступ и постао по
кајник, а цар Душан починио је
тежак грех оцеубиства, према Жи
тију Стефана Дечанског од Григо
рија Цамблака.
Констатујући да се о греху и ка
зни бож иј ој у средњ ов ековн им
списима, српским али и страним,
може расправљати и са идеолошког
и са теоријско-поетичког аспекта,
Јелка Ређеп највише пажње покла
ња легенди о убиству цара Уроша.
Наводи да грех краља Вукашина
Мрњавчевића према последњем
српском цару спада у оне грехове
који су изменили судбину српске
државе. Због овог убиства, наиме,
божија казна стигла је читав на
род, најпре у виду великог страда
ња на Марици 1371. године, потом
у виду потпадања под турску власт.
О томе сведочи патријарх Пајсије
у Житију цара Уроша, написаном
средином седамнаестог века. „Хри
шћанска идеја о греху, праведном
суду и казни божијој, уклопљена у
мотив убиства у лову, истовреме
но је и топос, тако логично уткан
у структуру житија. Овај мотив био
је погодан образац за објашњење
пропасти српског царства.“ Пораз
у бици, касније и ропство, сагле
дани су у светлости хришћанског
и средњовековног схватања о учи
њеном греху и казни божијој која
је уследила.
Јелка Ређеп је указала да се на
легенду о Урошевом убиству надо
везала косовска легенда: „С време
ном, у косовској легенди разлог за
пропаст средњовековне државе и
губитак самосталности помериће
се и на трагичан исход Косовске
битке 1389, те ће се у неверству и
издаји, такође тешком греху, виде
ти узрок пропасти државе. Уз хри
шћанско схватање о греху и казни
божијој, присутан је и разлог феу
дални, изневеравање вазала пре
ма владару, због чега народ страда,

а највећом казном сматра се жи
вот под туђим владаром“.
Неколико студија у својој књизи
Јелка Ређеп посветила је рефлек
сим а средњ ов ек овн е књиж ев
нос ти у дел им а нов иј е српс ке
књижевности. Велика заступље
ност средњ ов ековн их симб ол а,
тема и мотива, али и књижевних
форми у новијој српској књижев
ности представља недовољно про
учену област.
За бољ е разу м ев ањ е књижев
них кретања, науци о књижевно
сти неоп ход ан је диј ах рон ијс ки
аспект, у првом реду увид у сред
њовековну традицију и облике ње
ног модификовања. Управо овим
аспектом књижевне историје ба
вила се Јелка Ређ еп у свом раду
Три романтичарске драме о Ми
лошу Обилићу. Реч је о драмама
Јована Стерије Поповића Милош
Обилић (1828), Симе Милутино
вића Сарајлије Трагедија Обилић
(1857) и Јована Суботића Милош
Обилић (1903). Утврдила је начин
на који су ови писци користили
своје узоре и изворе, као и моти
ве косовске легенде којима су се
највише посветили, попут мотива
свађе Лазаревих кћери, кнежеве
вечере, ухођења турске војске.
Закључак је да су ови писци, у
настојању да дочарају драматич
ност косовске трагедије, следили
тумачење усменог предања, обра
ђеног у ранијим историографским
и књижевним делима (Причи о бо
ју косовском, Сраженију Гаврила
Ковачевића, Историји Јована Ра
јића), као и у народним песмама.
Да је и новија српска књижевност
инспирисана средњовековном ба
штином, Јелка Ређеп показала је у
радовима: Средњовековни владари
у делима Јована Суботића и Исто
рија и усмено предање у делу Мили
це Стојадиновић Српкиње. Када је
реч о двадесетом веку, скренула је
пажњу да кроз разноврсно ствара
лаштво Душана Матића, и прозно
и поетско, провејавају успомене из
Студенице, Сопоћана, Дечана, Ма
насије (Матић и Косово и Мана
сија и други српски средњовековни
споменици у литератури Душа
на Матића). Најснажнији је, ипак,
његов доживљај Ђурђевих ступо
ва, које је видео без крова, беже
ћи 1915. године. Како наводи Јелка
Ређеп, та слика неба, које је гледао
кроз рушевине, заувек се урезала у
његову свест.
У књизи Јелке Ређеп Грех и ка
зна бож иј а доб ил и смо шир око
засновано, теоријски утемељено
и тематски разноврсно дело, које
обогаћује познавање историје срп
ске књижевности.

Светлана ТОМИН

Радно председништво: Владимир Бован, Божидар
Ковачек, Слободан Ж. Марковић, Илинка Мићић,
Милан Ђоковић, Гвозден Јованић, Рада Вељић,
Божидар Манић, Мирослав Пантић

ји се, пре 200 година у Тршићу родио Вук Сте
фановић Караџић, звона са свих београдских
цркава и фанфаре са балкона Коларчевог народ
ног универзитета означили су да је у Великој
дворани задужбине Илије Коларца, уз учешће
многобројних истакнутих личности нашег
друштвеног, културног и уметничког живота,
тачно у подне почела Оснивачка скупштина
Вукове задужбине.
Вукова задужбина основана је као невлади
на, самостална народна установа која се бави
свим областима народног живота и ствара

лаштва, у духу трајних вредности Вуковог де
ла. Њени оснивачи (21) били су представници
Српске академије наука и уметности и других
најзначајнијих научних, образовних и култур
них организација и институција у Србији. Сви
су они раније, 16. јула 1987. године, потписа
ли и посебан Споразум о оснивању Вукове за
дужбине.
Захваљујемо господину Љубинку Кожулу на
овом изузетно вредном дару, који ће обогатити
фотодокументацију Вукове задужбине.

Славко ВЕЈИНОВИЋ
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„Дновиде воде“ – магична
снага поезије
Трагајући за магичном
снагом поезије, Бошко
Сувајџић је указао на
органску повезаност
усменог наслеђа са
врхунским дометима
српске књижевности

У

Зад уж бин и Илиј е М.
Коларца, 27. фебруара
2014. године, предста
вљена је књига Бошка
Сувајџића Дновиде во
де. Фолклорни елементи у српској
књижевности, коју су издали Orp
heus из Новог Сада и Филолошки
факултет Универзитета у Београду.
О књизи су говорили др Снежана
Самарџија, др Јован Делић, песник
Рајко Петров Ного и аутор, Бошко
Сувајџић. У наставку доносимо из
лагање Снежане Самарџије.
Нова књига Бошка Сувајџића по
свећена је најсложенијим питањима
уметности речи. Она укључују и ло
кална обележја културе и процесе у
цивилизацији. Јер, колико год да оли
чавају супротности, усмена и писана
књижевност су упућене једна на дру
гу. Мотиви, теме, фигуре и формуле,
усмено су преношени вековима и чи
нили талоге слојевитог фонда, из ко
јег се зачела писана реч. То потврђују
сви древни споменици, од глинених
таблица, преко загонетке о Хомеру,
Старог и Новог завета до опуса нај
значајнијих писаца из свих епоха. С
друге стране, управо је захваљујући
писаним доказима, поменима и за
писима било могуће реконструисати
живот традиције сваког народа. Није
случајно што су те прве доказе сачу
вали управо песници.
У овој књизи се уочава и један осо
бен вид симбиоз е. Научни приступи,
познавање фолклорне грађе, историј
ских извора, теорије књижевности и
дос ад аш њих изу ч ав ањ а, преп лићу
се са песничким надахнућем аутора.
Те стилске нијансе некада су изрази
тије, некад суздржане, али откривају
сфере српске књижевности које Бо
шко Сувајџић није само аналитички
осветлио, већ и доживео – као песник.
Стилске нијансе се непрекидно ломе
између патоса и објективности, от
кривајући Сувајџића и као аутора не
колико збирки песама.
Тумачења су заснована на више
струком комп ар ат ивн ом прис туп у.
Мада се пажња поклања фолклорним
елементима у српској књижевности,
упоредни план укршта старе, новије и
најновије књижевне периоде.
Шеснаест студија настајало је раз
личитим поводом, од 1994. до 2012.
Дводелна или троделна структура тек
стова у новом контексту је делимич
но очувала пређашњу самосталност,
али их је повезао основни истражи
вачки угао. Тежиште се најпре ставља
на само усмено стваралаштво: анто
логијску песму о зидању Скадра, обра
де древног подвига змајеубице, епску
биографију чувеног Краљевића и ко
совских јунака и грех находа Симео
на. Прелаз ка другачијој перспективи
најављује једна хајдучка биографија
из пера Ивана Ловрића, која отвара
прос тор е трој иц и вел икан а српс ке
прозе – Матавуљу, Андрићу и Кочи
ћу. Трећи сегмент књиге прати удео
традиције у српском песништву. По
часно место је припало Лази Кости
ћу, а затим се тумаче збирке Десанке
Максимовић и поезија Скендера Ку
леновића. Књигу затвара одабрано
„друш тво живих песника“, анал из е
руковети Рајка Петрова Нога, Алека
Вукадиновића и Матије Бећковића. У
завршним студијама слојеви значе
ња и занатске вештине разгрћу се из
обиља кратких говорних форми, заго
нетке, клетве, заклетве, идиома и „у
обичај узетих речи“. Сам говор и ме
лодије језика, ритам, звук и стилска
средства најједноставнијих облика
испољавају снагу исконског извори
шта поезије.
Сложен и динамичан однос сегмен
та и целине, поетику истоветности и
разлика, први је срочио Вук и сјајно
обележио синтагмом „исто то, само
мало другачије“. Семантички и естет
ски потенцијал исте формуле одлично
се разоткрива при анализи иницијал
ног стиха типа: „Град градила три бра
та рођена“ и „Град градила бјела вила“.
У овим тумачењима, и у целој књи

зи, испољавају се предности здруже
них приступа, разматрања историјске
подлоге и митске матрице, уз суми
рање научних полемика. Кроз те ди
мензије „читања“ традиције истичу се
смисао и естетски домети обрада уни
верзалних питања човековог постоја
ња, крхке границе између поверења и
издаје, живота и смрти, пролазности и
вечности. Уз варијанту старца Рашка
прислоњене су две песме истог насло
ва. Удес Гојкове невесте снажно су до
живели Бранко Миљковић и Десанка
Максимовић, песници који су, међу
собно осмотрени, готово антиподи.
Приближила их је, међутим, управо
традиција и чињеница да су, упркос
времену, обележили врхунске домете
српске поезије.
Већ такав почетак дискретно ука
зуј е на две пој ав е, важ не за трај а
ње и разумевање песништва. С једне
стране је континуитет националне
култур е, а насупрот тој привилеги
ји је херметичност. Без распознава
ња древне подлоге тешко се уочавају
семантички валери стихова. И, то је
коб сваке поезије, која никада не мо
же бити адекватно преведена са јези
ка на којем је створена.
Крајн ос ти дон ек ле мир е универ
зални симб оли, попут ватре, каме
на и воде, звери и птица, вегетације
и митских бића. Придружује им се и
снага емоције, што потврђују песнич
ки доживљаји духовне лепоте какву
оличава танана невеста, а она нео
сетно постаје симболично обележја
саме поезије.
Осим стилизације крвне жртве, из
дубоких слојева наслеђа Сувајџић је
одаб рао мот ив змај еб орц а, близ ак
свим културама. Природа и смисао
конфликта су истоветни, мада подвиг
велича Персеја, Св. Ђорђа, најмлађег
цар евића из бајке, Марка, Дојчина,
Грујицу, чак и Лазара Мутапа. Прате

Љубомира Симовића. Придружен је
и пресек кроз писане изворе и усмене
варијанте. Колико год да су се отвара
ле могућности нових читања тог на
слеђа, компактност епског тематског
круга је истов рем ен о и спут ав ал а
ауторе. Осим Милоша, Лазара и Ву
ка, материјал је нудио и мотив заваде
сестара. Из те перспективе, померене
„уназад“, чини се изузетно продуктив
на античка и старозаветна улога же
не, пресудне за судбину човечанства
и царевина. Јер, и крах српског цар
ства се у таквом низу мотива зачиње
„с румених уста“, како би рекао Лаза
Костић, пустих Лазаревих кћери, ма
да води ка небеском царству.
За разлику од епског Косова, судби
на находа Симеона нема такве наци
оналне размере и последице, па би се
могло рећи да су и варијанте мање
познате. Ипак, да нема великих и ма
лих тема потврђују сами писци, а Су
вајџић прати природе инспирација за
Стеријиног Находа Симеона, Нушиће
вог Находа, све до најновијих датума
српске књижевности и драме Миле
не Марковић.
Гранична студија посвећена је неко
ликим граничним питањима битним
за везе усмене традиције и писане ре
чи, односе између историје и литера
туре, валере који деле прозне жанрове.
Данас мало ко зна за Ивана Ловри
ћа мада су га од заб орава отимали
Владан Недић, Маја Бошковић-Stul
li, Хатиџа Крњевић – очито не случај
но управо врсни познаваоци усмене
књижевности. Махом се Ловрићево
име везивало уз историјат путописа
падованског опата и тајне најчувеније
баладе, штампане уз поглавље о Мор
лацима. Сувајџић детаљно испитује
један други текст, који спаја елемен
те документа, литерарних покушаја
и пионирске фолклорне студије. По
казујући како епски наноси учествују

и на непосредно искуство слушала
ца, који потичу из усмене културе.
Поступак „самоисказивања приче“
усавршио је Иво Андрић. Сувајџић је
тумачио преплете мотива и фолклор
них жанрова које је Андрић разградио
и надградио, било да је варирао теме
о несрећним љубавима, коби лепоте,
савезу са нечастивим, жртвама при
нетим грађевинама и ћудима истори
је. Други део овог огледа приближава
два писца, чије су судбине потпуно
супротне, али им је близак однос пре
ма традицији. Уважавајући Андрићев
суд о Кочићу, Сувајџић је као додирне
тачке два стваралачка света издвојио
укорењеност у традицији и изокрета
ње архетипске матрице.
Фолклорна подлога сагледана је за
тим у „заносима и пркосима“ једног
од најзначајнијих српских романти
чара. Одељак о Лази Костићу открива
природу укрштаја наслеђа, темпера
мента песника и афинитета епохе.
Истакнута је међузависност усмене
и писане речи, која најживље дола
зи до изражаја у поетици европског и
српског романтизма. Док је у претход
ној књизи, Певач и традиција (за коју
је добио награду „Миле Недељковић“),
Сувајџић упоредио Вишњићеву епи
ку и Његошево дело, овом приликом
је трагао за мало разматраним везама
између стихова слепог гуслара и Ко
стића. Спону је чинио смисао Косова
и „старих јунака“ из њихових визија
и песама. До Костићеве аутопоети
ке водили су његови есеји, програм
ска и лабудова песма, драме, духовна
енергија која га приближава Сарајли
ји. Указујући на стилске особености,
Сувајџић је посебну пажњу посветио
дневничким записима. Ова је студија
и пролог за сегмент књиге посвећен
поезији, али и нека врста сабирног со
чива у композицији Дновидих вода.

Снежана Самарџија говори на промоцији књиге
ћи динамичне могућности обликова
ња древне матрице, аутор закључује
да поређење усмених жанрова откри
ва „чудесну моћ усмене поетске речи,
која троједини свето време мита, ви
соку средњовековну културу и профа
но време историје“.
Разноликост у истој појави, детаљу
и сегменту традиције одлично су по
тврдиле студије о древном спасиоцу
и Марковој епској биографији. Њего
во име привлачило је пажњу неписме
ног пука и учених, а усмена епика и
предања дали су материјал писцима
из разних епоха и различитим жанро
вима. Сувајџић то истиче указујући на
Стеријину алегорију, сатиру Радоја До
мановића и Михизову драму. Одлич
но је показано како смрт епског јунака
може дати импулс његовој популарно
сти, али и колико је усмена књижев
ност српског народа „још увек жива
класика нашег литерарног наслеђа“.
Запажање је појачала и студија о
природи веза епске традиције о Ко
сову са српском литературом. Према
мишљењу једног од многих ствара
лац а инс пир ис ан их тим јун ачк им
песмама, оне су „врхунски израз на
ше националне идеологије, религије
и етике“ (Симовић, 81). Слободно се
може додати, оне су и трајно извори
ште уметничких надахнућа. Сувај
џић на то указује повезујући Симиног
Обилића, Стеријино јуначко позорје,
Суботићеву драму, трилогију Мила
дина Шеварлића и драмске верзије

у обликовању хајдучког животописа,
Сувајџић је суверен на свом просто
ру, јер има потпуни увид у записе и
истор ијс ке изв ор е. То су, уостал ом,
квалитети и његове Антологије еп
ских песама о хајдуцима и ускоцима,
коју је 2003. штампала „Гутенбергова
галаксија“. Осим Ловрићевог стила и
става према традицији, дискретно се
указује однос локалног и универзал
ног, битан за живот епских ликова.
Ако већ постоји привид избора изме
ђу славне смрти и спокојне старости,
митски и епски јунаци немају диле
му. То ће подједнако добро потврдити
Ахилеј под зидинама Троје, као и че
стити кнез са својим витезовима на
Косову. С друге стране, иако се пева и
о старом Вујадину и о Старини Новаку,
стари Сочивица „није јуначком смрћу
потврдио епски живот“.

Е

тн ол ош ко-фолк лорн а
подлога својствена јед
ном сегменту прозе Си
ме Матавуља више пута
је испитивана. Сувајџић
се определио за верзије једне ње
гове приче и поиграо се са њеним
првобитним насловом, замењују
ћи име јунака именом писца. По
ред веровања у вештице, обичаја и
народног живота пажљиво се испи
тује илузија усменог приповедања.
Тај наративни „манир“ посебно су
развијали српски реалисти, угледа
јући се и на чувене европске писце

Јер, осим динамичних односа изме
ђу усмене и писане речи, везивну нит
ових студија чини многоликост жене у
стваралаштву. Амбивалентан симбол
се спонтано указује, од жртве нужне
за градозиданије до виновника раздо
ра, од наследнице велике мајке смрти
која прождире сопствену децу, јер куд
ће вештица до у свој род, преко Мајке
света до Скендерове Стојанке. Бројне
улоге и значења мотива сагледане су
у опусу Лазе Костића, чија визија ви
ле се умножава у широком распону од
музе до мртве драге, која женика че
ка на оном свету, још једне метафоре
својствене најдубљим слојевима тра
диције. Алузије на Андрићеву Јелену
приближавају визије и инспирације,
да би се анализе усмериле ка конкрет
ном опусу песникиње која је обележи
ла прошли век српске поезије.
У форми триптиха, сегмент књи
ге о збиркама Десанке Максимовић
одражава и структуру Сувајџићевог
мозаик
 а, и успоставља директну везу
са Гојковицом из првог огледа. Такође
су кроз тумачења најпознатијих збир
ки из разних Десанкиних периода са
брани сви импулси битни за токове
нац ио н алн е култ ур е и књижевн о
сти. Сувајџић издваја мотиве змаја и
змије, сегменте култа мртвих и плод
ности, семантику сакралног просто
ра, царских двора и колиба сиротих
кудељница. Посебно се истиче пове
заност ових стихова и збирки са па
ганским наслеђем, културом средњег

века и српском повесницом. Откри
вај ућ и бог атс тва знач ењ а и стил
ских решења, Сувајџић даје и пресек
кроз литературу, подсећа на додире
Десанкиног Летописа са Растковом
Бурл ес ком, дел им а спој ен им име
ном древног, заборављеног врховног
божанства Словена. Симболика про
стора и удари времена, видљиви на
свему што нас окружује, оцртавају коб
народа, који су се одрекли Бога, реше
ни да забораве и сопствену историју.
За поу з дан о разг ртањ е митс ке и
историјске подлоге у књижевности
нужне су године и деценије преданог
рада. Такву основу анализа Сувајџић
је остварио захваљујући претходним
истраживањима, о чему сведочи извр
сна монографија о Илариону Руварцу,
објављена 2007. у издању Института
за књижевност и уметност. За ову сту
дију Сувајџићу је припала и награда
Вукове задужбине. Сам Руварац, при
том, готово симб олично спаја ком
пон ент е нац ио н алн е култ ур е – за
говорник митолошке теорије, био је
зачетник критичке историографије.

П

ратећи кроз Дновиде
воде токове српске по
езије 20. века, Сувај
џић је застао, рекло би
се и сам затечен, пред
данас готово заборављеним песни
ком. Занимљиво је његово запажа
ње о тумачењима стихова, сонета и
поеме Скендера Куленовића. Исту
појаву која је обележила нови жи
вот народне књижевности у дожи
вљајима песника, открива и лите
ратура о Скендеру Куленовићу. Како
Сувајџић запажа, о њему су најбоље
писали песници. Анализе су посве
ћене уметничким поступцима, си
нестезијама, контрастима, ширењу
симболике биља, боја, воде, и, по
себно, језичким обртима. Уочена је
такође исконска снага клетве, за
клетве, бројанице, молитве и фра
зеологије изграђене на митско-ри
туалним талозима самог језика.
Скендерово враћање у прошлост „док
стаза повратка постаје све тања“, тума
чи се и кроз садејство лирских, епских
и драмских елемената, чије су грани
це наоко јасне, али су истовремено и
порозне. Студија најављује следећег ју
нака ове књиге – заборав зачаурен на
стећцима и гробним натписима, ожи
вљен стиховима Рајка Петрова Нога.
Овај оглед успоставља везу и са књи
гом Бошка Сувајџића Јунаци и маске,
која је 2005. објављена у едицији Дру
штва за српски језик и књижевност.
Том приликом је аутор, у другачијем
контексту, осветлио изворну поезију и
поетику уклесаних речи, које призи
вају песничке формуле бугарштица и
десетерачких напева. Зато је било го
тово неминовно да Сувајџић посвети
пажњу Ноговим стиховима, симболи
ци камена, мотивској и ритмичко-емо
тивној вези са почасницама и речима
које померају границе светова.
За симболе и природу херметичне
збирке Кућа и гост Алека Вукадинови
ћа, Сувајџић је такође нашао кључеве
у традицији и једноставним говорним
облицима, посебно међу поступцима
загонетања. Завршни сегмент израста
из аутопоет
 ичке игре Матије Бећко
вића, тим пре што песник сам каже
како његова поезија „није написана,
него пронађена (...) као да смо нашли
родно место нашег језика и у њему
изгубљен рукопис...“. Пратећи апела
тивне исказе у Матијиним песмама
и поемама, Сувајџић расклапа и по
етику говорних форми, које су, запра
во, ризница свих стилских обрта, али
и чувари разних слојева традиције –
од обичаја и религије, преко верова
ња и ритуала до етике.
Из тог фонда разазнаје се и поети
ка наслова Сувајџићеве књиге. Како у
напомени открива и сам аутор, обрт
дугује Скендеровој поезији. Овакви
епитети представљају особене аутор
ске печате, по којима се распознају
непочин поља (Попа), плетисанке (Ко
стић) или роморанке (Кодер) српске
књижевности. Њихови корени су још
дубљи и сежу до загонетке и басме. Из
магијске моћи речи, која је призивала
и добро и зло, рађала се магична сна
га поезије. Трагајући за тим силама,
помоћу историје и теорије књижевно
сти, Сувајџић је издвојио особености
песничких радионица и разнолике
доживљаје традиције. Тиме је указао
на органску повезаност усменог на
слеђа са врхунским дометима српске
књижевности.

Снежана САМАРЏИЈА
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Путујуће
позоришне
дружине у
Србији

И

ако зан ем ар ен о, по
себн о мес то у исто
риј и српс ког теат ра
прип ад а пут уј ућ им
дружинама које су се
појавиле од шездесетих година XIX
века. Њихово постојање протеже се
кроз читав век, а најинтензивније је
до Првог светског рата.

Прескакање лазарице, ватре уочи Лазареве суботе, Кикинда, 2013.

ЖЕНСКЕ ПОВОРКЕ ЛАЗАРИЦА У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ НАРОДНОЈ КУЛТУРИ СРБИЈЕ

Ој, Лазаре, добар дане

У

традицион
 алном моделу култу
ре, посебно од друге половине 19.
века, код једног дела балканских
народа, попут Срба, Македонаца,
Бугара, поворке лазарица се по
везују са женским пролећним обредним по
воркама. То су биле организоване групе де
војака и девојчица, одевене у свечане ношње,
са одређеним улогама у току процеса ритуа
ла. Обилазиле су насеља уочи Св. Лазара или
на сам празник, у народу познат као Лаза
рева субота, у суботу пред Цвети, недељу да
на пред Ускрс. Реч је о колективном обреду у
коме је, поред девојака, учествовало цело се
ло. Ове обредне поворке састављене од дево
јака могле су да се виде до око 70-их година
20. века. Осим тога, због играчког и вокалног
наступа, а затим и богатог садржаја песама
у форми стилизације, лазарице се појављују
веома рано у кореографском репертоару кул
турно-уметничких друштава, те је у сведеном
облику њихов извођачки опус присутан и у
савременом добу.
Називи поворки варирају на ширем простору
Србије. Најчешће су биле означене као лазари
це, лазарке, лазаркиње.
О старости и древности ових обредних жен
ских поворки код Срба и других народа Балка
на сведоче путописци који су пролазили кроз
балканске земље у 16. и 17. веку.
Данас се такве поворке ретко могу видети у
пракси, са изузетком у региону Средачке жу
пе на Косову и Метохији, или у појединим на
сељима северног Баната где живе Срби. Док у
Средачкој жупи у поворкама лазарица учествују
женска школска деца, у насељима северног Ба
ната, главне учеснице су Ромкиње. Обе поворке
опходе насеља у рано јутро на Лазареву субо
ту према задатом обрасцу. Код других народа у
Србији, осим код Рома, њихово присуство није
регистровано. Ромкиње преузимају ову обред
ну праксу тамо где су је Српкиње напустиле и
обилазе домаћинства са редукованим ритуали
ма (средњи и северни Банат, северозападни део
Мачве, Срем).
Једну од целовитих анализа лазаричког риту
ала сусрећемо у радовима Слободана Зечевића.
Богату грађу и библиог рафију о лазарицама дао
је и Петар Костић. Драгослав Антонијевић је ри
туал анализирао у светлу архаичне литургијске
драме која се развила на Балкану, док је Иван
Ковачевић на издвојеним примерима лазарич
ког ритуал
 а извео семиол
 ошку анализу.
Слободан Зечевић на основу компаративних
истраживања у регионима Србије присуство
лазарица смешта у време зоол
 атрије и демо
нологије, када су се издвајала као доминант
на веровања наших предака у моћ појединих
животиња, посебно змија или пак, других де
монских прича изнедрених у народним усме
ним предањима. Осим тога, Зечевић сматра да
је новији облик обреда проистекао из старије
форме извођења и поставља хипотезу на основу
које разматра проблем лазаричког ритуала као
скуп претхришћанских и хришћанских облика
мишљења и понашања, па претпоставља како
су лазарице у давној прошлости припадале не
кој пролећној паганској светковини. Уосталом, и

каснији проучаваоц
 и овог ритуала сматрају да
је реч о изразито пролећним ритуалима.
Међутим, упркос очувању детаљних етнограф
ских дескрипција и анализа, порекло лазаричког
ритуала и даље изазива недоумице. Нарочито су
проблематичне аналогне везе са аграрно-магиј
ским култовима за плодност усева или веза са
митским божанством у облику змије, тј. рашире
ним култом змије код балканских народа.
Обредна пракса и симболичко понашање уче
сница у поворкама је комплексно, слојевито и
није могуће извести само један облик. Можда
је један од разлога и тај што су се поворке лаза
рица, заправо, обликовале сходно другим вред
ностима и принципима сматраним од значаја у
појединим срединама. Тако, на пример, опште је
прихваћено да су обредне радње у лазаричким
поворкама биле у неким крајевима Србије на
мењене да путем имитативне магије утичу на
постизање благостања, плодности домаћинства,
здравља и напретка укућана. У другим крајеви
ма оне су биле третиране као профилакса – за
штита од змија, гамади и осталог зла (у Банату,
околина Шапца). У литератури је такође забеле
жено да су лазарице девојке стасале за удају, па
се учешћем у обреду представљају у региону и
шаљу ознаку да су потенцијалне „удаваче“, што
би било сматрано и обликом иницијације дево
јака у социјалној средини. Осим тога, лазарички
игроказ једна група аутора тумачи и као прво
литургијско позориште, чији је садржај наме
њен народу да би боље схватио јеванђеља и де
ла Исуса Христа пре његовог жртвовања.
Стога, у теоријским оквирима поворке се де
финишу према радњама које чине учеснице.
Према једнима, оне су повезане са архаичним
култовима змије, док други проучаваоц
 и у њи
ма вид е изр ажен култ пред ака, или пак, со
цијални контекст изражен као иницијације. У
најновијем добу углавном су забавног и иден
титетског карактера. Код другог ентитета, Рома,
ове поворке су легална мимикрија за прошњу.
Поред тога, сам чин обиласка насеља огледа се
у сталном покрету уз песму и игру, тако да по
завршетку обреда кретање учесница означава
круг што се даље може објаснити везом приро
де и културе, тј. цикличног кретања од рађања
до смрти и поновног рађања (о чему сведочи и
хришћански мит о васкрслом Лазару).
Осим наведеног, из претходних дескрипција
лазаричког ритуала данас имамо увид о струк
тури поворке, локалним и ширим веровањима.
У описима су детаљно сачувани начин понаша
ња, подела улога, правила у одевању, вербалне
комуникације са игром и без игре. Заједничко
свим архаичним облицима поворки јесу улоге
лазара и лазарке, те пратиља предњица и зад
њица. Према броју учесница поворку може чи
нити четири до дванаест девојака. Спомиње се
и да су време пред поворку девојке проводиле
заједно учећи с неком старијом женом тексто
ве, што такође указује на врсту тајновитости и
затвореног облика комуникације према спољ
њем свету у припремном периоду.
У старијем моделу ритуала поворку су чини
ле обично четири лазарке и два лазара. Према
Слободану Зечевићу, број учесница је некада
морао бити култни број, али га је данас тешко
утврдити. У околини Врања у поворкама су уче

ствовале девојке у непарном броју. На подручју
Власотинца у поворкама лазарица учествовало
је дванаест девојака. Правила нису свуда једна
ка по питању броја и начина одевања учесница.
Чак варира и време извођења. Негде је то дан
уочи Лазареве суботе, док је у другим крајеви
ма, као што је околина Ниша или северни Ба
нат, на сам дан празника.
У неким крајевима Србије пале се ватре уочи
Лазареве суботе. Такве ватре у народу се назива
ју такође лазарицама. У северном Банату пред
Лазареву суботу окупљали су се махом млађи, с
клепетушама, старим кантама, лаворима и тру
бама, те су правили велику буку појачану пуца
њем бичева како би „терали лазарице“ (вероватно
змије). На то експлицитно указује улога жене –
домаћице уочи Лазареве суботе и на сам тај дан,
када чисти двориште, пали смеће и пева „Ево иду
лазарице, беште, беште, поганије“. Како је профи
лакса против змија задржана у сећањима, али и
у пракси готово до најновијег доба, представља
важан сегмент лазаричког ритуала. Слободан Зе
чевић даје паралеле из грађе босанских региона,
као и из околине Беог рада: „Бежите гујарице, јуре
вас лазарице“ (Миријево) или „Бежите вујевице,
ево иду лазарице“ (околина Новог Сада).

У

фолклоризовани контекст лаза
ричког обреда с временом је увр
шћен и мит о кнезу Лазару, Ко
совском боју и погибији српског
племства, што је касније импле
ментирано и у структуру обредних поворки
лазарица, те сједињено са магијском прак
сом профилактичког карактера, социјалним
облицима иницијација и општим веровањи
ма из култова природе и предака. У стили
зованим формама фолклористичког карак
тера лазарички обреди до данас су сачувани
у различитим варијантама у сећањима код
становништва у Србији. Осим тога, симболич
но понашање, паљење ватри, ношење свечане
девојачке одеће, чишћење домаћинства, бука,
вербални текст и и игра, даривање, у фраг
ментима су препознатљиве радње у крајеви
ма где се ритуал одржао.
Дакле, с временом је дошло до значајне моди
фикације и редукције самог ритуала. Вероватно
су се у дужем историјском периоду одигравали
процеси акултурација између становништва ко
је је било у покрету и оних ретких који су дуже
били настањени у неком подручју. Преношење
одређених обреда услед честих сеоба и мења
ња места боравка видно се одразило и у син
кретизму сачуване обредне праксе лазаричког
ритуал
 а. Напуштање основног значења обред
не праксе која је била релевантна аграрним
заједницама сеоских средина у прошлости, те
преузимање извођачког дела од стране другог
етничког ентитета (Ромкиња) за који ови обре
ди нису део традиционалне културе, један је од
бројних примера мултикултурних процеса који
су се одиг равали на простору Србије.
У најновије време, нарочито од друге поло
вине 20. века, чувари сећања на поворке лаза
рица су кореографије у културно-уметничким
друштвима и вешти извођачи.

Весна МАРЈАНОВИЋ

Дружине су путовале по Србији и по
југословенским крајевима под аустроугарском доминацијом, будећи нацио
налну свест. Путујућа позоришта имала
су функцију јединих глумачких универ
зитета и била су сигурни ресурси глу
мачких снага сталним позориштима.
Ипак, у српској позоришној истори
ографији ова позоришта имају инфе
риорни положај. Њихово постојање и
делатност били су успут регистрова
ни, без критичког просуђивања. Изу
зетак су путујућа позоришта која су
претходила оснивању институцио
налних театара у Новом Саду 1861. и у
Београду 1868, пре свега, због њихове
пионирске улоге у стварању, попула
рисању и ширењу драмске уметности
и позоришне културе. Путујуће позо
ришне дружине биле су претходница
и представљају почетне и, истовре
мено, природне облике позоришног
организовања и у Европи. Путујућа
позоришта радила су у веома тешким
условима, организационим, технич
ким и просторним, односно, гледали
шним условима.
У једном запису о позоришним дру
жинама из 1907. године забележено
је: Напољу стеже зима, да све шкри
пи снег под ногама, а Јокићева дружина
мала пешачи друмом. Искупило се не
колико бедника, голи, боси и гладни, па
су кренули у свет, од села до села, да
шире просвету, да приказују „Краље
вића Марка“ и „Бој на Косову“, за неко
лико гроша, мало кромпира, сланине,
јаја – што рекли: што ко да.
Неизбежна је социјална компонен
та у рад у ових пут ујућ их друж ин а.
Утисак је да су оне биле део свеопштег
сиромаштва тадашњег становништва,
јер је Србија у то време била аграрна
земља. Важна улога и део фолклора
ових дружина је кафански амбијент
као свеп рис утн а
сценографија – у
поп ул арн ој кри
лат иц и „хлеб а и
игара“. Паланачка
и сеоска атмосфе
ра били су оквир
делатности путу
јућих дружина.
У једном запи
су о позоришним
дружинама из тог
времена забележено је: У једној глу
вој паланци, на месту где се скупља
свет само онда када је пазарни дан,
постоји кафана која има повећу са
лу, али која врло слабо ради. Чим ка
феџија чује да је неко позориште у
оближњој вароши, одмах га позива у
свој локал. Кафеџија оде у место где је
трупа, откупи оно мало декора и гар
деробе и трупа готово телеграфском
брзином стиже у његову кафану – би
на се спрема у дну кафане американ
ском брзином. На завеси је насликана
Вила Равијојла са избеченим очима и
дугачком косом до колена.
И већи градови имали су паланачку
иконографију, као што је забележено у
тексту „Нишко позориште 1887–1915”:
По обичају тог времена нишка публи
ка је у току представе на столовима
јела, пила и пушила. У Нишу и оста
лим градовима играла су позоришта
у хотелским салама и гостионицама,
које су власници уступили бесплатно,
под условом да се точи пиће и служи
јело у току представе.
Репертоар путујућих трупа ослањао
се на народну епску поезију и њене
јунаке: Милоша Обилића, Краљевића
Марка, давна историјска предања, ле
генде и митове. Репертоар је зависио
и од укуса кафеџије који је тражио не
што „бомбасто“.
Путујућа позоришта крајем XIX века
постала су масовна појава. Та појава
је морала бити усмеравана и у соци
олошком и у културолошком смислу
– била је од највеће користи за укупан
народни живот, а то се није могло по
стићи без одговарајуће законске ре
гулативе. Нушић је први позоришни
човек у Србији који је схватио како
се театарски живот у унутрашњости
мора ставити у одређене друштвене
и институционалне оквире.

Биљана ОСТОЈИЋ
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Октобарски салон
У Београду је од 11. октобра до 17.
нов емб ра 2013. год ин е одржан 54.
Октоб арс ки сал он, прв и пут у Роб
ној кући Клуз. То је најстарија и нај
угледнија манифестација из области
визуелних уметности, а током шест
недеља трајања посети је око 50.000
заинтересованих.
Мото 54. Октобарског салона огле
дао се у називу изложбе Нико не при
пада ту више него ти, према називу
збирке прича Миранде Џулај, које се
бав е свакод невн им жив от ом и од
нос ом инд ив ид уа лн ог и кол ект ив
ног. Специфичност Салона је у била
у различитости визуелизације - од из
ложби, преко аудио-видео кабина, чи
таоница, дигиталних рерни, форума
и кустоских школа.

Борини
позоришни дани
Под мотом Изгубљени у времену у
Дому војске у Врању од 21. до 25. окто
бра 2013. године одржани су „Борини
позоришни дани”. У оквиру програма
наступили су: Народно позориште из
Београда, Народно позориште Сомбор,
позориште „Бора Станковић” из Вра
ња, Народно позориште из Пирота и
београдски Звездара театар. Изведене
су представе: Мали брачни злочини,
Чаробњак, Случајна смрт једног при
твореника, Мали Геза и Чорба од ка
наринца.
Организатори се надају да ће сле
дећа манифестација бити одржана у
обновљеној згради позоришта „Бора
Станковић”, која је изгорела у пожару
2. јула 2012. године.

тиражу од 150.000
примерака. Роман
је прев ел а Људ
мил а Вор об еј. То
је, инач е, 20. из
дање овог романа
који је пре дваде
сет год ин а прв и
пут објавио Завод
за уџбенике.
У наг рађ ен ом
ром ан у Вит ез о
Милован
вић слика личност
Витезовић
српског краља Пе
тра Ослободиоца,
у његовој бризи за обичног војника у
Првом светском рату, на његовом стра
далном путу с народом. И ово призна
ње је један од доприноса обележавању
јубилеја – 100 година од почетка Ве
ликог рата.

Дела Анастаса
Јовановића
На изложби Извори културе у Га
лер иј и РТС-а, крај ем јан уа р а 2014.
године, могле су ексклузивно да се
виде оригиналне литографије Ана

39. Нимус
Од 24. октобра до 14. новембра 2013.
године одржане су 39. Нишке музичке
свечаности које су отворене наступом
оснив ач а ман иф ес тац иј е, Ниш ког
симфонијског оркестра под управом
диригента Сузане Костић. На отвара
њу је изведена музика Џорџа Гершви
на, а солиста је био млади пијаниста
Бојан Младеновић.
На овогодишњим свечаностима на
ступили су уметници из Немачке, Ве
лике Британије, Македоније, Белгије
и земље домаћина. Своје вече имао
је и један од највећих светских пија
ниста, Александар Маџар, а први пут
на Нимусу публика је могла да чује и
електронске, хемонд оргуље.

Два века од
рођења Његоша
У год ин и 2013, кад а се обел ежа
вало два века од рођења Петра Дру
гог Петровића Његоша, приређено је
низ догађаја јубилеју у част. У Народ
ном позоришту у Београду изведено
је музичко-сценско дело Његош небом
осијан у част великог песника. Кул
турно-образовни програм Радио теле
визије Србије у новембру је приказао
циклус емисија посвећених овом вели
кану српске књижевности и историје.
Радио телевизија Србије и Српско
библиографско друштво приредили
су изложбу у Галерији РТС-а под нази
вом Владика и песник – владар и ми
слилац, где су представљена прва и
ретка издања Његошевих књига.
У оквиру поставке изложена су пр
ва издања Горског вијенца из 1847. го
дине, као и Луча Микрокозма из 1845,
Лажни цар Шћепан Мали из 1851. и
Свободијада из 1854. године.

Дан Народног
позоришта
На Дан Нар одн ог поз ор иш та, 22.
новембра 2013. године, премијерно
је изведена драма Српска трилогија,
према роману Стевана Јаковљевића,
а у драматизацији Миодрага и Све
тол ика Никач ев ић а. Овом драм ом
Народно позориште се прикључило
обележавању једног века од почетка
Првог светског рата. У фоајеу Велике
сцене отворена је изложба Народно
позориште уочи Првог светског ра
та кустоса Музеја Народног позори
шта, Ане Томић.

Анастас Јовановић
стаса Јовановића настале од 1847. до
1860. године. Анастас Јовановић је био
уметнички свестран аутор, први срп
ски мајстор литографије, пионир на
ше и светске фотографије, а пре свега
мајстор портрета. Као вешт цртач, ли
тографску технику брзо је усавршио.
Школ ов ао се у Беч у. Прем а оцен и
историчара уметности, Анастас Јова
новић је наш највећи графички умет
ник 19. века, значајан и у европским
размерама.

Изложба „Српски
просветитељи“
Обел ежав ај ућ и Дан Свет ог Сав е,
у Музеју Вука и Доситеја, 27. јануа
ра 2014. године отворена је изложба
Српс ки прос вет ит ељ и. Пос ет ио ц и
изложбе имали су прилику да виде
копију фреске са представом најста
ријег портрета Светог Саве из 1223.
године из манастира Милешеве, ко
ја се чува у збирци Галерије фреса
ка Народног музеја у Београду. Овом
приликом, уз подсећање на великане
српске културе, први пут је изложена
и слика Доситеј бди над Београдом,
аутора Зорана Павловића, коју је На
родн ом муз еју нед авн о пок лон ил а
уметникова породица. Посетиоци су
могли да виде и раритетно издање До
ментијановог Житија Светог Симео
на и Светог Саве, које се чува у Музеју
Вука и Доситеја.
Изложба је била отворена до 23. фе
бруара 2014. године.

Скривено благо Дома
Јеврема Грујића
У Дому војске у Београду 13. фебру
ара 2014. отворена је изложба из збир
ке државника и дипломате Јеврема
Грујића, Скривено благо Дома Јеврема
Грујића. То су веома вредна уметнич
ка дела из 18, 19, и 20. века, која већи
ном до сада нису излагана. Изложба
је заједнички пројекат Дома Јеврема
Груј ић а, Зав од а за заш тит у спом е
ника култ ур е град а Беог рад а, Цен

Витезовићу награда
руских писаца
Год иш ња наград а рус ких пис ац а
Имперскаја култура уручена је 18. ја
нуара 2014. године у Москви Милова
ну Витезовићу за роман Чарапе краља
Петра, објављен у часопису XXI чи
ји је издавач Савез писаца Русије, а у

Дом Јеврема Грујића

тралног института за конзервацију у
Београду и Медија центра „Одбрана”.
Дом Јеврема Грујића, заједно са умет
ничком збирком, јесте споменик кул
туре од посебног значаја. У њему су
живеле историјске личности значај
не за српску државу и дипломатију.
Два века шест генерација сакупљало
је и чувало уметничка дела из разли
читих периода, која данас чине збир
ку са више од 400 предмета. Поставку
чине и употребни предмети, стилски
намештај, дипломатске униформе, ко
лекција старог оружја из првог и дру
гог српског устанка, архивска грађа
и концептуално и просторно засебан
сегмент заснован на фотографијама
прве дискотеке на Балкану, отворене
у Дому Јеврема Грујића 1967. године,
што представља омаж авангардној и
популарној култури шездесетих годи
на 20. века у Београду.

Драма „Арчибалд Рајс“
На Великој сцени Народног позори
шта 15. фебруара 2014, у оквиру про
јекта Европљанин који нас је највише
волео, изведена је драма Арчиб алд
Рајс по тексту и у режији Љубивоја
Тадића. Представа је урађена у про
дукцији Центра за стратешке пројекте
Беог рад, у сарадњи са Народним по
зориштем и позориштем „Раша Пла
овић” са Уба, а поводом обележавања
стогодишњице Првог светског рата и
Дана државности Србије.
Ово је први по
зор иш ни ком ад
пос већ ен Рајс у,
швајцарском фо
р е н з и ч а р
 у, п у 
блицисти, доктору
хем иј е и проф е
сор у у Лоз ан и, а
пре свега осведо
ченом пријатељу
српс ког нар од а.
Др Рајс је са срп
ском војском пре Арчибалд Рајс
шао Алб ан иј у и
Солунски фронт, а новембра 1918. го
дине умарширао је у ослобођени Бе
оград. Остао је да живи у Београду где
је и умро 1929. године, на Топчидеру
у својој вили „Добро поље”.

после Другог светског рата претворе
на у исто тако велелепан речни брод
„Крајина”, који је користио Јосип Броз
Тито.
Београђани су ову изложбу могли
да погледају до 12. марта.

Змајева награда
Поводом Дана Матице српске, 17.
фебруара 2014. године, песнику Дејану
Алексићу уручена је Змајева награда
за збирку песама
Бит и, у изд ањ у
Културног центра
Нови Сад. Иначе,
наш а најс тар иј а
институција кул
тур е ово угледн о
признање додељу
је од 1953. године.
Примајући награ
ду Дејан Алексић
се осврн уо и на
Дејан Алексић
речи Душка Радо
вића који је рекао
да је писати за децу исто као и писати
за одрасле, само мало теже, додајући
да се он трудио све ове године да от
крије у чему је тајна тог тежег.

Владети Јеротићу
награда „Доситеј
Обрадовић“
Награда за животно дело Доситеј
Обрадовић ове године је припала Вла
дети Јер отићу. Академику Јер отићу
награда је свечано уручена 22. фебру
ара у сали Народног позоришта. Пред
седник Управног одбора Задужбине
Доситеј Обрадовић, Радомир Путник,
приликом доделе награде првом лау
реату додао је да се награда „додељује
ономе који је следио пут великог пи
сца и просветитеља“.
Наград а се сас тој и од плакете са
ликом Доситеја Обрадовића коју је
дон ир ал а Нар одн а банка Срб иј е и
новчаног износа који је обезбедило
Министарство културе и информи
сања. Јеротић је новац даривао Фон
дацији за децу оболелу од рака.

Изложба „Уметност
и идеја државности“
Народни музеј обележио је Срете
ње – Дан државности Србије, изло
жбом Уметност и идеја државности.
Представљени су портрети заслужних
личности, твораца српске државе, као
и слике с мотивима догађаја из тог
периода. Изложбу ауторке Евгеније
Блануше - на којој су приказана умет
ничка дела која се односе на српску
револуцију, на Сретење 1804. године,
на догађаје пресудне за стварање срп
ске државе - отворио је министар кул
туре, Иван Тасовац.
Посетиоци су могли да уживају у
делима српских сликарских велика
на 19. века, од Димитрија Аврамовића
и Уроша Кнежевића, преко Анастаса
Јовановића и Стеве Тодоровића до Па
је Јовановића и других.
На изложби су представљени пор
трет и прот аг он ис та ослоб ођ ењ а и
стварања независне државе, најза
служнијих бораца, војних стареши
на и стратега као што су Карађорђе
и Милош Обреновић, затим портрети
личности које су тој идеји допринеле
као дипломате, творци државних ин
ституција, функционери и идејне во
ђе - Илија Гарашанин, Стојан Симић,
Аврам Петронијевић, Алекса Симић.
Изложени су и портрети личности за
служних за развој српске културе и
просвете – Вука Караџића, Доситеја
Обрадовића, Лукијана Мушицког.

Србија кроз векове
Поводом Сретења, Дана државности
Србије, у Музеју историје Југославије
отворена је изложба Србија кроз ве
кове. Било је изложено 14 експоната
из српске историје, међу којима и део
Народне библиотеке страдале у бом
бардовању 1941. године.
Кроз 14 експоната представљених
на изл ожби пос ет ио ц и Муз еј а мо
гли су да се упознају са причама из
историје: видели су „причу” о броду
којим је последњи турски командант
отишао из Србије, о српским златни
цима, о сабљи Синан паше, о борби
за признавање народног језика, о вој
ним стратегијама српских војвода, о
дворској јахти династије Карађорђе
вић а, о постх умн им маркам а кра
ља Александра „са грешком” и друго.
Поставку је чинила и макета дворске
јахте династије Карађорђевић, која је

Академик Владета Јеротић
У образложењу жирија оцењено је
да је Јеротић „својим животом, делом
и деловањем по свему на трагу миси
је коју је у српском народу остварио
Доситеј Обрадовић“.
У част награђеног одржан је и умет
ничк и прог рам под наз ив ом Сам о
дела љубави остају у режији Иване
Драгутиновић Маричић, а у извође
њу драмских и оперских уметника
Народног позоришта.

Мирослављево
јеванђеље
У оквиру изложбе Завети и пору
ке Стефан Немања – девет векова, у
Народном музеју је 27. фебруара 2014.
године било изложено оригинално
Мирослављево јеванђеље, које се чува
у Народном музеју. Постоји посебан
режим чувања који потписује Народ
на библиотека, која иначе води бригу
о овој старој и реткој књизи, тако да
може да се види само десетак дана у
години. Као најстарији српски, илу
стровани, ћирилични рукопис, Јеван
ђеље је проглашено за културно добро
од изузетног значаја 1979. године, а
2005. је уписано у Листу светске кул
турне баштине Унеска, у регистар Се
ћање света.
Иначе, изложба посвећена Стефа
ну Немањи, једном од најзначајнијих
српских владара, била је отворена до
2. марта 2014. године.

Бити глумац
У Музеју Народног позоришта у Бе
ограду, поводом 90 година од рођења
вел ик ан а сцен е Мир ос лав а – Ми
је Алексића, 3. марта 2014. отворена
је изложба Бити глумац. Изложбу о
лег енд арн ом српс ком глумц у реа 
лизовали су Културни центар Горњи

Милановац, Народно позориште у Бе
ограду, РТС, Југословенска кинотека,
Нар одн и муз еј Крагуј ев ац и Муз еј
позоришне умет
нос ти Срб иј е, у
сарадњи са Алек
сићевом пор оди
цом.
Славни глумац
дебитовао је у На
родн ом поз ор и
шту 1949. године
улогом Стражара
у Шекс пир ов ом
Хам лет у. Глум ио
Мија Алексић
је у виш е од 60
филмова, многим
телевизијским серијама и драмским
остварењима и за свој глумачки тале
нат добио је признања и награде.
Изложба Бити глумац отворена је
до 14. маја 2014. године.

Уручена награда
„Меша Селимовић“
Добитници награде Меша Селимо
вић за најбољу домаћу књигу 2013. го
дине су Иван Негришорац и Слободан
Владушић. Награду, која је додељена
26. пут, поделила су двојица аутора –
Иван Негришорац за поетску збирку
Камена чтенија и Слоб одан Владу
шић за роман Ми, избрисани. Ово је
трећи пут у историји награде да је де
ли двоје аутора, а први пут да је једна
књига поезије, а друга роман.

Иван Негришорац
и Слободан Владушић
У овогод иш њем изб ору за књигу
године учествовала су 54 истакнута
књижевна критичара, теоретичара и
књижевна историчара, а било је пред
ложено 100 наслова.
Лауреатима, Ивану Негришорцу и
Слободану Владушићу, награда Меша
Селимовић уручена је на свечаности
у Народном позоришту 5. марта 2014.
године.
Награду додељује Компанија Ново
сти а састоји се од плакете, рељеф
не бисте и новчаног дела од 300.000
динара.

Сликари о
Великом рату
У Галерији РТС-а, у оквиру обеле
жавања стогодишњице почетка Првог
светског рата, отворена је изложба Из
међу трубе и тишине – ратни сли
кари од 1912. до 1918. Аутор поставке,
која обухвата 54 остварења 31 аутора,
је Здравко Вучинић. Изложена су де
ла наших најзначајнији уметника тог
времена: Косте Милићевића, Вељка
Станојевића, Николе Бешевића, Наде
жде Петровић, Бете Вукановић. Радо
ви ратних сликара сведочанство су о
трагичности једног времена, а постав
ка уједињује уметнике који су имали
статус ратних сликара који им је до
делила Врховна команда. Поједина
остварења убрајају се у велика дела
српске модерне уметности.
Изл ожба је бил а отвор ен а од 13.
марта до 13. априла 2014.

Дан Библиотеке САНУ
Библиотека САНУ прославила је 6.
маја 2014. године дан свог оснивања.
То се догодило 1842. године, када је
основана и САНУ.
На свечаности су представљена пр
ва два броја годишњака са приказима
књига и научних зборника, с тексто
вима изговореним на трибини, која
траје од 1991. године.
У Библиотеци се чува више од ми
лион и по библиотечких јединица и
сада предстоји дигитализација обим
ног материјала. Библиотека размењује
издања САНУ с неколико стотина ака
демија и осталих националних уста
нова у иностранству и поседује ретка
издања, легате, спомен-собе и предме
те познатих академика. У њој се при
премају библиог рафије академика и
прикупљају подаци о члановима Ака
демије, ранијим и садашњим.
 Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Шетња београдским
иностранством

О

д пре извесног броја го
дина Београђани има
ју привилегију да про
шет ај у Пар из ом или
Бечом, попију кафу у
Риму или Женеви, а затим обаве
куповину, пардон shopping, у Ми
лану или Лондону, а да при том не
мрдну никуд из свога града на ушћу
Саве у Дунав, града чије се, како нас
подсећају, словенско име први пут
помиње још давне 878. године по
Христу. Чини вам се невероватно?
Па, да видимо.
Одлучите, рецимо, да искористи
те једно лепо преподне, обавите неке
ситније набавке, одете код фризера,
а затим с гошћом из Москве попијете
кафу на тераси неког од многобројних
београдских кафића, пардон caffee-a,
caffe-a, a може, богме и cafe-a... Ако
Вам је потребно да на брзину, како то
обично бива, купите нове чарапе, ту
је у близини Sara Fashion, а ако нема
оних које тражите, продужите само
мало даље, до Sorella Shopping Cen
ter-a, где ћете свакако бити услуже
ни на прави начин. Треба Вам нова
батерија за сат. Никакав проблем, ето
га Jewelry Jokić Watches, под условом,
наравно, да знате да Watch на енгле
ском, а одскора и у Кнез-Михаиловој,
значи часовник. Деца Вас вуку у Time
zone, непосредно поред Timeout-a, да
купите одавно обећану дуксерицу, за
сина, али ни ћерка не сме остати без
своје мајице из оближњег Castro Ex
clusive-a. Одавно су Вам запале за око
удобне и елегантне ципеле код Demija, али данас за њих немате ни време
на ни пара. Ипак, пријатно је бацити
заветни поглед који говори: морају
бити моје.
Пре одласка код фризера, седате, да
предахнете и попијете еспресо, а деца
поједу сладолед, у кафе-посластичар
ницу Bacio, где срећете познаницу ко
ја Вам предлаже да у Season Travel-у
кон ачн о зај едн о рез ерв иш ет е пра
знични пакет аранжман у Грчкој, где
је сада, услед економске кризе, много
јевтиније него прошле године.
Иако Вам се не чини да сте се ду
го задржале у разговору, бацивши по
глед на watch, с ужасом констатујете
да сте закаснили код фризерке у Pa
radiso, а тамо је увек гужва, па ће те
шко моћи да Вас приме ван заказаног
времена. Не мари, у близини је такође
фенси фризерски салон Dolce, где Вас
познају, па ћете ипак све обавити до
састанка с пријатељицом из Москве,
у Impuls Caffe-у, препознатљивом по
стилизованој електрокардиограмској
кривуљи испред натписа, ваљда ра
ди опомене љубитељима кафе с по
вишеним притиском. Да бисте стигли
на време, морате на аутобус, пардон
бус, али срећом имате пензионерску
БусПлус картицу, па се не морате, као
некад, замајавати куповањем карте
на киоску.
Успут ћете начас свратити да купи
те храну за куче у patshop Trixie, а ва
љало би да узмете и мусли, за дијету,
у некој продавници здраве хране. Ако
Вас сећање не вара, има једна таква

радња у непосредној близини кафи
ћа Provasi, али је нешто не видите...
Ах, да, ту је, али пише крупно Bioland,
а доле, при асфалту, ситно и стидљи
во „здрава храна“. Важно је да имају
Royal canin, јер Вашој пробирљивој ку
ци друга храна не прија, иако ветери
нари старијег кова тврде да баш није
препоручљива.
Није ни МcDonalds, па деца ипак
ништа друго неће да једу. Коначно,
помало задихани, али задовољни оба
вљеним послићима, стижете пред Im
puls. Ваше Московљанке нема... Нисте
ваљда закаснили. Гледате на сат, ни
сте. Зовете је мобилним телефоном.
Испоставља се да је дошло до неспо
разума: она је отишла у кафић у коме
сте седеле приликом њеног последњег
боравка, Coffeedream. Срећом, није да
леко. Горе би било да је схватила да је
састанак договорен у Love Caffe-у или,
не дај Боже, у Piazza dei fiori, где сте
једном раније седеле с њеним мужем
и његовим пословним пријатељем.
Жур ећи ка Coffee dream-у, зауста
вљате се испред мењачнице Midi, да
зам ен ит е неш то евра (нажал ост, у
овом београдском иностранству још
важи динар!), јер плата је одавно по
трошена, хонорари касне, а нема сми
сла да Ваша гошћа плаћа капућино.
Она, инач е, нам ер ав а да суп ругу у
Москву понесе као поклон неку до
маћу српску ракију, па је после при
јатног одседања у кафићу, водите до
ексклузивне продавнице Rakia and
Co., по преп еч ен иц у, нар авн о. Тре
бало би, кончано, нешто на брзину
и презалогајити... Колебате се изме
ђу мексичког Ciudada, Big Pizza-e, Le
Petit Bar-a i El Pibe de Oro, Hanan sha
warma, а може се и у Sushi. Чули сте
да Руси воле сирову рибу. Ма, ја бих
у неки српски ресторанчић, изволе
ва Ваша Московљанка. Срећом, бли
зу је новоотворена „Кашика“. Јесте да
је турцизам, али је наш.

А

ко се пот руд ит е, мо
жете пронаћи и нешто
Београда у Belgrade-у.
Ту су, од заклетве, ре
цим о, Две шмиз ле,
Прич а, Балк анс ки шпиј ун, Смо
квица, стари добри Полет, Веселе
домаћице, Цегер (тако љупки гер
манизам!), Зрно... У једном тренут
ку, примећујете да се Ваша гошћа
укипила и загледала у једну тачку
– леп, старински ћирилични нат
пис над познатом ципеларницом
Кнез. Поносно одолева латиничној
плими у Кнез-Михаиловој. Конач
но да видим и мало нашег писма,
весели се гошћа, уз вајкање да га је
све мање и у најужем центру Мо
скве. Али зато се науживала ћири
лице у Монтенегру, по Подгорици
и Црногорском приморју, где је не
давно била на краћем одмору. Оне
руске, наравно.
Свраћате на још по једну, опроштај
ну кафу у Di Trevi, па свака на своју
страну. Из београдског иностранства...
кући.

Весна ТАНАСКОВИЋ

Духовна култура и
религиозност некад
и данас
Међународни тематски зборник „Духовна култура и религиозност
некад и данас – различити контексти и традиције“ обједињује ауторе
са различитих географских простора и разноврсног теоријско-методолошког усмерења и предметног интересовања, изнова указује
на потребу за изучавањем духовне културе и њених облика испољавања,
много пута потврђених у својој универзалности и разноликости

М

еђунар одни те
матски зборник
Духовна култура
и религиозност
некад и данас –
различити контексти и тра
диције (Група издавача, уредни
ци Ивица Тодоровић и Гордана
Благојевић, Беог рад, 2012), садр
жи радове који се баве изучава
њем духовне културе и религио
зности на простору Русије, Укра
јине, Србије, Грчке и Турске.
Прва група прилога посвећена
је изучавању православне духов
нос ти и предв од и је рад Мирка
Благојевића у којем се преиспиту
је друштвени значај и ревитализа
ција православне вере у Србији и
Русији у складу са захтевима соци
олошког приступа изучавању ре
лигијско-црквеног комплекса.
На овај рад надовезују се још два
чланка која износе резултате про
учавања утицаја православне ре
лигије. Сергеј Лебедев, професор
Белгор одског државног универ
зитета у Русији, бави се проуча
вањем друштвених очекивања од
увођења верске наставе у средњо
школско образ овање у централ
ним дел ов им а Рус иј е. Аутор је
истраживао комплекс очекивања
становништва од увођења верски
оријентисаног предмета и повеза
ност тих очекивања са ставовима
испитаника о односу световне и
православне културе.
У рад у ауторке Олге Смол ин е
анализира се феномен синтезе у
православној манастирској култу
ри. Ову појаву ауторка посматра
као процес естетског карактера ко
ји има два типа. Први тип синтезе
је вертикални и тиче се прожима
ња материјалног и нематеријалног
света у сфери православне духов
ности, а назива се синергија. Дру
ги тип синтезе је хоризонтални, а
видљив је у самом начину форми
рања манастирске културе.
Наредни рад, чији је аутор један
од уредника зборника, Ивица То
доровић, бави се преиспитивањем
доминантне научне парадигме и
пос тав ља вео м а зан им љив кон
цепт прис туп а изу ч ав ању кул
турних и природних феномена са
аспекта универзалности образаца
испољавања људског мишљења.
Аутор своје закључке објашњава на
примерима из свог дугогодишњег
бављења културним феноменима

са структуролошког аспекта, са ци
љем откривања смисаоно комуни
кацијске основе, како културних
тако и природних феномена.
Следе радови четири ауторке из
Украјине и анализирају древне и
сав рем ен е обр ед е и митол ош ке
представе на основу етнолошке и
фолклорне грађе.
У раду Оксане Шалак анализи
ран је проблем порекла представа
о празнику „Рахмански Великден“
у Подолији (Украјина), а на основу
грађе из 19. и 20. века, као и савре
мених записа. На основу доступне
грађе ауторка проучава постоја
ност и трансформацију садржаја
везаних за представе о постојању
народа Рахмана.
Оксана Микитенко у раду „Бде
ње над покојником – варијантна
структура обредног текста (укра
јинско-јужнословенске паралеле)“,
на основу записа обреда бдења над
покојником украјинске, хрватске
и српске традиционалне културе,
анализира обредни текст и њего
ву варијантну структуру у локал
ној традицији.
Ирина Коваљ-Фучило пише о ка
рактеристикама савременог обре
да испраћаја у војску у херсонском
крају, на југу Украјине. Ауторка
анализира вербални, предметни,
карактерни и акциони код обре
да и разматра митолошке основе
радњи у овом обреду који је један
од значајнијих у савременом ис
пољавању традиције.
Радом Људмиле Иваникове „Ис
праћ ај и у ратн е поход е: верс ки
обред и обичајна традиција“ зао
кружена је целина прилога са про
стора Украјине. Овај рад заснован
је на фолклорним и књижевним
изворима, а открива суштину оби
чаја везаних за одлазак ратника
у битку, која се огледа у хришћан
ском схватању живота и смрти.
Последња четири рада објавље
на у овом зборнику баве се изу
чав ањ ем разл ич ит их аспек ат а
духовне културе, конкретно умет
ничк им изр аз им а вез ан им за
простор са посредним или непо
средним духовним утицајем ви
зантијског културног наслеђа.
Горд ан а Благ ој ев ић се бав и
утиц ај ем виз ант ијс ког нас леђ а
у српској музици с краја другог
и почетка трећег миленијума. У
раду су анализиране друштвене
и политичке околности у чијим
оквирима се издваја део уметника

различитих жанровских усмерења
којима је инспирација Византија.
На основу разговора са уметници
ма ауторка закључује да сваки од
њих има посебан однос према ви
зантијској култури и приписује јој
различите симболичке садржаје.
У раду Еви Халанд описан је фе
стивал посвећен св. Атанасију који
се одржава 18. јануара у селу Све
та Јелена у Грчкој Македонији. Овај
фестивал се везује за годишњи об
редни циклус познат као Анастена
рија који произилази из поштовања
светитељског култа царице Јелене и
цара Константина Великог. Ауторка
даје опис обреда чији су учесници
житељи села, а посебан осврт је дат
о улози жене у обредима овог ком
плексног фестивала. Овај рад се ис
тиче и по фотографијама које прате
најзначајније моменте обреда.

Н

икитас Паланцас
се у свом прил о
гу за зборник бави
процесима култу
рализације поли
тике и политизације културе на
примеру једне градске четврти у
европском делу Истанбула. Оно
што имплицира термин „европ
ско“ добија различите конотације
у свакодневној борби старог град
ског језгра са процесом модерни
зације која подразумева прихва
тање политике привржености но
вијим европским вредностима.
Зборник закључује рад Славка
Петаковића у коме се говори о по
литичкој сатири Мавра Ветранови
ћа, дубровачког ренесансног писца.
Осветљена је уметничка интерпре
тација историјских чињеница на
стал а укрш тањ ем рел иг ио з них
становишта и осећајем локалног
дубровачког патриотизма.
Под окриљем широко конципи
раног наслова уобличен је зборник
који обједињује ауторе са различи
тих географских простора и разно
врс ног тео р ијс ко-метод ол ош ког
усмерења и предметног интересо
вања. Поред занимљивог садржа
ја чланака у овом међународном
зборнику, и значаја тема које об
ухватају, његова вредност је у то
ме што изнова указује на потребу
за изучавањем духовне културе и
њених облика испољавања, много
пута потврђених у својој универ
залности и разноликости.

Маја МАРЈАНОВИЋ

КОНАК КНЕЗА МИЛОША У ТОПЧИДЕРУ

Нова стална поставка

О

д краја априла 2013. године посе
тиоци имају прилику да виде но
ву сталну поставку Историјског
музеја Србије у обновљеном Ко
наку кнеза Милоша у Топчиде
ру, која има комплексну структуру и садржи
две сталне поставке и једну повремену темат
ску изложбу.
У бочним собама приземља посетиоци могу
да виде амбијентално излагачке целине у окви
ру сталне поставке под називом „Живот у Срби
ји у 19. веку“, које описују живот у грађанском
и сеоском домаћинству (културу исхране и ста
новања, негу тела, одевање, развој саобраћаја и
појаву туризма итд.) и јавном простору, утица
је вековног живота у оквирима Османског цар
ства на поменуте сфере живота, али и постепено
прихватање европских достигнућа и трендова.
Приземље је послужило и за осврт на Топчи
дер, тадашњу периферију Београда, где је кнез
Милош 1831. године подигао ово здање, и њего
ву нераскидиву повезаност са породицом Обре
новић. Топчидерски парк, у коме је смештен
Конак, у другој половини 19. века постаје оми
љено београдско излетиште. О значају и лепоти
овог, у основи дворског парка, који је служио и
јавној употреби, најбоље сведоче речи познатог

путописца Феликса Каница: „Тешка срца сам се
одвојио од овог дивног места у Топчидеру, који
за Београђане има исту привлачну снагу као,
рецимо, Сен Клу за Парижане или Шенбрун за
Бечлије“.
У просторијама на спрату су описани период
борбе против османске власти, стварање неза
висне модерне српске државе, дипломатија која
је томе допринела и развој српске културе, нау
ке и просвете током владавине династије Обре
новић (1815–1903).
Овде се налази оријентална соба за разговор и
одмор, тзв. диванхана, реконструкција првобит
ног ентеријера собе „Оца отаџбине“, кнеза Ми
лоша Обреновића, у којој је изложена његова
посмртна маска, и просторије у којима су кроз ве
лики број ликовних дела, литографија, докумен
тарног материјала и наравно личних предмета
приказани родоначелник династије Обреновић,
његова супруга кнегиња Љубица и породица, на
следници и живот на српском двору.
Ауторке концепције поставки у приземљу су
кустоси мр Катарина Митровић и мр Драгана
Спасојевић, док су аутори концепције на спрату
музејски саветник Небојша Дамњановић и ви
ши кустоси мр Катарина Митровић и Владимир
Мереник. Дизајн поставки у Конаку осмислили
су Борјана Шуваковић и Растко Шурдић.

Конак кнеза Милоша
У централном делу приземља, резервисаном
за повремене тематске изложбе, од 17. маја по
сетиоци могу да виде изложбу „Први светски рат
из женског угла“, ауторке Драгане Спасојевић.
Изложба има за циљ да представи дугороч
не последице Првог светског рата, као једног од
најзначајнијих догађаја 20. века, на схватање,
положај и улогу жена у друштву уопште. Упр
кос монструозности глобалног сукоба као таквог,

Први светски рат је потпомогао женску еман
ципацију, с обзиром на то да су жене, свих дру
штвених слојева и образовних нивоа, успешно
преузеле све оне послове и обавезе које су, до од
ласка на фронт, обављали мушкарци. То је био
један од кључних аргумената за борбу за жен
ска права кроз читав 20. век.
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Млади чувари народне духовне културе, 2013.
ЧАЧАК

Млади препознали језик
и дух времена
Огран ак Вуков е зад ужбин е у Чачку – сад а
Удружење „Чувари дела Вука Караџића” – орга
низовао је 14. децембра 2013. године, у Великој
сали Дома културе у Чачку, приредбу „Млади
чувари народне духовне културе”, као финалну
манифестацију литерарног и ликовног конкур
са. Овај конкурс се сваке године расписује по
водом Вуковог рођендана, а одржава се у част
обележавања Дана града већ 13 година.
Све учеснике овог програма пригодном бесе
дом поздравила је Гроздана Комадинић, пред
седник Огранка, и уручила Захвалницу Драгојлу
Јеротијевићу, директору Дома културе, за дуго
годишњу успешну сарадњу, као и свим добро
творима Огранка, без којих ова приредба не би
била одржана. Међу њима су, пре свега даро
давци књига за награђене ученике, бројне из
давачке куће.
На конкурс је стигло укупно 290 радова из
свих крајева Србије и Републике Српске, а уче
ници су награђени у три категорије према уз
расту и задатој теми.
На литерарном конкурсу прва места у најмла
ђој категорији освојили су: Милена Миловић, 4/2
ОШ „Татомир Анђелић” Мрчајевци; Милош Са
марџић, 4/2 ОШ „Вук Караџић”, Власеница код
Зворника (Република Српска), и Стефан Брало
вић, други раз. ОШ „Иво Андрић” Прањани. У
средњој категорији: Марко Стојановић, 5/5 ОШ
„Љупче Николић” из Алексинца; Урош Јелушић,
8/2 ОШ „Милан Благојевић” Лучани; Јована Ђо
ковић, 7/3, ОШ „Свети Сава” Чачак; Милорад Ми
лошевић, 6/6, ОШ „Милинко Кушић” Ивањица,
и Бранкица Благојевић, 8/2 ОШ „Филип Фили
повић” Чачак. Међу средњошколцима најуспе
шнији су били: Тамара Алексић, 2/1 и Теодора
Драговић, 1/1 Прехрамбено-угоститељске школе
у Чачку, и Анастасија Коцић, 3-Г Уметничке шко
ле у Нишу. На ликовни конкурс најбоље радове
послали су: Нађа Станисављевић, 7/1 ОШ „Девета
српска бригада” Бољевац; Ивана Самарџић, 5/3
ОШ „Вук Караџић” Власеница код Зворника (Ре
публика Српска) и Ненад Балта, матурант, Гим
назија Градишка, Република Српска.
У уметничком делу програма наступили су
трубачки оркестар ОШ „Иво Андрић” из Прања
на, КУД „Бамби”, Сара Плазинић, Катарина Радо
јичић, а сценске приказе и рецитале извели су
ученици основних школа „Вук Караџић” и „Све
ти Ђакон Авакум” из Трнаве и Гуче.
Огранак је, 3. априла, у сали Регионалног цен
тра за професионални развој запослених у обра
зовању организовао традиционално књижевно
вече, на коме су своје стваралаштво у претходној
години представили задужбинари, установе кул
туре, школе, факултети, удружења и појединци,
научни радници, књижевници, песници и пу
блицисти. Бројну публику и учеснике програма
поздравила је председница удружења мр Грозда
на Комадинић, најавивши да ће Огранак обја
вити књигу посвећену сведочењима учесника
Великог рата поводом јубилеја. Истакла је да ће
рад Огранка и Вукове задужбине ове године бити
усмерен на обележавање јубилеја – 150 година
од смрти Вука Караџића и стогодишњице Вели
ког рата. Програм заснован на Вуковој баштини
извели су ученици ОШ „Свети Сава” које је при
премила учитељица Светлана Лалић.  З. Л. С.

ЉУБЉАНА

Девети Сретењски сабор
Огранак Вукове задужбине у Љубљани, под на
зивом Установа Вукове задужбине, одржао је у
Градском музеју у Љубљани, 14. фебруара 2014.
године, Девети Сретењски сабор. Том приликом
евоцирана су сећања на 100. годишњицу Вели
ког рата (1914–1918) и 160. годишњицу рођења
Михајла Пупина (1854–1935), нашег знаменитог
научника, који је изузетно много допринео оства
ривању и заштити националних интереса и сло
веначког народа. О томе је говорио проф. др Божо
Репе, који је посебно обрадио тему Година 1914. и
Словенци. Сабору је присуствовао и Александар
Влајковић, заменик директорке Канцеларије за
дијаспору Владе Републике Србије, који је иста

Промоција „Данице“ 2014. у Дому културе у Градишци

као да ће Србија поклонити граду Љубљани Вуко
ву скулптуру, рад вајара Петра Убавкића, а Бледу
скулптуру Михајла Пупина, рад вајара Алексан
дра Зарина. Тиме ће бити крунисан дугогодишњи
рад огранка Вукове задужбине у Љубљани и ње
ног председника, Живорада Андрејића.
Домаћин Сабора и председник огранка Вуко
ве задужбине у Љубљани, Живорад Андрејић,
у поздравној речи истакао је да је овогодишњи
Сабор посвећен стогодишњици почетка Великог
рата и да се овом приликом треба подсетити да
је пре 170 година умро Јернеј Копитар; да је пре
150 година умро Вук Караџић, пре 100 година
Даворин Јенко и Стеван Стојановић Мокрањац,
а да је пре 80 година погинуо краљ Александар
Карађорђевић. Ове године је, такође, и 160. го
дишњица рођења Михајла Пупина и 150 година
од рођења Бранислава Нушића, великог српског
комедиографа итд. Свака од ових личности за
служује посебну свечаност, закључио је своје из
лагање Живорад Андрејић.
У уметничком делу програма наступио је срп
ско-словеначки пијаниста Петар Милић, који је
извео композиције Моцарта, Лудвига ван Бе

стављање Данице 2014, а други промоција књиге
Ученички бисери, професорице Весне Крунић.
Као и сваке године, у препуној сали Култур
ног центра гости су били професор Миод
 раг Ма
тицки, главни и одговорни уредник Данице, и
управник Вукове задужбине господин Љубомир
Милутиновић.
У програму су учествовали ученици гради
шке Гимназије.
Професор Матицки провео је присутне кроз
сад рж ај Дан иц е за 2014. год ин у, а зат им су
ученици представили дио пое зије дат у ово
годишњем броју. Циљ је био да се покаже ка
ко поезија поновно добија своје мјесто у овом
времену. Господин Милутиновић је говорио о
раду Вукове задужбине и плановима за ову и
претходну годину, као и о свом доживљају овог
огранка и ове вечери.
Такође је представљена и пјесма Божидара Ба
раћа, која је објављена у Даници за младе VI.
Други дио вечери је била промоција књиге
Ученички бисери. Рецензенти књиге су др Ми
одраг Матицки и књижевник из Градишке Не
бојша Иваштанин. У програму су учествовали
и ученици из Гимназије, који су у једном скечу
представили књигу.
Ово је било још једно лијепо културно вече
које је постало традиција у Градишци. Прену
меранти и млади нараштај показали су да се
Вуков пут слиједи и да Даница и даље остаје
звијезда водиља.

Весна КРУНИЋ

ЧАЧАК

Учесници Деветог Сретењског сабора
товена и Менделсона. Камерни хор Ипавска, са
диригентом Матјажем Шчеком из Випаве, при
редио је концерт српске и словеначке духовне
музике. Хор је најпре отпевао српску химну Бо
же правде Даворина Јенка из 1872. године, као и
његову словеначку, а сада народну песму, Липа
зеленила је из 1863. године. Хор, чији је ово био
трећи наступ на сретењским саборима, саборску
свечаност завршио је песмом Тамо далеко.
На свечаности су уручена и признања Пу
пинова споменица истакнутим појединцима:
Пет ру Мил ићу, српс ко-слов ен ачком пиј ан и
сти из Крања, што својим трудом учини висо
ка достигнућа на звезданим стазама музичке
уметности; проф. др Божу Репету, професору
историје на Филозофском факултету у Љубља
ни, што својим животним начелима учини пе
ром и делом за добробит своје домовине и маг.
Францу Екару, словеначком планинару и родо
љубу из Крања, што оствари завет свог срца и
својом бригом и трудом покрену Триглавско по
горје да се на Бледу сагради споменик Михајлу
Идворском Пупину (1854–1935).
Сабору је присуствовао и српски песник из Тр
стеника Верољуб Вукашиновић, који је прочи
тао своју тек испевану песму Пупин, посвећену
добитницима Пупинове споменице.
Свим учесницима у програму су домаћин Са
бора и најстарији задужбинар, Гаврило Пајкић
(88), поклонили Даницу Вукове задужбине за
2014. годину, као и двојезичну Песмарицу Фран
ца Прешерна, издање Геце Кона из 1932. године,
у преводу Трифуна Ђукића.
Ова песмарица, у репринт издању огранка Ву
кове задужбине у Љубљани, на Сретење, 15. фе
бруара 2014, поклоњена је Прешерновом музеју
у његовој родној кући у Врби, поред Бледа.
У свечаном делу Сабора, проф. др Јанко Прунк,
председник Савета Друштва прогнаних Слове
није (1941–1945), уручио је Захвалну повељу оп
штини Трстеник за помоћ и пријатељски пријем
Словенаца, који су били прогнани у току Другог
светског рата. Повељу је примио Радомир Милу
новић, потпредседник општине Трстеник. С. В.

Антологија изворног
народног стваралаштва
Николе – Нике Стојића
Удружење „Чувари дела Вука Караџића” и На
родни музеј у Чачку представили су, 4. априла
2014. године, у Галерији Музеја најновију књигу
књижевника, вајара и културног радника Нике –
Николе Стојића, темељног познаваоца традици
оналне културе драгачевског краја, који и у 85.
години живота неуморно ствара. Реч је о књизи
„Антологија изворног народног стваралаштва”,
коју су објавили чачанска ИК „Легенда” и Би
блиотека општине Лучани у Гучи, а која сабира
најбоље из његовог богатог опуса. Том прили
ком, председница огранка, мр Гроздана Кома
динић, истакла је да је Ника Стојић био узор и
учитељ многим генерацијама својих сарадни
ка, било да су сарађивали као просветни рад
ници или књижевни ствараоци, и да је одувек
био неко ко иде Вуковим стазама и чува духов
но благо свог народа. Радован М. Маринковић,
с којим је Стојић објавио више десетина књига,
нагласио је да се овом антологијом, која је „због
својих врхунских духовних домета осуђена на
трајање”, а садржи 422 бисернице, „враћамо ко
ренима умовања, без чега нема наше истинске
самобитности”. Антологија садржи одабране об
редне, обичајне, додолске, коледарске и божић
не песме, славске и сватовске песме и здравице,
успаванке, песме о раду, љубавне и шаљиве пе
сме, патриотске, баладе, тужбалице, викалице,

ГРАДИШКА

Вече Вукових следбеника
У Градишци је 28. фебруара 2014. године одр
жана промоција Вуковог календара Даница 2014.
под називом Вече Вукових сљедбеника. Промо
ција је имала два дијела: први дио је био пред

Промоција књиге Николе – Нике Стојића

бајалице, бројалице, епске песме и легенде, при
че, шале и анегдоте, брзалице, загонетке, клетве,
веровања и друге облике народне књижевности,
а доноси и списак свих казивача. Богату живот
ну и стваралачку биографију аутора исцрпно је
казивао Јовица Славковић, истакавши да је Ни
ка Стојић, као „најдрагачевскији Драгачевац”
утемељио два културна стуба овог краја: један је
изворно народно стваралаштво, а други су дра
гачевски епитафи и крајпуташи. Никола – Ника
Стојић није заборавио да захвали свим својим
казивачима, а било их је више од 300, који су
му годинама у његовим походима широм Дра
гачева преносили народоумље, а посебно бла
годарје кроз песме које им је посветио упутио
је Кати Илић из Граба и Ђани Шулубурић, које
су га импресионирале великим знањем и бро
јем народних умотворина.
З. Л. С.

ПОСЕТЕ ШКОЛАМА
Обреновац

Када ће опет доћи
У среду, 26. фебруара 2014. године, Вукова
задужбина гостовала је у Техничкој школи у
Обреновцу. Пор ед уобичајено добре комуни
кације коју Задужбина има са свим основним
и средњим школама широм Србије, ову посе
ту подстакао је и један додатни разлог. Наиме,
овогодишња личност године у области књи
жевности за децу, по мишљењу Задужбине, је
сте књижевник Весна Алексић, па је Задужбина
проценила да би било лепо да гостује у њеном
граду.
У име Задужбине у посети су били Миодраг
Матицки, Љиљана Симић и Весна Видојевић-Га
јевић. Они су говорили о раду ове значајне кул
турне институције, а затим представили нова
издања алманаха Даница и Даница за младе.
Почасни гост, а могло би се рећи и почасни
домаћин била је, наравно, Весна Алексић, лич
ност године књижевности за децу. Поред ње,
домаћи гости-писци били су Влада Батинић и
Весна Стаменић, као и ученици Основне школе
Посавски партизани.
У име Техничке школе, манифестацију су во
дили директор школе Рајка Бабић и, као главни
организатор, Ивана Богићевић, професор срп
ског језика и књижевности.
Гости су изразили велико задовољство нео
бично срдачним пријемом на који су наишли у
Техничкој школи у Обреновцу. Интересујући се
за њен рад, сазнали су да она међу својих ско
ро хиљаду ученика школује чак три профила
стручњака: машинске техничаре, електротех
ничаре и економисте, што је сврстава међу нај
успешније средње школе те врсте у Србији.
Са друге стране, ученици су били импресио
нирани доласком у њихову школу тако угледне
институције као што је Вукова задужбина. Виде
ло се то и по питањима која су ученици шапута
ли пошто су госте већ испратили. Нису питали:
Хоће ли опет доћи, него Када ће опет доћи.
У програму су, поред гостију, учествовале и
младе песникиње, ученице Тамара Јовић и Дра
гана Влајковић, а поезију својих омиљених пе
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Учесници књижевног програма у Техничкој школи
сника рецитовале су Марија Ђуричин и Емилија
Милић. Музичка подршка књижевном програ
му били су ученици Павле Стевановић и Вла
димир Маринковић.
Снимање и видео запис направила је Телеви
зија МАГ, Обреновац.

Јово КНЕЖЕВИЋ

ја Сувајац IV/1 и Александра Савић IV/4, чији су
прозни и поетски радови освојили многобројне
републичке и међународне награде. Сусрет је
завршен са жељом да се сарадња двеју инсти
туција настави у духу Вукових просветитељских
идеја и на обострану корист.

Снежана ОБРАДОВИЋ

Земун

Београд

Економска школа
„Нада Димић“

Шеста београдска
гимназија

У Економској школи Нада Димић из Земуна
13. марта 2014. представљена је овогодишња
Даница за младе Вукове задужбине. На књи
жевни сусрет са ученицима и наставницима
школе дошли су управник Вукове задужбине,
Љуб омир Милутиновић, сарадница Љиљана
Симић и књижевници Гордана Малетић, Злата
Коцић, Благоје Рогач и Божидар Пешев. Добро
дошлицу су гостима пожелеле директор шко
ле Сања Дограјић и професор српског језика и
књижевности Снежана Обрадовић. Истакнуто је
задовољство и радост због поновног сусрета са
представницима Вукове задужбине у школској
години када се славе два значајна јубилеја: 150годишњица смрти Вука Караџића и 130. рођен
дан ове чувене земунске стручне школе.
Управн ик Зад ужбин е, екон ом ис та по про
фесији, пожелео је ученицима и њиховим на
ставницима много успеха у стручном раду и на
такмичењима из свих наставних области. На
гласио је да се радује што је гост економске шко
ле у којој се не изучава само економија, већ се
негују књижевна и језичка култура, писменост,
чува писмо, историја и традиција у духу Вука
Караџића. Економска школа у Земуну изабра
на је за представљање Данице за младе због из
узетних резултата Литерарне секције „Сремац“
која је ове године, шести пут заредом, проглаше
на за најбољу на Републичком такмичењу лите
рарних секција у организацији Министарства
просвете РС и Друштва за српски језик и књи
жевност Србије, рекла је Љиљана Симић. Три
претходне године у Даници за младе објављи
вани су награђени радови чланова „Сремца“, а
ове године је школа објавила збирку награђених
литерарних радова ученика под именом Благо
родна лоза. То је подухват за сваку похвалу јер
је реч о прозним и поетским радовима надаре
них ученика средње стручне школе, а сам на
слов збирке показује њену везу са традицијом
школе и средине из које потиче. Ова збирка је
још један од разлога што је Вукова задужбина
дошла овде да представи Даницу за младе, за
кључила је Љиљана Симић, а потом изложила
врло занимљиве податке о Вуковим путовањи
ма по европским градовима и местима, међу
којима је био и Земун.
Наши познати ствараоци Гордана Малетић,
Злата Коцић, Божидар Пешев и Благоје Рогач
говорили су или читали своје песме и приче за
младе, откривајући детаље о њиховој стваралач
кој историји, надахнућу или згодама које су их
пратиле и одговарали на питања заинтересо
ваних слушалаца. На овом књижевном сусрету
своје песме су читале и чланице Сремца Емили

Ученици Шесте београдске гимназије имали
су прилику да 25. марта 2014. године присуству
ју представљању часописа Даница за 2014. го
дину, у издању Вукове задужбине.
Госпођа Љиљана Симић упознала је ученике
и наставнике са историјом и значајем ове кул

Стручно веће наставника српског језика и књи
жевности од почетка рада Фармацеутско-физи
отерапеутске школе установило је Светосавску
недељу као начин обележавања Савиндана, пра
зника у част првог српског просветитеља. Тих
дана, школа постаје отворена за све оне који мо
гу да присуствују иновативним презентација
ма појединаца и одељења, који својим знањем
и залагањем, промовишу постигнућа стечена у
школи. Централни део обележавања Светосавске
недеље су стручњаци, који на научно-популаран
начин, предочавају разнородне садржаје учени
цима и на тај начин посебно доприносе научном
и опште културном развитку младих људи.
Током десетогодишњег рада ове школе по
себна пажња посвећивана је неговању и очу
вању писане и говорне културе младих. Посебно
је значајна заинтересованост ученика за лин
гвистичку секцију школе, кроз чији рад се срп
ски језик проучава и негује. На Републичким
такмичењу лингвистичких секција, чланови
ове секције континуирано добијају признање
за лингвистичка проучавања, која постају део
шире језичке баштине.
Ученици и наставници школе имали су за
довољство да 28. јануара, у оквиру овогодишње
Светосавске недеље, буду домаћини представни
цима Вукове задужбине. Том приликом предста
вљена је Вукова задужбина, Даница 2014, Даница
за младе VI и промовисана два јубиларна дату
ма: 150 година од смрти Вука Стефановића Ка
раџића и 200 година од објављивања Прве српске
простонародне славено-сербске пјеснарице.
Љиљана Симић, сарадник Вукове задужбине,
пригодним речима обратила се присутнима и
промовисала рад Данице за младе, прочитавши
неколико песама из најновијег броја. Песники
ња Злата Коцић надахнуто је читала стихове из
своје збирке и изразила ганутост оваквом вр
стом представљања. Миодраг Матицки је „испи
тао“ публику дајући јој повлашћену улогу првог
критичара и прочитао необјављену песму, коју
је публика одушевљено примила. Управник Ву
кове задужбине, Љубомир Милутиновић, пред
ставио је издавачку делатност Задужбине.
Вукова задужбина даривала је школску би
блиотеку, а ученици су на поклон добили лист
Задужбину. Стручно веће српског језика и књи
жевности (Биљана Петровић, Јелена Стојиљ
ков ић, Дан иј ел а Пеш ић Јов ан ов ић и Иван а
Пантић) договорило је са представницима Ву
кове задужбине сарадњу, која ће се огледати у
промовисању ученичких лирских, лингвистич
ких и драмских остварења, кроз које ученици
ове школе утврђују и проширују знања о матер
њем језику. Биће промовисан и материјал о уче
шћу и резултатима школе у пројекту Европске
уније Драма унапређује кључне компетенције
Лисабонске стратегије о образовању, којим је
Србија била представљена на завршној конфе
ренцији пројекта у Бриселу. Договорена је и по
сета Вуковој задужбини ученика школе и низ
будућих заједничких активности.

Јелена СТОЈИЉКОВИЋ

Сомбор

Шеста београдска гимназија
турне институције, као и са садржајем часопи
са који излази већ двадесет једну годину. Младе
људе који воле писану реч са својим радом су
упознали и књижевници Злата Коцић, Гордана
Малетић и Ђорђе Пешев.
Ученици су са својим наставницима, профе
сорима српског језика и књижевности, позвани
на сарадњу у организовању књижевних вече
ри са савременим писцима и предавањима из
области језика и српске културе.
Такође, с обзиром на то да се 2014. године обе
лежава 150 година од смрти Вука Стефанови
ћа Караџића, Вукова задужбина и Друштво за
српски језик и књижевност Србије расписали
су литерарни конкурс за ученике гимназија и
средњих школа, те су и наши ученици позвани
да учествују.

Весна ЧОЛАКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ

Благоје Рогач, Божидар Пешев, Злата Коцић, Љиљана Симић,
Гордана Малетић, Љубомир Милутиновић (здесна налево)

Библиотека „Карло
Бјелицки“
Вукова задужбина представила је 10. априла
2014. године своја издања у Градској библиотеци
Карло Бјелицки у Сомбору. Миодраг Матицки је
говорио о Даници Вукове задужбине, о обележа
вању 150. годишњице смрти Вука Стефановића
Караџића, о објављивању преостале две књиге
из опуса Сабраних дела Вука Караџића (13. књи
га Преписке и II том III књиге О језику и књижев
ности), као и о припреми књиге на немачком
језику, са избором одабраних текстова из дела
Вука Стеф. Караџића. Љубомир Милутиновић је
говорио о припреми Зборника Вукове задужбине
Бачка кроз векове. Слојеви култура Бачке, пред
ставио је и зборнике Срем кроз векове и Банат
кроз векове и излагао о књизи Задужбинарство
код Срба. У представљању Задужбине учествова
ла је и Љиљана Симић, која је говорила о првој
Вуковој збирци српских народних песама Ма
ла простонародна славеносербска пјеснарица,
његовим путовањима по Србији и Европи и о
Мини Караџић Вукомановић. Тихомир Петро
вић, професор Учитељског факултета из Сомбо
ра, представио је Даницу за младе и истакао да је
то добра књига за децу и младе и права литера
тура за лектиру дечје књижевности за ученике и
наставнике. Нагласио је да су у њој представље
ни најбољи писци за децу и младе, као и млади
писци из основних и средњих школа са награ
ђеним литерарним радовима и препоручио је
читаоцима. Гордана Малетић, списатељица и
уредница Данице за младе, читала је одломке
из романа Путовања у седмоврхи град и из књи
ге приповедака Чаробне речи.
Библиотека Карло Бјелицки из Сомбора је пра
ви културно-образовни центар који својим ра
дом и програмима за младе и старије читаоце
на високом нивоу представља нашу културу у
свом граду, као и у Србији. Радионицама за де
цу и младе, књижевним сусретима, трибинама,
изложбама књига, својим часописом за културу
Домети и бројним читаоцима који изнајмљују
књиге, она то потврђује.

Љиљана СИМИЋ

МИЛУНКА САВИЋ

Хероина
Великог рата
Након успешног представљања у Малој
галерији Дома Војске Србије, крајем сеп
тембра и почетком октобра 2013. године,
мултимедијална изложба „Милунка Савић
– хероина Великог рата“, ауторке Слађане
Зарић, наставила је своју мисију прибли
жавања ове велике жене и у другим градо
вима Србије и Републике Српске.
После гостовања у Зрењанину, Рашкој,
Краљеву, Чачку, Лозници, Бањалуци и Би
јељ ин и, где ју је вид ел о виш е од 15.000
посетилаца, у плану су до краја године и
гостовања у Крушевцу, Трстенику, Врњач
кој Бањи, Лазаревцу, Новом Саду, Суботи
ци, Сомбору и Вршцу.
Изложба, само један у низу догађаја ко
јима се обележава 40 година од смрти Ми
лунке Савић, настоји да на веродостојан и
атрактиван начин представи живот ове ве
лике хероине и покушава да исправи више
деценијско занемаривање.
Наиме, ниједан историчар до данас ни
је написао њену биографију, а недовољно
је заступљена и у музејима и уџбеницима
историје. Деведесетих година прошлог ве
ка у Јошаничкој бањи јој је подигнут споме
ник, а поред тога само још неколико улица
у Србији је добило њено име. То је све што је

Милунка Савић, портрет
у униформи са два ордена
Србија урадила за Милунку Савић, четири
пута рањавану у борбама за слободу своје
отаџбине и најодликованију жену Великог
рата: носилац је седам одликовања – вој
ничке златне Карађорђеве звезде са маче
вима, Златне медаље за храброст „Милош
Обилић“, Легије части IV степена, Легије ча
сти V степена, француског Ратног крста, као
и Албанске споменице и Јубиларне споменмедаље Солунског фронта. Треба истаћи да
је присуство жена бораца тада било револу
ционарно и веома битно за еманципацију
жена. Србија је једна од ретких земаља које
су у саставу армије имале и жене.
Изложба „Милунка Савић – хероина Ве
ликог рата“ плод је сарадње Министарства
одбране Републике Србије, Радио-телевизи
је Србије и Историјског музеја Србије. Она
обухвата претежно репродукције Милунки
них породичних, личних и ратних фотогра
фија, насталих углавном у Тунису, Солуну и
Паризу, од којих многе до сада никада ни
су приказане.
Такођ е, на изложби се посебно истичу
први пут јавно представљена одликовања
српске хероине, која се налазе у поседу по
родице.
Поред тога, лик и херојска дела Милун
ке Савић посетиоцима илуструје и богата
архивска грађа: копије докумената, рекон
струкције заставе Другог Гвозденог пука
(уступио Војни музеј у Београду), у коме се
Милунка борила и униформи официра и
војника српске војске тог периода.
У склопу изложбе посетиоци имају при
лику да виде и инсерте из документарноигран ог филм а „Хер ои н а Вел иког рата“,
ауторке Слађ ан е Зар ић, у реж иј и Иван е
Стивенс.
Такође, поводом обележавања 40 година
од смрти Милунке Савић, Историјски музеј
Србије је покренуо иницијативу за пренос
њених посмртних остатака у Алеју велика
на на Новом гробљу, која је и остварена 10.
новембра 2013. године
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Позив за награде Вукове
задужбине у 2014. години
Вукова задужбина од 1990. године
додељује годишње награде за науку
и за уметност.
Награђује се по једно дело у области
науке и уметности објављено, изведе
но или приказано од 1. октобра прет
ходне до 1. октобра ове године.
Награда за уметност додељује се
једном аутору за оригинално умет
ничко дело настало у Србији или ино
странству, односно за књижевно дело
објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се јед
ном аутору за нау чн о дел о, ориг и
налн и ист раж ив ачк и нау чн и рад,

објављено на српском језику, из науч
них области којима се бавио Вук Кара
џић (наука о књижевности, историја,
лингвистика, фолклористика, етноло
гија, етнографија, етномузикологија,
географија).
Награда се не додељује за критичка
издања, зборнике радова, антологије,
приређивачке послове и за магистар
ске тезе и докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, пла
кете са Вуковим ликом и новчаног из
носа.
Предлоге за награде могу подно
сити појединци, научне и просвет

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

не установе и установе културе, као
и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбори
Вукове задужбине за науку и за умет
ност.
Позивамо заинтересована правна
и физичка лица да доставе предлоге
за награде Вукове задужбине за 2014.
годину.
Уз предлог доставити образложење
и два примерка дела које се предла
же за награду (ако је у питању књига
или друга публикација).

Име __________________________________________________________________
Презиме _____________________________________________________________
Организација – установа ______________________________________________
ПИБ __________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________
Поштански број ______________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Предлози се достављају до 1. окто
бра 2014. год ин е, на адрес у: Вуков а
задужбина, 11000 Београд, Краља Ми
лана 2.
С. В.

Факс _________________________________________________________________
И-мејл _______________________________________________________________
Годишња претплата (са ПТТ трошковима): 300 дин.

Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008.
год. – 800 дин./ ком.
Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
Даница за 1994, 2010, 2011, 2012. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за 2013. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за 2014. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012) – 300 дин./ком.
Даница за младе V (2013) – 300 дин./ком.
Даница за младе VI (2013) – 300 дин./ком.
Данице за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања) – 1.000 дин./
ком.
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007) – 1.000 дин./ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (2008) – 400
дин./ком.
Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Издавачи: Вукова задужбина
и Институт за књижевност и уметност (2011) – 1.000 дин./ком.
Задужбинарство код Срба, Славко Вејиновић. Издавачи: Вукова задужбина
и ИК Прометеј (2011) – 2.900 дин./ком.
Срем кроз векове, Зборник радова. Издавачи: Вукова задужбина, Огранак
Вукове задужбине у Беочину и Институт за књижевност и уметност (едиција
Синтезе) – 1.500 дин./ком.
Банат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вукова задужбина
(едиција Синтезе) – 3.000 дин./ком.
Старо српско рударство, Историја рударства у Срба (2002). Аутори: Сима
Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук (едиција Синтезе) – 1.000 дин./
ком.
Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани радови), Владимир
П. Гутков. Издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина
и Матица српска – 800 дин./ком.
Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској, Предраг Степановић.
Издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечије новине – 800 дин./
ком.
Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме, Герхард Невекловски.
Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина – 700
дин./ком.
Студије о Србима – Прилози о српском предвуковском књижевном језику,
Александар Албијанић. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и
Вукова задужбина – 500 дин./ком.
Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских народа, Илија
Конев. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина
– 400 дин./ком.
Преписка, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – III, VI, VII, VIII, IX, X
и XI књига – 1.200 дин./ком.
Књиге се могу наручити поштом на адреси: Вукова задужбина, Краља
Милана 2, 11000 Београд; телефоном или факсом: 011/2683-890, 011/2682-803;
и-мејлом: vukova.zaduzbina2@gmail.com; snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs

Ђурђевдан, Кнежица, Петровац на Млави

Отворена
врата
Вукове
задужбине

Снимио Станко Костић

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.

ИЗ НАРОДНОГ
КАЗИВАЊА

Претплата се може извршити:
Доставом поруџбенице путем поште:
Вукова задужбина, Краља Милана 2, 11000 Београд;

Карађорђеви
храстови
Приближава се Карађорђе с војском
Мишару, па успут обилази стареши
не села. У једном селу стиже га коња
ник са писмом: сељани се поплашили
да ће их незнано зашто поубијати, па
хоће да беже. На то им Карађорђе от
пише:
– По богу, браћо, ја идем да бијем
Турке а не Србе! Баш вам је нека вре
ла крв у жилама памет помутила, по
души вам! – рече подсмевајући им се.
Нек вам се село одсад зове ВРЕЛО.
Продужио Карађорђе, кад пред ње
га изађоше угледни домаћини са ве
ликим нарамцима:
– Господару, ми смо твојој војсци са
шили ове кожухе, па нек се нађу.
– Благодарим,… а има ли један и
за мене?
– Па ми смо мислили да ти носиш
господску одећу, почеше се снебива
ти.
– По богу, зар се у господским хаљи
нама може бранити ова сељачка срп
ска земља?! Него ви и мени до сутра
направите један, само повећи!
Отрчаше главом без обзира, и већ
сутрадан му донесоше кожух.
– Нека су благос лов ен е ове ваш е
златне руке! Нек се у спомен што ми
целу војску у кожухе обукосте ово се
ло назове КОЖУАР.
У скоро свим селима куда је војска
пролазила излазили људи и износи
ли разноразне ђаконије, а многи су
се и придруживали. Домаћин Мрђен
је војску частио месом, а Драгоје хле
бовима, па села по овим душевним
људима добише имена МРЂЕНОВАЦ
и ДРАГОЈЕВАЦ.
Међутим, тек у суседном селу заста
доше да се окрепе и презалогаје пред
скорашњи бој, па овом селу надену
име МИОК
 УС.
Потом је сваки војник прошао ис
под двери, чистећи се од греха овозе
маљских, спремајући се за онај вечни.
Село назваше ПРЕДВОРИЦА.
Док је Карађорђе с војском прола
зио, пред војску изађе поп да отројчи
молитву. Карађорђе нареди војводама
да построје војску, па и сам стаде на
молитву. Под крошњама старога хра
ста и ведрим небом, са крстом и бо
сиљком у руци, поп стаде заклињати
војску, благосиљајући им оружје и бу
дуће ране, држећи им живима опе
ло. До дана данашњег то место оста
светиња, а назваше га КАРАЂОРЂЕВИ
ХРАСТОВИ. Ту њиву не ору, а храст је
запис крај кога се људи и данас оку
пљају.
Оне остале војводе, које са војском
пристигоше са друге стране да се по
следњи пут пред велики бој помоле,
уђоше у цркву на брегу ОРИДУ.

Бранка РАДОВАНОВИЋ

Телефоном или факсом: 011/2683-890, 011/2682-803
На мејлове:
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs;
vukova.zaduzbina2@gmail.com



У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ
СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА

ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА

Не тугуј бронзана
стражо

М

еђу бројним дели
ма Бранк а Ћоп и
ћа има и један ро
ман са зан им љи
вим насловом: Не
тугуј бронзана стражо. У њему се,
као што знамо, описује живот на
ших горштака, Крајишника, пресе
љених у војвођанску равницу после
Другог светског рата – њихове згоде
и незгоде у новој средини, па и ту
га за завичајем. То, међутим, није
разлог што овде, у Занимљивој гра
матици, помињемо управо тај Ћо
пићев роман. Јер, написао је наш
Бранко и доста других занимљи
вих дела: збирки песама за децу и
одрасле, па велики број приповеда
ка, од којих се издвајају оне о дожи
вљајима Николетине Бурсаћа, или
оне сабране у збирци Башта сљезо
ве боје; ту су и велики романи Про
лом, Глуви барут, Осма офанзива,
Делије на Бихаћу итд. Али ниједно
од тих или других Ћопићевих дела
није заслужило да се овде помене,
већ само роман Не тугуј бронзана
стражо.
Зашто баш тај роман? Једноставно
зато што је он једино Ћопићево дело
с „фелер ом“, тј. с правописном гре
шком, и то већ у самом наслову.
Можете ли се досетити где се крије
та грешка? Ево, погледајте још једном:
Не тугуј бронзана стражо.
Јесте ли се већ досетили? Ако нисте,
можда ће вам помоћи још један на
слов с истим „фелером“. То је збирка
приповедака Мире Алечковић Збогом
велика тајно, објављена исте, 1958.
године као и Ћопићев роман Не ту
гуј бронзана стражо.
Ако се још нисте досетили у чему је
ствар, ево вам још једног наслова. То
је наслов мање познатог дела Десанке
Максимовић: Отаџбино, ту сам. Ов
де, ето, нема „фелера“ који сусрећемо
код Ћопића или Мире Алечковић.
Сада је, ваљда, све јасно. Морали сте
се досетити. Јер, реч је о запети, ко

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.

Насловна страна
јом се, као што су нас учили, одвајају
речи и скупови речи у вокативу. Тре
бало је, дакле, да стоји: Не тугуј, брон
зана стражо и Збогом, велика тајно.
И све би било у реду. Али генерације
и генерације читалаца узимају у ру
ке та дела, читају их и не примећују
ништа необично, као ни издавачи и
лектори који су их „на свет издали“.
Тако су онда ти наслови забележени
и у историјама књижевности, књи
жевн им лекс икон им а, енц ик лоп е
дијама итд.
Ипак, нема превеликог разлога за
туговање. Уобичајено је да се у на
словима и на насловним страницама
књига писцима и сликарима понекад
дозволи слобода, не само у употреби
великих и малих почетних слова него
и реченичних знакова. Зато, не тугуј,
бронзана стражо лекторска, пропуст
није велики. Иако се, руку на срце, мо
гао написати и онако како наш пра
вопис захтева.
(Из књиг е Мил ан а Шипке, „Зан и
мљива граматика“, Прометеј, Нови
Сад, 2007)

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

