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ОДРЖАНА 28. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Вук и његово дело у данашњем времену
Др Миодраг Матицки
изабран за председника,
а проф. др Љубинко
Раденковић за
потпредседника
Скупштине
Вукове задужбине

Д

вадесет осма скупштина
Вукове задужбине одржа
на је 10. новембра 2015.
године у Народној библи
отеци Србије. Скупу су
присуствовали задужбинари и уте
мељивачи Вукове задужбине, вели
ки добротвори и добротвори, пред
седници и представници огранака
Вукове задужбине, повереници, чла
нови одбора и радних тела Задужби
не, гости, представници установа и
медија у Републици Србији.
Скупштина је усвојила Извештај о
раду Вукове задужбине за период но
вембар 2014 – октобар 2015. и Програм

рада Вукове задужбине за период но
вембар 2015 – октобар 2016. и изабра
ла органе Вукове задужбине: Савет,
Управни и Надзорни одбор и одборе
за награду у науци и у уметности.
Скупштина је прихватила одлуке
одбора за доделу награда Вукове за
дужбине за науку и за уметност, као
и предлог Управног одбора о увође
њу посебног признања – Награде Ву
кове задужбине за дело посвећено Вуку.
Милован Витезовић је први добитник
овог високог признања Вукове заду
жбин е у 2015. год ин и. На седн иц и
су свечано уручена признања Вуко
ве задужбине: Велики добротвор, До
бротвор и Захвалнице за допринос
остваривању програма Задужбине.
У свечаном делу седнице наступила
је певачка група – Ансамбл ЛИЛИАН,
под вођством Љиљане Антонијевић,
која је извела неколико пригодних
музичких нумера.
О протеклим активностима Вукове
задужбине и планираним задацима
за наредну годину говорио је Миодраг
Матицки, председник Скупштине. Бе
седио је Милован Витезовић о Вуку и
његовом делу.
С. В.
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РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

БЕСЕДА МИЛОВАНА ВИТЕЗОВИЋА

Време утука

Вуку је живот био у језику

Сада је време транзиције,
условљавања, утука,
притисака који нас нагоне
да често и брзоплето
пристајемо на оно што
од других није тражено,
да се одричемо онога што је
дубоко уграђено у колективну
свест нашег народа

Сада је време транзиције, условљавања, уту
ка другачије врсте, притисака који нас нагоне да
често и брзоплето пристајемо на оно што од дру
гих није тражено, да се одричемо онога што је ду
боко уграђено у колективну свест нашег народа.
Последњи је захтев да признамо да не умемо да
чувамо своје светиње на Косову, да је боље да их
предамо на чување онима који би највише воле
ли да оне не постоје. Епископ Теодосије, епископ
српског Јерусалима на Косову и Метохији, који
је оживео рад Призренске богословије, поручује
нам у свом прилогу за Даницу Вукове задужбине
за 2016. годину посвећену Косову и Метохији, да
смо ми ове светиње, које су кроз векове страда
ле, стално обнављали и подизали градећи сами
ивимо у турбулентним вре себе као Цркву Христову: „Оне за нас нису само
менима, у временима утука. грађевине, већ су духовни стожери окупљања
Када је 1864. године преми нашег народа око вере у живога Бога“... „места
нуо Вук Караџић, Јован Ха наше духовне обнове, вере и наде“..., те да „зато
џић је упутио јавности по као такве треба да остану, не само физички тамо
следњи свој утук на језик и писмо Вуково, где су подигнуте, већ и духовно да живе у нама
покрећући књижевни лист Огледало српско, као што и ми треба да живимо оном вером која
поручујући и славеносербским језиком и пи је и њих подигла“.
смом предвуковске традиције да је „Вуково
Из дана у дан са болом откривамо радост на
прошло“, да је оно за шта се деценијама за лицима званичника када саопштавају да се не
лагао право огледало српско, а не Његоше што из богате српске традиције укида. Из њи
во Огледало српско којим је подржана Вукова хових образложења не може се закључити да
реформа – антологија епских народних песа је увек пронађ ена права замена која би, по
ма, са 52 песме, међу којима је девет било Ви чем, више одговарала новим временима. Опет
шњићевих. Хаџић је занемарио чињеницу да је оживљена тема „За и против Вука“, добрано
су вуковски језик и писмо постали
се јуриша на преиспитивање одржи
источници колективног идентите
вости вуковског модела колективног
та па је, уместо тријумфалне побе
идентитета. Проглашен је преепским,
де, његов лист угашен после десетог
пренаративним, оцењено је да је „на
броја. Догодило се још нешто. Хаџи
родни правац“ у књижевности који је
ћев утук проуз роковао је да се због
прихваћен у 19. веку био погубан ка
тог његовог последњег утука и они
да је реч о праћењу европских аван
који нису баш волели Вука, боље ре
гардних струјања. Заборавља се да је
ћи културна и књижевна јавност, у
упоредо са том епском линијом траја
потпуности окрену језику и писму
ла и она лирска, да је Бранко Радиче
којима је темељ ударио Вук Кара
вић помогао победи Вукове реформе
џић. Управо кроз утуке и утуке на
не само зато што се држао народне
утуке, бистрили су се српски језик
песме, већ и грађанске лирике, којој
и ћирилица која је идеално одгова Миодраг
треба да захвали за особит ритам и
рала том језику и све више постаја Матицки
распеваност коју је унео у српско пе
ла огледало српске душе.
сништво. Уследили су даљи утуци, а на
њих су културне установе одговориле достојан
Утуци на утуке који су уследили била су ре ствено, делом и делањем.Никада са мање пара
мек-дела написана тим језиком, која су богати није толико урађено. На удар су дошле и уста
ла српску духовност и, почев од Вукове Српске нове чији је рад уграђен у темеље српске духов
народне пјесмарице објављене пре два века, ми ности, постали су упитни чак и Матица српска
слим пре на ону која тако слови и која је објавље и њен двовеки Летопис, потом задужбине који
на 1815, српска књижевност је ушла у европску ма смо се толико поносили у прошлости. Утук
литературу својом класиком, усменом традици на утук Матице српске биле су њене капиталне
јом. На последњем Вуковом сабору чуло се да је књиге посвећене српском језику (велики и мали
још тада „отворено прво поглавље“ за улазак Ср Речник, Нормативна граматика, Правопис).
ба у велику породицу европских народа.

Наставак на страни 6

Ж

Ако је Свети Сава
утемељитељ српске
духовности и државности,
Вук ће у историјским
приликама које ће уследити
и у којима ће се Срби
ослободити и стећи државу,
бити утемељитељ српске
духовне обнове и творац
пуне народне свести

У српскословенском, односно старом српском
језику Светог Саве, у његовом Законоправилу,
књизи државног и духовног утемељења, језик
има двојако значење. Значи и језик и народ. И
не знајући то, Вук, коме је све народно било при
рођено, показао је да се народ најбоље спозна
је спознајом језика, којим се у свему и о свему
исказао.
Ми, када данас говоримо о Вуку, величајући
га, чинимо то све више упрошћено, сматрајући
да је све урадио само здравим разумом и народ
ном бистрином, а заборављамо ученост и знање
наслеђа без којих се све то није могло урадити.
Прво, допустите ми да направим најкраћи
преглед Вукових стицања учености и да укажем
на његову велику упорност у томе. Описменио
се већ у четвртој години (он сам каже да се не
оштовани пријатељи и поштова сећа да је икад био неписмен). Писању и чита
оци Вуковог дела,
њу научио га је најближи рођак, стриц Јефто Са
Ово је за мене превелика част вић Чотрић, за кога ће он сам сведочити да је у
и ништа мања одговорност, част време Првог устанка био међу најписменијим
да говорим пред вама, од којих устаничким вођама и да је боље читао и писао
би скоро сваки могао бољу беседу да одржи. Од од свих попова и калуђера, па чак и од Карађор
говорност, како да из онога што знам о Вуку са ђевог писара Димитрија.
жмем у овој беседи у којој морам рећи од свега
Тако добро описмењен Вук је пошао у тек за
помало и у свечаном тону.
сновану основну школу у Лозници, којих је у
тадашњој Србији бивало једва једна на стотине
Већ два дана налазимо се у послемитровдан села. Лозничку школу је држао Тршићанин Гр
ској хајдучкој недељи, у првој недељи јатакова гуревић, код кога је, по свој прилици, и стано
ња. На Митровдан 1887. године, када је увелико вао. Учитељ га је, спознавши колико је писмен,
био хајдучки, у Тршићу се, у породици петнич упутио да иде испред свих ђака, те је тако уна
ких досељеника Караџића, у кући Сте
пред научио све што се у школи могло
фана и Јегде којима су деца била као
научити, пре него што ће куга заувек
роса, родило шесто дете коме су, са на
затворити школу.
дом да преживи, при брзом крштењу,
После куге пошао је у Троношу да
дали заштитно име Вук, протуривши
буде манастирски ђак, јер је његова
га кроз вучји зијев.
мајка желела да он буде поп. Ту му је,
Од прастарог времена тотема, вук
уз црквене књиге служби и молита
је, верује се, тотем, прапредак Срба.
ва, уџбеник био и уникатни Троношки
У словенском многобожачком време
родослов, рукописна историја средњо
ну вукови су били пратиоци Дајбога и
вековне Србије. Ту му је духовник био
били чувари подземног света српских
прво монах Исаија, а потом сам игу
душа. У времену првог хришћанства
ман Стефан Јовановић, велика исто
вукови су били хртови Светог Мрате, Милован
ријска личност предустаничке епохе,
а кад су Срби стекли свога свеца Све Витезовић
који се на Темишварском сабору по
тог Саву вукови су постали његови хр
казао као један од најобразованијих
тови. И у времену Дајбога, и у времену Светог Срба после митрополита Стефана Стратими
Мрате и Светог Саве чопором вукова влада хро ровића, где су представљене прве замисли о
ми вук. Као да су и сама митологија и историја ослобођењу Срба и стварању Јужнословенског
именом Вук одредиле судбину младог Караџи царства. Пратећи игумана Стефана, који је у
ћа и везале га за Светог Саву.
времену велике глади пошао у Зворник да Мех
Ако је Свети Сава утемељитељ српске духов мед-пашу Видајића моли за помоћ у прехрани
ности и државности, Вук ће у историјским при народа, Вук је био сведок страшне смрти игума
ликама које ће уследити и у којима ће се Срби нове, на вери отрованог. Тако се окончало ње
ослободити и стећи државу бити утемељитељ гово манастирско школовање и није стигао до
српске духовне обнове и творац пуне народне свештеног звања.
свести.
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ЗА СЕЋАЊЕ

Управни одбор
Управни одбор Вукове задужбине на седници одр
жаној 22. септембра размотрио је активности на ди
гитализацији Сабраних дела Вука Стеф. Караџића и
Предлог документа – Услуге израде отворене плат
форме за дигитално-хуманистичка истраживања
и дигитализацију Сабраних дела Вука Стеф. Кара
џића. После садржајне расправе, Управни одб ор је
утврдио непосредне задатке на изради завршног тек
ста Платформе и именовао Комисију за расписива
ње тендера.

Савет Вукове задужбине
Савет Вукове задужбине одржао је 28. новембра
2015. године Четврту седницу на којој је размотрио
документа припремљена за 28. годишњу Скупштину
Вукове задужбине. Председавао је Миодраг Матицки,
председник Савета.
Чланови Савета размотрили су материјале припре
мљене за Скупштину: Извештај о раду Вукове задужби
не за период новембар 2014 – октобар 2015. и предлог
Плана рада Вукове задужбине, за период новембар
2015 – октобар 2016.
После расправе Савет је усвојио предложени Из
вештај и План рада и подржао предлог кандидата
за органе Вукове задужбине, о којима је одлучивала
Скупштина на изборној седници одржаној 10. новем
бра 2015. године.

Са седнице Савета Вукове задужбине
О овим док ум ент им а претходн о је расп рав љао
Надзорни одбор, а затим и Управни одбор Вукове за
дужбине на седницама одржаним 28. октобра 2015. го
дине. Управни одбор једногласно је донео одлуку да се
предлози Извештаја о раду Вукове задужбине и Плана
рада, као и предлог кандидата за органе Вукове заду
жбине, доставе Скупштини Вукове задужбине на од
лучивање. Такође, Управни одбор је подржао предлог
кандидата којима ће се на Скупштини доделити при
знања – Велики добротвор, Добротвор и Захвалница
за допринос остваривању програма Вукове задужби
не. Прихваћен је и предлог да Беседу на Скупштини
поднесе књижевник Милован Витезовић.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Дарови Вуковој задужбини
Вуковој задужбини даровали су своје књиге и књиге других
аутора: др мед. Душан Пајић, из Рајнаха (Швајцарска), вла
дика рашко-призренски Теодосије, Призрен, Ала Таратенко,
Украјина, Фондација Вукове задужбине Жабљак – Шавник

Славољуб
Галић Ђани,
„Милутинове
зидине“
– Плужине (Црна Гора), Музеј позоришне уметности, Бео
град, и Филозофски факултет Универзитета у Приштини са
седиштем у Косовској Митровици. Слику „Милутинове зи
дине“ из колекције „Снови Хиландара“ даровао је Славољуб
Галић Ђани, сликар из Крагујевца, добитник награде Вукове
задужбине за уметност за 2009. годину.
Управа Вукове задужбине најтоплије им захваљује. С. Б.

Признања Вуковој задужбини
Филозофски факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, поводом
55 година постојања и рада, доделио је Вуковој задужбини
ПОСЕБНУ ЗАХВАЛНИЦУ за успешну сарадњу у очувању и
неговању српског језика и књижевности.
Задужбина „Доситеј Обрадовић“ доделила је Вуковој за
дужбини ЗАХВАЛНИЦУ за успешну сарадњу.
С. Б.

Слободан Ж. Марковић, прегалац
изузетних организационих
способности и неуморне радиности
(1928–2015)

П

остоје људи који, где год да
крену, нешто оставе за со
бом. Где год да стану, нешто
утемеље. Проф. Слободан
Ж. Марковић је био један
од таквих људи. Изузетних организацио
них способности и неуморне радиности,
челичне воље и ваљевске домишљатости,
проф. Марковић је био један од утеме
љивача и оснивача неких од најважни
јих културних установа у Србији у другој
половини 20. века. Задужбина Десанка
Максимовић, Вукова задужбина, Међу
народни славистички центар на Фило
лошком факултету. Био је дугогодишњи
председник Друштва за српскохрватски
језик и Савеза славистичких друштава Ју
гославије, директор Међународног сла
вистичког центра, представник српске
славистике у Међународном комитету
слависта (МКС), почасни члан ове свет
ске организације слависта, председник
Културно-просветне заједнице Србије. У
позадини свих ових функција и задуже
ња била је једна мисао, једна идеја: свест
о потреби неговања и што бољег предста
вљања српске културе у свету и хумани
стичка посвећеност језику и књизи.
Задужбину Десанке Максимовић про
фесор Марковић је доживљавао као своју
кућу. Вукова задужбина је била за њега сре
диште вуковског завета о потреби сабира
ња свега што је најбоље у српском језику и
култури под један кров. Друштво за српски
језик је под његовим руководством постало
духовно жариште педагошких активности
професора Филолошког факултета. Био је
доајен и почасни члан МКС-а, чије се ми
шљење тражило и уважавало.
У свим овим институцијама проф. Мар
ковић је оставио неизбрисивог трага. И био

им је посвећен до краја. Пре само неколико
месеци прикупљао је грађу за израду једне
личне историје Међународног славистичког
центра, коју је једино он и могао да напише.
Нажалост, ти мемоари нису довршени. Али
је довршена драгоцена историја Друштва за
српски језик, поводом његове стогодишњи
це, коју је проф. Марковић 2010. године на
писао заједно са Босом Милић.
Не би било претерано рећи да је у свим ве
ликим пројектима, крупним подухватима и
темељним захватима српске културе у дру
гој половини 20. века, професор Марковић
имао мањег или већег удела. Очувао је За
дужбину Десанке Максимовић под кровом
Народне библиотеке и у најгорим времени
ма, утемељио једну од најзначајнијих на
града српског песништва, трасирао пројекат
критичког издања Сабраних дела Десанке
Максимовић, који ће се, старањем Станише
Тутњевића и Ане Ћосић Вукић, и остварити
на размеђи векова. Национална култура му
дугује много. Ваљево, још више.
Међу свим овим Професоровим заслуга
ма издвојио бих једну. То је изузетан лични
труд професора Марковића да се испуни
сан који српска славистика сања још од вре
мена Александра Белића, да се у Београду
одржи велики конгрес светске славистике.
Професор Марковић се као дугогодишњи
српски представник у Међународном ко
митету слависта лавовски борио да Србија
добије подршку за то. И добила ју је. Јед
ногласно. Некако сам се, људски, надао да
ће професор Марковић дочекати Конгрес о
коме је толико сањао, јер би то било у скла
ду са људском и са божјом правдом. Али,
ко смо ми да одлучујемо о томе. Два најза
служнија човека за историјски успех срп
ске славистике, проф. Богољуб Станковић
и проф. Слободан Марковић, 2018. године
нажалост неће бити са нама. Али ће њихо

ве идеје бити у корену свих наших напора
у склопу припреме и практичне реализа
ције овог важног пројекта.
Проф. Марковић је био професор старог
кова. Као професор нових југословенских
књижевн ос ти, као управн ик Катед ре за
српску књижевност, тада за југословенске
књижевности, као продекан и декан Фило
лошког факултета, професор Марковић је
много учинио за наш факултет. Кроз његове
руке су прошле генерације студената, пре
ма којима је увек имао очински приступ.
Један од најважнијих професионалних
сегмената рада проф. Марковића био је
усмерен на праћење, промовисање и тума
чење књижевности за децу. Као председ
ник управног одбора Змајевих дечјих игара,
као главни уредник часописа „Детињство“,
са својим чувеним антологијама српских
прича за децу и српских поема за децу, али
и као професор књижевности за децу на
Филолошком факултету, професор Марко
вић је остварио изузетне резултате.
И, на крају. Дирљива је била посвећеност
Професора завичају и завичајцима. Моји
Ваљевци, говорио би увек када бисмо во
дили студенте, младе слависте, на студиј
ску екскурзију у Бранковину. О завичају је
мислио и када је, својим књигама и аутори
тетом, помагао библиотеку у Љигу. Остаће
и та библиотека, да живи, да чува и очува
име професора Марковића.

Бошко СУВАЈЏИЋ

Брана Димитријевић, јединствени
интелектуалац, неуморни истраживач
и књижевник међу белим мантилима
(1939–2015)

С

про ф ес ор ом Стом ат ол о
шког факултета у Београду
др Бран ом Дим ит риј ев и
ћем упознао ме је 2001. го
дине академик проф. др Во
јислав Лековић, тада декан тог факулте
та. Професор Брана припремао је рад о
др Атанасију Пуљи и здушно се старао да
се на Славији, на згради коју данас кори
сти Мекдоналдс, постави спомен-плоча
посвећена овом великану српске стома
тологије и ратне медицине. Тај његов рад
био је први који је објавио у листу Заду
жбина Вукове задужбине. Од тада и од
тога текста постао је стални сарадник у
листу и у годишњаку Даница, за које је,
после опсежних истраживања, објавио
на десетине текстова посвећених истори
ји медицине и незаборавним подвизима
српских лекара у ратовима.
Пре него што би написао текст, истражи
вао је дуго, темељно. Понекад без одгова
рајуће литературе, није се устручавао да
трага и архивски, али и да консултује све
доке који би му могли пружити информа
ције. Писао је лако и занимљиво. Имао је
изграђен, свој, особено рафиниран стил, је
зик богат, свеж, као прави представник бе
оградског стила.
Брана је рођен у Београду 27. новембра
1939. године, а одликовале су га оне једин
ствене особине некадашњих, како се то да
нас каже, старих Београђана, потеклих из
српских грађанских породица. Увек посто
јан, али и радознао, иницијативан, али и
мудар, промишљен, али и брзомислећи и
брзорек, оштар као свако који вреди, али и
праведан и правичан. Неодступно родољу
бив, као заступник правих вредности у срп
ском народу, у науци и у медицини, али и
космополита отворен за све ново и напред
но одакле било у свету. Нераздвојан од своје
француске капе једнако као и од цигарета
у страсном уживању у дувану.

Завршио је Стоматолошки факултет у Бе
ограду године 1963. да би, три године по
том, ступио на свој факултет као сарадник
у настави и прошао пут до доктора наука
и редовног професора на предмету Макси
лофацијална хирургија, једном од најиза
зовнијих, али и најтежих. Специјализовао
је струку и у Великој Британији и на мно
гобројним научним симпозијумима. Си
гур ан и у свој е руке, као што је сигурн о
баратао речима, неприкосновен у својој
облас ти, макс ил оф ац иј алн ој хирург иј и,
којој је приступао одважно, користећи сву
своју неоспорну даровитост, сматран је јед
ним од најбољих стручњака у некадашњој
Југославији, али и у Европи. О својој струци
објавио је 124 научна рада у нашој земљи
и у иностранству.
Истраживањем и књижевним радом ни
је почео да се бави пред пензијом, него још
од младости. По речима његове супруге др
Маше, уз захтеван посао професора писао
је сценарија за радио и телевизијске драме,
које су и извођене. Тако му није била први
на нити непознаница да, доцније, напише
сценарија за документарне филмове еми
товане на Радио телевизији Србије: „Леген
да о Драгоманцима“ 2003, „Подрум свежих
жртава“ 2005, „Од кројачке игле до хирур
шког ножа“ 2011, „Српски санитет у Вели
ко рату“, серијал од четири емисије 2014.
године. У свима њима био је одмерени и
сигурни наратор. Будући да су ти серија
ли представљали својеврсна открића, до
бро су примљени у јавности, а често се и
данас репризирају.
Двојица његових колега и пријатеља, др
Александар Недок и др Зоран Вацић, саве
сно су пописали књиге које је написао др
Брана Димитријевић. Српској историјскомедицинској књижевности приложио је
књиге У контејнеру – записи српског војног
хирурга 1916–1918 (о затуреном дневнику
оца српске ратне хирургије др Михаила Пе
тровића), У равницама привида (о српским

борцима Добровољачке дивизије у Добру
џи), Моја герила, Из митологије новије срп
ске медицине, Стоматологија и култура,
Јереванско пророчанство.
Године 2012. опет је, његовим залагањем
и упорношћу, постављена спомен-плоча
руским медицинским мисијама на згра
ди Српског лекарског друштва. A то Српско
лекарско друштво прогласило га је, једно
душно и акламацијом, за почасног пред
седника, што се сматра највишом чашћу,
признатом још само тројици великана срп
ске медицине.
Незаборавни професор максилофацијал
не хирургије на Стоматолошком факулте
ту у Београду, јединствени интелектуалац,
радознали и неуморни истраживач, књи
жевник међу белим мантилима у најбољој
српској традицији, посвећеник и подви
жник на свим пословима за које је сматрао
да их баш он мора довршити за српски на
род и српску културу. И све чега би се латио
професор др Брана Димитријевић радио је
зналачки, одважно, пуним срцем, а енер
гично и хитајући, баш тако брзо као што је
говорио или као што је ходао.
Може бити да му је остало још само три
недеље када смо последњи пут разговара
ли. Али ни трага да је последњи. Отишао је
изненадно. Нагло. Летос. Отишао, што се у
народу каже, као да га је неко украо. И, ка
ко рече песник, отишо је као што је реко,
ни душа му није отишла далеко...

Будимир ПОТОЧАН
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ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА НАУКУ
И ЗА УМЕТНОСТ У 2015. ГОДИНИ И ПОСЕБНОГ ПРИЗНАЊА – НАГРАДЕ
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДЕЛО ПОСВЕЋЕНО ВУКУ
Одбор за
доделу награде
за уметност
На основу Правилника о додељива
њу награда Вукове задужбине, Одбор
за доделу награде у области уметно
сти, на седници од 9. октобра 2015.
године, у саставу: др Драшко Ређеп,
председник, и чланови: Бранко Злат
ковић, Мирољуб Тодоровић, Рада Ђу
рич ин, Саш а Мил ен ић, Свет ис лав
Божић, Ђорђе Малавразић и Ђоко Сто
јичић, једногласно је донео:
Одлуку
да се награда Вукове задужбине у
области уметности за 2015. годину до
дели МИЛИСАВУ САВИЋУ, за књигу La
sans pareille.
Образложење
Милисав Савић (1945) улази у ред
оних наших прозаика који су, у те
матском и дискурзивном смислу, не
сумњиво обележили слободу нашег
књижевног погледа на свет у нама и
око нас. Аутор култних књига Бугар
ска барака (1969) и Младићи из Ра
шке (1977), писац разнородних сага
и проза, сваким својим новим насло
вом изненађујуће друкчијег присту
па а унеколико и истанчано особеног
језика, Савић је у свом роману, у па
ведрини снова Милоша Црњанског у
Тоскани, истраживао неколико зона
историјских и неисторијских прилика
и неприлика. Векови се угибају, за ти
ли час обновљени у клику и упитано

ма. Отуда та готово махнита ауторова
страст трагања за претходним траго
вима, видиковцима, пансионима, те
расама, шетњама оног великог нашег
писца. Високи, издвојени чадор ње
гове љубавне приче тако се јавља као
магичан инцидент са прошлошћу ко
ја јесте оверена, и која измиче једно
страним и строгим класификацијама,
наоко игрива а у основи назубљена
реинкарнација славне лепотице из
породице Веспучи, остаје присутна
на оном другом, видљивом и неви
дљивом у исти мах тасу изневерене
равнотеже модерних времена.
Роман дуго сањан, одједном напи
сан, магичан.
Ако то кога занима, Милисав Савић
је, усред самог ратног вихора оних
давних дана деведесетих, тачније: 16.
11. 1991, са фамозним обрисима кате
драле и детаљима врата крстионице,
аутору ових редова писао и овако:
„Драги докторе,
Ево, из града у коме је твој омиљени
писац смишљао једну од својих нај
лепших песама Стражилово, шаљем
ти срдачне поздраве, с надом да још
негде цветају трешње.
Милисав Савић“
Прва реченица овог романа тако
ђе помиње цветање, сад јоргована у
родном крају:
„Тамо, у мом завичају сада цвета
ју јорговани.“
Када је Савић у питању, никада не
треба, чак није ни дозвољено говори
ти о кругу. Али у круговима које са
мо вртешка нашег живота, углавном
доживотног постварује, допуштено је
говорити о еротској оној, вечито спи
ралној обнови утисака, маштарија,
ненатруњене приватности.

Седница Одбора за науку
смено доставила свој глас), на седни
ци одржаној 2. октобра 2015. године
(председавао проф. др Слободан Гру
бачић), једногласно је донео
Одлуку
да се награда Вукове задужбине за
науку у 2015. години додели Драго
љубу Златковићу, за двотомно дело
– Речник пиротског говора, „Службени
гласник“, Београд 2014.
Образложење
Одбор истиче да се Награда за на
уку додељује једном аутору за науч
но дело, објављено на српском језику,
из научних области којима се бавио
Вук Караџић (наука о књижевности,
историја, лингвистика, фолклористи
ка, етнологија, етнографија, етному
зикологија, географија).

ла чувеном Вуковом рјечнику, који је
заснован на лексичкој грађи „динар
ских“ Срба, и као битна допуна Реч
ника српс кох рв атс ког књижевн ог и
народног језика, на коме се више де
ценија ради у Српској академији на
ука и уметности.
Уз овај речник аутор је дао осврт на
одлике пиротског говора, као и на од
нос казивача према говору својих су
седа. Уочио је и микродијалекталне
разлике у говору житеља пиротских
села, и границе међу њима означио
на приложеној карти.
Посебан квалитет овог речника је
сте обиље фразеолошких исказа, ко
јима се илуструје значење појединих
речи. Аутор је одличан познавалац
локалног говора, па се наведена гра
ђа може сматрати поузданом.
Речник пиротског говора Драгољуба
Златковића својим врло похвалним
рецензијама за објављивање подржа
ли су наши познати дијалектолози,
професори универзитета – Слободан
Реметић и Недељко Богдановић.
За Одбор за награду у науци,
проф. др Љубинко РАДЕНКОВИЋ

Награда Вукове
задужбине за
дело посвећено
Вуку
Седница Одбора за уметност
сти Ботичелијевих слика, балкански
ратови деведесетих година прошлог
век а, са веч ит ом тем ом апат рид а,
прескачу границе и – све са мислима
о обазриво склоњеној ватри ледених
ноћи избеглиштва – постају трагичне
жртве, унапред упокојени мртваци.
Док је сецесија, ако хоћете и модер
на својим инстинктом препознавања
несумњиво обележила и стваралаштво
Андрића и Црњанског, дотле је Савићев
подвиг оличен у процесу прерушавања.
Али као што Андрић у Диоклецијановој
глави у глиптотеци у Копенхагену види
профиле Манета и Данета из околине
Сплита, тако и Црњански у праскозорје
и руменој земљи крај Арна препознаје
онај руб копна између Манђелоса и Ле
жимира, Стражилово напокон. Фиезо
ле је одједном топоним Срема. Савићев
поглед искоса као пасијанс истинитих
и измишљених судбина проналази мо
гуће. Остајући отворен за аутентичну
љубавну причу.
Сан Ђимињано, са својим кулама
које је међу првима пребројао Вазари,
сада је исто потопљени град, такорећи
континент. И управо на разини полу
заборава те јединствене наше Атлан
тиде Савић је саздао грађевину у исти
мах крхку и веом
 а поуздано истрај
ну, дуговечну. Структура његовог из
узетно сензибилно писаног романа
заиста показује неуротичност савре
меног нашег човека, са збеговима, из
менама имена, феноменом насушног
преживљавања, а фрагменти и глосе
о Влаху Алији, из моћних десетераца
Бановић Страхиње и Дафине из Сео
ба Црњанског намах се сврставају у
антологијске наше пасусе највишег
ранга промишљености.
Ако ишта, постојање паралелних
светова, оних који никада нисмо упо
знали, а зацело ни нећемо, једно је од
ужасавајућих ноћних упозорења ауто
ра. Као да није заборавио да је Алек
сандар Канолд, творац нове сецесије,
управо Сан Ђимињано сликао истим
сумрацима и паведринама а и годи
нама када је Црњански онде тепао
свом изабраном завичају: Име Сре

Уосталом, ни о Вуку у нас, у белетри
стици, нико није говорио и писао та
ко окретно, олиста покретљивим оним
телескопом унутрашњег бића, као овај
Савић, Милисав.
Председник Одбора,
др Драшко РЕЂЕП

Одбор за
доделу награде
за науку
На основу Правилника о додељива
њу награда Вукове задужбине, Одбор
за доделу награде за науку, у саставу:
проф. др Слоб одан Грубачић, допи
сни члан САНУ, председник Одбора,
академик Динко Давидов, академик
Нада Милошевић Ђорђевић, проф. др
Бошко Сувајџић и проф. др Љубинко
Раденковић (др Марта Фрајнд је пи

Ове год ин е на конк урс је приј а
вљено 11 књига. Међу пријављеним
делима налазе се и веома значајна
колективна издања, као што су Душа
нов законик и Манастир Жича, која
због правила да се награда додељује
једном аутору нису узета у разматра
ње. Такође, нису узета у разматрање
ни дела настала као докторске или
магистарске дисертације.
Драгољуб Златковић (1937) већ по
ла века се бави прикупљањем, обја
вљивањем и тумачењем фолклорне
и језичке грађе са подручја источне
Србије (пиротски крај). До сада је обја
вио 16 књига из ових области, а међу
њима су и три дела из дијалекталне
фразеол
 огије у публикацији „Српски
дијалектолошки зборник“, коју изда
је Српска академија наука и уметно
сти у Беог раду.
Двотомни Речник пиротског гово
ра представља један од најобимнијих
дијалекталних речника српског јези
ка. Може се разматрати и као парале

Признања Скупштине
Вукове задужбине
Признање Велики добротвор добили су: проф. др Радмила Милентије
вић, из Њујорка, (САД), Природно-математички факултет Универзитета у
Приштини, са седиштем у Косовској Митровици, QUALITY TOURS, из Бео
града, проф. др Ђорђе Павловић, из Беог рада, Ненад Хрисафовић, из Па
риза (Француска), Светислав Предојевић, из Београда.
Признање Добротвор добили су: академик Љубомир Максимовић, из
Београда, Дарија Ињац, из Хилверсума (Холандија), др Драго Његован, из
Сремске Каменице, Драгана Ђорђевић, из Београда, Друштво „Свети Сава“
из Беог рада; Јелена Ђорђевић Бољановић, из Београда; Марија Петровић,
из Београда; Станка Беба Кораб, из Беог рада.
Захвалнице за допринос остваривању програма Вукове задужбине добили
су: Његово преосвештенство владика рашко-призренски Теодосије, Канце
ларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије, Студентски културни
центар у Беог раду, Гордана Малетић, Љиљана Симић, Драган Богутовић и
мр Дајана Ђедовић. Момчилу Бошковићу Захвалница је додељена за до
принос популарисању рада Вукових сабора, а Предрагу Гојковић Цунету за
допринос очувању традиције у форми изворне народне песме. 
С. Б.

Управни одбор Вукове задужбине
на седници одржаној 28. 10. 2015. го
дине донео је једногласну одлуку о
увођењу посебног признања Награда
Вукове задужбине за дело посвећено
Вук у за свеу к упн и доп рин ос проу
чавању Вуковог живота и дела, као и
за неговање вуковских принципа и
вредности у српској култури. Награ
ду, на предлог Управног одбора, акла
мацијом потврђује Скупштина Вукове
задужбине.
Управни одб ор је једногласно до
нео
Одлуку
да предложи Скупштини Вукове за
дужбине да први добитник овог ви
соког признања у 2015. години буде
Милован Витезовић, књижевник.
Образложење
Милован Витезовић је рођен 1944.
године (Витезовићи, Белоперица, Ко
сјерић). Био је дугогодишњи уредник
Играног програма Телевизије Београд
и главни уредник Уметничког програ
ма Радио-телевизије Србије, профе
сор Академије уметности за предмет
Филмски и телевизијски сценарио.
Посвећеност књижевности и срп
ској култури доказао је у педесетак
књига ром ан а, драм а, филмс ких и
телевизијских сценарија, есеја и афо
ризама, у око двеста издања, као и у
више књига приређених издања.
Витезовић је аутор дванаест романа:
Шешир професора Косте Вујића, Лајање
на звезде, Симфонија Винавер, Чарапе
краља Петра, Хајдук Вељко Петровић и
др. Најзначајније збирке песама су му:
Војници у воћњаку, Слободније од сло
боде, Робијаши у срцу, Хамлет студи
ра глуму, Сећање на нас, Певање српско,
Одбрана душе; књиге афоризама: Срце
ме је откуцало и Мождане капи, као и
књиге песама за децу и младе: Песме
које расту, Изабрано детињство, Де
довина и др. Заступљен је у више од 50
антологија песама, сатира, афоризама,
песама за децу и прича. Превођен је
на све важније словенске, европске и
светске језике.
Милован Витезовић је плодан драм
ски аутор. О томе сведоче дела писана

за позориште, као што су драме: Бајка
о Вуку и Србима, Принц Растко – мо
нах Сава, Мистерија (играна као Ро
дољубац), Стеријин пут у Србе и др.
Аутор је десетина радио драма и мо
нодрама о вожду Карађорђу, о кнезу
Милошу, о Вуку Караџићу, о Јоакиму
Вујићу и др.
Милован Витезовић је можда нај
поз нат иј и као тел ев из ијс ки аутор.
Овде се издваја телевизијска драма
Шешир професора Косте Вујића као
и телевизијске игране серије Дими
трије Туцовић, Вук Караџић и При
пов ед ањ а Рад ој а Дом ан ов ић а. По
његовим сценаријима снимљени су
филмови Лајање на звезде, Кнежеви
на Србија, Краљевина Србија, Где цве
та лимун жут и Шешир професора
Косте Вујића.
Мил ов ан Вит ез ов ић је доб итн ик
више значајних књижевних награда
и признања, међу којима се издваја
ју Вукова награда, Кочићева награ
да, као и Европска награда за серију
Вук Караџић. Први је добитник ордена
деспота Стефана који додељује Синод
Српске православне цркве, за књи
жевност и уметност. Добитник је ру
ског Златног витешког крста. На Сајму
књига у Београду за издавачки поду
хват године, уз едицију Филолошког
факултета, проглашена је његова мо
нографија Вук наш насушни (Право
славна реч, 2015).
Мил ов ан Витез ов ић је дел у Вука
Караџића посветио целокупан живот.
Вуково дело сагледавао је и тумачио
као корениту реформу која је модер
низ овала српску културу и услови
ла најширу демократизацију српског
друштва.
Витезовић одаје највишу меру при
знања Вуку када га поистовећује са
српским народом, а у вуковском је
зику открива дубинску вибрантност,
неухватљиви трепет историјске тра
гике, витализам народа, часно битије
српског имена и саборност духа.
Витезовићева монографија Вук наш
насушни надовезује се на студије и би
ографска истраживања живота и дела
Вука Караџића из пера Срезњевског и
Кулаковског, на научне монографи
је Љубомира Стојановића, Миодрага
Поповића и Јована Делића, те на из
узетне прилоге Голуба Добрашинови
ћа, Живомира Младеновића, Владана
Недића, Миленка С. Филиповића, Ми
рослава Пантића, Меше Селимовића,
Наде Милошевић Ђорђевић, Миодра
га Матицког и др.
Вук наш насушни је обухватна, лук
сузно опремљена и пријемчиво напи
сана књига. Витезовићева реченица је
у основи вуковска – занимљива и све
жа, усредсређена на предмет, интона
цијски проткана мелодијом народног
говора, често прожета казивањима
анегдотског типа.
Најбоља народна песма, вуковска,
у својој суштини није ништа друго до
„екстракт, есенција“, вели Станислав
Винавер. Тако је и последња Витезо
вићева књига екстракт и есенција ње
говог живота, његовог стваралаштва и
дела посвећеног Вуку.
Сматрамо да целокупно дело Мило
вана Витезовића, а посебно телевизиј
ска серија Вук Караџић и монографија
Вук наш насушни у потпуности оправ
давају предлог Управног одб ора да
вис око приз нањ е Вуков е зад ужби
не, Награда Вукове задужбине за дело
посвећено Вуку, први пут припадне
Миловану Витезовићу. Сматрамо да
оваква одлука чини част аутору, али и
Вуковој задужбини, којој је у залог до
пало неговање великог Вуковог дела.
Скупштина Вукове задужбине јед
ноглас но је усвој ил а овај предл ог
Управног одбора.
Председник Управног одбора
Вукове задужбине,
проф. др Бошко СУВАЈЏИЋ
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Вук је велико слово културне азбуке
Европе XIX века
Вуков сабор, најстарија
и најзначајнија културна
манифестација код Срба,
ове године може се похвалити
рекордним бројем учесника
и разноврсношћу програма
у предсаборским данима

У

Лозници и Тршићу, од 14. до 20.
септембра 2015. године, одржан
је 82. Вуков сабор. Саборски дани
почели су 14. септембра програ
мом под називом АЗБУКА ЕВРО
ПЕ. У жељи да се назначе и не забораве људи
с којима је Вук сарађивао током рада на ре
форми нашег језика, ове године у Тршићу се
почело са подсећањем на његове велике при
јатеље, сараднике, значајне личности које су
много утицале на Вукову реформу, па самим
тим и на нашу културу у целини. Први у ни
зу који је своју спомен-плочу добио на Музе
ју језика и писма у Тршићу, јесте Јернеј Ко
питар, Вуков кум и пријатељ. Спомен-плочу
су открили Саша Мирковић, државни секре
тар Министарства културе и информисања,
и Игор Коршич, саветник у Министарству за
културу Републике Словеније. Након тога, у
Музеју језика и писма отворена је двојезична
изложба под називом „Копитар и Вук“ аутора
Мирослава Терзића, историчара. Изложбу је
отворио Маријан Руперт из Народне универ
зитетске књижнице из Љубљане, руководилац
Одељења старе и ретке књиге у којој се чува
целокупна заоставштина Јернеја Копитара.
Министар културе Иван Тасовац и државни
секретар Саша Мирковић заједно с гостима из
Словеније присуствовали су свечаном отварању
82. Вуковог сабора у Вуковом дому културе у Ло
зници. Госте је у име града поздравио Видоје Пе
тровић, градоначелник, истакавши да је Вуков
сабор највеће огледало културног стваралаштва
Лознице и Србије и да је сада циљ обезбедити да
активности у Тршићу трају свих 365 дана и да
се боравак посетилаца и учесника обогати уво
ђењем нових садржаја. Бескрајно поље могућег
рада отвара се изградњом међународног центра
за изучавање језика, књижевности и фолклори
стике. Гостима на свечаном отварању поздраве
из Словеније пренели су Матеја Норчич Шатам
цар, отправница послова Амбасаде Републике
Словеније, и Игор Коршич, саветник у Мини
старству културе Републике Словеније.
Саб ор је отвор ио Иван Тас ов ац, мин ис тар
култ ур е и инф орм ис ањ а Реп уб лике Срб иј е,
поручивши да је „Вукова језичка реформа су
штински преоб
 разила српску културу и узевши
народни говор као основу стандардног књижев
ног језика радикално изменила наш поглед на
саме себе, историју, наше поимање национал
ног идентитета и на наше схватање културних
вредности. Он је своју енергију, знање, упорност
и таленат усмерио на истраживање и потврђи
вање локалних и националних специфичности.
Управо захваљујући том самопосматрању и са
мооткривању, српска култура у 19. веку напра
вила је свој први и, вероватно, најзначајнији
продор у Европу. Вук нас је увео у Европу, којој
и дан-данас не само да тежимо, већ и припада
мо“, рекао је Тасовац.
У наставку свечаног отварања учесници Са
бора су могли да прате позоришну представу
„Азбучни рат“ коју су заједно урадили Цанкар
јев дом, Музеум Љубљана и Прешерново гледа
лишче из Крања. Била је то веома успела, топла
људска прича која кроз замишљене ситуације
и догађаје дочарава пријатељство два изузетна
човека 19. века – Вука и Копитара.
У уторак, 15. септембра пратили смо програм
под називом БАШТИНА, којом је обележена 200.
годишњица Другог српског устанка, и то изузет
ном изложбом Историјског архива Шумадије из
Крагујевца под називом „Ево мене, ето вас – два
века од Другог српског устанка“, аутора Славка
Степановића и Ненада Карамијалковића. Ауто
рима се може честитати на истрајном истражи
вачком раду у потрази за расутим документима
о овом важном историјском догађају. Изложбу
су у Музеју Јадра и током Вуковог сабора и на
кон њега посетили многобројни ученици ло
зничких основних и средњих школа.
Истог дана, у Музеју је одржан и округли сто
на тему Вук и Други српски устанак на коме су
предавачи и дискутанти – проф. др Горан Васин и
проф. др Ненад Нинковић са Филозофског факул
тета Универзитета из Новог Сада подсетили на
важност Вуковог историографског рада уопште и
подстакли слушаоце да се укључе у разговор.
Програм Културно-уметничког друштва „Ка
раџ ић“ ове год ин е био је пос већ ен баш тин и
Бранка Ћопића, поводом 100. годишњице ње
говог рођења. Драматичан плодоносан живот
овог занимљивог и емотивног писца дочарали
су чланови позоришта, групе певача и фолклор
ни ансамбл КУД „Караџић“ у програму назва
ном Мала моја из Босанске Крупе.

Најразноврснији програм са великим бро
јем учесника, готово њих 150, приредили су 16.
септембра гости из Деспотовца у програму МОЈ
ГРАД. Ова многобројна, расположена и вредна
делегација из Деспотовца показала је шта зна
чи волети свој град, бити поносан на све што
културни и туристички потенцијал града но
си и бити почаствован учешћем на Вуковом
сабору. На сабору је КУД „Светозар Марковић”
из Медвеђе приказао игре и песме овог дела
Србије, а у Галерији „Мина Караџић” наступи
ли су ученици Музичке школе из Деспотовца,
након чега је Влатка Миленковић, директорка
Центра за културу „Св. Стефан, деспот српски”,
отворила изложбу слика Из збирке Ликовне ко
лоније Ресава. Током целог поподнева грађани
Лознице могли су у Улици Јована Цвијића да се
друже са вредним члановима различитих удру
жења која се у Деспотовцу баве пчеларством,
ткањем, израдом сувенира, традиционалном
исхраном и лековитим биљкама. Шаролика по

нуда, расположени гости, занимљиве презен
тације, учинили су да овај програм протекне
у правом саборском духу. У сали Вуковог дома
културе присутне је поздравио Дејан Ненадо
вић, председник општине Деспотовац, након
чега је публика пратила модерну сатиру под
називом Општа болница коју су извели глум
ци Ресава театра.
Програмом РАЗЛИЧИТО, који је реализован
17. септембра, представљене су особености ста
новника источне Србије из села Велики Извор
код Зајечара. Циљ је био да се покаже разноли
кост културе и традиције на подручју Србије, да
се истакну сличности и разлике, како би се кроз
међусобно упознавање тих особености развијао
дух заједништва. Чланови КУД „Ђорђе Генчић”
песмом и игром показали су посебност неких
свадбених обичаја који понегде на истоку на
ше земље још живе, као и звонкост дијалекта
којим говоре неки становници Србије на гра
ници са Бугарском.

Министар Иван Тасовац са ученицима Лозничке гимназије

слависта из Велике Британије, Немачке, Итали
је, Аустрије, Русије, Белорусије, Украјине, Пољ
ске, са десетак универзитета. Резултати Школе
су четири научно-популарне публикације и три
изложбе о језику, Вуку, Тршићу, традицији и оби
чајима Јадра на седам европских језика.
У Вуков дом културе, у вечерњим сатима, по
сле вишемесечног путовања кроз градове Ср
бије, стигао је Ромски караван уметности. У
Галерији „Мина Караџић” приказана је изло
жба портрета познатих Рома света коју је отво
рио Драган Ристић, аутор пројекта Да, то сам ја!
Након изложбе уследио је концерт групе „Кал“,
урбаног ромског музичког бенда који је одр
жао више од 600 концерата у иностранству и
постигао завидну каријеру. Концерт у Вуковом
дому, као и изложба остварили су мисију ко
ју су аутори пројекта истакли у први план – да
допринесу смањењу етничке дистанце према
овом народу.
У недељу, 20. септембра у Тршићу су одржа
не завршне свечаности 82. Вуковог сабора. Дан
је почео отварањем изложбе слика Разговори
са пријатељима Бојана Оташевића, добитни
ка награде Вукове задужбине за уметност 2014.
године. У Музеју језика и писма посетиоци су
имали прилику да виде изложбу Музеја књи
жевности и позоришне умјетности из Босне и
Херцеговине. Гости из Сарајева представили су
се изложбом Из књижевних и позоришних збир
ки Музеја. Кроз излагање Тамаре Сарајлић Слав
нић, кустоса, посетиоци су обавештени да Музеј
постоји од 1961. године и да у својим збиркама,
између осталог, чува и рукописе романа Иве Ан
дрића На Дрини ћуприја, Дервиш и смрт Меше
Селимовића, превод Одисеје фра Грге Мартића
и друга вредна дела.
Веома живо било је у дворишту Вукове ку
ће где је од раних јутарњих часова трајао про
грам Пробај и ти. Покренут 2014. године, овај
програм наишао је на опште одобравање, јер
подстиче непосредан контакт посетилаца и из
вођача који су веома расположени да своје ве
штине и знања пренесу заинтересованима. У
програму су учествовале Александра Антонић
и Сања Маврак, које су певале изворне песме,
а затим су наступили гуслари, играчи и пева
чи КУД „Прњавор” из Бањалуке и КУД „Караџић”.
Програм Пробај и ти има за циљ да промовише
нематеријално наслеђе, да укаже на његову ра
зноврсност и лепоту, а судећи по заинтересова

Заокружен рад на
Сабраним делима
Вука Караџића
У Библиотеци Вуковог завичаја, 18. сеп
тембра, у поподневним часовима, Вукова
задужбина је представила рад Одб ора за
обележавања 150 година од смрти Вука Ка
раџића и књиге које су тим поводом обја
вљене. У програму су учествовали Миодраг
Матицки, Бошко Сувајџић, Љубомир Милу
тиновић и Славко Вејиновић.
Миодраг Матицки је истакао да је издава
њем XIII књиге Преписке (1863–1864) и дру
гог тома III књиге О језику и књижевности
заокружен рад на Сабраним делима Вука
Караџића, најзначајнијем архивском извору
за проучавање српске књижевности и кул
туре XIX века. Пуну подршку у реализацији
овог задатка, по речима Матицког, пружи
ли су Министарство културе и информиса
ња и Организациони одбор за обележавање
150 година од смрти Вука Стеф. Караџића.
Њихов јединствен став је био да је оконча
ње пројекта Сабраних дела Вука Караџића
и сабирање свих Вукових текстова у једној
едицији, која ће бити доступна и у електрон
ској форми, један од најбољих начина којим
је обележено 150 година од Вукове смрти.
Бошко Сувајџић је говорио о књигама обја
вљеним на немачком и руском језику – „Вук
Стеф. Караџић 1787-1864-2014, Mündliches
Volksgut der Serben (Српска усмена народ
на баштина)“ и „Вук Стефанович Караджич,
Сербское устное народное наследие (Срп
ска усмена народна баштина)“ – у којима
су штампани најзначајнији Вукови тексто
ви српске усмене народне баштине. Такође,
представио је и фототипско издање „Ковче
жић за историју, језик и обичаје Срба сва три
закона” Вука Стефановића Караџића, које је
за штампу приредила и поговор написала
академик Нада Милошевић Ђорђевић.
Славко Вејиновић је говорио о својој књизи
Вукова задужбина у XX и XXI веку, која је упра
во тог дана и изашла из штампе. Истакао је да
су у књизи обрађена сва најзначајнија пита
ња која се тичу организовања и рада Вукове
задужбине у периоду од 1937. до 1941. годи
не и од 1987. године па до данас. Управник
Вукове задужбине, Љубомир Милутиновић,
говорио је о наредним активностима Вукове
задужбине, а посебно о дигиталном издању
Сабраних дела Вука Караџића.

Учесници Сабора

Представа „Ваљевска болница“

У петак, 18. септембра у Кући писаца одржан
је округли сто на трему: ЕПСКА МОБИЛИЗАЦИЈА
И ЛИРСКО РАЗОРУЖАЊЕ – СРПСКА КУЛТУРА ОД
ВУКА ДО ДАНАС. Разговор је водио Војислав Ка
рановић, а учествовали су: Саша Радојчић, Дра
ган Бошковић, Миодраг Матицки, Бојан Васић
и Јана Алексић. Разговарало се о различитим
начинима на које су се сусретали, преплитали,
прожимали, али и сукобљавали епска и лирска
духовна матрица наше културе. Посебан акце
нат стављен је на промишљање начина на ко
ји су Вук Караџић и његово дело утицали на
стварање ових матрица, и какав импулс су да
ли књижевним и уметничким делима која су
стварана од Вуковог времена до данас. Разговор
је део циклуса округлих столова одржаних под
називом МИТ И СТВАРНОСТ, на којима се рас
прављало о различитим аспектима наше култу
ре и традиције, а пре свега о оним темама које
су везане за дело Вука Стеф. Караџића и за де
ла вуковске традиције. Најављен је и излазак из
штампе зборника са текстовима са свих до сада
одржаних округлих столова, који ће бити пред
стављен на 83. Вуковом сабору.

ности коју су испољили посетиоци Вукове куће,
овај програм је у целини испунио свој циљ.
Вуков сабор – најстарија и најзначајнија кул
турна манифестација код нас – почео је тра
диционалним подизањем саборске заставе и
интонирањем „Химне Вуку“ Стевана Ст. Мокрањ
ца, у извођењу Градског мешовитог хора Центра
за културу „Вук Караџић“, којим је дириговао
Дарко Несторовић. Учеснике и госте Сабора по
здравио је Видоје Петровић, градоначелник, а
Беседу је одржао проф. др Бошко Сувајџић, пред
седник Управног одбора Вукове задужбине.
У уметничком делу програма премијерно је
изведена позоришна представа „Ваљевска бол
ница“, рађена по роману „Време смрти“ Добри
це Ћосића. Млади, надахнути глумци студенти
Универзитета уметности из Косовске Митрови
це, вођени одличним редитељским читањем и
сигурном руком искусног Славенка Салетови
ћа - дали су свој уметнички максимум. Њихове
младе и осетљиве душе трепериле су изговара
јући текст драматизације коју је, вешто чувајући
основну нит романа, исписао Бранислав Недић,
управник Крушевачког позоришта и драматург.
Облаци, по која кап кише, сценографија у стал
ном кретању у интеракцији са зеленилом Трши
ћа, динамична режија, одличан Марко Живић
у улози доктора Радића, били су догађај за пам
ћење. Млади глумци, редитељ и драматург ис
писали су још једну страницу 82 године дуге
историје саборовања, у којој ће остати забележе
но да се први пут на сцени природног амфите
атра игра представа по тексту Добрице Ћосића.
На завршетку 82. Вуковог сабора све сами вр
хунски доживљаји, онакви какве Вук и његови
поштоваоци и заслужују.
Поподневно саборско посело је због кише и
лошег времена одржано у сали Вуковог дома у
Лозници. Учествовали су фолклорни ансамбли
и оркестри ГКУД Пронија Прњавор Бања Лука
и КУД Караџић Лозница.
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И

стог дана у Вуковом дому култу
ре наступили су гуслари из Бео
града и Лознице. Многобројној
публици представили су се чла
нови Гусларског друштва „Бајо
Пивљанин” из Београда и Гусларске секције
КУД „Караџић” из Лознице.
Субота је дан на Вуковом сабору када долазе
млади слависти из света. Они су обишли Вукову
кућу, Музеј језика и писма, радионицу старих
заната, абаџијску и лицидерску радњу, упозна
ли се са радом Куће писаца, посетили манастир
Троношу... Упознали су се и са радом Летње шко
ле српског језика, културне историје и превође
ња, која се од 2012. године одржава у Тршићу.
До сада је у њеном раду учествовало 42 младих
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44. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР

Захвалност великану
наше писмености
и културе
Са именом Вука Стефановића
Караџића у срцу, млади
учењем, радом и залагањем
чувају и обогаћују свој језик
и културу

Ђ

ачки Вуков сабор, 44. по реду, одр
жан је у Лозници и Тршићу од 20.
до 24. маја. Првог дана Сабора по
сетиоци Музеја Јадра могли су да
присуствују занимљивом и садр
жајном предавању мр Драгане Грбић, ауторке
изложбе „Хал-Лајпциг, прекретница у живо
ту Доситеја Обрадовића“, која је била резултат
заједничког рада Института за књижевност и
уметност и Задужбине „Доситеј Обрадовић“, а
подржали су је Центар за промоцију науке и
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. До 3. јуна публика
је имала прилику да се упозна са студентским
и културним животом Халеа и Лајпцига, два
водећа центра просветитељства немачког го
ворног подручја током 18. века, која су оди
грала важну улогу у стваралаштву Доситеја
Обрадовића и Вука Стеф. Караџића.
У Вуковом дому културе на свечаном отвара
њу наступили су ученици Прве београдске гим
назије, с програмом под називом АРТ КАРАВАН,
чији је циљ био да ђаци вршњацима у Срби
ји прикажу своје таленте у области ликовне и
музичке културе, али и да се размењују идеје,
енергија и знање. Прва београдска гимназија

Сабор отворио Стефан Степановић, ђак
генерације ОШ „Јован Цвијић“ у Лозници

Калиграфска радионица
наступила је најпре с избором народних песама,
које је извела етногрупа „Плетисанке“, а потом с
програмом класичне музике у извођењу гудач
ког квартета. На крају је лозничка публика чула
стрит бенд „У пролазу“, који је свирао популарну
поп и забавну музику. У програму је наступао и
хор Гимназије „Вук Караџић“, под диригентском
палицом Дарка Несторовића.
Присутне госте и публику поздравио је ђак ге
нерације Основне школе „Јован Цвијић“ из Ло
знице Стефан Степановић истакавши да се од
1971. године ђаци из Србије и региона тради
ционално окупљају у Лозници и Тршићу, из за
хвалности према великану наше писмености и
културе, Вуку Караџићу. Са именом тог велика
на у срцу, млади, учењем, радом и залагањем,
чувају и обогаћују свој језик и културу.
У четвртак, 21. маја у Тршићу је почело одр
жавање радионица. То је један од најпродук
тивнијих и најкреативнијих сегмената ђачких
Вукових сабора и за све учеснике и организато
ре велики изазов. Посебан печат овом Ђачком
сабору и раду у радионицама дало је гостовање
деце из Бијелог Брда и Трпиње из Хрватске, ко
ји су своје ваннаставне активности ускладили
тако да буду слободни у време одржавања Сабо
ра, како би могли да дођу у Тршић и да употпу
не своја знања о нашем језику и писму и Вуку
Караџићу. Они су то могли да учине у радио
ници под називом „Причање у воденици“, коју

је осмислила Ана Чугуровић, етнолог-антропо
лог, као и у радион
 ици калиграфије током које
су могли да се упознају са тајнама глагољице
уз помоћ историчара Мирослава Терзића. Ра
дионица ткања једна је од најпосећенијих ра
дионица готово на сваком Сабору, а ове године
своје мајсторство на младе су преносиле Љиља
на Максимовић и Рада Боровчанин, сараднице
Центра за културу. Посебан вид радионичарског
рада био је уприличен и поводом 100. годишњи
це рођења Бранка Ћопића. Ову радионицу мен
торски је водила Невена Митровић, професорка
српског језика у лозничкој гимназији. Резул
тат активности ове радионице су прелепи уче
нички литерарни радови инспирисани делом
Бранка Ћопића.
Ђачки Вуков сабор и ове године био је дома
ћин најталентованијим ученицима из Србије и
Републике Српске у области ликовне уметности.
Ова радионица једина има такмичарски карак
тер, а победници ове смотре боравиће у Тршићу
током лета. Имајући у виду велики јубилеј, 150.
годишњицу рођења Јована Цвијића, истражи
вачи Географског института САНУ приредили
су интерактивну изложбу под називом „Упознај
слив и остани жив“. Овај атрактивни облик на
ставе привукао је пажњу многобројних учени
ка основних школа у Лозници.
У трад иц ио н алн ом поп од невн ом деф ил еу
фолклорних ансамбала, на платоу испред Ву
ковог дома наступили су гости из Пожеге, као и
фолклорне секције из Брадића, Липничког Шо
ра, Корените, Бање Ковиљаче, Горње Ковиљаче,
Завлаке и Лознице.
Сала у Канцеларији за младе била је прете
сна да прими све заинтересоване за књижевно
вече аутора Марка Шелића Марчела. Овај књи
жевник, композитор и активиста својим разми
шљањима о животу близак је младима и ужива
велику популарност. Повод и разлог за ово дру
жење током саборовања садржан је у намери
организатора да се ученицима пружи прилика
да са најпопуларнијим књижевником млађе ге
нерације размене своја искуства о литератури,
креативности, активизму и животу.
У петак, 22. маја, настављен је рад у радиони
цама у Тршићу, а Гимназија „Вук Караџић“ била
је домаћин победницима литерарног конкурса
„Вуково звоно“. Овај литерарни конкурс особен
је због награде за сакупљачки рад која се до
дељује ученицима који забележе неку легенду,
причу, народно стваралаштво свог краја, а на
граде се додељују и за најбољи циклус песама и
кратку причу. И овај пут радови су пристигли из
свих крајева Србије и Републике Српске. Члано
ви Огранка Вукове задужбине из Гимназије „Вук
Караџић“ постарали су се да победницима при
преме свечаност коју ће дуго памтити.

И

сто вече у галерији „Мина Ка
раџић“ отворена је изложба цр
тежа и слика под називом „Бу
ђење“ Ане Фафулић, академске
сликарке из Лознице. Ана је би
ла учесница и претходних ђачких ликовних
колонија, а сада је већ афирмисана сликарка,
учесница многобројних заједничких и само
сталних изложби, сликарских колонија у зе
мљи и иностранству. Изложбу је отворила Ма
рина Цветановић, историчарка уметности.
У суботу је програм почео отварањем Репу
бличког такмичења из српског језика за уче
нике основних школа, које се традиционално
одржава у Вуковој спомен-школи у Тршићу.
Исп ред Вуков е кућ е на мал им отвор ен им
сценама ове године учествовали су победници
градске смотре рецитатора, полазници Школе
рок гитаре и мали фолклористи. У Музеју јези
ка и писма отворена је занимљива изложба под
називом „Путујућа изложба речи“, чији је аутор
Миља Вуковић и Удружење „ИН Акт“. Визуелно и
семантичко поигравање речима, као и активно
учешће посетилаца у стварању садржаја дали су
веома занимљив изглед изложби која обилази
градове и повезује креативце, уметнике, обич
не посетиоце и расте из дана у дан.
Учесници свих осталих радионица представи
ли су резултате свог рада великом броју посети
лаца Тршића. Истакнимо учеснике Републичког
такмичења из српског језика, бројне екскурзи
је, госте Ђачког Вуковог сабора, Лозничане. За
све њих на отвореној позорници на саборишту
био је припремљен занимљив квиз – „Бранков
шашави квиз“ Позориштанца „Пуж“. Лепо, сен
тиментално подсећање на 50 година истрај
ног уметничког рада Бранка Коцкице, којег је
обележио посебан однос са најмлађима, однос
узајамног поштовања, љубави и разумевања. У
представи су учествовали: Бранко Коцкица, Не
над Ћирић, Александар Вујановић, Младен Ми
љановић и Предраг Филиповић.
У недељу, 24. маја, у Вуковој спомен-школи
одржано је Републичко такмичење из српског је
зика за средњошколце, а за посетиоце 44. Ђачког
Вуковог сабора организовано је стручно вођење
кроз изложбе у Музеју језика и писма, Музеју
Вукових сабора, кроз Радионицу старих заната,
Галерију на саборишту и Вукову кућу.
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БЕСЕДА БОШКА СУВАЈЏИЋА

У знаку великих
јубилеја
 раги пријатељи,
Д
поштоваоци Вуковог дела,
Велика ми је част указана могућношћу да
вам упутим реч гостопримства у Тршићу, у
Вуковој и нашој кући. Већ осамдесет и две
године се овде, на Вуковом сабору, обнавља
давно започети људски и научни дијалог
између нас и Вука, између историје и тра
диције, између прошлости и будућности.
Даме и господо, прво поглавље наших
преговора са Европом отворио је Вук Ка
раџић онога тренутка када је објавио своје
прве књиге – Малу простонародну славе
носрпску пјеснарицу и Писменицу српско
га језика. Вуково дело је од самога почетка
било у сагласју са свим оним комплексним
књижевним, језичким, историјским и дру
штвеним процесима који су у Европи били
на снази. Фасцинантна је брзина којом је
Вук направио своје прве књижевне кораке
и бриљантан начин на који је започео своју
научну делатност, уклопивши је од самог
почетка у европске културне токове.
Протекла година била је у знаку вели
ких јубилеја – обележавања 150 година од
смрти Вука Стефановића Караџића и 200
година од излажења његових првих књи
га. Тим поводом, у име Републичког одбора
за обележавање ове годишњице, користим
прилику да известим јавност да је Вукова
задужбина у потпуности испунила преу
зете обавезе и публиковала низ значајних
књига. Издавањем XIII књиге Преписке

храњујемо се у њему. Српски језик је језик
вел ике књижевн ос ти и плодн е духовн е
традиције. Језик кадар да искаже најтана
није преливе мисли и најдубље категорије
појма. Водећи рачуна о српском језику и о
ћириличном писму, водимо рачуна не са
мо о историји и традицији већ и о будућ
ности која нам припада.
Даме и господо, једна од трајних и леко
витих Вукових порука посебно је актуелна
данас. Вратимо поштовање и самопошто
вање племенитој професији просветних
радника. У сваком уређеном друштву зна
се да је образовни систем залог прогреса и
ослонац стабилности друштвеног система.
Учинимо да тако буде и код нас.
Због чега нам је Вук и данас важан? Вук
је носилац идеје модернитета, изразито ди
намична фигура, културни реформатор,
човек отвореног ума за промене. На особе
ни начин, Вук је представио српски народ
као „књижевни“ народ, и увео га у европ
ску литературу, истовремено чувајући ње
гову самобитност, инсистирајући свагда на
појмовима „народно“ и „српско“.
Својим монументалним делом Вук је,
доиста, представљао мост између Истока
и Запада. Како истиче наш велики вуко
вац Голуб Добрашиновић, „Вук је био нека
врста словенског конзула у Бечу, нер ет
ко и посредник између руских и осталих
словенских научника. Последње Вуково
писмо, упућено Александру Васиљевичу
Головину, а намењено руском цару, потре

Брига о језику и писму
Српски језик је језик велике књижевности и плодне духовне традиције. Језик ка
дар да искаже најтананије преливе мисли и најдубље категорије појма. Водећи
рачуна о српском језику и о ћириличном писму водимо рачуна не само о истори
ји и традицији већ и о будућности која нам припада.
Вук је носилац идеје модернитета, изразито динамична фигура, културни реформа
тор, човек отвореног ума за промене. На особени начин, Вук је представио српски
народ као „књижевни“ народ, и увео га у европску литературу, истовремено чувају
ћи његову самобитност, инсистирајући свагда на појмовима „народно“ и „српско“.
(1863–1864) и другог тома треће књиге Ву
кових списа О језику и књижевности, после
50 година заокружен је рад на Сабраним
делима Вука Караџића. Показало се да је
Вукова преписка најзначајнији архивски
извор за проучавање српске књижевности
и културе XIX века. Публиковано је фото
типско издање Ковчежића и објављени су
преводи избора из Вуковог дела на немач
ком и на руском језику.
Српска академија наука и уметности, у
сарадњи с Матицом српском, АНУРС-ом,
Институтом за српски језик САНУ и Ву
ковом задужбином организ овала je ме
ђун ар одн и нау чн и скуп Вук Кар аџ ић
(1787–1864–2014), на коме је из различитих
аспеката осветљено Вуково дело. Очекује
нас, под покровитељством Министарства
културе и информисања, дигитализација и
семантизација Вукових Сабраних дела.
Какав је значај првих Вукових књига да
нас? Прва Вукова Пјеснарица (1814) није
означила само почетак Вуковог рада на
сакупљању, класификовању и публикова
њу српске народне поезије. Могло би се ре
ћи да је ова скромна књижица одредила
основне правце Вуковог сакупљачког ра
да и, самим тим, трасирала токове модер
не српске књижевности и културе. Одлике
Вуковог рада виде се већ овде, као што се
у зрцалу планинског извора огледају сли
вови река које су из њега настале.
Други колосек Вуковог рада отворен је
њег ов ом Пис мен иц ом српс ког а јез ик а
(1814), граматиком којом је означен поче
так најзначајније реформе српског језика
и писма. У том контексту, желео бих да, у
вуковском духу, посебну пажњу посветим
потреби неговања српског језика. Негова
ње и очување језика не може бити намет
нуто спољашњим декретима и прогласима,
али може бити потпомогнуто озбиљном је
зичком и културном политиком. Језик је
постељица у којој смо рођени, орган којим
осећамо и мислимо, говоримо и ћутимо,
памтимо и заб орављамо, умир емо и са

сно је сведочанство о Вуковим напорима
усмереним на то да обезбеди својој поро
дици финансијску потпору и материјалну
подршку, са пуном свешћу о сопственом
одласку, али и о значају пређеног пута и
учињеног посла.
Вукове поруке посебно су нам значајне у
контексту последњих великих успеха српске
славистике. На XV Међународном конгресу
слависта у Минску, у Белорусији, великом
заслугом проф. Слободана Ж. Марковића,
Београд је једногласно добио подршку Ме
ђународног комитета слависта да организу
је XVI светски конгрес слависта 2018. године.
Тиме је испуњен сан који српска слависти
ка сања још од времена великог Александра
Белића. Академик Александар Белић је, као
председник Српске краљевске академије,
био организатор III конгреса слависта у Бе
ограду 1939. године, који није одржан услед
избијања Другог светског рата. Истовремено,
био је и први председник Вукове задужби
не. И, управо ће специјалне теме Београд
ског конгреса 2018. бити посвећене Вуковом
Српском рјечнику из 1818. године, тој, речи
ма Павла Ивића, „преломној књизи српске
културе“, и месту Александра Белића у исто
рији славистике.
У тешким временима када свет потресају
кризе, ратови и сиромаштво, када се, све
доци смо томе, селе људи, народи и чита
ви континенти, упутио бих завршну поруку
младим славистима, који су овде присутни
из различитих земаља света у организа
цији Међународног славистичког центра.
Младост креће ни из чега, а тежи да обу
хвати свет. Зато, будите храбри. Будите мла
ди и радознали, отворени за нова искуства.
Као што је то Вук, целога живота, био.
Васко Попа је рекао једном приликом да
„за сваког човека, за сваког читаоца важи
закон по коме треба речи песме да заслу
жи ако жели да те речи постану његове“.
Рекао бих да се то може применити и на
Вука. Није довољно што га имамо, морамо
и да га заслужимо. ■
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РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Време утука
Наставак са стране 1
Вукова задужбина сматрала је да читав рад и
ангажовање око Вука и његовог дела током 2014.
и 2015. године треба да буде у знаку обележава
ња 150-годишњице његове смрти, да томе треба
посветити све наше програмске активности, од
научних до оних које се тичу образовања и ра
да са младима, при чему је приоритет дат оно
ме што ће за собом оставити трајне резултате.
О свему томе говори подробан Извештај о раду,
који вам је достављен за седницу.
На прошлој Скупштини истакао сам да је Ву
ков а зад ужбин а бил а иниц иј ат ор оснив ањ а
Републичког одбора за обележавање велике Ву
кове годишњице у којем су се, поред представ
ника Министарства за културу и информатику
и Министарства за просвету, науку и техноло
шки развој, нашли представници научних и
културних установа које по својој опредељено
сти треба да маре за Вуково дело – од српских
академија, САНУ и АНУРС, Матице српске, фи
лолошких и филозофских факултета, Институ
та за српски језик и Института за књижевност
и уметност, до Центра за културу „Вук Караџић”
из Лознице, Вуковог музеја и не на крају, мо
жда најпре, Народне библиотеке Србије у којој
одржавамо наше скупштине, која је по много
чему морала да има и свечани карактер. Ова
кав Републички одбор за обележавање 150-го
дишњице смрти Вука Караџића прихватило је и
именовало Министарство за културу и инфор
матику, при чему је преко својих одговарајућих
програмских одбора подржало већину програма
које су предложиле ове установе, уграђујући их
у сопствене годишње планове рада. За иниција
тиве Вукове задужбине, Министарство је имало
пуно разумевање, и то је један од главних раз
лога да остваримо завидне резултате.

П

осле педесет година, захваљују
ћи највише настојању Вукове за
дужбине, одужен је велики дуг
Вуку Караџићу – објављивање
Сабраних дела Вука Караџића у
35 књига – свега онога што је Вук написао за
живота. Уз сарадњу са извршним издавачем
ове едиције „Просветом“ објављене су прео
стале две књиге Сабраних дела: XIII књига Пре
писке (рукопис Голуба Добрашиновића при
редила Љубица Наранчић) и 2. том III књиге
О језику и књижевности (приредио Алексан
дар Милановић). Већ ове године Министар
ство за културу и информатику издвојило је
средства за дигитализацију Сабраних дела на
начин да се она могу користити за свакојаке
претраге, па и за израду XIV књиге Преписке
која ће садржати предметни и именски реги
стар свих тринаест књига. Ово ће поспешити
рад у многим наукама које се баве културном
и научном традицијом 19. века.
Док смо за довршетак рада на Сабраним де
лима Вука Караџића, у својству уредника, били
задужени проф. др Бошко Сувајџић, председ
ник Управног одбора Вукове задужбине, и ја,
бригу о фототипском издању Вуковог часописа
Ковчежић (Беч, 1849) преузела је академик На
да Милошевић Ђорђевић. И објављивање Ков
чежића, на које се чекало 160 година од првог
издања, понајвише због Вуковог уводног текста
„Срби сви и свуда“, својеврстан је утук. За овај
свој труд академик Нада Милошевић Ђорђевић
добила је награду „Дејан Медаковић“.
Са изванредним тимом проф. др Бошко Сувај
џић је приредио и пропратио поговором књигу
на немачком Вук Стеф. Караџић 1787–1864–2014
Српска усмена баштина (Mundliches Volksgut der
Serben). Ове године ова књига, прилагођена дру
гачијој читалачкој публици, објављена је и на
руском, а предстоји рад на енглеском и кине
ском издању. Поред изабраних Вукових песама,
приповедака и кратких прозних форми, етно
графских записа, у овим књигама налазе се и
прилози који се тичу рецепције Вуковог дела у
немачкој и руској књижевности, као и осветље

ња онога најзначајнијег што чини Вуково дело
животним и данас, фундаменталним за српску
традицију и културу.
Круна одуживања дуга Вуку Караџићу биће
зборник радова посвећен његовом делу, саоп
штених на међународном скупу одржаном у СА
НУ крајем 2014. године. У том послу сарађивала
је и Вукова задужбина, заједно са Матицом срп
ском, АНУРС-ом, Институтом за језик, филоло
шким и филозофским факултетима у Београду,
Новом Саду и Нишу. Одговорни уредник овог
значајног зборника јесте академик Нада Ми
лошевић Ђорђевић.
Вукова задужбина је и 22. годиште Данице и 98.
и 99. број листа Задужбина посветила Вуковом де
лу. У штампи је 23. годиште Данице Вукове заду
жбине посвећено Косову и Метохији, са Даницом
за младе као додатком који ће бити објављен и
као посебно издање (VIII годиште). Лист Задужби
на, под уредништвом Славка Вејиновића, излази
редовно захваљујући великом задужбинару Рад
мили Милентијевић и задужбинарима из Перта у
Аустралији, а ускоро ће бити објављен и јубилар
ни стоти број овог јединственог листа.
Окончан је и рад на трокњижју Срем, Банат
и Бачка кроз векове. То су три зборника из еди
ције Синтезе посвећени слојевима култура Сре
ма, Баната и Бачке. У 2015. години, у сарадњи са
Народном библиот еком и мрежом матичних би
блиот ека, започеће рад на сличном зборнику по
свећеном слојевима култура Шумадије и Мачве.
Током 2014. године огранци Вукове заду
жбине су у оквиру својих програма обележава
ли годишњицу Вука Караџића, као и годишњицу
почетка Првог светског рата. Била је то прили
ка да се доста тога учини на оживљавању рада
појединих огранака и оснивању нових (Аран
ђеловац, Ужице, Апатин, Суботица, Велико Гра
диште, Источно Сарајево). Поред новооснованог
огранка у Сомбору, у којем је окупљено једанаест
културних установа при Градској библиотеци, у
оснивању су огранци и у Великом Градишту и
Суботици.
Вукова годишњица била је разлог појачане
активности оних који су задужени за старање о
Дому Вукове задужбине, његовом уређењу, очу
вању, враћању у пуну функцију, тако да је ова
зграда од културног значаја током ове године
била свима отворена. Била је део културних про
грама града Београда и Дана европске баштине,
примала је групне посете ученика појединих
школа и младих слависта. Они су упознавани
са радом Вукове задужбине, њеним издањима.
У Вуковој задужбини су активно радили Вукова
научна трибина која слови „Културно наслеђе“
(руководилац др Љубинко Раденковић), Вуково
читалиште (под вођством уреднице Љиљане Си
мић); приређиване су изложбе. Вукова задужби
на је оправдала поверење да може да се стара
о овом здању иако за ту намену годинама није
добијала никакву помоћ оних који су били зва
ничне старатељске адресе. То је и разлог што је
ових дана добила решење надлежних органа да
и надаље користи досадашњи простор, да и да
ље с разлогом на фасади зграде стоји Дом Ву
кове задужбине.
Вук је противницима на којекаква ружења и
куђења одговарао утуцима на утуке. То нас је
охрабрило да издавачку делатност Вукове заду
жбине обогатимо још једном књигом, књигом о
Вуковој задужбини. Славко Вејиновић је часно
обавио поверени му задатак да уобличи књигу
Вукова задужбина у 20. и 21. веку. Приказао је рад
Вукове задужбине када су је до Другог светског
рата водили велики вуковци, почев од Алексан
дра Белића, као и рад обновљене задужбине о
двестогодишњици Вуковог рођења, када су јој на
челу били Милан Ђоковић и Дејан Медаковић,
па и рад за нашег ваката, када смо се трудили
да следимо Вукове трајне поруке и подуке, али
и оно што смо баштинили од великих вуковаца
који су нам претходили, о којима имамо намеру
да о Вуковом сабору 2016. године организујемо
округли сто и објавимо публикацију у којој ће
се наћи прилози о Јернеју Копитару, Лукијану
Мушицком, Адаму Драгосављевићу, Ђури Да
ничићу, Стојану Новаковићу, Ђорђу Поповићу
Даничару, Александру Белићу, Голубу Добраши
новићу... Када сам рецензијом потписивао књи
гу Славка Вејиновића нисам одолео да, на крају,
додам: „Ово је Вукова задужбина!“. ■

ИЗАБРАНИ ОРГАНИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, председник
Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ,
потпредседник
САВЕТ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, председник,
Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ,
потпредседник
Академик ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ,
академик РАЈКО ПЕТРОВ НОГО, АНКА ЖУГИЋ,
БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ, професор, ДЕСИМИР
ШУШЊАР, др ДРАГО ЊЕГОВАН, др ИВАН
ЗЛАТКОВИЋ, ЛАВРЕНТИЈЕ, епископ шабачки,
МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, професор, МИЛОШ
ЈЕВТИЋ, МИОДРАГ ИЛИЋ, мр МИЛОРАД
СИМИЋ, мр МИЛУНКА МИТИЋ, проф. др
ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ, проф. др ЖИВОЈИН
СТАНОЈЧИЋ, проф. др ЗОРИЦА ТОМИЋ,
проф. др ЉУБОМИР ПОПОВИЋ, проф.
др ЉУБОМИР ХАЏИ-ПЕШИЋ, проф. др
МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ, проф. др МИЛОЈЕ
КАЊЕВАЦ, проф. др НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ,
РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ, професор,
РАДОВАН ПОПОВИЋ, РАДОСЛАВ ЗЕЛЕНОВИЋ
УПРАВНИ ОДБОР
Академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, академик
ДИНКО ДАВИДОВ, академик НАДА

МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, ВЕСНА КРУНИЋ,
професор, др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, ДРАГУТИН
БРЧИН, мр ГРОЗДАНА КОМАДИНИЋ,
мр ЖАРКО ДИМИЋ, проф. др АЛЕКСАНДАР
МИЛАНОВИЋ, проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ,
проф. др ПРЕДРАГ J. МАРКОВИЋ
НАДЗОРНИ ОДБОР
МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, мр ЉУБИЦА
НЕНЕЗИЋ, САЊА ДОГРАЈИЋ, СЕКУЛА
ПЕТРОВИЋ, СНЕЖАНА МАКСИМОВИЋ
 ДБОР ЗА НАГРАДУ
О
У УМЕТНОСТИ
др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, др ДРАШКО РЕЂЕП,
ЂОКО СТОЈЧИЋ, ЂОРЂЕ МАЛАВРАЗИЋ,
МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ, РАДА ЂУРИЧИН,
САША МИЛЕНИЋ, СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ,
дописни члан САНУ, СРЕТО БОШЊАК
 ДБОР ЗА НАГРАДУ
О
У НАУЦИ
Академик ДИНКО ДАВИДОВ, академик
НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, академик
ПРЕДРАГ ПИПЕР, др МАРТА ФРАЈНД,
др МИЛОЈЕ ВАСИЋ, проф. др БОШКО
СУВАЈЏИЋ, проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ,
проф. др ПРЕДРАГ J. МАРКОВИЋ, проф. др
СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, дописни члан САНУ

БЕСЕДА
МИЛОВАНА ВИТЕЗОВИЋА

Вуку је живот био
у језику
Наставак са стране 1
Са седамнаест година уписао се у устанике
Јадра које је предводио негдашњи јадарски хај
дук Ђорђе Ћурчија. Као Ћурчијин писар, Вук је и
направио списак устаника и исписао два прва
акта о устанку у Јадру: Писмо лозничком кадији
којим се тражи предаја Лознице и Писмо – из
вештај вожду Карађорђу о усталом Јадру.
После трагичног краја Ћурчијиног, по жељи
оца и по савету Јефта Чотрића, да би изб егао
турску одмазду, пошао је у Карловце да тамо
настави школовање. Ту је непрестано уз про
фесора Лукијана Мушицког, тада најученијег
класичара међу Србима. Похађао је клиричку
школу и био послужитељ у патријаршијској би
блиот
 еци. Од Лукијана је, зближивши се са њим
за цео живот, спознао славеносербску грама
тику, а у библиотеци се начитао. Спознао је де
ла Захарија Орфелина, Павла Соларића, Јована
Рајића, Јована Мушкатировића, Павла Јулинца,
Милована Видаковића, Атанасија Стојковића,
Саве Текелије, митрополита Стефана Страти
мировића...
У Карловцима је стекао вредну основу у спо
знаји укупног дотадашњег српског књижества.
Спознао је тада и све оно од чега ће касније од
устајати кад започне свој реформаторски рад. У
Карловцима се Вук први сусрео и са питањима
језика и ортографије. Још деценију пре Вуко
вог доласка у Карловце, на Конференцији окру
жних директора српских школа у Аустријском
царству митрополит Стефан Стратимировић је
добио сва овлашћења за уједначење српске ор
тографије.
Како се, као наводно престарео, није после
клиричке школе уписао у гимназију, Вук се вра
тио у Србију и постао један од писара Совјета.
Ту је свакодневни сведок реторских Доситејевих
узлета на све теме света, одвајкада до Волтера. У
Совјету је са најшколованијим Србима, школо
ваним у Аустријском царству и у Устанак при
спелим, да стварају српску државу. Ту су Иван
Југовић, Михаило Грујовић, Стефан Живковић,
Миљко Радоњић, Симеон Милутиновић Сарај
лија. Ту упознаје све кнезове и војводе. Како је
имао леп и веома читак рукопис, већина глав
них аката Правитељствујушчег совјета, а најпре
закона о устројству државе која се подиже, ис
писана је Вуковим рукописом.
У Београду станује у кући совјетника Јефта
Чотрића, заједно са негдашњим проф есор ом
Карловачке гимназије Иваном Југовићем који
свакодневно преводи светску историју и Вуку
свако вече чита преведено, учећи га у исти мах
немачком језику и свим знањима у којима је
био највештији. Југовић је потом основао Вели
ку школу (коју је, иначе, отворио Доситеј) и био
њен главни предавач и ректор, а међу првим
ђацима био је и Вук.
Вук се разболео у исто време кад је и Југовић
престао бити ректор Велике школе. Оно што се
од Југовића могло научити, знао је.
Тражећи лека Вук је стигао и у будимску Срп
ску бању (Рац бада), где га свакодневно посећују
и воде велике разговоре, колико о Србији толи
ко и о српском језику учитељ Лука Милованов,
богослов Сава Мркаљ, који је спремао сажетак
славеносербске ћирилице, и студенти медици
не Димитрије Фрушић и Димитрије Давидовић,
који су сневали покретање првих српских нови
на. Већ тада Вук међу њима излази на глас ве
ликог зналца српског језика.
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ада се у Србију вратио хром, по
сле кратког учитељевања у Бео
граду, постао је главни цариник,
писац закона о ђумруцима и су
дија на Доњем Дунаву. Како је и
у Србији, међу ученим и писарима изашао
на глас „зналца српског језика“, Вук као та
кав зналац, заједно са Стефаном Живкови
ћем, тада интендантом руске војске, почиње
да преводи са француског Фенелонову књигу
Живот и прикљученија Телемака, сина Ули
сова, хиљадустрани сажетак античке митоло
гије, историје и филозофије. Стефан францу
ски, Вук српски.
После пропасти Устанка 1813, стигавши у Беч,
у којем су Димитрије Давидовић и Димитрије
Фрушић већ покренули Новине сербске, Вук је
био најписменији Србин из Србије. Као таквог
га је препознао царски цензор Бартоломеј Јернеј
Копитар, и иако му је спис, писан за Новине серб
ске о Карађорђу и судбини српског устанка за
бранио, почео је да га упућује у књижевни рад.
Вук је у Беч стигао годину дана после објављи
вања првог тома бајки браће Јакоба и Вилхел
ма Грима. Упућујући га на њихов траг, Копитар
га наговара да испише и изда збирку народних
српских песама. Тако је настала Песнарица сла
веносербска. Сам Копитар је превео већи део
Песнарице за коју ће одмах потом Јакоб Грим
исписати хвалоспевну рецензију. Успех Песна
рице тражио је да се рад настави. Грим преко
Копитара тражи од Вука да сачини граматику
српског језика, а од обојице тражи да ураде срп
ски речник. Охрабриван од стране Копитара, по
својим знањима и осећањима језика, Вук је у
Писменици српског језика по говору простога на
рода поставио правила нове српске књижевно
сти која њим почиње. Урадио је то тако сигурно
да га је Копитар прозвао граматичким генијем.
Понесен успехом Вук је стекао самопоуздање,
па је улазио и у послове којима се крај није мо
гао назирати и са великом љубављу и необич

ном тачношћу износио оно највредније што се
у народу налазило.
Како је Вук овако одједном, такорећи напре
чац, био са својим Србима и њиховим песмама
прим љен међу прв им нем ачк им интел ект у
алцима, књижевницима и професорима тога
времена?
За то су радиле историјске околности и тежња
немачких интелектуалаца да око Пруске, прво
културно, почну да уједињују немачке државе у
једну. Хиљаду осамсто тринаеста је била година
Наполеоновог пораза, а тиме и пораза францу
ског класицизма, који је већ више од века при
тискао европску културу, нар очито немачку.
Тражио се нови књижевни правац и романти
зам је био у зачетку. Да би се што боље и што
уверљивије примио овај нови правац требало је
да има основу што је могуће ширу, то јест свет
ску, и што дубљу од антике. Гете је увео термин
светска књижевност. Хедер је правио двотом
ну антологију песама свих народа и времена.
А у митологији и фолклору тражена је искон
ска основа. Српске песме су биле највећи корпус
траженог. Георг Рајмер их је преводио, а Гете им
је посветио пуну пажњу и дивљење. Та пажња
и то дивљење доносило је Вуку славу и пажњу
према народу „чије певање замрачује европске
универзитете“.
За дивљење је чињеница да је Вук, у четвртој
години свога књижевног почетка, Српски рјеч
ник завршио за две године и објавио га у својој
тридесетој години, дакле, када иза њега не стоји
оно изборано чело, оне седине као доказ древ
ности и оне епске бриге, већ само искуство де
тињства и младости.
Рјечник је био протумачен латинским и не
мачким језиком, чиме се остварило оно што се
желело и што је записао Грим, превевши Вуко
ву Српску граматику на немачки, да сав учени
свет, уз Српски рјечник учи српски. Тако је по не
мачким жељама и тежњама Вук обавио највећи
српски посао, под менторством Грима и Гетеа.
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ете и Грим су, преко Јернеја Копи
тара, упутили у Беч најперспектив
нијег немачког историчара, Лео
полда фон Ранкеа, да по Вуковом
сведочењу испише новију историју
Срба, која ће под насловом Српска револуци
ја постати и његово животно дело, а историју
српских устанака увести прво на немачке, а
потом остале европске универзитете. Српска
револуција била је историјско признање Срба
као европског народа и његовог права на сло
боду и своју државу, чак неколико деценија
пре уједињења Немачке.
После Српског рјечника, после лајпцишких из
дања српских песама, после његовог пријема
код Гетеа у Вајмару – „ово су најславнији дани
мога живота дојакошњега“, после доделе дипло
ме доктора филозофије Јенског универзитета, на
предлог професора Фатера, Вукова победа је би
ла јасна у целом свету, једино се међу ученим
Србима, који су добро знали класичне језике и
имали класична знања и звања али нису толи
ко добро знали српски народ и његов језик, ни
је примила неколико деценија.
Многи учени Срби Вуковог времена мислили
су да ће српски дух прохрамати са хромим Ву
ком. Посебно су се окомили на његову реформу
азбуке, свођењем на фонетску чињеницу да сва
ки глас има свој знак. Не одричући се јерова, Ву
ку су обећавали да ће му и другу ногу пребити.
Вук се није престрашио њихових претњи ни
кад су му у лице изречене. Још мање се обзирао
на њихову ученост.
Тај вечито, у породичном животу, задужени
Вук, у расправама о језику и књижевности ни
коме није остао дужан.
Данас, ми о времену обнове српске државе
можемо говорити као о времену владе вожда
Карађорђа, кнежева Милоша и Михаила Обре
новића и кнеза Александра Карађорђевића и
времену уставобранитеља, али ћемо најмање
погрешити и најпотпуније га именовати ако га
назовемо Вуковим временом.
Они су образовали државу, а Вук је образо
вао народ. Вук је делом зајемчио Србе као народ
пред светом и пред њима самим. Понудио је Ср
бима огледало њиховог живљења и мишљења,
у коме ће се убудуће препознавати. Без будућ
ности је држава без образованог народа. Обра
зованом народу не мањка државе.
Вук се показао као Карађорђе и као Милош у
српском духу. Стамени устаник на књижевном
пољу рубио је као Карађорђе, али се у немашти
ни и другим невољама знао довијати као кнез
Милош. Вук је гледао мимо свога времена и ни
је имао милости за своје смртне савременике,
заслепљене својим временом. У обрачунима са
њима није се зауставио ни када је једном но
гом, можда оном са штулом, био у вечности.
О њем у се са истом паж њом гов ор ил о на
европским универзитетима и у царским поли
цијама. Сви су се питали за кога ради, а нису
видели да ради само за свој народ.
Сви ми можемо говорити: Ово је мој народ
– препознајући се у оном како нас је Вук свету
представио. И једном, овде, морамо признати да
смо Вуков народ. Он нам казује ко смо, од првог
плача до тужбалице око гроба.
Нису Вукови противници били мањи Срби од
њега. Они су само мање разумели свој народ и
много више ценили свој значај.
Ко сагледа Вуково дело не верује да је један
човек у своме веку могао толико урадити. За
свој народ је урадио онолико колико у другим
народима, под најбољим приликама, ураде на
ционални институти за сто година.
Рат за српски језик и правопис био је добијен
онда када га је Вук и почео. Зар ћемо га изгуби
ти отуђењем језика од народа?
Вуку је живот био у језику. И он у језику жи
ви! ■
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ДРАШКОВ РАБОШ

Књижевни Аранђеловац

Н

Учесници научног скупа: Љубодраг Ристић,
Љубинко Раденковић, Драгана Ђурић

Шумадија кроз векове
Вукова задужбина,
општина Аранђеловац
и Удружење грађана
„Баштина и будућност
– Аранђеловац 1859“
организовали су 23.
септембра 2015. године
у Аранђеловцу научни
скуп под називом
„Шумадија кроз векове:
језик, историја
фолклор“

С

куп у Аранђ ел овц у –
Шумадија кроз векове:
језик, историја фолклор
одржан је у оквиру ду
гогодишњег успешног
рада Вукове задужбине на органи
зовању научних скупова о слојеви
ма култура појединих заокружених
просторних културолошких целина,
као и припреми и објављивању ве
ликих регионалних зборника о сло
јевима култура у Србији. На скупу
је поднето више научних саопште
ња и реферата:
• Др Драшко Ређеп (Нови Сад), Књи
жевни Аранђеловац,
• Др Марија Чернова(Универзитет у
Краснојарску, Русија), Аграрни развој
Шумадије у другој половини XIV века,

• Д р Љуб од раг Рис тић (Балкан ол о
шки инс тит ут САН У), Шум ад иј а у
делу Амија Буеа,
• Др Љубинко Раденковић (Балкано
лош ки инс тит ут САН У), Бадњ ак у
Шумадији,
• Др Бошко Сувајџић (Филолошки фа
култет, Београд), Српске народне пе
сме и Шумадија,
• Др Бранко Златковић (Институт за
књижевност и уметност, Београд),
Шумадијски устанци – покретачи
културне и духовне обнове (истори
ја и предање),
• Мср Драгана Ђурић (Београд), Одре
ђивање судбине у народном веровању
у Шумадији,
• Мср Ивана Гавриловић (Крагујевац),
Просидба девојке у околини Раче Кра
гујевачке.
У дискусији су високо оцењени под
нети реферати и саопштења и дате кон
кретне сугестије како би се поједини
текстови, до њихове финалне обраде
и припреме за штампу, побољшали и
временски и просторно прецизније од
редили према појединим догађајима и
личностима из наше прошлости.
Иначе, овај изузетно успешни скуп
одржан је у оквиру ширег програма
на обележавању и свечаном уручива
њу Награде Миле Недељковић, која се
додељује појединцима за најбољу са
времену српску фолклористичку књи
гу и проучавање усмене традиције.
Скуп је припремио Организациони
одбор, који су чинили др Иван Злат
ковић, др Љубинко Раденковић и др
Бошко Сувајџић.

Снежана БОЈИЋ

И

ма ли веће части за професора
Катедре за српски језик Фило
лошког факултета од данашње
прилике да се на овом мес ту
обрати вама и говори на про
моцији једне од најлепших књига о творцу
српског књижевног језика, о ономе чији лик
знају и сви неписмени Срби у последња два
века. Нема нико да не зна ко је Вук и како из
гледа његов лик, таквих нема ни у Србији, а
ни међу Србима у расејању, Вук је наше на
ционално обележје.
Милован Витезовић ће остати упамћен као
велики вуковац. Два су разлога за то – телеви
зијска серија о Вуку Караџићу и монографија
Вук Наш насушни о којој је данас реч.
Серија Вук Караџић наш је најбољи подсет
ник на живот и рад реформатора српског јези
ка и правописа, на деценијама оспораваног и
потом с правом хваљеног и слављеног Вука, јед
ног од највећих српских делатника, онога чија
је мисија постала легенда. Србима је одавно ја
сно да без Вука нема ни буквара, нема ни азбу
ке, без Вука нема народне књижевности, нема
ни историје.
Монографија Вук наш насушни има више од
пет стотина нумерисаних страна. Њен садржај,
лепота и ликовно богатство одмах су је промо
висали у капитално дело наше културе и једну
од најзначајнијих књига којом се окитило срп
ско издаваштво у 2015. години.
Ако се осврнемо на наслов књиге и потражи
мо објашњење у Речнику српског језика, онда
вреди рећи да речник уз придев насушни беле
жи следећа објашњења – преко потребан, ну
жан, неопходан, неизбежан, неминован, онај
без кога се не може. Речник је књига којој ваља
веровати. Да је Вук Стефановић онај без кога се
не може јасно показује монографија и данашња
промоција и сви ви који јој присуствујете.
Монографија доноси и чувено Писмо кнезу
Милошу Обреновићу и хронолошки преглед Ву
кових путовања, те још десетак Витезовићевих
текстова, али и антологијске текстове о Вуку. На
вешћемо само неке ауторе: Зоран Глушчевић,
Јернеј Копитар, Леоп
 олд Ранке, Мина Караџић,
Милан Ђ. Милићевић, Јаков Грим, Љуб омир
Стојановић, Стојан Новаковић, Веселин Чајка

аше намере су једно.
Њих ов а мањ е-виш е
успешна оствареност
нешто сасвим, сасвим
друго. Не умем да ка
жем, чак ни да помислим, шта је
Сервантес могао као одговор на пи
тање свих наших гимназијских пи
тања – Шта је писац хтео да каже?
– да одговори, на питање о добрим
а можда и скроз иронијским зами
слима поводом Дон Кихота. Знаме
нити писац шпанског језика, Мек
сиканац Карлос Фуентес чак, после
пажљивих истраживања, тврди ка
ко ни Сервантес уопште ни прибли
жно није био докраја свестан онога
што је, као прекретницу епохе, на
писао. Каснији векови златника па
жње су све то преточили у ремекдело. Фуентес читав случај упоређу
је са Колумбом: исто није знао шта
је, славни морепловац, открио.
Све ово и оволико говорим и у ве
зи са наменом и стварним, каснијим
животом многобројних наших зда
ња. Није ли у историји српског парла
ментаризма баш мањак био станиште
српске скупштине? Није ли синагога
већ деценијама јединствена, ако не и
једина концертна дворана Новог Сада?
Није ли некадашње начелство изузет
на, примерена, отмена а гостољубива
библиот
 ека у Деспотовцу? Није ли...
Зна се да је Старо здање у Аранђелов
цу намењено саборним, скупштинским
сеансама оних дана, обреновићевских
дана. Нема никакве сумње да су неи
мари тог добро изнађеног габарита са
баснословним већ парком, јединстве
ним не само у нас, унапред отклонили
сврсисходност друкчије врсте. Кад оно,
пола века то здање репрезентног пои
мања сведене моћи и самосталности
постало је утицајно седиште, а богме
и средиште књижевности, вајарства,
филозофије...
Моји доживљаји у тим многоброј
ним мојим доласцима у Шумадију,
као заштитни знак, вечито су били
овер ен и том кућ ом разу м ев ањ а и
толеранције. Један мој приправник,
правн ик у „Неоп ланта филм у“, где
сам био директор, у мом именику је
Смотру унеколико друкчије схватио. И
уместо имена смотре – мермер и зву
ци – написао је све у две речи. А с об
зиром на Венчац и вајарску колонију,
наочито и одавно чувену, турнир лепе
речи прозвао: Мермер и звуци. Шта да
се ради, подухват је утолико значајни
ји уколико има различите одјеке. Сто

лица из Аранђеловца зацело и сада
добро стоје у свим хроникама књи
жевног и културног живота Србије.
Као да сам из Шумадије и стога што
је нико други него строги и праведни
Данко Поповић, аутор прослављене
Књиге о Милутину, објавио: „Кад Аран
ђеловчани сретну Драшка, не питају
га када си дошао, него када си се вра
тио“, то је обавезивало, силно. Долазио
сам, давне већ 1971. са Бранком Ћопи
ћем у зановљено, раскошно здање, чија
је Кнежева дворана постала неизбри
сиво окриље за монументалне слике
Данице Антић и Алека Ђоновића. Не
усуђујем се ни да натукнем ко је све
онде био, говорио, сликао, тумачио, по
лемисао. Аранђеловац је постао двор
савремене књижевности српске. Он
де се писало, али не по диктату или
на јефтиној разини пригодне књижев
ности. Безмало читава књига еписто
ла, махом писаних на моју новосадску
адресу, Душана Матића, под култним
насловом Прошлост дуго траје, пи
сана је овде, на по много чему чуве
ној тераси Старог здања, у рекламним
блоковима Буковичке бање, све негде
од почетка до краја седме деценије,
до песниковог одласка, 1980. Данко је
уређивао едиције у издавачкој кући
„Напредак“. Онде је, равно пре триде
сет година, објављена моја књига Све
руже Србије, у естетској наочитој опре
ми Радета Ранчића. Неуобичајеност,
готово наизглед породична, бањска
атмосфера, као да је великој аранђе
ловачкој причаоници, на којој јој је
слободно у оним давним годинама,
могао да позавиди престонички дух
арбитраже, било је толико много сло
бодног, али и поучног. О томе је писао,
између осталог, веома узбудљиво Срба
Игњатовић. Онде сам упознао Мирка
Демића, али, уосталом, у толико на
врата друговао са Глигорићима, Риб
никарима, Вучовима, али и са Мирком
Божићем, Маком Диздаром, обилазио
школе са Антићем, бранио, заједно са
Матићем, први, у жуто обојени спо
меник у парку, нашег незаборавног
јунака, јапанског пријатеља Кенгира
Азуме, следбеника и Марина Мари
нија, у бурним, бесаним ноћима слу
шао Стојана Дечермића како у једном
стиху са нашим изворним акцентима,
спај а Мор аву и Пар из, прес тон иц у
светла... Онде сам писао, у оном про
страном апартману лево од Кнежеве
дворане, сачекао првог слепог миша, а
касније и читава јата насељена у висо
ком оном крову, познатом са свих бањ
ских разгледница.

ВУК НАШ НАСУШНИ

Када бих у једној реченици, али са
битним глаголом испољавања и тајне,
сажео своје искуство из Аранђеловца,
под вечито свежим поветарцем са Бу
куље, онда би се одмах јавило мно
штво других и друкчијих одраза. Свест
о томе да је огледало разбијено, и да
је равнотежа у свету око нас али и у
нама заувек нарушена, била би и ов
де пресудна. Но, извесна игривост, из
нутра изнађена, продорна, зацело и
сад настоји да све успостави, да на
ново сагради.
Можда се нигде као овде традицио
нално и савремено није толико меко,
чак унеколико нежно дотицало.
Једног дана, да бих измакао гужви
заиста фестивалској, био сам се скло
нио на Букуљу, и код Бобана, у оном
ловачком доку, нешто сам – каобаја
ги – радио. Паун, пони, још неке жи
вотиње. Посете ђака и пензионера.
И два момчића који се играју, њака
ју као кљусе, све уз строги Бобанов
глас: Никол а, остав и га већ једн ом
на миру! Као у рефрену, то име, Ни
кола, јављало се непрекидно. За руч
ком кажем ја прекорно како греши,
кори само Николу, а обојица су били
унеколико живахни с оним понијем.
На то Бобан једноставно мени и сви
ма, граду и свету одговори да се сва
ки од њих зове Никола. Дакле, и његов
син. И син његовог брата. Не говори се
узалудно: Никола, песме доброг здра
вља. Јединство је у маломе, размири
це у великом.
А онда, када је већ реч о тој аранђе
ловачкој чудесној симбиози старин
ског и модерног поимања света, не
могу да сметнем с ума, док пишем и
док пишем, како у Липовцу, у старој
школи, где је такође била орна и тру
дољубива и слободна ликовна коло
нија, остаје за сва времена запамћен
покушај Данице Антић. Ова наша сли
карка из гласовите групе Десеторица
(Рибар, Шупут, Сокић, А. Челебоновић,
Трумић, Граовац...), на трошном зиду
школског здања, под стрејом, насли
кала је – велемајстор цветних наших
тема, један шумадијски ћилим. Како
су годишња доба протицала, и како
сам свраћао пред тај осликани зид, та
ко се ћилим мењао. Упркос несносној
врућини и леденим ноћима, ћилим је
опстајао. Сад добро видим: вредело је
бивати у Аранђеловцу. И одлазите бар
с времена на време у Шумадију. Спој
трајања и обазриво склоњене уста
ничке ватре овде је увек био, и остао,
лековит, истинит, непролазан.

Драшко РЕЂЕП

атрибут енциклопедије, навешћемо само не
ка имена: Илија Бирчанин, Алекса Ненадовић,
Карађорђе, Васа Чарапић, Јован Курсула, Про
та Матеја Ненадовић, Стеван Синђелић, Доситеј
Обрадовић, Иван Југовић, Милош Обреновић,
Његош, Бранко Радичевић, Филип Вишњић – ту
су и друга имена Вукових савременика. Уз сва
ко име налазимо добро одабрану фотографију
или портрет, што још једном потврђује да је ово
и енциклопедија Вуковог времена.
Монографија изгледа српски, неки би рекли
светски.
И да закључимо да је ово монографија о вели
Проф. др Вељко Брборић, управник Катедре за српски језик
ком реформатору и ономе који је сакупио цело
купно народно благо, ономе како рече академик
Филолошког факултета у Београду, беседио је на промоцији
Матија Бећковић који је рођен у Србији, који је
књиге Милована Витезовића „Вук наш насушни“, која је одржана 50 година живео у Бечу, ономе коме је жена била
Немица, пријатељ, побратим и кум Словенац и
у Свечаној сали Дома Војске Србије у Београду, 1. октобра
Хрват, ономе ко је носио турски фес и сахрањен
2015. године. Доносимо шире изводе из ове беседе
са руским крстом, ономе који почива на уласку
у Саборну цркву, који уз Св. Саву и Његоша чи
ни Свето тројство српске културе.
И на крају вреди рећи, Вук се жртвовао за на
новић, Владан Недић, Павле Поповић, Иво Ан подухвата, највећег у његовом народу који се ционалну ствар, није га Србија на почетку рада
дрић, Јован Скерлић, А. Белић и још двадесетак историјски обнављао“.
баш волела, било је свакаквих забрана, отпор Ву
аутора... Овај део је тематски подељен у три под
Ова књига-монографија, то је неспорно, даје ковој реформи трајао је пола века, али је Вук до
наслова: Савременици о Вуку, Одјеци о делима све што морамо знати о Вуку, даје то прегледно бро знао шта значи образовање и култура, па се
Вука Караџића и О Вуку и делу.
и квалитетно, поуздано и аргументовано, али вреди упитати куда данас културно и образов
Потом следи део монографије с насловом Пе и са, може се рећи, изванредним осе
но идемо, да можда не срљамо када
сници славе Вука, где се доноси 47 песама наших ћањем за меру да се на најбољи мо
смо образовање и културу склонили
познатих песника који су опевали Вука. Овде гући начин осветли живот и рад Вука
на маргину, а медијски атакујемо на
наводимо само неколико имена: Матија Бећ Караџића. Када је прелистамо може
сваку пристојну памет оним што ни
ковић, Љубивоје Ршумовић, Љубомир Симовић, мо се упитати како смо досад могли
је ни култура ни образовање. Србија
Душко Радовић, Десанка Максимовић, Алекса без ње, од сада се то питање неће по
и Београд ће бити домаћини Међуна
Шантић, Петар Петровић Његош, Лаза Костић, стављати.
родног (светског) конгреса слависта
Бранко Радичевић, Јован Јовановић Змај. Ово је
Мон ог раф иј а је опрем љен а бри
2018. године, то су објавили медији и
антологија српског песништва о Вуку Караџи жљиво одабраним фотографијама и
на Новом Зеланду, али не и у Србији.
ћу. Нема значајнијег песника у Србији, и то већ илустрацијама од Збора у Орашцу на
Специјална тема Конгреса биће Вук
два века, да није запевао и о Вуку.
Сретење Господње (1804), прелепим
Караџић. Данас је Србија медијски
Монографија се завршава Општим погледом фотограф иј ам а Тршић а, цртеж им а
потопљена најрђавијим садржајима,
на Вуков рад најбољег Вуковог биографа Љубо Уроша Предића, али и бројним фото Вељко Брборић
националне институције нико не по
мира Стојановића и завршним текстом Мило графијама наших духовних светили
миње. Однос према култури и обра
вана Витезовића – После свега. У завршној речи шта, наших манастира, и фотографијама из већ зовању је као однос сетве и жетве, не можемо
аутор каже: „Стварајући ову монографију нисам помињане серије Вук Караџић, али и фотогра жети само оно што је сејао Вук, морамо понешто
имао никаквих колебања и двоумљења. Циљ ми фијама дворца Шенбрун у Бечу, Москве, Санкт и сами засадити.
је био да се Вукова величина и значај потпуно Петербурга, Варшаве... Ове илустрације додатно
Вук нас је учио саборима, а не поделама. Од
разумеју и самим листањем. Вука Стефанови осветљавају Вуков живот и његов рад.
Вука се и данас има шта учити. Вуку слава и
ћа Караџића поим
 ам истовремено и као чове
Монографија даје важне податке са сликама хвала, вама хвала на пажњи!
ка и као народ. Био је човек великог културног знаменитих Срба Вукова времена, то јој даје
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Вук је наше
национално обележје
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Четвртак, 30. април 2015. године
У Свечаној сали Вукове задужбине одржан је
састанак Друштва за српски језик и књижевност
Србије. На дневном реду је била припрема Књи
жевне олимпијаде која је одржана 9. и 10. маја
у Сремским Карловцима и Републичког такми
чења из српског језика и језичке културе које је
одржано 22. и 23. маја у Тршићу, у оквиру Ђач
ког Вуковог сабора.
У Геронтолошком центру у Београду предста
вљена је Даница за 2015. годину. Представљању
су присуствовали Милош Немањић, члан Редак
ције листа Задужбина, Божидар Пешев, аутор, и
Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта.
Уторак, 5. мај
Даница за младе, седмо годиште, представље
на је у Основној школи „Руђер Бошковић“ у Бе
ограду. Даницу су представили Божидар Пешев
и Рајко Лукач, аутори, Љиљана Симић и Богдан
Бјеговић, ученик четвртог разреда.
Субота, 9. мај
У организацији Друштва за српски језик и
књижевност Србије, у Сремски Карловцима је
отворена „Књижевна олимпијада“ за ученике
основних и средњих школа Србије (9. маја за
основне школе и 10. маја за ученике средњих
школа). Вукова задужбина се, као покровитељ
награда, и ове године придружила организаци
ји манифестације.
Субота, 16. мај
Манифестација „Ноћ музеја“, која се на по
пуларан начин бави музејима и културном ба
штином, одржана је по дванаести пут. Вукову
задужбину је, овом приликом, посетило више
од хиљаду заинтересованих грађана.
Уторак, 19. мај
У Центру за културу у Омољици представље
на су издања Вукове задужбине. О књигама су
говорили др Миодраг Матицки, Љубомир Ми
лутиновић и Љиљана Симић.
Четвртак, 21. мај
У организацији Огранка Вукове задужбине у
Сомбору, а у сарадњи са подружницом Друштва
за српски језик и књижевност, Кола српских се
стара и градском библиотеком „Карло Бјелицки“
у Сомбору је почела манифестација „Ћирилица
пише срцем“ усмерена неговању српског језика
и чувању ћириличног писма.
Субота, 23. мај
У Тршићу је одржано Републичко такмичење
из српског језика и језичке културе за ученике
основних школа (средњошколци су се такми
чили 24. маја). Вукова задужбина, је и ове го
дине, у својству покровитеља, за ученике који
су освојили једно од прва три места, и њихове
наставнике, обезбедила дарове у књигама, а за
оне који су освојили прво место и велики сре
брњак с Вуковим ликом.
Овогодишња манифестација „Дани ћирили
це“ отворена је у просторијама ОШ „Бора Радић“
у Баваништу свечаном доделом награда нају
спешнијим учесницима конкурса.
Вукова задужбина је, и ове године, подржала
манифестацију „Дани ћирилице“ и своја издања
даровала за награђене учеснике конкурса.
У конаку манастира Шишатовац Удружење
завичај и Клуб новинара Сремска Митровица,
уз благослов владике сремског Василија и по
кровитељство града Сремске Митровице орга
низовало је свечаност поводом 200 година од
кад је Вук Караџић од гуслара почео записива
ти српске епске песме у манастиру Шишатовац.
Учествовали су познаваоци епске поезије, глум
ци, гуслари, народни певачи и други уметници.
Свечаности је присуствовао др Миодраг Матиц
ки, председник Задужбине.
Понедељак, 1. јун
Основан Огранак Вукове задужбине у Перту
(Аустралија), први на аустралијском континенту.
За председника огранка изабран је Илија Илић.
Уторак, 2. јун
У Основној школи „Др Арчибалд Рајс“ пред
стављена је Даница за младе VII. Учествовали
су писци: Гордана Малетић, Божидар Пешев и
Рајко Лукач и Љиљана Симић.
Среда, 3. јун
У дворишту Змајеве куће у Сремској Камени
ци отворене су 58. Змајеве дечје игре. Игре су
отворене уручивањем признања за стварала
штво за децу или за популарисање књига на
мењених најмлађима. Змајев штап припао је
Анђелку Ердељанину, песнику и приповедачу,
а за изузетан стваралачки допринос савреме
ном изразу у књижевности за најмлађе награ
ђена је Гордана Малетић, писац, преводилац и
књижевни приређивач, члан Редакције Дани
це за младе.
Четвртак, 4. јун
Приликом представљања Данице за младе VII
у Основној школи „Никола Тесла“ у Новом Са
ду у оквиру Змајевих дечјих игара, ученици –
чланови „Радионице бајки“ извели су посебан
програм. Присуствовали су Миодраг Матицки,
уредник, и писци Гордана Малетић, Рајко Лукач,
Душан Поп Ђурђев и Љиљана Симић.
Петак, 5. јун
У Свечаној сали Вукове задужбине председ
ник Управног одбора Вукове задужбине проф.

др Бошко Сувајџић угостио је владику рашкопризренског, Теодосија, који је пружио подршку
новом броју Данице за 2016. годину – тематски
везаној за Косово и Метохију.

Вејиновић, аутор књиге Вукова задужбина у 20.
и 21. веку, говорио је о овој књизи која је упра
во изашла из штампе, а тиче се рада Вукове за
дужбине.

Субота, 27. јун
Манифестација „Ћирилица огледало српске
душе“ одржана је у Великом Поповцу. Прису
ствовали су др Миодраг Матицки, председник
Скупштине, проф. др Бошко Сувајџић, председ
ник Управног одбора, и Снежана Бојић, секре
тар Вукове задужбине.

Недеља, 20. септембар
У Тршићу је одржана завршна свечаност 82.
Вуковог сабора. Свечану беседу говорио је проф.
др Бошко Сувајџић, председник Управног одбо
ра Вукове задужбине.

Среда, 1. јул
У Вуковој задужбини је, по седми пут, обеле
жена годишњица смрти и рођења академика
Дејана Медаковића (Загреб 7. 7.1922 – Београд
1. 7. 2008). Тим поводом Вукова задужбина и ИК
Прометеј из Новог Сада организовали су сусрет
са сарадницима и уприличили разговор о књи
зи др Драшка Ређепа Српски север. Говорили су:
Бранко Златковић, Бошко Сувајџић, Драшко Ре
ђеп, Радован Поповић и Весна Пешић. У про
граму су учествовали: Снежана Бојић и Бошко
Петров. Овом приликом, лауреат награде Вукове
задужбине за уметност за 2009. годину Славо
љуб Галић Ђани, из Крагујевца, даровао је Ву
ковој задужбини слику Милутинове зидине из
колекције „Снови Хиландара“.
Недеља, 12. јул
На Петровдан, Фондација Вукове задужбине
за Жабљак – Шавник – Плужине, и ове године
у Петници код Шавника, доделила је награде
за најбоље литерарне, ликовне и ручне радове
ученика основних и средњих школа у Црној Го
ри. Свечаном уручивању награда присуствовао
је управник Вукове задужбине мр Љубомир Ми
лутиновић и уручио књиге које је Вукова заду
жбина даровала награђеним ученицима.
Среда, 15. јул
Одржан XVI Дубравски сабор у организацији
Завичајног друштво Дубрава из Стопање (код
Трстеника). Саборска свечаност посвећена је се
ћању на 1915. годину. Овом приликом, поред бо

Понедељак, 21. септембар
У оквиру Дана европске баштине у Вуковој за
дужбини је отворена изложба награђених ра
дова – лутака деце из наше земље и расејања,
која су учествовала на наградном конкурсу „Да
ни ћирилице“ у Баваништу, у мају 2015. године.
Присутне је поздравио Миодраг Матицки, пред
седник Задужбине, а Оља Пајин, књижевник, го
ворила је о старим занатима.
У организацији Градске библиотеке Карло Бје
лицки и Огранка Вукове задужбине у Сомбору,
поводом рођења Јована Хаџића, књижевника,
преводиоца, правника, једног од оснивача и пр
вог председника Матице српске, Марија Чачић,
руководилац Завичајног одељења, одржала је
21. и 22. септембра предавање о животу и делу
овог знаменитог Сомборца. Излагање су, у сво
јим учионицама, пратили ученици Гимназије
Вељко Петровић и Средње техничке школе, са
својим професоркама Лидијом Неранџић Чан
дом и Снежаном Клепић, чланицама Огранка
Вукове задужбине. Предавање је подстакнуто
идејом да се средњошколцима предоче знаме
нити Сомб орци који су својим стваралачким
радом оставили значајан траг у историји кул
туре града.
Уторак, 22. септембар
Одржана XX (130) седница Управног одбора
на којој је размотрен предлог– услуге израде
отворене платформе за дигитално-хуманистич
ка истраживања и дигитализацију Сабраних де
ла Вука Стеф. Караџића.
У Свечаној сали Дома Вукове задужбине одр
жана је промоција књига Поетика форме у про

КУД Светозар Марковић из Медвеђе на 82. Вуковом сабору
гатог културно-уметничког програма, уручена
је Моравска повеља Љубиши Ђидићу, књижев
нику из Крушевца.
Петак, 4. септембар
Учесници 45. Међународног скупа слависта
на Филолошком факултету у Београду, студенти
славистике из целог света, за време тронедељ
ног боравка у Србији посетили су Вукову заду
жбину.
Понедељак, 14. септембар
Осамдесет други Вуков сабор почео је у Трши
ћу и у Лозници. Спомен-плоча Јернеју Копитару
откривена је у Музеју језика и писма у Тршићу.
Саборска недеља трајала је до недеље, 20. сеп
тембра, када је одржана завршна свечаност.
Четвртак, 17. септембар
У Вуковој задужбини одржано је саборовање о
старом Београду које је покренула Љиљана Си
мић, уредница Вуковог читалишта. Гости овог
догађаја били су пензионери Старог града и не
кадашњи ђаци Прве београдске гимназије, који
прослављају 70. рођендане. Миодраг Матицки је
представио своју књигу Цегер пун љубави и гово
рио о Дорћолу и Бајлонијевој пијаци.
Петак, 18. септембар
У Библиотеци Вуковог завичаја у Лозници,
у оквиру саборских дана, Вукова задужбина је
представила издања која су објављена поводом
150 година од смрти Вука Караџића. У програму
су учествовали: Миодраг Матицки, Бошко Сувај
џић и Славко Вејиновић. Они су представили
окончани рад на Сабраним делима Вука Кара
џића у 36 књига, као и објављивање фототипског
издања Ковчежића (Беч, 1849) Вука Караџића и
избор Вуковог народног блага у књигама обја
вљеним на немачком и на руском језику. Славко

зи српског постмодернизма и Из чистог немира,
аутора слависткиње из Украјине, Але Татаренко.
О књигама су говорили Гојко Тешић, Алексан
дар Јерков и ауторка.
Среда, 23. септембар
Вуков а зад ужбин а, опш тин а Аранђ ел ов ац
и Удружење грађана „Баштина и будућност –
Аранђеловац 1859“ организовали су у Аранђе
ловцу Научни скуп Шумадија кроз векове: језик,
историја фолклор, у оквиру ширег програма на
обележавању и свечаном уручивању Награде
Миле Недељковић, која се додељује појединцима
за најбољу савремену српску фолклористичку
књигу и проучавање усмене традиције. Скуп је
припремио Организациони одбор, који су чини
ли др Иван Златковић, др Љубинко Раденковић
и др Бошко Сувајџић.
Четвртак, 24. септембар
У Вуков ој зад ужбин и, у програм у Вуков ог
читалишта, поводом Дана европске баштине,
предшколци из вртића Теразије са васпитачи
цом Оливер ом Марковић, извели су игроказ
старих речи и имена. Божидар Пешев, песник,
говорио је стихове за маме и бебе.
Понедељак, 28. септембар
У оквиру Дана европске баштине, у Вуковој
задужбини, ученици Медицинске школе из Бе
ограда извели су игроказ „Песмом и игром кроз
старе занате“. Наталија Тапић, ученица Основ
не балетске школе „Лујо Давичо“, уз клавирску
пратњу Ђурђине Убовић, извела је старе дечје
игре са луткама; Марко Алексић је говорио о
Марку Краљевићу, о витезовима и старим за
натима. Етнопевање су извеле Јована Мики
лић, сестре Миленковић, Анастасија Рајевић и
Кристина Радић. Овом програму присуствова
ли су ученици Средње економске школе „Нада

Димић“ из Земуна и ученици Медицинске шко
ле из Београда.
Петак, 2. октобар
Вукова задужбина се придружила хуманитар
ној акцији и даровала своја издања за обнову
Библиотеке ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Смеде
рева, која је страдала у пожару.
Петак, 9. октобар
Одбор за доделу награде „Дејан Медаковић“
одржао је седницу у просторијама Вукове за
дужбине и донео Одлуку да се награда „Дејан
Медаковић“ за 2015. годину додели академику
Нади Милошевић Ђорђевић за студију „Ковче
жић“ Вука Караџића, објављен у Вуковој заду
жбини 2014. Одбор је радио у саставу: др Драшко
Ређеп, председник, Радован Поповић и проф. др
Бошко Сувајџић.
Одржана је четврта седница Одбора за доде
лу награде Вукове задужбине у области умет
ности. Одбор је донео одлуку да се награда за
2015. годину додели Милисаву Савићу за роман
La sans Pareille.
Управни одбор Фонда „Саша Петровић“ одржао
је седницу у просторијама Вукове задужбине.
Четвртак, 15. октобар
Поводом 55 година рада Филозофског факул
тета у Косовској Митровици, Вуковој задужби
ни је, на Дан Факултета, на свечаној академији
одржаној у Дому културе у Звечану уручена По
себна захвалница за успешну сарадњу у очува
њу и неговању српског језика и књижевности.
Захвалницу је примио председник Вукове заду
жбине др Миодраг Матицки.
Четвртак, 22. октобар
У Вуковој задужбини, у оквиру Трибине „Ста
ри Београд“ одржана је промоција књиге Ми
лоја Поповића Каваје Били смо млади док не
остарисмо. Трибина „Стари град“ намењена је
грађанима трећег доба, али и младима, с циљем
да се евоцирају успомене и сећања на некада
шњи Београд, његову културу и развој.
Среда, 28. октобар
У оквиру припрема за 28. Изборну скупштину
Вукове задужбине одржане су редовне седнице
Надзорног одбора, Савета Вукове задужбине и
Управног одбора. Чланови одбора су размотри
ли Годишњи извештај (новембар 2014 – октобар
2015), Програм рада за 2016. годину и Предлог
кандидата за органе Вукове задужбине, као и и
предлог добитника признања и награде Вукове
задужбине у области науке и у области уметно
сти за 2015. годину. Документа су усвојена једно
гласно и упућена Скупштини Вукове задужбине
на разматрање и одлучивање.
Петак, 6. новембар
У Основној школи „Вук Караџић“ у Београду
представљена Даница за младе. Учествовали су:
Гордана Маленић, Божидар Пешев, Рајко Лукач
и Љиљана Симић.
Истакнутом певачу народне и староградске
муз ике Пред рагу Гојков ићу Цун ет у у Кам е
ној сали Радио Београда уручено је признање
„Златни микрофон“ које му је уручио директор
Радио Београда Миливоје Михајловић. Пред
седник Скупштине Вукове задужбине Миодраг
Матицки уручио је Гојковићу Захвалницу Ву
кове задужбине и сребрњак с Вуковим ликом
за допринос очувању традиције у форми извор
не народне песме, а Живорад Ајдачић Награду
за животно дело Културно-просветне заједнице
Србије за све што је учинио за српску културу и
њену промоцију у свету.
Субота, 7. новембар
У Перту (Аустралија), на сајму књига, Огра
нак Вукове задужбине представио се богатим
програмом. Одржано је такмичење за најлепши
ћирилични рукопис и такмичење у рецитовању
епске песме. Одржан је и састанак певача – по
тенцијалних чланова Хора СЦ и састанак корео
графа српских фолклорних група. Представљене
су и новообјављене књиге Вукове задужбине и
књиге превода Љиљане Ристић. Гостовали су гу
слари, фрулаши и тамбураши.
Уторак, 10. новембар
У свечаној сали Народне библиотеке Србије,
у присуству великог броја задужбинара, пред
ставника државних институција, огранака, по
вереника, добротвора, одржана је 28. Изборна
скупштина Вукове задужбине. На седници су
разматрани: Извештај о раду за период новем
бар 2014 – октобар 2015, Програм рада за период
новембар 2015 – октобар 2016, листа предлога
за председника и потпредседника Скупштине,
чланове Савета, Управног одбора, Надзорног од
бора и одбора за доделу награде Вукове заду
жбине у области науке и у области уметности.
Скупштина је усвојила предложена документа,
уручене су захвалнице добротворима и вели
ким добротворима, саопштене су одлуке о на
градама за уметност и за науку за 2015. годину.
Скупштина је акламацијом потврдила предлог
Управног одбора о увођењу посебног признања
– Награде Вукове задужбине за дело посвећено
Вуку за свеукупни допринос проучавању Вуко
вог живота и дела, као и за неговање вуковских
принципа и вредности у српској култури. Добит
ник овог признања за 2015. годину је Милован
Витезовић. Уводну реч „Време утука“ одржао је
др Миод
 раг Матицки а свечану беседу Мило
ван Витезовић.

Приредила Снежана БОЈИЋ
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ада се буду сумирали
рез улт ат и обел еж а
вањ а двес тот е год и
шњице Другог српског
устанка требало би за
памтити да су 2015. године служе
не литургије и помени погинулим
устаницима уз пратећи уметнички
програм у местима великих бита
ка Другог српског устанка: у Тако
ву (23. априла), на Љубићу (6. јуна)
и Дубљу(26. јула). Организована су
два научна скупа: Двестагодишњи
ца Другог српског устанка – Утеме
љење српске државности 1815–2015,
одржан у Пожаревцу у организаци
ји Народног музеја у Пожаревцу и
Филозофског факултета из Београ
да, док је научни скуп у Чачку Срп
ска револуција и обнова државно
сти Србије – Двеста година од Дру
гог српског устанка организован у
сарадњи Историјског института из
Беог рада и Међуопштинског исто
ријског архива у Чачку.
Форма је испуњена, дуг према пре
цима измирен, али после свега оста
је отворено питање да ли се и колико
суштински негује традиција српске
револуције, јер смо сведоци како је
протекло обележавање јубилеја Пр
вог српског устанка: од помпезне ме
дијске халабуке 2004. године до 2013.
године када се нико није сетио јед
ног од највећих националних пора
за. Ваљало би, дакле, промишљати и
говорити о националним поразима,
као што се светкују победе, и из јед
ног и другог историјског искуства из
влачити поуке и руководити се њима
у будућности.
Ако хоћемо боље да разумемо узро
ке, циљеве и резултате Другог српског
устанка морамо знати околности под
којима је завршен Први српски уста
нак и угушена Хаџи Проданова буна.
Србија је под Карађорђевим вођством
и захваљујући војном савезништву са
Русијом од 1807. године прекинула др
жавно-правне везе са Портом. Турци
су протерани из земље, устројени су
војни и цивилни органи власти, осни
ване су школе, отварани рудници и
подстицана трговина. Услед сплета
међународних околности, које је од
ређивао став европских сила према
Наполеоновој империјалистичкој по
литици, али и став Француске, Вели
ке Британије, Аустрије и Пруске да је
нужно сачувати Османско царство и
спречити руско напредовање на десну
обалу Дунава, Србија је 1813. године
претрпела катастрофалан пораз. Де
сетине хиљада Срба избегло је пред

Двеста година од Другог
српског устанка
Као предводник Другог српског устанка наметнуо се Милош Обреновић,
један од ретких устаничких војвода који није напустио Србију 1813. године,
што му је донело огроман морални престиж
турским нападом у суседну
Аустрију, на хиљаде је убијено
и поробљено. О материјалном
пустошењу излишно је гово
рити. Турска репресија коју
је олич ав ао бео г радс ки ве
зир Сулејман-паша Скопљак
прои зв ел а је бунт овн о рас
положење у народу и на кра
ју утицала на избијање Хаџи
Проданове буне у јесен 1814.
године, која је брзо угушена.
Последица те буне је још ве
ћи турски терор који је био на
врхунцу у јануару и фебруару
1815. године.
Припреме за покретање Дру
гог српског устанка започете у
фебруару и марту 1815. годи
не одвијале су се, према томе, у
страхом преплављеној земљи,
међу стан овн иш твом виш е
гладном него ситом, које је уз
то било оптерећено огромном
глобом и кулуком.
Па, ипак, у Београдском па
шалуку се одржало бунтовно
расп ол ож ењ е, хајд уч иј а је
цветал а и пос тој ал о је уоп
ште ратоборно врење у наро
ду које је на крају довело до
устанка. Као предводник Дру
гог српског устанка наметнуо
се Милош Обреновић, један
од ретких устаничких војво
да који није напустио Србију
1813. године, што му је доне
ло огроман морални престиж.
Као вожд Друг ог српс ког
устанка Мил ош Обрен ов ић
био је свес тан исц рп љен о
сти српског народа и турске
прем оћ и, па је пос ле збор а
у Такову 11/23. априла 1815.
године, на којем је формал
но потврђено његово вођство,
поставио околностима изну
ђен ратни циљ: борба против
сур ов ог реж им а бео г рад
ског везира и успостављање

Милош Обреновић

Споменица Другог српског устанка

праведнијег и сношљивијег
поретка у Београдском паша
луку. О аутономији, а некмо
ли о независности, тада није
помишљао. Зато устаничком
стратегијом нису били пред
виђени напади на турске гар
низ он е у Бео г рад у, Шапц у,
Ужиц у, Смед ер еву, већ про
тер ив ањ е Тур ак а из селâ и
вароши. Средиште устаника
поново је постала Шумадија,
и то од Западне Мораве на ју
гу до Саве на северу. Устанак
није обухватио истовремено
све нахије Београдског паша
лука. Мачва, силно пострада
ла 1813. године, а будући прва
на удару турске војне силе из
Босне, у устанак се укључила
тек у јуну 1815. године. Упр
кос ограниченом ратном ци
љу, борб е у Другом српском
устанку по жестини равне су
најкрвавијим биткама у Пр
вом српском устанку.
Кар акт ер ис тик а Друг ог
српског устанка, што га бит
но разл ик уј е од Прв ог срп
ског устанка, био је и однос
устаника према заробљеним
Турцима. Творац те полити
ке био је Милош Обреновић
који је помирљивим односом
према заробљеним Турцима
утирао пут будућим прегово
рима. Турске посаде у Ваљеву,
Бат оч ин и и Кар ан овц у, по
сле мањих окршаја, предава
ле су се „на веру“ и мирно се
повлачиле чим би се Милош
Обреновић појавио у њихо
вој близини. У бици на Дубљу
Милош је ослободио турског
заповедника Ибрахим-пашу,
кога је с почастима испратио
у Босну.
Када се пор еде два вожда
српске револуције, обично се
истиче Карађорђево војничко

умеће и Милошева дипломатска ве
штина. И дан-данас се у јавности са
пуно жара говори о Карађорђевом и
Милошевом путу. Једно од објашњења
зашто је то тако јесте што Други срп
ски устанак није имао свог Филипа
Вишњића. Мало је сачуваних епских
песама о збивањима у њему: Устанак
кнеза Милоша на Турке, Бој на Љуби
ћу и Бој на Дубљу. Отуда са станови
шта рецепције у народној традицији
и усменој књижевности извесна „не
хероичност“ Другог српског устанка
у поређењу са Првим српским устан
ком. Међутим, опоненти Милошеве
пол ит ике не уважав ају објект ивн е
околности које су приморавале вожда
Другог српског устанка на такво дело
вање. Милошева политика је реална
политика, политика одређена окол
ностима, рекли би, политика здраве
сељачке памети.
Он је одважно започео непосредне
разговоре о миру са турским војним
заповедницима босанским везиром
Хуршид-пашом на Дрини код Јање и
румелијским валијом Марашли Алипашом на Морави, код Ћуприје. Пред
обојицу лично је излазио и ритуално
им љубио скуте.

Т

о је чинио како би их уве
рио да се српски народ не
буни против султана, већ
против суровог намесни
ка Сулејман-паше Ско
пљака. Користећи суревњивост из
међу турских заповедника, Милош
Обреновић је одустао од преговора са
Хуршид-пашом који је тражио безу
словну предају и потпуно полагање
наоружања и окренуо се Марашли
Али-паши, који се показао блажим
и помирљивијим.
После споразума на Морави, усле
дио је друг и усмен и спор аз ум у
Београду 8. новембра (по новом ка
лендару) 1815. године када је „верхов
ни Сербији књаз“ Милош Обреновић
објавио народу „примирење“. Тада је
договорено да Срби на територији Бе
оградског пашалука прикупљају но
вац за разне феудалне обавезе и да
се Турц и не меш ају у фин анс ијс ке
токове на територији пашалука, да у
нахијама уз муселима седи и један
српски кнез који ће са муселимом су
дити Србима, да се у Београду образу
је Народна канцеларија, као највише
административно и судско тело. Тиме
је завршен Други српски устанак. Срп
ска револуција ушла је у нову, мирно
допску фазу.

Радомир Ј. ПОПОВИЋ

ЈУБИЛЕЈ – Сто бројева „Задужбине“, Фебруар 1988 – децембар 2015.

Верни пратилац и хроничар Вукове задужбине

О

бележавамо веома вредан јуби
леј: изашао је стоти број листа
Задужбина. Подсетимо се да је
први број штампан у фебруару
1988. године и да је у њему био
представљен рад Оснивачке скупштине Вуко
ве задужбине (6. новембар 1987) и дат преглед
активности на обележавању 200. годишњице
Вуковог рођења. Истакнуто је да је на обеле
жавању Вуковог рођендана у тадашњој Југо
славији одржано 39, а у свету 36 разних ску
пова; да је на њима поднето 1.270 саопштења,
објављено више од 130 књига, студија и збор
ника посвећених Вуку и његовом делу.
За протеклих 27 година Задужбина је израсла
у публикацију препознатљивог изгледа и садр
жаја, која прати најважнија збивања у култури,
науци, просвети, уметности, народној књижев
ности, историји, и бележи све значајне догађа
је из живота народа и народног стваралаштва.
У њој сарађују многи познати посленици из
области културе, науке, уметности и јавне ре
чи из земље и света.
Извршни одбор Вукове задужбине на седни
ци одржаној 14. априла 1989. године донео је
Одлуку о покретању листа Задужбина, у којој
је утврђено да ће лист Задужбина помагати и
подстицати остваривање циљева Вукове за
дужбине и доприносити развијању и унапређи
вању њених делатности и њеном повезивању
са својим члановима и повереницима, сарад
ницима, дародавцима, оснивачима и суосни
вачима..., са свима који су спремни да помажу
остваривање циљева Вукове задужбине и уна
пређивање њених делатности, у земљи и ино
странству. Посебно је наглашено да ће путем
листа Задужбина Вукова задужбина оствари
вати јавност рада својих органа, радних тела
и стручне службе.
У протеклих сто бројева Задужбина је посеб
ним прилозима обележила све значајне годи

шњице из историје и културе српског народа:
250 година од рођења Доситеја Обрадовића,
800 година манастира Хиландар, 600 година
од Косовске битке, 300 година од Велике сеобе
Срба, 150 година најстарије научне институ
ције у Срба – САНУ, 150 година Народног му
зеја у Београду, пет векова штампарства, 650
година Патријаршије, 175 година од Другог

српског устанка (1815–1990), 175 година Ма
тице српске, сто година Српске књижевне за
друге (1892–1992), сто година Архива Србије,
сто година Етнографског муз еја у Београду
(1901–2001), 150 година од смрти Вука Стеф.
Караџића (1864–2014)... Посебни тематски при
лози су били посвећени победи Вукове језичке
и правописне реформе, Тршићу, родном месту
Вука Караџића, Лозници, Ђачком Вуковом са
бору и Вуковом сабору.
Обележене су, такође, и годишњице многих
личности, значајних за српску културу и исто
рију: Десанке Максимовић, Иве Андрића, Саве
Мркаља, Симе Милутиновића Сарајлије, Ла
зе Костића, Бранка Радичевића, Јована Јова
новића Змаја, Стојана Новаковића, Младена
Лесковца, Николе Тесле, Ђуре Даничића, Алек
сандра Белића...

Г

отово да нема ни једне значајније
личности или установе за језик и
писмо, књижевност, историју, кул
туру, просвету, фолклор – из свих
области којима се Вук бавио – а
да о томе у Задужбини није писано и да ни
је представљена њихова активност и допри
нос развоју ових области. Аутори су били из
врсни стручњаци за које се са сигурношћу
може рећи да улазе у ред најбољих позна
валаца тема и проблематике о којој се пи
сало у листу.

Насловна страна првог броја
„Задужбине“, фебруар 1988.

У Задужбини се редовно објављује Летопис
у коме се даје преглед свих најзначајнијих ак
тивности Вукове задужбине, активности њених
органа и тела, као и скупова који се одржавају у
Дому Вукове задужбине. Такође, у Летопису се
даје и преглед активности других организација
и институција чији је рад близак програмским
активностима Вукове задужбине.
У листу је доста изражен вид документарно
сти, коју он у континуитету негује. Овај при

ступ је утемељио још први уредник, Радован
Поп ов ић, инс ис тир ај ућ и на стручн ос ти са
радника који праве прилоге, чињеницама и
документу као основним елементима поузда
них и занимљивих новина. Стога, Задужбина
може послужити за најразличитија истражи
вања, а истраживачи и друге јавне личности
могу да се поз ив ају на изн ете под атке и да
их цитирају.
Листајући Задужбину, намеће се закључак да
се у овим новинама могу наћи и прилози о лич
ностима, институцијама, подухватима и делима
за која обично нема места у другим листовима,
часописима и публикацијама.
Такође, намеће се и мисао о огромном духов
ном богатству о коме мало знамо или не зна
мо довољно; о огромним научним, стручним
– људским потенцијалима које има наш народ,
о томе да постоји и тиња велика заинтересо
ваност српског народа у земљи и свету за те
мељне и све друге истинске вредности српске
културе, историје, вере, традиције. Многи при
лози сведоче о непрекидности, али и о преки
дима у духовном бићу српског народа. Стога је
овај лист јединствен, користан и потребан.
Ликовно решење насловне стране листа, на
којој је лик Вука Караџића, урадио је и поклонио
Вуковој задужбини вајар Небојша Митрић.
До сада су четири уредника уређивала лист:
Радован Поповић уредио је, као свој дар Вуко
вој задужбини, првих шест бројева листа; од
седмог до 64. броја лист је уређивао Никола
Вујчић; Будимир Поточан од 65. до 81. броја;
Бранко Златковић од 82. до 91. броја, а од 92.
броја лист уређује Славко Вејиновић.
Вукова задужбина је штампала и Библиогра
фију првих 40 бројева Задужбине коју је, по ва
жећем УДК систему, сачинио сарадник Добрило
Аранитовић. Сада преостаје да се објави Библи
ографија од 41. до стотог броја Задужбине.
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колог и композитор, Даринка Матић Маро
вић, диригент, Марија Адамов, музиколог,
Гордана Крајачић, музиколог, и др Димитри
је О. Големовић, етномузиколог. Ова триби
на подсетила је само на неке од значајних
тренутака у историји фестивала и отворила
могућност да она постане садржај програма
и наредних година.
Овогодишње „Мокрањчеве дане“ обогатиле
су и две изложбе у галеријама Дома културе.
Прва је јавности представила слике акаде
мика Недељка Гвозденовића, сликара, једног
од идејних твораца оснивања „Куће легата“,
а другу под називом „Ехо музике“ чиниле су
ок рањч ев и дан и, фес ти ви ученици Школе за музичке таленте у Ћу слике настале у оквиру 17. сликарске коло
вал који се одржава у част прији. Фестивалској премијери претходио није коју је организовао Дом културе. И ово
вел ик ан а српс ке муз и је наступ Дечјег хора „Вивак“ из Неготина, га пута окупљени око заједничке теме, а то
ке, композитора Стевана којим диригују Драгана Мариновић Симо је музика, сликари су инспирацију пронала
Стојановића Мокрањца, новић и Александра Ђукић. Овај ансамбл, зили како у самом Мокрањцу, тако и у лепо
ове године је обележио своје јубиларно, основан 2014. године као хор ученика ниже тама Неготина и Неготинске Крајине које су
педесето издање. Неготин је и ове јесени, школе Музичке школе „Стеван Мокрањац“, неодвојиви део уметничког миљеа многих
од 10. до 16. септембра, био место похо показао је да за кратко време, осмишљеним сликара овог краја.
да музичких уметника и публике, коју је програмом и правилним радом са дечјим
У оквиру фестивалског програма одржа
у знатно већем броју, својим садржајима, ансамблом, може да се достигне висок ни не су промоције три књиге. Прво издање чи
привукао фестивалски програм.
во музицирања.
ни фељтон Стеван Стојановић Мокрањац,
Програмски искораци 50. „Мокрањчевих аутора др Бранке Радовић, који је објављиван
Цер ем он иј а свеч ан ог отвар ањ а окуп и дана“ привукли су велику пажњу публике, током 2014. године у дневном листу „Полити
ла је значајне културне посленике из наше која је била веома заинтер есована да ви ка“. Промовисана је и монографија Педесет
земље, као и истакнуте музичке уметнике. ди представу Позоришта на Теразијама, Грк година Мокрањчевих дана, аутора музиколо
Традиционалну беседу одржао je диригент Зорба, редитеља Михаила Вукобратовића, на га др Соње Маринковић, богато илустрова
Владимир Крањчевић, а част да отвори фе познату музику Микиса Теодоракиса, затим на, заснована на документарној грађи која
стивал припала је диригенту Бојану Суђи наступ плесне трупе „Una saga Serbica“ са сведочи о значају фестивала. Трећа књи
ћу, који је „Мокрањчеве дане“ издвојио као програмом под називом „Игре и звуци Бал га посвећена је Мокрањчевој родној кући
један од најзначајнијих културних догађаја кана“, као и концерт хора „Viva Vox“, који је у Неготину, а део је пројекта ауторског ти
у Србији.
ма стручњака који се бавио
На Натпевавању хорова
историјатом, архитектуром,
ове године такмичили су
унут раш њим уређ ењ ем и
се ансамбли који су дошли
ентеријер ом ове грађ еви
из градова у којима је, сво
не, те мем ор аб ил иј ам а и
јевремено, боравио и сам
признањима композитора,
Мокрањац диригујући „Пр
збирком слика у кући, етно
вим београдским певачким
лошком збирком и збирком
друштвом“. Наступили су хо
музичких записа.
рови из Букурешта, Солуна,
Пор ед вечерњих конце
Панчева, Истанбула, Москве,
рата, трибина и промоци
а стручни жири, који су чи
ја штамп ан их изд ањ а, у
нили Даринка Матић Маро
оквиру програма овогоди
вић, Владимир Крањчевић и
шњег Фес тив ал а одрж ан
Бојан Суђић, за најуспешни
је и циклус концерата под
ји је прогласио хор „Ангел
називом „Класика у 11“. На
Манолов“ из Софије.
Градском тргу испред Оп
На педесетим „Мокрањ
штине, сваког преподнева,
чевим данима“ наступила
на имп ров из ов ан ој бин и,
је, после паузе од петнаест
заи нт ер ес ов ан а пуб лик а
год ин а, Бео г радс ка фил Педесети фестивал „Мокрањчеви дани“, свечано отварање
је имал а прил ике да чуј е
хармонија, са солисткињом
чет ир и нас туп а кварт ет а
Мајом Богдановић и диригентом Владими поред стандардног репертоара извео и Мо „Гласници“ који чине студенти Факултета
ром Куленовићем. Сходно прилици, орке крањчеву Осму руковет, као и „Херувимску музичке уметности, Мила Смиљковић, Ми
стар је извео и две композиције домаћих песму“ из Литургије.
на Опсеница, Градимир Орбановић и Јова
аутора, Српско коло Александра Вујића, као
Током фестивала одржане су и две науч на Радојковић. На репертоару овог ансамбла
и прву српску симфонију, Симфонију у це- не трибине. На првој je др Надежда Мосу нашла су се популарна дела класичне музи
мол у Петра Коњовић а, у кој ој су прелеп е сова, музиколог и композитор, говорила на ке, аранжмани Мокрањчевих Руковети за
мелодије Мокрањчевих Руковети, које ком тему „Феномен Стеван Ст. Мокрањац и крај гудачки квартет, оперске и филмске теме.
позитор користи као теме, указале на њи историје музике“, а друга, под називом „Се
Завршница „Мокрањчевих дана“ била је у
хову симфонијску снагу. Музику домаћих ћања и омажи – 50 година трајања“, била знаку Хора и Симфонијског оркестра РТС-а,
аутора на репертоару је имао и „Београдски је осмишљена да се кроз сећања значајних који су уз диригента Бојана Суђића и соли
квартет харфи“, који је извео композиције културних посленика подсети на историју сте Евгенију Јеремић (сопран), Јелену Кончар
Светиславa Божићa Јесен у Мокрањчевом вр фестивала дугу педесет година. На почетку (мецосопран), Ненада Чичу (тенор) и Атилу
ту и Душана Радића Ход праскозорја, док су трибине, кроз видео презентацију реализо Мокуша (баритон), извели Девету симфони
Три слике за четири харфе Милорада Ма вану захваљујући документацији из личних ју Лудвига ван Бетовена. Симболична порука
ринковића доживеле своју премијеру.
архива неготинских новинара који скоро две мира коју носе речи Шилерове „Оде радо
У оквиру овогодишњег фестивала преми деценије активно прате „Мокрањчеве дане“ сти“ из четвртог става овог Бетовеновог де
јерно је изведена и представа Мокрањац, (Зденка Томић, Сузана Михајловић Јовано ла својеврсно је подсећање да су и Фестивал
човек своје уметности редитеља Саше Ла вић и Радомир Милошевић), публика је има и Мокрањчев град одувек били место које је
тиновића, сценска адаптација радио драме ла прилике да чује изјаве Миодрага Миће отворено за окупљање врхунских уметника
Драмског програма Радио Београда, чији је Стефановића, културолога, Димитрија Бу и поштовалаца музике и уметности, и да ће
аутор Маја Чоловић Васић. На сцену су је, катаревића, професора музике, Ђоке Стој и у будућности то остати.
веома успешно, донели глумци Зајечарског чића, књижевника и публицисте, и двојице
Педесет година је импозантна историја. Фе
позоришта, Камерни хор „Лавиринт“ из За композитора, Константина Бабића и Дејана стивал гледа у будућност и у том смеру пред
јечара, којим диригује Жељка Алексић, и Деспића. Потом су своја сећања евоцирали лажу се и нове идеје за године које долазе.
Гудачки квартет „Рипиено“, чији су члано саговорници, др Надежда Мосусова, музи

Александра ПАЛАДИН

ПЕДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ „МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“
(Неготин, 10–16. септембар 2015)

Јубиларно окупљање
врхунских уметника

М

Бошко Сувајџић и владика Теодосије

Епископ рашкопризренски Теодосије
посетио Вукову
задужбину

Е

пископ рашко-призренски Теодосије посе
тио је Вукову задужбину 5. јуна ове године
и разговарао с Бошком Сувајџићем, пред
седником Управног одбора, Љубомиром Ми
лутиновићем, управником, и Славком Ве
јиновићем, саветником Вукове задужбине и главним
и одговорним уредником листа Задужбина, о унапре
ђивању сарадње Епархије рашко-призренске и Вукове
задужбине.
С обзиром на то да ће 23. годиште Данице Вукове заду
жбине за 2016. годину бити посвећено Косову и Метохији,
договорено је да се уз помоћ Епархије обезбеди потребан
број примерака ове изузетно вредне књиге за све српске
школе, културне и друге установе на Косову и Метохи
ји. Изражено је уверење и очекивање да ће и Канцелари
ја Владе Републике Србије за Косово и Метохију помоћи
ову активност, као што је у мају помогла представљање
Данице 2015 и Данице за младе на Филозофском факул
тету у Косовској Митровици, у Призренској богословији
у Призрену и у Великој Хочи. У разговору је истакнуто да
је Даница 2015 већ достављена у све српске школе на Ко
сову и Метохији.
Епископ Теод
 осије упознао је саговорнике да је Епар
хија објавила изузетно вредну монографију на енглеском
језику, у којој је на више од 1000 страница, у колору, пред
стављено хришћанско наслеђе Косова и Метохије, срце
земље српског народа. Монографија ће бити објављена и
на српском језику.
Вукова задужбина ће преко својих огранака, пренуме
раната на своја издања и путем листа Задужбина попула
рисати ово капитално издање Епархије рашко-призренске,
како би ова вредна књига дошла у руке што већег броја
читалаца у матици и дијаспори.
Владика Теодосије поклонио је Вуковој задужбини мо
нографију Хришћанско наслеђе Косова и Метохије, срце
земље српског народа, а представници Задужбине поклони
ли су владици најновија издања Вукове задужбине (Вуков
Ковчежић, Преписку XIII и књигу О језику и књижевности
III/2) и књигу Три века Карловачке митрополије 1713–2013,
коју су уредили сарадници Вукове задужбине.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Награда „Миле Недељковић“

У

Седница жирија

Награда „Дејан Медаковић“

У

знак трајног сећања на
свог аутора и пријате
ља, знаменитог српског
и европског историча
ра уметн ос ти, хрон и
чара, песника, прозаика и мемо
аристу, једног од ненадокнадивих
трибуна наше националне свести –
Дејана Медаковића, ИК „Прометеј“,
његов ексклузивни издавач и про
мотер, засновао је 2008. награду „Де
јан Медаковић“ за дуго памћење.
До данас ово престижно признање
освојили су: Момо Капор, Миодраг Б.
Протић, Мирко Демић, Василије Кре
стић, Радивоје Стоканов, Александар
Гаталица и Динко Давидов. Одлуком
жирија добитник награде „Дејан Ме

даковић“ за 2015. годину је академик
Нада Милошевић Ђорђевић за студију
„Ковчежић“ Вука Стеф. Караџића, коју
је Вукова задужбина објавила 2014. го
дине, у блиском окружењу изузетних
истраживачких доприноса у наслови
ма и књигама значајне наше истори
чарке књижевности.
Жири је радио у саставу: Драшко Ре
ђеп, Радован Поповић и Бошко Сувај
џић. Одлука је донета једногласно на
седници одржаној 9. октобра 2015. го
дине у Вуковој задужбини.
Награда се састоји од златника са
ликом Дејана Медаковића, дивот из
дања једне од књига Дејана Медако
вића и свечане повеље, и биће уручена
почетком јануара 2016. на празник ИК
„Прометеј“ у Новом Саду. 
С. Б.

дружење грађана „Ба
штин а и буд ућн ост –
Аранђ ел ов ац 1859“ и
ове године доделило је
награду Миле Недељ
ковић за најбољу објављену књигу
из области савремене српске фол
клористике (етнологије и антропо
логије, етномузикологије, народне
или усмене књижевности). Награда
носи име једног од најзначајнијих
наших етнолога, проучаваоца на
родне традиције и историје, публи
цисте и педагога. Жири који је би
рао најбољу књигу чинили су еми
нентни научници: проф. др Ненад
Љубинковић (председник жирија),
Јасна Бјеладиновић Јергић, др Јеле
на Јовановић, др Бранко Златковић
и др Смиљана Ђорђевић Белић.
Манифестација Награда Миле Не
дељковић je културолошког, научног и
едукативног карактера, а одржана је
од 23. до 25. септембра 2015. године у
Аранђеловцу. У оквиру програма ре
ализован је и изузетан научни скуп
под називом Шумадија кроз векове:
језик, историја, фолклор, у сарадњи
с Вуковом задужбином из Београда,
на којем су учествовали најзначајни
ји проучаваоци овог централног дела
Србије. Такође, у оквиру манифеста
ције представљена је и књига др Је
лене Јовановић Вокална традиција
Јасенице у светлости етногенетских
процеса, у издању Музиколошког ин

ститута САНУ из Београда. О овој сту области савремене фолклористике за
дији говориле су др Сања Радиновић, 2015. годину је проф. др Никола Пав
доцент на Катедри за етномузиколо ковић из Беог рада за књигу Студије и
гију Факултета музичке уметности у огледи из правне етнологије, у издању
Београду, др Биљана Сикимић, науч Српског генеалошког центра из Бео
ни саветник Балканолошког инсти града (2014). Повеља Миле Недељко
тута САНУ из Београда, и ауторка др вић за животно дело уручена је проф.
др Ненаду Љубинковићу из Београда,
Јелена Јовановић.
Манифестација Награда Миле Не а свечана додела признања у аран
дељковић обухвата традиционално и ђеловачком Дому омладине уприли
фолклористичке радионице за уче чена је музичким наступом Биљане
нике аранђ ел ов ачк их основн их и Крс тић из Бео град а, прос лав љен ог
извођача изворне српске
средњих школа. Ове ра
музике.
дионице се односе на сти
Један од циљева мани
цање основних знања из
фестације Награда Миле
области изворног тради
цио н алн ог пев ањ а (му
Нед ељков ић јес те и уте
зичка радионица Звонце
мељ ењ е Српс ког фол
коју води етномузиколог
кло р и с тич к ог цен т ра
Ксенија Милованчевић);
у Аранђ ел овц у, што би
курс етн оф от ог раф иј е
подс так ло реа л из ац иј у
(Етн ор аз гледн иц а, Сла
многих савремених кул
виша Живковић, позна
туролошких идеја које се
ти шумадијски уметник
темеље на научно-попу
наивац и етнофотограф);
ларном, компаративном,
лутк арс ка рад ио н иц а
едук ат ивн ом и ствар а
Змај, на којој су израђи Насловна страна
лачком односу према на
ване лутке од природних награђене књиге
родној традицији. И ове
и еколошких материјала „Студије и огледи из год ин е ман иф ес тац иј а
(курс је водио Милош Јо правне етнологије“
је имала значајну подр
вич ић, акад емс ки сли
шку општине Аранђело
кар). Учесници су имали прилику да вац и свих оних установа, удружења
у посебном амбијенту аранђеловачке и појединаца с којима је и сам Ми
Етнокуће и јавно прикажу радове на ле Недељковић свесрдно сарађивао,
стале на овим радионицама.
оставивши за собом знаменито кул
Овог од иш њи доб итн ик наг рад е турно и научно дело.
Миле Недељковић за најбољу књигу у
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ЈЕДАН ЖИВОТ И ЈЕДНО ДЕЛО

Биографски лексикони
Милене Милановић

К

Иван Тасовац отвара изложбу

ИЗЛОЖБА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ

Од физичке до духовне
реалности

У

Истор ијс ком муз еј у
Србије, 24. септембра
2015. године, отворена
је до сада највећа мул
тимедијална изложба
о Михајлу Пупину, која је обухва
тила најобимнији пресек његовог
живота и дела. Ову репрезентатив
ну изложбу, под називом Пупин –
од физичке до духовне реалности,
реализовао је Историјски музеј Ср
бије, под покровитељством Мини
старства културе и информисања
Републике Србије, уз подршку Теле
кома Србија а.д. и компаније Нелт.
Изложбу је свечано отворио мини
стар културе и информисања, Иван
Тасовац.
Ове, 2015. године обележавамо ва
жан Пупинов јубилеј – стотину годи
на од када је пријавио својих седам
пат ен ат а, кој и предс тав љај у рођ е
ње области телекомуникација, али и
осамдесет година од Пупинове смрти,
због чега је УНЕСКО ову годину про
гласио годином Михајла Пупина.
Изложба обухвата Пупинове актив
ности на пољу науке, професорског
рада, оснивања и унапређења најве
ћих институција науке у Америци,
његов е нацио н алн о-пол ит ичке до
приносе, многобројна доброчинства,
мец енс ки одн ос прем а уметн ос ти,
књижевни рад.
Први пут је изложен Пупинов најве
ћи уметнички легат, као и драгоцени
поклон, Пупинова лична библиотека.
Посебност ове поставке јесте излага
ње и до сада непознатог архивског

материјала (између осталог, и архива
из ФБИ), али и из Архива Југославије,
града Панчева, Завичајног комплекса
у Идвору. Народни музеј у Београду,
ПТТ музеј, Универзитетска библиоте
ка „Светозар Марковић”, Библиотека
српске патријаршије, Завод за инте
лектуалну својину, Музеј Војводине,
само су неке од институција које су
својим збиркама помогле да се пред
стави наслеђе великог човека.
Оно што ову поставку чини једин
ственим музеолошким искуством за
посетиоце јесте употреба најновијих
технологија које омогућавају да сваки
сегмент изложбе буде интерактиван.
Тако се, на пример, интерактивне
АР наочаре први пут користе у музе
ологији.
Просторне инсталације које се ак
тивирају самим присуством посетио
ца, воде нас звуком и сликом до самог
Пупина и његовог времена.
Зах ваљуј ућ и аутор им а изл ож бе,
Александри Нинковић Ташић и др Ду
шици Бојић, као и тиму који су чини
ли Марко Тодоровић и Марко Савић,
светски пионири у коришћењу АР тех
нологије, овако постављена изложба
на најбољи начин представила је лик
и дело овог великог научника, као и
модерно лице и креативне потенци
јале данашње Србије.
Изл ожба ће бит и отвор ен а до 20.
фебруар
 а 2016. године, а током ње
ног трајања сваке суботе од 13 часо
ва Александра Нинковић Ташић ће
заинтер есоване посетиоце стручно
водити кроз поставку.

Ненад БЕЉИНАЦ

ПУПИН НА БЛЕДУ

У славу научника
и родољуба

ада су 31. јула 2015. го
дин е из штамп ар иј е
донети први примерци
биографског лексикона
Српски писци у расеја
њу 1914–2014. на адресу Курсулина
1, Милена Милановић, културолог и
публициста, нажалост, није могла да
види своје дело – преминула је дан
раније у 85. години. Била је то четвр
та књига из њеног пројекта Српска
енциклопедија XX века. Симболично,
овим биографским лексиконом за
творен је круг који отвара биограф
ски лексикон Срби у свету – ко је
ко 1996/1999. Уследили су Познати
српски лекари (2005), а одмах затим
и велики биографски лексикон Срби
који су обележили XX век. Пет сто
тина личности (2006), несумњиво
најзначајнија књига у овом пројекту.
Пројекат је иначе предвиђао 15 те
матских области, од лексикона По
знате Српкиње па до Српске војско
вође итд. О самом пројекту написан
је приказ у Даници за 2003. годину
(М. Немањић).
Ко је била Милена Милановић? Ра
дећи као политиколог у звању маги
стра пуних 16 година (1974–1990) у
Републичком секретаријату за кул
туру (данас Министарство културе и
информисања), и то на пословима ме
ђународне сарадње, Милена Милано
вић је, амбициозна и предана послу,
своју примарну професију профили
сала у позив врсног публицисте и кул
туролога. Као таквој, њој се отварају
врата многих међународних органи
зација, тако да је у своју биографију
могла да упише да је била стални до
писник Српског радио-програма за
Лос Анђелес и Мелбурн, члан Друштва
за чување српске баштине у Амери
ци, Конгреса српског уједињења, Срп
ске националне академије у Торонту
и још неких. Из тог периода потичу
и њени бројни радови културолошког
садржаја, међу којима су, да поменемо
само неке, и такви као што је Прево
ђење југословенске литературе у све
ту и присуство стране литературе у
Југославији или Културно-просветна
сарадња балканских земаља.
Крун у рад а ове вредн е, упорн е и
својој мисији предане жене, ипак, чи
не њени биог рафски лексикони. Рет
ки су случајеви, чини ми се, и у свету
да неко зап очн е пос ао кој и инач е
припада националним просветним
и научним установама. Стога ћемо
се укратко осврнути и на биог рафске
лексиконе, који су претходили овом
последњем, тестаментарном.
Срби који су обележили XX век, дру
ги по реду Биографски лексикон, по
времену излажења, заслужује посеб
ну пажњу по свом захвату, по броју
ангажованих сарадника, по рецензен

Милена Милановић
тима, по истакнутим личностима које
су својим ауторитетом стале иза про
јекта. Довољно је рећи да је академик
Дејан Медаковић прихватио да буде
председник Уређивачког одбора, а да
су два главна рецензента били акаде
мик Владо Стругар и проф. др Радош
Љушић. Није мала ствар да је Милена
Милановић за главног покровитеља
и финансијера придобила Фондаци
ју Браћа Карић. Имајући прилику да
и сам буде члан Уређивачког одбора
и аутор око 20 одредница, писац ових
редова сведочи о једном колективном
интелектуалном напору и сарадњи – у
чему је централна била фигура Ми
лене Милановић, која је све обједи
њавала. Требало је доносити крупне
одлуке о томе коме је место а коме не
у овом лексикону, о чему се распра
вљало на бројним седницама Уређи
вачког одбора.
Првенац Милене Милановић, Срби у
свету – ко је ко 1996/1999, Биографски
лексикон у коме су обрађене биогра
фије 1.037 личности из 80 земаља, са
свих континената, наишао је на вели
ки одјек и позитиван пријем како у на
шој земљи тако и међу Србима у свету,
а велико признање у уводним тексто
вима одали су јој академик Добрица
Ћосић, професор Никола Моравчевић
и историчар др Славенко Терзић.
Биог рафски лексикон Познати срп
ски лекар и, са био г раф иј ам а 1.500
лекара, од најстаријег, Јована Апосто
ловића (1730 – око 1770), првог док
тора медицинских наука у Срба, па
до једног од најмлађих, Владимира С.
Костића (1953), садашњег председни
ка САНУ, попунио је једну празнину у
медицинској лексикографској литера
тури. У раду на обради биографија за
овај лексикон имала је велику подр
шку свог супруга Томислава Милано
вића (1932–2011), који је сам исписао
велики број одредница.
Најзад, пред нама је Биографски
лекс икон Српс ки пис ци у рас еј ању
1914–2014, у извесном смислу, као што
рекосмо, њено тестаментарно дело.
Чињеница да је овај лексикон изашао
из штампе, макар и један дан пошто

се њен живот завршио, сведочи о по
свећености Милене Милановић свом
задатку, својој мисији боље рећи. Књи
га је морала да буде завршена упркос
свим препрекама методолошке приро
де и тешкоћама у личном животу због
све већих здравствених проблема. Ево
књиге коју смо одавно чекали, речи су
академика Матије Бећковића у тексту
Уместо предговора. Може ли се одати
веће признање једном аутору.
А шта нам овај лекс ик он нуд и?
Књига, пре свега, обухвата период од
сто година, а односи се на једну тешко
ухватљиву материју. Милена Милано
вић није имала ни много поузданих
извора података, ни узора за један
овакав лексикон. Она ће нам, у доста
исцрпном тексту под насловом Реч
аутора, разоткрити свој приступ и ме
тод рада да би постигла постављени
циљ. Према њеном увиду, почетком
деведесетих година 20. века забеле
жено је да се књижевним стварала
штвом бавило више од хиљаду Срба
настањених широм планете. Посто
је, међутим, идеолошко-политички
разлози за занемаривање Срба у ра
сејању, а међу њима и писаца. Етике
та непријатеља земље дуго је пратила
многе од њих. Библиографија Српска
књижевност у емиграцији, 1941–1991,
која је приређена у САНУ 2002. годи
не, скинула је печат проклетства, како
каже Милена Милановић, са имена
130 личности, али је то само део јед
ног много већег корпуса српских пи
саца у расејању. Заслуга наше ауторке
је да је предузела сопствено истражи
вање и одредила критеријуме по који
ма ће се ови писци наћи у лексикону.
Поменимо два најважнија: а) да живе
ван матице најмање 10 година у кон
тинуитету или 30 са прекидима и б)
да пишу своја дела на српском јези
ку или језику средине у којој живе. На
основу ових, и још два додатна кри
теријума, обрађене су биографије 540
активних учесника и око 300 оних ко
ји више нису међу нама, дакле, укуп
но 840 биографија. Разумљиво да су
се, по овим критер ијум им а, у лек
сикону нашли и Јован Дучић (1877–
1943), али и Милован Данојлић (1937),
а заинтересованом читаоцу оставља
мо да трага за многим другим имени
ма. Смисао биографских лексикона и
јесте у томе да се у историји једне кул
туре сачувају од заборава имена свих
оних коју су ту културу градили и у њу
уградили своју циглицу. На почетку
20. века имали смо Знамените Србе
XIX века, професора Андре Гаврило
вића, са 216 имена, а на почетку 21.
века имамо четири биографска лек
сикона Милене Милановић са имени
ма 3.877 личности. Можемо само да
жалимо што није стигла да свој про
јекат реализује до краја.

Милош В. НЕМАЊИЋ

ЛОЗНИЦА

Нови број
„Вуковог гласника“
Представљање књига у Сали „Борислав Пекић“

Вукова задужбина на
Београдском сајму књига

Споменик Михајлу Пупину на Бледу
На Бледу су, 9. октобра 2015. године, председници Републике Србије и Ре
публике Словеније, Томислав Николић и Борут Пахор, открили споменик
Михајлу Пупину као дар Републике Србије општини Блед и словеначком
народу. Споменик је реплика споменика у Идвору и дело је академског
вајара Александра Зарина (1923–1998). Разлог да Блед добије овај спо
меник јесте допринос Михајла Пупина на Париској мировној конферен
цији 1919. године, када је, као члан југословенске делегације, у договору
са својим пријатељем, америчким председником Вудроу Вилсоном, бит
но допринео да цело географско подручје од Бледа до Триглава остане у
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, а не да се припоји Италији како је
првобитно било одређено. Блед је тада, 1921. године, Михајла Пупина за
његове заслуге на Париској конференцији наградио именовањем за свог
почасног грађанина.

Живорад АНДРЕЈИЋ

Вукова задужбина се и ове го
дине представила на Беог рад
ском међународном сајму књига
(25.10 – 1. 11. 2015). На 60. јуби
ларном Сајму књига, заједно са
Задужбином Доситеј Обрадовић
на штанду, изложила је своја из
дања и лист Задужбину.
У четвртак, 29. октобра 2015,
у оквиру Ђачког дана, предста
вљена је Даница за младе VII. У
програму су учествовали: Мио
драг Матицки, Гордана Малетић,
Весна Видојевић Гајовић, Божи
дар Пешев, Рајко Лукач и Благоје
Рогач. У програму су учествова
ли и ученици основних школа
Никола Тесла и Лазар Саватић
из Београда. Програм је водила
Љиљана Симић, сарадница Ву
кове задужбине.
У петак, 30. октобра 2015, у Са
ли Борислав Пекић, Вукова заду

жбина представила је књиге које
је објавила поводом обележава
ња 150 година од смрти Вука Сте
фановића Караџића: Преписка
XIII (1863-1864), О језику и књи
жевности III/2, „Вук Стеф. Кара
џић 1787-1864-2014, Mündliches
Volksgut der Serben (Српска усме
на народна баштина на немач
ком језику)“ и „Вук Стефанович
Караджич, Сербское устное на
родное наследие (Српска усме
на народна баштина на руском
језику). О књигама су говорили
Мио д раг Мат ицк и, Бош ко Су
вајџић, Александар Милановић,
Мина Ђурић и Милијана Симо
новић. Такође, представљена је и
књига Славка Вејиновића Вукова
задужбина у XX и XXI веку, о ко
јој су говорили Миодраг Матиц
ки и аутор.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Поводом дана школе Гимназије Вук Караџић у
Лозници и Вуковог рођендана – 8. новембра 2015.
године изашао је 45. број Вуковог гласника. Та пу
бликација је, како је у импресуму назначено –
лист бивших и садашњих ученика и професора
Гимназије „Вук Караџић“ у Лозници, који се поја
вио 1971. године, када је свечано обележено сто
година од почетка рада ове васпитно-образовне
установе. Од тада до данас лист, у препознатљивој
ликовној опреми (чији је творац академски сли
кар Бранко Миљуш) и стандардизованом формату,
излази континуирано – сваке године 8. новембра,
поводом дана школе и Вуковог рођендана.
У овом броју Вуковог гласника, на 16 страна,
прилоге је објавило педесетак сарадника. Истак
нимо неке најзначајније: Нови доктори наука –
прилог за новију историју Гимназије, затим ту су
и текстови посвећени 82. Вуковом сабору, пред
стављен је рад огранка Вукове задужбине у Ло
зници и награда Вуково звоно, више прилога је
објављено на тему Стваралаштво и традиција,
Духовни видици, Из литерарног пера, Јубилеји,
Традиција... У рубрици Издаваштво представље
на је књига Милована М. Радивојевића, дугого
дишњег професора српског језика и председника
огранка Вукове задужбине у лозничкој гимнази
ји – ПРИТОКЕ. У овом вредном делу објављени су
ауторови радови који се односе на српске језич
ке теме, завичајну баштину, завичајне писце, на
просветни и просветитељски рад овог марљивог
ствараоца (вуковца) и хроничара.
С. В.
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КУЛТУРНИ МОЗАИК

Даворин Јенко

Изложба о
Даворину Јенку
Архив Србије, Архив Републике Сло
веније и Народно позориште у Беог ра
ду приредили су у Музеју Народног
позоришта изложбу посвећену Даво
рину Јенку. Аутори поставке су Грегор
Јенуш, Јелица Рељић, Јелица Стевано
вић и Франц Крижнар. Изложбу је, у
нешто сведенијем обиму, крајем но
вембра 2014. године премијерно ви
дела публика у Љубљани, у оквиру
обележавања 100 година од уметни
кове смрти. Београдска поставка до
пуњена je експонатима који ближе
сликају Јенкову делатност у Народ
ном позоришту. Изложба Даворин Јен
ко (1835–1914) отворена je уочи саме
Ноћи музеја, 16. маја 2015, а Београђа
ни су могли да је разгледају до краја
септембра 2015. Даворин Јенко је ско
ро читав радни век провео у Београду.
У нашем националном театру оста
вио је дуб ок и неизбрисив траг као
диригент, вокални и инструментал
ни педагог, а нарочито као компози
тор. Јенко је највеће домете постигао
композицијама инспирисаним срп
ским народним мотивима.

Посетиоци испред Палате Србија

Ноћ музеја
Дванаеста Ноћ музеја, манифеста
циј а у знак у култ ур е и уметн ос ти,
одржана је 16. маја 2015. године у 54
града Србије. И овогодишњу Ноћ му
зеја у Београду је пропратио велики
број посетилаца. Велико интересова
ње владало је за Докторову кулу, Па
лат у Срб иј а, Дом Јев рем а Груј ић а,
Југословенску кинотеку, као и изло
жбу средњовековних справа за му
чење у казаматима на Калемегдану.
Добро су се забавили и они који су
се одлучили за Београдски мали пи
јац, односно Зелени венац, где су кроз
различите епохе представљене најве
ће градске пијаце. Новинска агенци
ја Танјуг је за Ноћ музеја ове године
први пут отворила своја врата, што је
изазвало огромно интересовање посе
тилаца. Од осталих места у Србији ис
такнимо да је у Косовској Митровици
ове године први пут одржана Ноћ му
зеја и да су посетиоци Градског музеја
могли да виде изложене слике, ма
кете студената архитектуре и сталну
поставку музеја. У Врању је, у Музеју
Бора Станковић, ансамбл овог позори
шта одиграо представу Певци, а у На
родном музеју је изложена поставка
накита од разнобојних перли „мани
стри“ из Горње Пчиње – традиционал
ни сеоски накит с краја 19. и почетка
20. века који је украшавао женску на
родну ношњу. У Галерији музеја одр
жан је концерт Музичке школе Стеван
Мокрањац и представљена изложба
слика шесторице врањских сликара.
Муз еј и и култ урн е устан ов е Пом о
равског округа – Јагодине, Ћуприје,
Параћина и Свилајнца такође су се
укључили у ову манифестацију. Нека
дашњи летњиковац династије Обре
новић, вила Златни брег у Смедереву
(изграђена 1897. године на имању од
37 хектара), била је отворена за све
који су желели да је обиђу.

Шездесето
Стеријино позорје
У Српс ком нар одн ом поз ор иш ту
у Нов ом Сад у, 26. мај а 2015. год и
не, беседом глумца Предрага Ејдуса

отворено је 60. јубиларно Стеријино
позорје. Публика je до 3. јуна имала
прилику да види 26 представа, од ко
јих девет у такмичарској категорији.
У такмичарском програму фестивала
изведена је и драма Змајеубице Ми
лен е Марков ић, у реж иј и Иве Ми
лошевић и извођењу Југословенског
драмског позоришта, затим предста
ва Битеф теат ра Жив от стој и, жи
вот иде даље Филипа Вујошевића у
режији Јелене Богавац. Крушевачко
поз ор иш те и Нар одн о поз ор иш те у
Сомбору такмичило се са представом
Доктор Нушић, за коју је по Нушиће
вој комедији Др адаптацију и режију
урадио Кокан Младеновић. Са Нуши
ћев ом ком ед иј ом Мис тер Дол ар, у
режији Снежане Тришић, наступило
је суботичко Народно позориште, док
је Црногорско народно позориште из
Подгорице извело Урнебесну траге
дију Душана Ковачевића, а Атеље 212
представу Казимир и Каролина Едена
фон Хорвата, у режији Снежане Три
шић, која је и проглашена за најбољу
представу на јубиларном 60. Стери
јином позорју.

Пут књига
од 1914. до 2015.
У Народној библиотеци 1. јуна 2015.
године приређена је изложбена по
ставка Пут књига од 1914. до 2015, која
открива судбину српских средњове
ковних рукописних књига Народне
библиотеке несталих у Великом рату.
Због специфичних услова у којима
се чувају, књиге су први пут предста
вљене јавности. Актуелна поставка
представљала је рукописне књиге из
корпуса старе народне библиот
 еке ко
је су нестале у Првом светском рату,
а потом су пронађене. Ауторка изло
жбе Јасмина Недељковић истиче да
рукописи који су изложени предста
вљају један од најзначајнијих писа
них средњовековних споменика које
у свом фонду данас има Народна би
блиотека. Изложени експонати све
дочанство су о постојању некадашње
богате ризнице старих српских пи
саних споменика у Народној библи
от ец и. Дан ас, нажал ост, мал и број
сачуваних примерака основни су из
вор сазнања о огромном благу наше
вишевековне културе.

тана дела. У оквиру радионице „Чи
таш ми, читам ти“ јавне личности из
области култур е и медија посетио
цима су читале одломке својих оми
љених књига и дискутовале о њима.
Неки од њих су Иван Јевтовић, Оља
Бећковић, Тихомир Станић, Зијах Со
коловић, Душанка Стојановић Глид,
Ивана Рашић Сајси, Стефан Бундало и
Бранислав Трифуновић. Организатор
ке фестивала су студенткиње мастер
и основних студија историје уметно
сти Мирјана Јемовић, Тијана Зебић,
Крис тин а Греб ен ар и Тањ а Ђорђ е
вић. Фестивал је реализован у окви
ру Удружења Европа Ностра Србија уз
подршку Министарства културе и ин
формисања Републике Србије, Секре
таријата за културу града Београда и
Народне библиотеке Србије.

28. Јефимијини дани
Пес ничк им прин ош ењ им а Јеф и
мији у част и доделом награде књи
жевнику Гојку Ђогу за збирку песама
Грана од облака, у порти манастира
Љуб ос тињ а код Трс тен ика зав рш е
ни су 28. Јефимијини дани. У оквиру
овогодишње духовно-културне мани
фестације у спомен на живот и дело
наше прве песникиње, обележено је
и 610 година од смрти кнегиње Ми
лице. Манастир Љубостиња, задужби
на кнегиње Милице и здање у коме
је стварала Јефимија, инспирисао је
многе књижевнике и песнике. На за
вршној свечаности наступио је Бео
градски мушки хор, а похвалу кнезу
Лазару говорила је глумица Уна Бе
лошевић.

Мишићеви дани
У част најпознатијег српског вој
сков ођ е Жив ој ин а Миш ић а, род ом
из Струганика, одржана је 19. тради
ционална културна манифестација
Мишићеви дани. У оквиру манифе
стације у Ваљевској Мионици, од 15.
до 19. јула, обележено је 160 година од
рођења великог војсковође, 120 годи
на од проглашења Мионице за варош
и два века од почетка Другог српског
устанка. Покровитељ је била општи
на Мионица.

54. Липарске вечери
У Српској Црњи је одржана тради
ционална манифестација Липарске
вечери – Ђурини дани. Манифестаци
ја је почела свечаном академијом, а
по 30. пут додељена је и награда Ђу
ра Јакшић. Ове године она је припа
ла Мирославу Цери Михаиловићу, за
књигу песама Длака на језику. У Ђу
риној вароши, по 54. пут, окупили су
се писци, глумци, сликари, поштова
оци лика и дела Ђуре Јакшића. Ове
год ин е је током Лип арс ких веч ер и
почео и Венац липарских градова –
програм кроз који ће се представити
градови у којима је Ђура Јакшић бо
равио и стварао.

Награда
„Бранко Ћопић“
У години у којој се обележава век
од рођ ењ а Бранк а Ћоп ић а, Управ
ни одб ор Задужбине Бранко Ћопић
одлучио је да награду за дела висо
ке уметничке вредности додели Ни
коли Маловићу за роман Једро наде
и Гојку Ђогу за збирку изабраних и
нов их пес ам а Гран а од облака. Ро
ман Јед ро над е гов ор и о фен ом ен у
морнарске мајице. У збирци стихо
ва Гојка Ђога Грана од облака одзва
њају гласови целокупног песниковог
стваралаштва које је у знаку драма
тичног доживљаја личне судбине као
огледала сурових наличја једног вре
мена. На углу Фрушкогорске улице и
Косанчићевог венца, с погледом на
Бранков мост, на иницијативу Уста
нове културе Пароброд, почетком ју
на ове године постављен је споменик
Бранку Ћопићу.

Трећи фестивал
„Читам, читаш“
Овогодишњи фестивал књиге Чи
там, читаш одржан је 13. и 14. јуна
на локалитету старе Народне библи
отеке Србије на Косанчићевом венцу
у Београду.
Место стар е Нар одне библиотеке
током ова два дан а бил о је пон ов о
претворено у место на коме се слави
књига и читање, разговара о књизи,
размењују препоруке, али и прочи

Бранислав Нушић

„Нушићијада“
у Ивањици
Обн ов љен и ивањ ичк и фес тив ал
културе и забаве, староградског и чар
шијског духа – Нушићијада одржан је,
по шести пут, од 28. до 30. августа. Ово
годишњу Нушићијаду красиле су све
њене, већ традиционалне, каракте
ристике: бројни квалитетни садржа
ји, разноврсне уметничке форме, спој
модерног и традиционалног. Ивањи
цом је дефиловао свет одевен у ко
стиме с краја 19. и почетка 20. века.
Бран ис лав Нуш ић је увео пос еб ан
тродневни фестивалски режим без
бољки, размирица и кафанског фај
ронта, док су гости Нушићијаде ужи
вал и у поз ор иш ним предс тав ам а,
музичким концертима, перформан
сима, изложбама, трибинама и обра
зовним програмима, али и у боемској
атмосфери која представља обележје
овог ивањичког празника. Под сло
ган ом Смех као лек пуб лиц и су се
представила велика имена глумач
ке, музичке и књижевне сцене, али и
талентовани Ивањичани. Осмехе су
у позоришним салама и сценама на
отвореном мамиле представе Госпођа
министарка позоришта „Бошко Буха“,
Ожалошћена породица Шабачког по
зоришта, представа АРТ продукције
Три за грош и Београдског драмског

позоришта, Обичан човек Аматерског
позоришта младих Ивањице и мно
ге друге, а гости фестивала имали су
прилику да се друже са Ланетом Гу
товићем, Небојшом Дугалићем, Ми
љаном Прљетом, Иваном Јевтовићем,
Милошем Влалукином, Виктором Са
вићем.

Награда „Меша
Селимовић“
Награду за најбољи роман објављен
у 2014. години на 15. међународним
књижевним сусретима „Cum grano sa
lis“ добио је српски књижевник Фи
лип Давид за роман Кућа сећања и
заб ор ав а. Аутору најб ољ ег ром ан а
Филипу Давиду уручена је скулптура
Перо и мастионица и новчана награ
да. Овај роман добитник је и НИН-ове

Зубин Мехта
вали и чланови дипломатског кора.
Министар култур е и инф ормисања
Иван Тасовац је уочи гала концерта
истакао да ће 2018. године бити тачно
60 година од када је почела „љубав на
први поглед између Београдске фил
хармоније, маестра Зубина Мехте и
публике”, која траје и данас.

Златни кључ
Смедерева
Филип Давид прима награду
награде за 2014. годину. У жирију ко
ји је одлучивао о најбољем роману на
15. међународним књижевним сусре
тима били су: академик Енес Карић,
Хаџем Хајдаревић, Јулијана Матано
вић, Владимир Арсенић и Милорад
Поповић.

Век и по Јована
Цвијића
Ове године навршава се 150 годи
на од рођења знаменитог српског ге
ографа Јована Цвијића (1865–1927),
темељног истраживача Балканског
полуострва, председника Српске кра
љевске академије (данашње Српске
академије наука и уметности), ректо
ра Универзитета у Београду, оснивача
Српског географског друштва (1910).
Рад и обел еж ав ањ а овог вел иког
јубилеја, Српска академија наука и
уметности, Географски институт „Јо
ван Цвијић“ САНУ и Музеј града Бе
ограда организовали су од 12. до 14.
октоб ра Међун ар одн у нау чн у кон
ференцију посвећену научном делу
Јована Цвијића, као и другим видови
ма његовог друштвеног ангажовања.
У Галерији Српске академије наука и
уметности, 13. новембра 2015. године
отворена је изложба Београдски атлас
Јована Цвијића, ауторке Татјане Кори
ћанац. Поставка обележава 150 го
дина од смрти великог географа – од
детињства и школовања у Бечу, пре
ко научног рада и друштвеног анга
жовања, до бројних признања које је
добио. Поздравну реч одржао је акаде
мик Владимир С. Костић, председник
САНУ, а изложбу је отворио академик
Видојко Јовић.

49. Битеф

Књижевник Mатиjа Бећковић до
битн ик jе међ ун ар одн е наг рад е
Златн и кључ Смед ер ев а за укупн о
песничко дело. Награда му је уруче
на на фестивалу Смедеревска песнич
ка јесен који је одржан од 13. до 15.
октоб ра 2015. год ин е. Приз нањ е се
састоји од позлаћене копиjе кључа
средњовековног Смедер ева, изб ора
из песничког стваралаштва лауреата,
који jе управо објављен под насловом
Oгледало и новчаног износа. Призна
ње Златни кључ Смедер ева до сада
су, у наjвећем броју, добиjали стра
ни песници, а од домаћих то су били
Миодраг Павловић, Танасије Младе
новић, Стеван Раичковић и Љубомир
Симовић. Фестивал Смедеревска пе
сничка јесен основан је 1970. године
и за протекле деценије окупио је ви
ше од 2.000 песника из Србије и све
та, његове програме је пратило више
од 200.000 посетилаца, а објављено је
око 300 књига.

Владислав
Петковић Дис
У Цент ралн ом хол у Дом а Војс ке
Срб иј е, 10. нов емб ра, отк рив ен о је
спом ен-обел ежј е Влад ис лаву Пет
ков ићу Дис у. Бронз ан и бар ељ еф са
ликом српског песника и родољуба
Владислава Петковића Диса открио
је академик Матија Бећковић. Аутор
бронзаног барељефа са ликом чуве
ног песника је Мирко Мркић Остро
шки. Песник је извештавао са фронта
у балканским ратовима и за време
Првог светског рата поделио је голго
ту својих сународника повлачењем
преко Албаније. Објавио је две збир
ке песама Утопљене душе и Ми чека
мо цара, а трећа књига Недовршене
песме остала је баш како наслов гласи
– недовршена, услед погибије песни
ка 1917. на броду који је приликом по
вратка у Грчку торпедовала немачка
подморница. Име Владислава Петко

Овогодишњи 49. Битеф фестивал,
иако са знатно смањеним буџетом,
одржан је од 14. до 27. септембра 2015.
године. И у овим условима успео је
да одржи висок квалитет представа
и да задржи публику која му је оста
ла верна. У конкуренцији за награде
било је десет представа из Србије, ре
гиона, Немачке, Француске и Русије.
Гран при Мира Траиловић 49. Битефа
жири је доделио француској предста
ви Збогом, редитеља Жонатана Кап
девијела, док је Специјалну награду
Јован Ћирилов добило остварење Ми
смо краљеви, не људи, Хрватског на
родног казалишта из Загреба.

Почаст диригенту
Зубину Мехти
У недељу, 20. септембра 2015, пред
препуном Коларчевом задужбином
чув ен и инд ијс ки дир иг ент Зуб ин
Мехта нас туп ио је са Бео г радс ком
филхармонијом, изводећи Посебну
Моц арт ову и Прву Мал ер ову сим
фонију. На крају концерта публика
је овацијама поздравила извођаче.
Београдска филхармонија и чувени
диригент наступили су заједно осми
пут. Први пут је то било давне 1958.
године, и од тада их веже нераскиди
во пријатељство. Концерту су, поред
многих јавних личности, присуство

Владислав Петковић Дис
вића Диса угравирано је у антологију
српске књижевности, а његова слава
је свевремена, како је речено на све
чаности, коју је уприличио уметнич
ки програм Песме које вечно остају
– Велики рат у песмама. Програм су
припремили Медија центар Одбрана
и Удружење ратних добровољаца Ср
бије од 1912. до 1918. године.
 Приредила Катарина Г. САВИЋ
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ДВЕСТА ДЕСЕТ ГОДИНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ“ У ОСТРУЖНИЦИ (1805-2015)

Традиција – сигуран ослонац
за будућност

У

новинским извештајима често
можем о проч ит ат и вест да се
обележава јубилеј „најстарије“
школе у Србији. Многе основне
школе полажу право на то да су
најстарије у земљи, али која je школа заиста
најстарија, тешко је утврдити. Шаренило да
тума последица је историјског развоја српског
народа који је до почетка 19. века живео под
влашћу Османлија и Хабзбурга. Српске школе
у Хабзбуршкој монархији, односно школе на
простору данашње Војводине, баштине тради
цију српско-словенских и руско-словенских
основних школа с почетка 18. века – међу њи
ма је основна школа Краљ Петар I у Београду
– и школа које су на таласу просветитељских
идеја осниване у другој половини тог века, на
рочито у Војној граници. Познато је, такође, да
су просветне прилике у којима су Срби живе
ли под Османлијама биле знатно неповољни
је, да о оснивању школа није било говора, иако
постоје подаци да је на прелазу из 18. у 19. век
у Беог радском пашалуку било школа при ма
настирима и понека приватна школа, као она
у Гарашима у Крагујевачкој нахији.
Обнова државности Србије започета на те
риторији Београдског пашалука 1804. године,
поред оружане борбе, снажно се манифестова
ла и на пољу просвете. На почетку Првог срп
ског устанка подизане су основне школе, Велика
школа (1808), Богословија (1810), уређено је Ми
нистарство просвете (1811) са првим министром
Доситејем Обрадовићем. Школа у Остружници,
основана 1805. године, према томе, спада ме
ђу најстарије школе у Србији. Међутим, српске
основе школе, било да су основане у 18. или у 19.
веку, карактерише дисконтинуитет у раду. Због
разних околности, политичких, војних, економ
ских и других, ниједна школа од оснивања није
била непрестано отворена. Остружничка школа
је радила од 1805. до 1813. године, накратко је
обновила рад крајем 1815. године и после не

колико година рада угашена је. Рад је обнови
ла 1841. године, али је поново за време Првог
светског рата настао прекид. Аустроугарска оку
пациона управа је по својим наставним плано
вима и програмима организовала наставу од
1916. до лета 1918. године. У новим околности
ма и државним границама остружничка школа
је обновила рад у јуну 1919. године, па до данас
– ако изузмемо вишемесечне прекиде у време
Другог светског рата и НАТО агресије 1999. го
дине – школа ради без престанка.
Остружница је као погранично место има
ла важну улогу током Првог српског устанка.
У овом месту одржана је прва скупштина уста
ничке Србије у мају 1804. године, после које је
установљена прва царинарница (ђумрукана)
преко које се одвијала трговина са суседном
Аустријом. Налазећи се на важном положају
и при томе „на путу новца“, у Остружници су
живели релативно имућни грађани који су мо
гли да ангажују учитеља. Школа у Остружници
основана је 16/28. јула 1805. године. Тог дана
су остружнички кметови кнезови Павле Лаза
ревић, Паун Дољинац, Милоје Петровић, Јован
Талић, Паја Станковић, Крста Станковић, све
штеници Марко Ненадовић (Дољанчевић) и Ди
митрије Поповић потписали уговор са учитељем
Николом Николајевићем. „Магистер“ Николаје
вић се обавезао да ће „чесно децу поучавати“,
а кметови да ће учитељу за његов рад плаћа
ти четиристо гроша годишње. О раду школе за
време Првог српског устанка мало је сачуваних
података. Николајевића је на учитељској кате
дри 1808. године заменио Димитрије Стефано
вић, родом из Черевића у Срему, а њега поново
Николајевић 1813. године. Као први ученици у
изворима се помињу Остружничани Радован
Дољанчевић, Максим Ранковић и деца устанич
ких старешина Младена Миловановића, Ми
ленка Стојковића и Карађорђев син Алекса.
Материјално издржавање школе дуго је пада
ло на терет остружничке општине, а тако је би
ло и са осталим местима у Србији у којима су

школе постојале. Изградња школске зграде, стан
и плата учитеља, огрев, учила и остале школске
потребе намиривани су од општинских средста
ва и средстава ђачких родитеља. Тек од средине
20. века, тачније од 1930. године, из буџетских
средстава округа и бановине, а после Другог
светског рата општине Чукарице и града Београ
да, финансирана је поправка и изградња школе.
Прва школска зграда у Остружници налазила
се поред цркве. Радило се о малој, неусловној
грађевини, са подзиданим подрумом, уским
тремом и две просторије од којих је једна била
учионица, а друга учитељев стан. Крајем шезде
сетих година 19. века школа је премештена на
данашњу локацију, пошто је остружничка оп
штина купила плац и зграду коју је потом пре
уредила. У тој школској згради, најпре са једном
учионицом, а од 1889. године и другом настава
је извођена до 1905. године. Те године заврше
на је изградња нове школске зграде која је има
ла две простране учионице и стан за учитеља.
У двадесетом веку постојећа школска зграда је
још три пута проширивана. Најпре 1930. године,
када су дозидане две учионице, па 1959. годи
не четири учионице и 1964. када је надограђен
спрат са једном учионицом и три канцеларије.
Нажалост, школа нема фискултурну салу.
На десетине учитеља, наставника и професора
у протекла два века прошло је кроз остружничку
школу. Први учитељ Никола Николајевић зани
мљива је и трагична личност. Рођен је у гру
жанском селу Честину 1778. године, одакле му
се мајка после очеве погибије преселила у Пе
ћане. Никола је основу школу учио у Сурдуку, а
потом је похађао Богословију у Сремским Кар
ловцима. У остружничкој школи учитељевао је
од 1805. до 1808, па 1813. и накратко 1815/16. го
дине. Постао је затим секретар кнеза Милоша.
Убијен је по кнежевом наређењу 1822. године.
Његов син Константин Николајевић био је ис
такнути политичар и дипломата Србије, зет кне
за Александра Карађорђевића. Прва учитељица
која је радила у школи од 1883. до 1886. била је

Катарина Ценић, сестра социјалисте Мите Це
нића. Учитељи и управитељи школе Миодраг
Нешковић (1930–1938), Бранко Пауновић (1938–
1943; 1945–1963) и Момчило Донић (1947–1961)
својим радом на пољу културе и описмењава
ња становништва оставили су снажан траг. За
време Другог светског рата у школи су радили
учитељи који су избегли пред усташким и ма
ђарским погромом: Милорад Џудовић који је
током школске 1941/42. године покренуо ђачко
позориште и Никола Божић који је држао јавна
предавања и радио у сеоској библиотеци.
Све до 1937. године школа није имала посе
бан назив. У документима из 19. века помиње
се као основна школа остружничка или држав
на народна школа остружничка. Од 1937. годи
не школа је понела име Краља Петра II, да би
1954. године, у склопу обележавања 150. годи
шњице Првог српског устанка била названа да
нашњим именом Карађорђе.
Школа је до 1883. трајала три разреда, четири
разреда од 1883. до 1950. године, када је уведена
осмогодишња основна школа (осмолетка). На
става је до 1888. извођена у једној учионици. Од
1888. до 1930. године у две учионице, а од 1930.
до 1950. у четири учионице. Увођењем осмо
летке 1950. из године у годину се увећао број
одељења: са четири одељења 1950. године, па
14 одељења 1960, до 19 одељења 1979/80. годи
не. Данас у школи има 16 одељења. Школу је до
осамдесетих година 19. века похађало у просеку
20 ученика, 1879/80 – 45, 1898/99 – 74, 1905/06 –
119, 1929/30 – 124, 1943/44 – 290, 1960/61 – 506,
1981/82 – 393 и 2013/14 – 320 ученика.
Остружничка школа се данас, уосталом као
све школе у Србији, суочава са бројним изазови
ма: како унапредити и модернизовати наставу,
како превазићи егзистенцијалне недаће, моти
висати наставнике и ученике и како, уједно, од
говорити захтевима необећавајућег времена.
Традиција је, свакако, сигуран ослонац у погле
ду на непрозирну будућност.

Радомир Ј. ПОПОВИЋ

Четрдесет пети Скуп слависта

У

Бео г рад у је од 1. до
21. септ емб ра 2015.
одрж ан трад иц ио 
нални Скуп слависта
(семинар српског је
зика, књижевн ос ти и култ ур е) у
организацији Међународног сла
вистичког центра на Филолошком
факултету у Београду. На овом, 45.
по реду, семинару српског језика
и књижевности учествовало је 56
студената српског језика са стра
них унив ерз ит ет а из 18 зем аљ а
Европ е: из Аустриј е, Бел орус иј е,
Бугарске, Велике Британије, Ита
лије, Јапана, Кине, Мађарске, Ма
кедоније, Немачке, Пољске, Руму
није, Русије, Словачке, Словеније,
Украјине, Француске и Чешке.

Млади слависти посетили Вукову задужбину
4. септембра 2015. године

За време тронедељног боравка у Ср
бији за студенте славистике је на Фи
лолошком факултету у Београду била
организована настава која је обухва
тала предавања из српског језика,

књижевности и културе. Поред тога,
били су организовани факултатив
ни (специјалистички) курсеви из са
временог српског језика и савремене
српске књижевности, курс за усавр
шавање лектора, као и „Курс народ
них песама и игара“ и „Мала школа
рокенрола“. Веома важан део наставе
су била свакодневна лекторска вежба
ња и додатни часови конверзације, на
којима су страни студенти, распоре
ђени по лекторским групама, проши
ривали и усавршавали своје знање из
српског језика.
У току боравка у Београду учесни
ци Скупа су посетити више научних
и културних институција: Галерију
фресака, Музеј Николе Тесле, Војни
музеј, Вукову задужбину, Задужбину
Иве Андрића, Институт за српски је
зик, Народну библиотеку, Институт за
српску књижевност и уметност и кра
љевски дворски комплекс Бели двор.
У оквиру стручних излета полазници
Скупа слависта имали су прилике да

се упознају и са низом културно-исто
ријских споменика, као што су мана
стири Манасија и Троноша, Хопово,
обилазак Ваљева и Бранковине, Новог
Сада, Матице српске, као и дводнев
ни боравак у Тршићу. У оквиру ближег
упознавања са културном историјом
Београда студенти су посетити Конак
кнегиње Љубице, Саборну цркву, Ко
санчићев венац, кулу Гардош у Зему
ну, Конак кнеза Милоша, Храм Светог
Саве, уз панорамско разгледање гра
да, посету Авалском торњу и разгле
дање комплекса Аде Циганлије.
Одржавање 45. Скупа слависта у
организацији Међународног слави
стичког центра и Филолошког фа
култета помогло је и Министарство
просвете и науке, Скупштина града,
Задужбина Десанке Максимовић и
Доситејева задужбина, Вукова заду
жбина, Народна библиотека Србије,
Друштво за српски језик и Скупшти
на општине Лозница.

Снежана КУТРИЧКИ

ДАНИ ДУХОВНОГ ПРЕОБРАЖЕЊА

Шест стотина година манастира
Манасије

П

оводом обележавања
шест векова манасти
ра Ман ас иј е код Де
спотовца, крајем ав
густа одржан је први
међун ар одн и фес тив ал витез ов а
у овом средњовековном утврђењу.
Било је као у средњем веку: звец
кање витешких оклопа, мачева и
секира, топот коња и разиграни то
нови средњовековне музике и игре
који су нарушавали богоугодни мир
манастира.
Пов уч ен у мир и тиш ин у жив о
писне реке Расине, надвишен брди
ма Пасторком и Маћехом, недалеко
од Деспотовца, сместио се манастир
Ресава, данас познатији под именом
Манасија. Грађен у периоду од 1407.
до 1418. године убраја се у врхунска
оствар ењ а српс ке арх ит ект ур е ка
сног средњег века. Својим велелеп

ним храм ом, снаж ним утврђ ењ ем
вековима је привлачио пажњу посе
тилаца. Током 18. и 19. века Ресава
је била предмет проучавања многих
истраживача старина које је, између
осталог, занимало и место на коме је
сахрањен његов ктитор – Стефан Ла
заревић. Феликс Каниц је описао да
је манастир „окружен са свих стра
на високим брдима и да већ сама си
луета 12 сачуваних тврђавских кула
чини снажан утисак. Њега појачава
светлуц ањ е шест металн их куп ол а
са златним крстовима цркве од бе
лог мермера, која се на тамној осно
ви сурог тврђавског венца истиче као
сјајни алем-камен”. Постоје разне ле
генде о томе како је Манасија добила
име. Љубазна монахиња из манасти
ра нам је испричала да је име Мана
сија настало по речима нама сија.
Председник Србије Томислав Нико
лић био је покровитељ овогодишњег

Међународног фестивала витештва и
на отварању је одржао пригодан го
вор. Од витешке трупе Бели орлови
добио је на поклон реплику српског
мача из 14. века. Реч је о мачу који су
разни народи својатали. Писац Мар
ко Алексић на фестивалу је говорио
о витезовима и успео је да представи
доказе о томе да је мач заиста посто
јао у Србији.
Међународни фестивал витештва
први пут је организован у Србији и за
служује све похвале за организацију и
учеснике програма. Витезови из Срби
је, Републике Српске, Русије, Украјине,
Словеније, Хрватске, Чешке, Мађарске,
Бугарс ке, Рум ун иј е и Франц ус ке, у
опреми тешкој од 30 до 40 килограма,
борили су се у двобојима, а љубичев
ски витезови присутне су остављали
без даха гађањем мете у пуном гало
пу. Публику су одушевили и монаси
из кинеског манастира Саолин, који су

се специјалним ефектима играњем ва
тром и управљањем умом и телом, су
протстављали законима физике. Било
је величанствено видети реку, повор
ку породица са децом који су три дана
долазили из целе Србије аутобусима и
аутомобилима. Монахиње и лепе де
војке из Србије, у дивним средњове
ковним хаљинама, деца у народним
ношњама и саобраћајни полицајци го
сподски су дочекивали на улазу у ма
настир госте и посетиоце. Међу њима
су били председник Републике Срп

ске, Милорад Додик, амбасадор Русије
у Србији, Александар Чепурин, друге
званице, као и представници дипло
матског кора и Скупштине Србије. На
зидинама манастира, на улазу велики
видео бим емитовао је програм фести
вала који се одвијао у подножју брда, а
у рушевинама у Визиторском центру
манастира организована је изложба
преписивачке ресавске школе. Посе
тиоцима је дариван лист Вукове заду
жбине – Задужбина.

Љиљана СИМИЋ
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ДЕЦЕМБАР
2015.

ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
3. Калиграфски препис текста на
родне пословице
4. И
 ницијал (прво слово имена уче
сника)
5. И
 зрада лутке у ношњи из бакиног
родног краја

Учесници манифестације „Дани ћирилице 2015“

БАВАНИШТЕ

Дани ћирилице
2015.
Овогодишњи Дечји сабор Дани ћи
рилице отворен је 23. маја у просто
ријама ОШ Бора Радић у Баваништу
свечаном доделом награда најуспе
шнијим учесницима конкурса.
Свечаности су, пор ед награђ ених
ученика, њихових родитеља и учи
теља, чланова жирија, водитеља ра
дионица и заинтересоване публике,
присуствовали и академик Видојко
Јовић, почасни председник Сабора, и
представници општине Ковин и МЗ
Баваниште.
Дани ћирилице покренути су пре че
трнаест година са жељом да доприне
су очувању српске културне баштине,
језика и писма, песме и игре, старих
заната, обичаја и православне вере.
Окос ниц у Саб ор а чин и конк урс
за најб ољ и литер арн и рад, најл еп
ши калиграфски рад, иницијал, вез,
илустрацију и израду лутке у народ
ној ношњи. Тема конкурса мењала се
из године у годину: Вера Нада и Љу
бав, Срб, Милосрђе, Доброта, Колевка,
Част, Брат, Мостови, Будимо људи,
Светиња, Да се ја питам...
На Конкурс за најбољи литерарни
и најлепши ликовни рад, који је Ми
нистарство просвете уврстило у Про
грам републичких смотри, ове године
се одазвало више од 6.000 учесника
из 400 основн их и средњ их школ а
из Срб иј е, Реп уб лике Српс ке, Црн е
Гор е, Македоније, Словеније, Руму
није, Француске, Енглеске, Аустрије,
Нем ачке, Норв еш ке, Финс ке, Кин е,
Аустралије, Јужне Африке, Америке,
Руске Федерације и Канаде. Напоми
њем о да 40 рад ов а из Српс ке шко
ле Свети Сава из Кабрамате, који су,
према речима учитељице Бране Ста
нисављевић, послати пре Ускрса, још
нису стигли. Међутим, организатор је
одлучио да, као и свим осталим уче
сницима из далеких земаља, и њи
ма поименце додели Захвалницу за
чув ањ е српс ке култ урн е баш тин е.
Жири у саставу: др Миодраг Матиц
ки, др Рајка Уљмански, Милена Дорић
и Љиљана Симић, за литерарне радо
ве, и проф. др Сузана Полић, етнолог и
музејски сарадник, Јасна Бјеладино
вић, проф. Драган Боснић и Владимир
Скерлић, за ликовне радове, наградио
је 107 и похвалио 31 учесника. Доде
љене су и две специјалне награде, које
су добиле Кристина и Милица Пиља и
њихова бака Јелена Рекић из Аделаи
де у Аустралији. Оне су направиле се
дам лутака које представљају свадбу

у Западној Славонији: ту су млада и
младожења, кум и кума, младин отац,
младожењина мајка и тамбураш. Ми
лица је добила и Похвалу за литерар
ни рад.
Посебну награду добили су учени
ци четвртог разреда ОШ Стеван Мо
крањац из Кобишнице, који су, заједно
са родитељима и учитељицом Даније
лом Пејчић, направили седам лутака
у влашкој ношњи.
Како су Свети Ћирило и Методије
крсна слава Сабора и КУД-а Аца Об
радовић, након доделе награда, резан
је славски колач у присуству много
бројних гостију.
Сабор је одржан под покровитељ
ством Министарства просвете и оп
штине Ковин, уз медијску подршку
емисије РТС-а Жикина шареница.
Поред књига набављених уз помоћ
Министарства просвете, најуспешни
ји учесници су добили и књиге које су
поклонили многобројни издавачи.
Током свечаности трајала је изло
жба најлепших ликовних радова при
спел их на конк урс, као и изл ож ба
књига које је издало Удружење Ћири
лица из Новог Сада.
Многи учесници конкурса су се по
сле ручка придружили радион
 ицама
веза, керамике, израде украса од ра
знобојног папира, плетења цветних
венаца. Радионицу керамике водио
је Михајло Петровић, веза мр Милица
Марковић, плетења венаца Гордана
Стојановић, са ученицима ССШ Васа
Пелагић из Ковина, а израду украса
од папира приказала је Марија Ан
ђелковић.
КУД Аца Обрадовић из Баваништа
одржао је радион
 ицу српског кола.
Током пос леп од нев а одржан је и
округли сто на тему Српска ћирили
ца, који је водио Драгољуб Збиљић,
председник Удружења Ћирилица из
Новог Сада.
Такмичење за најукуснији колач,
на ком е су се такм ич ил а удруже
ња жен а из Бав ан иш та, Мал ог Ба
ван иш та и Дол ов а, доб ил о је три
поб едника, јер жири није могао да
одлучи који је од много разноврсних
и веома укусних колача најукуснији.

Вера СЕКУЛИЋ

КОНКУРС
намењен ученицима
основних и средњих школа
из следећих области:
1. Литерарни рад на тему
САЧУВАЈМО ЋИРИЛИЦУ или
НИКАД НЕ ЗАБОРАВИ...
2. Илустрација мотива из народне
песме или приче по избору

Напомене:
– Литерарни рад не треба да буде
дужи од једне куцане стране. Илустра
ција, калиграфски текст и иницијал, у
зависности од узраста учесника, могу
да буду величине у распону од 20х20
до 50х70 цм. Калиграфски текст треба
да садржи од 10 до 30 речи.
– Илустрација, калиграфски текст
и иницијал могу да се изводе у свим
дводимензионалним техникама укљу
чујући вез.
– Лутку висине до 30 цм треба на
правити од природног материјала и
обући је у ношњу из бакиног родног
краја, уз обавезну назнаку који је то
крај.
– Податке као што су име учесни
ка и ментора, назив школе и разред
треба написати на полеђини рада. На
лутке и везене радове потребно је да
се зашије комадић картона и на ње
му напишу тражени подаци.
– Одрасле особе могу да учествују
ван конкуренције.
– Радови израђени од непостојаних
материјала неће бити оцењени.
– Радови се не враћају.
– Резултати конкурса биће објавље
ни на сајту www.danicirilice.org.rs до
15. маја 2016. године.
Моле се учитељи, вероучитељи, на
ставници, професори и родитељи да
помогну заинтересованим ученици
ма, као и да најбоље радове доставе на
адресу „Дана ћирилице“ до 15. априла
2016. године.
Стручни жири прогласиће три нај
боља рада за сваки узраст, а њихови
аутори ће добити дипломе и награде.
Награде и захвалнице добиће и нају
спешнији учесници ван конкуренци
је. Сви учесници из расејања добиће
захвалнице.
Организатор ће наградити и нају
спешнијег наставника и прогласити
најуспешнију школу.
Додела награда предвиђена је за 21.
мај 2016. године.

НИШ

Резултати и
континуирани рад
огранка
Огранак Вукове задужбине у Ни
шу – Друштво за неговање духовних
вредности „Вук Караџић“ у 2015. го
дини успешно је реал
 изовао утврђе
не задатке, пре свега кроз пројекте
Друштва и сарадњу са другим срод
ним институцијама и друштвима у
граду. Поред већ познатих активно
сти Друштва – Светосавски конкурс
за средњошколце, обележавање Да
на матерњег језика, затим, академ
ско обележавање Дана књижевнице
Јел ен е Дим ит риј ев ић и нар оч ит о
представљање алманаха „Даница за
млад е 2015“ у основн им школ ам а
(„Иво Андрић“, „Бранко Миљковић“),
важно је истаћи и сарадњу са инсти
туцијама и удружењима у Нишу. Тако
је Друштво пропратило рад Уметнич
ке галерије „Србија“ у Нишу, прили

ВУКОВО
ЧИТАЛИШТЕ

КОНКУРС
Огранак Вукове задужбине
у Нишу –
Друштво за неговање духовних
вредности „Вук Караџић“ – Ниш
позива ученике средњих школа
да учествују на конкурсу,
са темама:
„Загледан у наслеђе српског духов
ног блага, калемим благородно дрво“
(Избор из годишњица: Свети Сава,
Јован Стерија Поповић, Милан Ракић,
Александар Поповић)
„Свет је поз орница на којој свако
игра своју улогу“ – Шекспир
Дозвољена су сва средства и техни
ке у обради теме.
Радове слати на адресу Градске оп
штине Медијана у Нишу, на име већ
ника Неб ојше Васића, са назнаком
– за конк урс Огранка Вуков е зад у
жбине у Нишу, Друштво „Вук Кара
џић“ Ниш.
Адреса Градске општине „Медијана“
је: Париске комуне б.б., 18000, Ниш.
Рок израде радова је до 30. 12. 2015.
године.

ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ

Ћирилица огледало
српске душе
Огранак Вукове задужбине Велики
Поповац, са Црквеном општином Ве
лики Поповац и Месном заједницом
из Великог Поповца, а под покрови
тељством општине Петровац на Мла

књижевних радова и коментарисане
неке стваралачке дилеме.
Основци су захвално саслушали де
ла и савете, али се и похвалили ус
песима своје школе. Истакли су да су
већ чет рн ае с ти пут проглаш ен и за
најбољу литерарну секцију у Србији,
а наставница Љубинка Марковић за
најбољег руководиоца секције. Осво
јили су и прву награду на Републич
ком такмичењу литерарних секција
Србије у организацији Министарства
просвете, Друштва за српски језик и
књижевност Србије и Задужбине Де
санке Максимовић.

Љубинка МАРКОВИЋ

У гостима код
„арчибалдоваца“
У јуну 2015. године, Основну шко
лу „Др Арчибалд Рајс“ пос ет ил и су
гости из Вукове задужбине. Повод је
био представљање „Данице за младе“
у којој се и овај пут нашао рад Марије
Димитријевић, ученице 8. разреда ове
школе, који је, као и претходне године,
победио на „Данима ћирилице“ у Ба
ваништу. Гостовање су организовале
Љиљана Симић, у име Задужбине, и
Љубинка Марковић, професор и ру
ководилац литерарне секције школе,
у сарадњи са школским библиотека
ром, Елизабетом Јовић.
На пријатно дружење са члановима
најбоље литерарне секције у Србији
дошли су књижевници Гордана Ма
летић, Рајко Лукач и Божидар Пешев.
Заједно са Љиљаном Симић, гости су

ком обележавања јубилеја сликарке
Надежде Петровић и њеног „прису
ства“ у уметн ичком жив от у наш ег
града, као и рад Кола српских сеста
ра, Подружнице у Нишу, за протеклих
десет година. Иницијатива Друштва
„Вук Караџић“, да се Нишком култур
ном центру поклони пригодна велика
фотографија нишке и српске књижев
нице Јелене Димитријевић – реал
 изо
вана је, тако да је и она придружена
фотограф иј ам а друг их истакн ут их
личности везаних за културни живот
Ниша с почетка прошлог века (Стева
на Сремца, Надежде Петровић, Сто
јана Новаковића), са незаобилазним
Бранком Миљковићем и најзначајни
јим именом нашег језика, Вуком Ка
раџићем.
Успешна сарадња и ове године је
остварена са Народном библиотеком
„Стеван Сремац“ у Нишу, као и са ни
шким школама. Истичемо и сарадњу
са Гимназијом „Светозар Марковић“ у
Нишу, са којом је припремљен и реа
лизован долазак професора др Бошка
Сувајџића, са Филолошког факултета
из Београда, председника УО Вукове
задужбине. Наиме, овај пројекат је у
оквиру Програма чувања нашег пи
сма и језика, где је, овог пута, поред
других обележавања Вуковог рада на
истицању српског језичког блага, цен
трално место припало беседи Бошка
Сувајџића о Вуку, коју је он изговорио
на 82. Вуковом сабору у Тршићу.
На крају, треба истаћи да важно ме
сто у раду нашег Друштва припада
Градској општини „Медијана“, уз чију
смо свесрдну материјалну помоћ мо
гли да остваримо планиране задатке.

Милунка МИТИЋ

Приче о старом
Београду
У гостима код „арчибалдоваца“
ученицима представили „Даницу за
младе“ и читали своја дела. Ђацима
у публици је било занимљиво да чују
стихове и прозу признатих песника
и прозаиста, али и рад своје старије

другарице Марије Димитријевић, ко
ја је већ други пут заступљена у овом
алманаху Вукове задужбине. У разго
вору литерараца са писцима дотак
нута су питања инспирације, раних

У Вуковој задужбини, 17. септембра,
одржано је дружење о старом Београ
ду, које је покренула Љиљана Симић.
Сваког четвртка, средином месеца, у
Вуковој задужбини у вечерњим сати
ма дружиће се пензионери и средњо

ви, одржао је 27. јуна 2015. године, у
порти Цркве Св. Пророк Илија у Ве
ликом Поповцу, песнички сабор под
називом Ћирилица огледало српске
душе. На конкурс, чија је тема ове го
дине била Мајка, одазвало се 138 пе
сника из Србије, Републике Српске,
Бугарске, Хрватске, Немачке, Итали
је и Аустралије.
Саб ору су присуствовали и пред
ставници Вукове задужбине Миодраг
Матицки, Бошко Сувајџић и Снежана
Бојић, који су се присутнима обрати
ли пригодним речима. На Сабору је
говорио и Живојин Андрејић из Раче
Крагујевачке.
На сабору је представљен и песнич
ки Зборник на тему поезије о мајци,
а педесетак песника је читало своје
пес ме. Под ељ ене су наград е најб о
љим песницима, као и признања за
служним појединцима, међу којима
др Игнатији Мидићу, владици брани
чевском, и Библиотеци Ђура Јакшић
из Петровца на Млави. Жири је ра
дио у саставу: Татјана Живковић из
Пожар евц а (предс едн иц а жир иј а),
Дан иј ел а Бож ичков ић Рад ул ов ић,
књижевница из Петровца, и Раде М.
Обрадовић, оснивач сабора и председ
ник Огранка Вукове задужбине, члан
жирија.
На сабору је победила песма Рат
никова мати, ауторке Милијане Јо
ван ов ић из Ниш а, кој ој је прип ал а
и награда Златни печат ћирилице;
другу награду Сребрни печат ћири
лице добила је песма Пусти да будем,
аутора Јовице Ђурића Мајора из Ни
ша, док трећу награду и Бронзани пе
чат ћирилице деле песма Старица,
ауторке Снежане Милановић из Цр
љенца, и поема Песма мајци, аутора
Будимира Стефановића из Раче Кра
гујевачке. Специјална награда доде
љена је за најбољу песму из дијаспоре
Отишла си, ауторке Теод
 оре Тоде Ма
тић из Аустралије.
Уз присуство свештеника Бранка
Чол аков ић а, као дом аћ ин а из Цр
квен е опш тин е Вел ик и Поп ов ац, и
уз учешће учитеља Саше Милојкови
ћа и учитељице Радице Стевић са ђа
цима основне школе, у програму су
учествовали и штићеници из устано
ве Гвозден Јованчићевић из Великог
Поп овц а. Саб ору су прис ус твов ал и
народни посланик Милетић Михај
ловић, председник општине Петровац
на Млави, Радиша Драгојевић са са
радницима, као и више гостију, међу
којима су били и представници Цен
тра за културу Раковица. Сабор је про
текао у доброј атмосфери и радости,
на понос Огранка Задужбине Велики
Поповац и целе Млаве.

Раде М. ОБРАДОВИЋ

СОМБОР

Ћирилица пише
срцем
Ман иф ес тац иј а Ћир ил иц а пиш е
срцем, која је усмерена ка неговању
српског језика и чувању ћириличког
писма, и ове године је одржана уз пра
зник Светих Ћирила и Методија. Ова,
сада већ традиционална манифеста
ција Коријена из Сомбора, реализована
је у сарадњи са сомборским огранком
Вуков е зад ужбин е, под руж ниц ам а
Друштва за српски језик и књижевност,
Кола српских сестара и Градском би
блиотеком Карло Бјелицки.

школци и у разговору са предавачима
неговаће културу читања, говора, раз
мене мишљења и дружења. Гости овог
првог дружења били су пензионери
Стар ог града, са председницом Не
веном Шантић, и некадашњи учени
ци Прве београдске гимназије који
прослављају своје 70. рођендане, са
Љубицом Милошевић, професорком
математике. Учесници програма, а
међу којима је било писаца, истори
чара, професора, лекара, адвоката, су
дија, новинара, архитеката и других
занимања, заједно су се присетили
чари које крије овај део престонице.
Као да листају споменаре, причали
су о Дорћолу и Бајлонијевој пијаци.
Избор књижевног дела био је у скла
ду са темом о којој се диванило, па је
представљена и збирка прича Цегер
пун љубави из пера Миодрага Матиц
ког, књижевника.
Занимљиво дружење о старом Бе
ограду одржано је и 24. септембра,
а било је посвећено Великој школи
и старим занатима. Љиљана Симић,
уредница Вуковог читалишта, при
чала је како је изгледао стари Бео
град када га је Карађорђе ослободио
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Програм, Ћирилица пише срцем, по
чео је 21. маја, када су у свечаној сали
Српске читаонице награђене и похва
љене најлепше и најуредније ћири
личке ђачке свеске у Западнобачком
округу. Награђени су Вања Димитри
јев ић, учен ик IV разр ед а ОШ Бор а
Станковић у Каравукову, и Вук Капе
тан, ученик II разреда Економско-трго
винске школе у Кули. Током три дана
манифестације одржане су бројне је

ДЕЦЕМБАР
2015.

председника Матице српске, Марија
Чачић, руководилац Завичајног оде
љења, одржала је 21. и 22. септембра
предавање о животу и делу овог зна
менитог Сомб орца, у организацији
Градске библиотеке Карло Бјелицки и
Огранка Вукове задужбине у Сомбору.
Излагање су, у својим учионицама,
пратили ученици Гимназије Вељко
Петровић и Средње техничке школе,
са својим професоркама Лидијом Не

Млади учесници програма Ћирилица пише срцем
зичке радионицу (Транскриб овање,
Плакат-речник, Разреши тајнопис,
Најлепше речи српског језика, Откриј
мо свој језик, Народне пословице и из
реке – школа карактера, Старе приче
у новом руху) у Српској читаоници,
Градској библиотеци Карло Бјелицки
и Средњој техничкој школи. Ауторке и
водитељке радионица биле су профе
сорке српског језика и књижевности
Александра Секулић и Драгана Ман
дић из Куле, Наташа Миљановић из
Шида, мр Маја Шегуљев и мр Миланка
Убипарип из Београда и мр Снежана
Клепић из Сомбора. На радионицама
је учествовало више од 200 сомборских
ђака и гостију Коријена и Сомбора –
деца из Хрватске (Вуковара, Трпиње...)
и Републике Српске (Власенице).
Древну ћириличну писану тради
цију и културу Срба Сомб орцима је
приближила мр Миланка Убипарип,
археограф Народне библиотеке Срби
је, кроз предавање Почеци српске пи
смености које је одржано 22. маја у
свечаној сали Српске читаонице. Ра
није, током преподнева, на тргу Све
тог Ђорђа одржано је представљање
манифестације под називом Потпи
ши се, током кога су дељени леци о
ћирилици, а више стотина Сомбора
ца је ћириличним потписом изразило
приврженост овом писму. Предста
вљању је прис ус твов ал о и око сто
тину ученика ОШ Војвода Степа из
Кумодража.
Гости из иностранства упознали су
лепоте и културну баштину Сомбора
захваљујући господину Милету Вој
новићу. Фототипско издање Ковчежи
ћа за историју, језик и обичаје Срба
сва три закона Вука Стеф. Караџића
ђацима је, између радион
 ица, при
ближ ил а Лид иј а Нер анџ ић Чанд а.
Манифестација је завршена недељ
ним излетом у Чонопљу и посетом
етнокуће и изложбе Четири века тра
гова ћирилице у Сомбору. Координато
ри у раду манифестације били су мр
Снежана Клепић и Влада Ђурковић.
Поводом годишњице рођења Јова
на Хаџића, књижевника, преводиоца,
правника, једног од оснивача и првог

од Турака. Истакла је да је тада Вук
Караџић добио место писара у Пра
витељствујућем совјету. Свуда по ва
роши виделе су се напуштене куће. У
Доњем граду радиле су мануфакту
ре за ливење топова и црквених зво
на која су се чула по целој Србији. Ту
су се израђивале топовске каре, као и
кола за превожење муниције. За срп
ску сиротињу се свакога дана у пека
ри газда Младена пекло по сто ока
хлеб а. Код устан ичког ком анд анта
Београда, силног Младена Миловано
вића, сваки је сиромах хлебом и смо
ком до изобиља био нахрањен, а Вук
Стеф. Караџић је писао тапије за тек
откупљене турске куће, дућане и во
денице, ханове и пчелињаке. Као пи
сар Правитељствујућег совјета, он је
у Београду ишао у велику школу жи
вота и посматрао како су се вртоглаво
мењала времена. У Младеновом ко
наку приређивале су се раскошне го
збе. Уз помамну песму Цигана и игру
Циганки пило се и војводе су се одева
ле богатије од ага и бегова. Развијали
су се разни занати, истакла је Љиља
на Симић. Најзначајнији су били сто
ларски, часовничарски, јорганџијски,

ранџић Чандом и Снежаном Клепић,
чланицама огранка Вукове задужби
не. Оно је подстакнуто идејом да се
средњошколцима предоче знаменити
Сомборци који су својим стваралач
ким радом оставили значајан траг у
историји културе нашега града.

Владимир ЈЕРКОВИЋ

ВЕЛИКА МОШТАНИЦА

Трибина о раду
огранка
Огранак у Великој Моштаници ор
ганизовао је, у Галерији Траг у Срем
чици, трибину на којој је разговарано
о досадашњој активности огранка и
наредним задацима. Југослав Анто
нић, председник, и Живка Марковић,
секретар огранка, подсетили су да је
огранак основан 30. октобра 2004. го
дине и да је до сада реализовао више
значајних културно-образовних про
грама, који су превасходно имали за
циљ укључивање што већег броја мла
дих у такмичења која су организовали
огранци Вукове задужбине. На неки
ма од тих такмичења ученици из Ве
лике Моштанице освајали су и вредне
награде, на пример у Баваништу на
Данима ћирилице, или на такмичењу
које је организовао огранак Вукове за
дужбине у Чачку.
У оквиру Мал ог ос пој инс ког саб о
ра, који се на Малу госпојину одржа
ва у Великој Моштаници, огранак је
организовао и изложбу ручних радо
ва, икона и старина, музичко-поетско
и књижевно вече, музички рецитал
и наступ културно-уметничких дру
штава. Огранак се истицао и по броју
пренумераната на издања Вукове за
дужбине, а посебно на Даницу.
На трибини је учествовао и Славко
Вејиновић, главни и одговорни уред
ник листа Задужбина, који је пред
ставио своју најновију књигу Вукова
задужбина у 20. и 21. веку.

Живка МАРКОВИЋ

шнајдерски, обућарски, ћилимарски
и други. Овом дружењу присуствова
ли су пензионери Старог града и уче
ници Десете београдске гимназије и
Гимназије Михајло Пупин из Новог
Београда, са Љиљаном Ђурђевић Стој
ковић, професорком српског језика.

Александра КУРТЕШ

Плети, плети,
плетисанко
У Вуковој задужбини, 24. септембра,
у програму Вуковог читалишта, а по
водом Дана европске баштине, уче
ствовали су предшколци из вртића
Теразије, са васпитачицом Оливером
Марковић. Они су отпевали химну Те
разије, коју је компоновала и текст на
писала мама Анастасије Сименовић,
професорка и композиторка, и извели
игроказ старих речи и имена.
Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта, поздравила је госте пе
смом Зор иц е Бај ин Ђукан ов ић Си
јај, сијај, срећна звездо из Данице за

ЖАБЉАК, ШАВНИК,
ПЛУЖИНЕ

Јубиларни, десети
сусрети на извору
Вуковог језика
У Петњици кoд Шавникa, код спо
мен-парка Вук ов и кор иј ен и пос ве
ћеног Вуку Стефановићу Караџићу,
Фондација Вукове задужбине Жабљак,
Шавник, Плужине и ОШ Душан Обра
довић у Жабљаку већ десету годину
зар ед ом, у јул у мес ец у, орган изуј у
скуп на коме се ученицима старијих
разреда основних школа у Црној Гори
уручују награде које су, према одлуци
жирија, освојили на конкурсу за лите
рарне, ликовне и резбарске радове.
Од укупно приспјелих 150 радова,
према одлуци жирија, Милици Кр
стајић из ОШ Душан Обрадовић при
пала је прва награда у конкуренцији
литерарних радова ђака седмог раз
реда, на тему Човјек је дио а не госпо
дар природе. Друга награда припала
је Анђели Савићевић, ОШ Јагош Кон
тић из Страшевине код Никшића, а
трећа Дарији Миљанић из ОШ Окто
их, Подгорица. У конкуренцији осмих
и деветих разреда, на теме У завичају
Вукових предака и Моје будуће зани
мање, прва награда припала је Суза
ни Јоцовић, ОШ Богдан Котлица из
Боана код Шавника, друга Јовани Лу
чић из школе Дашо Павличић из Хер
цег Новог, а трећа Балши Бановићу из
школе Октоих.
У конк ур енц иј и ликовн их рад о
ва прву награду освојила је Миа Бу
латовић, из ОШ Октоих, другу Сара
Рад ул ов ић из исте школ е, а трећу
Александра Мугоша из ОШ Владо Ми
лић из Подгорице.
У категорији везених радова побјед
нице су Ерна Кајевић и Даница Чоко

нос у раду и афирмацији Фондације.
Повеље су уручене ОШ Октоих, Павле
Ровињски, Сутјеска и Владо Милић из
Подгорице, Марко Миљанов из Бије
лог Поља, Ратко Жарић и Лука Симо
новић из Никшића, Анто Ђедовић из
Бара, Образовном центру из Плужина
и ОШ Душан Обрадовић из Жабљака.
За допринос и активно учешће свих
ових година повеља је додијељена и
др Миодрагу Матицком, предсједни
ку Скупштине Вукове задужбине из
Београда, и Веселину Вукићевићу, до
скорашњем директору ОШ Душан Об
радовић а сада предсједнику општине
Жабљак.
Дир ект орк а Фонд ац иј е Жаб љак,
Шавник, Плужине Анка Жугић исказа
ла је задовољство због, како је истакла,
успјешне деценије рада и напора да
се традиционалне вриједности отрг
ну од заборава у ери електронике и
других савремених начина комуни
цирања које данашње генерације уда
љавају од оловке и папира.
Љубомир Милутиновић, управник
Вукове задужбине, која је иначе један
од покровитеља манифестације, на
гласио је да ће сви награђени радо
ви бити објављени у књизи Даница
за младе.
Упућујући добродошлицу присут
ним а на изв ору Вуков их кор иј ен а,
предсједник општине Шавник, Ми
ом ир Вуј ач ић, каз ао је да јуб ил еј
представља „десет година успјешне
мисије, десет година чувања и башти
њења народне традиције и културног
богатства Црне Горе”.
Предс једн ик опш тин е Жаб љак и
један од првих оснивача Фондације,
Веселин Вукићевић, подсјетио је на
пређени пут Вукове задужбине, а све
у циљу очувања културно-историјског
насљеђа.
Нас тавн иц а Стојк а Пав лов ић из
Основн е школ е Душ ан Обр ад ов ић,
поздрављајући све присутне пошто

Добитници признања
вић из ОШ Марко Миљанов из Бијелог
Поља. Друга награда припала је њи
ховој другарици из исте школе Мари
јани Шутовић.
Прва награда за рукотворине под
мотом Из риз ниц е стар их зан ат а,
припала је Марку Кљајевићу из ОШ
Марко Миљанов из Бијелог Поља, дру
га Сузани Јоцовић, ОШ Богдан Котли
ца из Боана, а трећа Николи Фемићу,
ОШ Марко Миљанов из Бијелог Поља,
и Николи Ћетковићу, ученику Обра
зовног центра из Шавника.
Поводом јубилеја додијељене су по
веље школама које су у континуитету
учествовале на конкурсима и допри
нијеле да њихови ђаци освоје највише
награда, као и појединцима за допри

Дјело Вука Караџића била је тема
дводневног, осмог по реду научног
скуп а На изв ор у Вуков а јез ика кој и

младе, најчитаније књиге Вукове за
дужбине.

ДАНИ ЕВРОПСКЕ
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Ко мисли за годину дана унапред
– гаји пшеницу
Ко мисли за десет година унапред
– посади воћњак
Ко мисли за вечност
– васпитава децу
Овим речима, на почетку програма,
обратила се Оливера Марковић, вас
питачица из вртића Теразије. А деца
су одговорила да су у свакој породи
ци важни: љубав, поштовање, послу
шност и узајамно помагање и да су
старији брижно чували своје потом
ке и преносили им знање и искуства.
Ја сам бела пчела – то значи да сам
најмлађа, рекла је симпатична де
војчица Ката, а дечаци и девојчице,
предшколци, наизменично су говори
ли родослов породице старих назива и
занимања из Вуковог речника и кази
вали стара имена. У стара времена де
ци су се давала имена по значењу да
буду здрави, снажни, храбри и лепи.
Божидар Пешев, песник, говорио је
стихове за маме и бебе.

Оливера МАРКОВИЋ

ваоце Вуковог рада и дјела, истакла
је да кроз свој рад у школи настоји да
ученицима приближи Вуково дјело и
искаже захвалност што је постојао и
створио нашу лијепу азбуку.
У културно-умјетничком програму
учествовао је КУД Радоје Дакић Брко
са Жабљака.

Видомир ШПАЊЕВИЋ

Научни скуп о делу
Вука Караџића

Поезија
старих заната
Свеч ан им програм ом Литер арн е
секције и младе музичке уметнице
Милице Ракић из ОШ Никола Тесла из
Београда и Дечјег хора РТС-а, у Вуковој
задужбини су, 19. септембра, отворени
Дани европске културне баштине. Го
сте и учеснике програма пригодним
беседама о активностима Задужбине,
као и о завршеном Вуковом саб ору,
Вуковом раду и његовим значајним
годишњицама, које су у скорије вре
ме обележене, у име Вукове задужби
не поздравили су Миодраг Матицки,
председник Вукове задужбине и глав
ни и одговорни уредник „Данице“ и
„Данице за младе“, и Љиљана Симић,
уредник Читалишта.
Лав Лукић, ученик 6/1 ОШ Никола
Тесла, који је недавно објавио прву
збирку песама Велико спремање, го

је 30. јуна на Жабљаку организовала
Фондација Вукове задужбине за Жа
бљак, Шавник и Плужине.
Скуп је отворио академик Брани
слав Остојић и подсјетио на хроноло
гију ових окупљања започетих 1988.
године, на којима су били заступљени
еминентни стручњаци и са којих је до
сада објављено 200 радова. Истакао је
да се све ово није могло остварити без
свесрдне, прије свега материјалне по
дршке три дурмиторске општине.
Захвалио им је уз напомену да се Жа
бљак постепено потврђује као љетњи
научни центар, а Скупштина општине
Жабљак и Фондација Вукове задужби
не као добри домаћини, инспиратори
и организатори научне дјелатности.
Многобројне су и разноврсне историј
ске заслуге Вукове за нашу културу, а
посебно у стварању данашњег Вуко
вог модела књижевног језика. Творац
је српско-хрватског књижевног јези
ка, као узор у књижевности понудио је
народно стваралаштво, а као врховно
начело у језику поставио је вриједност
онога што се у народу говори.
Смјело и врло ауторитативно одба
цио је све покушаје да се језик оплеме
њује тиме што ће се удаљити од говора
простога народа. Његов књижевни је
зик, азбука и правопис учинили су
културу знатно приступачнијом чо
вјеку из народа. Спасио је од гашења
најдрагоцјеније духовне творевине,
казао је академик Остојић.
Учеснике скупа поздравио је пред
сједник општине Жабљак, Веселин
Вукићевић, и казао да је овај научни
скуп посвећен човјеку по коме се на
ша културно-историјска епоха рачуна
на вријеме прије и послије њега.
„Захваљујући великом Вуку, српска
култура је направила свој први и вјеро
ватно најзначајнији продор у Европу.
У Вуку Караџићу и његовој грандио
зној оставштини увијек ћемо моћи да
пронађемо надахнуће како се граде и
утврђују такви мостови уз пуно уважа
вање наших специфичности“, казао је
предсједник Вукићевић.
На скупу је представљено тридесе
так научних радова из области језика,
књижевности, историје и географије
дурмиторског краја.
Послије сваког научног скупа об
јављен је зборник радова. У њима су
презентирани научни резултати око
250 научних радника. Презентирано је
и разноврсно Вуково стваралачко дје
ло, процјењивано је и оцијењено шта
је све Вук сакупио, проучио и обрадио.
И, најзад, колико је значајан укупни
стваралачки опус Вука Караџића.
Вук Караџић је желио да дође у Цр
ну Гору и да обиђе постојбину својих
предака, што је и учинио почетком
40-их година деветнаестог вијека. Био
је гост црногорског митрополита Пе
тра I Петровића (свети Петар Цетињ
ски) и његовог насљедника владике
Његоша.
Његова запажања о Црној Гори и
Бок и Кот орс кој су аутент ичн а, ни
када оспоравана. Посебно су драго
цјене књиге Црна Гора и Црногорци
и Црна Гора и Бока Которска. Од пр
вог појављивања до данас ове књиге
су незаобилазне за сваког озбиљног
истраживача прошлости Црне Горе и
Боке Которске, свакојаких обичаја на
рода настањених у њима. Читалац, у
моменту, помисли да му је Вук Кара
џић савременик иако их раздваја бли
зу 200 година.
Понекад изгледа као да Вук описује
и наше вријеме.

Обрад ПЈЕШИВАЦ

ворио је стихове песме о старим за
натима, који су ове године били тема
Дана европске баштине и прочитао
нек ол ик о пес ам а из свој е збирк е.
Чланови Литерарне секције ОШ Ни
кола Тесла, уз пригодну сценографи
ју коју су сачињавала слова Вуковог
имена и презимена, које су исписа
ли поређани дуж степеница Вукове
задужбине, извели су поетски реци
тал Речник Вука Караџића посвећен
старим занатима, у којем су називи
старих занатлија повезани стиховима
народних лирских песама о раду. Уче
ница Милица Ракић, лауреат награде
Златан Вауда, која је на прошлогоди
шњем такмичењу у соло певању у ор
ганизацији Пријатеља деце Београда
освојила прво место, отпевала је две
народне песме. Овим програмом на
стављена је дугогодишња изузетна са
радња Вукове задужбине и Литерарне
секције ОШ Никола Тесла, којој подр
шка ове значајне институције култу
ре, нарочито кад је реч о афирмацији
стваралаштва младих књижевних та
лената и о приближавању културе и
уметности младима – много значи.

Александра ДРАКУЛИЋ
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ДЕЦЕМБАР
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Садржај Данице за 2016.
Миод
 раг Матицки, ДАНИЦА ВУКОВЕ ЗАДУ
ЖБИНЕ – СРПСКОМ ЈЕРУСАЛИМУ
Календар
МЕСЕЦОСЛОВ ЗА СРБЕ СВА ТРИ ЗАКОНА
ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР
Љубинко Раденковић, СРПСКИ НАРОДНИ КА
ЛЕНДАР: ИВАЊДАН
Никола Бура, ЛЕТОПИС XXI ВЕКА
Годишњице
Видојко Јовић, ТРИ ВЕКА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
Никола Марковић, 55 ГОДИНА ОД ПРОИЗВОД
ЊЕ РАЧУНАРА „ЦЕР-10“
Осветљења (Косово и Метохија)
Божури
Милан Ракић, БОЖУР
Драгољуб Ј. Филиповић, БОШКО ЈУГОВИЋ
Десанка Максимовић, РАЗГОВОР СА КОСОВОМ
Рајко Петров Ного (Песме): ПРЕД СТРАШНИМ
СУДОМ, НА ГРАЧАНИЧКОМ ЗИДУ; ЗАДУШНИЦЕ;
ПОТОП
Слободан Станишић, БАШТА
Љубиша Ђидић, КОНДИР КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ
Адам Пуслојић (Песме): ПИСАНО БЕШЕ; НЕ
ДАМ!; ЗНАМ
Крстивоје Илић, БАНОВИЋ СТРАХИЊА
Бранислав Петровић, ГРАДИТЕЉИ ДЕЧАНА
Александар Ристовић, ДЕЧАНИ ПРЕМА РАЗ
ГЛЕДНИЦАМА МОЈЕ МАЈКЕ
Мира Алечковић, КОЊИ
Бошко Сувајџић, ЉЕВИШКА
Предраг Богдановић Ци (Песме): НЕКА ЈЕ ПРО
КЛЕТ ДАН; ПОРЕДИМО КАЖИЧАСЕ
Ратко Поповић (Песме): ОТАЦ НАПУШТА КУЋУ;
МЕТОХИЈСКИМ ВЕЛИКОМ УЧЕНИЦИМА; НАЋВА
Радосав Стојановић (Песме): РАСТОЧИЛА СЕ
РОДНА КУЋА; ЂАКОВИЦА
Мошо Одаловић, ДОБРО ЈУТРО, ВЕЛИКА ХОЧО
Горан Боричић, ЗДРАВИЦА
Милена Марковић, МАЛЕНА БАЊСКА
Давид Кецман Дако, СИМОНИДА МЕЛЕМВИДНА
Владимир Конечни, СЛУШАЈУЋИ ПЕСНИКЕ
Соња Петровић, СРАЖЕНИЈЕ НА ПОЉУ КОСО
ВУ ГАВРИЛА КОВАЧЕВИЋА
Зорица Несторовић, МОТИВ КОСОВСКЕ БИТКЕ
У СТЕРИЈИНОЈ ДРАМАТУРГИЈИ
Душан Пајин, ИНДИЈСКА И СРПСКА ВЛАСТЕ
ЛА ПРОТИВ ТУРАКА
Катарина Граната Савић, ИЗ ДАВНИХ ПУТО
ПИСА ПО КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Народна књижевност
Вал ент ин а Пит ул ић, ПОС ЛЕДЊ И ЗАП ИС И
ОБИЧАЈА И НАРОДНИХ УМОТВОРИНА СА КО
СОВА И МЕТОХИЈЕ
Милена Стоиљковић, ЛАЗАРИЦЕ У ОРАХОВ
ЦУ И ВЕЛИКОЈ ХОЧИ – БЛАГОСЛОВ ЛАЗАРЕВОГ
ВАСКРСЕЊА У МЕТОХИЈСКОЈ ПОДРИНИ
Срето З. Танасић, ПРЕСЛИЦА
Станиша Војиновић, САКУПЉАЧИ НАРОДНИХ
УМОТВОРИНА: ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ; МИЛОШ
МИЛИСАВЉЕВИЋ; ИВАН ЈЕВТИЋ
Томислав Ђокић, НАРОДНА ВЕРОВАЊА СЕЛА
СКОРИЦЕ (општина Ражањ)
Славољуб Васојевић, КАЖЕ: ВУК КАЛАЈИТ;
КАД ПАДНЕ КРВ
Књижевност и уметност
Милован Данојлић, ОДСЕВИ ЗИМСКЕ ВАТРЕ
Зоран М. Мандић (Песме): СРБИЈА У ДУБОКИМ
ВОДАМА; НЕРАЧУНАТО ВРЕМЕ; МИЛОВАЊЕ
Срба Игњатовић (Песме): БЕЗ НУЖНЕ ДИСТАН
ЦЕ; АЛАЛ ВЕРА; РЕДЊА
Мићо Цвијетић (Песме): СВЕТ И КУЋА; ТЕЛО
Ђорђе Перић, ПЕСМЕ БАРОКНИХ ПЕСНИКАМЕЛОДА У МЕЛОГРАФСКИМ ЗАПИСИМА КОРНЕ
ЛИЈА СТАНКОВИЋА
Стојан Палалић, МОЋ ЖЕНЕ
Зорица Бајин Ђукановић (Песме): СИЛВИ И ЈА;
INSOMNIA; ПССССТ
Нина Савчић, ФОТОГРАФИЈА
Давид Кецман Дако, ПРЕТПОНОЋНИ, ПЕРОН
3 (неспоразум)
Јагода Кљаић (Приче): НИЈЕ ДУД ЧОВЈЕК; ШАН
ТЕЛИЈА НА ДЊЕПРУ
Зорица Кубуровић, ПРАШТАЊЕ
Слободан Санадер, ЈАН БАЧУР БАРД СЛОВАЧ
КЕ НАИВ
Е
Ацо Доганџић, МИРКО РОНДОВИЋ
ВЕСЕЛО ВЕЧЕ АНЂЕЛКА ЕРДЕЉАНИНА (раз
говор водио: Миодраг Матицки)
Језик
ДОМ ВУКОВОГ ЈЕЗИКА У ЛОЗНИЦИ – ТРШИЋ
(забележио Љубомир Милутиновић)
Радивоје М. Младеновић, СРПСКИ ГОВ ОРИ
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Светосавска читанка
Валентина Питулић, БОГОСЛОВИЈА У ПРИ
ЗРЕНУ
Дејан Ристић, НАЈНОВИЈЕ СТРАДАЊЕ И ВАС
КРСЕЊЕ ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ
Драган Р. Млађеновић, СРПСКО ЦРКВЕНО НА
РОДНО ПОЈАЊЕ
Милосава Мијовић, ПУТ ИНОКА САВЕ

Отворена
врата
Вукове
задужбине

Описаније намастира
Владика Теодосије, СРПСКЕ КОСОВСКЕ СВЕ
ТИЊЕ – МЕСТА НАШЕ ДУХОВНЕ ОБНОВЕ, ВЕ
РЕ И НАДЕ
Милутин Дедић, МАНАСТИРИ КОСОВА И МЕ
ТОХИЈЕ
Први српски устанак
Станиша Војиновић, ДВА ЕПИТАФА УСТАНИ
КУ МИЛОЈУ ВУКАШИНОВИЋУ СИМЕ МИЛУТИ
НОВИЋА САРАЈЛИЈЕ
Народни кувар
Жарко Рошуљ, ТРАДИЦИОН
 АЛНА СРПСКА ЈЕ
ЛА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (рецепти из „Изворног
српског кувара“)
Жарко Рошуљ, ШАЉИВАЦ
Астрономија
Срђ ан Сам ур ов ић, НОВА ИСТ РАЖ ИВАЊА
ПЛУТОНА
Задужбине
ЗАДУЖБИНА ПЕСНИКА
ПЕСНИЧКИ ТРЕНУТАК КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
(приредила: Милица Јефтимијевић Лилић): Да
ринка Јеврић, Слободан Костић, Ратко Поповић,
Радослав Златановић, Милан Михајловић, Бла
гоје Савић, Радомир Стојановић, Радосав Сто
јан ов ић, Мил ој е Донч ић, Дар инка Вуч ин ић,
Валентина Питулић, Новица Соврлић, Милица
Јефтимијевић Лилић
Славко Вејиновић, ЗАДУЖБИНАР РАДМИЛА
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
Мироје Вуковић, ВУК
Милош Немањић, ПОРОДИЧНА ИСТОРИЈА
НЕМАЊИЋА
Димитрије Калезић, МАЛА МИЛИЦА ЂОРЂЕ
ВИЋ, УЧЕНИЦА-ЈЕДИНИЦА У ПРИЗРЕНУ

ДОДАТАК:
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ VIII ГОДИШТЕ
Пренумеранти
ПРЕНУМЕРАНТИ НА ДАНИЦУ ЗА ГОДИНУ 2016.
 АДРЖАЈ ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ
С
ЗА 2016. ГОДИНУ
ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ
Зорица Бајин Ђукановић (разговор водила:
Гордана Малетић); (Песме): Лето; Зевање; Кад
песма крене
ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР
Александра Дракулић, О раду литерарне, но
винарске и правописне секције ОШ „Никола Те
сла“ из Раковице; Лав Лукић, ученик, Запршка
(песма из књиге Велико спремање)
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Слободан Станишић, Распоред оцена
Лаза Лазић, Расејани професор
Милан Мрдаљ (Песме): Доброта је у давању
(Бранки Веселиновић за 96. рођендан):Учите
љица; Невидљива паучина
Синиша Терзић, Сан и јава
Бошко Ломовић, Није да се хвалим
Благоје Рогач, Здравица Новаку Ђоковићу
Душан Поп Ђурђев, Јазавац пред судом
Марија Маравић (Песме): Тања и звездице;
Мравац и мравица
Милена Ковачевић, Свет и ја
Миомир Милинковић, Поход на месец
Видак Масловарић, Бако буди мушко
Нина Савчић, Јеловник
Перо Зубац, Долазак на село
Владимир Андрић, Кратко и јасно
Драган Хамовић, Змај и кнедле
Радислав Јовић (Песме): Колико трају љубави
дечје; Где се крију; Мрављи воз
Влада Батинић (Песме): Лимун; Лубеница
Бранко Стевановић, Кашика, виљушка и њи
хов брат
Анђелко Ердељанин (Песме): Краткоћа; Ђач
ка љубав
Миодраг Матицки, Најкраћа љубавна песма
Песме лужичких Срба: После кише; Пчеле; Ли
сичији репови (превод: Никола Јеремић)
Словарица
Татјана Цвејин, Слово Ћ; Слово Љ
ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ:
Марија Пргомеља, Ибарски јорговани; Алек
сандар Поповић (1929-1996), Бакине слутње; Да
вид Кецман Дако, Пут за негде (Низбрдицом у
праскозорје); Весна Алексић, Ода радости; Игор
Коларов, Туга у оној соби; Милоје Радовић, Гата
линка; Рајко Лукач, Учитељица и глумац; Сла
ђана Ристић, Змај за Лару; Љиљана Дугалић,
Пршти, пршти сунчан дан; Растислав Дурман,
Двојници; Милена Ковачевић, Змајевити; Весна
Видојевић Гајовић, Витамин за весеље; Емилија
Церовић Млађа, Довде си дошо, одавде се врати;
Милутин Ђуричковић, Мој кум и ја; Божидар Пе
шев, Све због лонца и прасића
БАСНЕ
Радомир Путниковић, Триста славујевих пе
сама

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.

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
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, 2013, 2014, 2015, 2016. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VIII (2015) – 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 Проме
теј (2011) – 2.900 дин./ком.
Вукова задужбина у XX и XXI веку, Славко Вејиновић. Издавач: Вукова задужбина (2015)
– 2.200 дин./ком.
Вук Стефановић Караџић 1787-1864-2014, Mündliches Volksgut der Serben (Српска усмена народна баштина). Приредио, предговор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић.
Издавачи: Вукова задужбина и Чигоја штампа (2014) – 3.000 дин./ком.
Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие (Српска усмена народна баштина). Приредио, предговор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова задужбина и Чигоја штампа (2015) – 3.000 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 Синте
зе) – 3.000 дин./ком.
Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вукова задужбина (едиција Синтезе)
– 4.000 дин./ком.
Трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке. Издавач: Вукова задужбина (2014)
– 8.500 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.
Преписка XIII (1863–1864), Сабрана дела Вука Стефановића Караџића. Издавачи: Вукова
задужбина, Просвета Београд (2014) – 1.500 дин./ком.
О језику и књижевности III/2, Вук Стефановић Караџић. Издавачи: Вукова задужбина,
Просвета Београд (2014) – 1.500 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: snezana.bojic@
vukova-zaduzbina.rs

Радомир Мићуновић, Гавран ћутолог
Бранко Стевановић, Причица о Нели, жапцу,
зрикавцу и першуну
Гордана Тимотијевић, Жаба у мају
ЗАГОНЕТКЕ, АФОРИЗМИ
Милан Мрдаљ, Зоологијске загонетке
Русија Маринковић, Ума; Врчак
Митар Митровић, Три афоризма
Соња Крстановић, Загонетка
НАУЧИМО СЕ ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ
Гордана Малетић, Успомене са перона
Славка Петковић Грујичић, Укус црвеног лака
ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА: Не
вена Митровић, награђени радови на XIII лите
рарном конкурсу „Вуково звоно“ при Огранку
Вукове задужбине у Гимназији „Вук Караџић“
у Лозници и Центра за културу „Вук Караџић“
из Лознице (Марија Стефановић, Адријана Ви
шњић, Анђела Јанићијевић, Катарина Марко
вић, Адријана Арсић, Сара Јовановић и Марија
Вукобратовић); Ана Кљајић, Да сам мала као зр
но; Никола Милина, Мој прозор; Павле Радовић,
Срећа; Миња Ћупурдија, Сјај; Сташа Ћупурди
ја, Циркус
ШКОЛСКА РАДИОНИЦА „МОЋНЕ ПРИЧЕ
ЗА ОДВАЖНЕ И РАДОЗНАЛЕ“
ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА (периодика за децу):
Гордана Малетић, Часопис студената Филозоф
ског факултета у Косовској Митровици
ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. Фестивали –
такмичења – награде: Наградни конкурс Фонда
ције „Вукова задужбина“ из Црне Горе (Видомир
Шпањевић): награђени радови ученика Мили
ца Крстајић и Сузана Јосовић; Дани ћирилице у
Баваништу 2015 (Вера Секулић). О награђеним
литерарним радовима (М. Матицки)
ПРЕПОРУКА КЊИГА: Виолета Јовић, Шашава
вила (прилог: Вечног детињства шашаве виле);
Воја Марјановић, Чари младих емоција (Радо
слав Јовић, Симпатије); Весна Алексић, Ако ми
случајно не верујете (Гордана Малетић); Слав
ка Петковић Грујичић, Љубавне релације фејсбук
генерације (Гордана Малетић); Дејан Алексић,
Ципела на крају света (Гордана Малетић); Во
јислав Вукотић, Мама и тата самогласници
(прилог: песма Порука); Ана А. Вукоман, Ма
ла принцеза (Љиљана М. Симић); Биљана Ми
ковић, Кроз лепоте одрастања (прилог: песма
Богатство)
ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ:
Никола Милина, Даница за младе за 2016. го
дину

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.

Позив за награде
Вукове задужбине
у 2016. години
Вукова задужбина од 1990. године доде
љује годишње награде за науку и за умет
ност. Награђује се по једно дело у области
науке и уметности, објављено, изведено или
приказано од 1. октобра претходне до 1. ок
тобра ове године.
Награда за уметност додељује се једном
аутору за оригинално уметничко дело на
стало у Србији или иностранству, односно
за књижевно дело објављено на српском
језику.
Награда за науку додељује се једном ауто
ру за научно дело, оригинални истражи
вачки научни рад, објављено на српском
језику, из научних области којима се ба
вио Вук Караџић (наука о књижевности,
историја, лингвистика, фолклористика, ет
нологија, етнографија, етномузикологија,
географија).
Награда се не додељује за критичка из
дања, зборнике радова, антологије, прире
ђивачке послове и за магистарске тезе и
докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, плакете са
Вуковим ликом и новчаног износа.
Предлоге за награде могу подносити по
јединци, научне и просветне установе и
установе културе, као и друштвене органи
зације.
Одлуке о наградама доносе одбори Вукове
задужбине за науку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна и фи
зичка лица да доставе предлоге за награде
Вукове задужбине за 2016. годину.
Уз предлог доставити образложење и два
примерка дела које се предлаже за награ
ду (ако је у питању књига или друга публи
кација).
Предл оз и се дос тав љај у до 1. окт об ра
2016. године, на адресу: Вукова задужбина,
11000 Београд, Краља Милана 2.

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

