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ОДРЖАНА 29. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

У сусрет обележавању 30. годишњице
оснивања Вукове задужбине

Д

вадесет девета скупшти
на Вук ов е зад уж бин е
одржана је 9. новембра
2016. године у Народној
библиотеци Србије. Ску
пу су присуствовали задужбинари
и утемељивачи Вукове задужбине,
велики добротвори и добротвори,
чланови одбора и радних тела Заду
жбине, председници огранака Ву
кове задужбине (Чачак, Бања Лука,
Сомбор, Лозница, Љубљана, Велика
Моштаница, Велики Поповац), по
вереници, представници установа и
медија у Републици Србији.
Седници су присуствовали и ака
дем ик Пред раг Пип ер, предс едн ик
Одељења за језик и књижевност СА
НУ, Владан Вукосављевић, министар
култ ур е и инф орм ис ањ а Реп уб ли
ке Србије, Драган Хамовић, посебни
саветник, и Младен Весковић, виши
саветник у Министарству културе и
информисања, Снежана Симић, ди

ректор Центра за културу Вук Караџић
у Лозници, и Жика Ајдачић, секретар
КПЗ Србије. Седници су, такође, при
суствовали студенти и професори Фи
лолошког факултета у Београду.
На почетку Скупштине проф. др Ва
лентина Питулић одржала је свечану
беседу насловљену: На Вуковом путу.
О протеклим активностима Вукове за
дужбине и планираним задацима за
наредну годину говорио је Миодраг
Матицки, председник Скупштине. По
што је Бошко Сувајџић, председник
Управног одбора Вукове задужбине,
детаљније образложио поједине про
грам е, Скупш тин а је усвој ил а Из
вештај о раду Вукове задужбине за
пер ио д нов емб ар 2015 – окт об ар
2016. године и Програм рада Вукове
задужбине за период новембар 2016
– октобар 2017. Такође, Скупштина је
прихватила и одлуке одбора за доде
лу награда Вукове задужбине за науку
и за уметност у 2016. години. Награ
ду за науку добила је Јелица Стоја
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новић за књигу Пут српског језика и
писма, а за уметност преводилац Би
серка Рајчић.
Скупштина је прихватила и предлог
Одбора Вукове задужбине за доделу
награде за науку, да Управни одбор
размотри начин како би се, поводом
трид ес ет год ин а рад а Вуков е зад у
жбине, одало одговарајуће признање
преминулом Голубу Добрашиновићу
за његово животно научно дело по
свећено Вуку Караџићу.
На седници су уручена признања
Вукове задужбине: Велики добротвор,
Добротвор 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.
Скупштина је у начелу прихватила
предлоге о начину обележавања три
десетогодишњице рада Вукове заду
жбине. 
С. В.

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

БЕСЕДА ВАЛЕНТИНЕ ПИТУЛИЋ

Србима свима и свуда

На Вуковом путу

Вукова задужбина заокружује
три деценије рада и постојања,
припрема 25. годиште „Данице“,
ради на културном и духовном
повезивању „Срба свих и свуда“
и оживљава рад својих огранака

језика, Вукова задужбина остварује у сарадњи
са својим огранцима, на Вуковој трибини коју
води научни саветник др Љубинко Раденковић,
у Вуковом читалишту у Задужбини и десетина
ма школа о чему се стара вешти уредник дечје
литературе госпођа Љиљана Симић.
Сада је време транзиције, условљавања, уту
ка другачије врсте, притисака који нас нагоне
да често и брзоплето пристајемо на оно што од
других није тражено, да се одричемо онога што
ивимо као и у Вуково вре је дубоко уграђено у колективну свест нашег на
ме у турбулентним време рода. После посете српским енклавама на Косо
нима, у временима утука и ву, Великој Хочи где је готово све живо дошло на
утука на утуке. Као и Вук и представљање Данице Вукове задужбине, после
ми смо се прихватили Да посете Призрену и Богословији, Српском Јеру
нице, националне читанке која је већ насло салиму, схватили смо да оно што ми можемо
вом симболизовала Србију која се обнављала. да пружимо, Вукова задужбина са великом по
Али, утуци на утуке у вези са појавом Вуковог родицом задужбинара и огранака, круг аутора
Српског рјечника изродили су се у ремек-дела који већ више од две деценије несебично сара
написана српским језиком и све бистријом ђују у Даници, јесте да приредимо тематски број
ћирилицом, богатила су српску духовност и, Данице посвећен Косову и Метохији, да Даницу
почев од Вукове Српске народне пјесмарице за 2016. годину посветимо Српском Јерусалиму,
објављене пре два века (1814. и 1815. године), да је начинимо у сарадњи са Србима са Косова
српска књижевност је ушла у европску лите и Метохије, уз благослов епископа рашко-при
ратуру својом класиком, усменом традици зренског Теодосија.
јом. На Вуковом сабору чуло се да је још тада
У међувремену, уследио је последњи утук, зах
„отворено прво поглавље“ за улазак Срба у ве тев да признамо да не умемо да чувамо своје
лику породицу европских народа.
светиње на Косову, да је боље да их предамо на
чување онима који би највише волели да оне не
Када смо 2015. године однели у Призрен Да постоје. Епископ Теодосије, који је оживео рад
ницу Вукове задужбине посвећену Вуку Кара Призренске богословије, обратио нам се опет ре
џићу и његовом делу, објављену поводом сто и чима утехе и наде. У прилогу о српским светиња
педесет година од његове смрти, вла
ма на Косову и Метохији који нам је
дика Теодосије нас је поздравио речи
послао за ову Даницу пре одлуке Скуп
ма утехе и наде. Схватили смо да на
штине Унеска, истакао је да смо ми
утуке треба одговарати достојанстве
ове светиње, које су кроз векове стра
но, делом и делањем, да смо Вуково
дале, стално обнављали и подизали
дело одбранили од разних нових уту
градећи сами себе као Цркву Христо
ка у контексту „за Вука и против ње
ву: „Оне за нас нису само грађевине,
га“ тиме што смо заокружили рад на
већ су духовни стожери окупљања на
његовим Сабраним делима у 35 књига
шег народа око вере у живога Бога“...
и започели рад на његовој дигитали
„места наше духовне обнове, вере и
зацији, што смо објавили фототипско
наде“..., те да „зато као такве треба да
издање његовог Ковчежића за истори
остану, не само физички тамо где су
ју, језик и обичаје Срба сва три закона Миодраг
подигнуте, већ и духовно да живе у
(Беч, 1849), што смо приредили и об Матицки
нама као што и ми треба да живимо
јавили на немачком и руском (упра
оном вером која је и њих подигла“.
во се штампа и издање на енглеском) књиге Вук
На почетку Данице Вукове задужбине посве
Стеф. Караџић 1787–1864–2014 Српска усмена ћене 2016. Српском Јерусалиму, у Летопису ко
баштина која садржи изабране Вукове народ ји прати 21. век, последња вест гласи: „Деветог
не песме, приповетке, етнографске записе, као новембра 2015. године – Косово није примљено
и прилоге који се тичу рецепције Вуковог дела у Унеско пошто за пријем није било двотрећин
у немачкој и руској књижевности, као и научна ске већине на Генералној скупштини ове орга
осветљења онога најзначајнијег што чини Ву низације“. Последњи прилог посвећен је малој
ково дело животним и данас, фундаменталним Милици Ђорђевић, ученици-јединици у При
за српску традицију и културу. Своју делатност зрену, као дирљива порука о повратку.
и рад, посебно када је реч о неговању културе
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У кратком времену свог живота
Вукова „Даница“ је постајала
важан стожер културног
идентитета Срба који су полако,
својом културом, заузимали
важно место у породици европских
народа. Много година касније,
Вукова задужбина, са обновљеном
„Даницом“, постала је чувар
духовне баштине, иницијатор
многих дешавања у домену
науке и културе

преносило се златно слово које је било једини
чувар идентитета. Гледајући ка небу, тамо где је
звезда Даница у једној песми из Вукове збирке
уређивала космос и испросила муњу од облака
стваран је календар будућих дешавања. Давне
1826. године, дванаест година после Мале про
стонародње славеносербске пјеснарице, у штам
парији Јерменског намастира у Бечу, штампана
је прва Даница, забавник за годину 1826. Један
Вук и једна Даница, два симбола словенске ми
тологије отварали су пут Србима свима и свуда.
Требало је осоколити народ после српских уста
нака, увезати развезано, сабрати расуто, успра
вљати посустало, описменити неописмењено. У
кратком времену свог живота Даница је постаја
ла важан стожер културног идентитета Срба ко
ји су полако, својом културом, заузимали важно
место у породици европских народа.
ог иб е, сунц е, мес ец а јун а, 15.
Много година касније, Вукова задужбина, са
дан, зап ис ао је на ман ас тир обновљеном Даницом, постала је чувар духов
ском зиду неко непознат, после не баштине, иницијатор многих дешавања у до
Косовског боја 1389. године. Ка мену науке и културе. Она је засијала у тешким
ко ли је изгледала Србија после годинама санкција, изолације и отимања оно
погибије Сунца на Видовдан, пре 627 година? га што су нам преци оставили у залог. Неко ко
Колики је мрак завладао земљом Немањића нам помаже да погледамо у себе и једни у дру
после погибије кнеза Лазара, сина Припца, ге. Да се заветујемо да нам је овде дом. Да не
логотета дворске канцеларије српског цара пристајемо. Да не одустајемо. Да не тражимо
Стефана Душана, заповедника царске суво лака решења. Да се чврсто ухватимо за земљу.
земне војске? Онда, када је неки поп Иван за Да се видимо на Видовдан. Оданде где се боље
писао на камену:
види. Вукова задужбина постала је дом свима
и свуда. Као када вам у кућу дође драги гост. Да
Да је знано свакоме ...
нас подсети и окрепи: Даница посвећена Вуку,
Колика туга беше по земљи
Даница посвећена Косову и Метохи
Када би убијен кнез...
ји, Даница посвећена Србима свуда и
Од тада, до данас, исто питање:
свима – понављало се из године у го
Јесу ли се војске удариле?
дину. Она нас је сабирала и била све
Чија ли је војска задобила?
тло у мраку. На истом месту нашло се
И после смо се стално питали, ве
више од хиљаду пренумераната по
ковима питали чија ли је војска задо
везаних речима и отаџбином. Хиља
била? Ово је постао народни шапат од
де невидљивих пријатеља загледани
Стражилова до Битоља, Хиландара и
у исту књигу.
Чикага, Градишке и Мелбурна, Моста
Вукова задужбина у времену невре
ра и Лознице, Призрена и Крушевца,
мена стизала је у домове оних који су
Србице и Трстеника. Тамо где Вуко
жељни дома. Била је тамо где је по
ва Даница, сваке године, улази у куће Валентина
требно „на страшном месту постоја
многобројних пренумераната. Пита Питулић
ти“: у Великој Хочи, где је у потпуном
ње које је постало мост којим се узви
непријатељском окружењу дошло све
сујемо на небо. Да се кроз „уска врата која воде што је могло, да присуствује гозби речи. Била је
у живот“ одметнемо из времена лажних идола, у походе малој Милици, једином српском ђаку
лаких решења и принудних одрицања.
у Призрену, у Косовској Митровици, подељеном
После Косовске битке, чистим српским јези граду, али и у Баваништу, примеру посвећено
ком, на рушевинама градова и цркава, непо сти ћирилици. Објављена су Сабрана дела у 35
знати монаси, исписивали су страдање Срба. књига, фототипско издање Ковчежића за исто
Сакривши се у језик, у песму, тужбалицу и сан, рију, језик u обичаје Срба cвa три закона књига
тумарали смо по свету тражећи „бескрајно пла Вук Стеф. Караџић 1787–1864–2014. Српска усме
ви круг и у њему звезду“. Преписивало се што се на баштина на немачком и руском.
могло отети од ватре, воде и мача. У тами векова
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ДЕЦЕМБАР
2016.

> > > из броја у број > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Управни одбор
У четвртак, 16. јуна одржана је трећа
(134) седница Управног одбора Вукове
задужбине на којој је размотрено спро
вођење програмских активности, као и
план рада за наредни период. Такође,
на седници је размотрена и актуелна
информација о судском поступку који
Вукова задужбина води против Заду
жбине д.о.о. и, у вези с тим, договорене
су конкретне активности.
На четвртој (135) седници Управног
одбора, одржаној 21. новембра, усвоје
на су документа припремљена за 29.
Скупштину Вукове задужбине: Пред
лог Извештаја о раду Вукове задужби
не за период новембар 2015 – октобар
2016. и Предлог Плана рада Вукове за
дужбине за период новембар 2016 –
октобар 2017.
Управни одбор сагласио се и са пред
лозима признања која је Скупштина
доделила појединцима и организаци
јама: велики добротвор и добротвор,
као и признања за остваривање про
грама Вукове задужбине.

Савет
Одржан а је пета седн иц а Сав ета
Вукове задужбине на којој су размо
трене активности на одржавању 29.

од новембар 2016 – октобар 2017. На
седници Савета посебно је било гово
ра о обележавању значајног јубиле
ја Вукове задужбине у 2017. години
– 30 година од оснивања Вукове заду
жбине. Вукова задужбина основана је
6. новембра 1987. године у Задужби
ни Илије Милосављевића Коларца.
У дискусији је изнето више сугестија
и предлога у вези са обележавањем
овог јубилеја које ће бити достављене
Одбору за обележавање прославе.

Писмо подршке
Миод
 раг Матицки и Бошко Сувај
џић упутили су 8. септембра писмо
Удружењу чувара српске традиције и
обичаја „Прела и посела“, господину
Драгиши Симићу, у коме се каже: „Ву
кова задужбина је невладина, само
стална народна установа која се бави
свим областима народног живота и
стваралаштва, у духу трајних вредно
сти дела Вука Стефановића Караџића.
Заједно са својим огранцима, ради на
очувању и заштити српског језика и
писма, уз пуно уважавање његове те
риторијалне и стилске разуђености;
помаже филолошка и лингвистичка
истраживања на српском говорном
подручју, као и истраживања живота
и обичаја српског народа...

Седница Савета
Скупштине Вукове задужбине, зака
зане за 9. новембар. Савет је једногла
сно прихватио предлоге докумената,
припремљених за Скупштину: Изве
штај о раду Вукове задужбине за пе
риод новембар 2015 – октобар 2016. и
План рада Вукове задужбине за пери

Имајући у виду велики значај срп
ске традиције за очување национал
ног идентитета, подржавамо веома
важну и корисну иницијативу Удру
жења Прела и посела да се здравица
заштити као вид нематеријалног кул
турног наслеђа“. 
С. В.

Задужбинари
Вукове задужбине (97)
Горан Лемајић, Нови Сад
Чланови новооснованог огранка у месту Кри
ва Бара код Бијељине, Република Српска:
Јелена Бијелић, Младен Ђорђић, Милан Буб
њевић, Никола Бубњевић, Игњад Ђорђић, Дра
ган Илић, Илија Илић, Иван Илић, Димитрије
Митровић, Цвијетин Василић, Миленко Илић,
Слободан Ђорђић, Вујо Драгић, Љубиша Деспо
товић, Никола Лукић. За председника огранка
изабрана је Јелена Бијелић, а за заменика Мла
ден Ђорђић.
Д. М.

Дарови Вуковој задужбини

ЗА СЕЋАЊЕ

Милош Немањић
(1932–2016)

Н

ап ус тио нас је још
јед ан предс тавн ик
интелектуалне ели
те Београда и Србије,
др Милош Немањић.
Социолог по основном образова
њу, али и културолог и геронтолог
по стваралачком опусу.
Завршио је Филозофски факултет у
Београду, групу за социологију, 1964.
године. На истом факултету одбра
нио је магистарски рад Друштве
на условљеност културних потреба,
1970. године, а и докторску дисер
тацију 1986. године, под насловом
Филмска и позоришна публика Бе
ограда 1961–1984. По дипломирању
почиње да ради на Институту за со
циолошка истраживања Филозоф
ског факултета у Београду (1964). Ту
остаје до оснивања Завода за проу
чавање културног развитка (1967). У
Заводу ради пуне 23 године, прола
зећи све фазе у научној каријери, од
самосталног истраживача (1967/68),
до виш ег нау чн ог сар адн ик а. Од
1984. до 1990. године био је директор
ове установе. Потом прелази у Ин
ститут за социолошка и криминоло
шка истраживања (1991), где стиче
звање научног саветника и ту оста
је до одласка у пензију (1999). Поред
професионалног рада, битан сегмент
његове радне и стваралачке актив
ности представља волонтерски рад,
најпре у Српском социолошком дру
штву, чији је био председник од 1994.
до 1996. године, потом и у Геронто
лошком друштву Србије (ГДС), у ко
ме је био председник од 2008. године
до краја живота, 2016. Као волонтер,
активан је био и у многим другим
организацијама и удружењима гра
ђана као што су: Југословенско удру
жење за социологију, Југословенско
удружење за истраживање религи
је, Удружење „Свети Сава“, Удружење
Пироћанаца у Београду, Вукова заду
жбина, Етнографски музеј и др.

Вукова задужбина
на Београдском сајму књига
На овогодишњем, 61. Међународном сајму
књига у Београду Вукова задужбина је имала
посебан штанд, који је обиш
 ао велики број по
сетилаца. Поред тога, Задужбина се предста
вила и посебним програмима. Осмо годиште
Данице за младе представљено је 27. октобра,
а у програму су учествовали уредници Мио
драг Матицки и Гордана Малетић и уредник
Вуковог читалишта Љиљана Симић. Са уче
ницима основних и средњих школа, међу ко
јима су биле ОШ „Лазар Саватић“, ОШ „Никола
Тесла“, Медицинска школа „Београд“ и друге
школе, дружили су се аутори Данице: Зори

Задужбинари, пријатељи и сарадници Вуко
ве задужбине даривали су Вуковој задужбини
своје књиге и књиге других аутора. Милош Не
мањић даровао је Вуковој задужбини Моногра
фију Христине Витолић-Валтисбил посвећену
истакнутим уметнику Илији Витолићу, слика
ру, вајару, сценографу, публицисти и ликовном
критичару. Музејско друштво Србије поклони
ло је Монографију „Водич кроз музеје Србије“.
Драго Његован поклонио је књигу „ЗМАЈ – Дру
штво српских књижевника, новинара и умет
ника 1904–2014“. Раде Обрадовић, председник
огранка Вукове задужбине у Великом Поповцу,
поклонио је књиге: Сазвежђе векова и Огњишта
вечни пламен Седма песничка руковет. Слобо
дан Блажов Ђуровић, Културна заједнице Кра
јине, поклонио је Миодрагу Матицком књигу
Крик песника из сенке. Станко Костић, ликовни
уметник фотографије из Београда, даровао је
урамљену фотографију патријарха Павла (22х44
цм).
Д. М.

Признања
Вуковој задужбини
Раде Обрадовић, председник огранка Вукове
задужбине у Великом Поповцу, уручио је Ву
ковој задужбини Повељу за сарадњу и чување
баштине Србије. Такође, уручио је и Славко Ве

Учесници трибине о „Даници“ 2016.

У фокусу његовог стручног и на
учн ог инт ер ес ов ањ а наш ла су се
питања и проблеми из области соци
ологије културе, социологије књиге,
социологије религије, социологије
села, социологије старења итд.
Током дугогодишње богате науч
не каријере др Милош Немањић је
учествовао у бројним научноистра
жив ачк им прој ект им а, нау чн им
и стручним скуповима у земљи и
иностранству. Као аутор пројеката,
сам или са сарадницима, објавио је
десет монографија из области кул
туре, посвећених читалачкој публи
ци Београда и Србије, уметничким
удружењима, развоју културе у поје
диним регионима, културном живо
ту становника у градским и сеоским
насељима итд. Поред осталог, у ци
клусу научноистраживачког рада у
Институту за криминолошка и со
циолошка истраживања, од 1991. до
1995. године, руководио је пројектом
„Промене културних образаца и раз
вој Србије“. У оквиру Одбора за про
учавање села САНУ учествовао је у
припремању и објављивању читавог
низа књига из ове едиције.
Учествовао је на бројним промоци
јама и одржао велики број предавања.
На Специјалистичком едукативноинструктивном семинару „Новине у
социјалној геронтологији и друштве
ној бризи за унапређење квалитета
живота у старости“ у организацији
ГДС (2004), одржао је предавање о
раду и стваралаштву у старости.
Последња књига, аутобиографског
карактера, коју је објавио прошле го
дине носи наслов: Пола века на путу
социологије (Милош Немањић, соци
олог културе, 1964–2014).
За свој професионални и волон
терски рад примио је бројна призна
ња и награде.
Милош Немањић је био тих, не
нам етљив, такт ич ан, тол ер антан,
упоран, љубазан – прави господин;
а истовремено громада од човека на

ца Бајин Ђукановић, Слађана Ристић, Слав
ка Петковић Грујичић, Виолета Јовић, Русија
Маринковић, Меланија Римар, Божидар Пе
шев, Рајко Лукач и ученик Никола Милина.
У сали Канцеларије за Косово и Метохију, 28.
октобра, Задужбина је представила 23. годи
ште Данице (2016), које је посвећено Косову и
Метохији. У програму су учествовали аутори
Данице 2016. и представници Епархије рашкопризренске и косовскометохијске, на челу са
епископом Теодосијем.
Свечаности је присуствовао и Марко Ђурић,
директор Канцеларије за Косово и Метохију.
Миодраг Матицки говорио је о садржају Дани
це 2016, а изабране текстове из овог годишта
читали су аутори. Програм је водила проф. др
Валентина Питулић.
С. В.

стручном и научном плану. Изузет
но ком ун икат ив ан и дружељуб ив
човек – одмерен, промишљен, био је
добар сарадник. Одлазак у пензију
није битно променио његов темпо
живота и рада. Ниједно значајније
научно или културно дешавање у
граду није прошло без њега. Колико
је ту било промоција, истраживач
ких пројеката, конференција, кон
греса, изложби, прослава – свуда је
био позван и радо виђен гост.
Живећи у складу са својом фило
зофијом, показао је како треба живе
ти и радити у трећем, па и четвртом
добу, како старост може бити лепа,
креативна, активна и испуњена. На
социолошком и геронтолошком по
љу Србије оставио је својеврстан пе
чат о чему ће учити и писати будуће
генерације интелектуалаца.
Зато је његов одлазак, упркос го
динама које је имао, био неочеки
ван за све оне који су га знали и који
су с њим сарађивали. Геронтолошко
друштво Србије је остало не само без
свог председника, већ и без вредног
колеге и пријатеља, а научна и ин
телектуална заједница Београда и
шире, без једног од изузетних чла
нова.
Милош Неманић био је активни
члан Уређивачког одбора листа „За
дужбина“ од 22. фебруара 2008. годи
не, у коме је објавио више вредних
текстова. У овом броју објављујемо
последњи прилог који је написао за
лист и посветио Фондацији Алексан
дра Арнаутовића.

Драгана ДИНИЋ

јиновићу, уреднику листа Задужбина, Признање
за сарадњу и подршку међународном књижев
ном сабору у Великом Поповцу.
Д. М.

Акција „Књига солидарности“
РТС је обележио годишњицу програмске ак
ције Радио Београда „Књига солидарности“, ко
ја има хуманитарну, културну и просветитељску
мисију. Од почетка акције, 6. октобра 1972, када
је Десанка Максимовић отворила библиотеку у
родном селу песника Ивана Горана Ковачића,
Луковдолу, у програмима „Књиге солидарности“
учествовало је више стотина најугледнијих кул
турних, просветних и уметничких стваралаца.
Захваљујући слушаоцима, гледаоцима и читао
цима, сакупљено је око три милиона књига, осно
вано (или допуњено) 1.300 варошких, сеоских и
школских библиотека и отворено 37 књижница
у Француској, Немачкој, Аустрији, Швајцарској,
Мађарској и Румунији. Обновљене су и допуњене
библиотеке у српским манастирима: Студеница,
Милешева, Ђурђеви ступови, Бањска, Каленић,
Куманица и Липањ, а више од 2.000 одабраних
наслова стигло је и у Хиландар.
Откад је кренула у хуману, културну и просве
титељску мисију, „Књига солидарности“ је насто
јала да стигне свуда где се говори, чита и пише на
српском језику. „Књига солидарности“ је награђе
на Златним и Сребрним дукатом Вукове задужби
не, плакетом „Подвиг године“ Вечерњих новости
и многим другим признањима, чију круну пред
ставља Вукова награда Културно-просветне за
једнице Србије. Акција наставља своју хуману
мисију гостујући у више места у Србији. Вуко
ва задужбина годинама активно учествује у овој
програмској акцији Радио Београда. Захваљујући
том преданом раду, многа места и школске би
блиотеке у Србији и Републици Српској добиле су
на дар вредне књиге које је Задужбина објавила.
Подсећамо да је, поводом обележавања 40 годи
на успешног рада у области културе и образова
ња, Михаило Шћепановић, уредник програмске
акције „Књига солидарности”, упутио честитку
Вуковој задужбини, у којој захваљује на драго
ценом дару, са жељом да и убудуће наставимо с
овим радом и да истрајемо у нашој заједничкој
племенитој мисији доброчинства. 
С. В.
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ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА НАУКУ
И ЗА УМЕТНОСТ У 2016. ГОДИНИ И признања „Велики добротвор“, „Добротвор“
и „Захвалнице“ за допринос остваривању програма Задужбине
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 11. октобра 2016.
године, у саставу: др Драшко Ређеп,
председник, и чланови: Бранко Злат
ковић, Ђоко Стојичић, Ђорђе Мала
враз ић, Мир ољуб Тод ор ов ић, Рад а
Ђуричин, Саша Миленић, Светислав
Божић и Срето Бошњак, једногласно
је донео:
Одлуку
да се награда Вукове задужбине у
области уметности за 2016. годину до
дели Бисерки Рајчић за превод „Га
лицијских прича“ Анджеја Стасјука,
Хеликс, Смедерево, 2015; „Неурачунљи
во“ Еве Зоненберг, Кућа поезије, Бања

лана Богдановића, написан као и на
српском, тако се исто за низ наслова
Бисерке Рајчић може утврдити да су
пионирски, често монументални про
дори разумевања једне велике књи
жевности, каква је пољска, и за коју
се говори да је континент.
Пош тујућ и проп оз иц иј е наград е,
које прописују да дело треба да буде
објављено на српском, овде и у расе
јању, од 1. октобра 2015. до 1. октобра
2016, кандидовани су ови наслови:

зном при сваком трагању за најви
шим мерилима.
Наш а одл ука ниј е тек исп рав ља
ње омашке из заборава у односу на
уметност превођења, него истовреме
но признање за подвижништво које
се далеко види, а још даље и продор
није чује на нашем европском небу
истина, нежности, сазнавања по се
би. Много јој дугујемо, али то добро и
довека памтимо.

Др Драшко РЕЂЕП

Анджеј Стасјук, „Галицијске приче“,
Хеликс, Смедерево, 2015.
Ева Зоненберг, „Неурачунљиво“, Ку
ћа поезије, Бања Лука, 2016.
Густав Херлинг-Груђински, „Вене
цијански портрет“, Књижевна општи
на Вршац, КОВ, 2016.

Одбор за доделу
награде
за науку

Иза ових наслова чврсто и страсно
стоји свестрана, комплетна личност
наше књижевне сцене, веома позната
и непомакнуто призната у иностран
ству, широм Европе. Чак се може ре
ћи да у њеној неуморној активности,

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

Седницe Одбора за уметност и ...
Лука, 2016; „Венецијанског портрета“,
Густава Херлинга Груђинског, Књижев
на општина Вршац, КОВ, 2016.
Образложење
Уметност превођ ења свакако иде
у ред оних значајних, ако не и кључ
них стваралачких простора којима
је Вук Стефановић Караџић корени
то изменио наш поглед на биће на
рода. Његов превод Новог завјета је
свакако код, али и утицајна одредни
ца српског језика. У сагласности са од
редбама Статута Вукове задужбине,
које настоје да тумаче и афирмишу
све области генијалног Вука од кога
све имамо, одлучујемо се за Бисер
ку Рајчић. У питању је један од доа
јена нашег уметничког превођ ења,
са корпусом више од сто књига пона
шених и освојених за српског читао
ца. После Јулијана Бенешића и Петра
Вујичића, у књижевностима и култу
рама Јужних Словена није било зна
чајнијег посредника између пољске
књижевности, пре свега, и нашег чи
талаштва. Као што је својевремено за
„Кола Брењона“ Роменa Ролана ре
чено да је, захваљујући преводу Ми

хронијској и савременој перспективи.
Седам студија што чине ове књигу мо
гу се поделити у три тематске цели
не. Прву тематску целину, у коју улазе
прве три студије књиге, чине радови
који се баве општесрпским лингви
стичко-социол
 ингвистичким дијахро
ним и савременим статусом српскога
књижевног језика. Другу целину чине
два средишња рада што се баве исто
ријским и актуелним статусом српске
ћирилице, док трећу, завршну целину
чине два рада који се баве историј
ским и актуелним статусом српскога
језика у Црној Гори.
Књига Јелице Стојановић показу
је, с једне стране, да тек историјске
чињенице могу бити кључ схватања
различитих актуелних проблема срп
скога језика, а с друге стране, да се тек
на основу савременог стања српскога
језика могу на прави начин схвати
ти неки тешко схватљиви историјски
поступци што су директно предодре
ђивали развојни пут српскога језика.
Књига тако на најбољи могући начин
у актуелном стању српскога језика и

... Одбора за науку
и као преводиоца, али и као путопи
сца и есејисте, антологичара, анима
тора и прозаика, лежи залога наше
велике и од Вука наовамо помно не
говане еманципације и кор елације
са Европом. Такав посредник, у нај
мању руку, злата је вредан. Не опре
дељујући се за један тип литературе,
Бисерка Рајчић је, одиста свезнадар
ски, на прим ер, приб лиж ил а нам а
драгоцено искуство пољске авангар
де, али је, познатим преводом Јули
ја Корнхаузера о сигнализму нашем
и планетарном, на српски, остварила
један од најтананијих дијалога двеју
литература модерних наших време
на. Познавалац без премца, трагајући
за завичајима и дометима многоброј
них аутора, она је својим писмима од
Прага до Кракова не само надмаши
ла нашу уобичајену радозналост од
прашког кубизма до Виславе Шим
борске, Херберта Збигњева и Адама
Загајевског него одиста успевала да
опчини наше читатељство нар очи
тим приступом уметности речи. Ни
сликарство, ни архитектура нису из
макли њеној пажњи, а едукативни
значај њених избора и интервенција
сваке врсте учинио ју је незаобила

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Србима свима и свуда
Наставак са стране 1
Вукова задужбина управо заокружује три де
ценије свог рада и постојања. Такође, већ сада
припремамо 25. годиште Данице које ће бити
у потпуности Вуково. Наш лист Задужбина, је
динствен у српској књижевној периодици по
томе на шта читаоцима скреће пажњу и по на
чину како прати рад Вукове задужбине, одавно
је премашио стоти број и појавиће се после ове
наше Скупштине. Прави је тренутак да се на
чине комплетне библиографије ових гласила,
да се интензивира рад на дигитализацији Вуко
вих Сабраних дела, да се у план рада Задужбине
унесе објављивање Литературе и библиографи
је Вука Караџића, да се уобличи рад на рукопи
су Голуба Добрашиновића који је читавог века
радио тај мукотрпни посао на општу нашу сла
ву и дику, који је читав свој радни век посветио
Вуковом делу. Прави је тренутак да се позаба
вимо оживљавањем рада појединих огранака,
пре свега оног у Бечу, како смо то почели када је
реч о огранку у Бањалуци, да се оснују нови, по
пут последње основаних у Кривој Бари код Бије
љине (Република Српска), у Перту (Аустралија).
Прави је тренутак за сабирање и разабирање
свих нас, у овом новом времену и 21. веку.
Тако нешто наговестио сам и 1996. године,
приликом представљања Данице Вукове заду
жбине у Загребу и, одмах потом, када је српска
„Просвјета“ из Загреба први пут дошла икоме у
Београд после немилих збивања крајем 20. ве

Над а Мил ош ев ић Ђорђ ев ић, проф.
др Бошко Сувајџић, проф. др Љубин
ко Раденковић, др Милоје Васић и др
Марта Фрајнд, на седници одржаној 2.
новембра 2016. године (председавао
проф. др Слободан Грубачић), једно
гласно је донео
Одлуку
да се награда Вукове задужбине за
науку за 2016. годину додели књизи
Јелице Стојановић, ПУТ СРПСКОГ ЈЕ
ЗИКА И ПИСМА.
Образложење
Књига Јелице Стојановић Пут срп
ског језика и писма објављена у пла
вом Колу Српске књижевне задруге
2016. год ин е осветљав а два аспек
та историје српскога језика врло ис
преплетена у времену Вукове борбе
за његову стандардизацију и коди
фикацију: аспект његове унутрашње
и његове спољашње историје. Књига
Јелице Стојановић представља срећ
ну инт ерф ер енц иј у унут раш њих и
спољашњих карактеристика српско
га књижевног језика – у њиховој дија

ка, Вуковој задужбини. Већ тада су нам на уму
биле две велике и трајне Вукове поруке као сна
жан ослонац за будуће деловање. Прва је била
народна пословица коју су Вук, а за њим и Ко
питар и Мушицки, често понављали и куражи
ли се: Притиснути јаче све на више скаче! Ту је
пословицу из Устанка донео Вук, истичући јед
ном приликом да није било сече кнежева Турци
би још неко време сербез господарили. Слично
се збило и у Крагујевцу када су Немци стрељали
сто за једнога. Та пословица била је водећа у го
динама када је Вук започео са великом мисијом
реформе српског језика и писма, када је српски
народни језик ступио на светску сцену зајед
но са народом који се подигао на Устанак. Пре
два века, својом песмарицом и писменицом,
те Српским рјечником, Вук је обнародовао сво
ја програмска начела, означио коперникански
преокрет у култури српског народа после више
вековног ропства, ставио се на чело борбе за об
нову српске државе која, ето, траје и данас.
Друга Вукова трајна порука, којом се наста
вио на великог учитеља Доситеја, а која се ти
цала једног језика којим народ говори од Трста
до Бојане, од Славоније до Сентандреје, Срема,
Бачке и Баната, у Херцеговини, која је имала на
уму раздробљеност српског народа међу цар
ствима, била је: писати за све њих, обраћати се
Србима свима и свуда!
Због ове поруке је, кад год би требало нечим
призвати одијум који неоправдано деценијама
прати српски народ са предзнаком „великосрп
ски хегемонизам“, све до 2014. године спреча
вано да се обнови издање Вуковог Ковчежића
из 1849. године, у којем је објавио предговор у
чијем се наслову нашла порука: Србима свима

ћирилице одсликава њихов историј
ски пут, а у историјском ходу српско
га језика и ћирилице види актуелно
стање као нужан резултат.
Посебно је значајно што се у књизи
Јелице Стојановић расправама о исто
ријском и савременом стању Вуковог
и вуковског српског књижевног језика
као нужан придружује и говор о њего
вом писму – ћирилици. У овој својој
књизи Јелица Стојановић је питању
историјског и савременог статуса ћи
рилице посветила две обимне студије.
Једну (Континуитет, распростира
ње и статус српске ћирилице – кроз
вјекове и данас) – целином посвеће
ну питању ћирилице, а другу (Први
свјетски рат – однос према ћирилици
и другим српским националним сим
болима) највећим делом. У српској
филологији то су без сумње научно
најакрибичније студије о историјском
и актуелном статусу српске ћирилице.
У тим студијама „презасићеним” исто
ријским подацима и критеријалним
анализама, ћирилица се осветљава
из свих научно релевантних аспека
та, какви су: а) историјски континуи
тет ћирилице на просторима српске
писмености, б) именовање ћирили

и свуда. Тек потом смо ми у Вуковој задужбини,
захваљујући труду академика Наде Милошевић
Ђорђевић, објавили 2014. године фототипско из
дање Ковчежића.
Зато смо многа претходна годишта Данице
посвећивали Србима у расејању, Херцеговини,
Беог раду, Банату, зато смо Даницу за 2016. годи
ну посветили Косову и Метохији. Зато ће се ова
велика тема наставити и у следећем годишту
Данице које ће се за идућу годину појавити у
децембру 2016. У њој ће бити штампана и име
на претплатника који том претплатом постају
задужбинари и добијају као додатак Данице –
Даницу за младе која излази већ десетак годи
на и као посебно издање.
Због Вукове трајне поруке Србима свима и сву
да, у првом плану оживљеног огранка Вукове за
дужбине у Бањалуци биће подизање споменика
Вуку у центру Кампуса Универзитета Републи
ке Српске, попут оног који смо, уз подршку гра
да Беог рада и Љубљане, као и нашег огранка у
Љубљани, открили у мају 2016. године, у центру
Љубљане, уз српску цркву.
Зато смо ту скоро говорили о овој Даници на
састанку Удружења писаца Крајине и позвали
их да се у идућој Даници нађе и избор најбо
љих њихових песама, да у Даници и Крајина
нађе своје место, да настављамо да се окупља
мо, сабиремо и разабиремо око највреднијег
што имамо, што нам нико не може одузети, а
то су српски језик и наше писмо – ћирилица. Та
ко се на Даницу за 2017. годину, која се управо
штампа, за почетак претплатило тридесет Кра
јишника. Тако се шири наше коло задужбина
ра. А чини ми се да су Срби у колу најјачи, кад
су окренути једни другима.

це и српски језик, в) подривање срп
ске ћирилице у прошлости, г) српски
језик у контексту двају писама (ћи
рилице и латинице), д) ћирилица и
савремене технологије, и ђ) садашње
(не)прилике и ћирилица.
Књига Јелице Стојановић Пут срп
ског језика и писма показује да су ретки
аутори који су у стању да се на научно
компетентан начин, ниједног тренутка
не напуштајући терен научних чиње
ница и научних критеријума анализе,
изборе са питањима које захватају ви
шевековни период: од почетака српске
писмености до данас. Одличан истори
чар српског језика, упућена у све токо
ве српске филологије, бескомпромисни
борац за одбрану и опстанак српскога
Вуковог и вуковског језика и српског
ћириличког писма посебно у дана
шњој Црној Гори, Јелица Стојановић
је написала више него вредну књигу
о историјском и актуелном стању срп
скога језика, посебно на историјским
и данашњим просторима Црне Горе
– не заобилазећи готово ниједну тему
ни чињеницу. Ова књига потврђује да
је у филолошким погледима Јелице
Стојановић српски језички простор
недељив, а обједињују га историјски
континуитет, који датира још од вре
мена старих писарских школа, дија
лекатска подлога српскоштокавског
говора, обрасци Вукове и поствуковске
кодификације, ијекавски и екавски
изговор јата, ћирилица и латиница, а
то су особине на основу којих се не ус
постављају, него превазилазе језичке
регионалне карактеристике српскога
језика, које се политички желе промо
висати у различите не стандарде срп
скога језика, него у посебне политичке
стандардне језике.

Признања
Скупштине
Вукове
задужбине
Признање Велики добротвор до
били су: проф. др Радмила Миленти
јевић, из Њујорка (САД), Стоја Жутић,
Панчево, Даница Џепина, Омољица,
Светислав Предојевић, Београд, Мо
крог орс ка школ а Мен аџм ент, Бео 
град, Економска школа „Нада Димић“,
Земун, Фармацеутско-физиотерапе
утска школа, Београд.
Признање Добротвор добили су:
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БЕСЕДА ВАЛЕНТИНЕ ПИТУЛИЋ

На Вуковом путу
Наставак са стране 1
У протеклом периоду Вукова задужбина била
је прегалац који је подстицао неговање вредно
сти укорењене у колективној свести Срба; стои
цизам, истрајност, радозналост, покрећући оне
теме које су важан залог будућим генерација
ма. Својим текстовима Вукова задужбина била
је на свадби, слави, крштењу, Ивањдану, заду
шницама. Друговала са Бановић Страхињом и
градитељима Дечана, одвела нас до Симониде
и метохијских великомученика, али и до дома
Вуковог језика у Тршићу. Сарадници Данице
подсетили су нас на стара српска јела, три века
Јована Цвијића, насмејала нас је шаљивом ру
бриком, али се винула и у нова свемирска ис
траживања Плутона. Вукова задужбина нас је
позивала, домаћински позивала на подвиг ре
чи, што и данас чини, и помно пратила догађаје
међу којима и један веома важан: „9. новембар.
Косово није примљено у Унеско“.
Нека су нам благодатна и берићетна сва на
редна вуковска лета. Да се и овде, у Београду, и
у Призрену, и у Чикагу и Торонту загледамо у
себе и једни у друге. Да се заветујемо да нам је
овде дом. Да не пристајемо. Да не одустајемо. Да
не тражимо лака решења. Да се чврсто ухвати
мо за земљу. Да се видимо на Видовдан. Као и
увек. Јер тада се најбоље види. Да покажемо да
нисмо сејали узалуд. И да издржимо до краја.
Уз ону Андрићеву, „са осмехом стјуардесе која
зна да у авиону нешто није у реду“.
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ОДРЖАН 83. ВУКОВ САБОР

Спој прошлости и садашњости
Овогодишњи Вуков сабор,
кроз симбол и уметничку визију
„Моста“, настојао је да на прави
начин повеже градове у Србији,
њихове уметнике и институције
које се баве очувањем културне
и духовне баштине и да Тршић
постане место сусретања
култура Балкана и Европе
и промоције нематеријалног
културног наслеђа

В

уков сабор, 83. по реду,
одржан је од 12. до 18.
септембра 2016. годи
не у Лозници и Трши
ћу. Центар за култ уру
Вук Караџић у сарадњи са Уметнич
ким саветом Вукових сабора насто
јао је да визију саборовања изрази
симболом моста, који повезује гра
дове у Србији, њихове уметнике и
институције које се баве очувањем
баштине, као и да Вуков сабор по
стане место сусретања култура Бал
кана и Европе. Мост у свом умет
ничком изразу треба да представља
и спој прошлости и садашњости, на
начин који је примерен потребама
публике у 21. веку. Такође, један од
важних циљева који се желе пости
ћи јесте да Тршић постане важно
место промоције нематеријалног
културног наслеђа и језика.
Програми су почели 12. септембра
посетом министра Владана Вукоса
вљевића, који је са својим сарадни
цим а, у друш тву град он ач елн ик а
Видоја Петровића и директорке Цен
тра за културу „Вук Караџић“ Снежане
Неш ков ић Сим ић, оби ш ао спом е
нички комплекс, а потом се обратио
окупљеним ученицима и њиховим
нас тавн иц им а исп ред Вуков е спо
мен-куће.

У склопу програма, један дан је био
рез ервисан за представљање урба
них средина и њихових креативних
потенцијала. Градови из нашег бли
жег и даљег окружења веома радо се
представљају на Вуковим саборима,
што доприноси јачању сарадње ме
ђу институцијама града домаћина и
гостију, које се превасходно баве пи
тањима уметности и културе. Ове го
дине на Вуковом сабору представио се
град Шабац. За то су постојали и додат
ни разлози: у првом Одбору за подиза
ње спомен-обележја Вуку Ст. Караџићу,
који је деловао од 1930. до 1937. годи
не, активно су радили многи истакну
ти Шапчани. Они су допринели да се у
том периоду обнови Вукова спомен-ку
ћа у Тршићу, организује први Вуков са
бор, подигне споменик Вуку у Београду
и подигне Вуков дом у Лозници.
У програму МОЈ ГРАД Шабац је нај
пре, у Улици Јована Цвијића, приказан
богат туристички потенцијал, који је
представила Туристичка организаци
ја града Шапца. Поред представљања
рада многобројних удружења која се
баве очувањем традиционалних ве
штина и знања, Шапчани су прика
зали и рад јединствене школе која се
бави уметничким занатима, као и рад
Парка за науку посвећен промоцији
младих талената из разних области. У
Музеју Јадра приказана је изложба о

историјату града Шапца, под називом
Мали велики Париз аутора Бранисла
ва Станковића, кустоса историчара
Народног музеја из Шапца. Лознич
кој публици представио се и ансамбл
Шабачког позоришта наступајући у
представи Каинов ожиљак. Ова пред
става настала је поводом 175. годи
шњице позоришта у Шапцу и својим
врхунским дометима показала је за
што се Шабац и данас налази међу
водећим градовима у области позо
ришне уметности.
Програм БАШТИНА – у оквиру којег
се у први план истиче самостални ис
траживачки рад стручњака запосле
них у институцијама културе, као и
истраживача у домену историје јези
ка, Вуковог рада, културне историје
и нематеријалног културног наслеђа
– почео је 13. септембра у Гимнази
ји Вук Караџић гостовањем огранка
Вукове задужбине из Сомб ора. Овај
огранак ради у оквиру Градске би
блиотеке Карло Бјелицки, чији је ди
ректор Владимир Јерковић приредио
текст за филм и публикацију под на
зив ом Вук и Сомб орц и. Пуб лик а у
Лозници имала је прилику да види
филм и чује шта то све повезује Ву
ка са Сомбором, односно људима који
су Вукови савременици, а по рођењу
су Сомборци или су пак у време ин
тензивне сарадње са Вуком живели у

овом граду. У оквиру овог програма,
у Вуковом дому културе наступили
су чланови секција КУД Караџић, ко
ји су за овогодишњи Вуков сабор при
редили програм под називом Жал за
младост, посвећен 140. годишњици
рођења Боре Станковића.
У Галерији Мина Караџић, 14. сеп
тембра, одржан је програм РАЗЛИ
ЧИТО, који је био осмишљен тако да
прикаже културе различитих етнич
ких група и различитих народа који
живе на територији Србије. Он потен
цира сличност и оно што нас спаја,
имајући у виду да делимо исти про
стор и судбину, инсистирајући на ле
пот и разл ич ит ос ти. Кроз изл ож бу
Нека га пронађу по светлости све
ће приказани су обичаји и веровања
Влаха. Цео програм био је употпуњен
наступом гајдаша Боре Драгојевића,
извођача влашке музике.
У прог рам у под наз ив ом ХОМ О
БАЛКАНИКУС, који је одржан 15. сеп
тембра, Балкан је сагледан као култур
но-историјски простор и место наше
културе, чији важан сегмент је и ње
гова наивна уметност. Ове године, по
сле дужег времена, поново је у жижу
стављено српско сељачко песништво
кроз разговор под називом Орфеји ме
ђу шљивама у Кући писаца у Тршићу.
У разговору су учествовале др Весна
Матовић која је говорила о часопи

БЕСЕДА СВЕТИСЛАВА БОЖИЋА

Слово о Вуку Стефановићу
Караџићу
Вук Стефановић Караџић је у нашем роду и за наш род створио велико дело.
Ту величину и вредност може да оспори само наш немар, небудност, поводљивост,
наша неуредна представа о важним симболима и околностима времена у којима живимо
Часни оци, ваше екселенције,
даме и господо, драги земљаци,

В

ук Стефановић Караџић
је умивен водом Жера
вије у Тршићу, у позну је
сен 1787. године. У освит
дана архангелског, у вре
ме тешко и несигурно, на кошуљици
од грубог сукна које се повијало у ра
љама још увек силних чеоних енер
гија отоманске Азије, дубоко урасле
у географски али не и недвосмисле
ни културни профил Европе.
Тешко да је ико до сила небеских мо
гао да наслути шта ће то чедо бити у
стању да уради за себе и свој род, ка
ко да елементарно преживи, сачува
главу од агарјана љутих али и осталих
иновераца са севера и запада, како да
промакне кроз ћудљиве страсти ло
калних господара, њихове непредви
диве науме и жеље, како да пристане
на обалу свог рода који се мукло про
бијао кроз таму смрти и ретких одбле
сака живота.
Само неколико стотина километара
даље од његове куће и манастира Тро
ноше, што данас аутомобил пређе за
неколико часова, у средње-западној
Европи, у латинско-романској и ме
дитеранској радионици све је кипте
ло од музике, сликарства, поезије и
књижевности.
Азбуке, речници, правописи, музич
ке лествице, стилови, композиторске
и сликарске технике, династије, во
јинство, ратови, дворска етикеција и

декаденција, већ су увелико обележје
живота западноевропског појединца
и привилегија одређених слојева.
У грегоријанском словенству столу
је Шопен, а на таласу источног, руског
напева, коме је Византија удахнула
живот, хује дела барокизираног Борт
њанског, силовити одблесци нацио
налне енергије која се преко Глинке
муњевито утиснула у особено болни
младалачки бриз симфонијског уда
ра Петра Иљича Чајковског.
Већ су трагични а млади Шуберт
и Шуман и већ одасвуд хришћанска
али неколиким редакцијама растрза
на западно-централна Европа нагове
штава трагични убрус своје невеселе
судбине.
У јесен Вуковог живота ето и рас
кошног уздарја српскоме народу ко
је је оглашено рођењима Корнелија
Станковића и Стевана Стојановића
Мокрањца, над чијом колевком већ
увел ико зап ев а Бранков дит ир амб
и болно дрхтури грудоболно канди
ло које се стражиловски надвило над
живот и дело Црњанског, као и толи
ко надахнутих идиоритмика који су
осећали свет и живот сличном тре
перавошћу.
Наполеоново би и прође, а Русија
се поврати из мука самртних припре
мив Великим ратом несагледиво рас
кошан материјал за своју литературу,
сликарство, музику, родољубље.
Отоманска империја је још моћна
на простору Западног Балкана, али
нем а кап ац ит ет да преб ац и свој у
енергију преко панонских река ни

Светислав Божић беседи на Сабору
ти да преплива уснуле обале Панон
ског мора.
Тамо где влада закон озлоглашених
дахија, где централна власт са Босфо
ра нема ону негдашњу моћ да влада
и утеже своје војне поданике и слу
жбенике, живот је био горак, болан,
нес игур ан и кретао се у оквир им а
елементарности.
Између чекића и наковња, на улару
ходајуће смрти, у освит Карађорђевог

и Милошевог подвига, у освит вели
ког тријумфа народне воље и снаге
која се преко устанака и буна, упркос
невиђеној одмазди од стране озвере
них агарјана није дала угушити, ходао
је Вук Стефановић Караџић, дочекав
да се у престоном Крагујевцу огласе
Шлезингерова музичка банда и Јоа
кимов театар.
Вук је с временом ходао све теже,
али је његов ход био довољно гибак,

су Расковник, јединственом зборни
ку народног језичког стваралаштва
на југословенским просторима, који
је предано уређивао др Драгиша Ви
тошевић. О животу и делу овог изузет
ног човека надахнуто је сведочила др
Невена Витошевић, ћерка овог доброг
познаваоца сељачког песништва, ко
је је изнедрило величине као што су
Србољуб Митић или Милена Јововић.
Овај округли сто показао је да је нео
бично важно поново покренути бројне
сусрете на ову тему, јер је снага сељач
ког песништва, можда, она нит која је
неопходна да да нови импулс у разво
ју наше савремене поезије.
У вечерњем термину приказана је
позоришна представа Звездара театра
Клау с троф об ичн а ком ед иј а прем а
тексту академика Душана Ковачевића
у режији Дарка Бајића. Одлична глу
ма, пре свега Љубомира Бандовића и
природност Славка Штимца, којег је
лозничка публика први пут гледала
на позоришним даскама, учинили су
ово вече изузетним догађајем 83. Ву
ковог сабора.
Ове године у Кући писаца покренут
је нови циклус разговора петком под
називом ЖИВА ТРАДИЦИЈА. У сен
ци песме Хасанагиница, у програму
су учествовали: Љубица Арсић, књи
жевница, Милан Туцовић сликар, Ра
диша Теофиловић, вокални уметник,
Живорад Недељковић, песник, и Ана
Чугуровић, етнолог-антрополог. Да су
овакви разговори изузетно занимљи
ви и подстицајни сведочи и живо ин
тересовање публике која је у једном
тренутку постала активни учесник
округлог стола. Др Весна Матовић и др
Миодраг Матицки својим излагањима
„из публике“ додатно су посведочили
да је традиција и те како жива, само
је важно подстаћи људе различитих
усмерења и вокација да о њој слободно
сведоче у форми својих доживљаја.

З

а овогодишњи Вуков са
бор студенти Бечке сла
вис тик е и Бео г радс ке
герм ан ис тике, мр Гор
дан а Илић Марк ов ић,
лекторка из Беча, и мр Марион Ха
берфелнер, лекторка из Београда,
уз сар адњу студ ен ата Иван а Хај
дињака и Нине Каргер, осмислили
су двојезични перформанс под на
зивом Ми о Вуку, а Вук на врата –
чардак ни на небу ни на земљи, у
којем се у кафани Промаја сусрећу
Вук, Сава Мркаљ, Јован Стратими
ровић, Јернеј Копитар и други Вуко

мудар, истрајан да пређе онолико зе
маљског пута колико је било потреб
но да види, чује, запише, утегне, увери
себе и своје истомишљенике да је то
што ради од непроцењиве користи за
његов род.
Имао је и за живота низ неистоми
шљеника са којима је борба била не
миновна, али се завршила онако како
су то време, околности, одређене на
мере и енергије подстрекавале и тра
сирале.
Неос порн о драг оц ен о дел о Вук а
Стефановића Караџића је у једном
периоду наше историје, у њеном ли
неарном току одиграло улогу од не
процењивог значаја.
Вук је из протеклих крхотина и ар
хеолошких остатака сачувао слутње о
нашој црквеној и дворској отмености,
о нашем златном немањићском раз
добљу, о вековима који су претходи
ли вишевековном муку и гусларском
нарицању које је он у првим децени
јама свога живота могао да чује као
једину музику.
Раскошни а усамљени иконостаси,
животописи наших храмова расутих
преко Саве и Дунава, отмена писме
ност и искуство духовног али и мате
ријалног путовања кроз претходеће
му векове, Вук је примирио ван свог
рада, осетивши да је то посао за неко
друго време, друге корифеје, за поглед
у унутрашњу страну српскога бића ко
је он за свога живота није могао да
обухвати.
Мудар и муком избрушен и до гра
ница бола осетљив, наслутио је да се
Византијском комонвелту па и срп
ском духовном корпусу унутар тог ар
хипелага, приближава још сложеније
и драматичније доба од оног у којем
је он живео.
Стога је као човек из народа, из усме
не традиције, оскудно описмењен спо
четка, схватио да је пут у једноставност,
у редукцију многих знакова и симбола,
у поједностављење исказаних и мими
ком наговештених слојевитости, једи
но могућ и остварив.
Као хирург на тер ен у, као трав ар
и исц ел ит ељ, учин ио је теш ко са
глед иву зор у наш ег свит ањ а ипак
достижном. Премостио је неутегну
ту отм ен ост, рас ут у и уцењ ен у цр
квеност, нечитке намере земаљских
господара који су се надљудским под
вигом довијали да спасу свој род од
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ви савременици. Са много духови
тих реплика, примерених младима,
овај перформанс наишао је на оду
шевљење свих присутних у просто
ру Канцеларије за децу и младе у
Лозници. Студенте, њихове менто
ре и публику поздравио је и амба
садор Републике Аустрије у Србији,
његова екселенција Јоханес Ајгнер.
Овај програм организатори сматра
ју правим бисером 83. Вуковог са
бора и најлепшим примером оно
га што, у новопокренутом циклусу,
зовемо жива традиција.
Истог дана су своју присутност у
традицији и животу посведочили и
гуслари на сцени Вуковог дома култу
ре. Учествовали су чланови Гусларског
друштва Петар Перуновић из Зрења
нина, Гусларског друштва Никола Те
сла из Новог Сада и Гусларске секције
КУД Караџић из града домаћина.
Јован Маљоковић и БАЛКАН САЛСА
БЕНД одржали су, 17. септембра, у Ву
ковом дому културе концерт етно-џез
музике. У традицији прихваћених и
добро посећених концерата из рани
јих година, на овогодишњем сабору
наступили су: Врело, Ођила, Мостар
севдах реунион, Влатко Стефановски,
Лена Ковачевић, Владо Маричић, Сло
бодан Тркуља, Васил Хаџиманов.
У недељу, 18. септембра, завршни
дан 83. Вуковог сабора почео је отва
рањем изложбе Народне библиотеке
из Крагујевца, под називом Језик и
писменост. Ова изложба резултат је
сарадње три установе из којих дола
зе ауторке изложбе: др Татјана Субо
тин Голубовић, Народна библиотека
Србије; мр Душица Бојић, Библиоте
ка Матице српске и Виолета Јовичи
нац Петровић, Народна библиотека
Вук Караџић Крагујевац.
Свеч ан и прог рам Саб ор а нас та
вљен је у Музеју језика и писма и об
ухватио је представљање рада Школе
српског језика, културне историје и
превођења, која се одржава у Трши
ћу од 2012. године. Школа је до сада
окупила 51 студента са 17 универзи
тета из 10 европских земаља. О својим
импресијама, као и о јединственом
приступу у раду ове школе, кроз пре
вођење текстова у вези са делатношћу
Вука Караџића, његовом заоставшти
ном и културним наслеђем, говори
ли су студенти који бораве у Тршићу
на усавршавању знања српског јези
ка и културе. Том приликом говорили
су представнице неколико генераци
ја њених полазника – студенткиње са

руке убица са свих страна, да угра
де устанк е у прив ил ег иј е, да зба
це отом анс ки јар ам а да не срљн у
у други, ништа мекши и лакши, ко
је су припремале лукаве и халапљи
ве династички бахате консолидације
пунокрвних западноeвропских наро
да које су тражиле плен и крв.
Можда је Вуково дело повремено
пренадражено тумачено, па се са об
зорја истине, у једном временском
пер ио ду, изгуб ио поглед у ћирил о
методијевску словенску ризницу, у
писменост која је замакла пут небе
ских чистина, пут минуле а тако дра
гоцене отмености, која је, вративши
се, осоколила и Вукову реформу и све
оно што је он у својим вијенским па
римејницима труковао и оставио ро
ду на ползу.

Ч

ињеница је да се Вук
динарски обраћао на
шој традицији и да ју
је тако и уочавао. Не
ма југ а, нем а мел о
дије заносног византијског комон
велта, нема оних треперавих чипки
које су за његова времена биле под
тешким ударима отомана.
Вук чује, рекло би се слухом наро
да, слухом биолошки и материјално
пулсирајућег бића које је било склоно
да преживи. Нема места рафинованој
писмености вишега слоја.
Духовне дубине су уступиле место
сазнању и искуству на терену, тамо
где се ходајући, довијајући, хајдуку
јући, чувао драгоцени сасуд писме
нос ти, кој и је знатн о пре Вука био
власништво наше, када смо за то би
ло саздани и опремљени.
Вукова реформа и њено дело су дра
гоцен и веома прецизан алат којим се
данас служи наш човек.
То средство свакако није и циљ, тако
да се Вуку не може приговорити да је
спасавајући од расула језик и обичаје,
опостио и њихов садржај. Његово де
ло би остало усамљено и велико сиро
че, да је Творац језика порекао своју
творевину. Раздвајати Вука и Творца
језика на којем је Вук радио и стекао
славу, а ми смо у могућности да рела
тивно лако, из заборава поново уђемо
у Књигу и повратимо многим траге
дијама и немаром своје сећање, била
би велика грешка.

ДЕЦЕМБАР
2016.

универзитета из Русије, Белорусије и
Немачке. У Музеју језика и писма по
стављена је и изложба Обасјаност не
видљивог, ауторке Ане Чугуровић, коју
су отвориле др Драгана Грбић и мр
Дајана Ђедовић. Ова изложба је била
тема прошлогодишње Школе прево
ђења, те је њен садржај преведен на
седам европских језика.
Центар за културу Вук Караџић из
Лознице посветио је завршни дан 83.
Вуковог сабора промоцији и презен
тацији нематеријалног културног на
слеђа из домена усмених традиција и
израза; језикa као носиoцa нематери
јалног културног наслеђа, извођачких
уметности и вештина у вези са тради
ционалним занатима.
У циљу презентације и промоци
је нематеријалног наслеђа прошле
године је покренут програм под на
зивом Пробај и ти, у оквиру којег су
пос ет ио ц им а зав рш не свеч ан ос ти
83. Вуковог сабора приказане тради
ционалне вештине свирања гајди и
гусала, као и традиционалне игре и
песме. Захваљујући гостима из Удру
жења грађана Бела Црква посетио
ци су имали прилику да присуствују
прав љењу рес авс ког кач ам ака и да
пробају овај специјалитет. Гости из
Бањалуке приказали су рад везиља
које негују вештину змијањског веза,
а који је уписан на Унескову листу
заштићеног нематеријалног наслеђа
човечанства.
Тачно у подне, на отвореној позор
ници у Тршићу, почео је најсвечанији
део 83. Вуковог сабора подизањем са
борске заставе и интонирањем Химне
Вуку. Публици су се обратили градо
начелник Видоје Петровић и мини
стар просвете, науке и технолошког
развоја Младен Шарчевић. Беседник
на овогодишњем 83. Вуковом саб о
ру био је Светислав Божић, дописни
члан Српске академије наука и умет
ности, композитор и редовни профе
сор Факултета музичке уметности у
Београду.
Ансамбл нар одних игара и песа
ма Коло одржао је концерт на коме
је изводио верзије народне игре ко
ло, а која се као предлог Републике
Србије, налази у процедури за упис
на Унес ков у реп рез ент ат ивн у ли
сту нем ат ер иј алн ог култ урн ог на
слеђа човечанства. У завршном делу
програма, фрулаш Бора Дугић je, уз
пратњу оркестра, одржао концерт из
водећи неке од најпознатијих фрула
шких композиција.

Дајана ЂЕДОВИЋ

Вуково дело, реформа језика и Ву
ков слух за геостратешку дубину наро
да који је говорио тим језиком могли
су да буду лековити.
Међ ут им, жив от је дон ео неш то
друго.
То друго, Вуково стваралаштво и ње
гова реформа, нису могли да реше. То
и није био његов посао, а чини се ни
задатак.
Када су се у царствујушчој Вијени
склопиле Вукове очи 1864. године, ма
ло ко је слутио шта ће се све одигра
ти у недрима располућеног Балкана,
у срцу Европе.
Вук ов у реф орм у не оспор ав а
ју неистомишљеници. Њу оспорава
стварност. Њу оспорава и угрожава
десеткован фонд речи српскога јези
ка, његова хромост, његова телеграф
ска пасивност, његово ишчезнуће у
народу који би требало да говори, а
не да се шатровачки добацује матер
њим језиком.
За живота Вук је био овенчан висо
ким признањима неколиких европ
ских универзитета. Уважавали су га
и високо ценили отмени кругови За
падне, Централне и Источне Европе.
Вук је личност модерних европских
карактеристика и рекло би се европ
ског цивилизацијског круга са доми
нантним секуларним рефлексима.
На нашу (и не само нашу) велику
жалост, том недвосмислено моћном
географском и потенцијално култур
ном целином влада нефункционал
на полиф онија коју разара привид
звани економија, а изостаје и самим
тим и не спаја лековити, креативнопотентни и подношљиво-мирољуби
ви напев.
У нади на спасење, уживајмо у чи
њен иц и да је Вук Стеф ан ов ић Ка
раџ ић у наш ем род у и за наш род
створио велико дело. Ту величину и
вредност може да оспори само наш
немар, небудност, поводљивост, наша
неуредна представа о важним симбо
лима и околностима времена у који
ма живимо.
Повремени поглед у прошлост неће
затамнити нашу будућност.
То нам нед вос мис лен о пор уч уј е
Вук и тако драгоцени креативни не
мир који је покренула његова неуса
хла реформа.
Слава му.

ОДРЖАН 45. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР

У знаку 160. годишњице
рођења Николе Тесле
Организатор Ђачког
Вуковог сабора
настојаће да обезбеди
да све лозничке школе
уврсте у наставни план
и програм обавезно
присуство завршној
свечаности Ђачких
Вукових сабора, јер
ако на ову свечаност
могу да дођу ученици
из најудаљенијих
крајева Србије, зашто
то не би могли и они
којима се програми
сабора изводе,
готово, испред прага
њихових школа
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ачки Вуков сабор, 45. по
реду, одржан је од 25. до
29. маја у Лозници и Тр
шићу. На самом почет
ку сабора покренута је
иницијатива да се путем разгово
ра, нау чн их скуп ов а и округлих
стол ов а што виш е скрећ е паж ња
на важност часописа за децу, као и
школских листова. Прво у низу тих
окупљања одржано је 25. маја у Га
лерији Миће Поповића и Вере Бо
жичковић Поповић. Учествовали су:
др Миодраг Матицки, иницијатор
ових активности, Љиљана Симић,
сарадник у Даници за младе Вукове

из Јадранске Лешнице. Наредни дан
сабора обележиле су бројне радиони
це. Језичка радионица под називом
Вукови азбучни ковчежићи траје од
априла па до саборских дана, када су у
дворишту Музеја језика и писма и Ку
ће писаца постављени ови ковчежи
ћи са намером да посетиоце упознају
са богатим језичким фондом Вуковог
Рјечника. Полазници ове радионице,
са професорком Невеном Митровић,
истраживали су туђице као и друге
садржинске нивое ове најзначајније
књиге српског језика.
Етномузиколошка радионица ове
године бавила се гуслама. Јелена Жу
рић, проф есорка књижевности, по
лаз ниц им а је гов ор ил а о усмен ом
казивању, док је о традицији израде
гусала, као и о самој техници свира
ња говорио и са полазницима радио
Милутин Ђуричић, гуслар из Лозни
це. Етнолошка радионица је ове годи
не за тему имала воденичарски занат.
Ненад Лечић, воденичар у Тршићу,
Ана Чугуровић, етнолог-антрополог
Муз еј а јез ика и пис ма, и Вој ис лав
Карановић, песник и новинар Радио
Беог рада, упознавали су полазнике
са разним аспектима овог занимљи
вог заната, као и са радом воденице,
легендама везаним за воденичарски
занат, са језиком и звуцима воде и во
деничног точка.
Радионица ткања традиционално
окупља велики број заинтересованих
полазника, који у Радионици старих
зан ата, уз пом оћ лоз ничк их ткаљ а
из удружења „Мина Караџић“, про
ђу кроз разне технике ове вештине.
Ликовна радионица је једина такми
чарског карактера. Ове године у ра
ду у Тршићу учествовали су ученици
из разних градова Србије и Републике
Српске. Најбољи су награђени борав
ком у Тршићу током трајања Летње

ни ансамбли: Азбуковица из Љубови
је, Фрула Липнички Шор, Свети Сава
Брадић, Троноша Коренита, Фолклор
на секц иј а ОШ Жик иц а Јов ан ов ић
Шпанац Бела Црква и КУД Караџић
Лозница.
У петак је настављен рад у радио
ницама у Тршићу. У Вуковом дому
културе полазници Драмског студи
ја Гимназије Вук Караџић одиграли
су премијерно позоришну представу
Женски оркестар, по тексту Жана Ану
ја, а у режији Зорана Грујића. Лознич
ка Гимназија била је и овог 45. Ђачког
Вуковог сабора домаћин такмичари
ма Литерарног конкурса Вуково звоно.
Овај конкурс већ 14 година расписује
огранак Вукове задужбине Гимнази
је Вук Караџић. Ове године награђени
су радови ученика из Белог Потока,
Ниша, Крупња, Лознице. Трећи дан
сабора завршен је у Музеју Јадра отва
рањем изложбе радова Татјане Лечић
Бандовић, академске сликарке, пола
знице претходних ликовних колони
ја у Тршићу.
Вукова спомен-школа била је и ове
године домаћин Републичког такми
чења из српског језика за основце и
средњошколце. Прво су своје познава
ње матерњег језика, 28. маја, одмера
вала 252 основца, а у недељу, 29. маја,
297 средњошколаца дошло је у Тршић
на такмичење. Од лозничких основа
ца најбоље резултате остварили су Та
мара Секулић, ОШ Доситеј Обрадовић
Клупци, и Мина Вукосављевић, ОШ
Кадињача, док је Данијел Миливоје
вић, ученик првог разреда Гимназије
Вук Караџић, освојио прво место.
Испред Вукове спомен-куће на Ма
лим отвореним сценама ове године
свој јубилеј обележили су ученици
Основне школе Милош Гајић веома
занимљивим програмом сатканим
од приче, песме, музике и игре. Ова

Сцена из представе „Ми о Вуку, а Вук на врата“
задужбине, као и уредници школ
ских листова из Лознице. Учесни
ци у разговору су били више него
задовољни чињеницом да је при
метно повећање квалитета листо
ва које објављују школе, али је исто
тако уочљиво да часописи за децу
не прате висок ниво квалитета по
нуђених садржаја, да је много пре
штампавања, мало простора за нове
ауторе, као и мало простора за саму
децу и њихову креативност.
Програм и свеч ан ог отвар ањ а 45.
Ђачк ог Вук ов ог саб ор а поч ел и су
изл ож бом учен ичк их рад ов а ђак а
Техничке школе у Галерији Мина Ка
раџић, а поводом 160. годишњице ро
ђења Николе Тесле. Надарени и много
пута награђени ученици ове једине
техничке школе у Лозници изложи
ли су своје радове из области елек
трон ике, грађ ев ин е, аутол им ар иј е,
архитектуре.
У наставку свечаног отварања на
сцени Вуковог дома културе одржан је
занимљив визуелно-музички перфор
манс који су извели ученици Основне
музичке школе Вук Караџић из Лозни
це. Ученици су присутнима уз помоћ
својих наставника открили необичан
музички инструмент који се зове те
ремин и који је настао на основу Те
слиних научних достигнућа.
Овог од иш њи Ђачк и Вуков саб ор
отворио је Владимир Бајић, ђак ге
нерације 2014/2015. Основне школе
Краљ Александар Први Карађорђевић

мултимедијалне колоније и могућ
ношћу да од професора Универзите
та уметности из Београда и старијих
кол ега усав рш ав ају свој тал ен ат. У
Музеју језика и писма гост је био Бо
јан Јокановић, вероучитељ и карика
туриста из Добоја. Бојан се публици
представио занимљивом изложбом
под називом Сизиф у борби против
правописних грешака. На двадесетак
изложених радова он је духовито ука
зао на најчешће грешке у коришћењу
писма и језика. Ове правописне по
руке су духовите и јасне, веома сли
ковите, те их посматрачи веома брзо
усвајају и на тај начин побољшавају
своје познавање језика. Бојан је у ра
ду са децом у Тршићу дошао до нових
сликовитих решења за правописне и
језичке недоумице.

У

Канцеларији за мла
де, 26. маја, Филмски
и тел ев из ијс ки сту
дио Факултета драм
ских уметности, у про
граму под називом Филмофил-и-ја,
приказао је шест одабраних филмо
ва студената овог факултета. При
сутнима се обратила Вишња Ники
тин, руководилац ФТВ студија.
У поподневним часовима испред
Вуковог дома културе одржан је кон
церт дечјих фолклорних ансамбала.
Пре самог концерта близу 500 игра
ча дефиловало је улицама града. На
конц ерт у су учес твов ал и фолк лор

школа из Доње Трешњице постоји 170
година и своје трајање они су обеле
жили, поред овог пригодног програ
ма, и монографијом о школи.
У наставку суботњег програма у Ра
дионици старих заната отворена је из
ложба радова полазника Радионице
ткања, док су у Галерији на Саборишту
приказани радови полазника Ликов
ног конкурса. На отвореној позорници
у Тршићу, уз звуке Химне Вуку и поди
зање заставе Вукових сабора, почела је
завршна свечаност 45. Ђачког Вуковог
сабора. Ове године за учеснике бројних
радионица, такмичаре из целе Србије,
као и бројне екскурзије, изведена је по
зоришна представа Хајдуци, по тексту
Бранислава Нушића. Одлична млада
екипа Шабачког позоришта оживела је
веом
 а убедљиво популарне Нушићеве
ликове. Оно што организатора у наред
ном периоду очекује јесте покушај да
издејствује код надлежних да све ло
зничке школе уврсте у свој наставни
план и програм присуство завршној
свечаности Ђачких Вукових сабора,
јер ако овој свечаности могу да прису
ствују ученици из најудаљенијих кра
јева Србије зашто то не би могли они
којима су Тршић и тако добри програ
ми готово испред прага школе.
У недељу, 29. маја, за све такмича
ре, као и за друге посетиоце Тршића
уприличено је стручно вођење кроз
све садржаје, како знаменитог места
Тршић, тако и кроз изложбе 45. Ђач
ког Вуковог сабора.
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Откривена биста Вука Караџића
у Љубљани

У

Љубљани је 8. јула 2016. године
откривен споменик Вуку Кара
џићу. На пригодној свечаности
споменик су открили градона
челници Београда и Љубљане,
Синиша Мали и Зоран Јанковић. У име града
Београда присуствовао је секретар за култу
ру Владан Вукосављевић, а у име Вукове за
дужбине др Миодраг Матицки, председник
Скупштине Вукове задужбине, проф. др Бошко
Сувајџић, председник Управног одбора, и Жи
ворад Андрејић, председник Управе Установе
Вукова задужбина – Љубљана.

за његов рад на афирмацији народног језика,
на језичкој реформи и прикупљању народних
умотворина који су заинтересовали учену Евро
пу за судбину српског народа. Подсетио је да
велике заслуге за препознавање значаја Вуко
вог епохалног животног дела и његову афирма
цију на европској сцени припадају и Словенцу
Јернеју Копитару, његовом блиском сараднику,
великој личности словеначке културе, образо
вања и просвете.
Град Београд ће, са своје стране, обезбедити
одговарајућу локацију за подизање спомени
ка неком од најзначајнијих Словенаца. Једна од
тих виђенијих локација налази се у централној
градској зони – Трг Копитарева градина. По ре
чима Зорана Јанковића, још ће се одлучивати
о томе коме ће се подићи споменик у Београду,
али треба очекивати „да то буде Јернеј Копитар,

Овим свечаним чином успешно су окончана
вишегодишња настојања Вукове задужбине у
Београду и њеног огранка у Љубљани – Устано
ве Вукова задужбина, као и Канцеларије за ди
јаспору Владе Републике Србије и
града Београда.
Спом ен ик је реп лика дел а ва
јара Петра Убавкића (1852–1910)
насталог 1889. године. Реч је о до
појасном портрету који је поста
вљен на три књиг е, са фес ом и
великим брковима, прекрштених
руку, са ордењем око врата и на ка
путу. Димензије вајарског дела су
89x48,5x42 цм, а споменик у мер
меру налази се у Народном музе
ју у Београду. Такође, и споменик
Вуку Караџићу у Кливленду је ре
плик а овог вредн ог дел а Пет ра
Убавкића.
Град Бео г рад пок лон ио је ре
плик у поп рс ја Вука Стеф ан ов и
ћа Караџића одливену у бронзи, а
трошкове израде постамента и уре
ђења простора урадио је град Љу
бљана. На постаменту је истакнут
ћирилични и латинични натпис:
Вук Стефановић Караџић
Бошко Сувајџић говори на откривању бисте Вуку
1787–1864
Споменик је подигнут испред храма СПЦ Све
тих Ћирила и Методија и, по речима градона
челника Зорана Јанковића, ову локацију изабрао
је град Љубљана сматрајући да за постављање
споменика Вуку у овом граду нема бољег ме
ста. Локација је погодна не само због тога што се
налази поред храма Српске православне цркве,
већ је и поред парка Тиволи, Народне галери
је и у непосредној близини споменика Примо
жу Трубару.
Љубљана је, како је истакао Синиша Мали,
примањем поклона и давањем локације у цен
тру града за постављање споменика, показала
да јој је, као и Београду, стало до традиционал
но добрих односа две престонице и до јачања
сарадње на пољу културе. Посебно је указао на
значај дела Вука Караџића за српски језик и
културу, додавши да се у Србији и у Словенији,
а и широм света, зна за Вуково фонетско писмо,

као први Вуков сарадник и да он има предност“,
да се његов споменик нађе на тргу који још од
19. века носи његово име.
Говорећи на овој свечаности, Бошко Сувајџић
је истакао да је отварање споменика Вуку Кара
џићу у Љубљани и, надамо се, будућег спомени
ка Јернеју Копитару у Београду, важан догађај
који указује на потребу, па и неопходност него
вања класичних, традиционалних, али и европ
ских вредности.
Сусрет Вука Караџића и Јернеја Копитара у
Бечу представља прворазредан догађај за исто
рију српске модерне културе. По пропасти Првог
српског устанка, крајем септембра 1813. годи
не, носећи у своме пртљагу један повећи „росиј
ски Пјесеник“, Вук је прешао у Аустрију. У Бечу
је написао један краћи спис о пропасти Србије
у облику писма упућеног Карађорђу, и дао га
у штампу уреднику „Новина српских“, Дими

Вук и Сомборци

Г

радска библиот
 ека Карло Бјелиц
ки и Огранак Вукове задужбине у
Сомбору објавили су обједињено
издање Вук и Сомборци. Комплет
садржи документарни филм Вук
и Сомборци, снимљен на основу текстова из
тематског двоброја Часописа за културу До
мети (49-50, 1987), који је уредио Миро Вук
сановић. Филм је режирао др Мирослав Сто
јисављевић, а стручни сарадници су били:
академик Миро Вуксановић, проф. др Тихо
мир Петровић, мр Снежана Клепић, мр Ли
дија Чанда и Александра Секулић.
Према идеји Мира Вуксановића, у часопи
су Домети су представљени подаци о сарад
ничким везама Вука Караџића са Сомбором,
односно са људима који су били Вукови савре
меници, а Сомборци, или су, пак, у време са

радње са Вуком живели у овом граду. Након
скоро 30 година, с делимично измењеним и
допуњеним текстовима из поменутог двобро
ја, који су битни не само за културну историју
града Сомбора, већ и за боље упознавање Ву
ковог рада, сада су објављени у обједињеном
издању – Вук и Сомборци.
Сепарат кроз пет поглавља описује везе из
међу Вука Стефановића Караџића и Сомбора
ца: Јована Хаџића, Аврама Мразовића, Ивана
Југовића, Платона Атанацковића и Стефана
Ференчевића. У тексту се, поред осталог, исти
че да је најупечатљивија веза између Сомбора
и Вука она коју је Вук однеговао са својим нај
чувенијим противником – Јованом Хаџићем.
Опширно се говори и о сарадњи Вука и Авра
ма Мразовића, оснивача Норме за школовање
учитеља у Сомбору, писца популарних уџбени
ка, преводиоца, градског сенатора и племића.

трију Давидовићу. Спис, који је у међувремену
изгубљен, чистотом српског говорног народног
језика, скренуо је пажњу цензора за словенске
књиге Дворске библиотеке у Бечу, Словенца Јер
неја Копитара, и био повод за њихов лични су
срет, негде у децембру 1813. године. Био је то
пресудан сусрет за историју нове српске наци
оналне културе. И сам Вук ће, не једном, истаћи
пресудну улогу Јернеја Копитара у буђењу свог
младалачког интересовања за народну поезију:
„Да је покојни Лукијан Мушицки 1805. или 1806.
године у Карловцима питао за народне пјесме
нас, момчад из Србије која смо се онда налазила
ондје, то је цијела истина, али да је оно његово
питање мене у Бечу послије 7-8 година навра
тило да наше народне пјесме почнем купити и
штампати, то није истина, него је томе прави и
једини узрок г. Копитар“.
Као лекс икограф, Вук је нап и
сао преломну књигу српске наци
оналне културе. Реч је о Српском
рјечнику (1818; 1852). Прво издање
Рјечника представља темељ Вуко
ве прав оп ис не и јез ичке реф ор
ме, означава дефинитиван прелаз
ка народном језику као основици
српског књижевног језика уз увође
ње фонолошког начела да сваком
гласу одговара једно слово и уз фо
нетски правопис. У првом издању
Рјечника драгоцени сарадник на
тумачењу речи био је Јернеј Копи
тар, у другоме пак Ђура Даничић.
И ту се допринос Јернеја Копитара
не завршава.
Вук је у Српски рјечник из 1818.
године, несумњиво под утицајем
Јернеја Копитара и Јакоба Грима,
уврстио и низ предања, као осо
бене категорије усмене прозе, са
прокламованом намером „да се ис
толкује и опише што се боље може
све што народ о ријечи о којој ми
сли и приповиједа“.
Чувен је Вуков „рачун од пјесама“. И за његов
настанак заслужан је у великој мери Јернеј Ко
питар, будући да ће сам израз „полагање рачу
на“ („Rechenschaft ablegen“) први пут употребити
учени Словенац у једном писму Вуку Караџићу
из 1823. године.
Зав рш ав ајућ и своју поз дравн у реч, Бош ко
Сувајџић је истакао да је данас велики дан за
српску заједницу у Словенији, али и празник
културе, образовања, науке, подсећање на уни
верзалне хуманистичке вредности. Наш Вук је
сада постао грађанин Љубљане. Почасни грађа
нин. Отварање овог споменика видим као сим
боличко отварање могућности што снажнијег
заједничког рада на научном, просветном и
културном развитку и сарадњи наших народа.
Као што су то, не тако давно, чинили наши ве
ликани Вук и Копитар.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Ту је и Јован Савић, касније познат под име
ном Иван Југовић, оснивач Велике школе у Бе
ограду, угледни правник, професор гимназије,
човек који је био учитељ Вуков у устаничким
данима почетком деветнаестог века. Дугого
диш њи сомб орс ки пар ох Стеф ан
Ференчевић пажљиво је сакупљао
народне изреке и пословице, упоре
до с познатим записивачем посло
вица Јованом Мушкатировићем.
Дим ит риј е Поп ов ић је виш е од
две дец ен иј е био у приј атељс ким
одн ос им а са Вуком и под рж ав ао
је и сасвим прихватао његове иде
је. У богат ој Вуков ој преп ис ци, у
седам књига, штампана је и препи
ска Платона Атанацковића и Вука.
У Сомбору је Вук имао бројне „сово
купитеље“, сараднике који су нала
зили пренумеранте.
Такве послове са успехом су радили Платон
Атанацковић, Димитрије Поповић, Констан
тин Пејичић и други. Све ово говори у прилог

Одржан 46. Скуп слависта

У

Београду је 21. септем
бра отвор ен 46. Скуп
слависта, који је орга
низовао Међународни
славистички центар са
Филолошког факултета у Београду.
На овом семинару српског језика
и књижевн ос ти учес твов ао је 51
студент српског језика са страних
универзитета из 18 земаља Евро
пе и света: из Аустрије, Белорусије,
Бугарске, Велике Британије, Грчке,
Италије, Кине, Мађарске, Македо
није, Немачке, Пољске, Румуније,
Русије, Словачке, Украјине, Финске,
Француске и Чешке.
За врем е трон ед ељн ог бор авка у
Срб иј и за студ ент е слав ис тике на

Филолошком факултету у Београду
организована је настава која је обу
хватала предавања из српског језика,
књижевности и културе. Поред тога,
за младе слависте организовани су
и курсеви из савременог српског је
зика и савремене српске књижевно
сти, курс за усав рш ав ањ е лект ор а,
као и Курс народних песама и игара
и Мала школа рокенрола. Веома ва
жан део наставе била су свакодневна
лекторска вежбања и додатни часо
ви конверзације, на којима су страни
студенти, распоређени по лекторским
групама, проширивали и усавршава
ли знање из српског језика.
Учесници скупа у Београду посе
тили су више научних и културних
установа: Галерију САНУ, Музеј Нико

ле Тесле, Војни музеј, Музеј Иве Ан
дрића и Вукову задужбину, Институт
за књижевност и уметност, Народну

Свејн Менесланд у Вуковој задужбини

Србија у очима
странаца

В

укову задужбину посетили су 21.
октобра госпођа Јанике Беин, за
мен иц а амб ас ад ор а Норв еш ке
у Србији, академик Свејн Мене
сланд, аутор књиге Србија у 19. ве
ку очима странаца, и Зоран Колунџија, осни
вач и директор ИК Прометеј из Новог Сада.
Разговарали су са Бошком Сувајџићем и Љу
бомиром Милутиновићем о Вуковој задужби
ни и унапређивању међусобне сарадње. Том
приликом гости су поклонили Вуковој заду
жбини први примерак изузетно вредне књиге
Србија у 19. веку очима странаца. Ово вредно
дело – формата: 28х32 цм, обима 304 стране
– састављено је од текстова и илустрација ко
је су писали и цртали странци. Аутор је, та
кође, странац – Свејн Менесланд, професор
емеритус славистике Универзитета у Ослу и
члан Норвешке академије наука. Рецимо да
је, пре ове књиге, господин Менесланд превео
на норвешки језик Данила Киша, Александра
Тишму, Васка Попу и српске народне песме.
У књиз и је, на пос ебн о атракт ив ан нач ин,
представљена наша земља, људи, обичаји, на
чин живота из угла странаца који су долазили
у Србију као путописци, новинари, знатижељ
ници, државни чиновници и што је посебно ва
жно – као илустратори. Књига доноси више од
500 изузетних цртежа.
Истичемо неке наслове из садржаја овог зна
чајног дела: Живот на селу, У цркви, Светковање,
На гробљу, На пијаци, Народна ношња, Музика и
игре, Предање, Занатлије и трговци, У крчми, У
граду, Грађанска кућа, У бањи, Карађорђевићи и
Обреновићи, На суду, На граници, Кнез Михаило,
Бомбардовање Београда 1862. године, Турско на
пуштање 1867. године, Ниш, Ћеле кула, Пирот,
Бела Паланка, Ужице, Кнез Милан и Наталија,
Српско-турски рат 1876. и 1878. године, Српскобугарски рат 1885. године, Србија уочи XX века,
Краљ Александар и Драга – крај једног века ....
Књигу је објавила Издавачка кућа Прометеј
из Новог Сада, у тиражу од 1.000 примерака.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

тврдњи да је у Сомбору деловао значајан број
Вукових присталица и сарадника, који су по
државали Вукове језичке реформе и његов рад
на народном језику српском.
Вук Караџић је у Сомбор долазио у три на
врата: јуна 1825. и августа 1826. годи
не био је гост свога пријатеља Павла
Платона Атанацковића. Трећи пут
Вук је по вољи Милоша Обренови
ћа дошао у Сомбор, у јануару 1829.
године. Повод су били преговори са
Дим ит риј ем Исаи л ов ић ем и Сте
ваном Прерадовићем, будући да је
књаз тражио да му први буде учитељ
француског језика за сина, а Прера
довић да се стави у службу породич
ног лекара.
На крају, треба истаћи да свако ко
је заинтересован за пројекцију до
кументарног филма Вук и Сомб орци или за
представљање целокупног издања, то може
да обезбеди непосредно у договору с Библио
теком Карло Бјелицки у Сомбору.
С. В.

библиотеку, Матицу српску, краљев
ски дворски комплекс Бели двор...
У оквир у стручн их изл ет а мла
ди слависти су имали прилику да се
упознају са једним бројем културноисторијским споменика, као што су
манастири (Троноша и Хопово). Та

Учесници Скупа на Филолошком факултету у Београду

кође, обишли су и нека места у Срби
ји (Нови Сад, Ваљево, Лозницу...).
У оквиру 83. Вуковог сабора, 17. сеп
тембар био је рез ервисан за младе
слависте и њихове професоре који су
стигли у Тршић. Сабор је угостио 51
младог слависту из света, као и њихове
лекторе и професоре. На велико задо
вољство организатора, Међународни
славистички центар је обновио прак
су да током трајања Вукових дана део
својих едукативних активности оба
вља у овом знаменитом месту. Про
грам њиховог боравка обухватио је и
стручно упознавање садржаја које ну
ди Вукова спомен-кућа, Музеј језика
и писма, Музеј Вукових сабора, Кућа
писаца, радион
 ица старих заната, аба
џијска радња и лицидерско-воскарска
радња. У поподневним часовима одр
жана је и редовна секција Међународ
ног скупа слависта у Кући писаца.

Снежана КУТРИЧКИ
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СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПРВОГ ИЗДАЊА „ХАЈДУК СТАНКА“ ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА

Најчитанији српски роман

А

ма, роди ли се човек накаврљке,
као ја, удешавај ти њему како
хоћеш, а – ја, нема вајде, па то
ти је. Ову оцену о себи изгово
рио је Јанко Веселиновић након
што је, смрћу краљице Драге, изгубио апана
жу коју је, као врстан, а сиромашан писац и
сарадник часописа „Коло“ (чији је она била
добротвор), накратко добијао. Та се оцена од
носила и на друге неприлике што су пратиле
његов књижевни рад: тешкоће око издавања
првих радова, немогућност Ђоке Атанасије
вића, издавача „Хајдук Станка“, да на време
доврши штампање првог издања, лоше кри
тике ове књиге, изостанак дозволе да се она,
упркос препоруци Милована Глишића, уврсти
у библиотеке основних школа и поклања уче
ницима, и најзад, честа хапшења аутора, која
су следовала уз професију новинара.
Из угла данашњег посматрача који сумира,
међутим, Веселиновић ипак и није прошао тако
лоше: дела су му била, а делимично су и оста
ла, радо читана, а често и превођена на стране
језике. Године 1891. у часопису „Ла реви брита
ник“ излази француски превод његовог рома
на „Сељанка“, који ће научник Т. Функ-Брентано
унети у своју студију „Европа и Балканско по
луострво“ као драгоцен документ за познавање
живота балканских Словена.
Јанко Веселиновић аутор је нашег задуго нај
популарнијег романа. То је „Хајдук Станко“, од
чијег је првог издања прошло 120 година. Он
је, на југословенским просторима, до сада, обја
вљен више од 90 пута и преведен је на бугарски,
пољски, румунски, руски, словеначки и чешки
језик. Појавио се и у Њујорку, на српском, у из
дању Српске књижаре Боже Ранковића. У „По
литици“ је 1931. године у наставцима излазио
истоимени стрип Владимира Ивановича Же
дринског. Драматизовано, ово дело играло се у
Народном позоришту у Београду, као и у многим
градовима широм Србије стотинама пута, наро
чито крајем и после Другог светског рата.
До појаве Домановићеве урнебесне пароди
је Хајдук Станко по крит ич арс ком рец епт у
г. Момчила Иванића (сталног члана Главног
просветног савета и професора Прве беог рад
ске гимназије) ово дело није уживало подршку
критике. Затим се овај став ублажио, јер га је и
велика прихваћеност од стране читалачке пу
блике демантовала. Јован Скерлић назива га
„најпопуларнијим и најчитанијим српским ро
маном“ а Веселиновића једним од наших нај
бољих и најплоднијих писаца, од оних „који
стварају једну књижевност и дају јој нарочито

Објављен више од 90 пута
Роман Хајдук Станко, од чијег је првог из
дања прошло 120 година, на југословен
ским просторима је до сада објављен више
од 90 пута. Преведен је на бугарски, пољ
ски, румунски, руски, словеначки и чешки
језик. Појавио се и у Њујорку, на српском
јез ику, у изд ању Српс ке књижар е Боже
Ранковића. У „Политици“ је 1931. године
у наставцима излазио истоимени стрип
Владимира Ивановича Жедринског. Дра
матизовано, ово дело играло се у Народ
ном позоришту у Београду, као и у многим
градовима широм Србије стотинама пу
та, нарочито крајем Другог светског рата
и после њега.

Јанко Веселиновић
обележје“. У својој студији о овом писцу, Скер
лић је упутио објективне замерке појединим
пишчевим делима и извесним особинама сти
ла, те његовој осећајности која га је поводила,
као и боемском начину живота. Ипак, прихва
тио је мишљење о могућности Веселиновићевог
поређења са Вуком као основано, због Јанковог
изузетног познавања народног живота, језика,
књижевне грађе „и народне душе“. Критичар је
разумео разлоге Веселиновићеве идеализаци

ЛОЗНИЦА

Вуков гласник

П

оводом дана Гимназије Вук Ка
раџић у Лозници и Вуковог ро
ђендана – 8. новембра 2016. го
дине изашао је 46. број Вуковог
гласника. Ова публикација је,
како је у импресуму назначено, лист бив
ших и садашњих ученика и професора Гим
назије „Вук Караџић“ у Лозници.
Појавио се 1971. године, када је свечано обе
лежено сто година од почетка рада ове вас
питно-образовне установе. Од тада до данас
лист, у препознатљивој ликовној опреми (чији
је творац академски сликар Бранко Миљуш)
и стандардизованом формату, излази конти
нуирано – сваке године 8. новембра, поводом
дана школе и Вуковог рођендана. У овом броју

је села и јунака описаних у „Хајдук Станку“. „Он
је волео Мачву синовљевом нежношћу“, тврдио
је. Први српски устанак писац је схватао као хе
ројско доба нашег народа, па га и као историј
ски блиског, није могао посматрати „с хладном
објективношћу“.
Ове одлике Веселиновићевог романа може за
пазити и данашњи читалац. Он може уживати у
појединим његовим сценама, у динамици, јези
ку, у описима јунака, као и одушевљењу с којим

Вуковог гласника, на 16 страна, прилоге је об
јавило педесетак сарадника. Истакнимо неке
најзначајније наслове: Прилог за новију исто
рију наше школе: Нови доктори наук
 а (V), На
граде Огранка Вукове задужбине „Вуково звоно“,
Наг рађ ен и рад ов и на
литерарном конкурсу
„Вуков о звон о“, 135 го
дина од рођења и 60 го
дина од смрти владике
Николаја Велимирови
ћа, Скица за портрет
Марка Тош ић а – ђака
генерације, Јубилеји: 140
година од рођења Бори
сава Станковића и 160
година од рођења Нико
ле Тесле. Затим, ту су и
посебне рубрике: Ства
ралачки кутак, Из литерарног пера, Издава
штво и Духовни видици: Порекло и симболика
крсне славе, Молитва Светом Сави и Руски
културни миље.
С. В.

се описује село, у осећању за праведно, у пишче
вом родољубљу и лакоћи с којом приповеда. За
то многи делови романа и данас могу очарати,
као што претеривања сваке врсте у њему могу и
одбити. „Недостатак историчности“ и начин раз
мишљања које су му пребацивали, данас теже
можемо проценити. Али, они су и иначе честа
појава у историјским романима и многи писци
не успевају да превазиђу овај проблем. Уоста
лом, од историјског романа не очекује се објек
тивност историографије.
У Вес ел ин ов ић ев ом прип ов ед ању има та
лента и веродостојности. Њих данашњи чита
лац интуитивно осећа, упркос његовим манама.
Али, као што је причалац, баба Бојана, била Јан
ков Вергилије кроз усмену књижевност, и пре
нела му изворну народну реч и тон казивања,
тако му је и пријатељ Јова Алексић, хајдук Стан
ков унук (који га је окуражио да настави са пи
сањем после првих неуспеха), дао део грађе за
овај роман. А у „идеалистичком реализму“, како
је овај роман оценио Димитрије Вученов, дели
мично и лежи разлог његове велике популар
ности код читалаца.
Те 1896. када се појавио роман „Хајдук Стан
ко“, романтизам је већ давно био уступио место
реализму. И Веселиновић је неоспорно припа
дао кругу реалиста, волео је и радо читао руске,
украјинске и пољске класике: Тургењева, Гого
ља, Марка Вовчока, Феђковића, Томаша Јежа, и
наше – Милана Ђ. Милићевића и Глишића, али
његови мотиви, заноси и идеализације често
подсећају на остварења из времена романти
зма, што никако није сметало укусу публике.
Уосталом, погледајмо, примера ради, шта је
тада читаоцима нудио београдски информа
тивни лист „Мали журнал“, који је објављивао
и дела из области књижевности. Ту су романи у
наставцима: „Црвена вештица“, „Грофица Мари
ја“ и „Чудновата смрт једног краља“, све од Кса
вијера Монтелена, затим „Витез Мезонруж“ и
„Исповести једног авантуристе“ од Александра
Диме, као и приповетке: „Оцеубица“ од Мопа
сана, „Госпа с балкона“, „Париски зеленаш“ и
друга, данас заборављена дела. У Бечу је у то
време премијерно приказан Штраусов „Цига
нин барон“. У Народном позоришту у Београ
ду играо се Игоов „Звонар Богородичине цркве“.
Помислило би се да је наша публика заборавила
романтичарске теме, али наравно да није. Очи
гледно је још уживала у њима, иако се у Русији
већ обележавало 50 година од појаве „Бедних
људи“ Достојевског. Дела из различитих епоха
живе паралелно и налазе свагда своје читаоце.
Тако је и са „Хајдук Станком“.

Гордана МАЛЕТИЋ

51. „МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“

Композитору за рођендан

Ф

естивал „Мокрањчеви
дани“, посвећен вели
кан у српс ке муз ике,
композитору Стевану
Стојановићу Мокрањ
цу, ове године био је у знаку обе
лежавања значајног јубилеја – 160
година од рођења чувеног ствара
оца. Одржан у периоду од 9. до 14.
септембра, и ове године је облико
ван програмском концепцијом чи
је смернице су пратиле Мокрањчев
стваралачки траг. А он је у Неготи
ну, граду у коме се фестивал и одр
жав а, окуп ио емин ентн е дом аћ е
уметнике и ансамбле, али и бројне
поштоваоце уметничке музике
Свечано отварање одржано je у дво
ришту родне куће Стевана Мокрањца.
Традиционалну беседу Његове свето
сти патријарха српског Иринеја про
читао је епископ топлички Арсеније.
Фестивал је отворила председница
Програмске комисије, др Бранка Ра
довић, а на крају свечаног отварања
у извођењу хорских ансамбала – уче
сника Натпевавања, као и хорова Хра
ма Свете тројице из Неготина, Хора
Музичке школе „Стеван Мокрањац“ и
Хора Неготинске гимназије, изведена
је Мокрањчева Шеста руковет. Дири
говала је Светлана Кравченко.
Прве концертне вечери, на Натпе
вавању хорова, такмичили су се до
маћ и хорс ки анс амб ли. За тит ул у
најбољег ансамбла, који добија ста
туе т у са Мок рањч ев им ликом, рад
вајара Неб ојше Митрића, надмета
ли су се хорови АКУД „Соња Марин
ковић“ из Новог Сада (диригент Дуња
Деурић), „Београдски мадригалисти“
(диригент Александар Брујић), „Бео
градско студентско певачко друштво“
(диригент Данило Томић) и „Шумато
вац“ из Алексинца (диригент Марија

Зовко). Стручни жири, који су чини
ли музиколог и селектор фестивала
др Соња Маринковић, теор
 етичар му
зике и диригент мр Милоје Николић и
музиколог др Бранка Радовић, за нај
успешнији су прогласили хор АКУД
„Соња Маринковић“ из Новог Сада,
који ће на нар едним, 52. „Мокрањ
чевим данима“, као поклон награду

чувено коло Српкиња и Чочек били су
најуспелије изведени одломци опере.
Гудачки квартет Београдске фил
хармоније приредио је вече камерне
музике у оквиру кога је, поред музи
ке Дмитрија Шостаковича, публика
имал а прил ике да, пос ле виш е де
ценија, чује и Гудачки квартет бр. 2
Петра Коњовића. Њихов концерт је,

Отварање „Мокрањчевих дана”, беседи епископ топлички Арсеније
имати прилику да одржи целовечер
њи концерт.
Концертно извођење опере Кнез Иво
од Семберије композитора Исидора
Бајића било је прилика да се публи
ка упозна са једним од првих српских
оперских остварења, које је настало то
ком прве деценије 20. века. Солисти,
хор и оркестар Српског народног по
зоришта у Новом Саду сугестивно су
интерпретирали дело, а хорске сцене,

уз извођење опере Кнез Иво од Сем
берије Исидора Бајића, истовремено
био лепа прилика да се публика упо
зна са стваралаштвом композитора
који су се, као генерација, надовеза
ли на славног претходника Мокрањ
ца, а фестивал „Мокрањчеви дани“
још једном је препознат као култур
ни простор који из године у годину
јавности представља, а тиме и чува
од заборава, нека од најзначајнијих

дела различитих генерација домаћих
стваралаца.
Међу најзначајније концерте спа
дају и наступи хорова „Свети Стефан
Дечански“ из Новог Сада којим ди
ригује Тамара Адамов Петијевић и
Нишке певачке дружине „Бранко“ са
диригенткињом Саром Цинцаревић.
Ова два концерта можемо третирати
и као узорне моделе како се
у интерпретативном сми
слу треба односити према
дел им а црк вен е муз ичке
традиције, а у циљу оства
ривања аутентичне интер
претације, уз разумевање
функционалности тексто
ва одабраних композиција
ван контекста обредног чи
нодејствовања.
Хор „Ангел Манолов“ из
Буг арс ке, поб едн ик Нат
пев ав ањ а 2015. год ин е,
представио се ревијалним
програмом духовне и све
товне музике који је обух
 ва
тио чак и обраде познатих
ариј а из чув ен их опер а.
Њих ов а инт ерп рет ац иј а
је пок аз ал а да је у пит а
њу хор значајних извођач
ких потенцијала, чиме су
оправдали звање лауреата
прошлогодишњег такмиче
ња, што је показала и реак
ција публике на крају концерта.
Част да концертом затвори фестивал
припала је Хору и Симфонијском ор
кестру Радио телевизије Србије и ма
естру Бојану Суђићу, чији је програм
био неуобичајен у односу на њихове
наступе претходних година, веома ин
тересантан, заснован на делима са
времених композитора – Александре
Вребалов (XXII - Неотпевана песма) и
Џона Ратера (Магнификат), као и на

музици из чувених филмских хитова
Господар прстенова и Пирати с Кари
ба. Аплауз публике још једном је по
тврдио да и музика других жанрова
има своје место у програмској концеп
цији фестивала „Мокрањчеви дани“, а
цео концерт је показао да нестандард
но обликовани програми представља
ју значајно програмско освежење.
Сличан утисак оставило је и изво
ђење представе Мале тајне редитеља
Горана Марковића (Опера и театар
Мадленијанум) за коју је музику ра
дио Зоран Симјановић, као и наступ
„Београдског диксиленд оркестра“, који
је уз играчку трупу „Dixie Dance Show“,
публици на занимљив начин предста
вио почетке развоја џез музике и прве
популарне стилове овог жанра.
Две изложбе слика – Љубице Цуце
Сокић и 18. ликовне колоније Дома
културе Ехо музике, концерти студе
ната Факултета музичке уметности у
Музичком павиљону у парку у Него
тину, програм Нити традиције у Мо
крању, промоција антологије песама
песника Тимочке крајине Звуци ти
мочке лире (аутор Горан Вучковић) и
промоција књиге Музејска заостав
штина Стевана Мокрањца (писма и
разгледнице) Ивице Трајковића, на
учна триб ина у оквиру кој е је пре
давање одржао музиколог др Богдан
Ђаковић, и пројекција документар
ног филм а о Мок рањц у (ауторс ки
тим доктор ан ата ФМУ у Бео град у),
као дод атн и сад ржај и, знач ајн о су
употпунили фестивалски програм,
обогаћујући га и другим областима
уметности чија је инспирација у му
зици, Мокрањцу, традицији, Тимоч
кој и Неготинској крајини.
Овогодишњи „Мокрањчеви дани“ су
својим концептом показали да пра
те савремене интенције у обликова
њу програмске концепције, да имају
осмиш љен у идеју кој а је усмер ен а
ка презентацији значајних домаћих
уметника и ансамбала, капиталних
дела српске музике и светске хорске
литературе, чиме значајно делују у
правцу едукације, формирања естет
ских норми, али и културних потреба
своје публике.
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Среда, 25. мај 2016. године
У Лозници, у Галерији Вере и Ми
ће Поповића одржан је округли сто
о школским и дечјим часописима у
Србији. Учествовали су Миодраг Ма
тицки, главни и одговорни уредник
Данице, уредник Данице за младе Гор
дана Малетић и уредница Вуковог чи
талишта Љиљана Симић.
Понедељак, 6. јун
У Дому Вукове задужбине одржана
је промоција књиге за децу Слађане
Ристић Волети ветар. Учествовали
су Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта, Гордана Малетић, књи
жевни критичар дечје литературе, и
ауторка. Гости на промоцији била су
деца из дечјег вртића Теразије.
Уторак, 7. јун
На Филолошком факултету у Бео
граду, у Библиотеци Катедре за срп
ску књижевност свечано су уручене
награде Златна српска књижевност
др Миодрагу Матицком, научном са
ветнику, и проф. др Михајлу Пантићу
за изузетан допринос проучавању срп
ске књижевности. О награђенима су
говорили проф. др Бошко Сувајџић и
проф. др Душан Иванић, а скупу су се
обратили и лауреати. Награду Златна
српска књижевност додељује Фонда
ција Александра Арнаутовића.
Среда, 8. јун
Управни одбор Задужбине Бранко
Ћопић донео је одлуку да се награда
Зад ужбине за прозу дод ел и Деј ан у
Тиаго Станковићу за роман Есторил
(у издању Геополитике из Београда),
а да се награда Задужбине за најбо
ље песничко остварење додели Мићу
Цвијетићу за збирку песама Свет и
кућа (у издању Српске књижевне за
друге из Беог рада).

Румунији, песнику Адаму Пуслојићу
додељена је Велика базјашка повеља.
Признање је, по традицији, уручено
у манастиру Базјаш из 13. века, за
дуж бин и Свет ог Сав е, у прис ус тву
господина Лукијана, епископа теми
шварског и будимског. У оквиру ове
манифестације одржано је више књи
жевних и културних програма, као и
округли сто о неким значајним књи
гама српског расејања.
Среда, 24. август
Београдски сајам књига први пут се
представио на Међународном сајму
књига у Пекингу, од 24. до 28. авгу
ста. Сајму је присуствовао и министар
културе и информисања у Влади Ре
публике Србије Владан Вукосавље
вић. На Сајму је учествовао и велики
број кинеских издавача и књижевни
ка, представника њихових удружења,
установа културе и медија и наших
грађана који живе у Кини.
Четвртак, 25. август
Као део 51. Кочићевог збора одржана
манифестација Кочићеви дани у Бео
граду. Учествовали су представници
влада Србије и Републике Српске, За
вичајног друштва Змијање из Бања
луке, удружења Кочићевих земљака
у Београду и удружења књижевника
Србије и Републике Српске. У Алеји
великана на Новом гробљу положени
су венци на гроб Петра Кочића, који је
преминуо пре 100 година. Цвеће је по
ложено и на споменик овом српском
писцу и народном трибуну у Чубур
ском парку у Београду. Додељене су
и књижевне награде које носе његово
име, а саставни део ове манифеста

Мокрањчеви дани, једна од најзначај
нијих музичких свечаности у земљи.
Ове године манифестација је проте
кла у знаку обележавања 160 година
од рођ ењ а вел ик ан а српс ке муз и
ке, композитора Стевана Стојанови
ћа Мокрањца. Беседу о Мокрањцу и
његовом делу говорио је епископ то
плички Арсеније. Поред богатог му
зичког програма који је изведен до
14. септембра, колико су трајале све
чаности, у галерији неготинског дома
културе отворена је и изложба слика
Љубице Цуце Сокић.
Понедељак, 12. септембар
У Вуковом дому културе у Лозни
ци свечано је отворен 83. Вуков сабор,
најстарија културна манифестација
код нас, посвећен реформатору нашег
језика Вуку Стефановићу Караџићу.
Сабор је трајао до 18. септембра и за
то време било је приређено више раз
личитих изложби, промоција књига,
округлих столова и позоришних пред
става у Тршићу и Лозници. Сабор је
организовао Центар за културу Вук
Караџић, уз покровитељство Мини
старства културе и информисања и
града Лознице.
Четвртак, 15. септембар
На Филолошком факултету у Бео
граду свечано је отвор ен 46. Међу
нар одни научни састанак слависта
у Вукове дане, на којем је учество
вало око 120 научника из наше зе
мље, Европ е и света с реф ер ат им а
и научним саопштењима. Теме ово
годишњег научног састанка су биле:
Морфологија и морфосинтакса срп
ског језика, Утицај глобализације на

ла Сервантеса, 140 година од рођења
Борисава Станковића и 100 година од
смрти Петра Кочића.
Среда, 21. септембар
У Атријуму Библиотеке града Бео
града, а у организацији ИК Плави ја
хач, отворена је изложба о једној од
најзначајнијих Српкиња 20. века, пр
вој дами српске архитектуре – Јелиса
вети Начић (1878–1955). Представљено
је око педесет већ познатих фотогра
фија и десет које публика до сада није
видела из приватног породичног албу
ма Луције Башић, кћерке Јелисавете
Начић, и праунуке Ане Рундо, исто
ричарке уметности из Београда. Нај
значајнија дела Јелисавете Начић су:
ОШ Краљ Петар Први крај Саборне цр
кве у Београду (1906) и зелене барокне
степенице од рипањског камена преко
пута Француске амбасаде (1903).
Петак, 23. септембар
Инс тит ут за књижевност и умет
ност, Београд и Библиотека града Бе
ограда организовали су од 23. до 25.
септембра Међународни научни скуп
Десничини сусрети 2016, на тему Хр
ватско-српски/српско-хрватски ин
терк улт ур ал из ам дан ас. Скуп је
организован поводом 110. годишњи
це рођења Владана Деснице, а у ње
говом раду учествовали су научници,
културни и јавни радници са Београд
ског универзитета, Свеучилишта у За
гребу и Универзитета у Новом Саду.
Петак, 23. септембар
Од 23. септембра до 2. октобра у Бе
ограду и Србији одржана је манифе
стација Дани европске баштине 2016,

Уторак, 11. октобар
У Дому Вукове задужбине одржана
седница жирија за доделу награде Де
јан Медаковић. Жири је једногласно
одлучио да се награда Дејан Медако
вић у 2016. години додели књижев
ном ствараоцу Љубомиру Симовићу.
Уторак, 11. октобар
Одржана седница Одбора Вукове за
дужбине за доделу награде за уметност
у 2016. години. Одбор је једногласно од
лучио да се награда Вукове задужби
не за уметност у 2016. години додели
преводиоцу, Бисерки Рајчић.
Петак, 21. октобар
Одржан а је пета седн иц а Сав ета
Вукове задужбине на којој су размо
трен е акт ивн ос ти на прип рем и 29.
Скупштине Вукове задужбине. Савет
је једноглас но прих ват ио предл оге
докумената: Извештај о раду Вукове
задужбине за период новембар 2015
– октобар 2016. и План рада Вукове
задужбине за период новембар 2016
– октобар 2017. На седници Савета по
себно је било говора о обележавању
значајног јубилеја Вукове задужбине
у 2017. години – 30 година од осни
вања Вукове задужбине. У дискусији
је изнето више сугестија и предлога
у вези с обележавањем овог јубиле
ја који ће бити достављени Одбору за
организовање ове прославе.
Петак, 21. октобар
Одрж ан а чет врт а (135) седн иц а
Управног одбора, на којој су усвојена
документа припремљена за 29. Скуп
штину Вукове задужбине. Управни
одб ор сагласио се и са предлозима

Субота, 11. јун
Културна заједница Крајине и За
вичајно удружење Коријени – Сомбор
организовали су у Српској читаоници
Лаза Костић у Сомбору округли сто на
тему: Култура Срба из региона, данас –
поглед у сутра. У раду скупа учество
вао је и Миодраг Матицки.
Недеља, 12. јун
У Новом Саду завршени су 59. Јун
ски програми Змајевих дечјих игара.
Током пет фестивалских дана под мо
том „Песма иде кроз свет цео“ одржано
је стотину разноврсних програмских
активности у којима је учествовало око
7.000 деце и стотину стваралаца за де
цу и младе из Србије, Хрватске, БиХ,
Руске Федерације и Чешке. Награда за
стваралачки допринос савременом из
разу у књижевности за децу припала је
Пеђи Трајковићу, а награда за попула
рисање књижевности за младе Поли
тикином забавнику. Повеља Змајевих
игара за свеукупно стваралаштво уру
чена је песнику Моши Одаловићу.
Понедељак, 13. јун
На пригодној свечаности у Српском
књижевном друштву у Београду књи
жевнику Васи Павковићу уручена је
награда Кочићево перо за књигу Оке
ан Дунав, коју је издала Задужбина
„Петар Кочић“ Бањалука-Београд. У
присуству бројних пријатеља и пи
саца награду су уручили Никола Ву
колић, председник жирија за доделу
наг рад е и управн ик Зад уж бин е, и
Младен Весковић, члан жирија. На
града Кочићево перо додељује се пи
сцима који стварају у духу Кочићеве
мисли и речи.
Четвртак, 16. јун
Одрж ан а је трећ а (134) седн иц а
Управног одбора Вукове задужбине
на кој ој је разм от рен о спров ођ ењ е
програмских активности и план ра
да. Такође, на седници је размотрена
и актуелна информација о судском
поступку који Вукова задужбина во
ди против Задужбине д.о.о. и догово
рене конкретне активности у вези с
овом темом.
Недеља, 14. август
Жири за доделу књижевне награ
де Светозар Ћоровић, у саставу: Јован
Делић (председник), Марко Недић и
Ранко Поповић, једногласно је одлу
чио да награду за 2016. годину добије
Рад ов ан Бел и Марков ић, књижев
ник из Лајковца, за роман „Путнико
ва циглана“, који је објавила Српска
књижевна задруга, у свом редовном
„Колу“ (2015).
Четвртак, 18. август
На овогодишњој духовно-књижев
ној манифестацији Дани преображе
ња Срба у Румунији, која је одржана по
23. пут у организацији Савеза Срба у

Народна библиотека Србије
ције биле су и локалне изложбе, по
зоришне представе, књижевне вечери
и трибине, фолклорне игре, народно
свирање и други садржаји.

структуру српског језика, Есеј, есеји
сти и есејизација у српској књижев
ности и Форме приповедања у српској
књижевности.

Уторак, 30. август
Задужбина Иве Андрића саопштила
је да је Андрићева награда за 2015. го
дину припала Вулету Журићу за књигу
приповедака „Тајна црвеног замка“, у
издању „Лагуне“. Дело је наградио жи
ри, који је радио у саставу: Александар
Јовановић (председник), Петар Арбу
тина и Милета Аћимовић Ивков.

Недеља, 18. септембар
Жири за доделу награде Владимир
Ћоровић, у саставу: проф. др Љубодраг
Димић (председник), проф. др Радмило
Пекић и др Драга Мастиловић једно
гласно је одлучио да се награда Влади
мир Ћоровић за животно дело додели
академику Василију Крестићу.

Четвртак, 1. септембар
На Филолошком факултету у Бео
граду почео је 46. Скуп слависта, се
минар српског језика, књижевности и
културе Београд-Тршић. Скуп су отво
рили: проф. др Александра Вранеш,
декан Филолошког факултета, проф.
др Драгана Мршевић Радовић, управ
ник Међународног славистичког цен
тра (МСЦ), и проф. др Бошко Сувајџић,
заменик управника МСЦ-а. Семинар
је трајао до 21. септембра, а у његовом
раду учествовао је 51 студент српског
језика са страних универзитета из 18
земаља Европе и света.
Четвртак, 8. септембар
Вукову задужбину посетили су уче
сници 46. Скупа слависта и разговара
ли с Миодрагом Матицким, Бошком
Сувајџићем и Љубомиром Милутино
вићем о Вуковој задужбини и њеним
програмима. Састанку је присуствова
ла и мр Снежана Кутрички, секретар
Управе Међународног славистичког
центра.
Петак, 9. септембар
У дворишту Мокрањчеве родне ку
ће у Неготину свечано су отворени 51.

Понедељак, 19. септембар
У Биб лио т ец и Пет ар Коч ић одр
жан а је пром оц иј а Дан иц е за мла
де Вуков е зад ужбин е. Учес твов ал и
су Љиљана Симић, уредница Вуко
вог читалишта, Божидар Пешев, деч
ји писац, и деца ОШ „Свети Сава“ из
Беог рада.
Понедељак, 19. септембар
Бео г радс ке муз ичке свеч ан ос ти
(Бемус), 48. по реду, одржане су од 19.
октобра до 1. новембра. Овогодишњи
Бемус био је у знаку пијаниста, међу
којима су Борис Березовски и Дми
три Маслејев. Публика је могла да чу
је дела Моцарта, Бетовена, Шопена,
Брамса, Листа, Рахмањинова, Дебиси
ја, Равела, Прокофјева, Шостаковича,
Стравинског, Мокрањаца, Христића,
али и врхунске младе ауторе из Ср
бије.
Уторак, 20. септембар
У Свечаној сали Скупштине града
Београда отворени су 53. Београдски
међународни сусрети писаца, који су
окупили 35 књижевника из 21 земље.
Овогодишњи сусрети писаца одржа
ни су у знаку јубилеја – 400 година
од смрти Виљема Шекспира и Миге

која је била посвећена промоцији бо
гатства и разноликости наслеђа. Дани
европске баштине се од 2002. годи
не традиционално организују сваке
год ин е у септ емб ру, као део вел и
ке европске маниф естације Савета
Европе и Европске комисије, којом
се наслеђе промовише као заједнич
ка баштина европских нар ода. Ове
године програм је реализован кроз
заједничку тему: „Културно наслеђе
и заједнице – живети с наслеђем“.
Уторак, 27. септембар
Задужбина Доситеј Обрадовић, у
оквиру манифестације Дани европске
баштине, уручила је младим аутори
ма награду Доситејево златно перо.
Награда је, уз пригодан уметнички
програм, младим лауреатима уручена
у Свечаној сали Скупштине града Бео
града. Конкурс за награду Доситејево
златно перо Задужбина Доситеј Об
радовић установила је за најбоље нео
бјављене радове младих аутора до 30
година, у оквиру књижевних врста ко
је је Доситеј увео у српску књижевност
– есеј, басна, путопис, кратка прича.
Петак, 30. септембар
Жири у саставу проф. др Ненад Љу
бинковић (председник), Јасна Бјела
диновић Јергић, др Јелена Јовановић,
др Бранко Златковић и др Смиља Ђор
ђевић Белић, већином гласова донео
је одлуку да награду Миле Недељко
вић за најбољу књигу у области савре
мене фолклористике за 2016. годину
добије проф. др Немања Радуловић
из Београда за књигу Слике, форму
ле, једноставни облици у издању Чи
гоје из Београда (2015). Повеља Миле
Недељковић за животно дело уруче
на је проф. др Мирјани Дрндарски из
Београда.

признања која Скупштина треба да
додели појединцима и организаци
јама: велики добротвор и добротвор,
као и признања за остваривање про
грама Вукове задужбине.
Среда, 2. новембар
Одржана седница Одбора Вукове за
дужбине за доделу награде за науку
у 2016. години. Одбор је једногласно
одлучио да се награда Вукове заду
жбине за науку у 2016. години доде
ли Јелици Стојановић за књигу Пут
српског језика и писма.
Петак, 4. новембар
Представници Вукове задужбине
Љуб омир Милутиновић, управник,
Љиљ ан а Сим ић, уредн иц а Вуков ог
читалишта, и Божидар Пешев, дечји
писац, били су гости на свечаности
поводом Дана ОШ „Вук Стефановић
Караџић”. Том приликом представље
на је Даница за младе.
Среда, 9. новембар
У свечаној сали Народне библиотеке
Србије, у присуству великог броја за
дужбинара, представника државних
институција, огранака, повереника,
добротвора, одржана је 29. скупшти
на Вукове задужбине. На седници су
разматрани и усвојени Извештај о ра
ду за период новембар 2015 – октобар
2016, Програм рада за период новем
бар 2016 – октобар 2017. и саопштене
су одлуке одбора о наградама за умет
ност и за науку за 2016. годину. Уру
чене су захвалнице добротворима и
великим добротворима и захвалнице
за остваривање програма Вукове за
дужбине. Беседу је одржала проф. др
Валентина Питулић.
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Стогодишњица Крфског буквара
Стеве Чутурила
Проф. др Вељко Брборић, управник Катедре за српски језик Филолошког факултета у Београду,
говорио је 5. септембра 2016. године учесницима 46. Скупа слависта – семинара српског језика,
књижевности и културе, о „Стогодишњици Крфског буквара Стеве Чутурила“.
Уз незнатна скраћења доносимо излагање професора Брборића

П

осле почетка Првог светског рата
српска војска је храбро и досто
јанствено бранила своје грани
це и своју територију. Ипак, но
вембра 1915. године била је при
морана на повлачење преко Албаније, тако
је и Министарство просвете и црквених дела
напустило земљу и, заједно са војском, преко
Призрена и Скадра прошло албанску голготу
и са тадашњом владом, јануара 1916. стигло
на Крф. За ученике који су са војском стигли
на Крф организована је настава. Тако је на Кр
фу штампан Буквар Стеве Чутурила, познат
као Крфски буквар и један примерак се и да
нас чува у Српској кући на Крфу. Овај буквар
је актуелан и данас и вреди га се још једном
сетити, о стогодишњици штампања.
Стево Чутурило је значајан школски после
ник с краја XIX и из прве трећине XX века. Ипак,
упркос бројним сазнањима и неспорним чиње
ницама, о њему се мало зна и мало се пише, не
само сада, него и раније. О Стеви Чутурилу, ко
лико знамо, нема ниједна засебна студија, не
ма целовитих радова ни о његовом животу ни
о његовом делу. Ипак, неспорно је да је овај да
ровити и дуговечни Личанин (умро је у 94. го
дини) оставио озбиљног трага, не само у родној
Лици, већ и у Херцеговини, Црној Гори и Срби
ји. По завршетку школовања и након неколи
ко просветних година, младалачки занос га је
одвео да буде ратник у Херцеговачком устанку,
а касније и борац у рату против Турске, када
је Кнежевина Црна Гора објавила рат Турцима
(1876. године). После ових, ратних искустава,
Стево Чутурило се враћа у Црну Гору, где је, као
главни школски надзорник, успоставио обаве
зно школство и основао прву гимназију (1878.
године), да би преласком у Србију (1882), слу
жбујући на различитим пословима и у различи
тим градовима, обављајући различите послове,
ауторски потписивао бројне читанке, које су би
ле у школској употреби неколико деценија. На
име, у литератури се може наћи да је Буквар за
основне школе у Краљевини Србији Стеве Чуту
рила у употреби од 1886. па све до краја тре
ће деценије XX века (Буквар за основне школе у
Краљевини Југославији, једно време Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца).
Буквар за основне школе у Краљевини Србији,
који је штампан на Крфу, штампала је државна
штампарија Краљевине Србије у Фабрици кар
тонаже и штампарији Браће Аспиотис на Крфу.
Овај буквар је, уз незнатне преправке, био у зва
ничној употреби и после настанка прве Југосла
вије, 1918. године.
Буквар је прва ученичка књига, важна у сва
ком времену, посебно за Србе у важном историј
ском тренутку, на Крфу, у избеглиштву. Његов
значај на почетку XX века свакако је био неу
поредиво важнији и значајнији у односу на по
тоње деценије, мада је то и данас незаобилазна
књига, упркос неупоредиво бољој опремљено
сти школа и свим другим помагалима.
Није спорно да су буквари Стеве Чутурила у
време свога настанка били најбољи и најмодер
нији уџбеници у Србији. Такав квалитет обезбе
дио им је дуговечност, били су у употреби близу
четири деценије. Колико нам је познато, такву
дуговечност имало је мало школских књига.
Буквар из 1904. године имао је 94 стране, пр
ви део доноси по две стране за свако слово, та
ко што се на левој страни налази илустрација и
кратке речи са новим словом, написане писа
ним словима, а на десној страни друга илустра
ције (друге илустрације) коју прате штампана
слова. Све илустрације су врло брижљиво ода
бране, препознатљиве, ученицима пријемчиве
и више него очигледне. Испис писаних слова
може се сматрати савршеним. Све илустрације
су више него успешне, овде доносимо инвен
тар свих илустрација: ос, обруч, срп, нос, нога
ри, поп, пањ, топ, теразије, ат, алка, ласта,
лестве, штап, штапови, во, вртешка, звоно,
змија, уста, узда, кола, коњ, рак, рука, ексер, гу
сле, гребен, игла, игле, чаша, чирак, љуљашка,
њушка, мачка, метар, буре, бич, ћуран, ћемане,
ђак, ђерам, жаба, јаје, јегуља, црква, дрво, дрља
ча, хрт, фес, фењер.
Потом се доносе писана и штампана слова
(велика и мала), а испод њих реченице, на ле
вој страни су исписане писаним словима, а на
десној штампаним. Све реченице су брижљиво
одабране, често су из литературе, има и посло
вица, али и бројних поука, у то време за учени
ке веома драгоцених. Ако се има у виду време
и свеукупна образованост и просвећеност тада
шње Србије, онда се ове реченице могу сматрати
антологијским: Црква је дом божији. Луд не зна
за шалу. Лукавог се ваља чувати. Џеп празан и
желудац празан. Церекање је непристојно. Црн

се образ ничим не опра. Леном нико не помаже.
Ако је ко луд, не буди му друг. Мудра је лако са
ветовати. Ева и Адам били су први људи. Чувај
беле паре за црне дане. Ум царује а снага аргату
је. Ко о злу мисли, зло га и снађе. Један човек не
може све знати. Без муке нема науке. Поште
ње се више цени него богатство. Тиха вода бре
гове рони. Рано лези а рано устани. Добар глас
далеко се чује а рђав још даље. Живите часно и
поштено. Хвалиша рђав платиша.
После налазимо азбуку исписану писаним
словима (великим и малим), а потом се, са од
говарајућим илустрацијама, доносе краћи тек
стов и, увек исп ис ан и пис ан им, бук варс ким
словима. На страни 81. налази се преко целе
стране портрет краља Петра, а испод њега испис
Живео краљ Петар. После тога налазимо број
не текстове, некад исписане писаним, а некад
штампаним словима, увек су пажљиво бирани,
са добро одабраним илустрацијама, препуним
поука, увек у образовној, васпитној и функци
оналној улози.
Овако конципиран буквар, урађен по, нема
сумње добром узору, био је веома корисна књига
за почетну обуку читања и писања. Ваља рећи
да су сви примери, који се могу сматрати секун
дарним, увек у васпитној и поучној функцији.
Поуке уз слова у буквару
Читанка обилује бројним поукама, рекли би
смо мудростима, које су тадашњим ученицима
могле бити, свака за себе, пример како треба
радити, како се ваља владати и како у животу
поступати: Иди мудро не погини лудо. Или купи
алат, ил остави занат. Што не знаш, то питај.
Што ниси рад себи, не чини другом. На сунцу то

С Богом остајте! С Богом пошао!
Срећан пут! У здрављу да се видимо!
Увече: Добро вече! Бог ти добро дао!
Лаку ноћ! Бог ти напомоћ!
Како си? Хвала Богу!“
Пош то је прим ер ак Бук вар а кој и смо кон
султовали део породичне заоставштине Стеве
Чутурила, у њему смо нашли неколико интер
венција, верујемо ауторових, које су послужиле,
са исправкама, за неко касније издање, сигурно
оно после 1918. године, јер се на насловној стра
ни налази интервенција писана ручно (рукопи
сно) да се наслов промени и да стоји уместо у
Краљевини Србији – у Краљевини Југославији и
да уместо српског грба дође грб Југославије. У
Буквару налазимо и две занимљиве интервен
ције. Прва се налази на страни 80. и аутор зах
тева да се реченица из једног писма: „Знам се
крстом прекрстити“ изостави, уз објашњење „из
оставити због деце муслимана“. Тако ћемо уз
једну слику, са хришћанским мотивом на стра
ни 79. наћи дописану интервенцију „изостави
ти због деце друге вероисповести“. Ово сведочи
о верској толерантности и великој пажњи ауто
ра да не нарушава очито крхке националне од
носе у тек створеној држави. Верујемо да је ова
пажња могла бити наук бројним потоњим ге
нерацијама.
Буквар доноси и неколико, могли бисмо рећи,
поучних и духовитих питалица:
„Шта је јаче од ватре?
(В__д__)
Шта на леђима кућу носи?
(П__ж)
Шта своју крв пије и свој дроб једе?
(Св__ћ__)
Шта те гони, а не видиш га?
(В__зд__х)
Шта главом рије а репом шије?
(__гл__)
Шта се у лонцу не може осолити?
(Ј__ј__)
Шта у шуми без мозга лаје?
(С__к__р__)
Шта не уме да говори, а уме сваког да научи?
(Књ__г__)“
Као поуку можемо узети и следеће примере:
Шта се чим ради?
„Очима гледамо. Ушима слушамо. Носом ми
ришемо. Језиком кушамо. Прстима пипамо. Но
гама идемо. Рукама хватамо. Зубима жваћемо.
Устима говоримо.“

Насловна страна „Буквара за основне
школе у Краљевини Србији”, Крф, 1916.
пло, код мајке добро. Не веруј сну, колико ни псу.
Њива не роди ако се не ради. Њушкало њушка,
бушкало бушка. Џабе нико ништа не да, већ за
радит све нам треба. Царска се не пориче. Луд
не зна за шалу. Лукавог се ваља чувати. Љутит
човек не може собом владати. Ако бог да и сре
ћа јуначка. Мало говори ал много твори. С туђа
ата на сред блата. Отето проклето. Човек се
учи док је жив. Чини другом оно што си рад да
и теби други чине. Учини добро не кај се, учини
зло надај се. Једна штета сто грехота. Ћелава
је лако обријати. Ђурђев данак хајдучки саста
нак. Ето лепог пролећа, ето птица, ето цвећа.
Где се старији не слушају ту нема среће. Благо
оном ко што зна. Боље је умети него имати. Па
зи шта ћеш рећи. Тешко оном ко памети нема.
Ради па ћеш имати. Више очију више виде. До
говор кућу гради. Здравље је највеће богатство.
Ходи мудро, не погини лудо. Хранитељ је кано
и родитељ. Жежен кашу хлади. Жедан коњ во
ду не пробира.
У Буквару налазимо и савет како се људи осло
вљавају, тј. поздрављају у току дана:
„Ујутру: Добро јутро! Добра ти срећа!
Здраво устао! Здраво уранио!
Здраво освануо!
Обдан: Добар дан! Бог ти добро дао!
Помози Бог! Бог ти помогао!

За оне који су имали проблеме са разликова
њем боја, добро је дошао следећи пример:
Какво је шта?
„Небо је плаво. Трава је зелена.
Слама је жута. Снег је бео.
Кестен је мрк. Крв је црвена.
Угљен је црн. Пепео је сив.
Дан је светао. Ноћ је тавна.“
Ученике повремено очекују и драгоцени са
вети:
„Чувај се:
Коња, да не удари, вола да не убоде;
Крмаче, да не окаља, мачке да не огребе;
Пса и змије, да не уједу;
Ватре, да не ожеже, пушке да не убије;
Ножа и секире да не посеку;
Воде, да се не утопите; провале да не упаднете.“
Шта је обавеза деце, како да се понашају и
влад ају, сав етов ан о је учен иц им а след ећ им
примерима:
„Како треба да се владају добра деца?
Родитеље да поштују, све старије да слушају.
Увек право да говоре и добро да творе.
Међу собом да се слажу, један другом да помажу.
Од зла да се клоне, а невољне да заклоне.
Да су чиста, умивена и пристојно обучена.
Своје добро да чувају а у туђе не дирају.
Да свуд ходе право а седе уљудно.
Да не зијају и не зевају.
Да не шмркају и нос не копкају.
Да су добро очеткана и очешљана.
Да само добро друштво воле,
И да се радо Богу моле.“
Буквари за основне школе Стеве Чутурила су
били конципирани тако да задовољавају основ

не дидактичко-методичке принципе. Увек се
ишло од познатог ка непознатом, од лакшег ка
тежем, поступно и економично, систематично
и прегледно. Ученицима није било тешко да га
користе, па им нису била потребна било каква
упутства. Довољно је да га отворе на почетку и
иду од једне странице до друге, од првог до по
следњег слова.
И дан ас се учит ељ и основн их школ а при
пријему нових ученика у први разред суоч
 а
вају с различитим проблемима. Један од њих
је да ученици долазе с неуједначеним „пред
знањем“ о исписивању слова српске ћирилице,
како штампаних, тако и писаних. Наиме, до са
да није регулисано да ли и у којој мери ученике
пре поласка у први разред ваља оспособљавати
за писање. Неки од њих долазе у школу са со
лидном обуком у писању слова, док има и оних
који слова не знају, али истовремено не знају
ни писање (повлачење) „финих“ линија које су
нужне за коректно исписивање слова. Некада
су ученици по поласку у школу месецима „ве
жбали руку“ с познатим захтевом који је гласио:
коса – танка – усправна – дебела... Одавно се од
тога одустало.
Припрема ученика за основну школу пред
ставља озбиљан задатак и породице и дечјих
установа, као и друштва у целини.
Познато је да се стечене навике тешко мења
ју, тако је и код деце. Уколико се неко слово, не
ка линија (права или крива, па и цело слово)
не науче ваљано на време, касније се уочене
грешке тешко исправљају. О броју таквих гре
шака најбоље сведоче рукописи наших учени
ка на свим узрастима.
Чутурилове букваре могли су користити сви
ученици приликом поласка у школу, не само
почетници, већ и они који су имали проблема
са финим графомоторичким покретима и уред
ним исписивањем слова наше азбуке.
Одавно се о лепом писању не говори и оно се
не негује (ни у школама ни изван њих). Наравно,
да би се нешто неговало то се мора научити на
време и касније систематично понављати, ве
жбати и утврђивати. Ово је била добра прилика
да ученици добро науче како се слова пишу и
повезују, али и да се неке грешке исправе. Не
када су наши ученици имали и наставни пред
мет Лепо писање. Тога предмета нема одавно,
али нема ни добрих и лепих рукописа. Заправо
и када их има они су реткост, одавно леп руко
пис није правило, већ изузетак.
Сигурно је да је ова азбучна почетница лако
налазила примену у раду ондашњих ученика,
јасно је да је била „обавезна књига“ бројних ге
нерација на прелазу из XIX у XX век. У целини је
била урађена на пријемчив начин, надилазила
је потребе српских првака пре једног века.
Обим Буквара није превелик и ових деведе
сетак страна било је апсолутно употребљиво за
оне којима је намењено. Овако конципирана
почетница, с обзиром на своју специфичност,
подстиче васпитне вредности и упућује на си
стематичан рад, упућује на културне стандарде
и поштује традицију српске ћирилице и њених
слова.
Почетница је тако конципирана да се прво иде
од исписивања линија ка исписивању штампа
них и писаних слова (први део), где је свако сло
во добило простор од две стране, да би касније
у поновљеном вежбању свако слово и вежбање
било сведено на пола стране (други део).
***
Стево Чутурило је био аутор великог броја бу
квара који су обележили крај XIX и почетак XX
века. Његови буквари су били у употреби четири
деценије. Поред тога писао је и друга педагошка
дела, био је новинар и публициста. Ипак, Буквар
који је штампан 1916. на Крфу и чију годишњицу
славимо има посебно место, посебан педагошки
значај, ако се имају у виду све историјске, кул
турне и националне околности. Буквари Стеве
Чутурила и данас делују поучно и у бројним сег
ментима нису изгубили актуелност. То потврђу
је и Буквар из 1916. године. Бројне песме, поуке
и саставе за букваре писао је сам Чутурило, што
сведочи и о његовим литерарним способности
ма. Многи састави писани су веома брижљиво,
ученицима су, нема спора, били посве прила
гођени. Илустрације које налазимо у Буквару су
веома добре, пажљиво одабране и у свему при
јемчиве најмлађим ученицима. Буквари Стеве
Чутурила надилазили су своје основне потре
бе, биле су то добре и поуздане књиге за све оне
којима је било стало не само до почетне обуке у
читању и писању, већ и до бројних других зна
ња, преко потребних школским полазницима, тј.
најмлађим ученицима пре једног века.

Вељко БРБОРИЋ

10

ДЕЦЕМБАР
2016.

ПРВИ ТРАЈНИ МУЗИЧКИ ЗАПИСИ СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ

Прилог архивирању вишевековне културе
Смиља Котур: „Песме
из Јасеновца”. Пројекат
Драгане Томић,
уз пратњу женске
певачке групе Светлане
Спајић; RINGRING,
WMAS, 2016.

В

иш ес труко је знач ајн а
појава првог CD-а са из
ворн им нап ев им а на
родних песама Срба За
падне Славоније. Не са
мо што је то уопште први трајни
музички запис на носачу звука пе
сама које смо до сада сретали са
мо као забележене текстове у збир
кама и рукописима у распону од
средине 19. до краја 20. века, већ је
реч и о узорито урађеном пројекту
у мисији очувања националне ба
штине блиском савременом чове
ку 21. века.
Дубља симболика, да су напеви свих
песама забележених на овом CD-у са
чувани захваљујући Смиљи Котур, ро
ђеној у Јасеновцу 1928. године – као да
употпуњује сву трагичну метафизику
постојања (и нестајања) српског наро
да у Славонији. Напеве, које је на овај
начин Смиља спасила од заборава, де
војке окупљене око Светлане Спајић:
Драгана Томић, Јована Лукић, Суза
на Арсић, Милена Огњановић, Бојана
Ланговић, Милица Николић, Јелена
Митић и Јелена Ђекић – преточиле
су у ванвремени музички споменик
српском народу некадашње Славон
ске војне границе и његовом веков
ном постојању. Не случајно назван
„Песме из Јасеновца“ – овај носач зву
ка, кроз слушање драгоцених напе
ва изазива двоструку и оксиморонску
асоцијацију: као место где је цветала
раскошна народна песма, а које сре
дином 20. века наткрива стравична
симб олика логора Јасеновац током
постојања тзв. Независне државе Хр
ватс ке у Другом светс ком рат у, као
место најмасовнијег и најмонструо
знијег страдања тог истог народа. И
Смиља Котур је случајно преживела:
са женским члановима породице, као
четрнаестогодишњакиња, депортова
на је на рад у Немачку, где је у тамо
шњим радним логорима (фабрици)
преживела рат.
Немерљив значај овог CD-а јесте ве
лики број оригиналних напева како
лирских песама, тако и балада, стари
јих од два века, забележених у број
ним збиркама, а које имамо први пут
прилику сада и да слушамо. Тако је
један изванредно значајан, а предуго
запостављен сегмент наше фолкло
ристике, као што су то народне песме
(и то нарочито баладе) и контекст њи
ховог извођења (коло) међу Србима
Западне Славоније, коначно доспео
на трајни носач звука, као гаранци
ја њиховог очувања за будуће истра
живаче.
У пропратној књижици стручно су
обр ађ ен е све врс те нап ев а кој е из
води Смиља Котур, у пратњи женске
певачке групе Светлане Спајић. И на

овом диску, као и у целој Славонији,
доминирају две основне врсте изво
ђења песама: кратки римовани десе
терачки дистих (бећарац), који Смиља
назива припјевима („шалај“) и који се
игра у затвореном колу дрмеж, са цуп
кањем и „полагањем“ (бр. 1 „Јасено
вац, мило село моје“, бр 6: „Коло мало,
игра полагано“: Славонијо, не би те
жалила / Да се нисам у теби роди
ла или бр. 12: Славонијо, док ти име
траје / чуваћемо твоје обичаје...).
Други, старији облик класичних де
сетерачких лирских песама и балада,
у записима сачуваним још од Ерлан
генског рукописа (почетак 18. века),
представљају све остале песме.
Међу најстарије напеве свакако се
убраја песма „Иво коси зелену ливаду“
(бр. 3), коју је објавио Ђорђе Рајковић
још 1869. у својој збирци из Славоније
са мотивом родоскврног греха. Овде су
стихови претрпели редукцију (што је
чест случај на овим снимцима) у пе
сму без овог мотива и са другачијом
поентом. Уз њу, и песма „Ајде жарко
сунце отпочини“ (23) је пример песа
ма, по сведочењу Смиље Котур, које
су се певале – најчешће при копању,
и свакако ће бити од значаја многим
етномузиколозима. Остале песме на
стари глас су и „Саво, водо, поздрави
ми драгог“ (бр. 20) и „Осу се небо зве
здама“ (24) као песме које су се пева
ле на чијалу, перушалу или седељкама.

но терцним и квинтним сазвучјима,
тј. трогласима на почетку и на крају
полустиха и мелостиха“.
Велико је задовољство и први пут
чути како је изгледало певање пра
старе песме „Ој, Јоване, Београђанине“
(бр. 7), која има своје бројне и стари
је варијанте из 19. века, мада мотив
сеже у дубљу прошлост (Обрадовић,
Милеуснић, Рајковић, Беговић у Ли
ци и Банији и сл.). С обзиром на то да
су граничарска села дуж Саве, па та
ко и Јасеновац, имала јаче трговинске
и саобраћајне везе, тако су и текстови
песама у Смиљином памћењу реду
кованији, измењенији, са продором
новијих наноса (често двоструке ри
ме, или нове лексике у другом делу
песме) у осведочено старијем и кла
сичном усменом језгру песме. Тако,
на пример, и у овој песми, уз уводне
стихове / формуле (мада старији за
писи памте „Биоград“), основни мотив
је редукован и преиначен у другачију
поенту, која је, међутим, естетски не
мења: „...Устај млади, Београд се гради
/ Нек се гради, моје момче јави / Си
ноћ ме је оженила мајка / Јутрос ра
но побјегла дјевојка...“), што је новији
нанос у односу на класично мотивско
језгро песме (у односу на записе из 19.
века: „Устај горе, Биоград изгоре! / Не
ка гори, гором изгорио! / У њему сам
три љета служио / Прво љето за оружје
свјетло, / Друго љето за врана коњица,

там („...Мара мајке не слушала / Па
се хвата до Томаша...“) са доследном
радњом (где се сваки стих понавља
два пута): описом отмице „лепе Ма
ре“, одвођењем до дрвета где ће је То
маш „објесити“ ако се не уда за њега, и
поентом – вајкањем „лепе Маре“ која
поручује својим другарицама да увек
слушају мајку. (У најстаријем запису
из Дубице 1866, код Ђ. Рајковића, та
кође имамо забележену ову песму са
естетичнијим решењем, док се вари
јанта код Милесунића из Слобошти
не, 1902, бр. 84 сматра најбољом: „...
Није оно суви јавор / Већ су оно би
јели двори / Онде ћеш ми љуба бити
/ Онде ћеш ми дворе мести / С мојој
старом мајком јести.“).
У пропратној књижици Драгана То
мић о „кривом“ или „плетеном“ колу,
такође пише следеће: „Све светковине
и весеља у Јасеновцу је пратило пле
тено коло, традиционална форма која
је карактеристична за читаву област
Западне Славоније. Певање је орган
ски везано уз плетено коло, те се може
рећи да израз играти коло подразу
мева истовремено играње и певање.
Силабично антифоно извођење даје
ритам и пулсацију играчима. Смиља
певање у колу овако описује:
„Као и увијек, кад се служба заврши,
око цркве се игра плетено коло, дрмеш
и разне друге игре. Коло поведу прве пје
вачице које пјевају. Ми се претходно
одабирамо – ја, ако водим (песму), ода
берем две које ће ме пратити, а на дру
гој страни се исто тако ухвати група
од три и оне нама отпевају. Једна во
ди, две полажу, а кад ми почнемо песму,
други се хватају у коло. До краја тако
док не прође цело коло.“ (8, CD).

И

Смиља Котур (друга здесна) са члановима групе
Светлане Спајић (прва десно) у славонском плетеном колу
Треба напоменути да и ова широко
позната лирска песма у овом музич
ком запису нема стихове са магијском
конотацијом (о вештицама које су ов
чару изјеле срце). Напротив, мотив је
редукован и сведен на лирску сцену
заспалог чобана: „Овцама нема чоба
на / Већ једно дијете Лазаре / И оно
младо заспало / дико моја, дјевојко“.
Свакако, једну од типичних песама
Западне Славоније представља песма
„Мој невене, шестопере“ (снимљена и
у извођењу групе „Батињани“ код Да
рувара у доба Југославије). У овој ва
ријанти и сличном напеву, словенска
антитеза је незнатно измењена: „...Ил’
те вода подлокава, Ил’ те коса потко
сава/ Ил’ ти змија корен гризе...” (са
поентом: „Двоје су се завољели / На
мене се наслонули“), док је певање, по
стручној анализи Драгане Томић уз
певање на бас („полагање“) „обогаће

/ Треће љето за лијепу дјевојку...“ (Рај
ковић, 1869, бр. 99).
Као што је напоменуто, још су зна
чајнији снимци напева – први уоп
ште – који се изводе у колу (песма 5
„Ој, дјевојко, узвијојло“), а нарочито
извођење баладе са мотивом „Томаш
момче нежењено“, овде другачије на
словљене и подељене на две врсте на
пева (бр. 8 „Мајка ј Мари косе плела“
и бр. 9 „Мајка Мару не слушала“). Реч
је о балади са мотивом отмице девој
ке из кола, приказујући у пуној мери,
како је извођење једне лирско-епске
песме могло бити и „седелачко“ (мај
ка саветује ћерку, плетући јој кике,
да пази кад иде у коло, да се случај
но не ухвати до Томаша: „Томаш мом
че нежењено / А ти Маро неудана...“),
али извођено и у колу плетеном или
кривом. Управо, у напеву бр. 9 наста
вак песме прелази у брзи колски ри

Сећање на Илију Витолића
– 20 година од смрти

Ж

ивот Илије Витолића (1930–1996),
сликара, вајара, сценографа, могао
би да послужи као предложак за сце
нарио једног узбудљивог филма ин
спирисаног и његовим уметничким
опусом. Када је реч о његовом стваралаштву, које је на
стајало у Немачкој, Швајцарској и у Београду, за који је
био везан и рођењем и породично, може да важи изре
ка Далеко од очију, далеко од срца! Јер, као што обично
и бива, средина из које појединац потиче не уме на
време да процени његове праве вредности, поготово
ако је то авангарда, па тек када ту уметност препозна
друга средина, види се шта је изгубљено.
Међутим, права уметност увек је непролазна и жива
кроз дела која остају. За Илијом Витолићем остало је то
лико дела, нарочито скица, које су и најинтимнији вид
уметничког израза.
Опус Илиј е Вит ол ић а је раз нол ик, ту су порт рет и
пријатеља, родбине, скулптуре, мотиви инспирисани
хришћанским празницима и свецима, рељефи, пејза
жи... Средишња тема у делима Илије Витолића је чо

век растрзан између живота и
смрти, немоћи и снаге, тела и
духа, једно трагање за нерањи
вим у човеку, потреба за слобо
дом. Вер оватно га и због тога
није држало место, али најви
ше је остао вер ан цир иш кој
опер и у кој ој је рад ио пун их
20 година (од 1974). У то вре
ме циришка опера је доживела
уметн ичк и врх ун ац, а удео у
томе имао је и Илија Витолић
и његов атеље где је радио као
сценограф.
У сећање на Илију Витолића 2012. године објављена
је монографија коју је приредила његова супруга Хри
стина, која је уз њега била до последњег дана, а у ко
јој је сажет његов богат уметнички живот. Али, његова
уметност не би била таква да није био боем, космопо
лита, човек чији је живот био уметност, а сврха његовог
живота – живот са сврхом.

Катарина Г. САВИЋ

звођена у колу на исти
напев, јесте и класич
на лирска песма „Ој,
дјев ојко, што у кол о
нећеш“ (бр. 10), са очу
ваном словенском антитезом („...Из
језера нешто проговара / Или је ви
ла ил је љута змија / ...Већ је оно че
до пренејако / Некрштено, незнаме
новано / Већ онако од Бога посла
но), са поентом датом у наглашеном
светосавском принципу: „...Крстите
га и знаменујте га / Лијепо му име
надијевајте / Пантелија, не памтио
мајке / Већ памтио своју крсну славу
/ Крсну славу светитеља Саву! (Сми
ља Котур је била и редовна чланица
црквеног хора пре Другог светског
рата у Јасеновцу.)
Поетски симб ол првог реда у пе
вању Срба Западне Славоније свака
ко представља песма „Вијало се перо
пауново“, такође извођена у колу, ов
де први пут и технички беспрекорно
снимљена и изведена. Сем класичне
и окамењене формуле („Вијало се пе
ро пауново / На ономе пољу Дрено
воме / Гледале га Дреновке дјевојке /
Гледале га па су говориле / Откуда си
перо пауново?...“ ), песма иако је и у
овом извођењу такође претрпела ре
дукцију, добила је новија, али естет
ски и значењски успела решења. И у
самој замени топографије (уместо „из
Инђије земље“ овде: „Ја сам перо из
Инђије града“), и уместо класичног је
згра мотива („Служио сам доброг го
сподара / Господара, честитога цара

/ Велики сам зијан учинио / На ки
љеру пенџер отворио / И кроз пенџер
дјевојку љубио...“), љубавна поента у
напеву Смиље Котур је преин
 ачена у
историјско-епску, са такође недвосми
слено лексичким наносима новијих
времена: „...Служио сам до два госпо
дара / По имену Милоша и Марка /
Код Милоша испит положио / А код
Марка пити научио“.
Изванредан напев песме „Расти боље,
мој зелени боре“ (13), такође је тексту
ално подлегао редукцији и контамина
цији: од класичне формуле у уводном
делу, преласком на сасвим нови слој, са
лексиком непримереном усменом по
етском језику (чаше флаше, гимнази
је). На исти начин и песма у деветерцу
„Повенуло лишће борово“ (18) позната
и у западним деловима Србије (што го
вори о могућим миграцијама током 18.
века у Славонију), има свој особен на
пев. Тој групи се придружују и певане
песме „Голубице бијела, што си невесе
ла“ (21), „Висок пенџер, а ја цура мала“
(22) са врло интересантним и ведрим
тоновима (Шицкај, куцкај тараба, пре
ко воде Дунава).
Сватовски обичаји су представљени
кроз два примера. Док је у напеву бр.
14, тзв. сватовцу („Свекрвице, отварај
капију“) у доброј мери представљена
сва атмосфера славонског сватовског
весеља, како по напевима тако и по
контексту извођења (ијуууу), за раз
лику од овог, очигледно новијег слоја,
драгоценим нам се чини други, пра
стари сватовски напев „Ој, редо, редо
јасењо“ (бр. 16): „Када су Душу проси
ли / успут су ружу сијали / Када су Ду
шу водили / низ пут су ружу кидали /
Бере је Душа дјевојка / Меће је Ђорђу
на крило / А Ђорђе с крила у њедра /
Ој, моје цвијеће шарено / За мене мла
дог убрано / Сва му се браћа веселе /
Највише отац и мајка“.
Стара граничарска песма из 18. ве
ка „Ој, Савице, тија ладна“ (17) овде је
представљена такође у драгоценом
напеву, уз формулу: („Преведи ме тамо
и овамо / Тамо ми је село омиљено / И
у селу лијепа дјевојка /Укро би’ је, ал’
је чува стража / Стража јака, тридесет
момака...“), што је такође изванредан
пример вековног лирског трајања пе
сама као певаних. Најзад, најзначај
није откриће овог CD-а, које у вишем
метафизичком и трагичном значе
њу наткрива читав овај део Западне
Славоније (Јасеновац), са специфич
ним мелодијским напевом и песнич
ки снажном симболиком, представља
древна песма граничарског реперто
ара „Саво, водо, поздрави ми драгог“
(20) – која се може назвати и кључном
песмом албума, са готово пророчком
слутњом и спознајом метафизике зла
која ће се десити средином 20. века у
Јасеновцу: „...Нек не коси траве покрај
Саве / Покосиће моје косе плаве / ми
ло јање моје / /...Нек не пије Саве воде
ладне / Попиће ми моје очи плаве...“.
Ови драгоцени снимци, као и откри
ће последње певачице изворне сла
вонске народне песме, Смиље Котур,
велики је допринос нашој традицио
налној култури – као прилог трајном
архивирању тог минулог, а крајем 20.
века насилно несталог народног жи
вота, вишевековне културе и постоја
ња Срба у Западној Славонији.

Славица ГАРОЊА

Прва монографија о Милану
Снежана Вељковић,
„Господин који није знао
санскрит“, Београд, Лагуна,
2016, 305 стр.

М

еђу заборављеним
ствар ао ц им а на
шим нал аз и се и
доктор Мил ан Јо
ван ов ић Морс ки,
медицински и драмски писац, пу
тописац, позоришни и књижевни
критичар, уредник листова, путник
и трагалац. Налази се у групи рет
ких наших писаца, коме је свет био
отаџбина, који се добро осећао и у
Темишвару, Бечу, Лајпцигу, Трсту,
Београду и на мору путујући, цр
тајући и бележећи своје доживља
је, утиске. О њему као драматичару
и путописцу најпотпуније и најте
мељније је писао Горан Максимо
вић, а као позоришном критичару
Рашко В. Димитријевић.

Милан Јовановић као студент меди
цине у Бечу био је веом
 а активан у ђач
кој дружини „Зора”, где је дискутовао о
књижевности и политици, читао своје
књижевне радове. Када је Вук Караџић
на Митровдан 1863. године славио свој
76. рођендан, око њега се окупила срп
ска омладина у Бечу. У име те омлади
не Вука је поздравио Милан Јовановић
говором који је почео речима:
„Славом увјенчана, љубављу нежном
обхрвена старино!
У доб ар час да ти је поздрав срп
ске учеће омладине, која је остави
ла данас свој свакидашњи рад, па се
стекла да светкује Митров дан, дан
твога рођења.
Данас се завршава 76 година твога
дичног века и 50 година твог књижев
ног рада...
Ко ученици твоји вичемо ти: Фала!
Ко Срби узвикујемо ти: Слава!”
Убрзо, 7. фебруара 1864, Вук је умро,
а међу шесторицом студената који су
носили ковчег са Вуковим посмртним
остацима (филозоф Александар Сан
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Кајмакчалан
– сто година после

С

рпска војска водила је
много битака у Великом
рату. Једна од њих је и
Кајмакчаланска која је
трајала од 16. до 30. сеп
тембра 1916. године. Надморска ви
сина на којој је вођена, огроман број
настрадалих српских али и бугар
ских војника, издвајају је од оста
лих битака. О стратешком значају
Кајмакчалана сведоче и подаци да
су га Бугари звали Борисов град јер
су сматрали да је неосвојив, а Срби
Капија слободе јер је туда водио пут
за повратак у Отаџбину.
Прва српска армија је уз велике гу
битке успела да освоји врх Свети Или
ја (2.524 м). Између 26. и 30. септембра
1916. године врх је више пута прела
зио из руке у руку српској и бугарској
војсци. Српска војска је коначно овла
дала Кајмакчаланом последњег дана
септембра. Српске трупе су имале ве
лике губитке: око 5.000 погинулих, ра
њених и несталих војника. Дринска
дивизија, која је поднела главни те
рет борби, имала је 3.320 погинулих,

вљавам као мисију. Идем да се покло
ним бољима од себе. Припремала сам
се целог лета, пешачила, увежбава
ла успоне... Такође сам се и психич
ки спремала да истрајем и да на врх
Свети Илија изнесем реплику заставе
другог пешадијског пука Књаз Михаи
ло познатијег као Гвоздени пук. Овај
пук био је најбоља јединица српске
војске у првом сукобу светских раз
мера. Како је то сликовито изговорио
регент Александар – први међу најбо
љима. Застава пука била је најодлико
ванија застава јединица српске војске
у Великом рату. У Гвозденом пуку се
бор ил а Мил унк а Сав ић, нар едн ик
српске војске, одликована више пу
та српским и страним одликовањи
ма. Носим и њену слику. Мисао која
ме покреће и даје снагу је: Ако је мо
гла Милунка, могу и ја!
Неколико дана раније новинари су
ме питали који је мотив мог одласка
на Кајмакчалан. Одговарам да их је
више. Што сматрам да одласком на
овај пут постајем бољи човек, да је то
пут који треба да препешачи сваки
Србин и схвати колико су велики љу

људи били!!! Да ли су се бојали смр
ти, рањавања, да ли им је било хлад
но од киша и ветрова? Или им је било
топло око срца док су јуришали отва
рајући пут ка Отаџбини коју су напу
стили пре десет месеци? Покушавам
да проникнем у њихове мисли али не
могу. Ко сам ја да то могу? Они су би
ли много јачи, чвршћи, постојанији...
Са њима се не могу поредити, нисам
ја ни њихова сенка!
Стижем на сам врх. Сусрећем при
јатеље у униф ормама. Државна де
легација је такођ е ту, али они нису
пешачили. Довезли су их џиповима.
Долазим до руба каменог платоа и
упијам погледом стене испред себе.
Време је предивно, види се на кило
метре далеко. Ту је Старков гроб, Гру
ниште... Гледам очима птице. Желела
бих да погледам очима војводе Вука,
Мил унке Сав ић, војв од е Жив ој ин а
Мишића. Бар на трен! Не, то је немо
гуће! Они су велики, а ја само једна
обична, мала жена која је дошла да се
поклони њиховом херојству и жртви.
Која је својом малом жртвом покуша
ла да им се одужи, да им захвали за
велику жртву коју су сви они заједно
поднели за ослобођење Отаџбине и за
генерације које су се родиле касније.

Д

олазим до спомен-капеле
на врху Свети Илија. Чи
там посвету краља Алек
сандра Карађорђевића:
Мојим дивјунацима не
устрашивим и верним који груди
ма својим отворише врата слободи
и осташе овде као вечни стражари
на прагу отаџбине. Наметну ми се
једно питање: да ли је српска војска
имала и неки други пут за повратак
у Отаџбину? Поносна сам на претке
који су се баш овим, најтежим путем
вратили на родну груду. Жалим за
онима који су заувек оставили своје
кости у туђини.

Спомен-капела српске војске на Кајмакчалану
односно око три четвртине укупног
броја војника. И Добровољачки одред
војводе Вука, елитна јединица српске
војске, претрпео је тешке губитке.
Битка за Кајмакчалан је била прва
победа српске војске после одступа
ња из Отаџбине у јесен 1915. године.
Запоседање Кајмакчалана олакшало
је Првој српској армији и француској
војсци да продуже операције у који
ма је у новембру 1916. ослобођен по
јас око Битоља, укључујући и сам град
(19. новембра). После великих борби
и страдања, српска војска је ослобо
дила први комад Отаџбине. Са стра
тешког становишта битка није имала
већи значај због зиме која је убрзо до
шла и онемогућила већа померања на
терену.
***
Шеснаести дан септембра месеца
2016. године. Са планинарима из Ни
ша пењем се на Кајмакчалан. Успон
на највиши врх планине Ниџе дожи

ди били његови преци, то што се на
Кајмакчалан у борби попела Милун
ка Савић под кишом куршума, а же
лела сам да се на лицу места уверим у
каквим је (немогућим) условима срп
ски војник стигао на плато планине
који доминира над околином.
Било је напорно. Сат и двадесет ми
нута ход ал а сам у сталн ом успон у.
Равне деонице су биле кратке. Мисао
на војводу Вука и његове добровољ
це, као и остале војнике Прве армије
српске војске давала ми је снаге да из
држим. Они нису одустали, истрајали
су у својој намери да се домогну врха.
На сваком парчету земље којом ја са
да ходам падали су мртви и рањени
српски војници. Девиза смрт или сло
бода била је дословно примењена. Ко
лико се снова, жеља, нада угасило на
овом простору! Колико је младих жи
вота прекинуто, колико их је са нео
ствареном жељом погинуло, колико
је у очима понело слику родног кра
ја који никада више неће видети, ку
ће, мајке, оца, најдражих... Какви су то

Погинули на Кајмакчалану сахра
њени су на више места. На самој пла
нини има више локација на којима
почивају. Данас им је заједничко то да
су гробови зарасли у траву и да их ни
ко не одржава. Велико војничко гро
бље је у Битољу. То је био најтужнији
тренутак на мом ходочашћу. Улазимо
на војничко гробље. Чије? Турско, бу
гарско, француско? Не пише ништа
осим: војничко гробље. Свеже покоше
на трава, можда пре два дана. И више
од хиљаду крстача, без иједног имена
и презимена. Да ли смо их овако још
једном убили? Да ли су сви ти дивју
наци жељни суза својих сународни
ка, цвећа које је посађено у баштама
у њиховим селима? Да ли смо ми да
нашњи Срби достојни ових људи што
почивају у туђини, безимени и забо
рављени? Шта ја као јединка могу да
учиним, да се искупим пред гробови
ма погинулих? Учинићу оно што ми
срце заповеда: вратићу се поново са
букетом цвећа из завичајне баште.
Изговорићу сва српска мушка имена
која пронађем у црквеном календару.
Они су то заслужили. ЈЕСУ!!!

Божица МЛАДЕНОВИЋ

Јовановићу Морском
дић, медицинари: Ђура Бастић, Иса
Стојшић, Александар Степановић и
Лазар Станојевић), налазио се и Ми
лан Јовановић. Он се огласио и не
крологом у Српском дневнику 1864.
године под насловом „Вук и Срби“.
Како је спадао међу ауторе медицин
ских списа и радова из књижевности,
он је најчешће обилажен, сматрало се
да више припада оној другој страни.
Снежана Вељковић успела је да у овој
књизи исправи ту неправду.
Његов живот дала је прегледно, са
опширном сликом времена у одељ
цима од рођења у Јарковцу до смрти
у Београду. Одељци у овој књизи гла
се: Од Велике сеобе до Јарковца, Од Вр
шца до Беча, Бечка медицинска школа и
студентски живот, Живот у Београду
– први пут, Учесник културног успона
Србије, Четири године у Новом Саду, Од
Херцег Новог до Напуља, Београдски ле
кар и путописац, Повратак у Београд.
На тај начин је склопљен живото
пис и оцењен рад Милана Јовановића
Морског, анализирана његова књи

жевна дела: драма и комедија, при
пов етка, осветљен његов доп рин ос
као зачетника реализма, путописца,
једног од најзначајнијих после Љубо
мира П. Ненадовића, коме је и посве
тио прва писма с мора.
Анализиран је и његов критичар
ски рад, нарочито његове позоришне
критике, али и његови прикази дела
значајних реалиста (Лазе Лазаревића
и Јанка Веселиновића).
Снежана Вељковић је осветлила и
лик његове супруге, Бечлијке Тере
зе Лабор, дотакла се и њиховог сина
Младена, који је такође у Бечу започео
студије медицине, али их је напустио,
отиснуо се у свет, на север и у Петро
граду 1900. задивио слушаоце „пра
вим женским (лирским) сопраном...”.
У пос ебн ом одељку „Доп ис ник и
академик“ дат је преглед Јованови
ћевог деловања у Краљевско-српској
академији, чији је дописни члан био
од 1890 (реферисао је расправом „Пре
глед драмске литературе о Косову“), а
редовни од 1892. године (приступна

беседа је била „Поглед на индијску
драму“). Био је члан два одсека Ака
демије: „јестаственичког и матема
тичког“ и „уметничког“.
На критичке погледе Јовановића,
који су често били искључиви, реаго
вали су негативно многи књижевни
критичари (попут Матије Бана, Ђорђа
Малетића и Љубомира Недића), али
су наши савременици имали много
више разумевања и похвално писали
о њему: Иво Тартаља, Рашко Димитри
јевић и Горан Максимовић.
На крају треба рећи да је ауторка
могла да кор ис ти рукоп ис ну ауто
библиографију Милана Јовановића
(налази се у Архиву САНУ; објавио је
2010. године Миле Станић).
Књига је обогаћена илустрацијама
градова, личности са којима је дола
зио у контакт, факс им ил им а руко
писа, фронтисписима књига, али и
Јов ан ов ић ев им аквар ел им а кој е је
израдио на једном од многобројних
бродских путовања.

Станиша ВОЈНОВИЋ

Бошко Сувајџић образлаже награду
лауреату Миодрагу Матицком

Постојани сјај
једне награде
Награда Фондације Александра
Арнаутовића „Златна српска књижевност“
за изузетан допринос проучавању српске
књижевности уручена је научном
саветнику др Миодрагу Матицком (1940)
и проф. др Михајлу Пантићу (1957)

У

Биб лио т ец и Ка
тед ре за српс ку
књижевност Фи
лолошког факул
тет а у Бео г рад у,
7. јуна 2016. године, по 14. пут,
дод ељ ен а је наград а Фонд а
ције Александра Арнаутови
ћа Златна српска књижевност
за изузетан допринос проуча
вању српске књижевности, на
учном саветнику др Миодра
гу Матицком (1940) и проф. др
Михајлу Пантићу (1957). Ову,
као и наград е Златн а арх и
вистика из Фондације Алек
сандра Арнаутовића (1998) и
Златна франкороманистика
из Фондације Маргерите Ар
наутовић (2001) основале су
ћерке Алекс анд ра Арн ау т о
вића (1888–1982). Маргерита
(1926–2009), професор фран
цуског језика и књижевности
на Катедри за француски језик
Филолошког факултета у Бео
граду, и Анђица (1930), прав
ник. Тако је овековечено име
једног за српску културу изу
зетно значајног човека – срби
сте, романисте, архивисте, ис
такнутог посленика на посло
вима културне дипломатије у
Паризу између два светска ра
та. Сва три наведена призна
ња су међу бројним награда
ма у култури Србије заблиста
ла посебним сјајем, јер су се
као лау р еат и пој ав ил е мно
ге заслужне личности које су
мимоишле друге, официјелне
награде друштвених установа,
великих издавача, културних
установа и др.
Овом приликом посвећујемо
пажњу најмлађој и свакако јед
ној од врло значајних награда,
која је додељена двојици истак
нутих књижевних и културних
посленика у Србији. Међу добит
ницима Златне српске књижев
ности у претходних 13 година
налазе се многи професори Ка
тедре за српску књижевност Фи
лолошког факултета у Београду,
Љиљана Јухас Георгијев (2004),
Мирјана Детелић (2008), Радиво
је Микић (2009), Душан Иванић
и Злата Бој ов ић, дел е наград у
(2010), али и не само професо
ри са ове катедре, већ и са дру
гих фак улт ет а и из поз нат их
културних установа. Овога пу
та, као и 2010. године, награду
дел е две ист акн ут е личн ос ти
на књижевном и, шире, култур
ном пољу – стар иј и, Мио д раг
Мат ицк и, као истор ич ар књи
жевности, руководилац пројек
та Истор иј а српс ке књижевн е
периодике у Институту за књи

жевн ост и уметн ост, дир ектор
ове установе у дужем периоду,
председник Скупштине Вукове
задужбине, уредник календара
Даница и часописа Књижевна
историја, приповедач и роман
сијер, млађи, Михајло Пантић,
као један од најзначајнијих за
ступника модернизације савре
мене српске књижевности међу
редовним професорима на Кате
дри за српску књижевност, један
од најзначајнијих урбаних при
поведача, ако тако може да се
каже, антологичар и већ у овом
тренутку такор ећи на врхунцу
своје професионалне и књижев
не каријере.
На скромној свечаности у Би
блио т ец и образ ложењ е за до
делу ове лепе награде научном
саветнику др Миодрагу Матиц
ком прочитао је проф. др Бошко
Сувајџић, иначе председник УО
Вуков е зад уж бин е, а за дод е
лу приз нањ а проф. др Мих ај
лу Пантићу проф. емеритус др
Душан Иванић, од оснивања и
председник Фондације Алексан
дра Арнаутовића. Оба лауреата
у пригодној беседи захвалила су
на наградама и у личном тону
присутне, пријатеље сестара Ар
наутовић и колегинице и колеге
са Катед ре за српс ку књижев
ност, упоз нал и са нек им пре
ломним тренуцима и одлукама
с почетка своје професионалне
каријере. Занимљиво је истаћи
да је М. Пантић студије права,
на сву срећу, заменио студијама
на Филолошком факултету, што
потврђује тезу да често професи
ја бира човека а не човек про
фесију. М. Матицки је стрпљиво
и доследно крчио путању кроз
историју српске књижевности, с
посебном заслугом за проучава
ње српске књижевне периодике,
али не мање и за промоцију јед
не такве задужбине каква је Ву
кова задужбина.
Међутим, време у коме живи
мо када је додељена ова награда,
чији је сјај несумњиво постојан,
бацило је ипак сенку и на фон
дације из којих се све три награ
де додељују и, можда, чак и на
лауреате. При крају своје беседе
проф. др М. Пантић није могао да
избегне а да се не запита колико
данас има смисла бавити се пле
менитим послом посвећености
књижевн ој реч и, нез ам енљ и
вој речи у културној комуника
цији савременог човека. Док је
људи какви су наши лауреати и
макар малог броја оних којима
књижевна реч и даље много зна
чи, слободан сам да кажем – има
смисла!
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Сајам књига
у Андрићграду
У Андрићграду је, од 25. јуна до 10. јула, одр
жан први сајам књига под слоганом Речи лете,
књиге остају, који су организовали Београдски
сајам и Институт „Иво Андрић“. Свечано су га
отворили 27. јуна Милорад Додик, председник
Републике Српске, Емир Кустурица, директор
Андрићевог института, и Хосе Мухика, доско
рашњи председник Уругваја, о којем је Кусту
рица снимио филм Последњи херој. Уругвај је
био и почасни гост сајма, а Хосе Мухика лич
ност која је на посебан начин обележила ову
манифестацију.

Споменик Иви Андрићу у Андрићграду
На сајму је учествовало 40 излагача из Срби
је, Републике Српске и Црне Горе. Организато
ри сајма су представили савремену домаћу и
светску издавачку продукцију. Посетиоцима је
посебно била представљена и богата издавачка
делатност Андрићевог института. Били су у при
лици да виде и квалитетан пратећи програм:
трибине, промоције, наступе писаца. Тежиште је
стављено на расправу о неким актуелним књи
жевним, културолошким и другим друштвеним
питањима. Одељење за књижевност Андрићевог
института организовало је и научни скуп о књи
жевном стваралаштву Петра Кочића. Награда за
животно дело Института „Иво Андрић“ додеље
на је Матији Бећковићу, коме је признање при
пало уједно и за недавно објављене Три поеме,
док је најбољи роман у 2015. години, по оцени
жирија, Осама Владимира Кецмановића.

Змајеве дечје игре
У Новом Саду су, од 8. до 12. јуна 2016. године
одржане традиционалне Змајеве дечје игре. У
пет фестивалских дана у разним програмима
наступило је око 100 одраслих и око 7.000 деце.
Новосађани и њихови гости имали су прили
ку да на 59. Змајевим дечјим играма уживају
у наступима деце кроз стотинак литерарних,
драмских, ликовних, музичких, плесних и дру
гих програмских целина. Главни део програма
одвијао се на Великој сцени на Тргу слободе и
Малој сцени код споменика Јовану Јованови
ћу Змају, уз велики број импровизованих бина
широм центра града на којима су малишани
учествовали у разним забавним и едукативним
радионицама. У Градској кући, Градској библи
отеци, Матици српској, Позоришту младих и у
Гимназији „Светозар Марковић” одржавале су се
разне трибине, поетски и прозни скупови.

Светски дан музике
Као и сваке године, многобројним концерти
ма у више од 700 градова у 120 држава света,
па и у Србији, обележен је Светски дан музике.
Наступом ученика престижне Школе за музич
ке таленте у Ћуприји, у Уметничком павиљо
ну Цвијета Зузорић почео је циклус концерата
Калемегдански сутони. До 5. августа публика
је имала прилику да ужива у разноврсном му
зичком програму који је обухватао концерт сту
дената Факултета музичке уметности из Ниша,
дечји мјузикл Мој живот у вртићу, наступ Бо
јане Николић и њене етногрупе, а одржане су
и вечери филмске музике, реситала и камер
ног музицирања. Академски хор Обилић АКУД
Бранко Крсмановић одржао је целовечерњи кон
церт на летњој сцени Београдске тврђаве. На ре
пертоар
 у су била дела популарне музике, како
страних, тако и домаћих аутора.
Светски дан музике установљен је 1982. годи
не на иницијативу министра културе Францу
ске Жака Ланга, који је предложио да се најдужи
дан у години, дан летње дугодневице, широм
Француске прославља музиком, бесплатним
концертима аматера и професионалаца, поједи
наца и удружења, деце и одраслих, рокера, шан
соњера, џезера и извођача класичне музике.

25. Белеф
Београдски летњи фестивал, Белеф, свечано
је отворен 22. јуна 2016. У оквиру фестивала из
ведено је више од 30 програма. Оснивач Белефа
је Скупштина града Београда, а одржавање су
помогли и Делегација Европске уније у Србији
и Институт Сервантес. На свечаном отварању, у
дворишту Капетан-Мишиног здања, наступио је
оркестар 40 хармоника АКУДУНС Соња Марин
ковић из Новог Сада. Белеф, који је трајао до 30.
јула 2016, угостио је и два национална ансам
бла – Српско народно позориште из Новог Сада

са премијером представе Слуга двају господара
Карла Голдонија и Оперу Народног позоришта
у Београду са концертом солиста и оркестра. На
фестивалу су приказане и представе студената
Факултета драмских и Факултета музичке умет
ности, као и представе за децу у извођењу дечјих
позоришта и дечјих позоришних трупа. Насту
пили су и познати домаћи уметници као што
су: музичари Смиљка Исаковић и Урош Дојчи
новић, Биља Крстић, Јелена Томашевић и ново
садски Биг бенд, композиторка Ања Ђорђевић,
ансамбл ране музике Ренесанс... Белеф су за
творили гости из Москве – Државни академски
ансамбл Берјоска .

Награда „Васко Попа”
Радомиру Андрићу
Песничка награда Васко Попа, коју додељује
Фондација Хемофарм, уручена је у Градској ку
ћи у Вршцу Радомиру Андрићу за збирку песа
ма Осим једне ствари. Стручни жири у саставу:
Милован Витезовић, Душко Новаковић и Драган
Јовановић Данилов, једногласно је збирку песа
ма Осим једне ствари прогласио најбољом књи
гом поезије у конкуренцији 70 књига. Према
оцени жирија, Радомир Андрић је на изузетан
начин, језиком блиским народном говору, без
обзира на трагичност људског постојања умео
да изнесе наду срца нагриженог сумњама да је
свет, лепши и подношљивији уколико га поезија
учини хуманијим. Награда је установљена 1995.
године у знак поштовања и сећања на познатог
песника Васка Попу и увек се додељује на дан
његовог рођења.

Косово и Метохија
на изложби у Паризу
У Културном центру Србије у Паризу, 6. сеп
тембра 2016. отворена је изложба „Косово и Ме
тохија – 10 корака“, којој је присуствовао велики
број културних и јавних радника и око 40 ам
басадора при Унеску и представника држава.
Канцеларија за КиМ и општина Звечан осми
слиле су поставку којом је кроз најмодерније
уметничко-техничке методе представљен развој
културе Косова и Метохије, од антике до 20. ве
ка. Изложба је, осим експоната и фотографија,
садржала и опсежан писани материјал, чији су
аутори били наши стручњаци из области исто
рије, историје уметности и археологије. Изложбу
је отворио Марко Ђурић, директор Канцелари
је за Косово и Метохију, а гостима у Културном
центру Србије обратили су се и амбасадор Ср
бије у Унеску Дарко Танасковић и директорка
Центра Славица Петровић.

Бранково коло
Угледн и српс ки пес ник Рад ом ир Анд рић,
9. септембра свечано је отворио у Сремским
Карловцима 45. Бранково коло, једну од најве
ћих песничких манифестација у југоисточној
Европи, која је посвећена Бранку Радичевићу

ји, ове године прихваћена је препорука Савета
Европе, па су програми били обележени европ
ском заједничком темом: Културно наслеђе и
заједнице – живети с наслеђем. Тема се засни
вала на начелима Оквирне конвенције Савета
Европе о вредности културног наслеђа за дру
штво (Фаро конвенција, 2005), која наглашава
важну улогу коју имају заједнице у управљању
својим наслеђем и окружењем, као и значај кул
турног наслеђа као ресурса одрживог развоја и
квалитета живота.
За посетиоце у Београду било је обезбеђено
више од 150 бесплатних програма! Домаћини
су биле разне институције: Дом Народне скуп
штине Републике Србије, Палата Србија, зда
ње председника Републике Србије – Нови двор,
Краљевски и Бели двор, здање Владе Србије, На
родна банка Србије, Скупштина града Београда
– Стари двор, Кућа породице Вељковић и друге
историјске куће – Кућа краља Петра Првог Кара
ђорђевића, Легат Милорада Павића, Легат Пе
тра Лубарде и многи други.

Педесети Битеф
Отварањем изложби обједињених називом
Небо над Битефом, 24. септембра је почео 50.
јубиларни Битеф фестивал, под слоганом На ле
ђима махнитог бика. До 2. октобра, са 12 пред
става и богатим пратећим програмом, Фестивал

Шекспирова
четири века
Поводом 400 година од смрти Вилијама Шек
спира, у Србији је одржан Трећи фестивал у част
славног драмског писца, у оквиру којег су из
ведена његова дела у савременој светској и до
маћој продукцији. Представом Два витеза из
Вероне у извођењу Глоб театра из Лондона у
Вили Станковић у Чортановцима почео је ово
годишњи Шекспир фестивал.
Фестивал је отворен писмом великог редите
ља 20. века Питера Брука, који је истакао да се
Шекспирове драме могу приказивати на разне
начине и да је то задатак који се стално мења
и дограђује. Директор Шекспир фестивала ре
дитељ Никита Миливојевић изразио је посебно
задовољство што су временски услови дозво
лили да фестивал почне, како је и планирано,
под ведрим небом у амбијенту Виле Станковић.
Управо под отвореним небом, као у Шекспиро
во време, у природи, уз звуке зрикаваца, глумци
лондонског Глоба бриљантно су испричали при
чу о љубави и њеним заплетима, сместивши је
шездесете године 20. века. Осим гостију из Ује
дињеног краљевства, публика је током фестива
ла, до 6. јула 2016. године, пратила адаптацију
Шекспирових дела театара из Грчке, Португала,
Индије и Србије.

Каленић
У порти средњовековног манастира Каленић
код Рековца, 6. августа 2016. отворен је 47. Сабор
народног стваралаштва Шумадије и Поморавља
„Прођох Левач, прођох Шумадију“. Ова надалеко
чувена манифестација значајна је по томе што
негује такмичарски дух и враћа нас коренима
српске културе, обичајима и традицији. На Са
бору је, на Летњој позорници крај каленићке ре
ке, наступило 15 КУД Шумадије и Поморавља и
њихових гостију из Србије и иностранства.
У порти манастира била је уприличена при
према и дегустација старих јела, изложба до
маће радиности и старих заната, такмичење
здрав ич ар а, проглаш ењ е најл епш ег сео с ког
дворишта у Шумадији и Поморављу, избор нај
лепше девојке Сабора, девојке са најдужим пле
теницама, мушкарца са најдужим брковима,
најлепше очуване шумадијске мушке и жен
ске народне ношње.

„Нушићијада“
у Ивањици
Тродневна манифестација Нушићијада, фе
стивал културе и забаве, одржана је у Ивањици.
За време фестивала улога првог човека Ивањи
це додељена је глумцу Позоришта на Теразијама
Милану Милосављевићу, који је преузео кљу
чеве града од актуелног
председника општине.
Ивањица и Ивањичани
тих дана су се вратили
у Нушићево доба. Даме
са шеширима и лепеза
ма и господа са лептирмашнама и штаповима,
могли су се видети на
сваком кораку вароши
це на Моравици. Нуши
ћијада је постала један
Бранислав Нушић
од престижних европ
ских фестивала, који је
задржао свој културни образац и сваке године
се надограђује. Слоган овогодишњег фестивала
Премошћавање био је посвећен 110. годишњици
изградње каменог моста у Ивањици и тај сло
ган акценат ставља на повезивање и потребу за
лепим, узвишеним и добрим.

Учесници Бранковог кола у Карловачкој гимназији
(1824–1853), великану српске и европске ро
мантичарске поезије средине 19. века. Ненад
Грујичић, директор Бранковог кола, уручио је
Андрићу високо признање – статуу Бранка Ра
дичевића, рад вајара Јована Солдатовића. Пре
свечаног отварања манифестације, по тради
цији, у цркви Светог оца Николаја у Сремским
Карловцима одржан је парастос Бранку, уз при
суство епископа сремског Василија, карловач
ког свештенства и младих богослова. Свечано
отварање Бранковог кола одржано је у чувеној,
најстаријој српској, Карловачкој гимназији у
Сремским Карловцима.
На јуб ил арн ом 45. Бранков ом кол у нас ту
пило је неколико стотина извођача у тридесет
разноврсних програма, на десет атрактивних
простора и амбијената. Програми су одржани
на неколико локација на Стражилову, Сремским
Карловцима и Новом Саду.

35. Матићеви дани
Изложбом уметничких дела насталих по мо
тивима из стваралаштва Душана Матића, у Му
зеју Хореум Марги Равно, уз наступ полазника
Школе за музичке таленте у Ћуприји, заврше
на је књижевна манифестација – 35. јубилар
ни Матићеви дани. Ова свечаност – посвећена
великану српске књижевности, надр еалисти
и академику Душану Матићу (1898–1980), ро
ђеном у Ћуприји – почела је 7. септембра, под
покровитељством Министарства културе Срби
је и Скупштине општине Ћуприја. Централни
део манифестације био је округли сто на тему
Матићева огледала о животу и стваралаштву
Матића, на коме је учествовало 17 еминентних
познавалаца и истраживача Матићевог дела и
његовог утицаја на српску књижевност из Бео
града, Новог Сада, Врњачке Бање, Бечеја, Јаго
дине, Параћина, Лознице...
После округлог стола, уручена је награда Ма
тићев шал, младој песникињи из Тутина Ајтани
Дрековић, професорки у тамошњој Гимназији,
за најбољу прву збирку песама, објављену изме
ђу две манифестације. Реч је о награди са тра
дицион
 алног конкурса Матићев шал младом
песнику до 27 година за прву књигу песама на
српском језику, а награда се састоји од уникат
ног ручно плетеног шала, повеље и новчаног
износа. Током трајања свечаности Ћупричани,
њихови гости и грађани Поморавља, видели су
и изложбу Душан Матић у надреализму Музеја
савремене уметности у Београду и Позоришну
представу Извињавамо се, много се извињавамо
Милана Раде Николића.
У оквиру манифестације представљена је и
књига Радована Поповића Прича о Душану Ма
тићу и одржан је Концерт камерног оркестра
Гудачи Светог Ђорђа из Београда.

Дани европске баштине
2016. у Београду
Од 23. септембра до 2. октобра у Београду и
Србији одржана je манифестација Дани европ
ске баштине 2016, која је била посвећена про
моцији богатства и разноликости наслеђа. По
одлуци Министарства културе и информисања,
као националног координатора програма који је
реал
 изован у градовима и општинама у Срби

је био средиште позоришне уметности и кул
туре. Њега је у Народном позоришту отворио
амерички позоришни редитељ и драмски пи
сац Роберт Вилсон.
Значајан сегмент јубиларног Битефа био је
и 28. Конгрес Међунар одног удружења позо
ришних критичара, који су у Југословенском
драмском позоришту отворили Жорж Бани и
Маргарет Соренсон. У процесији Битефовом
звезданом стазом, пратећи плаве битефовске
звезде исцртане по тротоару, многобројни љу
битељи поз оришта и поштоваоци фестивала
прошетали су од РТС-а до Атељеа 212, галерије
New Moment и Битеф театра, где су постављење
изложбе посвећене историјату манифестације.
Кроз фото, видео и аудио форме приказана је
спектакуларна полувековна историја Битефа,
која представља савремену позоришну историју
света, али и савремену културну историју гра
да Београда.

Нови Сад – европска
престоница културе 2021.
Нови Сад је у Бриселу проглашен за европску
престоницу културе за 2021. годину. Одлука је
донета после посете панела експерата Новом
Саду и детаљне анализе финалне пријаве. У за
вршној фази, одржана је и одбрана кандидатуре
уз вишесатно усмено представљање пријаве од
стране делегације, састављене од новосадских
уметника, професора, урбаниста и кустоса, коју
су предводили градоначелник Новог Сада Ми
лош Вучевић и председник Организационог од
бора за кандидатуру Новог Сада за ЕПК 2021.
Немања Миленковић.

Нови Сад
Пројекат Нови Сад 2021. смишљен је као плат
форма за развој културних и креативних по
тенцијала града, који има за циљ да оснажи
културну виталност Новог Сада, да омогући ур
бану регенерацију и побољша његов интернаци
онални углед и туристичку понуду. Град Нови
Сад ће кроз пројекат Нови Сад 2021. развити свој
локални концепт и стратегију одрживог развоја
културног сектора, са тежиштем на оснажива
њу институција културе, обнови културног на
слеђа, јачању културне партиципације, развоју
културних и креативних индустрија, децентра
лизацији и међусекторској сарадњи.


Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Милу
Недељковићу
у славу

У

дружење грађана „Ба
штин а и буд ућн о ст
– Аранђ ел ов ац 1859“
седми пут 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“ је културолошког, научног
и едукативног карактера, а одржана
је од 29. до 30. септембра 2016. годи
не у Аранђеловцу. У оквиру манифе
стације, представљена је и књига др
Бранка Златковића Мале приче о Ву
ку Караџићу (1787–1824) у издању Ин
ститута за књижевност и уметност из
Београда. О овој студији говорили су:
проф. др Бошко Сувајџић, др Миодраг
Матицки, Марина Младеновић Ми
тровић и аутор.
У оквиру маниф естације органи
зов ан е су, трад иц ио н алн о, и фол
клористичке радионице за ученике
аранђ ел ов ачк их основн их и сред
њих школа. Ове радионице односи

ДЕЦЕМБАР
2016.

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ

Изложба „Свети Сава Српски”

У

Историјском музеју Ср
бије 5. јула отворена је
изложба под називом
„Свет и Сав а Српс ки”.
Након уводн их реч и
директора Историјског музеја Ср
бије др Душице Бојић и аутора из
ложбе музејског саветника др Ан
дреја Вујновића, изложбу је свечано
отворио Његова светост патријарх
српски Иринеј. Овај значајни кул
турни догађај реализован је уз по
дршку и покровитељство Министар
ства културе и информисања Репу
блике Србије.
Мултимедијална изложба „Свети
Сава Српски“ плод је вишегодишњег
истраживачког рада аутора, који је на
стојао да, кроз архивску грађу, копије
фресака и икона и фотографије лич
них предмета и реликвија Светог Са
ве, што потпуније приближи јавности
његов световни и духовни пут, као и
величину и значај његове личности за
српску државу и Српску православну
цркву, али и целокупну српску исто
рију и културу.
На изложби су приказани световни
живот Растка, трећег сина великог жу
пана Рашке Стефана Немање, његово

одступање од земаљске власти, одла
зак на Свету Гору и замонашење под
именом Сава, рад на стицању аутоке

Свети Сава, копија фреске
из манастира Милешева
фалности и аутономије Српске право
славне цркве у Никеји, где је постао
и први српски архиепископ, прегала
штво на побољшању црквене органи
зације, државотворни, државнички и
дипломатски послови којима је издеј
ствовао, између осталог, и међународ

Није нам свеједно

Д

ле су се на стицање основних знања
из области изворног традиционалног
певања (музичка радионица „Звонце“
коју води етномузиколог Љубица По
повић); курс етнофотографије („Етно
разгледница”, Славиша Живковић, по
знати шумадијски уметник наивац и
етнофотограф); луткарска радионица
„Змај”, на којој су израђиване лутке од
природних и еколошких материјала
(курс је водила Ана Ђорђевић, ака
демс ки сликар). Учес ниц и су има
ли прилику да у посебном амбијенту
аранђеловачке Етно куће и јавно при
кажу радове настале на овим радио
ницама.
Овог од иш њи доб итн ик наг рад е
„Миле Недељковић” за најбољу књигу
у области савремене фолклористике
за 2016. годину је проф. др Немања Ра
дуловић из Беог рада за књигу Слике,
формуле, једноставни облици, у изда
њу Чигоје из Беог рада (2015). Повеља
„Миле Недељковић” за животно дело
уручена је проф. др Мирјани Дрндар
ски из Београда, а једногласну одлуку
о овоме донео је жири у саставу: проф.
др Душан Извонар, др Иван Златковић
(председник жирија) и Невенка Попо
вић, етнолог. Свечана додела призна
ња у аранђ еловачком Пар охијском
дому Цркве Светог архангела Гаври
ла уприличена је музичким наступом
Вукасовчанки, прослављене шумадиј
ске женске вокалне групе која се бави
извођењем изворне српске музике.
Јед ан од циљ ев а ман иф ес тац иј е
Награда „Миле Недељковић” јесте и
утемељење Српског фолклористичког
центра у Аранђеловцу, што би подста
кло реализацију многих савремених
културолошких идеја које се темеље
на научно-популарном, компаратив
ном, едукативном и стваралачком од
носу према народној традицији. И ове
године манифестација је имала зна
чајну подршку општине Аранђело
вац и свих оних установа, удружења
и појединаца с којима је и сам Ми
ле Недељковић свесрдно сарађивао,
оставивши за собом знаменито кул
турно и научно дело.

Иван ЗЛАТКОВИЋ

након смрти 1236. године у Трнову, у
Бугарској и преноса његових мошти
ју у манастир Милешева заокружен
је и његов култ, уважен и поштован и
код Руса, Грка, Бугара и других народа
околних држава. Столеће и по након
освајања Србије Турци су, увидевши
да култ Светог Саве значи култ „ста
ре српске државе” коју народ хоће да
обнови, спалили светитељеве мошти
1594. године у Београду.
Реализацију изложбе помогли су
Нар одни муз еј у Београду, посебно
Галерија фресака, Универзитетска би
блиотека „Светозар Марковић”, Народ
на библиотека Србије, Архива Српске
академије наука и уметности, Архива
Кинотеке, Архива РТС, Музиколошки
институт САНУ, Знанствена библио
тека у Задру, Републички завод за за
штиту споменика културе, Задужбина
манастира Хиландар, епископ буди
мљанско-никшићки Јоаникије, архи
мандрит студенички Тихон, госпођа
Даница Поповић, господин Миодраг
Марковић, господин Бојан Миљковић
и господин Драгиша Милосављевић.
Дизајн поставке је осмислио Растко
Шурдић, а изложба је била отворена
до 28. новембра 2016. године.

Ненад БЕЉИНАЦ

ДРАШКОВ РАБОШ

невници у најбољим својим часовима
такозване доколице откривају рубну
истину. Ма колико то њихови аутори
прижељкују. Још увек робујући снис
ход љив ос ти, дат ум им а, оправд ан о
пригушеном шапату. Насупрот тези о томе како
су врлине јавне а пороци тајни, коју је Миклош
Јанчо одабрао за наслов свог култног филма, они
и нехотице показују пороке јавне а врлине, чак и
тада стидљиво, као јавне.

Миле Недељковић

но признање Србије за краљевину, али
и немерљиви свестрани доприноси на
пољу просветитељства, књижевности
и ктиторства (обнова манастира Хи
ландар, подизање Жиче, Студенице
и других манастира), који су Светог
Саву учинили најзначајнијом лично
шћу у историји српског народа.
По речима аутора изложбе, др Ан
дреја Вујновића, рад на осамостаљива
њу Српске православне цркве – једна
је од најзначајнијих активности Светог
Саве. Хришћанство је требало прено
сити људима, мисионарити на језику
тог народа и Сава је у том духу наста
вио делатност Ћирила и Методија, ка
да је реч о превођењу најзначајнијих
теолошких списа на српски. Не сме се
занемарити ни његова књижевна де
латност. Иако то јесу црквени списи,
кроз њих провејава и лепа литература.
У Житију Светог Симеона Мироточи
вог, које је написао, реченице су јасне,
исклесане, специфичне. Осим тога, на
пољу ликовне уметности и архитек
туре, Сава је унео нове димензије ко
је су на неки начин довеле до тога да
синтеза западне и источне архитекту
ре буде хармоничнија.
Свети Сава је због својих дела још
током живота сматран светитељем, а

Намењени оном одисејевском Ником, која збуњује
чак и Киклопа, дневници сујетно, бар с времена на
време, рачунају с проходношћу. Бар у наредно столе
ће, када ће се обновити њихов наводни тајни пламен.
Сашаптавање им је привилегија, а дојава старих ви
цева, налик на лањске снегове које већ нико не мари,
безочна. Уосталом, дневници сањају једини сан: да
буду и остану безбедни од било какве цензуре, кри
тицизма, учтивости. Иако скроз и скроз склапани од
неверице, од те сумњичавости, њихов апостол најче
шће није Тома, него неоствареност као таква.
Као жанр, али пре као пукотина у говору и збору,
дневник нас још најтачније издаје, опомиње, нико
ме не прашта, најузбудљивији кад је цинично писан
као Малапартеов
 е књиге, а непрерушено истинит
када нас открива до дна, одједном наге, у метафо
ричној расвети, као у часу рађања или смрти.
Не воли уводнике, али истинито показује интерес
за мале огласе. Далеки исток Марка Пола не би по
стојао да није његов маштовити аутор заправо ка
зивао у затворској ћелији свој дневник. Словеначки
писац Витомир Зупан разложно наводи како је за
твор заправо лабораторија живота, а дневници гро
фа Галеаца Ђана показују битку двојице у њему. Уз
напомену да двојник није увек побеђивао.
Дневник увек, доследно пише наш лични Јуда,
дубоко у нама, варајући и правдајући никога сем
самога себе, превејан и сасвим наиван уствари. Он
предсказује и онда када дојављује, припремајући
нас сасвим рањиве и још неразбуђене за све што
ће нам се десити.
Дневник је заиста незаменљив. Није ли Серен
Кјеркегор своју наочиту књигу назвао и органи

зовао као Дневник заводник? И није ли Дневник о
Чарнојевићу Милоша Црњанског наша апсолутно
супериорна књига о коначној јесени, о расапу, о не
задовољству по себи?
Вукова преписка је, не само за мене, ненадмашан
наш дневник о расту свести, језика, поуздања као
таквог. И премда је Вељко Петровић беседио како су
писма књижевника махом досадна, незанимљива,
чак сумњиве провенијенције за изуч
 авање њихо
вих сабраних дела, пре свега што поглавито говоре
о грипама, женама и парама, ипак је и у њима, као
суво лишће у славној књизи Црњанског, јесење ли
шће очајнички, скоро бродоломнички исписиван
дневник тренутка који је, бар начас, заустављен,
непрозиран, издвојен.
Све у свему, ма где се обрели, увек ћете се суочити
са дневницима. Писаним час као рачунске књиге
– замислите само како би изгледао дневник трудо
љубиве, сјајне задужбинарке Марије Трандафил –
час као завет, час као оповргавање општих места,
колективног заноса, помаме беса.
Дневници рачунају заиста са непристајањем на
схему, на октроисану законодавну меру коју, бар
јавно, слепо поштујемо, изазов слоб оде, вијорни
стег револуционара на Гојином платну. Свакако,
Стеријини Родољупци су дневник једног прелазног,
свакако стога и хитро пролазног времена купо
продаје уверења, страначке припадности, каме
леонских ћуди и амбиција. Нико као дневник не
открива нашу безличност, нашу депресију, нашу
завист. Тријумф воље, категорију сасвим опаку, је
дино још тајанствени, срећом неоткривени днев
ници могу да исцеле.
У сваком случају, бар у нас, дневници замишљени
или остварени исказују несклад, чезну за власти
тим претеривањима, примају и утиске без зазора,
такозвана жива вага их не оптерећује, а игре речи
их потхрањују веселнички. Упркос сивој стварно
сти и оскудном времену.
Њих по правилу пишу они који себељубиво сма
трају да су на погрешном месту и у погрешном часу,
веку, геоп
 олитички откуцаји историјског сата. Уто
лико су важнији, ближи откровењу властите приро
де. Да није дневника, много шта не бисмо сазнали о

холокаусту, дневника жртава, заточеника, сведока.
Отуда и Кућа смрти Велибора Глигорића, логора
шка, такорећи у зони смртне опасности и тоталне
неизвесности, има димензије сведочанства по коме
се препознајемо, а Нојева барка Миодрага Б. Про
тића, у расвети врњачке, бањске, неприкосновене
светлости, ореол који је освојен за још једну, сасвим
изузетну висораван духа.
Дневници су најпоузданији кад су тихи, када не
маре сопствена узбуђења, него настоје да – коли
ко-толико – прикрију властите ране, непогоде ко
смичке, пандемије континенталне. Не пишу их
бродоломници, али су каткад надахнуто остваре
ни и уместо неписмене наше популације, секулар
но када и без задршке вернички.
Помисао на истинитост, па и разговор ствари, чи
ни их често неутилитарним, прецењено оданим
фрагментима свог (не)заборава. Али, као што нема
фотографије која већ кроз пет година није за истра
живача занимљива, нити књиге, глупе и неписме
не, која нас не обрадује већ кроз педесет година,
тако нема ни дневника који макар кроз кључаони
цу свести, у нашој помрчини духа, не показује ко
рене ништавила, среће, бахатости, садизма.
Не можемо без дневника. Чак и када нас варају,
чак и када не успевају, а можда ни не желе да ски
ну маске своје притворности, они не пропуштају
да, макар на час, покажу своју еротичност Нарциса
који чами негде у нама, предео који нам се давно
смучио, а ипак га, у неравном габариту своје неу
редности, веома волимо.
Ваљда је сасвим јасно како је сумрак накнадних
дневника, тих колажа недаровитости победника
после битке, и те како прошло. И како често ни бит
ка код Курска, тако чести рефрен толиких личних
хроника, није неопходна као беочуг у укупном до
живљају личности.
Јуда, баш Јуда нас ипак добро чује. И има шта да
дојави. И у дневницима који јесу, загрцнути, не
преврели, смушени. Налик на Борхесов лавиринт
(не)сналажења.
Вук зацело исто не би марио реч инсајдер.


Драшко РЕЂЕП

Награда Дејан Медаковић

Ж

ири за доделу награде Дејан Медаковић – у саставу: Дра
шко Ређеп, председник, и чланови Радован Поповић и Бо
шко Сувајџић – на седници одржаној 11. октобра 2016. го
дине у Вуковој задужбини, једногласно је донео одлуку да
се награда Дејан Медаковић за 2016. годину додели књи
жевнику Љубомиру Симовићу.

Седница жирија

Љубомир Симовић је, по оцени жирија, у својој неупитној и веома утицај
ној лирици обновио мотиве и промишљања ходочасничког поимања дугог
нашег памћења, у непрегледу општег заборава и лежерне затегнутости, која
најчешће одражава разметљивост сиромашних. Оно што су педесетих годи
на, као откровење, али и као дуг певали Светислав Мандић, Дејан Медаковић
и Васко Попа, у вишеслојној, нијансираној и племенитој песми Симовићевој
то се јавља као последично веровање.
Награду Дејан Медаковић до сада су добили: Момо Капор, Миодраг Б. Про
тић, Мирко Демић, Василије Крестић, Радивоје Стоканов, Александар Гатали
ца, Динко Давидов и Нада Милошевић Ђорђевић.
Награду додељује ИК Прометеј у Новом Саду и биће уручена почетком
2017. године. Образложење жирија на свечаности прочитаће др Драшко Ре
ђеп, председник.

Славко ВЕЈИНОВИЋ
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
СОМБОР

Венац Лазе Костића
Културна манифестација Дан Лазе
Костића одржана је ове године по че
тврти пут, трећег јуна, на дан када је
давне 1909. године Лаза Костић завр
шио своју најлепшу песму Santa Maria
della Salute и послао је Матици срп
ској да се штампа у његовој последњој
књизи песама. Организатори су били
Градска библиотека „Карло Бјелицки“

лци: Немања Сарач, Душан Секулић,
Жељко Кукић, проф. др Стојан Бербер,
проф. др Младен Мирић, Милан Мар
одић, Ми ле Та сић, Ни ко ла Ра де ка,
Милка Боснић, Влада Ђурковић... Вук
ову задужбину и Матицу српску пре
дстављао је др Миодраг Матицки, а
Академију наука и умјетности Реп
убли ке Срп ске проф. др Вас кр си је
Јањић. Општа оцена је да је неопходно
да се не само удружења грађана, него
и државне установе и институције ср
пских земаља ангажованије укључе
у решавање проблема недељивог ср
пског духовног простора.

Стојан БЕРБЕР

ЧАЧАК

Књижевно лето
са делима Гроздане
Комадинић

Душко Новаковић
и Удружење грађана „Раванградско
пролеће“ у сарадњи са Српском чита
оницом „Лаза Костић“. Жири награде
(проф. др Драгољуб Гајић, председник,
Предраг Богдановић Ци и Владимир
Јерковић) уручио је, уз пригодан про
грам, Венац Лазе Костића књижевни
цима Душку Новаковићу из Београда
и Стојану Берберу из Сомбора.

Култура Срба
у регио
 ну
У Српској читаоници „Лаза Костић“
у Сомбору 11. јуна ове године одржан
је округли сто на тему „Култура Срба и
региону – поглед у сутра“. Скуп су орг
анизовали сомборско Завичајно удр
ужење Срба „Коријени“ и београдска
Културна заједница Крајине, а покр
овитељ је био град Сомбор. У разгов
ору, који је водио књижевник Давид
Кецман Дако, учествовали су култу
рни и јавни радници и интелектуа

Огранак Вукове задужбине – Удру
жење Чувари дела Вука Караџића бе
лежи и ове године бројне активности.
Веома запажене биле су промоције
нових издања књига мр Гроздане Ко
мад инић у току пр огр ама Ле тњих
дана културе у Атомској бањи Горња
Трепча. Организатори ове манифес
тације сваког лета обогаћују културну
понуду књигама из народне културе
чачанског краја, које наилазе на веома
добар пријем код бањске публике.
Св ојим сад ржајем и поз ити вним
мотивима из четвртог издања „Књиге
о љубави“, емотивним одломцима из
новог издања романа „Потка од снова“,
шаљивим мудр остима из „Ризнице
народног казивања“ сакупљеним са
свесрпског духовног пр остора, пр е
познатљивим „Варовницама“, необ
ичним „Предсказањима“ и дирљивим
одломцима из збирки приповедака
„З ав ича јна сн ов иђ ења“ и „Р оса на
сунцу“ посвећеним вечитим завич
ајним инспирацијама и темама, све
дочењима о патријархалном животу
и неп ис аним ети чким пр ав ил има,
аутентичним сведочењима о сусрету
са славним потомком Лава Никола
јев ича То лст оја, Ник итом Иљ ичем
Толстојем, и бројним другим казива
њима, Гроздана Комадинић је са сар
адницима, на инспиративан начин
дав ала допр инос здра вств еном ту
ризму, скр етањем пажње об олелих
на радости живота и стваралаштва.
Зато су чачанском огранку чак пет
пута овог лета организатори поже
лели добродошлицу, а тражила се и
књига више.

Учесници округлог стола у Сомбору

У

мноштву издатих монографија
запажено место заузима „Ново
Село западноморавско“, чији је
издавач УГ „Новоселац“ из новог
села код Врњачке бање. Ово село
налази се у питомој котлини Западне Мораве
и са више од пет хиљада житеља представља
једно од највећих села у Србији. Творци ове
књиге су Радиша Миловановић (аутор), Жи
вомир Подовац (коаутор) и Милан Панић (са
радник). Она има више од хиљаду страница
и плод је вишедеценијског рада поменутих
писаца. Монографија је састављена од 11 те
матских целина.
У уводном делу прецизно је описан географ
ски положај села: на десној обали Западне Мо
раве, оивичено шумовитим падинама планине
Гоч, Новоселском реком, брдом Обешењак и об
ронцима Лескове косе, Лазова и Поповог луга.
Осим тога, обрађене су и друге природно-гео
графске карактеристике: рељеф, клима, хидро
графија, биљни и животињски свет и друго.
Објашњавајући постанак Новог Села и његово
име аутори закључују да оно спада у старо српско
насеље које се помиње у историјским докумен
тима пре Косовске битке, али као део (заселак)
суседног села Липова које и данас постоји. Ово

Гроздана Комадинић са сарадницима у Трстенику
Ново издање „Књиге о љубави“ пр
едстављено је и у организацији Рег
ионалног центра за професионални
развој запослених у образовању, Осн
овној школи „Ф илип Фил ип овић“ у
Чачку, док је ново изд ање ром ана
„Потка од снова“ представљено у ок
виру програма Средње школе „Драга
чево“ у Дому културе у Лучанима.
У Трстенику је, у Народној библио
теци „Јефимија“, 1. новембра 2016. го
дине, представљено четврто издање
романа „Потка од снова“ мр Гроздане
Ком ад инић, које је посв ећ ено об е
лежавању десетогодишњице смрти
проф. Гордане Шоћ, наставнице која
је на основу романа написала сце
нарио и поставила одличну предс
таву са ученицима школе „Драгачево“
из Гуче. О делима мр Гроздане Кома
динић присутним средњошколцима,
њиховим наста вн иц има, писц има,
песн иц има и др угим заи нт ер ес о
ваним слушаоцима говорио је песник
и директор Библиотеке, Верољуб Ву
кашиновић, а академик Драгутин А.
Ћукић прочитао је беседу о чарима
народног језика у овом роману.
Зорица ЛЕШОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ

дању Удружења књижевника Србије,
Књ иже вног др уштва „М рч аје вци“
и ИК „Легенда” из Чачка. За профе
си она лни рад доб ила је више наг
рада и признања, међу којима је и
песничка награда „Момчило Наста
сијевић“. Заступљена је у више од 40
зборника поезије на међународним
конкурсима Србије, Хрватске и Репуб
лике Српске.
С. В.

ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ

Ћирилица огледало
српске душе
У Великом Поповцу у општини Пет
ровац на Млави одржан је осми Сабор
песништва под називом „Ћирилица
огледало српске душе“. У организа
цији Месне заје дн ице Вел ики По
повац, Огранка Вукове Задужбине за
Браничевски округ у Великом Поп
овцу, Црквене општине Велики По
повац и Библиотеке „Ђура Јакшић“ из
Петровца на Млави, Сабор је одржан 2.
јула 2016. година, у порти цркве Свети

Признање
Зорици Лешовић
Станојевић
Међу добитницима „Златне значке“
Култу рно-пр осве тне заје дн ице Ср
бије за 2016. годину налази се и Зо
рица Лешовић Станојевић, новинарка
„Ч ача нског гл аса“, сара дник листа
Вукова зад ужб ина и акти вни члан
Управног одбора Огранка Вукове за
дужбине у Чачку. Признање је добила
за дугогодишњи допринос развијању
културних делатности у Србији и не
себичан и дуготрајан рад на афирма
цији културних вредности.
З ор ица Леш овић Ст ан ој евић у
„Чачанском гласу” уређује културну
рубрику и аутор је више од 300 инт
ервјуа са јавним личностима из света
науке, духовности, књижевности, по
зоришне, филмске и ликовне умет
ности, музике, балета, са ствараоцима
из дијаспоре, као и бројних репортажа
о обичним људима и путописа. Истр
ајно афирмише културне, традици
 он
алне и духовне вредности свог народа
као универзалну људску баштину, ра
дећи не само у локалном недељнику,
већ и ангажовањем у уметничким уд
ружењима.
Објавила је две књиге репортажа
и инте рвјуа „М ора вски суср ети и
пов еље“ 2010. и 2015. год ине у из

овцу на Млави и Великом Поповцу.
Учествовали су и песници из Европе,
Аустралије и Канаде. Издавач Збор
ника је Библиотека „Ђура Јакшић“ из
Петровца на Млави. Уредница је Да
нијела Божичковић Радуловић, а за
издавача се потписује Јадранка Грби
новић, директорка Библиотеке.
Стручни жири радио је у саставу:
Татј ана Жи вк овић, дипл ом ир ани
библиотекар саветник (председница
жирија), и чланови – Данијела Божич
ковић Радуловић, књижевница, Раде
М. Обрадовић, књижевник, и Радица
Стевић учитељице у основној школи
у Великом Поповцу. Награде за прве
три награђене песме даривали су сли
кари: Славољуб Милошевић Цаки из
Салаковца, Виолета Глишић из По
жаревца и Владислав Влада Макиш
из Петровца на Млави.
Жири је одабрао и свечано пр ог
ласио три нагр ађ ена песн ика, а
петоро је похвалио. Прва награда Са
бора Златни печат Ћирилице при
пала је песникињи Мирјани Трнавац
из Го јне Горе (Го рњи Мил ан овац),
др уга нагр ада Ср еб рни печат Ћи
рил ице пр ипао је песн ик ињи Сл а
ђани Поповић Манџукић из Скорице
(општина Ражањ), док је трећа наг
рада Бронзани печат Ћирилице при
пала песн ику Хр ан им иру Хр ан ету
Мило јк ов ићу из Сок об ање. Поред
побе дн ика, жири је због кв ал итета
пес ама похв алио још пет аут ора:
Ратка Белића из Суботице, Борислава
Бору Благојевића из Ћуприје, Звони
мира Хаџи Јовића из Канбере, Ауст
ралија, Теодору Тоду Матић Медић из
Сиднеја, Аустралија, и Веру Павић из
Горњег Милановца.
Беседу је одржао Живојин Р. Анд
рејић из Центра за митолошке студије
Србије из Раче, а скуп је својим при
суством увеличао и др Миодраг Мат
ицки из Вукове задужбине из Београда
и гости из Књ иже вног друштва из
Раковице. Фолклорне групе ђака из
школе у Великом Поповцу, на челу са
учитељицом Радицом Стевић и учи
тељем Сашом Милојковићем, увели
чале су Сабор.
Одазвала су се и деца штићеници
Завода Велики Поповац са пригодним
програмом. Сабору се обратио предс
едник Месне заједнице Велики По
повац Живорад Јанковић, као и оснивач
Сабора и песник Раде М. Обрадовић, са
беседом домаћина. Учествовао је и ста
решина Цркве свештеник Бранко Чо
лаковић. Сабор је завршен свечаним
ручком у сали црквеног дома у Ве
ликом Поповцу на коме је око 200 гос
тију задовољних програмом поделило
братску трпезу.
Д. М.

ЖАБЉАК, ШАВНИК,
ПЛУЖИНЕ

Раде М. Обрадовић са најмлађим
учесницима Сабора
пр орок Ил ија. Покр ов итељ Саб ора
била је општина Петровац на Млави.
За овај сабор штампан је Зборник,
се дми по реду, с песни чким рад о
вима, под насловом „Родољубље Ср
бије“, а тема је била „Огњишта вечни
пл амен“. На ко нкурс се за та км ич
арски део пр иј авио 61 песник, док
су 84 песника послала своје поклон
песме. Поред песника, на задату тему
радове су послали и ђаци из школа
у Лоз ов ику, Вел иком Ла олу, Петр

Награђено
18 основаца
У Спомен-парку Вукови коријени, у
шавничком селу Петњица, и ове го
дине, на Петровдан, Фондација Ву
кове зад ужб ине (Жабљак, Ша вник,
Пл уж ине) и ОШ Душан Обр ад овић
са Жабљака пригодним програмом
озваничили су завршетак конкурса
који заједнички реализују већ једа
наест година.
На овогодишњи конкурс пристигло
је око 250 радова ученика основних
школа из некол ико општ ина Црне
Горе. У шест кат ег ор ија нагр ађ ено

МОНОГРАФИЈА

Ново Село западноморавско
Својеврстан допринос очувању српских културних и традиционалних вредности
потврђују не само предања и хипотезе већ и пи
сани извори забележени у монографији: „Кнез
Лазар потврђује да је један од заселака новосе
љани. Могућност да је заселак Новосељани дана
шње ново село може потврдити и чињеница да
источни део данашњег села Липове, из кога је ве
рујемо и настало ново село, носи назив Село“.
Централно место заузима тематска целина
„Становништво кроз векове“ и она представља
најважнији део књиге. Она обухвата период срп
ске средњевековне државе, Косовску битку и жи
вот Новосељана под турском окупацијом. Потом
је описан развој села у ослобођеној Србији.
Опширно су приказана досељавања станов
ништва и њихово (ближе и даље) порекло. Осим
фамилија досељених из ближе околине: Гоч,

Жупа, Ибар, Копаоник, присутна су и досеља
вања из удаљених предела Црне Горе, Херцего
вине, Косова и Метохије и других крајева. Међу
новосељанима има и становника несловенског
порекла. То је случај са фамилијом Шибак, која
је хеленског (грчког) порекла, а чији је ориги
нални (изворни) облик Сибакос.
Скор о за сваку пор одицу утврђ ено је њено
порекло и дата тачна генеза. То је учињено на
основу писаних документа: турски дефтери, слу
жбена документа из доба кнеза Милоша, матич
не књиге Врњачке и Грачачке цркве, изводи из
историјских архива, итд. Њихове копије прило
жене су у књизи, што има посебну тежину и да
је јој научну вредност. Приказан је и привредни
живот насеља, који се првенствено темељио на

земљорадњи, а делом и занатству. Осим „кла
сичних заната (зидари, кројачи и др.)“, помену
та су и обрађена и давно ишчезла занимања
– црепуљари, опанчари, циглари...
Пос ебн е стран иц е ове књиге пос већ ен е су
школству, култури и цркви. Основна школа у Но
вом селу почела је са радом на други дан Божи
ћа 1895. године и имала је 20 ђака. Између два
рата у селу је радила читаоница, а Душан Удо
вичић је био њен управник и глумац аматер. Из
новог села потичу и академски сликари: сестре
Љубинка и Вујана Шибак, Првослав Ђорђевић
и Правдољуб Ваљаревић. Ново село у црквеном
смислу припада парохији грачачке цркве. Зани
мљиво је да је у њој за време окупације 1941–
1945. био парох Љубомир Дучић, близак рођак
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ВУКОВО ЧИТАЛИШТЕ
је 18 основаца од седмог до деветог
разреда. Како је на свечаном скупу
истакнуто, Петровдански пјеснички
вијенац окупља даровите ученике и
поштоваоце дјела Вука Стефановића
Караџића. Ове свечаности су део акт
ивности Фондације, коју она реализује
заједно са школом Душан Обрадовић.
Циљ је да се и кроз овај креативни рад
са младима сачува изворност, љепота
и богатство Вуковог језика.
На овај конкурс ђаци су могли да
пошаљу литерарне и ликовне радове
на одабране теме. Једна категорија су
били сувенири... а друга се односила
на „ризницу старих заната“. У свакој
категорији одабрана су по три најбоља
рада и њихови аутори су награђени
дипломама, скромним новчаним из
носом и књигама, као што је „Даница
за младе“ Вукове задужбине. У прог
раму су учествовали пјесници Наод
Вуковић, Чедо Ковачевић и Слободан
Вучинић. Скупу је присуствовао и Љу
бомир Милутиновић, управник Ву
кове задужбине, а програм је водила
Стојка Павловић, учитељица жабљ
ачке школе Душан Обрадовић.

Добитници
награда
Најбољи литерарни радови на тему
„Рука пријатеља у невољи“ су: Теодор
Павл овић из ОШ „Вук Кар аџић“ из
Подгорице, Лука Шћепановић, ученик
подгоричке школе „Октоиx“, и Андре
Мил етић из ОШ „Јагош Ко нтић“ из
Никшића.
На тему „Испод звјезданог неба“ и
„Под окриљем ноћи“ најбоље радове
су послали Бобан Ускоковић из ОШ
„Владимир Назор“ из Подгорице, Ка
нита Шаб отић из ОШ „Мустафа Пе
ћанин“ из Рожаја и Лука Јововић из
никшићке школе „Јагош Контић“. Уче
ници подгоричких школа „Октоиx“,
„Вук Караџић“ и „Владимир Назор“,
Миа Булатовић, Стојан Јоксимовић и
Милица Ђаковић послали су најбоље
ликовне радове на тему „Стари мос
тови мога краја“.
Рад ови ђака Ге нта Лула из улц
ињске школе „Маршал Тито“, Росанде

Награђени рад ученице
Мие Булатовић
Ма рј ан овић из школе „Октоиx“ из
Подгорице и Вање Петровић, школа
„Душан Ивовић“ из пљеваљског села
Косаница, изабрани су за најбоље у
категорији ликовних радова чија је
тема била „Са катуна Црне Горе“.
У категорији „Ризница старих заната“
награђени су Милица Гарић, ученица
школе „Павле Ровински“ из Подго
рице, Сузана Јоцовић из ОШ „Богдан
Котлица“ из Боана и Јелена Ненезић из
ОШ „Јагош Контић“ из Никшића.
Ученици ОШ „Сутјеска“ из Подго
рице, Ксенија Белада и Лазар Јова
новић, као и Никола Ће тковић из
Шавничког образовног центра награ
ђени су у категорији сувенири.  Б. Б.

Једна биографија
и један речник
Ученици ОШ „Стефан Немања”

Сабор на Сењаку
Да Вуков сабор није само у Тршићу, већ и на Сењаку, и
то у библиотеци ОШ „Стефан Немања“, показали су нам
ученици – љубитељи писане и казиване речи и представ
ници Вукове задужбине: Љиљана Симић, Гордана Мале
тић и Рајко Лукач, које је окупила „Даница за младе“. Као
и увек при оваквим сусретима, речи иду својим током,
слушају их и хватају у лету заинтересовани млади жељ
ни савета и разговора, а најлепши су они тренуци кад
се све заврши и остану они највернији, прави заљубље
ници да поставе још неко питање, чују још неки савет и
стога су фаворити за најфотографију: уз ону насмејану и
ове искреног питања, „А шта кад понестане инспираци
је?“ Великог ли питања како за генијалне писце тако и за
ученике почетнике!
Ето, долази нам инспирација и са њом и млади песни
ци, надајмо се. Док има читача и песника, није све изгу
бљено, има и наде за све нас. Оваква окупљања имају свој
смисао и испуњавају своју мисију ако нечије очи засија
ју као Даница.

Јасмина РАДОВАНОВИЋ

Ученици ОШ „Ђура Филиповић” у Плочици

Представљена Даница за младе
Вукова задужбина и овогодишње издање литерарног
часописа и школског забавника Даница за младе пред
стављени су 19. новембра у фискултурној сали ОШ „Ђура
Филиповић“ у Плочици, општина Ковин.
У организацији ОШ „Ђура Филиповић“, уз пригодан про
грам, представљен је рад Вукове задужбине и Даница за
младе. Присутне су поздравили др Миодраг Матицки,
председник скупштине Вукове задужбине и заменик пред
седника Матице српске у Новом Саду, мр Љубомир Ми
лутиновић, управник Вукове задужбине, Љиљана Симић,
уредница Вуковог читалишта, и Божидар Пешев, књижев
ник. Они су говорили о Вуковој задужбини, Даници за мла
де и читали своје песме и приче.
„Циљ наше посете је да се деца упознају са радом Ву
кове задужбине и да читањем Данице за младе и дечијих
радова који су у њој објављени мотивишемо младе да што
више читају и на тај начин негују ћирилично писмо, али
и да утичемо да школске библиотеке постану културни и
образовни центри који ће окупљати децу, родитеље и про
светне раднике“, истакла је Љиљана Симић.
Уводна реч припала је Живанки Јованов, директорки
школе, кoja je представила школу, а потом су гости има
ли прилику да чују литерарне радове талентоване деце из
литерарне и новинарске секције и да путем презентације
сазнају о раду саме школе. На велику радост ђака, учени
ци су добили пригодне поклоне, па је тако Љиљана Симић
поклонила Милошу Михајловићу, ученику ОШ „Ђура Фи
липовић“, торбу Змајевих игара, а Николина Огњановић
добила је на поклон књигу „Слатке приче“.
Библиотека ОШ „Ђура Филиповић“, такође, добила је на
поклон књиге Вукове задужбине, издавачке куће „Пчели
ца“ из Чачка и „Енцо Бук“ из Беог рада, а даривању се, са
својим књигама, придружила и Љиљана Симић, која је
прочитала своју причу „Пита од бундеве“, посвећену се
лу Плочице.

Ивана ЈОВАНОВ

(брат од стрица) познатог српског књижевника
и патриоте Јована Дучића.
Посебно поглавље посвећено је оружаним су
кобима који су вођени током минулих векова на
територији новог села. Овој теми дато је најви
ше простора и о њој се говори на више од 200
страна. Приказани су сви ратови који су вођени
од најстаријих времена до последњих
ратних сукоба крајем прошлог века. У
њима су Новосељани испољили сна
жан патриотизам, јунаштво и пожр
твовање и дали велике жртве. Имена
свих погинулих бранилаца отаџбине
педантно су евидентира, што заслужу
је сваку похвалу. То је допуњено и број
ним прилозима са разном тематиком
и садржином: солунски ратници, жр
тве фашизма, жртве грађанског рата у
бившој СФРЈ и др. Посебно је значајан
прилог у коме је дат списак свих ново
селаца рођених од 1837. до 1900. год. Осим исто
ријског, овај списак има и ономастичких значај,
с обзиром на то да су у њему сачувана и многа
стара изворна српска (словенска) лична имена и
њихови надимци који одавно „нису у оптицају“,
као и презимена која су с временом изум
 рла.
Монографија истиче и „Ново село кроз буне,
устанке и ратове, где је генералштабни пуков

ник Живомир Подовац на 200 страница из лич
них и историјских архива отргао од заборава и
до детаља пропратио учешће новоселаца у ра
товима од праисторије до данас“.
У осталим поглављима говори се о друштве
но-политичком животу села, спорту и забави,
пензионерима и старим лицима и др.
Књига је обогаћена занимљивим
фотографијама, проспектима, фото
копијама изворног архивског матери
јала, цитатима из црквених летописа,
што јој даје посебну вредност. На крају
је дата и обимна литература коришће
на за писање рада, а која садржи више
од 100 библиографских јединица.
И ова монографија, као и мноштво
других, дала је пуни допринос очува
њу српских културних и традиционал
них вредности. Она својим садржајем
ствара слику о људима, догађајима и
знаменитостима у седам векова дугој истори
ји новог села. Осим историјског и етнографског
приступа, већину области третира специфичним
научноистраживачким радом, па може бити од
велике користи етнолозима, историчарима, уче
ницима и студентима. Својим дизајном и опре
мом привлачи и литерарне сладокусце.

Трифун ПАВЛОВИЋ

Драгољуб Златковић је врстан познавалац
источносрпских говора. До сада је објавио петнаестак
књига народних приповедака, песама, пословица, изрека
и других жанрова фолклора. Добитник је награде Вукове
задужбине за науку за 2015. годину за двотомно дело
– „Речник пиротског говора“. Доносимо његов ауторски
текст који је приредио за овај број „Задужбине“
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рви сусрет са књигом, је
сен 1944. године: мама у
упртњачи доноси преди
ван бук вар од браћ е од
стрица из Чиниглавца, а
он сав у сликама, саме слике ми читају
слова, чини ми се да сам их сва одмах
упамтио. Бугарска окупација се заврша
ва, али рат још траје. Баба је везана само
за кућне послове, тата је ковач и колар,
мама је домаћица која је чешће на њи
вама него у кући, брат је ученик гимна
зије, старија сестра иде у основну школу,
а ја пред сам крај исте године полазим у
први разред. У моје рано сећање већ су
ушла јата авиона који бомбардују и гла
сови жена које куну, пуцњеви топова на
лужничкој страни, наоружани неприја
тељски војници, возови који горе на же
лезничкој станици, запаљен авион који
се спушта, пуцањ у рано јутро који усмр
ћује чича-Славу. Рат и страх за опстанак
подстичу велико интересовање народа
за историју, слободу и напредак. Слобо
да само што није почела, од ње се пре
више очекује, сви обећавају све у њено
име, а и напредак само што није почео:
обећавају нам га ујка-Сретен, ујка-Вука,
теча-Тоза, зборови у селу, учитељица и
учитељ, ђачке приредбе, књиге у школи
које јако касне, коледари
у песмама које певају уз
обредне песме.

Мој први радни дан је на Старој плани
ни, Велика Лукања, постајем шеф радне
јединице у задрузи. Тамо сам први пут и
све је сасвим различито од мојих очеки
вања. Клизиште је затворило ток Височи
це и она је потопила село Завој. Подиже
се брана и прави језеро које ће потопити
уску долину Височице у дужини од 15 км
и у њој села Завој, Малу Лукању, Велику
Лукању, део сел а Пак леш тиц е. Збуњ ен и
сељаци наведених села, ништа не граде,
чекају сео бу, траже нова станишта дале
ко од завичаја.
Ни остал а сел а се не рад ују нам етн у
тој наглој промени: кидају им се путеви,
удаљавају рођаци и пријатељи, све је не
предвидиво, све је у очекивању потопа,
мораће да мењају начин живота. Вода ће
потопити, кажем себи, и све дивне тради
ционалне вредности, које су, чини ми се,
веома драгоцене за науку. Од првог дана
пружам отпор брисању. Сведок сам, осе
ћам дуг, морам да обављам оно што дру
ги нису обавили у довољној мери. Желим
да напишем ненаписану књигу говором
овог нар од а и читав ог пир отс ког крај а.
Тако поч ињ ем, готов о истов рем ен о, Ду
му, све остале објављене књиге, Речник.
Мој дужи боравак на специјализацији у
струци у Француској само повећава моју
усмер еност да бележим и
публикујем усмену култу
ру пиротског краја.
Изостављам имена оних
Мој а баб а је мој е чуд о,
који су ми се, бар на почет
слушам је отворених уста:
ку, оштро ругали. Много ја
она памти све из Чиниглав
чу подршку налазим изван
ца, села у коме се родила
завичаја. Љубиша Рајковић,
само неколико година пре
књижевник и записивач из
него што су Турци отишли,
Зајечара, касније и доктор
и памти све што је чула, ви
наука, упознаје ме са Томи
дела и доживела као ратна
славом Мијовићем, уредни
удов иц а у Војн ег овц у, се
ком зајечарског Развитка,
лу у коме је градила свој и
па ме и један и други оду
наш дом. Њене непрекидне
шев љен о бод ре, а Разв и
приче непрекидно ме воде
так почиње из броја у број
у давно прошло време и из
да објављује делове Думе и
воде из ускога круга у коме
колекције усменог ствара
живим. Био сам слабо, ти
лаштва. Касније ме усме
хо и послушно дете, склоно
равају и пружају ми помоћ
самоћи, које је књига, још
и подршку др Илија Нико
од буквара, почела да при
лић, академик Павле Ивић,
влачи, више од разигране
проф. др Слоб од ан Рем е
и веселе деце. Гутам њене
тић, проф. др Драго Ћупић,
прич е, везуј ем се за књи
др Биљана Сикимић, руски
гу, маш там да пос тан ем Драгољуб Златковић
етнолог Ана Плотњикова,
пис ац. Овом е треб а дод а
руски лингвиста Андреј Со
ти стално присутне татине муштерије из бољев, проф. др Ненад Љубинковић, проф.
ближих и даљих села, поготово планин др Љубинко Раденковић, проф. др Недељ
це, који доносе са собом своје различито ко Богдановић, проф. др Сретен Петровић,
сти у изгледу, одевању, понашању, говору, па је у моје резултате уграђено много њи
причању, шали, и веселу срдачност која хове добре воље.
дуб око улази у дечју душу. Старији брат,
осао агронома обављам 17,
гимназијалац, набавља књиге. Родитељи
а професора у средњој шко
ме прекоревају и грде, понекад ме и ударе,
ли 13 година, а последњих
плашећи се да уз књиге не изгубим разум.
десетак година стажа ра
Толико о околностима које су ме трајно
дим у Музеју Понишавља.
усмериле ка књизи и ка предању.
Обилазим сва села и испитујем све ва
Пор одица има своје планове: брат за
жније казиваче. На речнику радим дуго,
вршава школу, сестра се удаје, ја наслеђу
мучно, споро, читавих 50 година. Желим
јем очеву радњу, његове занате и знатан
да у њега унесем све незабележене речи
део имовине. Са братом, он је школован,
из свих села и сва њихова значења, са ре
разговарају о томе, а сестру и мене не пи
ченичним примерима који истовремено
тају; тако се то рад ил о, род ит ељ и свој ој
говоре о духу и животу народа, означа
дец и крој е судб ин у онако како они ми
вајући где сам који пример забележио,
сле да је најбоље. Завршавам седми раз
да тако олакшам истраживање лингви
ред основне школе, седмолетку, и остајем
стима, етнолозима, социолозима, фол
код куће да учим занате, да обрађујем зе
клористима.
мљу и да држ им дом; баб а и отац су за
то, а мајка се кол еб а. Нем ам кур аж и да
У слободно време путујем аутобусом о
се буним. Сви виде да ми није право, да
сам физички слаб и да ме мало интересу свом трош ку, биц ик лом или пеш ке. Ко
ју занати и земљорадња. Отац не одустаје, начно, после консултације са реценз ен
одмах почиње да усмерава моју судбину тима проф. др Слободаном Реметићем и
и да ми забрањује да читам. Најпре кри проф. др Недељком Богдановићем , одлучу
шом, а кас ниј е и све отвор ен иј е, читам јем да Речник приводим крају. Скупштина
користећи кишне и празничне дане, по општине Пирот и Службени гласник при
дневне одмор е на њиви, пастирски дан. хватају да буду издавачи, а Светлана Га
вриловић, уредница речника из Службеног
Нема ми лека.
После три године изилазим из илегале: гласника, уз моје готово стално присуство,
на наваљивање мајке и брата, уписујем се читаву годину уклања из њега техничке и
у гимназију. Читање настављам и појача друге недостатке. На крају: Речник је готов,
вам, почињем и писање, редовно учим. Мој оштампан је. Али и није готов: прегледавам
избор: студираћу књижевност у Београду. још непрегледана досијеа, налазим много
Нема новца за моју жељу, Београд је скуп и неунесених речи и привршавам прилично
далеко, евентуално може виша педагошка обимну Допуну речника.
То је кратка прича о једној биографији и
школа у Нишу. Прихватам стипендију за
агрономију и касније постајем пољопри о једном речнику.

Драгољуб ЗЛАТКОВИЋ
вредни инжењер за сточарство.
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Миодраг Матицки, СРБИМА СВИМА И СВУДА
Љубивоје Ршумовић, ЗДРАВИЦА народу српском
Календар
МЕСЕЦОСЛОВ ЗА СРБЕ СВА ТРИ ЗАКОНА
ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР
Љубинко Раденковић, СРПСКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР: ЈЕСЕЊИ ПРАЗНИЦИ
Никола Бура, ЛЕТОПИС XXI ВЕКА
Годишњице
Бранко Бешлин, „ХЕРОЈСКО ДОБА“ и „ПЕТРАШКЕ
ГОДИНЕ“ Рат између Аустрије и Османског царства
1716–1718.
Из подсетника Жарка Рошуља
Милан Ђ. Милићевић, КАРАЂОРЂЕ
Лукијан Мушицки, НА СРЕДИ СИЊА
МОРА (песма)
Прота Матија Ненадовић, МЕМОАРИ (Одломци)
Анастас Јовановић, ПУТ КЊАЗА МИЛОША ПО НЕМАЧКОЈ
Полексија Д. Димитријевић-Стошић, АПРИЛСКЕ
СВЕЧАНОСТИ 1867. ГОДИНЕ
Светислав Вуловић, БЕЛЕШЧИЦЕ (народна мудровања)
Белешке о ауторима (Жарко Рошуљ)
Осветљења
Славко Вејиновић, ОТКРИВЕНА БИСТА ВУКА СТЕФ.
КАРАЏИЋА У ЉУБЉАНИ
Будимир Поточан, БАЛАДА О ВРОНСКОМ (песма)
Ђорђе Ђурић, ЈЕРНЕЈ КОПИТАР и српска култура
Михаило Петровић Алас, СРБИ НА БЕРМУДИМА
Катарина Граната-Савић, СРБИ У СЕНТАНДРЕЈИ
Димитрије Стефановић, КАДА СУ ЖЕНСКИЊЕ
ПОСТАЛЕ ГРАЂАНКЕ
Никола Марковић, РАЧУНАРИ И ИНТЕРНЕТ НУДЕ
СВЕ САДРЖАЈНИЈИ ЖИВОТ
Народна књижевност
Валентина Питулић, ПОСЛЕДЊИ ЗАПИСИ НАРОДНИХ УМОТВОРИНА У СЕЛУ КУСЦЕ КРАЈ ГЊИЛАНА
Томислав Ђокић, НАРОД ГОВОРИ: Слађе од пара;
Скоричке изреке и пословице о пићу; Народне изреке
у Поморављу и Залеђу; Све сам у животу доживела
Станиша Војиновић, САКУПЉАЧИ НАРОДНИХ
УМОТВОРИНА: УРОШ МИЛУТИНОВИЋ (1810–1889),
ЖИВОЈИН РАДОЊИЋ (1837–1889), СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ (1847–1898)
Данијела Ђукановић, Змијањски вез
Књижевност и уметност
Матија Бећковић, Ниси ти више мали (поема)
Рајко Петров Ного, Сонет и смрт (песма)
Светлана Велмар-Јанковић, ЛЕГЕНДА О АРАНЂЕЛОВЦУ (Исповест Кнеза Милоша)

Радован Бели Марковић, КОЛУБАРА
Бошко Сувајџић, ЈЕРИХОНСКА РУЖА, РУКА ОД
ПРЕЧИСТЕ (песма)
Ратко Поповић, СТРАОРИ (песма)
Миодраг Максимовић, ПЕСМЕ: Прослава у изнај
мљеној кафани; Поглед у прозор; Мисао
Зорица Бајин Ђукановић, Песме: Постеља; Оли
ставање
Драгомир Дујмов, ПРИЧА О КРУГУ, ЖЕЉИ И РЕЧИ
Давид Кецман Дако, ЖИВА СЛИКА
Марија Пргомеља, ИГРА СВЕТЛОСТИ (Несвесни
мајстор)
Гордана Малетић, ПОТРАГА ЗА АУТЕНТИЧНОШЋУ
– ДРАГУТИН ИНКИОСТРИ МЕДЕЊАК
Драго Симић, Класици српске књижевности
(Портрети Јована Јовановића Змаја, Ива Андрића и
Десанке Максимовић)
Бранко Бојовић, ЧОВЕК И ПРОСТОР НА ФОТОГРАФИЈАМА СТАНКА КОСТИЋА
Премијера драме Ми о вуку а Вук на врата студената славистике у Бечу и Београду
Ацо Доганџић, АЛЕКСАНДАР ДЕЈАНОВИЋ
Језик
Марина Спасојевић, У сусрет двестотој годишњици Вуковог издања СРПСКОГ РЈЕЧНИКА
Драгољуб Златковић, Идиоми у пиротском говору
Светосавска читанка
Дејан Ристић, СВЕТЛИ ИСТОРИЈСКИ ДАН ОСВЕЋЕЊА ОБНОВЉЕНЕ ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ
Описаније намастира
Ђоко Стојичић, ЛАСТАВИЧЈЕ ГНЕЗДО НА ФРЕСЦИ
ХИЛАНДАРА (песма)
Драган Р. Млађеновић, ПОЈАЊЕ У МАНАСТИРУ ХИЛАНДАРУ
Бранислава Јевтовић, КЕРАМИКА У СРПСКИМ
СРЕДЊОВЕКОВНИМ МАНАСТИРИМА
Милан Мркела, МАНАСТИР ЖИТОМИСЛИЋ – ЧУВАР СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
Први српски устанак
Станиша Војиновић, УСТАНИК И САРАДНИК БЕЧКИХ НОВИНА СРПСКИХ МИХАИЛО ГРУЈОВИЋ
Народни кувар
Лука Грђић-Бјелокосић, СРПСКА НАРОДНА ЈЕЛА У
ХЕРЦЕГОВИНИ И У БОСНИ (Наставак првог дела из
Данице за 2015. годину)
Шаљивац (Жарко Рошуљ)
Астрономија
Срђан Самуровић: ТЕЛЕСКОП „МИЛАНКОВИЋ“
Задужбине
Миле Станић, ДОБРОТВОР МИТРОПОЛИТ ЂОРЂЕ
НИКОЛАЈЕВИЋ
Снежана Бојић, ГВОЗДЕН ЈОВАНИЋ (1926–1997)
Ана Зекавица, ФОНДАЦИЈА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
ГРАДА БЕОГРАДА
Миливоје Бештић, ГУСЛЕ НА ДАР ДОБРОТВОРУ
ЖАРКУ ПЕЦЕЉУ
Гроздана Комадинић, ИСПУНИ МИ ПОСЛЕДЊУ
ЖЕЉУ (песма)
Пренумеранти
ПРЕНУМЕРАНТИ НА ДАНИЦУ ЗА ГОДИНУ 2017.
ДОДАТАК:
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ IX ГОДИШТЕ

Садржај
Данице за младе
за 2017.
ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ
Милан Мрдаљ (разговор водила: Гордана Малетић); (Песме): Пролеће на шумској
стази; Два зрна песка; Црно бели страх

МУДРОЛИЈЕ
Игор Коларов, Каскадер(ка), Тврдоглава
жаба; Анђелко Ердељанин, Умне зврчке;
Митар Митровић, Афоризам

ЗМАЈЕВО КОЛО
Милован Данојлић, (Песме): Тридесет
слова; О чему мисле бебе; Пупољци

НАУЧИМО СЕ ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ: Милош Николић, Мој живот међу лењивцима;
Мелаија Римар, Болестан зид

ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР
Прва београдска гимназија
(Ивана Живић)
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Бошко Ломовић, Ко сам, шта сам; Божидар Пешев, Београд бели град; Слободан Станишић, Иза магле; Зорица Бајин
Ђукановић, Дечак и облак, Кад све окраћа;
Драган Хамовић, Луди разговор о Пољској;
Томислав Ђокић, Ласте, Маца гледа цр
таће; Драгомир Ђорђевић, Чубура; Митар
Митровић, Пучина; Љиљана Крстић, Вет
рова адреса; Власта Ценић, Моја цареви
на; Драгомир Ћулафић, Кошуља; Ђорђије
Рачић, Цврчак Цврле и бубамара; Тоде Николетић, Врабац; Горан Новаков, Књиге;
Русомир Д. Арсић, Дошло ми је да домаће
убудуће радим сам; Миодраг Матицки, Кад
деда расте
ПРИЧЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Даница Бандић, Врабац у пударини; Лаза
Лазић, Балон; Љубивоје Ршумовић, Песм о
мрав (одломак из романа Шумкула у шкри
пцу); Весна Алексић, Лабуд; Љиљана Дугалић, Деда Милисав, добар човек; Владимир
Андрић, Алигатор и ја; Весна Видојевић
Гајовић, Сломљена прича; Рајко Лукач, Де
дин ђак
БАСНЕ
Радомир Путниковић, Вук, лисица и гу
ска; Лав Минић, Басне у стиху: Пањ, Мала;
Бошко Ломовић, Лењи хрчак, трешња и
дрозд
ЗАГОНЕТКЕ
Милан Мрдаљ, Зоологијске песме; Божидар Пешев, Загонетке; Русија Маринковић,
Осорог; Недељко Терзић, Загонетке
КАЛЕНДАР (Бранко Стевановић)

Отворена
врата
Вукове
задужбине

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 Синте
зе) – 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 Дечје 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 је
зику, 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: Вукова задужбина, Краља Милана
2, 11000 Београд; телефоном или факсом: 011/2683-890, 011/2682-803;
имејлом: ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs

Вукова задужбина позива вас да јој приступите и да уче
ствујете у остваривању њених програмских задатака и ци
љева, 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.

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.

ЈЕЛОВНИК ЗА УНУКЕ: Из Кувара Драгана
Бабића; Из Бакиног кувара Зорице Матицки, (Песме): Унуке, Шљива, Шипурак
ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА (периодика за
децу): Гордана Малетић, Часописи – омиље
на дечја лектира
ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. Фестивали – такмичења – награде: Миодраг Матицки, Дани ћирилице – Баваниште 2016.
Награђени литерарни радови I–VIII раз
ред: Матеја Војводановић, Илија Рајковић,
Катарина Ковачевић, Татјана Јевтић, Лав
Лукић, Вања Бузгановић, Ива Радић, Милица Ђорђевић
Гимназије и средње школе: Милош Вјештица, Стефан Адамов, Катарина Ненадовић,
Марко Радојичић, Милица М. Јанковић,
Милена Чантрак, Катарина Стојановић.
ПРЕПОРУКА КЊИГА (Позив за игру Горда
не Малтић): Милован Данојлић, Куда иду
корњаче; Александар Поповић, Шкрти бер
берин; Весна Алексић, Дођи на једно чудно
место; Виолета Јовић, Шта ако ..., Драгомир Ђорђевић, Благо граду Београду; Весна
Видојевић Гајовић, Словне приче; Петар
Жебељан, Флоре и фауни; Гордана Влајић,
Заистинска српска бајка; Јована Кулаузов
Реба, Приче о династији Немањића и Српс
ке принцезе и владарке
ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ:
Никола Милина, Даница за 2016 (приказ)

Позив за награде Вукове
задужбине у 2017. години

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, 2017. 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),
IX (2016) – 300 дин./ком.
Даница за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања) – 1.000
дин./ком.
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007) – 1.000 дин./
ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (2008)
– 400 дин./ком.
Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Издавачи: Вукова
задужбина и Институт за књижевност и уметност (2011) – 1.000 дин./
ком.
Задужбинарство код Срба, Славко Вејиновић. Издавачи: Вукова задужбина и ИК Прометеј (2011) – 2.900 дин./ком.
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 (Срп
ска 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 (2007). Издавачи: Вукова задужбина, Огранак Вукове задужбине у Беочину и Институт за књижевност и
уметност (едиција Синтезе) – 1.500 дин./ком.
Банат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вукова задужбина (едиција Синтезе) – 3.000 дин./ком.

ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА:
Душан Стефановић (Песме): Мали Мита,
Бебе; Јована Веселинов, У пубертету (песма); Никола Милина, Новинарски извештај
о нестанку Рака Кројача (прича); Милош
Михајловић, Не могу да кажем „не“

Вукова задужбина од 1990. године додељује
годишње награде за науку и за уметност. На
грађује се по једно дело у области науке и умет
ности, објављено, изведено или приказано од 1.
октобра претходне до 1. октобра ове године.
Награда за уметност додељује се једном ауто
ру за оригинално уметничко дело настало у Ср
бији или иностранству, односно за књижевно
дело објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се једном аутору за
научно дело, оригинални истраживачки науч
ни рад, објављено на српском језику, из научних
области којима се бавио Вук Караџић (наука о
књижевности, историја, лингвистика, фолкло
ристика, етнологија, етнографија, етномузико
логија, географија).
Награда се не додељује за критичка издања, збор
нике радова, антологије, приређивачке послове и
за магистарске тезе и докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, плакете са Ву
ковим ликом и новчаног износа.
Предлоге за награде могу подносити поједин
ци, научне и просветне установе и установе кул
туре, као и друштвене организације. Одлуке о
наградама доносе одбори Вукове задужбине за
науку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна и физичка
лица да доставе предлоге за награде Вукове заду
жбине за 2017. Уз предлог доставити образложење
и два примерка дела које се предлаже за награду
(ако је у питању књига или друга публикација).
Предлози се достављају до 1. октобра 2017.
године, на адресу: Вукова задужбина, 11000 Бео
град, Краља Милана 2.
С. В.

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: slavkovejinovic24@gmail.com
ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs

