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Уручене награде Вукове задужине
за уметност и за науку за 2016. годину

У

Дому Вукове задужине, 22. маја 2017. године, свечано су уручене
награ де Ву ко ве за дужи не за 2016. го дину. Награда за уметност уручена је
Бисерки Рајчић за превод „Галицијских прича“ Анджеја Стасјука, „Хеликс“, Смедерево, 2015; „Неурачунљиво“ Еве Зоненерг, „Кућа поезије“,
Бања Лука, 2016. и „Венецијанског
портрета“ Густава Херлинга Груђинског, „Књижевна општина Вршац“,
2016. Награда за науку уручена је
Јелици Стојановић за књигу Пу
срско језика и исма, Српска књижевна задруга, Београд, 2016.
Поред лауреата, чланова одора Вукове задужине за доделу награда и
гостију, свечаности су присуствовали
и академик Владимир Костић, председник САНУ, Анджеј Кинђук, заменик амасадора Репулике Пољске, и

Лозница дародавац
Град Лозница је ове године распи сао Јав ни кон курс за до де лу
средстава задужинама и фонда ци ја ма у ола сти умет но сти
и науке за пројекте који доприносе промоцији културно-историјског наслеђа везаног за лик и
дело Вука Караџића од значаја за
град Лозницу. Вукова задужина
се пријавила на Јавни конкурс и
доила средства за своје награде.

Миодраг Матицки говори на Свечаној седници
Јоана Будишин, секретар за културу
Амасаде Репулике Пољске.
О лау ре ати ма и на гра ђе ним делима говорили су др Драшко Ређеп,
председник Одора за доделу награде
у оласти уметности, а у име Одора

за до де лу на гра де у нау ци го во рили су проф. др Сло о дан Груачић,
дописни члан САНУ, и проф. др Бошко Сувајџић. Награде су уручили др
Миодраг Матицки, председник Скупштине Вукове задужине, и Љуин-

ко Ђокић, заменик градоначелника
Лознице.
Отварајући свечани скуп, Миодраг
Матицки је истакао да у години када
Вукова задужина оележава 30 година од оснивања, прилика је да се о-

сеимо на онај ео њено раа који се
ицао нараа Вукове заужине за науку и уменоси, које се оељују већ
27 оина. У том смислу посено је захвалио одорима Вукове задужине за
науку и за уметност на њиховом изванредном раду, који годинама одржавају висок ниво ових награда, водећи
рачуна о опредељењима Вукове задужине, у коме централно место заузима рига за српски језик и писмо.
Вукова задужина своје годишње
награде за науку и за уметност додељује од 1990. године и до сада су
54 лауреата примила ово признање.
На гра да Ву ко ве за дужи не са сто ји
се из Повеље, Плакее с Вуковим ликом (рад Неојше Митрића) и новчаног износа.
На крају свечаности, доитници награда ираним речима су се оратили
присутнима и захвалили Вуковој задужини на додељеним и урученим
признањима.
С. В.

ЈУБИЛЕЈИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Усвојен програм оележавања
годишњица у 2017. години

О

ве године Вукова задужина оележава два
велика јуилеја –годишњице свог оснивана. У прошло сти Задужина је оснивана
два пута у размаку од 50 година. Први пут,
пре 80 година, Вукова задужина основана
је 1937. године, поводом оележавања сто педесете годишњице рођења Вука Стефановића Караџића (1787–
1864). За председника је изаран академик Александар
Белић. Њен рад се прекида почетком Другог светског
рата. Други пут Вукова задужина је осно вана 1987.
године, пре 30 година, поводом оележавања двестоте годишњице рођења Вука Караџића. Оснивачи Задужине или су Скупштина СР Срије и ресорна министарства за оразовање, науку и културу, САНУ, Матица српска, универзитети у Београду, Новом Саду, Нишу,

Приштини, Крагујевцу, Културно-просветна заједница
Срије и многе друге организације и установе, као и
појединци. За председника је изаран Милан Ђоковић, књижевник.
Управни одор Вукове задужине, на седници одржаној
27. јануара 2017. године, основао је Одор за оележавање
годишњица. Прва седница Одора – председавао је проф.
др Бошко Сувајџић – одржана је 9. марта 2017. године у
Свечаној сали Дома Вукове задужине. Конституисан је
Одор и усвојен програм оележавања годишњица Вукове
задужине. Одор је једногласно за председника изарао
др Миодрага Матицког, за заменика председника проф. др
Бошка Сувајџића, а за секретара Славка Вејиновића.
Наставак на стр. 4

РЕЧ ДРАШКА РЕЂЕПА О НАГРАДИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА УМЕТНОСТ

Стил као загрљај
Уменос ревођења свакако ие у ре оних значајних, ако не и кључних
сваралачких росора којима је Вук Сефановић Караџић коренио
изменио наш оле на иће нароа. Њеов рево Ново завјеа
је свакако ко, али и уицајна ореница срско језика

Ј

ер кад ме нема у Варшави,
имам осећање да ме нигде нема (Кажимјеж Брандис). Има
већ више од четрдесет година
како сам ту реченицу ставио
као мото своје књиге Као уовање
(1874). И има знатно више година и
успомена срећних али и најтужнијих које су читав континент пољске
књижевности, у колерацији невремена, подела и ратова, поставили у
само средиште интересовања.
Бисерка Рајчић је један од доајена
нашег уметничког превођења, са корпусом више од сто књига понашених
и освојених за српског читаоца. После Јулијана Бенешића и Петра Вујичића, у књижевностима и културама
Јужних Словена није ило значајнијег
посредника између пољске књижевности и нашег читалаштва. За преведене наслове Бисерке Рајчић може се
утврдити да су пионирски, често монументални продори разумевања једне

велике књижевности, каква је пољска,
и за коју се говори да је континент.
Иза ових оцена чврсто и страсно стоји свестрана, комплетна личност наше
књижевне сцене, веома позната и непомакнуто призната у иностранству, широм Европе. Чак се може рећи да у њеној
неуморној активности, и као преводиоца, али и као путописца и есејисте, антологичара, аниматора и прозаика, лежи
залога наше велике и од Вука наовамо
помно неговане еманципације и корелације са Европом. Бисерка Рајчић је,
одиста свезнадарски, на пример, прилижила нама драгоцено искуство пољске
авангарде, али је, познатим преводом Јулија Корнхаузера о сигнализму нашем и
планетарном, на српски, остварила један
од најтананијих дијалога двеју литература модерних наших времена. Познавалац ез премца, трагајући за завичајима
и дометима многоројних аутора, она је
својим писмима од Прага до Кракова не
само надмашила нашу уоичајену радозналост од прашког куизма до Виславе

Шиморске, Херерта Зигњева и Адама
Загајевског, него одиста успевала да опчини наше читатељство нарочитим приступом уметности речи.
Има мишљења како се данас метафизички и планетарним темама нај-

Седница Одбора за обележавање годишњица

атрактивније, аш у Европи, носи аш
пољски есеј, напоредо са румунским.
Међутим, читав век иза нас пољска
мисао је ила не само присутна међу нама, него је и подстицала, еспримерно, истраживања сваке врсте.
Унеколико, она је подстицала нашу
поезију, нашу драму, наш филм, наш
дизајн, нашу музику. Као што се разложно говорило како је у годинама иза
нас Борхес најутицајнији српски писац, тако и се то исто тако могло напомињати и са Јаном Котом, Чеславом
Милошем и Виславом Шиморском.
Како написати историју нашег театра
ез удела Дејмека, како ити у дијалогу са савременим звуком ез Пендрецког, како ити још изричитије духовит
ез Леца, како макар говорили и „котиш“ прилижити Шекспира ез Кота, а напокон како снимити наш филм

Драшко Ређеп говори на уручењу награде Бисерки Рајчић

ез сазнања о Сваи Анджеја Вајде, по
драми Станислава Виспјанског – само
су нека од питања која покреће веома
заслужено признање Бисерки Рајчић.
После Јулија Бенешића, лексикографа и уредника који је, да не заоравимо, штампао прву књигу Милоша
Цр њан ског, са не за о равним оним
његовим писмом из Коморана, и Петра Ву ји чи ћа, Би сер ка је свој стил
превођења и живота схватила као загрљај. Отуда толико присности, толико
настојања да се припада „вертикалној генерацији“, толико разумевања
за различитост пољских књижевних
вентара. Изузетна радљивост и из саме изградње подстицано страсно посредовање у корист српског читаоца,
свакако су допринели да се у нашем
окружењу – рецимо – пољска авангарда појави као порука, тек онда као
поука, а да се, исто тако, круг италијанских скупоцених тема и доживљаја
пољских аутора од Тадеуша Брезе до
Густава Херлинга Груђинског јави као
стигма европског искуства укупно.
Ми смо, аш захваљујући несеичном захвату Бисерке Рајчић који и те
како витално траје, или у т о к у. Пољски ноеловци су или у нашем окриљу познати и признати и пре шведског
признања. И не само они. Настављач
Петра Вујичића, незаоравност, она
је аш у руним ситуацијама нашег
издаваштва успевала да широм отвори прозор у сусрет пољском језику и
писму.
Вук и зацело ио задовољан. А и
Мицкијевич с њим свакако.
Др Драшко РЕЂЕП
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Невенка Нена
Недељковић
(1947–2017)

Т

рећег јануара ове, 2017. године,
преминула је наша драга колегиница и пријатељ Невенка Нена Недељковић. Сахрањена је у
Крћевцу поред супруга. Била је
врстан етнолог и фолклоролог, сјајан познавалац српског језика, пожртвована супруга,
мајка и ака, диван колега, поуздан пријатељ. Попут супруга, Милета Мила Недељковића, риљантног етнолога и фолклоролога, ила је препуна енергије. До последњег
дана радила је неуморно. Последње године
живота, после смрти супруга, посветила је
сређивању мужевљевих рукописа и њиховом припремању за штампу.

Шеста седница Управног одбора

Управни одор
Пета седница Управног одора одржана је 29.
децемра 2016. године. Размотрен је извештај
о реализованим програмским активностима,
утврђен план рада Задужине у 2017. години
и договорене активно сти на оележавању јуилеја Вукове задужине: 80 година од оснивања прве Вукове задужине и 30 година од
оснивања и рада данашње Вукове задужине.
Управни одор донео је и више одлука из своје надлежности.
На шестој седница Управног одора, одржаној 23. феруара 2017. године, размотрен је Финансијски извештај Вукове задужине за 2016.
и Основе финансијског плана за 2017. годину.
Одор је усвојио оа документа и донео више
одлука из своје надлежно сти. Такође, на седници је основан и Одор за оележавање годишњица Вукове задужине.
Седма седница Управног одора одржана је
12. маја 2017. године. На седници је размотрен

извештај о реализацији програмских активности и утврђен план рада Вукове задужине у
2017. години. Одор је такође донео више одлука из своје надлежности.

Надзорни одор
Надзорни одор Вукове задужине одржао
је две седнице. На ше стој седници, одржаној
23. фе руара 2017. године – председавао Секула Петровић, Надзорни одор је размотрио
и усвојио Финансијски извештај Вукове задужине за 2016. и Основе финансијског плана
за 2017. годину. Седму седницу одор је одржао
12. маја 2017. године. На тој седници размотрен
је и усвојен Извештај о реализацији програмских активности, као и предложени план рада
Вукове задужине до краја 2017. године. Одор
је подржао и предлог одлука из делокруга рада
Управног одора.
С. В.

Рођена је у Јосипдолу 14. октора 1947. као
Невенка Докмановић. Основну школу је завршила у Плашком, гимназију у Огулину. Прво је
уписала студије германистике на Филолошком
факултету у Београду да и урзо нашла сее у
студијама етнологије на Филозофском факултету у Београду. Дипломирала је са радом Нароно раиељсво у Плашчанској олини.
Поред етнологије и фолклорологије, ила је
пасионирани читач поезије. Глас врсног рецитатора пратио ју је од првих школских дана,
преко гимназије, све до одласка на студије. Током студија учествовала је на ројним поетским вечерима. Казивала је поезију чланова
књижевне заједнице „Вук Караџић“ на Новом
Београду, ила је чест гост-рецитатор на Радничком универзитету „Ђуро Салај“, у Манаковој
кући. Учествовала је у оснивању Студија уметничке рецитације у Дому омладине у Београду.
Била је поедник на многим смотрама поезије. Посено су јој иле драге: награде у Великој
Плани и све прве награде (стручног жирија и
пулике) на Горановом пролећу у Загреу 1971.

Као студент активно учествује у раду академског позоришта „Бранко Крсмановић“ у Београду. Током радног века као етнолог учествовала
је у истраживањима Сјенице и Пештерске висоравни, радила са прекидима у еоградском
Етнографском музеју и његовом одељењу у
Манаковој кући. Напослетку се запослила у
БИГЗ-у, прво као коректор, а потом захваљујући одличном познавању српског језика – као
лектор. По одласку у пензију годинама је са супругом састављала „Српски оичајни календар
(1998–2009), који је издавала породична издавачка кућа ЧИН (Часлав и Немања).
После смрти супруга приредила је његове
књиге Срске славе – чувари оњиша (Младинска књига, 2012), Гоишњи оичаји у Сра
(Младинска књига, 2015). Од 2014. до смрти
припремала је и уређивала гласило Саора
изворног народног стваралаштва у Тополи –
„Саорник“ (2014–2016).
Пријатељи, колеге, ројни знанци, годинама
причају о њеном кулинарском умећу у коме
је оилато користила изванредно познавање
старих народних јела. Отишла је прерано, јер
је уквално сагорела у властитој енергији. Колегама ће остати у памћењу као савесни ишчитавалац њихових радова (уз примену свих
неопходних лекторских и коректорских интервенција), као доронамерни критичар и
дискретан, врстан саветодавац. Наставиће да
траје у причама и сећању свих који су је познавали и, дакако, волели!
Нена ЉУБИНКОВИЋ

Дан сећања на страдање Народне илиотеке Срије
Дан сећања на страдање Народне илиотеке Срије оележен је 6.
априла 2017. у Холу испред Централне читаонице националне илиоте ке, као спо мен на уни шта ва ње
кул туре јед ног на ро да. Го во рио је
министар културе и информисања
Владан Вукосављевић који је истакао да је тог 6. априла 1941. године
непријатељ знао шта ради и да уништавање књига није ило последица случајности. Покушали су и скоро
унишили ДНК срске кулуре са
жељом а се јеан наро, њеово сећање, ух, иение реусе за-

ораву. Министар је подсетио да је
пламен, који зог шока грађана није
гашен три дана, рожирао највреније шо смо имали.
Управник Народне илиотеке Срије Ласло Блашковић подсетио је да
је приликом нацистичког омардовања Народне илиотеке на Косанчићевом венцу уништена зграда и
готово све што се ту од њеног оснивања чувало. Истакао је да се у витри на ма чу ва ло 1.300 ћи рил ских
рукописа, од чега је око 100 рукописних књига ило на пергаменту, затим 200 старих штампаних књига

ПОСЕТЕ ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ

Гости из Румуније
Вукову задужину по сетили су 9.
мар та 2017. го ди не Ог њен Кр стић,
председник Саве за Ср а у Румунији, и др Славомир Гвозденовић, књижевник и професор на Универзитету у
Темишвару. С Миодрагом Матицким
разговарали су о оележавању јуи-

пригодну свечаност, на којој и учествовали представници Вукове задужине и Матице српске. Том приликом
посено и ило речи о Вуковим саорцима у ор и за српски је зик и
правопис, пре свега о Димитрију Тиролу, од чије се смрти ове године ое-

Огњен Крстић и Славомир Гвозденовић
у разговору с Миодрагом Матицким
леја Вукове задужине у Темишвару
у 2017. години.
Договорено је да Савез Сра у Румунији, поводом званичног оележавања
Дана срско језика у Румунији, 21. новемра 2017, у Темишвару организујe

лежава 160 година. Такође, у плану је
да се на свечаности представи Даница и друга издања Вукове задужине,
отвори изложа и прикаже филм о њеном раду.
Славко ВЕЈИНОВИЋ

и инкунаула. Осим тога, у илиотеци су иле ројне повеље, огата
зирка млађих рукописа, непроучена
зирка турских докумената о Срији и Београду, зирка писама значајна за политику, културу и књижевну
историју, зирка старих карата и слика, око 300.000 примерака часописа
и књига.
Нестали су и комплети свих српских
часописа, алманаха и календара, као
и зирка српских и страних новина.
На дан под се ћа ња на стра да ње
Народне илиотеке, у Специјалној
комори, у Холу испред Централне

читаонице, ила је изложена слика
Жена у срском Ђуре Јакшића, књижевника и сликара рођеног исте године када је и Билиотека основана.
Реч је о најстарије датованој слици
у фонду Билиотеке, из друге половине 19. века. Слика није потписана,
а назив Жена у срском је оригиналан и односи се на српски грађански костим.
Истога дана, управник Ласло Блашковић положио је венац на месту
страдања Народне илиотеке Срије у Другом светском рату на Косанчићевом венцу.
С. В.

Ученици из Зрењанина
у Вуковој задужини
Ученици другог и трећег
разреда Зрењанинске гимна зи је, са про фе сор ка ма
српског језика, Данијелом
Гр ић и Ната ли јом Лудашки, по се ти ли су Ву ко ву
за дужи ну 16. ма ја и том
при ли ком упо зна ли се са
Домом Вукове задужине,
који је уврштен у ред споменика културе од великог Ученици Зрењанинске гимназије
зна ча ја. Љи ља на Си мић, у посети Задужбини
уредница Вуковог читалишта, говорила је о Вуковој задужини су пратили програм и оећали да ће
и књизи Славка Вејиновића Вукова поново по сетити Вукову задужину
за у жи на у 20. и 21. ве ку, а са Да- и да ће се том приликом упознати с
ницом за млае ученике је упознала новим књигама и са њеним радом.
Гордана Малетић, уредница. Песник За школску илиотеку на поклон су
Божидар Пешев говорио је младима доили књигу Славка Вејиновића постихове о ћирилици и љуави. Гости свећену Вуковој задужини.
Зре ња нин ске гим на зи је с па жњом
Љиљана СИМИЋ

Дарови Вуковој задужини
Задужинари, пријатељи и сарадници Вукове задужине даривали су
јој своје књиге и књиге других аутора. Огњен Крстић и др Славомир Гвозденовић из Темишвара даривали су Вуковој задужини књиге које је
ојавио Савез Сра у Румунији. Књижевник Радомир Путниковић, који
живи у Лондону, своју књигу асни „Триста славујевих песама“ даровао
је Леау Раомира Пуниковића у Вуковој задужини.

Повеље Матице српске
Жи ри за до де лу По ве ље Мати це
срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке
културе у саставу: проф. др Вељко Брорић, др Миодраг Матицки, председник, академик Слоодан Реметић,
проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и проф. др Срето Танасић, на седници одржаној 14. марта
2017. године једногласно је донео одлуку да се Повеље Матице српске за
неговање српске језичке културе за
2016. годину доделе: проф. др Мату
Пижурици за укупни допринос неговању српске језичке културе; Српској
књижевној задрузи за укупни допринос очувању српског језика, неговању
српске језичке културе и ћириличног
писма и Акцији Дани срско језика
у Румунији, за коју су заслужни Савез Сра у Румунији, го сподин Стеван Бугарски и го сподин Славомир
Гвозденовић.
С. В.

Задужинари
Вукове задужине (98)
ЗА СПОМЕН
СРЂАН У. ГРБИЋ
пијаниста и редовни професор
Музичке академије у Београду
(1938–2005)
Вјечнаја амја
Спаса
*
РАДОЈИЦА ГОЈГИЋ
(1909–1986)
ГИНА ГОЈГИЋ
рођена СИМОВИЋ
(1920–2007)
из Чачка
Као а јесу, а нису...
Као а нису, а јесу...
С љуављу и поштовањем,
синови Момчило и Петар
с породицом
Момчило Гојгић, Београд,
и Петар Гојгић, Чачак
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Путоказ у развоју српског
језика и писма
Књиа Јелице Сојановић
„Пу срско језика
и исма“ освељава
и раи најзначајније
уоказе у развоју
срскоа језика и исма,
осавши и сама
јеан акав уоказ.
Она оказује а расрава
о срском језику
и исму јесе
и расрава о Вуку
и Вуковој реформи анас

К

њига Јелице Стојановић Пу срско језика и исма, ојављена
у Пла вом ко лу Српске књижевне задруге
2016. године, са одличним предговором проф. Милоша Ковачевића,
осветља ва и прати најзначај ни је
путоказе у развоју српскога језика
и писма, поставши и сама један такав путоказ. Она се главним својим
језгром ситуира у време Вукове оре за стандардизацију и кодификацију српског језика, али се у њему
не докида.

Књига Јелице Сто јановић је лингвистичка студија, али и еспоштедна полемика, снажан апел за истину
у лингвистичкој науци и научност у
испитивању лингвистичке истине.
Мо но гра фи ја Је ли це Сто ја но вић
сачињена је од седам студија које се,
како је у предговору наведено, могу
поделити у три основне тематске целине. Прву тематску целину, коју сачи ња ва ју три уводне студи је, чи не
радови који се аве историјом и савременим статусом српског књижевног језика. Следе два рада који се аве
историјским развојем и савременим
положајем српске ћирилице, да и се
два завршна позаавила историјским
и актуелним статусом српског језика
у Црној Гори.
Књига Јелице Стојановић показује да
расправа о српском језику и писму јесте и расправа о Вуку и Вуковој реформи данас. Из перспективе савремених
искривљавања историјских принципа и замагљивања научних чињеница, Вукова реформа језика и писма се
још изразитије намеће као визионарска реформа друштва која је спровела
широку демократизацију српског језика, књижевности и културе.
У уводној студији, „Српски језик и
државно-национални пројекти у 19.
и 20. вијеку“ ауторка прати раслојавање српског језика у времену, од стварања заједничког језика са Хрватима,
преко оживљавања калајевског филолошког пројекта у најновијим лин-

РЕЧ ЛАУРЕАТА

Бисерка
Рајчић
Велико хвала Вуковој задужини која ми је
за оласт уметности у 2016. години доделила
најзначајнију српску награду. Велико хвала жирију Вукове награде који је умећу превођења први пут једногласно доделио награду која носи
име једног од наших највећих филолога, језикозналаца и интелектуалаца после Светог Саве и
Доситеја Орадовића, Вука Стефановића Караџића, који се поред низа филолошких активности авио и превођењем Новог завета, једне од
најзначајнијих књига у историји човечанства.
Велико хвала и свим присутним на свечаности
доделе Вукове награде. Посено захваљујем господину Анджеју Кинђуку, саветнику Амасаде
Репулике Пољске у Београду, и Јоани Будишин,
секретару за културу, која је моја десна рука у
савлађивању пролема везаних за ојављивање књига пољских писаца у Срији, учешћу на
песничким фестивалима, присуству на њиховој промоцији.
Као лауреат слависта, нажалост, не смем да
прећутим да се словенски језици и књижевности, ављење њима и превођење са њих, како у
прошлости тако и данас, у нашој земљи, чак од
стране познатих књижевника, у приличној мери
омаловажавају. Када кажем да сам преводилац,
они који су ме питали с ког језика преводим,
уместо мене одговарају питањем: с енглеског?
Као да 108 преведених књига најистакнутијих
пољских и других словенских писаца није никакав допринос оогаћивању нашег језика и књижевности. Зог чега? Вероватно зог тога што
из мени неразумљивих разлога ниподаштавају наш језик, језик који је после вишевековног
ропства, заране постојања наших школа, културних институција, цркве, тајно постојао. Не
питају се како смо уопште као народ опстали и
како је Вук из пепела васкрсао тај језик, открио
и заележио наше народне песме, приповетке,
пословице и много шта друго суштинско за наш
духовни опстанак, јер је с вишевековним ропством под Турцима нестала наша висока средњовековна култура и писменост, а остали су
само говорни језик и усмено стваралаштво. Како
је Вук успео да својим мукотрпним прегнућима
и достигнућима заинтересује европски Исток
и Запад за нас, за народ скоро пола миленијума ез властите државе, да заинтересује велике
европске писце, историчаре, филологе попут Гетеа, раће Грим, Карамзина, Жуковског, Румјанцева, Хумолта, Шлегела, Аделунга, Ранкеа и
многе друге, као и једног од највећих романтичарских песника, Пољака Адама Мицкјевича, у
емиграцији професора Колеж де Франса, који је
у својим предавањима о словенским књижевностима за примере несвакидашње поетичности
узимао српску народну поезију, говорио усхићено о историји Сра, посено о Косовској ици и
о много чему другом тада важном за нас. Поезију коју је Вук под вишевековном окупацијом,
у разним деловима Балкана насељеним Срима сакупљао, ележио и надљудским напорима
издавао, упоређивао је са великим Хомеровим

гвистичким превирањима у Босни и
Херцеговини, до процеса расрљавања и преименовања српског језика у
Црној Гори, који представљају окосницу аргументоване и искључиво научне (социо)лингвистичке критике ових
језичких тенденција.

Карикатурални врхунац апсурдне
ситуације у историјском развоју српског језика и писма Јелица Стојановић
открива у погуној језичкој политици
која се упркос, а и насупрот историјском наслеђу и здравом разуму одвија
у Црној Гори, као „својеврстан експе-

Бошко Сувајџић образлаже награду Јелици Стојановић
Тако се у књизи Јелице Стојановић
уедљиво потврђује истина да је некадашњи Калајев пројекат о унитарном, осанском језику у новије време
у Босни и Херцеговини врло суптилним механизмима ревитализован и
надограђен, тако да се сада проширује
и изван граница Босне и Херцеговине
(осански и ошњачки језик).

достигнућима, истичући посено наше јунаке,
чије јунаштво је сматрао равним легендарном
јунаштву Грка из Илијаде и Одисеје.
Поред Мицкјевича, за нашу народну поезију
и за наш језик у XIX веку интересовао се и велики пољски граматичар Бантке, аутор пољског
речника Линде, пољски санскритолог Валентин
Мајевски и многи други.

Бисерка Рајчић
Од Пољака са Вуком се преко ечког Пољског
друштва научника и уметника окупљених око
грофа Осолињског, оснивача Осолинеума, односно Матице пољске, веома спријатељио и композитор Франћишек Мирецки, грофов секретар.
Из друге књиге српских народних песама, ојављене 1815. Мирецки је изарао шест које је хармонизовао на клавиру онако како су се певале
у народу, односно како их је Вук слушајући их
од гуслара упамтио и заележио. Захваљујући
Мирецком неколико деценија касније проучавању наше народне поезије на знатно вишем
стручном нивоу посветио је пажњу Стеван Мокрањац, а после њега и многи други.
Године 1817. на путу за Русију Вук је посетио
Краков и Варшаву. У Кракову је упознао Банткеа, а у Варшави Линдеа и санскритолога Мајевског, највеће лингвисте тога времена. На основу
Копитареве препоруке, 1820. Вук је примљен у
Краковско учено друштво.
Од тог времена односи између Пољака и Сра се интензивирају, осо ито по сле пропасти
Другог српског устанка, када гроф Чарториски
почиње да ради на уједињењу порољених Словена и ослоађању од Турака, Немаца, Аустријанаца, Руса, што се, нажалост, на тај начин није
остварило. Уместо тога почиње међусоно занимање за историју, културу, посено за језик
и књижевност, тако да пољски језик почиње да
се предаје на Великој школи, чему је највећу
пажњу посветио Радован Кошутић. Катедра за
славистику реорганизована је 1946. и на њој су
почели да предају нови професори: Крешимир
Георгијевић, Кирил Тарановски, Радован Лалић,
Ђорђе Живановић и Стојан Суотин. У САНУ се
радило на Пољско-српском двотомном речнику.
Пишу се и прве докторске дисертације и низ ра-

римент у вези са статусом и идентитетом српског језика у Црној Гори“.
Књига Јелице Стојановић Пу срско језика и исма у значајној мери
је и књига о Вуку. Не само у студији о
Вуковој реформи српског језика, већ
у свим текстовима у којима се говори
о историјском развоју српског језика
и писма у награђеној књизи. Од сту-

дова из оласти лингвистике, историје, етнографије, филозофије, теорије књижевности, филма,
позоришта...
Још једном, велико, велико вам хвала на присуству и пажњи коју сте ми данас посветили као
лауреату Вукове награде за уметност.

Јелица
Стојановић
На почетку, желим да захвалим СКЗ што је
књига Пу срско језика и исма уврштена у
њено знаменито Плаво коло, уреднику Драгану
Лакићевићу, писцу предговора Милошу Ковачевићу (који је веома заслужан за пут ове књиге, и
за пут српског језика и писма), Александру Милановићу, рецензенту, дугогодишњем сараднику
и пријатељу; а овом приликом, посено, захваљујем жирију који ме је удостојио награде која
носи име Вука Караџића, и, изнад свега, Вуковој
задужини, која, што је посвједочено и у њеном
имену, не заоравља ни дуг према прегаоцу који је српску духовност задужио изузетном величином свог дјела.
Част ми је, неизмјерна, да доијем награду са
именом српског великана, Вука Стефановића
Караџића, који је и својим коријенима, и својим
походима, и својим животом, и својим радом,
саирао све српске просторе и све просторе српског језика, српске културе и српског насљеђа. И
трудио се на њиховом оједињавању, саирању,
повезивању, сусрету, и – укорјењивању. Шта се

Јелица Стојановић
може рећи о Вуку Стефановићу Караџићу, а да
стане у мало ријечи, и да нешто значи. Могу се
рећи општепознате ствари, што, најчешће, није пожељно, али што, почесто, те општепознате,
круцијалне, неизмјерљиве (величином), непоновљиве ствари, пренерегавамо, занемарујемо,
остављамо по страни, прећутимо, и почињемо
да се авимо периферним стварима. И да их,

дије о језику Дуровника у историји
српског књижевног језика у осветљењу
Милана Решетара, Срина католика из
Дуровника, до наших дана, она уедљиво показује унутрашњу модерност
Вукове реформе, која се у сеи мењала
према начелима „опћене правилности“, иако је у полемикама и на идејном плану наизглед остајала иста.
Јелица Стојановић је питању историјског и савременог статуса ћирилице посветила две оимне студије:
Конинуие, расросирање и саус срске ћирилице – кроз вијекове
и анас и Први свјески ра – онос
рема ћирилици и руим срским националним симолима, са изврсним
резултатима.
Књига Јелице Стојановић Пу срско језика и исма, искључиво лингвистичким аргументима и уз примену
строго научних критеријума, прати
развој српског језика у његовом вишевековном распону. У времену када
се у преименовању језика и настанку/
прављењу нових језика на тлу ивше
Југославије, под паском политичких
ирократа и идеолошких цензора, груо мешају лингвистички, географски,
социолингвистички и етнолингвистички критеријуми, када се оживљавају превазиђене научне парадигме
и подмећу историјски фалсификати,
књига Јелице Стојановић не стоји само на ранику језика чијем корпусу
она, као изворни говорник припада,
већ и историје језика као лингвистичке дисциплине која мора ити заснована строго и искључиво на научним
аргументима, историјској истини и
филолошкој скрупулозности.
И на крају, књига Јелице Стојановић
Пу срско језика и исма опомиње
и ескомпромисно рани филолошку
чињеницу да је српски језички простор недељив и да, водећи рачуна о
језику и писму, водимо рачуна не само о историји и традицији већ и о удућности која нам припада.
Бошко СУВАЈЏИЋ

што је горе, надомјештамо суштини. А Вук Караџић је својим подвигом, животом и дјелом,
громада, не само за српски језик, књижевност,
културу, него је његов значај велики и у словенским, европским и свјетским оквирима. И у његовом времену и данас. Може ли ико да замисли
колико и књижевно-језичко насљеђе (српско и
свјетско) ило сиромашније да није Вуковог подухвата. Народно стваралаштво, које је сарао и
ојавио Вук Караџић, спада у свјетске врхове по
умјетничкој вриједности, а уз то је и свједочанство народног духа, отпора, снаге памћења, које чува и народ и традицију. Богатство српског
језика и насљеђе, као и Вуково надахнуће, неуморност, истрајност и љуав, допринијели су да
Вуково дјело уде изузетно и оимом и садржином, и тематском разноликошћу. Оставио нам
је више од 2.000 пјесама у лизу 200.000 стихова; око 120 приповједака; преко 6.000 пословица; лизу 50.000 ријечи, око 200 штампаних
загонетки и још више неојављених; граматике,
рјечнике, путописе, полемичке списе, писма...
као да је имао девет живота! Што почесто није
у стању да уради цијела академија. Општепознато, али и величанствено, непоновљиво, неизрисиво. Изнова рећи, и изнова чути!
Вук Караџић је вршећи реформу српског језика, у временима када је она ила (силом историјских прилика) отргнута од свог континуитета
(који је имала и саирала седам вјекова у српскословенском језику), нашао везивно ткиво у
једном другом (такође значајном) српском језичком континуитету – у старосрпском језику,
тј. у српском народном језику, који има континуитет и у писаној форми, у споменицима који
су писани народним језиком на разним и широким српским просторима од памтивијека, а
сачувано је и у говору, у српском роду. Вук је,
откривајући српско језичко лаго у народним
говорима, трагао за типом говора који највише оједињава и повезује Сре, али и за типом
који је „најправилнији“ (што је он изразио синтагмом „опћена правилност“), а онда и за оним
што је у цјелини за српски језик најсистемскије, што гарантује стаилност језику – шта је најприхватљивије и опште за све Сре, а и шта је
утемељено и заједничко српском језику по многим основама. Вук није желио да заорави Сре ило ког „закона“ и ило ког простора. То је
још једна величина Вукове мисли и реформе о
коју су се многи послије Вука оглушили. То доро, да не кажем најоље, знамо ми који живимо у (данашњој) Црној Гори, тј. ми који знамо
којим језиком говоримо, и који знамо, сасвим
доро знамо, којим је језиком говорила Црна
Гора (односно којим језиком се говорило на њеном цјелокупном данашњем простору) откад се
помиње словенско име и словенска ријеч, односно – од памтивијека... Дакле, Вук је у току своје
реформе истраживао, проматрао, поредио, сазнавао, дуоко промишљао и долазио до најољих рјешења. Зато се око његове реформе сви
отимају, користе њене лагодати, покушавајући
да је подвоје, и да је одвоје од темеља на којима
је саградио Вук Стефановић Караџић. Знам да
сам изрекла општепознате ствари, али, морам
поновити, општепознато, тј. истинито, листаво,
у својој суштини непромјенљиво, ствари ума,
ствари срца и ствари душе, ствари од памтивијека, управо се заорављају, прећуткују, фалсификују, прљају, уништавају, затиру...
И треа их понављати, или, још оље, памтити.
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Програм оележавања јуилеја
Вукове задужине
Прорам оележавања јуилеја Вукове заужине у 2017. оини овијаће се у знаку „Вуково евроско круа“, Окруло сола
у Међунароном ценру за језик и исмо у Тршићу на ему „Вукове нароне риовеке – исочник ауеничне срске розе
са среине 19. века“, Свечане акаемије у САНУ и есничке вечери у Заужини Илије М. Коларца
Наставак са стр. 1
Вуков евроски кру, као ознака оележавања
ове годишњице, оухвата низ посета и пригодних активности у културним и издавачким центрима у којима је Вук живео, деловао и имао
највише значајних људи који су подржавали
његову језичку и правописну реформу. Реч је
о местима у којима је Вук радио и ширио своју
мрежу сарадника и пренумераната за поједине
своје књиге. Овај програм остваривао и се уз
активно учешће домаћина. Кроз његову активност показала и се стратешка рига српске матице за целокупни српски језички и културни
простор, која потврђује доро познату истину да
језик нема граница и да се он распростире свуда где Сри живе и говоре матерњим језиком. У
расправи су посено истакнута места у којима
и се овај програм могао остварити.
БЕЧ: Представници Вукове задужине или
и гости на Славистичкој катедри и у Српскоаустријском друштву. У плану је да том скупу
присуствује проф. др Бошко Сувајџић и мср Мина Ђурић, који и еседили о Вуковој задужини
и њеним активностима. Посену пажњу посветили и издавачкој делатности Вукове задужине и дигитализацији Сараних ела Вука Стеф.
Караџића.
БУДИМ: У сарадњи са Билиотеком Матице
српске и Народном илиотеком у Бе ограду
иницирала и се израда каталога Срска књиа
у Буиму и Пеши. На пригодној свечаности (Текелијанум) представили и се српски писци из
Мађарске чији су текстови ојављени у јуиларној Даници за 2017. годину, а иле и уприличене и пригодне еседе о Вуковим саорцима Сави
Мркаљу и Луки Милованову, као и „вуковцима“
који су или стипендисти Текелијанума.

СОМБОР: У сарадњи са огранком Вукове задужине при Градској илиотеци „Карло Бјелицки“ организовао и се округли сто о Вуковој
задужини и њеном јуилеју, уз приказ документарног филма „Вук и Соморци“.
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Одржала и се Књижевна олимијаа – Репуличко такмичење ученика основних и средњих школа из књижевности,
које организују Друштво за српски језик и књижевност Срије, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Репулике Срије, Школска
управа Новог Сада и Карловачка гимназија. Вукова задужина и у Даници за млае ојавила
најуспешније саставе.
Сремски Карловци са Шишатовцем су места
која је Вук међу првима у преписци именовао
Срским Парнасом, зог „живог Хомера“ – певача епских народних песама који су ту Вуку казивали најлепше епске народне песме и „српског
Хорација“ – Лукијана Мушицког, коме се 2017.
године оележава 180 година од смрти.
ЖАБЉАК: Огранак Вукове задужине – „Фонда ција Ву ко ве задужи не Жа љак–Шавник–
Плужине“ – организовао и свечани скуп на
отвореној позорници у Петњици, на огњишту
Вукових предака, поред Вуковог споменика,
који је 2013. године открио председник Вукове задужине. Том приликом уручиле и се награде ученицима по едницима на конкур су
Перовански јеснички вијенац, представила
и се Даница и друга издања Вукове задужине.
Пригодна еседа ила и посвећена оележавању 170 година од смрти Симе Милутиновића
Сарајлије, 160 година од изласка Његошевог Горско вијенца и других значајних књига којима је
наговештена поеда Вукове реформе.

НЕГОТИН: Академија у склопу Мокрањчевих
ана посвећена Вуку и Хајдук Вељку.
ЛОЗНИЦА: У оквиру 84. Вуковог саора и оележавања седам векова манастира Троноша, Вукове прве школе, као и поводом ојављивања
књиге Срске нароне риовијеке Вука Караџића из 1853. године (издавач ИК Лауна, у сарадњи с Вуковом задужином), у Тршићу и се
организовао ОКРУГЛИ СТО на тему Срске нароне риовијеке Вука Караџића из 1853. оине, као исочник ауеничне срске розе
из среине 19. века. Учествовали и културни и
научни радници који се аве Вуком и његовим
делом, као и истакнути српски прозни писци,
сарадници Вукове задужине, који и, кроз своја

Академик Владимир Костић, председник САНУ, академик Нада Милошевић Ђорђевић (САНУ),
академик Динко Давидов (САНУ), академик Видојко Јовић (САНУ), Маја Гојковић, председница Народне скупштине Репулике Срије, епископ Теодосије, владика рашко-призренски и косовскометохијски, др Миодраг Матицки, председник Скупштине Вукове задужине,
проф. др Бошко Сувајџић, председник Управног одора Вукове задужине, проф. др Љуинко
Раденковић, потпредседник Скупштине Вукове задужине, проф. др Предраг Ј. Марковић,
члан Управног одора Вукове задужине, Младен Шарчевић, министар просвете, науке и
технолошког развоја Репулике Срије, представник Министарства културе и информисања
Репулике Срије, који ће ити накнадно одређен, проф. др Драган Станић, председник Матице српске, Видоје Петровић, градоначелник Лознице, проф. др Валентина Питулић, Филозофски факултет у Косовској Митровици, Живорад Жика Ајдачић, генерални секретар КПЗ
Срије, др Милета Радојевић, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама, и Славко Вејиновић, саветник Вукове задужине.

ТРСТ: У сарадњи са Удружењем Сра Вук Караџић и другим српским асоцијацијама у Трсту
представила и се издања Вукове задужине и
уприличила академија о Вуковој задужини, уз
пратећи филмски запис о њеном раду.

БАЊАЛУКА: Поводом откривања споменика
Вуку Караџићу у центру кампуса Универзитета
у Бањалуци, одржала и се свечана академија –
домаћин Огранак Вукове задужине на Филолошком факултету – на којој и се представио рад
Вукове задужине, Даница и активност огранка у Градишки.

ТЕМИШВАР: У организацији Савеза Сра у Румунији, 21. новемра 2017. године организовала и се свечана академија поводом званичног
проглашења 21. новемра као Дана срско језика у Румунији. Том приликом посено и ило
речи о Вуковим саорцима у ори за српски
језик и правопис, пре свега о Димитрију Тиролу, коме се ове године оележава 160 година од
смрти. Такође, у плану је и представљање јуиларне Данице, отварање изложе и приказ филма о раду Вукове задужине.

ВЕ ЛИ КА ХО ЧА, ПРИ ЗРЕН, КО СОВ СКА МИТРО ВИ ЦА: На Митровдан, 8. новемра, организовао и се дводневни међународни научни
скуп Срска фолклорисика V. Том приликом
представио и се рад Вукове задужине и јуиларне Данице посвећене Косову и Метохији
и Срима свима и свуа. Посеан програм, уз
учешће до маћина, ре ализовао и се на пригодним скуповима у Великој Хочи, на Филолошком факултету у Ко совској Митровици и
Богословији у Призрену.

БЕОГРАД: Реализовали и се програми везани за Дом Вукове задужине, представила и
се активност на дигитализацији Сараних ела
(дигитализација 13 томова Преиске Вука Стеф.
Караџића и израда нормативног регистра имена и географских појмова), приказао и се филм
о Вуковој задужини, а у Музеју Вука и Доситеја ила и отворена изложа Вукових књига и
издања Задужине. Такође, уприличила и се
и посета Вуковом гроу и спомен-кући у Ресавској улици, у којој је једно време Вук оравио.

Отмени свет асне Радомира Путниковића

Т

врдња да се у малом садржи велико, свакоме од нас потврђује се на
многоројним примерима из живота. Тако се и у уметности и књижевности минијатура показује као
један од драгоцених жанровских олика. Као
и некадашњим заљуљеницима у реч или у
слику, она нам се и у данашње време открива
у свој својој лепоти, загонетности и занимљивости.

он и надаље доноси закључке о постојању слојевитих могућности деловања које су пред човеком.
Свестан да нивои и начини живота у друштву
могу ити различити, те да вреди тежити најољим, Путниковић се стално враћа асни, као начину комуникације са читаоцем. Он је намењује
и младим и старијим како и их навео да увиде
шта је за њих доро. Овај аснописац своја остварења ставља у служу човекољуља па неуморно,
описујући различите мотиве и проналазећи погодне ситуације у животињском свету, које нас
неминовно подсећају на наш, опомиње да се не
заоравимо и да велике и мале манифестације
хуманости, великодушности и љуазности ставимо у први план нашег понашања. Јер, показује
се да је остваривање азичних вредности живота

И асна је олик минијатуре.
Ова прастара вр ста тежи да на
малом простору укаже на крупне ствари, а умеће аснописца
лежи у спосоности да у дијалошкој форми, кратко и сажето, повеже сликовит пример са поуком
и тиме причи да нову уметничку
димензију. Колико је могућност
да животиње изговоре неке наше
судове о свету занимљива показује чињеница да и данас, после
више хиљада година постојања
ове мале форме, она не гуи од
своје актуелности.
За књижевника Радомира Путни ко ви ћа а сна је оми ље ни и Гордана Малетић говори на представљању књиге
превасходни жанр којим се ави.
Још у младости, полазећи од запажања о свету лакше када смо у сагласју са нама самима, као и
која је уочио, почиње да ненаметљиво поста- са људима око сее. На овај начин најоље осмивља питања о димензијама и вредностима на- шљавамо своје животно путовање.
шег живота, а ништа мање и о могућностима
Мисао о значају улоге, наизглед мале или веуспостављања односа према њему. Узимајући лике, коју свако од нас има на Земљи, није ниу озир величину света и његову разноликост, шта мање присутна. Управо из ове сагледане

Завршна манифесација оележавања јуилеја Вукове задужине организовала и се у
САНУ, која је ила и један од њених оснивача,
и у Коларчевој задужини, у којој је пре 30 година и основана Вукова задужина.
На свечаности у САНУ, пригодну еседу о Вуковој задужини пратила и пројекција филма о оснивању и раду Задужине. У њему и се,
на примерен начин, учесници скупа подсетили свих оних појединаца који су се својим пре-

Одор за оележавање годишњица

дела, говорили о свом односу према Вуку и његовој аштини. Организовала и се и изложа
издања Вукове задужине и приказао филмски
запис о Вуковој задужини. Посеан програм
реализовао и се у циљу популаризације акције Неујмо срски језик, коју организују и воде
Филолошки факултет у Београду, Министарство
културе и информисања и Билиотека града Београда. И на 46. Ђачком Вуковом саору, такође,
кроз пригодне програме оележио и се јуилеј
Вукове задужине.

У Вуковој задужини, 21. децемра 2016. године, представљена је књига Радомира Путниковића „Триста славујевих песама“ („Креативни
центар“, Београд, 2016) о којој су говорили пријатељи и сарадници Вукове задужине и господина
Путниковића. Уводну реч о овом вредном делу,
коју ојављујемо, имала је Гордана Малетић.

На Коларцу и се, у знаку овог јуилеја, представила Даница Вукове задужине, а у САНУ, која
располаже комплетом дела Димитрија Тирола,
организовао и се пригодан скуп посвећен овом
великом српском прегаоцу.

истине происходе многе Путниковићеве приче.
Уз свест о немогућности и непотрености промене света, писац нас подсећа на његову целовитост и на значај нашег доприноса општој
хармонији. Најважније промене треа да се догоде у нама. Отуда Путниковић одлази корак
даље у својим аснама, допуњава њихов дијапазон не само егзотичним и ситним животињама које се ређе помињу већ своје јунаке доводи
у ситуације у којима ће увидети своје залуде и
променити се. Уместо освете и ликовања, тако
честих у аснама, у којима све треа да дође на
своје место чак по цену страдања јунака, овај
писац уме да премости непријатне ситуације
и да се не заустави после изговорене реплике
и њене поенте. Он помаже читаоцу у увиђању
различитих могућности разрешења сукоа, као
и истине да нисмо сваки пут у
праву. И, што је најважније, да
наша промена може позитивно
утицати и на околину.
Уметничка вредност Путниковићевих асана лежи и у одликама стила. Оне носе извесну
до зу мир но ће и от ме но сти. У
њима нема распричаности, али
има лепих, кратких описа и изни јан си ра не ка рак те ри за ци је
ликова који ово штиво не своде са мо на поуку. Ме ло ди чан,
чист књижевни језик доприноси пријатности читања. Зог велике пажње и минуциозно сти
ко јом при сту па ства ра њу асне и чињенице да је готово цео
свој књи жев ни опус по све тио
овој вр сти, Путниковића с пуним правом можемо сматрати
најзначајнијим нашим савременим аснописцем који спада у први ред српских аснописаца уопште. Зог тога је читање његових прича
за читаоца право задовољство.
То ће потврдити и изор који је пред нама.
Горана МАЛЕТИЋ

галаштвом уградили у рад Вукове задужине.
У програму и учествовали до итници годишњих награда Вукове задужине за науку и за
уметност, као и верни аутори Данице и других
издања Вукове задужине. У израду филмског
записа о Вуковој задужини и припрему поетско-културног програма за свечаност у САНУ,
непосредно ће се укључити Живорад Жика Ајдачић, генерални секретар КПЗ Срије.
Завршној свечаности претходио и и пригодан
песнички програм, књижевно вече на Коларцу,
на којем и наступили, као и седамдесетих година прошлог века, наши најистакнутији песници
који аштине Вукову традицију. У организовању ове свечаности, Одор ће замолити песника
Рајка Петрова Нога да се непосредније укључи
у реализацију песничког програма.
Даница за 2018. и лист Заужина иће посвећени оележавању годишњица Вукове задужине тако што ће пратити све оно што се
током 2017. године уде зивало у оквиру Вуково евроско круа.
Славко ВЕЈИНОВИЋ

У Бечу
представљена
Вукова
задужина
На позив директора Одсека за славистику
Универзитета у Бечу проф. др Алојза Волдана, проф. др Бошко Сувајџић, председник
Управног одора Вукове задужине, одржао
је 25. и 26. априла 2017. године два предавања у Бечу, и то: Фолклорни елемени у
романима Иве Анрића и Вук и Вукова заужина у 20. и 21. веку.
У предавањима је са компаративног стано ви шта раз мо тре на ду хов на при сност
Андрића и Вука, исказана у Андрићевим
есејима о Вуку, али и имплицитно, у његовом стилу и језику. У врло сложеним наративним поступцима, у склопу реалистичке
приповедне матрице, код Иве Андрића осећа се један ток приповедања који води до
Вука и усмене народне приповетке, до матри це на род не књи жев но сти и по е ти ке
усменог оликовања. Андрић, наравно, на
овом темељу остварује врхунски и аутентич ни при по вед ни стил и не по но вљи ви
стваралачки израз. По сена тема ила је
однос историје и фикције у приповедним
световима Андрића и Вука.
У врло лепој атмосфери, пред заинтересованим студентима Одсека за славистику,
представљен је рад Вукове задужине поводом 30-годишњице њеног постојања, уз
детаљно оразлагање свих програмских активности уприличених поводом прославе
јуилеја. Још једном је истакнуто да је Вуково дело у 19. веку представљало визионарску реформу друштва која је спровела
широку демократизацију српског је зика,
књижевности и културе.
Бошко СУВАЈЏИЋ
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Двеста година од погиије Карађорђа

О

ве године навршава се
200 година од Карађорђевог уиства, трагичног догађаја у српској
историји који је имао
далекосежне последице на државни и политички живот Срије, посено на односе двеју династија, Карађорђевића и Ореновића. Те године (1817) покренута је спирала
уистава и насиља и започета ора двеју династија, пуна догађаја од
великог значаја за целокупну историју српског народа XIX и XX века. У
овом уиству налазе се корени династијских орачуна из 1858, 1868.
и 1903. године.
Ђорђе Петровић Карађорђе родио се
на Ђурђиц 3/16. новемра 1762. године у Вишевцу (Крагујевачка нахија)
од оца Петра и мајке Марице. Још као
млад одметао се у хајдуке. Као доровољац ратовао је у Михаљевићевом
фрајкору, у време Аустријско-турског
рата (1788–1791). По сле овога рата,
упамћеног под именом Кочина крајина, Карађорђе је у својству имаше
српске народне војске, установљене
у Београдском пашалуку, по споразуму са везиром Мустафа пашом, учествовао у орама против јаничара из
Видинског пашалука. У време дахијске страховладе (1801–1804), као хајдучки харамаша, штитио је народ и
урзо по стао легендарна личност у
Шумадији. Изегао је Сечу кнезова, а
на Сретење у Орашцу 1804. изаран је
за устаничког вођу. У Првом српском
устанку се истакао као војсковођа ез
премца. Био је истакнути командант
и организатор устаничке војске. Посено се истакао у иткама на Дрлупи (1804), Мишару (1806), у ојевима
у Рашкој оласти (Сјеница, Суводол) и
на Морави (1809) и Лозници (1810), а
командовао је војском која је ослоодила Београд и Шаац (крајем 1806,
почетком 1807). Допринео је уређењу
државе доношењем уставних закона:
1805, 1808. и 1811. Године 1813. измучен олешћу и раздиран црним слутњама о пропасти устанка размишљао
је о пресељењу у Русију. Још у пролеће 1813. у поверљивом разговору са
руским дипломатским представником Теодором (Фјодором) Недо ом,
Карађорђе је изразио сумњу у успех
устанка, а у случају његове пропасти
замолио га је да затражи одорење од
руског двора за пресељење у Русију.
Карађорђе је 21. септемра/3. октора напустио Срију и прешао у Земун са породицом, руским агентом
Недоом, митрополитом Леонтијем
Ламровићем и архимандритом Спиридоном Филиповићем. Преласком у
Аустрију почеле су оптуже да је он
највећи кривац за слом Устанка.
После земунског контумаца, у којем
је провео три дана, стиже у манастир
Фенек са сином Алексом и нећаком

Младеном. Вожд је у манастиру Фе- ји: Петар Дорњац, Миленко Стојконеку ио у тешком душевном растрој- вић, митрополит Леонтије, Јанићије
ству, че сто плачу ћи. Из Фе не ка је, Ђурић, Јаков Ненадовић, Лука Лазапреко Голуинаца, интерниран у Пе- ревић, Вуле Илић... оавештавали су
троварадинску тврђаву, а из ње упу- кнеза Милоша о сваком Карађорђећен у Аустрију, у Грац у који стиже 23. вом ко раку. Кнез Ми лош је у не кајануара/4. феруара 1814. године. Био дашњем е оградском митрополиту
је не за до во љан сво јим
по ложа јем у Гра цу, јер
је од Аустрије очекивао
заштиту, а не заточеништво. Према извештајима аустриј ских вла сти,
у Грацу се држао мирно
и повучено и ио је натмурен и ћутљив. Августа исте године из Граца
креће, преко Мариора и
Загреа, Петроварадина,
Фенека, у Сремске Карловце. Заузимањем руске
владе, са женом, кћери,
два сина и групом угледних уста нич ких ста решина (укупно 749 лица)
сеп тем ра 1814. кре ће
у Бе сараију (Русију) и
26. октора/7. новемра
стиже у Хотин. У Кишиње ву је о ра вио мар та
1815, враћа се у Хотин и
затим иде априла 1816. у
Петроград у којем је оравио девет ме сеци. Ту
је руски цар Александар
I (1801–1825) при мио
Ка ра ђор ђа у зва ничну аудијенцију. Боравак
Карађорђа у Русији изазвао је велику пажњу руске јавности и угледних
личности: уметника, песника, пулициста, чиновника. Познати руски
сликар В. Л. Боровиковски је за време једног од
следећих пријема показао вожду његов портрет Ђорђе Петровић Карађорђе
који је израдио и на лицу
места, према „оригиналу“ дотеривао Леонтију и Петру Дорњцу имао најнеке детаље. Сусрео се са Н. И. Тур- веће пријатеље и људе од поверења.
гењевим који је у свом дневнику на- Леонтије је ио тајни, а Дорњац јавписао: „Његово лице је веома тужно. ни агент Милошев.
Тешко је гледати такве људе који воле
ајно напушта Хотин посвоју отаџину, тако као он и тако качет ком ју на 1817. гоко он, који јој је служио у несрећи и
ди не. Ка пе тан Јор гаћ
у изгнанству...“ Разочаран, схвативши
(Јоргос Олимпиос), рада царска Русија нема намеру да поније учесник Првог
могне његов повратак у Срију, Карасрпског устанка, предводник грчђорђе се окренуо тамошњим Грцима,
ких доровољаца и поратим Хајокупљеним око организације Филики
дук Вељка Пе трови ћа, доче као је
хеерија (Друшво ријаеља) наКарађорђа на реци Пруту и довео
стале 1814. у Одеси. Важан је утицај
га у Галату, лизу Јаша и сме стио
ове организације на Карађорђеву одга у кућу Константина Ипсилантилуку о повратку у Срију и дизању опја. К. Ипсиланти (1760–1816) ио је
штеалканског устанка. Незадовољан
молдавски кнез (1799–1802) и влапријемом у Петрограду, подстакнут
шки кнез (1802–1806), члан фанареволуционарним плановима хетериотског аристократског рода Ипсириста, а жељан искупљења зог напуланти. Његов син ио је Александар
штања завичаја 1813, одлучује да се
Ипсиланти (1792–1828), један од воврати у Срију. Вождови противници
дећих људи Хеерије. Највероватиз редова српске емиграције у Руси-
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није да је у тајне Филики хеерије тек ту посвећен. Тад се заклео да
ће он и његови потомци радити на
ослоођењу Сра и Грка, и успостављању грчког царства уз сарадњу
свих алканских народа. Вође Хетерије на челу са А. Ипсилантијем
хте ли су да Ср и ја уде аза за дизање новог
устанка у Турској. Хетеристи су преузели на сее да Карађорђа преаце
у Срију, а све је поверено Михаилу Ле онардосу. Карађорђе је изигравао олесника који иде
на лечење у ању Мехадију. Преко Буковине и
Трансилваније долазе у
Темишвар 19. јуна/1. јула 1817. У Вршац су стигли два дана касније, затим иду у Белу Цркву, па
Дунавом од Нове Паланке лађа се зауставља између стражарница Дојке и Је ле ше ве ве ли ке.
Карађорђе и његов пратилац Наум Карнар ступили су на српско тле 28.
јуна/10. јула. Леонардос
се вра тио у Те ми швар
да сачека исход догађаја у Срији. Српском оалом Дунава Карађорђе и
Наум су се упутили према Го луп цу, а по сле до
Мораве где су из Орашја 4/16. јула позвали на
састанак Вујицу Вулићевића. Вујица Вулићевић
је из емиграције дошао
у Срију после итке на
Дуљу 1815. и кључна је
личност у односима вожда и кнеза Милоша. Један од пресудних момената у одлуци Карађорђа
да се врати у Срију ило
је писмо Вујице Вулићевића од 2/14.
марта 1816. године, њему упућено
из села Рановца у Пожаревачкој нахији, у којем га лажно оавештава
и уверава да га „народ жељно очекује“ и подсећа га да му се „заклео“
кад је одлазио да ће му ити веран
и такав остати заувек. Вујица је од
привржености Карађорђу прешао
у таор кнеза Милоша, што је ило
кључно у крајњем исходу. Вујица је
сместио Карађорђа у скровито, густом шумом орасло место Радовање. Милош Ореновић је три дана
размишљао о томе шта да ради, а
онда је оравећи у Београду окупио
у Народној канцеларији кнезове и
изложио им цео случај. Једногласно
је решено да се Карађорђе уије. У
доношењу такве одлуке посено се
истицао Павле Сретеновић из Лисовића. Милошеву одлуку о уиству
Карађорђа подржао је еоградски

везир, а затим и Порта. И Турска и
Русија иле су на страни Милоша
Оре но ви ћа. Два на е стог/24. јула
три коњаника: писар Анта Протић,
кнежев поверљив човек Тома Вучић
Перишић и Павле Сретеновић носили су поруку Вујици Вулићевићу:
„Ако се глава Карађорђева сад у Београд не донесе, то нека знате да ће
и моја и ваша изгуљена ити, и целога народа пропаст из тога следовати“. Они су са Милошевим момцима у Паланци чекали исход. По
налогу кнеза Милоша и везира, Вујичин момак Никола Новаковић секиром је 13/25. јула уио Карађорђа
и потом му одруио главу. Наум је
уијен из пушке. Анта Протић, Тома Вучић и Павле Сретеновић су
вождову и Наумову главу у исагама донели истога дана у Београд, а
кнез Милош је сутрадан главе дао
једном еоградском касапину да их
одере и да са њих скине кожу главе (оразину). Оразину испуњену
памуком кнез Милош је предао еоградском везиру 15/27. јула. Урзо
је Карађорђева оразина, заједно са
Наумовом, послата у Цариград.
Милош је кривицу за овај злочин
сваљивао на Вујицу Вулићевића и самога Карађорђа. Док су Турци ликовали зог Карађорђевог погуљења,
народ у Срији је ту смрт схватио као
трагедију коју су тајно ожалили као
гуи так не чег свог, не чег не на докнадивог и светог. Вујица Вулићевић,
прогањан грижом савести, у знак покајања подигао је 1818. године цркву
рвнару између Велике Плане и Радовања, названу у народу Покајница.
Црква је посвећена Преносу моштију
светог Николе.
Вождово тело је заједно са Наумовим сахрањено испод једног реста у
лизини места уиства. Карађорђева глава ез оразине ила је сахрањена недалеко од данашње Саорне
цркве 17/29. јула. На захтев кнегиње
Љуи це 1819. го ди не Ка ра ђор ђе во
тело пренето је из Радовања у Тополу и сахрањено у гроници десно од
улаза у тополску цркву. Карађорђева
глава откопана је марта 1820. и пренета у Тополу где је састављена са телом. Његови посмртни остаци су се до
1930. налазили овде, када су пренети
у Опленачки маузолеј.
Када је четрдесет година после Вождове погиије, у Срији одлучено да
се вођи Првог српског устанка подигне споменик, Порта у Цариграду је то
одлучно заранила, користећи се сизеренским правима. Тешко је наћи
ре чи ти је све до чан ство о не у га слој
репутацији Црног Ђорђа, узора свим
каснијим по кретима хри шћанских
народа у европском делу Османског
царства.
Влаимир МЕРЕНИК
Неојша ДАМЊАНОВИЋ

Значајна година – 1847.
Гоина 1847. смара се оеоносном оином у олеу усвајања и увођења нароно језика
у срску књижевнос и рихваања Вукових реформаорско-росвеиељских иеја
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свечаној сали некадашњег највећег еоградског хотела „Код Јелена“ ко ји се та да звао
и „Старо здање“, са госто ва њем пан че вач ке глу мач ке
трупе, Београд је до ио своје друго, привремено, позориште. Да и се
1847. године оновио рад театра у
вароши прво се заложило Читалиште еоградско, чији је председник
ио огати трговац-извозник капетан Миша Анастасијевић, а потом
је кнегиња Персида Карађорђевић
дала прилог од 60 дуката. Наравно
да је главни иницијатор свега ио
књижевник Јован Ст. Поповић, чији
је историјски комад Милош Оилић
ио премијерно изведен у преправљеној хотелској главној сали.
По статистици, у овом театру за девет
месеци ансамл Николе Ђурковића из
Панчева приказао је 85 представа, међу
којима је са великим успехом изведен
и Малетићев комад Аоеоза есмрном Карађорђу чије извођење је раније
еоградски паша зарањивао.

Дора осоина тог позоришта ила
је да су сви комади приказивани на
народном језику, иако је и у ондашњој
Кнежевини Срији ио зарањен Вуков правопис.
Од када је уставоранитељска влада
повољно решила питање његове поезије, Вук Караџић је све чешће навраћао у Београд. Средином маја 1846.
године он је стигао у Београд са пријатељем адвокатом Мојсијем Георгијевићем и после 37 година посети родно
село Тршић, где ће, касније, купити
велико имање. Док је у Срији 1847.
године још важила зарана штампања књи га Ву ко вом азу ком, го то во
истовремено у Бечу су иле ојављене
Песме Бранка Радичевића као и слоодарски Његошев Горски вијенац, који су или најуедљивији доказ да се
најлепша и најтананија лирска осећања, као и највеће филозофске мисли
могу исказати „простим“ народним
је зиком. Својом значајном расправом Ра за срски језик и равоис
млади Ђуро Даничић научно је потврдио Вукове далекосежне реформаторске идеје, посено истакавши: „Међу

свјема данашњијем правописима Вуков је најсавршенији, па је зато и за
српски језик најољи...“ Те исте године
Вук је у свом преводу ојавио и Нови
завје, који је још више потврдио да
је чистота народног говора погодна и
за „свете књиге“. Зато се 1847. година
сматра за поедоносну годину у погледу усвајања и увођења народног
језика у српску књижевност.
Док је 1847. година ила поедоносна у погледу прихватања Вукових реформаторско-просветитељских идеја
у великом делу Европе, као и у Бечу,
зог наглог осиромашења радника и
сељака дошло је до све већих и огорченијих протеста јер су се изгуиле
све варљиве илузије у вези са француском револуционарном паролом:
сло ода, ратство, једнакост. И Вук,
као и кнез Михаило, или су на страни поуњеног народа, одлазили на састанке младих родољуа. Одазивајући
се позиву руског цара Николаја, који
је сурово казнио поуњене декаристе, крајем 1847. године кнез Михаило је на путу за Петроград свратио у
Варшаву, где је имао доста познани-

Коста Димитријевић
ка за време своје емиграције. Иако је
од руског цара примљен на највишем
нивоу, као да је и да ље на српском
престолу, кнеза Михаила разочарала је ње го ва рав но ду шност пре ма
коначном решењу одласка Турака из

Срије. На све кнежеве примеде цар
Николај је дипломатисао при одговорима, остајући привржен политици
интересних сфера великих сила. Следеће године кнез Михаило је поздравио револуционарну 1848. годину и
пад омраженог у народу канцелара
Метерниха, али је треало још доста
времена да прође до његовог повратка на српски престо.
Крајем те знамените 1847. године
умрла су у Београду два позната српска писца. Крајем новемра ила је
сахрана ученог путописца и оснивача
српског театра Јоакима Вујића (1772–
1847), а последњег дана у години умро
је историчар и епски песник „Серијанке“ Сима Милутиновић Сарајлија,
учитељ владара Његоша, велики оожавалац српског вожда којем је посветио оимно дело Траеија вожа
Карађорђа. Оојица су свечано сахрањени на грољу Светог Марка код Ташмајдана.
(Из књиге Косте Димитријевића Векови Беораа: Сароеораска хроника, Прометеј, Београд, 2011)
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ма већ пола века како Вељ ко Пе тро вић
(Сом ор, 5. 2. 1884 –
Бе о град, 27. 7. 1967)
не столује и не еседи у оном усправном и поноситом,
неупоредивом слогу стаса и гласа.
Заправо, ио је у прелазном и тако вратоломном суноврату минуле
равнотеже, последњи наш еседник
првога реда. Није марио за чујност,
нити за упитаност слушалаца, уосталом и гледалаца око сее. Био је зацело читава епоха. Онај који је, напоредо с Алексом Шантићем, оновио нашу родољуиву песму. И ио је
приповедач ез чијег и хроничарског инстинкта остало незаележено и неусвојено много шта у српском
националном животу и ићу. Његов,
српски север још и најчешће, све са
Раванградом и Карловцима, надноси се још и дан-данашњи на све нас.
У исти мах и као понос, и као стигма. А његове успомене с елементима прустовског осећања за микрокосмос, аш онако како их је у његовим реченицама равурозно уочио
Мирослав Крлежа, у континенталним нашим ноћима трепере као воштанице, у носталгичном светлу југа. Био је, наиме, изузетно горд на
своје херцеговачко порекло, као што
вармеџијску, скоро савршену нашу
историјску варош Сомор нити дозива, нити призива него у њој јесе.
Његово приповедање наоко тече лагано, у опусу од две стотине проза,
али је, аш као велике наше равничарске реке, скроз и скроз у потмулом страху али и прижељкивању
непогода сваке врсте, поплава, громова, пожара, пандемија, недвосмислен, можда и једини крвљу и страшћу оверен наш геополитички атлас
ачких видика.
Заележили смо давно, пре више од
педесет година (1964) како је он по-

ДРАШКОВ РАБОШ

Како је еседио Вељко
следњи наш писац који за све мари.
И у тој свезнадарској страсти, која је,
између осталог, инспирисала стотине
одредница Станојевићеве Енциклоеије, заиста је ила налик на вечити
дечачки поглед његовог Брацике који,
на долми, гледа свуда унаоколо.
Срећом, до краја свог овоземаљског
живота, сачувао је неопходност интимног казивања. Није марио магнетофон: ио му је налик на ону вечиту
тетку из времена његовог курмахераја, која из суседне сое вечито, ајаги,
ситан везак везући, прислушкује загрцнуте изјаве љуави девојци из куће. Чак се може поставити гранична
линија из његових писаних и, на несрећу, недовољно сачуваних еседа.
Познајем, а и дознајем за два таква
звездана тренутка.
Пре ма ка зи ва њу ње го вог мла ђег
суграђанина, такође рођеног у соморској Црквеној улици, у време суморно и оскудно, одмах после Другог
светског рата, у соморској „Слооди“,
истој оној у којој је Александар Саша
Петровић неколико деценија касније чуо ци ган ску пе сму „Ђе лем, ђелем“, Вељко је, по социјалном налогу
да културу треа прилижити радницима и сељацима, држао предавање о
историји културе. И таман кад је стигао до ере Наукодоносора, нестало
је светла. Рестрикције струје иле су
тада неочекиване, и дугим паузама
озлоглашене. Тек тада се Вељко винуо
у огате меандре своје довитљивости
и својих асоцијација. Мој Милан је
тврдио да је то ило неупоредиво.

писац за кога је Скерлић, његов незаоилазни Скерла, строго аналитички а опет раздрагано тврдио да је од
оних који су лидери, и то првога реда. Све у свему, Вељко је ио у свом
елементу. Окружен пажњом и слухом
младих, у самом центру приповедања, прав као ја лан, она кав ка квог
су га го спо ђе до ро упам ти ле ка да
је из своје некадашње Влајковићеве
ули це ишао, тачан као швај цар ски
сат, у Народни музеј где је ио владар, управник, тумач, такорећи све
и свашта.

Њ

Вељко Петровић
А затим, некако у 1964, његовој јуи лар ној го ди ни, Бо шко Ко вачек и
ја смо одвели наше студенте на велики јавни Вељков час. Било је канда пролеће: на тераси виле у Теодора
Драјзера улици, на Дедињу, са огатим Ма ри ним по слу же њем, и ли
смо дочекани као рођаци из завичаја. Да, да, Вељко није пропуштао да
понавља како поглед са те простране терасе иде аш у правцу његовог
Сом о ра, ње го вог Но вог Са да... Било је тихо и свечано. Наши тадашњи
студенти и сад памте како је еседио

Савремена српска
фолклористика
На Палама, у Реулици Срској, оржан чеври међунарони
научни ску „Савремена срска фолклорисика“

З

ахваљујући сарадњи великог роја
културних и научних институција – Филозофског факултета Пале
Универзитета у Источном Сарајеву,
Филолошког факултета у Бањој Луци, Удружења фолклориста Срије, Института
за књижевност и уметност (пројекат Срско
усмено сваралашво у инеркулурном
коу), Универзитетске илиотеке „Светозар
Марковић” и Вукове задужине – успешно је
организован међународни научни скуп Савремена срска фолклорисика IV. Након Новог Сада, Београда, Тршића и Ниша, конференција је одржана на Палама, 7. и 8. октора
2016. године, указујући на ширину геокултурног простора који српска (и словенска) фолклористика заправо оухвата. Нешто мање од
тридесет излагача ило је подељено на пет
различитих секција, током којих су учесници реферисали и дискутовали о појму границе у фолклору, оредној и календарској години, сакупљачима и проучаваоцима фолклора,
односу савремене фолклористике и студија
културе. Подтеме скупа показују да је реч о научном догађају који тежи да покрије актуелне
и савремене оласти интересовања у фолклористици и да осветли националну културу на
нов начин, истовремено одајући почаст историји проучавања фолклора у Срији и пружајући дијахронијски пресек, посено подтемом
која је посвећена културним делатницима и
прегаоцима у овој оласти.
Захваљујући принципима које заступа, овај
скуп представља спој еталираног, провереног, с

једне стране, и модерног, иновативног, са друге,
што се показало као продуктиван приступ, с озиром на то да је наредна конференција увелико
заказана за текућу годину, а као локација одаран
је Призрен. Међународна и регионална сарадња
још једном су се наметнуле као потреа савремене хуманистике, која се већ неко време налази у
незавидном положају, приморана да стално доказује своју сврху и значај. Исти је случај и са интердисциплинарношћу. Учесници скупа или су
компетентни истраживачи из различитих оласти, као што су наука о књижевности, етнологија,
антропологија, етномузикологија и етнолингвистика, јер је фолклор синкретична творевина и,
као такав, тражи да уде сагледан и интерпретиран из различитих перспектива.
Својим присуством подршку скупу су пружили и присутне поздравили домаћини – Драга Мастиловић, декан Филозофског факултета
на Палама, Младенко Саџак, декан Филолошког факултета у Бањој Луци, Саша Кнежевић
и Бошко Сувајџић, који је уједно имао и част
да отвори пленарну седницу. Он је у свом излагању пролематизовао јужнословенско културно наслеђе на примеру угарштица и осврнуо
се на и данас актуелна питања њиховог порекла и припадности. Јужнословенским темама
авила се и Оксана Микитенко, која је говорила о тужалицама, посену пажњу посвећујући оредима везаним за задушнице, као и Ана
Плотникова, која на примеру теренских записа
„вилинских песама” доноси нове закључке о једном познатом и архаичном мотиву. У наставку
су учесници скупа или у прилици да присуствују представљању штампаних зорника на-

егове еседе су имале кар не ре а рокног при по ве да ња.
Зачињене не одвећ
анег до та ма, пригушеним споразумевањем, дозвоље ном ипак дво сми сле но шћу. У
основи, иле су слојевите. Увек су
задржавале информативни, скоро
катедарски ниво претходних пасуса. А онда су се одједном ациле у
вртлоге савремености и прошлости,
трагајући ез прекида за дахом живота који ће опстати, дакако.
Моја искуства и у Београду, и у Карловцима, и у Новом Саду, у нашој кући, го во ре ка ко ипак ни је одо лео
чаши пенушавца (исер „Чока” је ио
жешћи него „Фрушкогорски исер”).
Намах су се опустили познати већ ркови, чувани у свом стајлингу и ноћу,
с оавезним рковезом, мало је предахнуо, тихо се већ замарајући. Тако

сталих као резултат претходних конференција
на тему савремене српске фолклористике, као и
трећег по реду зорника из едиције Биљни све
у нароној кулури Сра, коју уређује проф. др
Зоја Карановић, један од иницијатора ових фолклористичких скупова.
О сакупљачима и проучаваоцима фолклора
говорили су Зоја Карановић и Данијела Поповић
(о Маринку Станојевићу као регионалном сакупљачу), Соња Петровић (о неојављеној зирци
Миодрага С. Лалевића), Валентина Питулић (о
сватовским песмама у записима Јастреова),
Бранко Златковић (о Вуку и Сарајлији), Вера
Шарац Момчиловић (о кусто сима Етнографског музеја као сакупљачима и проучаваоцима етнографске грађе из Барање), Зона Мркаљ (о
ауторима читанки и школских приручника као
проучаваоцима фолклора), Данијела Петковић

Значајан научни допринос
Савремена српска фолклористика је научни скуп који из године у годину одржава
квалитет научне мисли и тиме оправдава
свој континуитет. То је међународна конференција која промовише мултидисциплинарност и поставља високе критеријуме
савременој науци о фолклору у Срији и
региону. Фолклористика као савремена
научна дисциплина захтева да се удруже
капацитети свих сродних оласти проучавања како и се дошло до валидних и утемељених закључака. Зог тога је изузетно
значајан научни допринос који ови скупови пружају истраживању националне културе, али и шире културне матрице.
(о Драгутину Костићу као проучаваоцу усмене
епике), Саша Кнежевић (о Илији Дивјановићу
и пролему аутентичности фолклора), Марина
Младеновић Митровић (о свештеницима као
сакупљачима народних приповедака).
Појам границе такође се показао као подстицајна тема, те су се њоме авили Андреј Мороз
(руско-елоруским пограничним подручјем),
Ана Вукмановић (представом моста у усменој

сам, коначно, могао доћи до речи. Погрешно се тумачи да је ио одвећ сујетан. Био је изузетно поносан на своје
порекло, своје градове (међу њима су
и Пешта, и Сарајево, и Београд, и Загре). И није чудо већ неминовност,
како је волео да каже Дејан Медаковић, како је ио грдно несрећан на сахранама – ипак се онде у тим нашим
тужним поворкама и над отвореним
гроовима, говори више него о њему,
са једном од најмаркантнијих наших
фаца. Но у томе није ило застрањивања, никако. Имао је скоро детињи
потез освајајући погледе, пажњу, читаоце, али још и више слушаоце. Није
то ила реч с Амона, него из ајковитог његовог света.
У једном писму ми је замерио што
га – а звао ме је Драшкоци – нисам
позвао на одрану моје докторске тезе, 1966. године. Каже, Мара о томе
дознаје из новина, а он и намах дошао и у првом реду навијао за докторанда. (Узгред: у мојој дисертацији
читаво поглавље је посвећено Крлежи ном есе ју о Вељ ку. Зна се: у интимном кругу Вељко га је увек звао
Фриц.) Да сад исти ни то до пи шем,
Ма ру и ње га ни сам звао из ри чи то,
и ни ка ко из сфе ре за о ра ва. По огу, ка да и у оној ве ли кој дво ра ни
у новосадској Његошевој 1 угледали
Вељ ка, ни ко не и ма рио ни за мене, ни за оно што говорим и раним.
Његов Драшкоци, коме је написао 33
писма, махом још нео јављена, свесно га је изневерио. Тихо у сеи, после пола века, кајем се одиста. А ко
зна, можда и, на крају крајева, он
узео реч и про ту мачио и Фри ца, и
„она времена“, и мене, и сав остали
свет. Моје је да сад само нагађам. Јасно је као дан да ни тада ни једна еседа не и ила налик на његову час
патетичну, чак иронијску, час ајковиту, чак престрогу реч.
Др Драшко РЕЂЕП

лирици), Наташа Станковић Шошо (појмом границе у народној ајци), Даница Јовић (границама жанра породичног проклетства), Драгана
Панић Кашански (границама олика напева у
староосанском певању).
Један рој истраживача говорио је о новим олицима фолклора, представљајући савремене
теренске записе, док су други трагали за новим
истраживачким рутама у познатој грађи. Љуинко Раденковић и Драгана Ђурић авили су се
катанцима на мостовима, Бранко Ђупурдија ојканом као српском оредном песмом, Александра Бјелић и Јасмина Катински епитафима на
надгроним споменицима чајетинског гроља, а
Ирена Медар Тањга походним поворкама у ијељинском селу Батковић. Јеленку Пандуревић интересовала је савремена фолклористика између
„народне уметности” и културне индустрије, док
је лингвисткиња Маја Калезић рад посветила
оасвуолеу, истражујући апотропејска својства ове иљке. Сузана Ђорђевић Пејовић излагала је о смрти Реље Крилатице у јужнословенском
контексту, Татјана Вујновић сумирала је сватовске песме у Вуковој зирци, а Марија Стањукович авила се компаративном анализом мотива
чудесног рођења јунака у српској и филипинској
епици. Механизми транспозиције усменог текста у писани и сложени односи усмене и писане културе нашли су своје место у излагањима
Маријане Митрић, која је говорила о епској јунакињи у савременој драми; Бранка Летића, који је говорио о причи као поетици ајке; Ливије
Екмечић, која је сагледала усмени и књижевни
текст као варијанте и Жељке Пржуљ, која је свој
рад посветила активирању токова усмене традиције у делу Бранка Ћопића.
Међу учесницима конференције ило је афирмисаних стручњака из Срије, Репулике Српске, Русије и Украјине, а заједно и равноправно
са њима излагали су млади истраживачи фолклора. Посена вредност овог скупа лежи у томе
што је он реализован захваљујући удруженом
напору институција из Срије и Репулике Српске, доприносећи на тај начин важном процесу
децентрализације научне мисли и охраривању
сарадње и контаката научно-оразовних и културних установа у окружењу.
Марина МЛАДЕНОВИЋ МИТРОВИЋ

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Књижевна олимпијада

Р

епуличко такмичење из књижевности за
ученике основних и средњих школа – Књижевна олимијаа одржано је 13. и 14. маја 2017. године у Карловачкој гимназији у
Сремским Карловцима. Организатори такмичења су Друштво за српски језик и књижевност Срије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Репулике Срије и Карловачка гимназија.
Првог дана такмичења, у суоту, 13. маја 2017. године,
такмичило се 384 ученика основних школа. Од тога 226
из седмог, а 158 из осмог разреда. Другог дана такмичења,
у недељу, 14. маја 2017. године, такмичило се 588 ученика средњих школа и гимназија (први разред 221 ученик,
други 157 ученика, трећи 167 и четврти 43).

Свечано уручење диплома награђеним школарцима
оављено је у Карловачкој гимназији. Награђено је 280
такмичара, и то: 216 ученика гимназија и средњих стручних школа и 64 ученика основних школа. Сви поедници
су доили иломе и вредне књиге, међу којима су ила
и издања Вукове задужине која је и ове године наградила поеднике овог такмичења. Књиге и захвалнице су
уручене и наставницима чији су ученици освојили једну од награда.
У пратећем програму Књижевне олимпијаде, наставници (пратиоци) и ученици имали су прилику да оље
упознају Карловачку гимназију, најстарију гимназију код
Сра, основану 1791. године, и Сремске Карловце, град
културе и уметности на Дунаву.
Саша ЈЕФТИЋ

Такмичари на Књижевној олимпијади у Карловачкој гимназији
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Уручена награда
Дејан Меаковић

Ж

ири за доделу награде Дејан Меаковић – у саставу: Драшко Ређеп, председник, и чланови Радован Поповић и Бошко Сувајџић – на седници одржаној 11. октора 2016. године у Вуковој задужини једногласно је донео одлуку да
се награда Дејан Меаковић за 2016. годину додели академику Љуомиру Симовићу, истичући да је он у својој неуиној и веома
уицајној лирици оновио моиве и ромишљања хоочасничко оимања уо наше амћења, у нерелеу оше заорава и лежерне заенуоси, која најчешће оражава размељивос сиромашних. Оно шо су
еесеих оина, као окровење, али и као у евали Свеислав Манић,
Дејан Меаковић и Васко Поа, у вишеслојној, нијансираној и лемениој
есми Симовићевој се јавља као ослеично веровање.
На пригодној свечаности у Дому Вукове задужине, 6. априла 2017. године,
уручена је награда лауреату Љуомиру Симовићу за књигу До Оа и Хуануа,
у издању Танесија. Др Драшко Ређеп оразложио је одлуку жирија, а о награђеном делу и лауреату говорио је Бошко Сувајџић.
Награду Дејан Меаковић до сада су доили: Момо Капор, Миодраг Б. Протић, Мирко Демић, Василије Крестић, Радивоје Стоканов, Александар Гаталица, Динко Давидов и Нада Милошевић Ђорђевић.
Награду додељује ИК Промееј у Новом Саду.
Снежана БОЈИЋ

ПОВОДОМ УРУЧЕЊА НАГРАДЕ „ДЕЈАН МЕДАКОВИЋ”

Реч академика
Љуомира Симовића

Н

еоичан је осећај када
примате награду која
носи име човека кога
сте познавали, с којим
сте се колико до јуче
сретали и разговарали, и с којим сте
се чак, као и у овом случају Дејан
Медаковић и ја, у једном тренутку,
нашли на истом послу. Мислим на
монографију о сликарству Младена Сриновића, која је ојављена уз
његову велику изложу у Галерији
САНУ 2005. године, и у којој смо се
Дејан и ја, полазећи из различитих
праваца, срели пред сликама нашег
заједничког пријатеља. Ја сам у тој
монографији писао о Младеновим
сликама, витражима и мозаицима,

Академик Љубомир Симовић
говори на уручењу награде
а Дејан је у њој ојавио текст о четири сновиђења, која су у њему проудиле Младенове слике.
Оично се очекује да је у награду
уграђена извесна временска дистанца
и перспектива, коју оезеђују имена
старих писаца. У овом случају, те дистанце и има и нема. Нема је, зато што
је Дејан Медаковић наш савременик,
а и не мора да је уде, јер је вредност
ове награде оез еђена ре зултатима Медаковићевог рада. Међутим, те
временске дистанце и перспективе у
извесном смислу ипак има: њу оезеђује предмет Дејанових истраживања. Као историчар уметности, Дејан се
враћа у прошлост, и прати померање
Сра у Подунавље пре Велике сеое
1690. године. Затим прати саму Велику сеоу, и њене последице у уметности. Средиште његових интересовања
је Подунавље, центар његових истраживања је арок. При самом помену његовог имена, сећамо се његових
књига Пуеви срско арока и Траом
срско арока, којима ја редовно додајем и две књиге ојављене у плавом
колу Српске књижевне задруге: Срска уменоси у XVIII веку и Срска
уменос у XIX веку, ое настале у
оквиру рада на великом Задругином
пројекту Историје српског народа. Из
тог свог подунавског средишта, пратећи његово значење, Медаковић се
креће у све ширим концентричним
круговима. Кад и се направила мапа

његових истраживања, она и захватала врло пространу територију, густо
испуњену именима градова, села, манастира, цркава, именима уметника и
насловима њихових радова. Дејан једним погледом, као јединствену целину, оухвата све: сликарство (не само
арока него и рококоа, класицизма и
романтизма), вајарство, градитељство,
графику, дрворезарство, минијатуру,
дуорез, ситну пластику, уметнички
вез, кожне повезе књига.
О ефикасности и резултатима Меда ко ви ће вих ис тра жи ва ња пи са ли
су, и писаће, стручнији и позванији.
Ја их у овој прилици навео само један
пример, на коме се може видети како после његових анализа слика наше
културе не остаје иста. Ради се о сликарству Ђуре Јакшића. О Ђури су писали углавном књижевни историчари,
који су, авећи се његовом поезијом
и драмом, и не гледајући његове слике, његово сликарство помињали, како
каже Медаковић, „само успутно“. Ђура
Јакшић је слављен искључиво као велики романтичарски песник, у чијој
сенци је, заорављен и невиђен, чамио Ђура Јакшић сликар. Дејан Медаковић, међутим, улази у ту сенку, и из
ње износи на светлост Ђурине слике, и
доказује нам да је Ђура „кадар да се у
надахнућу вине и до највећих сликарских достигнућа“. И открива нам да је
с његовим сликама „српски романтизам достигао свој врхунац“.
Дејан Медаковић, кроз 18. и 19. век
(који он продужава до 1918. године)
прати европеизацију српске културе и
уметности. Али се ни ту, на 1918. години, неће зауставити. Него ће, оавивши велики посао у минулим вековима,
стићи и до нашег времена, и позаавити се сликарством Миће Поповића,
Стојана Ћелића, Бате Михаиловића,
Воје Станића и већ поменутог Младена Сриновића. Не ограничавајући се
на своју струку, он се отискује далеко
ван свог арока и Подунавља, у друге и даље оласти, у којима поставља
своје међаше. Један од тих међаша могао и ити наслов једне од четири његове књиге песама, КАМЕНОВИ, док и
други могао ити наслов који покрива
четири књиге његове мемоарске прозе, ЕФЕМЕРИС. Може ли се замислити
распон већи од распона који означавају ова два појма?
На крају, не могу да не кажем да ова
награда, ар у овом случају, производи
и неке неочекиване последице. Она, у
овој прилици, омогућава и затварање
једног круга, који се отворио пре 59 година. Наиме, године 1958, ужички Клу
студената је ојавио прву књигу песама
једног младог песника. А у сарајевском
часопису Израз ту књигу је лепом критиком дочекао један млади књижевни
критичар. Сад се тај песник и тај критичар, који одавно више нису млади,
поново срећу, у сличним улогама као
и пре 59 година: песник је написао једну књигу путописа, а критичар је, овог
пута у улози председника жирија, ту
књигу дочекао као некада ону танушну
књигу песама. Драго ми је што смо Драшко Ређеп и ја дочекали да се тај круг,
после толико времена, овако затвори.
Хвала члановима жирија, Драшку
Ређепу, Бошку Сувајџићу и Радовану
Поповићу!
Хвала „Прометеју“!
Љуомир СИМОВИЋ

ПРЕДСТАВЉЕНА ДАНИЦА 2017.

Срима свима и свуда
У Малој сали Коларчеве заужине, руо феруара ресављена је Даница
за 2017. оину. Дваесе чевро изање срско нароно илусровано
каленара освећено је Срима свима и свуа и оележавању
риесеооишњице раа Вукове заужине

О

ра ћа ју ћи се мно горој ној пу ли ци, др
Бошко Сувајџић, председник УО Вукове задужине, истакао је да је
расправа о Вуку увек подразумевала и расправу о друштвено-историјском курсу и политичком тренутку
у коме се налазимо. Он је додао да
отуда није случајно што се, некако
у исто време, први пут после 165 година, појавило фототипско издање
Вуковог Ковчежића, у издању Вукове задужине и уз изврстан поговор
академика Наде Милошевић Ђорђевић, који је готово у потпуности
посвећен проскриованом Вуковом
чланку Сри сви и свуа, и што се
под истоветним насловом појавио
изор Вукових предговора, критика,
полемика, чланака и писама које

јављен Месецо слов, за Ср е сва три
закона, а задржане су су и редовне
рурике: Освељења, Нарона књижевнос и уменос, Свео савска
чианка, Језик, Оисаније намасира, Први срски усанак, Нарони кувар, Асрономија и Заужине, као и
списак пренумераната.
Своје прилоге, пулици у Коларчевој задужини представили су многоројни аутори „Данице“. Љуинко
Раденковић је говорио о Јесењим разницима. „Код алканских Словена се
сматра да празник Преоражење 19.
августа представља крај лета и почетак јесени: Тада се преорати и лист
у гори и камен у води, и од овога дана почиње јесен“. На тај дан последњи пут у години дозвољено је купање
у реци. Да се Преоражење схватало
као гранично време показује и оичај

дужине у Београду и њеног огранка у Љуљани, као и Канцеларије за
дијаспору Владе Репулике Срије и
града Бе ограда. На видео-иму посетиоци промоције у Коларчевој задужини или су у прилици да виде
споменик Вуку Сте фановићу Караџићу у Љуљани који је реплика дела вајара Петра Уавкића насталог
1889. године, као и слике дугих спомен-оележја творцу српске ћирилице подигнутим у свету.
Професорка Валентина Питулић заинтересовала је пулику Послењим
заисима нароних умоворина у селу Кусце крај Гњилана. Она је рекла да
је ово село, које има 400 становника,
успело да одоли многим невољама и
пре НАТО омардовања Савезне Репулике Југославије и после егзодуса
Сра 1999. године.

Свечано представљање Данице 2017. на Коларцу
је приредио проф. Душан Иванић.
И Даница за 2017. годину посвећена је Срима свима и свуа, што је
прилог не само оележавању великих вуковских јуилеја, већ наглашавању суштине његове идеје. Даница Вукове задужине за 2017. годину представља репринт не самог
Вуковог текста већ његовог менталног садржаја и потрее да се онови
и иновира духовно и језичко „интересовање за све Сре ма где оитавали, истакао је Сувајџић.
„Даница за 2017. годину, коју је, као
и претходна 23 годишта, са мером и
укусом уредио др Миодраг Матицки,
у време великих јуилеја Вукове задужине, 30 година од њеног другог
оснивања (први пут је основана 1937.
године), посвећена је Срима свима и
свуа. Тиме се посведочује насушна
друштвена потреа да се, према вуковском узору, у тешким временима у којима се као народ налазимо, оухвати
целокупно духовно, културно и језичко пространство Сра ма где да се они
налазе. Прилози у Даници, изузетно
огати и разноврсни, својом вредношћу промовишу Вуково дело као изразито модерну тековину српске културе,
као ненадмашени оразац храре, визионарске и еспоштедне националне
оре“, рекао је Сувајџић.
Представљајући ново годиште Данице Сувајџић је рекао да је као и у
сваком годишту и у овој Даници о-

у јужном Банату да се уочи овог празника пале ватре око којих се окупља
омладина и прескаче их. Раденковић
је рекао да су осим Преоражења, као
граничног празника између лета и јесени, важнији јесењи хришћански и
народни празници: Велика Госојина
28. августа, Усековање 11. септемра,
Симеон Солник 14. септемра, Мала Госојина 21. септемра, Крсован 27. септемра, Покров Пресвее
Боороице 14. октора, Свеа Пека
27. октора, Мирован 8. новемра,
Аранђелован 21. новемра, Мраинан 24. новемра.
На окривање исе Вука Сефановића Караџића у Љуљани подсетио
је Славко Вејиновић, саветник Вукове
задужине. Према његовим речима,
споменик је откривен осмог јула 2016.
го ди не. „На при год ној све ча но сти,
споменик су открили градоначелници Београда и Љуљане, Синиша Мали и Зоран Јанковић уз поруку да овај
догађај доприноси још чвршћој сарадњи два града. У име града Београда
присуствовао је секретар за културу
Владан Вукосављевић, а у име Вукове задужине др Миодраг Матицки,
пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве задужине, проф. др Бошко Сувајџић,
председник Управног одора, и Живорад Андрејић, председник Управе
Установе Вукова задужина – Љуљана. Вејиновић је рекао да су откривањем споменика успешно окончана
вишегодишња настојања Вукове за-

Питулићева је ојаснила да се усмено наслеђе Сра са Косова и Метохије
огледа пре свега у неговању ореднооичајне праксе, која је утицала на
очување идентитета у тешким временима роовања под Турцима док је
лирска песма ила чувар најтананијих
осећања појединаца и колектива. Оичајне песме иле су отклон од сурове
стварности, рекла је Питулићева.
Са егзодусом Сра 1999. године почело је да нестаје и усмено наслеђе,
али је део становништва који је остао
да живи у Кусцу наставио да негује
усмено наслеђе. Одлазећи на терен у
оквиру израде семинарског рада из
Народне књижевно сти про фе сорка
Питулић говорила је делове записа
своје студенткиње Александре Јанићијевић о Божићу, Ускрсу, Ђурђевану...
Де ло ве из сво је ре дов не рури ке
Посеник прочитао је стални аутор
Жарко Рошуљ, о „Појању у манастиру
Хиландару“ говорио је Драган Р. Млађеновић.
Посену оју представљању Данице
на Коларцу дали су песници Матија
Бећковић, Љуомир Ршумовић и Рајко Петров Ного који су надахнуто говорили своју поезију.
На представљању Данице у музичком програму учествовали су Драган
Р. Млађеновић, са појцима, и студенткиње професорке Музичке академије
из Београда Мирјане Закић и драмска
уметница Биљана Ђуровић.
Душица МАТИЦКИ

НОВА КЊИГА

Вук Стефановић Караџић, Serbian Traditional
Oral Heritage (Српска усмена народна аштина)
Вукова задужина ојавила је и трећу књигу Вук
Сефановић Караџић, Serbian Traditional Oral Heritage
(Срска усмена нарона ашина) на енглеском језику. До сада су из ове едиције
ојављене књиге на немачком и руском језику. Овим
издањем настављен је дугогодишњи пројекат који је
започео у години после великих јуилеја – оележавање 150 година од Вукове смрти (1864)
и 200 година од појављивања прве Вукове зирке народних песама и прве
граматике српског језика (1814). Сада
се припрема књига Срска усмена на-

рона ашина и на француском језику.
Књи га „Вук Сте фа новић Караџић Срска усмена на ро на а ши на” на
енгле ском је зику тежи да
европ ској и свет ској јавно сти, пре свега у земљама на енглеском говорном
подручју, поново скрене пажњу на сву комплексност и
драгоценост научног дела
Вука Караџића. У том смислу, књига се ослања на научне студије и иографска истраживања живота
и дела Вука Караџића, као што су научне монографије Љуомира Стојановића и Миодрага Поповића, те на

вредне прилоге Голуа Дорашиновића, Живомира Младеновића, Владана Недића, Миленка С. Филиповића
и др. Сматрамо изузетно значајним
да се на овај начин и данашњим генерацијама наших сународника који
живе у земљама енглеског говорног
подручја пружа прилика да они енгле ски је зик уче на усме ном ла гу
српског народа које је заележио Вук
Стеф. Караџић.
Аутори овог дела су: проф. др Бошко
Сувајџић, др Миодраг Матицки и мср
Мина Ђурић. Уредник издања, проф.
др Бошко Сувајџић, преводилац Сандра Јо сиповић, редактор превода и
рецензент Ивана Тројевић, ликовни
уредник Милијана Симоновић. С. В.
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Понедељак, 21. новемар
2016. године
На Свечаној академији Савеза Сра
у Темишвару оележен је 21. новемар, дан који је Румунски парламент
прогласио за Дан срско језика у Румунији. Том приликом представљен је
Лексикон Сра књижевника са ла анашње Румуније и изложа порцеланских калиграфских медаља Милорада
Вукановића Мишела, дипломираног
керамичара примењених уметности.
Свечаној седници присуствовао је и
Миодраг Матицки, који је истакао да
су писци највећи језикотворци књижевног језика, који га подједнако негују и одржа ва ју жи вим у мати ци,
заграничју и дијаспори.
Четвртак, 24. новемар
Кул тур на за јед ни ца Кра ји не организовала је у Вуковој задужини
Округли сто на тему Крајишка кулура, анас, оле у сура. Разговарало се о актуелним питањима српског
језика и писма, српској традицији и
оичајима, српском фолклору и српској споменичкој аштини. У расправи је учествовао и Миодраг Матицки,
који је говорио о најзначајнијим активностима Вукове задужине.
Среда, 30. новемар
У Дому Вукове задужине одржана
је промоција зирке прича за децу
Славке Петковић Грујичић И ечаци
лачу и књиге песама Рајка Лукача
Пајаци на ијаци. У интерактивном
сусрету са младима, ученицима ОШ
„Ђура Јакшић“ из Београда, надахнуто је говорила књижевна критичарка
Гордана Малетић.
Четвртак, 15. децемар
Међународни славистички центар
представио је у Свечаној сали Дома
Вукове задужине своја нова издања.
Посено говора ило је о протеклим
активностима Центра и планираним
задацима у наредном периоду. Учествовали су: Љиљана Марковић, декан Филолошког факултета, Драгана
Мршевић Радовић, управник Међународног славистичког центра, Миодраг
Матицки, председник Скупштине Вукове задужине и Бошко Су вајџић,
заменик управника Међународног
славистичког центра.

и редовне рурике: Освељења, Нарона књижевнос и уменос, Свеосавска чианка, Језик, Оисаније
намасира, Динасије, Први срски
усанак, Нарони кувар, Асрономија и Заужине. Такође, ојављени су и
прилози из рада огранака Вукове задужине и списак пренумераната на
Даницу за 2017. годину.
Понедељак, 20. феруар
У Свечаној сали Дома Вукове задужине саопштено је да су доитници
награде Меша Селимовић за 2016. годину Мирко Демић, за књигу „Ћутања
из Горе“ у издању Агоре, и Владислав
Бајац, за књигу „Хроника сумње“ у издању Геопоетике. У великом жирију
„Вечерњих новости“ за изор књиге
године ило је 55 истакнутих књижев них кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и
књижевних историчара, од којих су
петорица критичари најмлађе генерације. Председник жирија Драган
Богутовић истакао је да су ое књиге
доиле по 15 гласова, што изор чини потпуно равноправним. Ово престижно признање по 29. пут додељују
Вечерње новоси и исти писац је не
може доити два пута.
Уторак 21. феруар
По во дом Да на пи сме но сти у ОШ
„Бранко Радичевић“ на Новом Бе ограду представљена је Вукова задужина и Даница за млае. Љиљана
Симић, уредница Вуковог читалишта,
говорила је ученицима новоеоградских основних школа о ћирилици и
Вуковој задужини, а Бранко Стевановић, књижевник за децу, говорио
је о књижевно сти за младе и читао
своја дела.
Уторак, 21. феруар
Задужина „Доситеј Орадовић“ и
Српска академија наука и уметности,
на пригодној свечаности у САНУ, уру-

Четвртак, 9. март
Одржана је конститутивна седница
Одора за оележавање јуилеја Вукове задужине: 80 година од оснивања прве Вукове задужине (1937) и
30 година од оснивања садашње Вукове задужине (1987). За председника Одора једногласно је изаран др
Миодраг Матицки, за заменика председника проф. др Бошко Сувајџић, а за
секретара Славко Вејиновић. Такође,
Одор је усвојио и програм активности на оележавању ових значајних
годишњица Вукове задужине.
Среда, 15. март
У Сремским Карловцима и Новом
Саду почели Пролећни Бранкови ани 2017, који су трајали до 27. марта.
Овом традиционалном манифестацијом оележен је дан рођења Бранка
Радичевића (1824–1853) и 170. годишњица од изласка прве Бранкове књиге Песме, у Бечу (1847). У Карловачкој
гимназији уручена је престижна награ да Пе ча ва ро ши срем ско карловачке, која ове године оележава
педе сет лета по сто јања. Награ да је
равноправно припала Ранку Прерадовићу из Бањалуке и Милошу Кордићу из Београда.
Четвртак 16. март
У ОШ „23. октоар“ у Сремским Карловцима, у оквиру Пролећних Бранкових ана представљен је часопис
Даница за млае. У програму су учествовали Љиљана Симић, уредница
Вуковог читалишта, и пе сници: Божидар Пешев, Рајко Лукач и Бранко
Стевановић. Ђаци, песници и рецитатори (Ања Пршо, Сунчица Мићић и
Јована Ратковић) говорили су поезију
Бранка Радичевића. Марија Слоода,
уредница „Бранковог кола“, говорила је о Вуковој задужини и манифестацији „Бранкови дани“ у Сремским
Карловцима.

Уторак, 21. март
Задужина „Доситеј Орадовић“ и
Народно позориште у Београду, поводом Светског дана поезије, организовали су на сцени „Раша Плаовић“
Песничко оне, које је ило посвећено Иви Андрићу, поводом 125 година
од рођења, и савременим песницима
Милосаву Тешићу и Слоодану Зуановићу, поводом 70 година од рођења.
О по езији Иве Андрића говорила је
књижевни историчар Жанета Ђукић
Перишић, о поезији Милосава Тешића књижевни критичар Александар
Јовановић, а о поезији Слоодана Зуановића књижевни критичар Милета Аћимовић Ивков.
Четвртак, 23. март
У Свечаној сали Ректората БУ, на
Триини Живо и ело Луке Ћеловића, представљена је књига о највећем
доротвору Универзитета у Београду
Поажени есамен, аутора др Драгана Ковача („Просвјета“, Билећа). О
значају једног од најутицајнијих људи
у Срији с краја 19. и почетка 20. века
говорили су академик Владимир Костић, председник САНУ, проф. др Живан Лазовић, проректор Универзитета
у Београду, проф. др Слоодан Унковић, ивши ректор Универзитета у Београду, др Вељко Брорић, професор
Филолошког факултета Универзитета
у Београду, и Жарко Ратковић, председник Удружења Треињаца „Јован
Дучић“ у Београду.
Четвртак, 23. март
У Свечаној сали Дома Вукове задужи не одржа на је Ву ко ва ри и на
по свећену Зорнику научних радова SERBICA IAPONIKA – Доринос јаанских слависа срској филолоији.
О књизи су говорили проф. др Миливој Алановић, проф. др Дивна Тричковић, проф. др Далиор Кличковић,
проф. др Јасна Влајић Поповић, проф.

Уторак, 24. јануар 2017. године
Награда „Одзиви Филипу Вишњићу“, за родољуиво песништво, припала је песнику Крстивоју Илићу (1938).
Од лу ку о на гра ди, ко ју За ду жинско друштво „Први српски устанак“
из Ора шца до де љу је 22. пут, до нео
је жири у саставу: Матија Бећковић
(председник), Милосав Тешић, Драган Лакићевић, Владимир Јагличић
и Иван Златковић. Свечано уручење
признања уприличено је на Сретење,
15. феруара у Марићевића јарузи у
Орашцу.
Четвртак, 2. феруар
У За ду жи ни Или је М. Ко лар ца
представљено је двадесет и четврто
годиште Данице Вукове задужине,
које је те матски по свећено Ср има
свима и свуа и оележавању 30. годишњице оснивања Вукове задужине.
У овом годишту Данице представљене су културне, оразовне и свеукупне
друштвене активности Сра у земљи
и свету, а које имају за циљ очување
културног и духовног идентитета српског народа, његовог језика и писма
на просторима на којима данас живе. Као и у сваком годишту Данице, и
у овом је ојављен МЕСЕЦОСЛОВ за
Сре сва ри закона, а задржане су

Петак 7. април
У Економској школи „Нада Димић“
у Земуну представљена је Даница за
млае. Учествовали су Гордана Малетић, уредница „Данице“, Божидар
Пешев, писац и Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта.
Понедељак 10. април
У Народној илиотеци „Вук Караџић“ у Ковину представљена је Даница за млае. Учествовали су Љиљана
Симић, уредница Вуковог читалишта,
Божидар Пешев, писац, и ученици из
основних школа.
Петак 21. април
У Основ ној шко ли „Руђер Бо шковић“ представљена је Даница за млае. Уче ствовали су Радислав Јовић,
пе сник за де цу, и Љи ља на Си мић,
уредница Вуковог читалишта.
Уторак 9. мај
У Тех нич кој шко ли у Оре нов цу
представљена је Вукова задужина и
Даница за млае поводом Дана школе
и Дана поеде. Учествовали су Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта и писци за децу: Весна Алексић,
Божидар Пе шев, Гор дана Ма летић,
Јово Кнежевић и ученици школе.
Среда, 10. мај
Представљена је Вукова задужина
и Даница за млае у Првој еоградској
гимназији. Учествовали су Љиљана
Симић, уредница Вуковог читалишта,
Гордана Малетић, уредница „Данице“,
и песник Божидар Пешев.
Среда, 10. мај
У На род ном по зо ри шту Ср и је –
Сцена Раша Плаовић, Културно-просветна заједница Ср ије свечано је
уручила – Злану значку. Ово признање КПЗ Срије додељује заједно
с Министар ством спољних по слова
– Управом за сарадњу с дијаспором
и Ср и ма и ре ги о ну и под по кровитељством Министар ства културе
и инфор ми са ња Ре пули ке Ср и је.
Злана значка се додељује од 1976.
го ди не за не се и чан, пре дан и дуготрајан рад у организацијама и делатностима културе; за стваралачки
допринос укупним културним делатностима у Срији и у свим срединама
у којима живи српско становништво,
као и за неговање културних активности народа и националних мањина.

Четвртак, 15. децемар
На Вуковој триини у Дому Вукове задужине представљена је књига
Бранка Златковића Мале риче о Вуку
Караџићу (о 1787. о 1824), у издању
Института за књижевност и уметност,
Београд, 2015. О књизи су говорили:
Миодраг Матицки, Војислав Јелић,
Бошко Сувајџић, Марина Младеновић Митровић и аутор
Четвртак, 22. децемар
У Дому Вукове задужине свечано
је уру че на на гра да Вуле ту Жури ћу
Кочићево еро за зиму 2016. године
за књигу Реулика Ћоић, која је ојављена у издању Гласника. Награду
додељује Задужина „Петар Кочић“
Бања Лука – Бе оград, а једногласну
одлуку је донео жири у саставу: Никола Вуколић (председник), Миљенко
Јерговић и Младен Весковић. Овогодишња награда „Кочићева књига“ за
целокупно књижевно стваралаштво,
коју такође додељује Задужина „Петар Кочић Бањалука – Београд“ припа ла је а ња луч ком књи жев ни ку
Ранку Рисојевићу.

жири у саставу: Драган Лакићевић
(председник), Жанета Ђукић Перишић и Иван Негришорац. Задужина
Момо Каор сваке године, почев од
2011, наизменично додељује награде за књижев ност и ликов ну уметност, за дела ојављена у претходној
календарској години. Досадашњи доитници награде Момо Каор су Емир
Кустурица (2011), Владимир Дуњић
(2012), Петер Хандке (2013), Мирјана
Маодуш (2014), Драган Јовановић Данилов (2015), Жељко Ђуровић (2016).

Место на Калемегдану на коме је 6/19. априла 1867. године прочитан ферман султана Абдул Азиса
којим су Београдска, Кладовска, Смедеревска и Шабачка тврђава предате на управу и чување
кнезу Михаилу Обреновићу и српској војсци
чили су академику Љуомиру Симовићу награду „Доситеј Орадовић“ за
животно дело. Награду је уручио Душан Иванић, председник Управног
одора „Доситејеве задужине“.
Петак 24. феруар
У ОШ „Влада Орадовић Камени“
пред ста вље на је Да ни ца за мла е.
Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог
чи та ли шта, предста ви ла је Да ни цу
за млае, а Божидар Пешев, књижевник, говорио је о ћирилици и читао
своје песме.
Уторак, 28. феруар
На род на и ли о те ка Ср и је оележила је Дан Нароне илиоеке
Срије – стотину осамдесет пету годину од оснивања установе која чува,
штити, прикупља, проучава и представља писану културну аштину. На
свечаности је уручена награда „Јанко Шафарик“ илиотекару Милораду
Вучковићу, илиографу – саветнику
и начелнику Центра за узајамну ката ло ги за ци ју Ре пули ке Ср и је, за
изузетан допринос развоју и модернизацији илиотечко-информационог система.

Четвртак, 16. март
У Дому Вукове задужине одржана је Прва седница Програмског савета Вукових саора – председавала
је Сне жа на Не шко вић Си мић, директор Центра за културу „Вук Караџић“ у Лозници – на којој је усвојен
Извештај 45. Ђачког Вуковог саора
(одржан од 25. до 29. маја 2016) и Изве штај 83. Ву ко вог са о ра (одржан
од 12. до 18. септемра 2016). Такође,
на седници је разматран и програм
одржавања 46. Ђачког Вуковог саора (одржан од 24. до 28. маја 2017) и
84. Вуковог саора (планиран од 11.
до 17. септемра 2017).
Петак 17. март
ОШ „Јо ван Ду чић“ из Но вог Бе ограда и деца из Швајцарске која уче
српски је зик у Цириху по сетила су
Ву ко ву за ду жи ну. Љу о мир Милу ти но вић, управ ник Ву ко ве за дужине, упознао их је са радом и том
приликом поклонио им је „Даницу“.
Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог
читалишта, представила им је Даницу за млае, а песник Божидар Пешев
говорио им је своју поезију и разговарао са ученицима.

др Срето Танасић и проф. др Мотоки
Но ма ћи, је дан од ауто ра и глав ни
уредник. У програму је учествовао и
проф. др Бошко Сувајџић, који је и водио триину.
Петак, 31. март
Задужина Пеар Кочић Бања Лука
– Београд свечано је уручила у Дому
Вукове задужине књижевну награду
Кочићево еро за пролеће 2017. године
Александру Југовићу, за књигу ОПСЕНАРИ (Алатрос плус, Књиге комерц),
Београд, 2016. Ово вредно признање,
које се додељује за висока осинућа
у савременој књижевноси и оанос
љеои Кочићеве мисли и ријечи, лауреату је уручио Никола Вуколић, директор и главни и одговорни уредник.
Одлуку о награди једногласно је донео жири у саставу: књижевници Никола Вуколић (председник), Миљенко
Јерговић и Младен Весковић.
Четвртак, 6. април
Књи жев на на гра да За ду жи не
Момчило Момо Каор за 2016. годину припала је Лауду Драгићу за роман Кукавичја ила у издању Српске
књижевне задруге. Одлуку је донео

Четвртак, 11. мај
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве задужине одржана је седница Управе
Друштва за српски језик и књижевност Ср ије, на којој су размотрене
припреме за одржавање такмичења
ученика основних и средњих школа:
Пете Књижевне олимијае, одржане
13. и 14. маја у Сремским Карловцима, и 27. Репуличког такмичења из
српског језика и језичке културе, одржаног 27. и 28. маја у Тршићу.
Петак, 12. мај
У Основ ној шко ли „Ла зар Са ватић“ представљена je Даница за млае. Уче ствовали су Љиљана Симић,
уредница Вуковог читалишта, и ученик Никола Милин.
Уторак, 16. мај
У посети Вуковој задужини или
су ученици и професори Гимназије
из Зрењанина. Са њима су разговарали Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта, Гордана Малетић,
уредница Данице за млае, и Божидар Пешев, писац за децу.
Уторак, 23. мај
Одржана је Вукова триина из Циклуса Кулурно наслеђе, на којој је представљена књига Бошка Сувајџића Орао
се вијаше: ревуковски заиси срске
усмене оезије. Издавачи: Филозофски
факултет у Нишу, Филолошки факултет
– Београд, Билиотека „Litteraria Serbica“ 6, 2014. О књизи су говорили проф.
др Зоја Карановић, др Данијела Петковић и аутор. У музичком делу програма
учествовала је др Јелена Јовановић, музиколог. Руководилац триине: др Љуинко Раденковић.
Приреила Душица МАТИЦКИ
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ОСАМ ДЕЦЕНИЈА ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Дижимо школе, деца вас моле

С

вечана академија поводом 80 година од оснивања Факултета музичке уметности у Београду одржана је на сам рођендан установе,
31. марта на Великој сцени Народног позоришта у Београду. Прослава великог
јуилеја отворена је универзитетском химном Gaudeamus, у извођењу Академског хора
Collegium musicum, а дириговала је Драгана
В. Јовановић.
У име Младена Шарчевића и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Срије,
честитку слављеницима упутила је проф. др Ана
Ланговић Милићевић, државна секретарка, нагласивши да сви окупљени овом приликом деле
радост постојања и деловања Факултета музичке уметности, који је значајно утицао и даље
утиче на друштвени и културни развој наше
земље. Данас, после 80 година, уметничка музика је незаоилазни део културе наше земље,
реномирани уметници славе вишедеценијску
делатност, а ФМУ наставља да остварује запажене резултате, остајући стожер музичког високог оразовања, уметности, науке и културе
Срије, региона и Европе.
Посени саветник у Министарству културе и
информисања Срије др Драган Хамовић оратио се присутнима истакавши да му чини част
да говори у славу једног важног континуитета
за нашу културу. Замолио је за дозволу да призове речи великог песника Момчила Настасијевића, чији рат Светомир је ио композитор,
а заједно су стварали музичке драме. Момчило
је, такође, активно свирао флауту и виолончело,
и то не само у чувеном књижевном и музичком
салону ове знамените еоградске породице између два страшна рата.
Реченица гласи: „Мелодијске је природе сваки
живи израз духа“. Нема дуље почасти исказане
речима, које је један уметник речи, заступник
концепта матерње мелодије, исказао уделу музике у нашем животу и поретку света. У времену
препуном уке и еса, нараштаји предавача и
студената установе за високо и истанчано музичко оразовање изналазили су звучне и мелодијске поретке и сагласја и одуховљавали овај
простор. И повезивали нас са музичком заједницом света, закључио је Хамовић, упутивши
захвалност и њима и садашњим педагозима и
ствараоцима, уз жељу да уде, старински речено, на многа лета, ако Бог да, најпре до стогодишњице.
Дородошлицу свим гостима, професорима,
сарадницима и студентима, пожелела је на почетку програма проф. мр Љиљана Несторовска,
декан ФМУ, подсетивши да прича о тој високошколској установи почиње 31. марта 1937. године, када су Уредом Министарства просвете
Краљевине Југославије основане Музичка академија (са драмским одсеком) и Уметничка академија (за ликовне уметности) – које су у рангу
универзитетског факултета. Такође као државне,
тада су основане и Школа за примењену уметност и Средња музичка школа – све утемељене
на традицији ранијих приватних школа.

Музичка академија почела је са радом 21. новемра исте године, када је свечаност отварања
и освећења уприличена у згради у Мањешком
пар ку, у ули ци Кра ља Ми ла на 50, са зи да ној
1931. године за потрее Председништва Народне скупштине – где се налази и данас, упркос
већ тадашњој тежњи и плану да доије примеренији простор са великом и малом концертном
двораном. Први ректор ио је композитор, музички писац, педагог и диригент Коста Манојловић, а оснивачки колегијум сачињавали су и
Петар Стојановић, професор виолине и директор Музичке школе „Станковић“, и Стеван Христић, композитор и директор Опере.
Водећа идеја оснивача и првих про фе сора
Музичке академије ила је: оразовање уметника и педагога који ће својом концертном и
наставничком делатношћу не само оразовати
талентоване појединце, већ и оликовати специфичну уметничку свест која ће, даље, моћи да
утиче на ширу друштвену заједницу, мењајући
је и оогаћујући. Према оснивачком указу ило је планирано да се настава одвија на седам

плетан Симфонијски оркестар, који заједно са
Академским хором у свој репертоар укључује
и изузетно оимна и захтевна дела светске вокално-инструменталне литературе. Томе доприноси и преогата Билиотека ФМУ, са више од
114.000 јединица разноврсне грађе (нотни материјали – музикалије, монографске и серијске пуликације, одрањени дипломски, магистарски
и докторски радови, док Фонотеку чине хиљаде грамофонских плоча, аудио касета, магнетофонских трака, компакт дискова), укључујући
колекције важне за проучавање историје српске
музике и легате значајних стваралаца, старе и
ретке књиге, чија вредност је чини највећом музичком зирком на простору ивше Југославије. Веома развијена је и међународна сарадња и
плодна издавачка делатност ФМУ Београд.
Пулика је даље уживала у костимографски
и музички огатом уметничком програму, почевши од наступа женског Вокалног ансамла
Катедре за етномузикологују, чији руководилац је доц. др Сања Ранковић, који је премијерно извео дело доц. др ум. Драгане С. Јовановић

одсека, и то за композицију и дириговање, соло
певање, клавир, виолину, виолончело, позоришну уметност и за наставнике музике.
Првоитно је ило 39 уписаних студената и девет професора, да и од 1941. године до данас на
ФМУ Београд дипломирао 7.431 студент и радила су 503 наставника. До промене назива долази 1973. године, када Музичка академија постаје
Факултет музичке уметности у Београду, а већ од
1957. у саставу је заједнице четири високе школе,
прво под називом Уметничка академија (касније
Универзитет уметности, од 1973). Висок квалитет
научне и уметничке едукације ФМУ Београд све
време расте, да и у 2017, години славља, достигао да на 12 студијских програма основних академских студија, на мастер, специјалистичким и
докторским уметничким и научним студијама,
сада уде 1.034 студента, док на 13 катедри и у једном одељењу раде 202 професора и сарадника.
Факултет музичке уметно сти једина је високошколска установа у Срији која има ком-

Динка оова Икономова (за 16 гласова, кавал
и удараљке). Већ наведени Академски хор Collegium musicum, који има 35 чланица, извео је
дела Томе Прошева Мусанра 2 – со ло Александра Јовановић, сопран, и Жарка Мирковића
Јуниор. Приказан је и кратки филм Из архиве
ФМУ, који је пулици измамио осмехе, аплаузе и понеку сузу.

П

отом је Мешовити хор и инструментални ансамл ФМУ од чак
150 чланова, којем је дириговала проф. мр Биљана Радовановић Бркановић и гостујући диригент професорка емеритус Даринка Матић
Маровић, што је дочекано овацијама, извео
делове композиције Аријела Рамиреза Misa
Criolla (четири ударача и пет гитариста). Око
двеста учесника и сви диригенти Свечане академије на крају су заједно премијерно извели
недавно пронађено дело Роерта Толингера

Ка поетици смеха
Суија Ивана Злаковића резула је
вишеоишње исраживачко раа ауора,
наисана у уху наших најзначајнијих суија
усмене розе, шо је чини акуелном
и неохоном. Изавач: Друшво за срски језик
и књижевнос Срије, Беора, 2017.

Н

Уводна поглавља за циљ имају успостављање основних појмова и упозна ва ње чи та ла ца са нај ва жни јим
дефиницијама и теоријским приступима хумору, што пружа адекватне
теоријско-методолошке темеље централном делу студије. У њему аутор
сва ко на ред но по гла вље по све ћује различитим аспектима хумора у
фолклору. Први је жанр – Златковић

Поводом великог јуилеја Факултета музичке
уметности током ове године иће организовани
ројни концерти, триине, симпозијуми, научни
скупови, изложе, представљања штампаних и
аудио издања, фестивали, а иће покренут и нови сајт. Поред професора и студената, у сва ова
дешавања укључене су раније запослене колеге и они који живе и раде у иностранству. У том
низу први је меморијални концерт камерне музике недавно преминулог проф. мр Властимира
Трајковића (1947–2017), трећег априла у Галерији САНУ, чији аутори су академик Исидора Жеељан и музичар и писац Борислав Чичовачки,
те концерт Симфонијског оркестра и студената

Факултет музичке уметности у Београду

ЕЛЕМЕНТИ КОМИЧНОГ У СРПСКОЈ УСМЕНОЈ ПРОЗИ

ова књига Ивана Златковића по све ће на је
хумору у српској усменој прози. Аутор је своју студију насловио Ка
оеици смеха, свестан да је реч о
изузетно сложеном феномену и ез
сујетне намере да га у целости оухвати. Међутим, стиче се утисак да
он зна одакле да почне, зог тога што
је ова књига композиционо веома
промишљена, прати јасну визију и
прецизну концепцију, те је неопходно за почетак рећи нешто о њеној
структури.

Дижимо школе, еца вас моле за мешовити
и женски хор, на текст поезије Јована Јовановића Змаја, уз соло клавирску пратњу Младена Стефановића, а ненајављено прослава
је додатно завршена аријом из дела Јосифа
Маринковића На мноаја љеа, као својеврсном музичком честитком коју су отпевали
на ногама готово сви присутни.

узи ма у о зир све про зне жан ро ве
које одликује смеховна компонента,
успостављајући дистинкцију између
оних у којима је она примарна (а то
су, осим шаљиве приче, и анегдота,
новела, асна, прича о животињама,
опсцена прича, виц и шала) или пак
секундарна (ту и спадали они жанрови чије главно оележје није хумор,
али им није ни стран, као што су ајка,
легендарна прича, предање, пословица, питалица или загонетка).
Наредне целине по свећене су темат ско-мо тив ском фон ду усме не
прозе (људским осоинама, религији, по ро ди ци, сексуал но сти, смр ти
итд.); типским ликовима (међу које
спадају припадници различитих народа, социјалних слојева, историјске
личности, носиоци одређених карактерних осо ина итд.); и лингво стили стич ким сред стви ма ко ји ма се
остварује комично приповедање (пародија, иронија, гротеска, сатира, апсурд, парадокс итд.). Свако поглавље
је посена целина, својеврсна анали-

за појавних олика комике, које аутор
идентификује на различитим нивоима усменог наратива, али то не значи
да изостаје синтеза, већ разлагање води ка сумирању закључака проистеклих из анализе. Користан је Реисар
о суака, који се налази на крају
студије, у виду прилога, јер представља елементарни индекс најчешћих
мотива, са наведеним изворима у којима се пописани мотиви јављају.
Хумор је по природи сујективан,
релативан; понекад олако схваћен као
део свакодневице; одраз поуне и слооде – по таквој својој природи опире
се класификацији и систематизацији, а опет је као резултат истраживања овог феномена настала изузетно
систематична и темељна студија, са
чвр стим кохе зив ним је згром и дослед ним те о риј ско-ме то до ло шким
поступком. Златковић у својој монографији успешно алансира између
структуралистичко-семантичког, типолошког, културолошког, књижевноисторијског и естетичког приступа,
прилагођавајући методологију захтевима грађе и теми коју у датом поглављу истражује. Различите типологије
које тежи да успостави (азиране на
стручној литератури, али надограђене у складу са потреама грађе) не завршавају се на пуком разврставању
појава и појмова, већ се увек тумачи
њихов дуљи смисао – ило да за њега постоји социолошко, психолошко,
историјско ојашњење или да треа

Оперског студија ФМУ, под диригентском палицом Бојана Суђића, редовног професора ФМУ,
дан касније у Великој дворани Задужине Илије
М. Коларца, са есплатним улазом.
Неће изостати ни ојављивање репрезентативне монографије – после оне под насловом
„Педесет година Факултета музичке уметности
(Музичке академије) 1937–1987“ (1988) и раније
три пуликације (поводом две деценије, четврт
века и четири деценије), уз примерну заступљеност и у сродним јуиларним издањима Универзитета уметности (2007. и 2012/2013), у чијем
видокругу је ило историјско сагледавање узвишене делатности куће муза Еутерпе и Терпсихоре, као и још седам античких огиња поезије,
уметности и науке. Уз Свечану академију, коју
је директно преносила Радио телевизија Срије,
други централни догађај прославе осам деценија постојања и рада ФМУ Београд иће гала концерт, заказан за 21. новемар у Сава центру.
Димирије С. СТЕФАНОВИЋ

трагати за исконским, архетипским
и митским коренима.
Било и неправедно свести значај
ове студије на њену систематичност
и на тај начин занемарити њену свестраност. Аутор никада не заоравља
на вишедимензионалност хумора и у
складу са тим приступа предмету истраживања. Важно је истаћи да је хумор за њега динамична категорија. У
фолклорној традицији смех може да
служи ругању, огољавању или оесмишљавању одређених појава, односно
карактерних осоина, детронизацији и демистификацији, критиковању
моралних девијација, али исто тако
може да уде црни, апсурдни или дороћудни хумор, као и једноставно –
смех ради смеха. Примери на којима
аутор анализира све ове функције хумора пажљиво су одарани из оимне фолклорне грађе, која оухвата два
века сакупљачке традиције. Он се не
ослања само на „класични” фонд, већ
новијим теренским записима показује да је смех феномен од суштинског
значаја како на националном тако и
на универзалном, хуманистичком нивоу. Мноштво примера пружа увид у
огатство националног културног наслеђа, али тако да се локално никада
не измешта из глоалног контекста. У
том неминовном сусрету националног и универзалног отварају се важна
питања идентитета, менталитета и
односа свој – туђ. Хумор може рећи
много о традицији у којој је настао,
односно о њеним припадницима, што
ова монографија неуморним анализирањем и преиспитивањем слојевитих наноса традиције оразлаже и
потврђује.
Иновативност Златковићевог приступа, између осталог, лежи у томе
што он не занемарује важан сегмент
културне историје човечанства, који
се често пренерегава и који истражи-

вачи заоилазе у широком луку, а то
је хумор скаредног карактера. Бахтиновска, карневалска атмосфера која
се манифестује скатолошким, опсценим и другим сличним мотивима у
народној култури нема за циљ да запањи или пренерази уче сника или
посматрача, већ је њен саставни део,
дуоко укорењен у оредне и ритуалне представе, суштински везан за телесно, а самим тим и за виталистичко
и животно. Карневал је период уживања у материјалном и свака врста пражњења (смеховног, телесног, еротског)
током његовог трајања има катарзички квалитет. Аутор не занемарује ову
одлику фолклорне традиције, схвата
њен значај за оликовање неискривљене слике народне културе и равноправно користи опсцену и скаредну
гра ђу са оним фон дом ко ји се већ
сматра канонским. Уосталом, ни сам
Вук није видео пролем у пуликовању оваквог материјала и сматрао га је
аутентичним изразом усменог стваралаштва док се није сусрео са негодовањем јавности.
Друштво за српски језик, издавач
ове књиге, одржало је високе критеријуме када је реч о студијама о народној књижевности. Студија Ивана
Златковића резултат је вишегодишњег
истраживања, што се може закључити
на основу ауторовог познавања литературе и грађе и, као таква, представља важан допринос фолклористици
и науци о књижевности уопште. Она
није оптерећена високопарним стилом, огата је примерима, а опет поткре пље на те о ри јом, ме то до ло шки
доследна, промишљена и осмишљена,
написана у духу наших најзначајнијих студија усмене прозе, са модерним ортом, који је чини актуелном
и неопходном.
Марина МЛАДЕНОВИЋ
МИТРОВИЋ
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УРУЧЕНА ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ВУКОВА НАГРАДА

Златни пресек српске културе
и оразовања
Кулурно-росвена зајеница Срије оелила је, у Пресенишву Срије, 53. Вукову нарау,
најресижније ризнање у оласи кулуре. Нараа је усосављена за изузеан оринос
развоју кулуре у Реулици Срији и свесрском кулурном росору

Д

оитници Вукове награде за 2016.
годину су: композитор и музички
педагог Мирољу Аранђеловић Расински, теолог Драган Вукић, ОШ
„Браћа Аксић” у Липљану, диригент мр Ђорђе Павловић, историчар уметности
и директор Народног музеја у Чачку Делфина
Рајић, молекуларни иолог проф. др Елизаета Ристановић. Вукова награда је припала и
културном посленику и председнику општине Александровац др Југославу Д. Стајковцу,
драмској уметници Љиљани Стјепановић, ликовној уметници Загорки Стојановић и драмском писцу Миладину Шеварлићу.
Изузетна Вукова награда додељена је Гимназији „Вељко Петровић” у Сомору, књижевнику
и научнику др Миодрагу Матицком и Народном позоришту Ужице. Повеља за активности на
очувању културног и националног идентитета
српског народа у Црној Гори припала је Српском
националном савјету Црне Горе.
Ораћајући се присутнима, министар културе и информисања Срије Владан Вукосављевић
рекао је да ако се погледају лауреати Вукове награде, видеће се златни пресек српске културе и
оразовања у коме су значајни људи који су „доприносили и доприносе скромној, али великој
слави српске културе”. „Они су фрактали мозаика који чини слику српске културе и просвете
и тај мозаик је ио, јесте и иће слика коју мо-

Г

аја Шваић, дугогодишњи народни посланик и секретар Народне
скупштине за владавине последња
два краља (Милана и Александра)
Ореновића, у својим мемоарима
пише да је на месту данашње основне школе
у Божурњи постојала школа још 1820. године.
Других података о постојању ове школе нема.
То му је, како он пише у мемоарима, причао
његов деда Михаило, који је у време Првог
српског устанка ио дечко између 10 и 15 година и да је многе ствари из оног доа знао и
Гаји причао, а он је све слушао и заележио.
Данашња школа у Божурњи налази се у центру села, на старом путу, који са Метериза вијуга
кроз село поред школе, преко гвозденог моста на
Јасеници, пролази поред Старог села и гроља
настављајући кроз Овсиште и излази на пут Београд–Крагујевац, трасиран 1924. године.
Школа је грађена 1891. године у, за то време,
модерној архитектури, са масивним порталима и
пространим прозорима, фасадом жуто-крем оје.
Димензије зграде су 18х24 метра. Ојекат је једноставне правоугаоне основе са четвороводним
кровом, лишен огатије орнаменталне ораде.
Пластичности фасаде доприносе хоризонтални
кордонски венци, угаони и зидни пиластри, као
и профилисани кровни венац, изведени малтерском масом. На дужим странама грађевине распоређени су у правилном ритму лучно засведени
прозорски оквири који евоцирају традиционална
решења у архитектури. Прозори на очним странама су зазидани и претворени у фасадне нише,
а посено су уочљиви мали квадратни вентилациони отвори на таванском делу. Главни улаз са
два степеника окренут је ка западној страни. Из
ходника се улази у две учионице, једну мању, и
другу доста већу. Са јужне стране је улаз и стан
за учитеља. Улазни део је направљен са неколико
масивних степеника, оивичених високим етонским зидовима. Стан је простран са пет просторија: предсоље, две сое, кухиња, остава и испод
велики подрум. Испред је некада ила ашта и
воћњак за потрее учитеља.
Данашњу основну школу у Божурњи подигли
су Божурци, еоградски трговци раћа Михаило
и Ђока Павловић. Такође, школи су поклонили
и земљиште за школску ашту и двориште. На
школској згради постављена је спомен-плоча
са натписом:
ШКОЛА БОЖУРАЧКА
Ко се труди у дану и ноћи
Да и могао свом роду помоћи
Таква помоћ ма и мала ила
Доста јесте роду учинила
Него онај ком је златан дом
А не мисли помоћ роду свом.
Задужина МИХАИЛА, ЂОКЕ ПАВЛОВИЋА,
трговаца из Београда, за спомен свој,
фамилије
и родитеља МАРКА-СТАМЕНИЈЕ
МАНОЈЛОВИЋА
1891.
Пажљиво и са љуављу је осмишљена задужина раће Михаила и Ђорђа Ђоке Павловића (Манојловића), као да је треало да покаже
њихов животни успех, али и њихову нераскидиву везу са својим родним селом и фамилијом. А

Добитници признања
рамо пред соом да видимо када се налазимо у
вртлозима епоха, усред уке оружја и рљања
политике”, истакао је Вукосављевић.
Председник Културно-просветне заједнице Срије (КПЗ) Љуивоје Ршумовић у својој еседи истакао је да живимо у времену смутном, тешком и
за опстанак планете, што не зависи много од нас,
али и за опстанак српског језика и ћирилице, што

зависи умногоме од нас самих. „Док се у свету
велике силе надмудрују око глоалних пролема нишанећи једни у друге ојевим главама, на
Балкану се мали народи гуремају и свађају око
једног језика и ћирилице ацајући једни на друге погрде и анатеме”, додао је Ршумовић.
Он је подсетио да је Вук Караџић рекао да је језик хранитељ народа и наставио: „Народи ново-

ЗАДУЖБИНА МИХАИЛА И ЂОКЕ ПАВЛОВИЋА

Школа у Божурњи

Школа у Божурњи
имали су се чиме и подичити. Првенствено старији рат Михаило, тада, у моменту изградње
задужине, познат у целој Срији и пословном
свету Европе као Ћир Мијајло - Газда Михаило.
Учитељ Моша Кујунџић педесетих година XX
века, уз помоћ грађана села, довео је у школско двориште пијаћу воду са извора Петриш, са
удаљености од три километра. Раније је на месту где је данас чесма ио озидан унар са дрвеним сантрачом.
Све до шездесетих година прошлог века, захваљујући учитељима који су живели у селу са мештанима, ова школа ила је не само просветни,
већ и културни и друштвени центар села. Школа
је последњи пут реновирана 2004. године.
Први учитељ у ожурачкој школи ио је Павле
Топаловић (Павловић), звани Топал, јер је ио
хром. Затим су учитељовали следећи учитељи:
Магда Павловић, Владимир Павловић, Миливоје Павловић, Будимир Шваић, Кока Шваић,
Арсеније Недић, Јеремија Павловић, Никола Наранџић, Даринка Алексијевић, Загорка Вукићевић, Роса Лазаревић, Зорка Ђорђевић...
После Првог светског рата, односно од 1920. године од када су уписне књиге сачуване, може се
видети да су уписани само I и II разред. У првом разреду мушке деце је ило 27, а женске 11,
укупно 38, док је у други разред уписано 17 мушких и четири женска детета. Наставница је ила
Милица Јовановић. Од предмета су учени: наука
о хришћанству, српски језик, рачун, лепо писање, цртање, певање и гимнастика. При свршетку
школске године вршен је годишњи испит. По једно одељење течаја мушке и женске школе уписано је школске 1920/21. године, из разлога што
школе нису радиле у време Првог светског рата.
Сва четири одељења течаја водила је наставница Будимка Васиљевић. Од 1939. године уписне
књиге су штампане и ћирилицом и латиницом,
а предмети за оцењивање су: наука о вери са моралним поукама, народни (српско-хрватско-словеначки) језик, рачун са основима геометрије и
геометријског цртања, цртање, лепо писање, певање и телесно вежање по соколском систему.
После Другог светског рата такође се примећује мањи рој ученика, па је школске 1947/48.
уписано укупно 99 ученика, а као наставница

Михаило Павловић
ради само Зорка Ђорђевић у сва четири разреда.
У послератном периоду одржавани су такозвани
аналфаетски течајеви за описмењавање одраслих. Учени су, на пример у четвртом разреду,
следећи предмети: српски језик, историја, земљопис, рачун, природа и привреда, ручни рад,
цртање, лепо писање, певање и телесно вежање. У школи је радила драмска секција, и то врло
успешно где се такмичила са осталим школама,
па је тако Божурња једне године ила представљена у Тополи са „Николетином Бурсаћем“. Из
иоскопа у Тополи једанпут недељно у ожурачкој школи пројектоване су филмске представе, првенствено познати партизански филмови
(„Славица“, „Не окрећи се, сине“ и др.)
***

Задужинар Михаило Павловић, или Ћир Мијајло (од грчког кир, кириос), како су га звали
у целој Срији зог његовог огатства и стеченог великог угледа у друштву, рођен је у Божурњи 1840. године (родитељи Марко и Стаменија).
Основну школу завршио је у Тополи. О Михаилу
Павловићу сећање је оставио Милан Милићевић: „Данас је жив и врло се често само дорочинством оглашава Мијаило Павловић, честити
еоградски трговац, који је ио такође мој ђак
као једно од најлепше и најмилије деце шумадијске.“ По свршетку основне школе и неколико
разреда гимназије у Крагујевцу, отац га је одвео
у Београд и нашао му место шегрта у трговини Антонија Пајевића, да и после две године
постао калфа. Ову радњу напустио је после девет и по година, када је стекао мали капитал.
У то време највише се дружио са Костом Месаровићем, књиговођом из Сремске Митровице.
Као двадестпетогодишњаци 1865. године они
су отворили мануфактурну трговину на велико под фирмом „Месаровић и Павловић“. Била
је смештена у кући Мијаила Мијовића, на углу
Дуровачке и Узун-Миркове улице.
Када је анкар Јован Кумануди завршио зидање своје куће, 1871. године, на углу Дуровачке и Кнез-Михаилове улице, Михаило и Коста
су се у њу уселили. На углу је ио велики дућан и магацин у дворишту. У приземљу су држали две магазе са каастом роом. Потреан

настали из верских или територијалних разлога
желе да имају само свог хранитеља. Црногорци
хоће залогај српског језика, али да га зачине
својом мирођијом. Бошњаци и хтели своју порцију, али заслађену халвом и халалом. Па им се
и једнима и другима придружују Хрвати, којима
смета ћирилично рухо српског језика.”
Ршумовић примећује да латиница гута ћирилицу, која све мање остаје хранитељка српског народа. „Да ли се ми овом нашом срамотом
сврставамо раме уз раме са свим осталим алканским срамотама? Да ли је крајње време да
пронађемо оно ајковито огледало, не да га питамо ко је најлепши на свету, него да га питамо којом и каквом културном револуцијом да
се ослоодимо ове окупације”, упитао је Ршумовић.
„Да, језик је хранитељ народа, Вуче, али хајде,
помози и сад, повуци нас још једном, тако сакат, са слепим Филипом Вишњићем, покажите
нам пут, реците нам где је та Европа у коју сте
нас пре двеста година повели”, закључио је Љуивоје Ршумовић.
Прошле године се навршило 60 година постојања ове установе, док се ове године навршава
230 година од рођења Вука Стефановића Караџића, чије име носи награда и који је ио утемељивач савремене српске писмености, подсетио
је Живорад Ајдачић, генерални секретар КПЗ.
У име награђених захвалила је Љиљана Стјепановић истакавши да је Вук више од имена,
више од симола, име са којим смо одрастали,
ишли у основну и средњу школу, на факултете,
са којим смо постајали људи.
„Ми његово дело не можемо да достигнемо,
јер и нам за то ила потрена два живота. Ми
имамо један. Али ако знамо зашто и за шта живимо тај један живот, он ће ити више него довољан. А живимо га за Срију”, поручила је позната
драмска уметница.
Жири за додељивање награде за 2016. годину радио је у саставу: проф. Момчило Антоновић, академски сликар, академик Светислав
Божић, композитор, председник жирија, Милован Витезовић, књижевник, др Жарко Димић,
историчар, Бора Дугић, музички уметник, Рада Ђуричин, драмска уметница, проф. Драган
Мраовић, књижевник и књижевни преводилац,
Селимир Радуловић, књижевник, Љуивоје Ршумовић, књижевник.
Душица МАТИЦКИ

капитал Коста је унео доивши га од оца, огатог трговца житом у Сремској Митровици. Тада
је Коста рекао: „Ја ћу водити књиге и преписку
са муштеријама и фарикантима, а Михаило
нека љуака са муштеријама паланачким трговцима“. И тако је ило за све време њиховог
заједничког рада. Нешто касније Михаило је у
радњу запослио млађег рата Ђоку, који, кажу,
није пуштао кључеве од касе.
Великим радом и штедњом Коста и Михаило
су урзо стекли велико огатство и озидали лепе
приземне куће у Цинцар-Јанковој улици. Михаило је 1884. године купио од Настаса Вујића дућане са магазама и становима на углу Дуровачке
и Рајићеве улице. Урзо је све порушено и на том
месту Михаило је озидао велику зграду на спрат
са великим алконом, који су леђима подупирали лепо извајани Херкулеси. Својом спољашњом
лепотом зграда је привлачила муштерије. У приземљу је ио пространи дућан са два одељења и
застакљеном канцеларијом, а испод њега високи
етонирани подрум у коме су држане але тешке
рое и где је пакована сва роа (као и у дворишту
покривеном стаклом), у који се роа спуштала и
из кога се износила великом дизалицом. Роу су
наављали највећим делом у Бечу, где је Михаило одлазио више пута годишње. На спрату целом
дужином зграде је ио стан, који је служио за потрее кућевласника и његове породице.
Током времена Михаило је направио још једну кућу у улици Цара Уроша и две куће у Иванеговој улици. Као сваки домаћин, подигао је
велики виноград на Топчидерском рду. У Тополи је изградио импозантну зграду у којој је
годинама радио хотел „Матејић“ са дућаном познатог трговца Животе Манојловића. Према породици ио је веома попустљив и дарежљив.
Михаило се оженио 1868. године лепом и васпитаном Милицом (1851–1936), трговачком ћерком из Смедерева. Изродили су четворо деце: сина
Милорада, ћерке Вукосаву, Лепосаву и Зорку.
Михаило је ио ујног темперамента и авио
се многоројним пословима. Активно је учествовао у раду Главног трговачко-занатлијског одора,
основао је са друговима Српско трговачко удружење, иницијатор је оснивања Српског родарског
друштва, Београдске ерзе, Закона о радњама,
патриотског Српског кланичког акционарског
друштва, чији је председник ио до смрти. После смрти свог ортака Косте (умро од запаљења
плућа у Сан Рему 1886. године), ио је члан управе Народне анке и председник Српске кредитне
анке. Био је утемељивач и доротвор „Друштва
Свети Сава“, члан управе Црвеног крста и других
доротворних установа. Такође, ио је активан као
члан Напредне странке и њен народни посланик
у Народној скупштини 1882. и 1894/6. године.
„Он је својом доротворном руком помогао већ
многе књижевнике и новинаре, не водећи строга
рачуна чак ни о томе да ли ће овај или онај књижевни производ – као што Михаило претпоставља – управо ити и користан за друштво!“
Неку годину пред смрт Михаило је иступио
из фирме и радње и уступио их својим ортацима: рату Ђоки, сину Милораду и његовом пашеногу Михаилу Ђурићу.
Учествовао је у српско-турском рату 1876-78,
алканским ратовима и Првом светском рату.
Умро је у зегу 1915. године у Крушевцу, где је
чувао трезор Народне анке.
Милева СТЕВАНОВИЋ
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SERBICA IAPONIKA

Студија о Срима

Допринос јапанских слависта
српској филологији

У

Све ча ној са ли До ма
Ву ко ве за ду жи не,
23. марта 2017. године, одржана је Вукова
ри и на по све ће на
Зорнику научних радова SERBICA IAPONIKA – Доринос јаанских
слависа срској филолоији. Своје
научне прилоге у Зорнику ојавило је дванаест јапанских слависта,
а о овој вредној књизи говорили су:
проф. др Миливој Алановић, проф.
др Дивна Тричковић, проф. др Далиор Кличковић, проф. др Ја сна
Влајић Поповић, проф. др Срето Танасић и проф. др Мотоки Номаћи,
један од аутора и главни уредник.
У програму је учествовао и проф.
др Бошко Сувајџић, који је и водио
триину.

До сада су у оквиру ове едиције ојављене књиге: Асмус Серенсен, Прило исорији развоја срско јуначко еснишва, Борис Унегаун, Почеци књижевно језика ко Сра, Владислав Луаш, Суије из срске и
јуословенске ономасике и социолинвисике, Герхард Геземан, Суије о јужнословенској нароној еици, Иштван Пот, Срско-мађарски
оноси у 19. веку, Јожеф Шиц, Срскохрваска еорафска ерминолоија, Казимјеш Фелешко, Значење и синакса срскохрваско ениива, Манфред Јенихен, Јуослависичке еме, Павел Рудјаков, Исорија
као роман, Питер Херитиј, Линвисичка размарања, Предраг Степановић, Говор Сра и Хрваа у Мађарској, Ронел Александер, Срукура
оезије Васка Пое, Станислав Хафнер, Срски срењи век, Максимилијан Браун, Срскохрваска јуначка есма, Павел Јозеф Шафарик,
Исорија срске књижевноси, Владимир П. Гутков, Слависика-Срисика, Илија Конев, Сусреи у књижевноси вају лиских нароа,
Герхард Невелковски, Срске и јужнословенске еме, Александар Алијанић, Прилози о срском ревуковском књижевном језику, Алојс
Шмаус, Суије о јужнословенској нароној еици, Мотоки Номаћи и
Миливој Алановић, Serbica Iaponika – Доринос јаанских слависа
срској филолоији.
Вукова задужина, заједно са Заводом за уџенике и Матицом српском, покренула је едицију Суије
о Срима, у оквиру које се ојављују
књиге познатих научника из света.
Оне су, превасходно, посвећене српском је зи ку, књи жев но сти, на шој
култури и историји. Циљ едиције је
да се домаћој јавности прилиже на-

Представљање Зборника SERBICA IAPONIKA

учни радови слависта из света и да
се та сазнања уврсте у научни фонд.
Вредност ових радова је у томе што
кроз ове пуликације имамо прилику да видимо како нас, нашу културну и духовну аштину други виде и
вреднују.
Славко ВЕЈИНОВИЋ

РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Размена стручног знања и искуства

Ш

колске 2016/2017. године, од
9. до 11. феруара, на Филолошком факултету Универзи те та у Бе о гра ду одржан
је 58. Ре пулич ки зим ски
семинар наставника српског језика и књижевности. Свечаном отварању у Сали хероја
присуствовало је више од хиљаду професора
српског језика и књижевности. Скупу су присуствовали и представници министарстава у
Влади Репулике Срије, културно-оразовних установа, задужина, издавача, медија,
сарадника са матичних катедри за српски језик и српску књижевност, професори Филолошког и других факултета, асистенти, лектори и сарадници у настави, илиотекари и
секретари са Београдског и других универзитета у Срији.
И ове године смо се окупили да се, пре свега,
с радошћу поново видимо, а затим и да разменимо стручна знања и искуства стечена у вођењу и организовању наставе српског језика
и књижевности. Као најзначајнији посленици
српског школства, уз колеге учитеље, у три дана нашег заједничког дружења поново смо показали колико се воле и како се негују српски
језик и књижевност; на који начин се развија
језичка култура, као и језички и литерарни сензиилитет више од милион ученика основних
и средњих школа.
Након уводног ораћања присутнима проф.
др Зоне Мркаљ, председника Друштва за српски
језик и књижевност Срије, уз велику захвалност Филолошком факултету који нам је као и
свих ранијих година за потрее извођења семинара уступио своје учионице, Салу хероја, аулу и
ходнике усред испитног рока, скупу се оратила
проф. др Љиљана Марковић, декан Филолошког
факултета. У име министра просвете, Младена
Шарчевића, присутне је поздравила помоћница министра Весна Недељковић.
У оквиру најаве наставка рада на пројекту
Неовање срско језика, присутне на Репуличком зимском семинару поздравио је и министар
културе и информисања, Владан Вукосављевић.
Под покровитељством Министарства културе,
ове године се у поменути пројекат укључује и
Друштво за српски језик и књижевност Срије
својим акредитованим семинаром Ка савременој насави II, који ће за наставнике поново ити есплатан. Проф. др Вељко Брорић истакао
је да се поменута акција наставља захваљујући

сарадњи Министарства културе, Министарства
просвете, Филолошког факултета, јавног сервиса и Билиотеке града Београда. Програм укључује и отварање изложе Неујмо срски језик,
представу за децу Ирање речима, у продукцији Установе културе „Вук Караџић” из Београда,
књижевни програм и разговор с дечјим писцем,
радионицу за децу у организацији Билиотеке града Београда и књижевну триину – разговор са познатим писцем. Професор Брорић
је захвалио Владану Вукосављевићу на свему
што је до сада урадио за српски језик и језичку културу.
У три семинарска дана чуло се 11 пленарних
предавања и присуствовало раду 24 методичке
радионице, од којих је свака ила поновљена.
Трудили смо се да темама оележимо различите
јуилеје, али и да размотримо акутне недоумице у наставној пракси (попут оних у правопису,
или везаних за учење синтаксе), да теме уду
намењене непосредној наставној пракси, а настојали смо и да се оне односе на актуелна питања оразовне реформе у Репулици Срији.
У оквиру културно-уметничког програма семинара првог дана наступио је дечји хор „Чаролија”, предвођен композитором и текстописцем
Леонтином Вукомановић, а захваљујући професору и писцу Михајлу Пантићу, сусрели смо се
са доитницом овогодишње НИН-ове награде,
Иваном Димић, и са чувеним српским режисером Здравком Шотром, са којима су наставници имали прилике да разговарају. У петак, 10.
феруара одржан је округли сто о оразовању,
на којем су се разматрале значајне теме и пролеми везани за нашу струку и положај просветних радника.
Радовали смо се заједно с награђенима на пет
различитих конкурса Друштва: за најољи средњошколски писмени задатак, за најољу литерарну секцију, за најољу лингвистичку секцију,
за најољи основношколски и средњошколски
часопис и, од ове године први пут, за најољу
методичку припрему наставника српског језика и књижевности.
Управа Друштва уложила је велики труд да
програм Зимског семинара испуни многа очекивања. Окупљени су предавачи из различитих уни вер зи тетских цен та ра на ше зе мље и
одарани практичари из целе Срије, који су
у методичким радионицама приказали своје
иновативне приступе темама из српског језика
и књижевности. Најуспешније радионице одржане на овом семинару налазе се, у електрон-

ској форми, на сајту Друштва за српски језик и
књижевност Срије.
Ов де по се но из два ја мо са држа је из пленарног дела Програма 58. Репуличког зимског семинара за наставнике српског је зика
и књижевности: Иво Анрић и савремена кулура (проф. др Александар Јерков); Преломна
1847. оина из руо ула (проф. др Александар Милановић); Акуелнос равоисних равила (проф. др Милорад Дешић); Како роса
реченица може ии сложена (проф. др Душка
Кликовац); Аванарна књижевна ела у насави (проф. др Предраг Петровић); Поеика еаља у риовекама Анонија Исаковића (проф.
др Виолета Јовановић); Приовеачки осуак
Пера Кочића (доц. др Милан Алексић); Сари срски речници у насави срско језика и
језичке кулуре (проф. др Рајна Драгићевић);
Комозиција као уменички знак (симол) у романима Иве Анрић (проф. др Милка Андрић);
Савремена књижевнос за ецу и млае у насави (араокси курикулума) (проф. др Зорана Опачић); Срски роман у 2016. оини (проф.
др Михајло Пантић).

А

ктуелна питања оразовне реформе у Репулици Срији разматрана су на Округлом столу,
на којем су учествовали: мр Весна Муратовић (Министарство
просвете), са темом – Стручно усавршавање
и напредовање наставника из перспективе
законске и подзаконске регулативе; мр Ана
Пејић и Ката Симић Мишић (Завод за вредновање оразовања и васпитања), са темом –
Стандарди ученичких постигнућа и њихова
сврховитост; др Јадранка Милошевић и Дејана Суић Милијић, са темом – Реформа наставних програма и проф. др Зона Мркаљ као
модератор.
На Репуличком зимском семинару је, као
и ранијих година, одржана промоција издања
Друштва и триина поводом јуилеја часописа „Свет речи” (доц. др Милан Алексић и доц.
др Ана Батас). Полазници семинара упознати
су са новим издањима Друштва за српски језик и књижевност Срије, у оквиру Билиотеке „Књижевност и језик”. Од прошлог до овог
Зимског семинара Друштво је ојавило 10 нових књига и периодичних пуликација: Вељко
Брорић, Правоис и школа; Весна Ломпар, Врсе речи и рамаичка ракса; Милорад Дашић,
Нарона књижевнос у насавним лановима и

рорамима; Иван Златковић; Ка оеици смеха; Леоис 2016 – који се први пут појављује и постаће редовни годишњак Друштва; нови
рој часописа „Књижевност и језик“; јуиларни
рој „Света речи“, поводом 20 година излажења;
Информаор; нови Тесови са акмичења из
језика и језичке кулуре; нови Тесови са акмичења Књижевна олимијаа.
Друштво је откупило и 100 књига под називом
Меоички цвеник, зорник радова значајних
српских методичара наставе српског језика и
књижевности (приредила Зона Мркаљ крајем
2015. год.), а који је издало Друштво наставника
српског језика Репулике Српске. Надамо се да
ћемо и ми наћи средства у нашем Друштву да у
неком тренутку ојавимо издање ове књиге.
Организацију 58. Репуличког зимског семинара подржало је, као и сваке године, Министарство просвете, које је, уз Филолошки факултет и
Друштво за српски језик и књижевност Срије,
његов покровитељ. Посено захваљујемо покровитељима на сваком виду помоћи и подршке,
али и свим подружницама Друштва у Срији,
као и нашим спонзорима, појединим задужинама и издавачима који су за награде на нашем
семинару оезедили одређени рој поклона у
књигама, или су материјално потпомогли долазак појединих наставника на ово заједничко
стручно дружење: Вуковој задужини, Доситејевој задужини, Задужини Десанка Максимовић, издавачким кућама „Клио”, „Клет” и Нови
Логос, и Бигзу.
Искрено нас је орадовао долазак више од
1.200 наставника на Репулички зимски семинар, што је импозантан рој, а посено присуство великог роја наставника и професора
из унутрашњости, чије одрицање од дана распуста, или од наставе (кад је реч о Војводини),
да исмо или заједно, јесте вредно помена и
дивљења, али и развијене свести и потрее за
струч ним уса вр ша ва њем и уна пре ђи ва њем
наставне праксе. Ове године посетили су нас и
драги гости из Репулике Хрватске, наставници који предају српски језик и књижевност, чак
њих педесет.
Задовољни наставници и многе похвале које
смо доили за организацију и спровођење Репуличког зимског семинара подстичу нас да
са још већим жаром почетком наредне године
приступимо организовању 59. великог тродневног празника свих наставника српског језика и
књижевности у Репулици Срији.
Зона МРКАЉ

БИБЛИОТЕКА „ХРОНИКЕ СЕЛА”

Ојављено више од 500 књига

К

ултурно-просветна заједница Срије представила је 20. априла
2017. године у Народном позоришту – сцена „Ра ша Пла о вић“ књи ге из Билиотеке „Хронике села“, које су ојављене у 2015. и 2016. години.
Истакнуто је да је у 2015. години ојављено 13 књига редовних и посених издања, а у 2016. години 16, што
укупно износи 29 књига редовних и
посених издања.
Хро ни ке села оу хвата ју раз вој и
живот села од настанка до данашњих
дана и оне описују све значајније догађаје из привредног и друштвеног

жи во та се ла, ои ча је, по ре кло станов ни штва и ро до сло ве по ро ди ца,
школство, задругар ство, спорт, учешће грађана у ослоодилачким ратовима, као и друге податке значајне
за село о коjeм је реч. Оне су истовремено и својевр сна историографија,
демографија, социологија, етнологија и антропогеографија српског народа, јер историја села и његова култура,
у основи, чине историју народа.
Учесници скупа су се подсетили да
је проучавање историје села и сеоског
живота започето крајем прошлог столећа истраживањем Јована Цвијића
и касније његових уче ника и да су
између два светска рата или ретки
појединци који су писали историју,

односно хронику села. Ако их је негде и ило, то су најчешће или ентузијасти, који су писали из љуави
према селу и свом завичају.
Писање хроника села је трајна активност којом ће се отргнути од заорава многа вредна документа, сећања
старих људи, разни алати, уређаји и
предмети са којима је српски народ
столећима радио и живео. Скуп свих
хроника чини основу за израду историје Срије засноване на ојективним
чињеницама и аргументима.
По чет ком 1989. го ди не Од ор за
проу ча ва ње се ла Срп ске ака де мије наука и уметно сти, чији је председник ио проф. др Радомир Лукић,
покренуо је ову едицију, а Културно-

Добитници признања Библиотеке „Хронике села“
просветна заједница је ила суиздавач, а од 2000. године до данас она
је издавач, што је рад вредан сваког
поштовања. До сада је у Билиотеци

„Хронике села“ ојављено више од 500
књига, у редовним и посеним издањима и сваке године, у просеку, ојави се од 15 до 20 књига.
С. В.
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Дан Билиотеке
града Београда
Билиотека града Београда оележила је 11.
јануара 2017. године 86 година постојања. Том
приликом додељене су награде „Марија Илић
Агапова“ – за најољег илиотекара града Београда, „Глигорије Возаровић“, за најољег изда вача и за нај о љег књи жа ра, на гра да за
најчитанију књигу страног аутора, као и новоустановљена награда „Читалац године“.

Библиотека града Београда
Награда која носи име оснивача Билиотеке
града Београда, Марије Илић Агапове, додељена је мр Вери Петровић, илиотекару саветнику, руководиоцу Одељења за матичну делатност
Универзитетске илиотеке „Светозар Марковић“
у Београду. Награда „Глигорије Возаровић” за најољег издавача у 2016. години додељена је Јавном предузећу „Служени гласник“, а награда за
најољег књижара припала је Марији Јанковић,
књижару и шефу књижаре „Српска књижевна
задруга“. Према подацима из мреже Билиотеке
града Београда најчитанија књига страног аутора у 2016. години је роман „Чудан осећај у мени“
турског књижевника Орхана Памука у издању
Издавачког предузећа „Геопоетика“.

Награде „Иво Андрић“
Овогодишњи доитници књижевне награде
„Иво Андрић“ су српски драмски писац Душан
Ковачевић и руски писац Захар Прилепин. Ковачевић је доио награду за укупан животни
допринос српској књижевности, а Прилепин за
роман „Оитељ“ и књигу приповедака „Седам
живота“. У оразложењу жирија – у саставу Јован
Делић, професор на Филолошком факултету у
Београду, и књижевници Владимир Кецмановић
и Желидраг Никчевић – истиче се да је Душан

Душан Ковачевић и Захар Прилепин
с Емиром Кустурицом
Ковачевић не само водеће име српске драме,
већ и један од најзначајнијих европских драмских писаца и „смехотвораца“. Жири је подсетио
на Ковачевићеве наслове попут „Маратонци трче почасни круг“, „Радован Трећи“, „Балкански
шпијун“, „Професионалац“... уз оцену да су у његовим петотомним сараним делима све одреда ремек-дела која имају изузетан статус и код
књижевне критике и код пулике. Руски књижевник Захар Прилепин је, према оцени жирија, и пре романа „Оитељ“ имао статус класика
савремене руске књижевности, а тим штивом је
свој статус не само учврстио, већ и високо подигао наслањајући се на традицију руских писаца
који тематизују историју – на Лава Толстоја, Леонида Леонова и Александра Солжењицина.

портрет, историјско сликарство, жанр сцене и др.
Аутор и кустос изложе је виши кустос Снежана Мишић. Изложа „Кошница. Традиција и савремено стваралаштво“ представља савремено
виђење и савремене (ре)интерпретације њеног
симола – кошнице. Аутор изложе је мр Данило
Вуксановић, виши конзерватор и уредник.

Јуилеј Велике дворане
Коларчеве задужине
Коларчева задужина је у феруару 2017. свечано оележила јуилеј – 85 година од отварања
Велике дворане концертом из циклуса „Коларац твој свет музике“, под називом „Немања и
пријатељи“. Прослављени виолиниста Немања
Радуловић (31), који гради изузетно успешну међународну каријеру, традиционално наступа 4.
феруара на Дан Велике дворане, која је отворена 1932. године. Немања је на овом концерту наступио заједно са својим дугогодишњим
сарадницима и пријатељима – оркестром Дал
Сенс, виолинисткињом Тијаном Милошевић (у
Баховом дуплом концерту), Мајом Богдановић
на виолончелу и пијанисткињом Лор Фавр Кан.
На програму су ила клавирска трија Рахмањинова и Хајдна и одарана дела Ј. С. Баха. За

Коларчева задужбина
Немањине концерте увек влада велико интересовање, па је ио заказан и додатни наступ 7.
феруара. За оа концерта су улазнице продате
за једно преподне.

Кнез Милош у стрипу
У Конаку Кнеза Милоша на Топчидеру отворена је изложа „Ево мене, ето вас... Сећање кнеза
Милоша“, која је постала део сталне поставке. На
јединствен, узудљив и несвакидашњи начин, у
форми стрипа, оживљена је сцене из једног од
најзначајнијих периода модерне српске историје. Иако је стрип и даље популаран медиј, а
догађаји инспиративни за стрип-стваралаштво,
они се први пут на овај начин приказују у музејском простору. Аутор Горан Ђукић Горски, стрип
цртач, црта приче ескрајно студиозно. Самоуверен у масовним сценама, са невероватним
оком за детаље, просто приморава посетиоца да
се после прочитане приче враћа на појединачне
кадрове у којима се може уживати као у најољим илустрацијама. Аутори изложе су кустоси
Изаела Мартинов Томовић, Борислав Корица,
Владимир Мереник и Бошко Љуојевић.

Светосимеоновска
академија
Са ла го сло вом Његове светости патријарха српског Иринеја, 26.
феруара 2017. у Коларчевој задужини одржана је „Светосимеоновска
академија“. За двадесет
и пет го ди на по сто јања, Академија је постала духовна и културна
ин сти ту ци ја. Све то симеоновске еседе су држали: лаженопочивши
па три јарх срп ски Павле, ми тро по лит црно гор ско-при мор ски
Св. Симеон Немања, Амфилохије, митропоХиландар
лит загреачко-љуљански Порфирије, епископ
раничевски Игнатије, епископ ремезијански
Андреј, академици Војислав Ђурић, Владета Јеротић, Божидар Ферјанчић, Љуомир Симовић,
Матија Бећковић... За Светосимеоновску академију академик Светлана Велмар Јанковић напи са ла је Моли ву Све ом Си ме о ну, ко ју је
казивао др Ненад Макуљевић, професор Филозофског факултета у Београду. Мешовити хор
РТС-а (диригент Олга Милићевић) премијерно је извео дело Светислава Д. Божића „Одзиви Светом Симеону Мироточивом“. Пригодне
текстове говорио је драмски уметника Борис
Комненић.

Антићеви дани
У понедељак, 13. марта 2017. године, отварањем изложе Првих 10 оина, у Ликовном салону Културног центра Новог Сада почели су
Десети Анићеви ани, посвећени животу и делу песника, сликара, новинара, филмског ства-

Седам деценија Београдског
драмског позоришта
Премијером представе „Поморанџе за зогом“ Биљане Поповић, у драматизацији Андреја
Шепетковског и режији Ненада Гвозденовића и
доделом годишњих признања сарадницима, Београдско драмско позориште је оележило свој
Дан – 20. феруар, као и своју 70. сезону. Претходно се мултимедијалном презентацијом на
фасади позоришта на Црвеном крсту указало на
уметнике и представе који су оележили прет-

Годишњица Галерије
Матице српске
Изложом „170 година трајања Галерије Матице српске“ у холу Централне зграде Универзитета у Новом Саду оележен је овај значајни
јуилеј. Поставку су чиниле две изложе: „Српска уметност у десет слика“, из колекције Галерије Матице српске, и „Кошница. Традиција и
савремено стваралаштво“, којима се представила основна идеја Галерије – поштовање традиције и, истовремено, праћење савремених
умет нич ких то ко ва. Из ло жом ди ги тал них
принтова на платну „Српска уметност у десет
слика“, кроз причу о десет „најрепрезентативнијих“ уметничких дела насталих у периоду од 18.
до 20. века, представљена је српска национална
уметност, њен развој, процеси модернизације
и укључивање у савремене европске уметничке токове. Заступљена су дела најзначајнијих
пред став ни ка срп ске умет но сти но ви јег доа – од Христо фора Же фаровића, Димитрија
Бачевића и Стефана Тенецког, преко Катарине Ивановић, Павла Симића, Паје Јовановића
и Стевана Алексића, до Саве Шумановића и
Ивана Тааковића. Такође, представљене су и
различите теме, уметнички стилови и жанрови – религиозна композиција, портрет и ауто-

је глумцу Љуиши Самарџићу за изузетан допринос филмској уметности, док је иста награда
за досадашње стваралаштво уручена шпанском
редитељу Карлосу Саури. Уметнички директор
ФЕСТ-а Југослав Пантелић рекао је да је пулика у главном програму видела 15 филмова из 12
земаља, познатих аутора као што су Хаим Таакман, Аргирис Панимитропулос, Ђузепе Пичони,
Кирил Серереников, Невио Марасовић, Павел
Лунгин, Хана Јушић, Дамјан Козоле и други. На
фестивалу је премијерно приказано 95 филмова, а пулика је могла да види најоље филмове са светских фестивала и готово све фаворите
за Оскара, док је на затварању приказан филм
„Тишина“ америчког режисера Мартина Скорсезеа. Током ФЕСТ-а у Београду је оравило око
40 познатих филмских стваралаца.

раоца – Мирослава Антића. Осим текстова који
сведоче о садржајима до сада одржаних манифестација, у Ликовном салону је изложена и
Антићева преписка са пријатељима, руком писане елешке, дела али и књиге свих доитника награде која носи његово име. Овогодишња
награда Миро слав Анић припала је про фесору Бошку Сувајџићу, за зирку песама Анима вива. Награда лауреату уручена је 14. марта
2017. године, на песников рођендан. Истог дана, уручена је и награда Змајевих дечјих игара
за најољу књигу за децу и младе Плави чуерак, која је припала Урошу Петровићу за роман
Караван чуеса.

Оновљен Музеј
Јована Цвијића
Београдско драмско позориште
ходних седам деценија. Награда „Татјана Лукјанова“ за вишегодишњи допринос Београдском
драмском позоришту и позоришном животу Срије уручена је костимографу Јелени Стокући,
а за најоља остварења у представама БДП-а
награђене су редитељка Ана Ђорђевић и глумице Ивана Николић и Јована Гавриловић за
представу „Моје дете“ Стојана Срдића. Награда за радни допринос „Михајло Фејзуловски“
за остварене резултате у раду у 2016. години
уручена је Иди Ђорђевић (илетар), Наталији
Пантић (шминкер-власуљар) и Дејану Поповићу (инспицијент).

У Београду је 19. марта 2017. године свечано
отворено оновљено здање Музеја Јована Цвијића, у чију реконструкцију је, према речима
директорке Музеја града Београда Татјане Корићанац, Скупштина града уложила 26,5 милиона динара. Музеј Јована Цвијића отворен је
1968. године, а у новом здању урађене су комплетно нове инсталације, даљинско грејање, фасада, изграђен је помоћни ојекат у дворишту,
као и галерија у подруму зграде. Музеј је спо-

45. ФЕСТ
У Центру Сава, крајем феруара, свечано је
отворен 45. филмски фестивал ФЕСТ, ове године
под насловом „Гледај (Open your eyes)“. Фестивал
је отворила италијанска глумица Моника Белучи. Награда Београдски поедник додељена

Унутрашњост Музеја

меник културе од великог значаја за Срију и
грађани ће моћи да га посећују током целе године, а не само у летњим месецима, како је то
ило до сада.

Дела Пупиновог легата
у Галерији РТС-а
У Галерији РТС-а, 22. марта, отворена је изложа „Пупин – уметност даривања”, која је трајала
до 8. маја 2017. године. Изложу су организовали Народни музеј у Београду и РТС. Аутор изложе je историчар уметности Петар Петровић, а
на поставци у Галерији РТС-а представљена су
најважнија дела Пупиновог легата Народном
музеју. Одељење за едукацију Народног музеја
у Београду организовало је и стручна вођења за
заинтересоване посетиоце током изложе. Уметничка дела која су за Народни музеј откупљивана Пупиновим средствима, највећим делом су
доспела у музеј током двадесетих година прошлог века, а нека и током прве половне тридесетих и постала су део зирке музеја. Између
осталих, Пупиновим средствима су приављена следећа дела: Урош Предић „Сироче” (1888) и
„Херцеговачки егунци” (1889), Паја Јовановић
„Портрет Михајла Пупина” (1903), „Портрет Варваре Пупин” (1903), Константин Данил „Портрет
госпође Вајлинг” (1835–1840), „Портрет гђе Тетеши” (1835–1840), Влахо Буковац, „Руђер Бошковић” (1919), Никола Алексић, „Портрет жене са
елом капом” (1851).

Заоставштина
Оље Ивањицки
Изложа „Заоставштина Оље Ивањицки”, која
је отворена 26. марта 2017. године у Историјском
музеју Срије, кроз премијерно приказивање заоставштине чувене уметнице, имала је за циљ
да подсети јавност на актуелно питање трајног
решења за смештај и презентацију њене заоставштине, која је, након Ољине смрти 2009.
године, додељена на привремено чување Историјском музеју Срије. Поставка је представила
до сада најоимнији пресек Ољиног разноврсног уметничког стваралаштва на пољу сликарства, вајарства, модног дизајна, архитектуре и
поезије. Пулици је представљено готово 200
уметничких слика, скулптура и цртежа из свих
периода Ољиног стваралаштва, као и лични
предмети (фотографије, фонотека, намештај,
колекција чаша и свећњака итд.) који су чинили део њене свакодневице и или неисцрпан извор инспирације за уметнички рад. У посеном
делу Галерије реконструисани су делови њеног
атељеа, са аутентичним намештајем и личним
предметима.

Скуп о Милутину Бојићу
Научни скуп који су организовали Институт за
књижевност и уметност из Београда, Билиотека
Милуин Бојић из Београда и општина Треиње
ио је посвећен Милутину Бојићу (1892–1917).
Округли сто, с темом Поеика Милуина Бојића, одржан је у оквиру
пројекта Смена оеичких араими у срској
књижевно си 20. века:
национални и евроски
конекс.
Милутин Бојић – песник, драмски писац и
књи жевни кри ти чар –
рођен је у Београду и у
њему је похађао основну школу Вук Караџић.
Учесник је Балканских ратова 1912–1913, као и
Првог светског рата. На Крфу је штампао драму
Урошева жениа (1915), коју је пренео преко Аланије, а зирку песама Песме ола и оноса ојавио је у Солуну. У овој песничкој књизи налази се
и чувена песма Плава роница, коју је посветио
страдању српских ратника. Преминуо је у Солуну и сахрањен на Зејтинлику. Крајем лета, 1922.
године, његови посмртни остаци пренети су на
Ново гроље у Београду, где и данас почивају.

Анастас Јовановић
Поводом оележавања 200 година од рођења једног од првих српских фотографа Анастаса Јовановића (1817–1899), Билиотека Матице
српске приредила је, 21. априла, електронску
из ложу гра ђе из својих зир ки. Јо ва но вић
се са успе хом огле дао
у ли то гра фи ји, фо тогра фи ји, сли кар ству и
примењеној уметности.
Портретисао је људе из
свог окружења, угледне
грађане Београда и Беча, чланове владарских
породица. Поред серије
пор тре та кне за Ми хаи ла, по знати су ње гови портрети и кнегиње
Јули је, Ву ка Ка ра џи ћа, До си те ја, Му шиц ког,
Његоша, Милице Стојадиновић Српкиње, Гарашанина, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића...
Изложа је ила отворена до 18. маја, а ауторка
изложе је Силвија Чамер, уредник.
Приреила Каарина Г. САВИЋ
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Вук о свом
презимену
Моме јеу Јоксиму ио је наимак Банула, а њеовом раучеу
Сасоју Чора. По овоме су екоји и моа оца звали Банулићем,
као и Сасојеве оомке Чорићима, а синове моа јеа Конијћима, о мајци им Конији која
је наживјела своа мужа Мирка.
Али ка се ко ји исао, и ло ко
Турака или онако је, називао се
свак о своме оцу, као нар. шо
се Сасојев унук Јефо (мој рви
учиељ и ивши за Карађорђијева
времена совјеник о нахије зворничке) исао Савић, рема су а
мнои звали и Чорићем. Да сам
ја осао у Тршићу, ја их се сваа оисивао Сефановић, а син
мој Вуковић, као шо је у Срији
ио оичај оскора; но уући а
у овоме царсву (у Аусрији) не
само није оичај а се јеца ишу
о оцу, нео сам чуо а је нашјем
љуима о Сријему о и зарањивано, зао сам (највише јеце
раи) узео саро резиме. Да нијесам још из јеињсва знао о
својијех саријех а је о сарине моје резиме Караџић, ја их
се очео оисиваи и Банула
или Банулић; но она их се овојио и ороио не само о реака
моа јеа, нео и о оомака њеове раће и раучеа.
Записано у листу
„Вуков саор у Тршићу“
Бр. 2, 19. септемар 1971.

Вук, непознати аутор

Српска омладина у Бечу
у доа Вука Караџића

В

уков културни кружок у
Бечу није довољно познат. Ми знамо за значајне лично сти које су
оравиле у лизини Вука Караџића, које су га посећивале,
са којима је сарађивао. Знамо за посете Ђуре Даничића, Бранка Радичевића и толиких других, али најмање
знамо о онима о којима теже долазимо до непосредних података, који
нису заележили своја сећања.
Српска омладина која се налазила на студијама у Бечу ила је веома
доро организована и веома је рано
основала своје друштво „Преодницу”
(1861), која је 15. новемра 1863. доила ново име „Зора”. Ово друштво је дуги низ година ило значајан расадник
српских интелектуалаца а многи од
њих су доцније играли значајну улогу у науци и култури српског народа.
Исто ри ју „Зо ре” на пи сао је и о јавио 1905. Владимир Ћоровић под насловом Исорија срско акаемско
рушва „Зора” у Бечу (рило исорији омлаинско окреа). Ова књига
прихватана је као занимљив чинилац
све до иза Првог светског рата.
Пр ва скуп шти на но вог дру штва
„Зора“ одржана је 11. децемра 1863.
године, а за дан оснивања Милан Јовановић је спевао песму, која је доцније
певана на састанцима друштва. Песма
је почињала стиховима: „Беше тмина
у Срина, еше горки јад”. На „поселу”
друштва „Зора” о Светом Сави, у Бечу
15. јануара 1864. еседио је Милан Јовановић расправу „Критика и критичари“ (ову своју расправу Јовановић
је потом ојавио у Леоису Маице
срске 1864. под насловом „Наша критика”), а Тодор Стефановић Виловски
одржао је говор о постанку „Зоре”.
Вук је преминуо у недељу 25. јануара 1864 (по старом календару), а на
ванредној седници друштва „Зора” одређен је говорник о Вуку, Александар
Сандић. Он је говорио на опелу, које је
ило у среду 28. јануара у грчкој цркви.
Шесторица студената су носили ковчег са посмртним остацима Вука до раке на Сент Марксовом грољу у Бечу, а
међу њима су или философ Александар Сандић, медицинари: Ђура Бастић,
Иса Стојшић, Александар Степановић,
Лазар Станојевић и Милан Јовановић
Морски. На гроу је говорио Владан

(Архив САНУ, сигн. 13541/35) налази
се говор који је он изговорио у Вуковом дому у Бечу, на Митровдан 1863.
године (26. октоар/7. новемар). Том
приликом је у име омладинаца Сра
који су учили у Бечу изразио најдуље
поштовање према великом Вуку. Како овог говора нема у књигама, па ни
у темељно израђеној „Архивској грађи о Вуку Караџићу“ (приредио Голу
Дорашиновић, Београд 1970), саопштавамо је овде у целини. Писан је
Вуковим правописом, са израженим
личним осећањима, са пијететом својственим тадашњој омладини српској.
Саниша ВОЈИНОВИЋ
***

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН МОРСКИ

Вуков гроб испред Саборне цркве у Београду
Ђорђевић (На роу Вука Сеф. Караџића. У Бечу, 28. јануара 1864, Видовдан, IV, 1864, р. 14, 4. феруар, 2).

Историји наших друштава увек се
може додати понешто ново. У Оставштини Милана Јовановића Морског

Славно увјенчани, љуављу нежном огрљена старино!
У дори час да ти је поздрав српске учеће омладине, која је оставила
данас свој свакидашњи рад, па се стекла да светкује Митров дан, дан
твога рођења.
Данас се завршава 76 година твога дичног века, 50 твога књижевнога
рада.
Овај низ годинâ, који међу нами овђен зачните, а допире до нашијех
ђедова, знаменит је за нас, Сре. Јера је он окружијо по вјека ужурног
оилатог рада.
Са једне стране пролијеваше Срин крв да ослооди завичај, са друге
жртвоваше Срин живот, да га иноме свијету узоритог покаже.
Од овијег, дичнијег, неумрлијег уојника и Ти си један љуљена сједино: наш данашњи углед, наша оснажена Књижевност твоје је дјело.
Ти си нас учијо цјенити мајчину ријеч; ти си нас учијо познати нашег
Спаситеља, љуити нашег саплеменика, ти си нам истумачијо дивоте
нашијех пословица, ти си нам сачувао красоте нашијех песама, које данас накитни Запад присваја.
Ти си нам осветлијо ораз свуда и у свако доа.
Нетреа да ти ми оплетемо вијенац. Ти си га давно већ оплео. Видели
смо га излиза па смо се давно увјерили да су му листићи од – лавра. Ми
смо само дужни, да ти са њиме украсимо остарело чело.
Нетреа да ти уздижемо споменик: ти си му давно већ темељ положијо. Наши оци саградише му свод, који шаље одјек ове моје ријечи надалеко. Ми само желимо и молимо Бога да доживиш те да угледамо да
му се кует до неа диже, и да разазнам на врху његовом твоје име, име
Вука С. Караџића.
Ко ученици твоји вичемо ти Фала, ко Сри узвикујемо ти: Слава!
Говоријо на Митров дан год. 1863.
Милан Јовановић.

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНОСТ У РОМАНУ „НЕПОМЊАН“ ВЕСНЕ БАЛТЕЗАРЕВИЋ

Дорота и над сенком зла

Л

ако је исаи о љуима
који нису живи, они нису у а се ране – започиње ауторка Весна
Балтезаревић истиниту повест о својим прецима у роману „Непомњан”. Кад се истина отелотвори непрекидним трагањем за
сопственим идентитетом, настаје
узудљиво ткање живота у редовима ове књиге. Ово је роман о непрестаној ори и непрестаном страдању како у ратном тако и у међуратном и поратном раздо љу, што је
танано психолошки осликано. Наглашено трагичан увид у искушења два светска рата, уз духовну спознају преплитања живих, мртвих и
Непомњана.
Ко је Непомњан? Њега, нажалост
ни данас, не пре познаје сасвим јасно ни срп ска ми то ло ги ја ни ти га
ојашњава српска етимологија. Порекло му може ити у традицијском
схватању зла, свих олика које нечастиви ставља пред људе. У измаглици је и значење речи: може се везати
за змију тако што се она у нашој традицији ословљава као „Непоменица”.
Према народном веровању, непоменица је гуја отровница. Не помиње се
чак ни у мислима. О њој се ни не говори, од ње се рани само ћутањем.
Али, Непоменица доноси и зло и доро, трује и исцељује, изазива кишу и
сушу, узрокује и спречава глад... Змија
није нужно негативна, него моћна и
неприкосновена. У српском фолкло-

ру доследно је везана за мотив изгона
из раја, али има и позитивну карактеризацију у виду претка заштитника,
чије је оравиште испод кућног прага. Самим тим хтонска природа реализује се кроз два начела. Насупрот
опасности од греха, смрти и оностраних сила, представља и чврсту везу с
потомцима.
Аутор ка Бал те за ре вић лир ском
су ге стив ном на ра ци јом уво ди и у
орисе живота и свега онога што није живот, а што мора да се надживи.
Када рат наоштри своја сечива страдања, унутрашњи
све то ви гла сни је цви ле
страхом од смрти, од глади, од сваког зла. Ратник у
рату или преживи или га
дочека смрт, док они што
га ишчекују умиру свакодневно од неизвесности и
од осталих зала која су само њима намењена. Пролем је у то ме што ни су
сами. Глас Непомњана их
оазриво подсећа на то, тек
да их упозори да су страхови и стрепње на његовом репу и да удно мотре
на сваку одарану мисао уплашених
људи. Тек толико да не смеју слоодно
да мисле и осећају. Он је ту да подсети
да језа присуства некакве силе, која
трепери у ваздуху, није пука случајност већ његово деловање. Колико ће
страх да уђе у људе зависи од његове
воље и отуд је сва немоћ да му се одупру; колико ће се дуго умирати или
како ће се преживети у суровости ра-

та, одређују силе моћније од појединачних људских судина.
Лице рата одаје све суровости прежи вља ва ња, од не ма шти не, гла ди,
стрепње до тога да се сам живот завлачи у мрак и тишину. Туђе смрти
су доживотна умирања онима који су
остали живи.
„Притискао га је терет и терао га да
стално гура руке у џепове и проверава да ли је још увек ту смрт сваког од
његових другова. Надао се да ће временом сећање да изледи... Надао се
да ће мртви да опросте живима и да их пусте да наставе свој живот.”
Непомњан, онај који се
не помиње, онај који нема
име, на ли кује на чо ве ка,
али не назире му се одраз у
огледалу. По чему он личи
на човека? Најпре по томе
што осећа. Затим што размишља и, вођен тиме, даје
смисао патњи, али и љуави. Моћ да воли, да се заљуљује у јунакињу романа,
даје му људску рањивост, спосоност
да кроз љуав престане да повређује.
Непомњан је одевен у лик зла, али је
он у основи метафора свих животних
суровости, неправди, свега онога што
не разумемо а што нам, неповратно,
узима најдраже у животу.
Не пом њан ои та ва у де лу кроз
сталну неизвесност и питање где се
зло налази, шта ће рећи, шта ће одузети а шта допустити људима. Магловито саучесништво дора и зла је

у људима и у околностима на које не
могу да утичу. Ратни догађаји осуђују недужне на страдања, на кривицу
ез кривице. Сенка Непомњана увек
је спремна над мушком децом да их
сустигне чим довољно одрасту да могу пушке узети у руке. Женска деца
по казни умиру, остаје само оно које

О аутору
Др Весна Балтезаревић је редовни професор Факултета за културу и медије на Универзитету
„Џон Незит“ у Београду. Поред
тога што је ојавила више запажених књига, стручних и научних радова из своје уже научне
оласти, ави се и књижевним
радом. Њен новoојављени рома
„Непомњан“ ио је кандидован
за НИН-ову награду. Професорки
др Весни Балтезаревић недавно
је указана посена част: изарана је за редовног члана Европске
медитеранске академије уметности и науке (EMAAS).
је отелотворење љуави Непомњана
према молитвама јунакиње Љуе и
присутног сао сећања. То дете је изве сна рав но те жа до ра и зла, компромис зла које у љуави почиње да
чини доро.
Само једно женско дете остављено
је да живи одлуком Непомњана. То
дете одраста спремно да поднесе те-

(1834–1896), лекар, књижевник, критичар, драматичар, светски путник,
путописац и академик. Основну школу је завршио у родном селу (Јарковац
код Панчева), нижу гимназију у Вршцу, а вишу у Темишвару. Матурирао
је у Пешти 1854. године. Једно време
је жи вео у Бечу, у ко ме је на оснивачкој скупштини студентског удружења „Зора“ 1863. године изаран за
првог председника. У Београд долази 1865. године и ради као професор
судске медицине и хигијене на Великој школи. Медицину је дипломирао
у Лајпцигу и докторирао 1867. године.
Непуне две године касније постао је
члан Српског ученог друштва у Београду и почасни члан Матице српске
у Новом Саду. У Нови Сад се преселио
1871. године и радио као приватни
лекар и управитељ новосадске гимназије. Учествовао је у онови Змајевог часописа „Јавор“ (1874); ио је
посланик Народно-црквеног саора
у Сремским Карловцима и све време сарађивао са најзначајнијим књижевним и стручним часописима. Био
је се кре тар Срп ског ле кар ског друштва (1887–1889), саоснивач Српске
књижевне задруге (1892) и уредник
угледног часописа „Отаџина“ (1892).
Дописни члан Српске краљевске академије по стао је 1890, када је и оја вио зна ме ни ту студи ју По ле на
рамску лиерауру о Ко сову, а за
редовног члана је изаран 1892. Зог
дугогодишњих путовања у Индију и
по Истоку, доио је надимак Морски,
а понекад се тако и потписивао.

рет зла и да Непомњана суочава са
дорим делима. Бора да се почупа
корен зла, снажан, утемељен и јак,
може ити да је само корак ка изављењу. А да ли се Непомњан уопште
може припитомити? Шта се дешава
када се умори и кад Божја светлост
засија? Знају ли људи шта је истина
онда када све истине са кри ју своје
лице? Чини се да онда све заћути и
тада се уморе и живот и смрт у ори за људе. Сва та питања остају света
тајна која се, мада ненајављено, ипак
указују људима. Непомњан, на крају
романа, моли Љуу да га поведе са
соом, да га не оставља у измаглици
између два света. Зло постаје немоћно онда када сусретне зло у људима
које се више не рани, не цвили, не
оли, не говори ни гласом ни тишином. У вечитом превирању до ра и
зла одшкринута су врата, као наговештај, да доро у људима има изгледа
да претраје.
Између Непомњана и Љуе постоји јасан мушко-женски принцип који их снажно повезује. То је изузетно
важан однос, јер представља везу супротности. Љуа је фигура мајке, орена, јака, стамена и подноси сваку
Непомњанову казну готово ез страха.
Она га прихвата и својом доротом и
питомошћу, милостивим ораћањем
чак прилижава га сеи. Он налази
чулна задовољства, чудно, и у мирису њених колача, оожава њен начин
писања. Њена чиста душа уди у њему чистоту љуави. Сам сее види као
њеног чувара и судију, као дар и као
казну, не осећа кривицу, али има осећај одговорности. Она служи њему јер
јој је јасно да мора, он служи њој јер
га њена слаост чини још снажнијим.
Они у својој везаности постају неодвојива лица дора и зла. Зато ауторка
Балтезаревић и наглашава – онда када зло залута међу доре људе, почиње да чини и дора дела.
Јована ЈЕЛЧА
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ И СРПСКИХ УДРУЖЕЊА У ДИЈАСПОРИ
НИШ

Петнаест година рада
огранка Вукове задужине
Нишки огранак Вукове задужине, као Друштво „Вук Караџић“ Ниш, на скупштини одржаној 23. децемра 2016. године оележило је свој
значајни јуилеј – 15 година од оснивања и континуираног рада. У том временском интервалу,
како је констатовано кроз излагање, председници Скупштине огранка или су: Владимир Домазет, адвокат, проф. др Марко Секуловић, тада,
проректор Нишког Универзитета, затим проф.
др Драган Николић, проф. др Горан Максимо-

Са годишње скупштине огранка
вић два пута, а сада је председница Скупштине
мр Милунка Митић, професор, до овог мандата
председник Управног одора огранка свих протеклих година.
На Скупштини је по сено истакнут рад на
континуираном окупљању средњошколаца по
позиву Свеосавско конкурса, и то не само за
ученике из нишких средњих школа већ и из других градова. Током протеклих година на конкурс
су се одазивали млади из Димитровграда, Пирота, Беле Паланке, Прокупља, Дољевца, Чачка, Лознице и Градишке (Репулика Српска). До
сада је учествовало више од 500 ученика показујући своје квалитете који су већ сазрели или
сазревају. Међутим, рој учесника је знатно већи јер су у рад или укључени и ментори-професори, као и други сарадници у реализацији
оваквог пројекта.
Светосавски конкурси су увек имали теме којима су се оележавали важни датуми, како из
националне културе, тако и из светске културне
историје. За 2016. годину, прва тема је гласила
Залеан у наслеђе срско уховно лаа, калемим лаороно рво, којој је као инспирација
могла да послужи нека од годишњица наших
значајних имена: Светога Саве, Јована Стерије
Поповића, Милана Ракића, Александра Поповића. Друга тема је имала Шекспирову мисао:
Све је озорница на којој свако ира своју улоу, поводом јуиларне године од смрти Вилијема Шекспира.
Прилози су стизали из Лознице, Градишке,
али их је највише стигло из Ниша, и то из Гимнази је „Све тозар Мар ковић“. Ра до ви су и ли
високог квалитета и жири је издвојио рад Милутина Ћирића, ученика III разреда гимназије
„Светозар Марковић“ у Нишу, коме је менторка ила Невенка Божовић, професорка те школе. Такође, високо су оцењени прилози ученице
Љуице Каракаш, из Гимназије у Градишки, и
Марије Цветиновић, из Гимназије „Вук Караџић“ из Лознице. Свечаност доделе признања,
уз уметнички програм, одржана је као и до сада
у Градској кући, где су свим учесницима уручене захвалнице и књиге. Поред овога, учесници су доили примерак еседе проф. др Бошка
Сувајџића, са Вуковог саора у Тршићу, 2015.
године, као и чланске карте Друштва „Вук Караџић“, Ниш.
Од рој них ак тив но сти Дру штва на Скупштини је истакнуто да је представљен алманах
Вукове задужине Даница 2016, што је посено медијски уприличено у току манифестације Дан маерње језика. О значају ове књиге, с
посеним освртом на део за младе, говорила је
преко локалне ТВ станице Ниша, Милунка Митић, председница Скупштине Друштва „Вук Караџић“ у Нишу. Поводом дана поезије, Даница
2016. представљена је у ОШ „Вук Караџић“ у Дољевцу. О књизи и о истакнутим прилозима за
младе говорио је Немања Јовановић, а електронску верзију приказала је Маја Новаковић.
Поводом сто година од смрти српског књижевника Петра Кочића, Друштво је у сарадњи са Филозофским факултетом у Нишу, кроз пригодну
активност подсетило на лик овог великог орца за људска права, кроз књижевно и политичко деловање. Скуп је реализован за време Дана
Универзиеа у Нишу. О животу и раду Петра
Кочића говорили су проф. др Горан Максимовић, др Снежана Милосављевић Милић, Власта
Ценић, песник и професор. Вредно пажње ило
је учешће и ученика Гимназије „Свеозар Марковић“, који су оригиналним извођењем сегмената из Кочићеве сатире Јазавац ре суом, у
казивању Димитрија Анђелковића и Милутина
Ћирића, започели свечаност, а завршницу су дале песмом у прози Слоои, ученице Гимназије
„Светозар Марковић“ из Ниша.
У Извештају за Скупштину ило је речи и о
досадашњој сарадњи огранка са Вуковом задужином у Београду, као и о сарадњи са другим
огранцима Вукове задужине. Истакнуто је да
се ова сарадња најчешће остварује кроз конкурсне позиве за такмичења ученика. Посено
је позитивно оцењена сарадња са институцијама у просвети и култури града Ниша (Универзитет, Филозофски факултет, Народна илиотека

„Стеван Сремац“, Музеј града Ниша, Историјски
архив, Нишки културни центар). Али, пре свих
организација са којима се заједнички ради на
реализацији усвојених пројеката, на Скупштини је посено истакнута материјална подршка
Градске оп штине Медијана у Нишу, ез чи је
помоћи и активност огранка ила знатно отежана и умањена. На томе јој је одато посено
признање и захвалност.

Светосавска академија
Тра ди ци о нал на Све то сав ска све ча ност за
средњошколце одржана је ове године, по шеснаести пут, у просторијама Универзитета у Нишу. Свечаност је отворио хор, Химном Светом
Сави, а затим је мр Милунка Митић, професор,
одржала уводну реч. Уважени гост, проректор
Универзитета у Нишу, проф. др Драган Денић,
поздраво је присутне и својом еседом нагласио
потреу за очувањем чистоте српског језика и
употреу ћирилице, уз констатацију да Свети
Сава и Вук Караџић, као звезде водиље, реа
а нам уу уоказ за наше еловање, и развој
наше школсва, науке и уменоси, а име
и наше ржаве.
Нишки огранак Друштва за неговање духовних вредности и ове године позвао је на конкурсну сарадњу ученике средњих школа, а задатим
темама треало је, поред осталог, оележити важне јуилеје: 230 година од рођења Вука Караџића, 30 година постојања Вукове задужине и
15 година континуираног рада огранка Вукове задужине у Нишу. Ученици су доили тему:
„Вук у посети 21. веку“, а поводом 200 година од
смрти Вожда Карађорђа, задата тема је гласила:
„Ослоодилачки подвиг оца Срије“.
По рас пи са ном кон кур су при ја ви ли су се
ученици средњих школа, са престижним ројем из Гимназије „Светозар Марковић“. Стигли
су ра до ви ка ко у про зи, та ко и у сти хо ви ма,
ко ји су и стил ски и те матски и ли изу зет но
квалитетни, садржајни и занимљиви. Стога је
жири, који је ове године радио у саставу: проф.
др Снежана Божић, песник Власта Ценић, професор, и Јелена Милић, није имао нимало лак
задатак, јер сваки од разматраних радова могао је да понесе титулу најољег. Али, жири је
морао да на прави свој из ор и про гласи три
најоља рада, са про фе сором ментором, Маријом Церовином.
Треће ме сто припало је Катарини Стојановић, ученици четвртог разреда, која је писала
рад на тему „Ослоодилачки подвиг оца Срије“. Писан у форми ораћања самом Карађорђу,
рад осветљава важне моменте и личности српске историје уоквирене замишљеном визуром
изараног фиктивног саговорника. Друго место жири је доделио раду Тамаре Јоцић, такође
ученице четвртог разреда. Њена визија искуства Вука Караџића у 21. веку доила је олик
писма које у акро стиху чува 30 слова српске
азуке, при чему свако слово представља једно
ораћање Вуку, сеи, сопственом савременом
окружењу.
Прво место освојио је Немања Кутлешић, ученик другог разреда, за рад на тему „Вук Караџић у посети 21. веку“. Жири је закључио да је
то вешто изведен Вуков искорак у читаочеву савременост, остварен захваљујући успешно употрељеној епистоларној форми у којој се Вук
ораћа кнезу Милошу, аутентично, на источнохерцеговачком дијалекту. Посену похвалу жири је упутио Исидори Станимировић за рад о
Вуку Караџићу, указао је на оригиналност рада
Ане Ранђеловић, ученице четвртог разреда Прве нишке гимназије „Стеван Сремац”, и похвалио рад Саре Марковић, ученице трећег разреда
Техничке школе „12. феруар“, за поетски осврт
на тему о Карађорђу.
Првонаграђени аутор, Немања Кутлешић, доио је на поклон „Даницу“ 2017. Вукове задужине. Сви учесници су доили захвалнице, као
и њихови ментори, Невенка Божовић и Мирјана
Церовина, професори гимназије „Светозар Марковић“, Слооданка Митровић, проф. Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“, Љиљана Вукић,
проф. Техничке школе „12. феруар“ из Ниша,
и мр Сузана Петровић, професор музичке културе нишких гимназија „Светозар Марковић“ и
„9. Мај“. Повеље су уручене и дугогодишњим сарадницима у организацији ове манифестације,
Драгославу Ђокићу, секретару Универзитета, ГО
Медијана, Нишком културном центру, Народној
илиотеци „Стеван Сремац“ и ректору Универзитета, проф. др Драгану Денићу.
Биљана МИЉКОВИЋ СЕЛИМОВИЋ

јима на Саору, већ сутрадан написао песму о
Баваништу.
Око сницу Саора чини конкурс за најољи
литерарни и најлепши ликовни рад, на коме је
до сада учествовало 40.000 ученика из око 500
школа из Срије и многих земаља у којима живе Сри, укључујући Америку, Аустралију, Јужну
Африку и Кину.
Тема за литерарни рад ила је МАЈКА. За ликовни део конкурса треало је украсити прво
слово свог имена и тако доити иницијал, калиграфски преписати народну умотворину, насликати илустрацију народне ајке, приповетке
или песме и направити лутку и оући је у народну ношњу из акиног родног краја.
Ове године на конкурс се одазвало 5.263 ученика, а у Баваниште је стигло 3.175 калиграфских радова и иницијала, 1.041 литерарни рад,
789 илустрација, 153 лутке и 105 везених радова. Од укупног роја приспелих радова, 617 је из
расејања. Жири у саставу др Миодраг Матицки,
др Рајка Уљмански, Љиљана Симић и Милена
Дорић, за литерарне радове, а др Сузана Полић,
мр Драган Боснић, мр Милица Марковић, Вјера
Медић и Јасминка Бркановић, за ликовне радове, поделио је 119 награда и много похвала.
Најуспешнији ученици доили су књиге купљене средствима Министарства просвете или као
поклон од издавача.
Генерални спонзор Саора је општина Ковин,
а медијски РТС, посено емисија „Жикина ша-

ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ

Учесници Дечјег сабора
„Дани ћирилице“ 2017.
реница“. Драгоцену помоћ и ове године пружио
је Актив жена „Дуга“, чије су чланице за госте
Саора припремиле најукусније колаче.
Током првог дана Саора пулика је видела
најлепше ликовне радове приспеле на конкурс.
Награђени ученици су учествовали у раду мале
радионице керамике, коју је водио Михајло Петровић, веза, коју је водила мр Милица Марковић, израде цветних укета, коју су приказали
ученици СШ „Васа Пелагић“ из Ковина, а како се
преде показала је Вера Илић. Како се игра коло
показали су чланови КУД „Аца Орадовић“.
Током Саора своје књиге је приказало Удружење „Ћирилица“ из Новог Сада.
Саор ће се наставити почетком августа, кад
се очекује велики рој учесника из дијаспоре,
и почетком новемра, када ће се одржати завршна свечаност под називом ВЕЛИКО АЦИНО
КОЛО, на којој ће учествовати више културноуметничких друштава.
Специјалне награде доиле су Милица и Кристина Пиља из Аделаиде, које су, заједно са својом аком Јеленом Рекић, направиле четири
лутке које представљају оичаје на Бадње вече
у западној Славонији, и ученици трећег разреда ОШ „Љупче Шпанац“ из Беле Паланке, који
су, заједно са родитељима и учитељицом, направили лутке које приказују призор из елопаланачког краја.
Вера СЕКУЛИЋ

ЧАЧАК

Школама у походе
Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ из
Чачка, као један од најстаријих огранака Вукове задужине, истрајава у раду ослањајући
се много више на ентузијазам и волонтирање

Девети песнички конкурс
„Ћирилица – Огледало
српске душе“
Општина Петровац на Млави
Месна заједница Велики Поповац
Црквена општина Велики Поповац
Народна илиотека „Ђура Јакшић“ Петровац
на Млави
Вукова задужина Београд – огранак Велики
Поповац
Ојавили су ДЕВЕТИ ПЕСНИЧКИ КОНКУРС
„ЋИРИЛИЦА – ОГЛЕДАЛО СРПСКЕ ДУШЕ“
за 2017. годину са темом
Манасир Виовница: наша свеиња – ваша инсирација!
„Узвишена, ро Таејев чува...
Глас јој жуор вое, ојек звона, молива монашка;
У јуро сунчано најлеша есма ица...
Дођи, свеињи се ој оклони!
Срцем и ушом е зове,
ВИТОВНИЦА“
Аутори су позвани да се, надахнути овим стиховима, одазову на конкурс који је ио отворен
од 15. априла до 15. маја ове године.
Учесници су могли да пошаљу само ЈЕДНУ до
сада неојављену песму у три примерка, са шифром, краћом иографијом, адресом становања
и ројем телефона, на адресе: Раде М. Орадовић, 12310 Велики Поповац.
Од приспелих песама које испуњавају услове конкурса штампаће се Зорник, који ће ити представљен на завршној манифе стацији
конкурса „ЋИРИЛИЦА – ОГЛЕДАЛО СРПСКЕ ДУШЕ“, чији ће датум одржавања ити накнадно
ојављен.
Рае М. ОБРАДОВИЋ

ТРСТ

Удружење
„Вук Стефановић Караџић“

БАВАНИШТЕ

Дани ћирилице 2017.
У суоту, 27. маја 2017. године у про сторијама ОШ „Бора Радић“ у Баваништу, свечаном
до де лом на гра да најуспе шни јим уче сни цима конкурса, отворен је 16. Дечји саор „Дани
ћирилице“. У име општине Ковин, генералног
покровитеља Саора, награђену децу, њихове
наставнике и родитеље и друге уважене госте
поздравила је Оливера Танасијевић, помоћник
председника, а у име организатора, почасни
председник Саора, академик Видојко Јовић. О
радовима су говориле чланице жирија Љиљана Симић и др Сузана Полић. Песник гост ио
је Божидар Пешев, који је, инспирисан догађа-

здане Комадинић, председника Удружења. Сарадња је остварена са ОШ „Татомир Анђелић“ из
Мрчајеваца, ОШ „Вук Караџић“ из Чачка и ОШ
„Филип Филиповић“ из Чачка.
Такође, Удружење је учествовало у програму
стручног усавршавања наставника Моравичког округа, под називом „Завичајни писци у оку
професора 3“, у организацији Школске управе,
тако да је четврто издање романа „Потка од снова“ Гроздане Комадинић посвећено десетогодишњем помену проф. Гордани Шоћ, сценаристи и
редитељу истоимене представе рађене по овом
роману, представљено и у Регионалном центру
за професионални развој запослених у оразовању. О књигама Гроздане Комадинић говорили су: академик Драгутин А. Ђукић, Милица
Баковић (виши саветник илиотекар), Зорица
Лешовић Станојевић (новинар и књижевник),
Мила Мутавџић (наставник), Слађана Парезановић (руководилац ШУ Чачак) и Данијела Ковачевић Микић (просветни саветник).
Удруже ње је апли ци ра ло за до дат на средства на конкурс Министарства културе пројектом „Грана од огранака“, чији је основни циљ
ио повезивање огранака и представљање писаца који су њихови чланови, али пројекат нажалост није одорен, тако да ће се само неке од
планираних активности реализовати у наредном периоду (наставак сарадње са песницима
из Трстеника).
Удружење подржава културну манифестацију
„Дани Вука Караџића“ коју организује ОШ „Вук
Караџић“ из Чачка, посвећену јуилеју 170 година од поеде Вукових језичких принципа. У
оквиру ове манифестације организован је литерарни конкурс за ученике, изложа „Негујмо
српски језик“ и стручни скуп за наставнике.
Сваког лета, чланови Удружења гостују у културном програму за госте Атомске ање Трепча, а планирано је и представљање „Данице“ и
„Данице за младе“.
Данијела КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ

Ученици ОШ „Вук Караџић“
у програму Школама у походе
својих чланова и сарадника него на финансијску подршку локалне заједнице. И ове школске
године чланови Удружења су ишли школама у
походе, промовишући и дарујући књиге мр Гро-

Удружење Сра у Трсту „Вук Стефановић Караџић“ или Српски клу, како је још познато,
основано је 1995. године, али је заправо много
старије. Још је 1987. године група ентузијаста
кренула са дружењима, организовањем мањих
дешавања за пријатеље, нешто касније почела
је и са пријатељским утакмицама, да и се 1996.
године регистровали као ФК „Вук С. Караџић“, с
озиром да су се њихови спортски успеси низали и захтевали сада већ и озиљније рухо.
Кренуло се из зааве, али су се мењале и категорије у малом фудалу, те је тако од Д стигло
до прве А лиге, где се спаја са ФК „Сријаспорт“.
Уједно је то и срце данашњег Удружења које се
није значајније мењало, уколико се не рачуна сталан долазак нових нада, што спортских,
што другачијег карактера. Тако су се умножавале и екипе, а да не помињемо захвалнице и
пехаре, што из Италије, што из других земаља:
Аустрије, Словеније, Хрватске, Босне и Херце-
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ВУКОВО ЧИТАЛИШТЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
НОВИ БЕОГРАД

Негујмо матерњи језик
У жељи да заједно са ученицима оележе Међународни дан матерњег језика, новоеоградски
илиотекари основних школа организовали су
својеврсно књижевно дружење.
Свечана сала Основне школе „Бранко Радичевић“ је у уторак, 21. феруара 2017. године ила
испуњена ученицима трећег, четвртог и петог разреда и илиотекарима основних школа: „Бранко Радичевић“, „Влада Орадовић Камени“, „Јован
Стерија Поповић“, „Краљ Александар I“, „Лаза Костић“, „Милан Ракић“ и „Стефан Немања“.

СКУД „Вук Караџић“
говине, Швајцарске... Четрдесетак момака увек
је спремно да одрани националне оје и заигра у првој екипи, док је екипа ветерана све
ројнија и све успешнија. Наравно, уз сада већ
традиционалне турнире у лиги мали фудал
6+1, по којој је на неки начин карактеристична Регија Фриули Венеција Ђулија, ширила се
и прилика за дружење. Сада је већ уоичајено
да се на отварању овог великог спортског дешавања града Трста нађе градоначелник Трста уз
политички врх, као и представници Конзулата Срије у Трсту, Православне црквене општине, многоројних удружења и арем три до пет
хиљада заинтересованих, што и те како говори
о популарности не само Удружења већ и српског живља у Италији. Ове године се припрема
јуиларни десети турнир, а учешће су већ потврдиле многоројне екипе српских удружења
ван матице, што наравно не искључује ни појављивање гостију из Срије, као ни многорој-

српске вредности и српску кухињу онима који о томе мање знају, могле да по служе и као
повод за упознавање шире јавности са радом
Удружења. У сваком случају, показало се да су
могућности велике, али никако једноставне за
спровођење, удући да се ради о организовању
слоодног времена људи које, по дефиницији,
треа и да остане слоодан изор, а као такав
увек склон изненађењима.
Удружење такође организује хуманитарне акције и активно је учествовало у скупљању како
финансијске, тако и материјалне помоћи пострадалима у поплавама и земљотресима.
Српска заједница данас у Трсту прелази рој
од десет хиљада тако да је значај овог и других
сличних удружења неизмеран; од њиховог међусоног умрежења, познанстава и дељења националних вредности и идеала зависи и њихова
удућа снага и успех, подједнако као и снага и
углед целокупне заједнице Сра у Италији.
Рако ЖИВАНОВИЋ

ЉУБЉАНА
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Спортска екипа са пехарима
них аматера за које, поред фудала, увек има
места и у турнирима у шаху, пикаду, доминама
и стоном фудалу.
Поред спортске, посено се у Удружењу истиче
фолклорна секција. Као и у фудалу, кренуло се
од чистог задовољства, да и оно у међувремену прерасло у готово професионално ављење
игром. На позорници Словеначког Сталног театра у Трсту великим концертом је прослављена
шеста годишњица постојања секције. Пред пуном салом одушевљене пулике представљене
су најлепше игре из свих делова Срије, а како је
већ постала традиција, дружење је настављено
у просторијама Јахачког друштва „Долга Крона“,
која је увек на располагању раздраганим љуитељима народних игара. Највише су, ипак,
пулику развеселили најмлађи играчи из дечије секције, којима је народна ношња најлепше
стајала и који су доказали тврдњу да најлепше
играју они који се најлепше осмехују. Чланови
фолклорне секције и те како су показали своје умеће, као и осмехе, не само у Италији, него
и у многим другим земљама у које су отишли
трагом својих спортских другара. Тако је своје ме сто ова секција нашла и у најдужем колу за Гинисову књигу рекорда, такмичењу које
је пре неколико година одржано у Новом Саду.
Поред многоројних концерата, представљања
пулици и јуилеја, фолклорна секција Удружења „Вук Стефановић Караџић“ стекла је довољно искуства којим и се могле подичити и
много старије колеге. Спремни су, како сами
кажу, да се поново појаве на Европској смотри
српског фолклора планираној за лето ове године у Словенији, а многоројни наступи током
априла и маја само су помогли да се још више
усаврше. У оквиру фолклорне секције основана је и певачка група која има за циљ очување
етномузике.
Око фолклорне секције и њених најмлађих
чланова полако се искристалисала и потреа
за признањем много ројним дамама које су
од самог почетка учествовале у многоројним
дешавањима и несеично давале своју помоћ
сваки пут када је то ило потрено. Тако је на
Михољдан 2015. године настала најмлађа, Женска секција. Почетна је идеја ила да се дамама
пружи могућност да се друже и окупљају, те је
тако акценат пао и на организовање књижевних и гастрономских вечери, представљање дела српских уметника и дела од значаја за српску
културу у Италији. Говорило се и о припремању
етновечери које и, осим што и прилижиле

Огранак Вукове задужине у Љуљани, који
делује под називом Усанова Вукова заужина, фонација за роучавање и очување срске
кулурне ашине, у сарадњи са Словеначком
академијом знаности и уметности (САЗУ) организовао је 14. феруара 2017. године, у Месном
музеју Љуљана, Дванаести Сретењски саор.
Том приликом изведен је пригодан културноуметнички програм под називом Среењски
концер у славу науке и роољуља.
У програму је учествовао Мешовити хор Свеи Роман Слакоојац из Петроварадина, под
диригентском палицом Евгеније Владимировне
Којић. Солисти: Јелена Соларов, лирски сопран,
Маријана Петковић, сопран, Никола Баста, аритон, Стеван Миљаковић, аритон, и Милош
Скенџић, аритон. Хор је, иначе, познат по гостовањима у Срији, европским градовима и у
Русији.
О раду огранка у Љуљани говорио је председник Живорад Андрејић, а поздравну реч на
Саору имао је проф. др Вла димир Осолник.

Књижевно дружење у Основној школи
„Бранко Радичевић“
Тања Маљоковић, илиотекар школе домаћина, поздравила је присутне, а потом су о неговању матерњег је зика, писма и културе са
ученицима разговарали Љиљана Симић, дуго го ди шњи не у мор ни пред став ник „Ву ко ве
задужине“, и Бранко Стевановић, један од омиљених песника за децу. Уз рзалице, песме и
приче, Ћирила и Методија, Климента и Наума,
Светог Саву, Вука Караџића и Мину Караџић,
Бранка Радичевића, Николу Теслу и чика Јову
Змаја – време је пролетело.
Оно што је пропратило и почетак и крај овог
дружења јесте рефрен Бранка Стевановића:
„Бирај речи, неписменост спречи,
језик лечи, глупост да не звечи,
чувај језик српских великана,
ради прошлих и удућих дана.“
Јасмина РАДОВАНОВИЋ

КОВИН

Билиотека „Вук Караџић“
Билиотека „Вук Караџић“ у Ковину, у сарадњи
с Вуковом задужином, организовала је 10. априла 2017. представљање Данице за млае IX.
У ашти Билиотеке, уз пригодан програм,
уредница Вуковог читалишта Љиљана Симић
представила је рад Вукове задужине, а потом
и овогодишње издање литерарног часописа и
школског заавника Даницу за млае IX.
Даница за млае је јединствени часопис који
представља савремене дечје писце са најновијим остварењима и ојављује прилоге писаца
– песме, приче, асне, аладе, анегдоте, загонетке, афоризме, скечеве, шаљиве песме, онтон за
младе, легенде.
Љиљана Симић је представила Даницу за млае и говорила о значају читања нашег писма и о
дечјим литерарним конкурсима на којима талентована деца учествују са својим радовима.
Гост на промоцији ио је познати дечји песник Божидар Пешев, који је читајући шаљиве песме, загонетке и анегдоте представио своје
књижевно стваралаштво.
Ученице које су присуствовале на промоцији и чији радови су награђени на литерарном
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Свечани говорници су или академик Андреј
Крањц, потпредседник САЗУ, и Видојко Јовић,
академик САНУ и члан Управног одора Вукове задужине у Београду, који је говорио о 90
година сећања на Јована Цвијића (1865–1927),
великог научника и родољуа.
На крају свечано сти, уручена су и признања Вукове задужине заслужним појединцима
за допринос у раду огранка у Љуљани и унапређивању културних веза и сарадње српског
и словеначког народа. Академицима Андреју
Крањцу и Видојку Јовићу даривана је Велика
среењска овеља за „велики допринос у научном раду и на успешном развоју српско-словеначких културних и научних веза“. Евгенији
Владимировној Којић, диригенту Мешовитог
хора Свеи Роман Слакоојац из Петроварадина, уручена је Велика среењска овеља „за
њених најлепших и успешних 10 година у вођењу слаткопојаца на радост васколиког нашег народа“.
Живора АНДРЕЈИЋ

Љиљана Симић и Божидар Пешев
говоре ученицима
конкурсу, који расписује Билиотека, читале су
своје литерарне радове, а талентовани ученици
читали су песме из Данице за млае.
Даница Тодореско, ученица VI разреда ОШ
„Миша Стојковић“ из Гаја, прочитала је свој рад
на тему „Кад и јастуци проговорили“, који је
освојио другу награду, а Сара Бјелајац, ученица
V разреда ОШ „Сава Максимовић“ из Мраморка, прочитала је свој рад на тему „Нико није као
он“, који је освојио трећу награду.
Билиотека „Вук Караџић“ Ковин доила је
на поклон књиге Вукове задужине, а даривању се придружио и песник Божидар Пешев, који је такође поклонио своје књиге.
Јелена СТОЈАНОВИЋ

БАВАНИШТЕ

Основна школа
„Бора Радић“
Основ ну шко лу „Бо ра Ра дић“ по се ти ли су
представници Вукове задужине из Београда.
У препуној илиотеци наше школе ђацима и
наставницима оратили су се Љуомир Милутиновић, управник Вукове задужине, Љиљана Симић, уредница „Данице за младе”, и Весна
Алексић, књижевница за децу. Гости су нашој
школи поклонили разноврсне књиге, а међу њима и „Даницу за младе”, коју сада ученици могу
да пронађу у илиотеци.
О раду Задужине говорио је њен управник,
ко ји је ис та као да Вук Сте фа но вић Ка ра џић
није значајан само за Срију већ и за друге земље. Зог тога смо ојавили књиге „Вук Стеф.
Караџић 1787-1864-2014, Срска усмена нарона
ашина” на немачком, руском и енглеском језику, и оне су доживеле велики успех. У сарадњи
са Министарством културе, очекујемо да ускоро
ојавимо књигу Срска усмена нарона ашина и на француском језику, рекао је присутнима
Љуомир Милутиновић.
Књижевница Весна Алексић, коју је Љиљана
Симић најавила као „звезду у успону”, укратко је представила најновију књигу „Лудвиг ван
Моцарт”, али није хтела да о њој посено говори, већ је желела само да заинтересује присутне за свој роман.
О „Даници” и „Даници за младе” говорила је
Љиљана Симић. Она је прочитала и краћи прозни текст о свом детињству, које је повремено
проводила у Баваништу.
Да и се наши гости пријатно осећали у нашој
средини, одарани ученици извели су пригодан
уметнички програм, уз музичке и литерарне радове ученика. Представници Вукове задужине
или су изненађени овом приредом и, хвалећи ученике, најавили наставак сарадње с нашом школом.
Теоора ДЕЛИЋ
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„Даница за младе“
у Сремским Карловцима
По традицији, између дана рођења Бранка Радичевића по старом и новом календару, од 15.
до 28. марта, одвијао се низ огатих програма
у оквиру манифестације „Пролећни Бранкови
дани 2017“ у Сремским Карловцима и Новом
Саду – у знаку оележавања 170. годишњице ојављивања Бранкове прве књиге песама у Бечу,
чувене 1847. године и оележавања 193. годишњице његовог рођења.

Ученици ОШ „23. октобар“ у С. Карловцима
Тим поводом, у част великог романтичарског
песника, и у име његове сарадње са Вуком Ст.
Караџићем, у основној школи „23. окто ар“ у
Сремским Карловцима, 16. марта, Бранково коло угостило је представнике Вукове задужине
из Београда. У младоликој атмосфери, уз истицање значаја „вечито младог песника“, представљен је часопис „Даница за младе“.
Уредница Вуковог читалишта Љиљана Симић
надахнутим словом упознала је ученике са радом и делатностима Задужине, подсетила да
српска духовна култура у многим оластима
почиње од Вука, као једне од најзнаменитијих
личности српске књижевности, науке и историје. Осоену радост током сусрета причинио
је разговор са ђацима о друговању Бранка Радичевића, Ђуре Даничића и Мине Вукомановић
у Бечу. „Даница за младе“ представљена је као
угледан литерарни часопис и школски заавник
који доноси најновија остварења савремених
аутора за децу. Одараним примерцима часописа, на радост и корист ученика и наставника,
оогаћена је школска илиотека.
Присуство песника за децу, у претпролећном
амијенту Сремских Карловаца, ила је част за
све окупљене. Песници Рајко Лукач, Божидар
Пешев и Бранко Стевановић казивали су наизменично, у шаљивом песничком надигравању,
ројне песме, приче, афоризме, легенде и асне,
постављали загонетке и препричавали анегдоте
са Дорицом Ерићем, Љуивојем Ршумовићем,
Душком Трифуновићем.
Карловачким ђацима указано је да се у сваком
роју „Данице за младе“ ојави неколико одараних ученичких радова, из разних места по Срији.
Током програма наступиле су и три даровите ученице ове школе Софија Биговић, Сунчица Мићић
и Јована Ратковић, које су са великим узуђењем
казивале поезију Бранка Радичевића. Припремила их је наставница српског језика Данијела
Николић. Том приликом представницима Задужине даривани су школски лист „Стражиловац“
и ројна издања Бранковог кола. Сусрет је завршен позивањем за наредно окупљање у прослављеном средишту српске духовности и културе.
Марија СЛОБОДА
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ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА ЗА ДОПРИНОС КУЛТУРИ БЕОГРАДА

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Четрдесет шести
„Златни еочуг“

Изванрени Злани еочу за живоно ело за 2016. годину до или
су: проф. Неојша Дугалић, глумац,
редитељ и педагог, Боривоје Младеновић, алетски уметник, и академик
Љуиша Ракић.
Изванрени Злани еочу доили
су Педагошки музеј и Факултет музичке уметности у Београду.
Одлуком жирија – проф. др Зоран
Аврамовић, председник – четрнаест
појединаца, организација и установа
до или су Злани еочу. Извршни
одор Културно-просветне заједнице
доделио је и посено признање – Повељу и Годишњу награду за оринос

рау Кулурно-росвене зајенице
Беораа.
Живорад Ајдачић, генерални секретар Културно-просветне заједнице Београда, у поздравној речи је истакао
да 46. уру че ње пре сти жне на гра де
Злани еочу и специјалних признања – повеље за трајни допринос култури Београда и Срије у 2016. години,
пада у време када је Културно-просветна заједница Београда навршила шездесет година постојања и рада.
Основана је 1956. године као организација у оласти културног стваралаштва, научне и просветне делатности,
и већ више од шест деценија залаже
се за друштвену и културну толеранцију и афирмацију аутентичне духовне и кул турне вредно сти на шег
простора.
Културно-просветна заједница Београда од 1970. године додељује годишњу престижну награду и признање
Злани еочу ствараоцима, научницима, уметницима, културним посленицима, ансамлима, установама и
ор га ни за ци ја ма за трај ни до при-

Презиме _____________________________________________________________
нос култури Београда. Ово признање
додељује се за заокружене духовне
вредности и достигнућа, које континуирано повезују све оне који омогућују успешнији духовни живот града
Београда и Срије. Највеће заслуге за
установљавање ове награде припадају њеном идејном творцу – књижевнику Васку Попи.
Ако и се поређала сва имена досадашњих доитника ове престижне
на гра де, ис та као је го спо дин Ајдачић, ви де ло и се да је то име ник
најуспешнијих, а књига састављена
од текстова оразложења за награду
представљала и својеврсну савремену енциклопедију културе, уметности
и науке Београда и Срије.
А ко ли ко на ша на гра да пред ставља велику част за доитнике, толико и ње ни до ит ници чине ве ли ку
част Културно-просветној заједници
Београда и култури, просвети и науци нашег главног града и Репулике,
нагласио је у поздравној речи Живорад Ајдачић.
Душица МАТИЦКИ

Организација – установа ______________________________________________
ПИБ __________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________
Поштански рој ______________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________
И-мејл _______________________________________________________________
Годишња претплата (2 роја, са ПТТ трошковима): 200 дин.
Претплата се може извршити:
Доставом поруџенице путем поште:
Вукова задужина, Краља Милана 2, 11000 Београд;
На тел./факс: 011-2683-890, 011-2682-803



К

ултурно-просветна заједница Бе ограда, на
свечано сти одржаној
13. априла 2017. године у Народ ном позоришту у Београду – Велика сцена,
уручила је своја највиша годишња
признања појединцима и организацијама за рајни оринос кулури Беораа.

Име __________________________________________________________________

На мејл адресе: ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs,
dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs, slavkovejinovic24@gmail.com
Текући рачун: 250-8530-09

Позив за награде Вукове
задужине у 2017. години
Вукова задужина од 1990. године додељује годишње награде за науку и за
уметност. Награђује се по једно дело у оласти науке и уметности, ојављено,
изведено или приказано о 1. окора рехоне о 1. окора ове оине.
Нараа за уменос додељује се једном аутору за оригинално уметничко
дело настало у Срији или иностранству, односно за књижевно дело ојављено на српском језику.
Нараа за науку додељује се једном аутору за научно дело, оригинални истраживачки научни рад, ојављено на српском језику, из научних оласти
којима се авио Вук Караџић (наука о књижевности, историја, лингвистика,
фолклористика, етнологија, етнографија, етномузикологија, географија).

Добитници признања 46. „Златни беочуг” за трајни допринос култури Београда

ОДЕЛО НАШИХ ПИСАЦА

Стари капути
Одећа је несумњива драгоценост и значајна друштвена
вредност. Увек на видело, нова и испеглана ствара представу човекове привлачности, а истрошена и груа, представу његове уоге спољашности. Ни у ком другом погледу
не постоји тако јак осећај отрцаности као кад затајимо у
погледу одеће.
Српски писци су, као неки етнолози и социолози, одвећ
пазили на ношњу својих јунака. Међутим, и сами су куурили са оделом. Као да је гардероа служила само као
лична заштита од непогода и хладноће, а не ради пристојнијег изгледа или неких виших потреа. Разуме се, у
позадини свега је егзистенцијална тескоа, сиротиња у
ружном и тужном значењу.
Ево, узето напрескок, само неколико илустрација.
Доситеј Орадовић, оставши рано ез оца и мајке, који
је осетио сву тежину оскудице и голотиње, митрополиту
Викентију Јовановићу Видаку поверио се да је „ез аљине
остао“ и да на дан највећег хришћанског празника такав
неће моћи да иде у цркву.
Самоук, од кога су многи писци научили да држе перо у руци, писац који је упознао Европу са животом свога народа, Вук Ст. Караџић, носио је „излизани реденгот“
(Иво Андрић).
Песник и филолог Сава Мркаљ, Вуков претеча, ходао је
као одрпанац и скитница, урасла у раду, очију упалих од
глади (Гојко Николишан).
Бранко Радичевић, кога је притискивала немаштина
и „црна сиротиња“, писао је своме оцу: „Чакшире за лето
имам једне. Капут готово ни један. Чизама немам.“
„За аљине можете ми послати кол’ко оћете, ја ћу ити задовољан и онаке ћу правити какве узмогу (аљина човека

ОТВОРЕНА
ВРАТА
ВУКОВЕ
ЗАДУЖБИНЕ

не прави, човек аљину), само, ето, да се човек од циче зиме склони и да није издрпан као на пример ја“, јављао је,
исто тако из Беча, Ђура Јакшић своме оцу Дионисију.
Из истог сродничког ратства, Алекса Шантић, носио је
одела мало похаана, стара.
У злехудој егзистенцији, окружен црном стварношћу,
Петар Кочић као студент из Беча жалио се у писму Богдану Поповићу у Београду: „Гладан, го, ос, с пропалим
прстима кроз ципеле, ходам ја по Бечу и – сјећам се свог
дјетињства, својих планина, својих драгих рђана.“ Кад је
јавно читао „Јазавца пред судом“ морао је да посуди туђе одело.
Скерлић је на студијама носио капут који „се аш решио да чини конкуренцију лозанском друштву за осветљење вароши. Тако сија“, писао је својима из Швајцарске
1889. године, „да се при њему види вечерати, у по ноћи
као у по дана!“
Иво Андрић ће рећи Новаку Симићу, кога је предложио
за један значајан међуратни књижевни конгрес – а удући
овај у похааном оделу: „Слушај, Новаче, ако немаш пара
кажи, јер мораш доћи пристојно одевен.“
Познат по отмености и елеганцији, Милош Црњански
је у изгнанству носио одело (које му је сашила супруга)
од рестлова шкотског твида.
„На кошуљи му понекад фали читав рукав и, како му је
на капуту ио подеран и лакат, подметао и му какву ијелу крпу, како и изгледало да му је ар кошуља цијела“,
заележио је Скендер Куленовић за Хасана Кикића.
Прозаиста Миодраг Булатовић је у „српску књижевност
стигао лед и изгладнео из ср ијанских сиротињских,
изегличких домова, у прегорелом војничком шињелу“
(Матија Бећковић). Узгред уди речено, као адраповцу и
проклетнику, Оскар Давичо му се ораћа увредљивим речима: „Ти си гладан, иди ручај, па ћемо сарађивати“.
Истинаог, има српских аутора одраслих у лагостању,
господска деца, са маниром и салоном, лишена ило ког
комплекса инфериорности.
Тихомир ПЕТРОВИЋ

Вукова Задужина позива вас да јој приступите и да
учествујете у остваривању њених програмских задатака
и циљева, у духу трајних вредности Вуковог дела.
Установе и предузећа, организације и заједнице које
приступе Задужини и оезеде улог од четрнаест хиљада
(14.000) динара постају суоснивачи Вукове задужине.
Суоснивачки улог школа, манастира, културно-уметничких друштава и задужина је најмање три хиљаде
(3.000) динара.
Појединци који приступе Задужини и оезеде једнократно или у ратама износ од најмање шест стотина (600)
динара постају суоснивачи – заужинари.
Приложници Вукове задужине постају појединци и организације ако редовно уплаћују годишњи износ за који
се сами определе.

Награда се не додељује за критичка издања, зорнике радова, антологије,
приређивачке послове и за магистарске тезе и докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, плакете са Вуковим ликом и новчаног износа.
Предлоге за награде могу подносити појединци, научне и просветне установе и установе културе, као и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одори Вукове задужине за науку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна и физичка лица да доставе предлоге за
награде Вукове задужине за 2017. годину.
Уз предлог треа доставити оразложење и два примерка дела које се предлаже за награду (ако је у питању књига или друга пуликација).
Предлози се достављају о 1. окора 2017. оине, на адресу: Вукова заужина, 11000 Беора, Краља Милана 2.
С. В.

Лепота пећина источне Срије
У Галерији науке и технике САНУ,
31. марта 2017. године, отворена је
изложа „Лепота пећина – милиони
година тиховања и стварања“, аутора
Станка Костића, уметничког фотографа и дугогодишњег сарадника Вукове
задужине. Приказани су снимци из
ауторовог опуса, који су заележени
у пећинама источне Срије: Церемошње, Равништарке, Лазареве пећине,
Боговинске пећине, Ресавске пећине
(прве пећине адаптиране за туристичке потрее), Рајкове и Дуочке пећине
(које је први истражио Јован Цвијић),
Погане пећи (која припада групи речних, и то понорских пећина), као и пећине у прерасти Самар.
Пе ћи не ис точ не Ср и је ои лу ју
нај ра зно вр сни јим на ки том раз личитих величина и олика, од којих
неки представљају праве ретко сти,
што потврђује велика концентрација сталактита, сталагмита, драперија
и других олика очуваних и нетакнутих природних украса. Такође, на фотографијама су приказани и прерасти
или природни камени мостови, међу

Доровори Задужине су појединци који уложе најмање три хиљаде (3.000) а предузећа и установе најмање
тридесет хиљада (30.000) динара.
Велики оровори су појединци који уложе најмање
шест хиљада (6.000) динара, а предузећа и установе најмање шездесет хиљада (60.000) динара.
Задужинарски улози у страним валутама за појединце
износе 100 (сто) евра. Овим улозима стиче се статус доротвора, а већим улогом статус великог доротвора.
Повереници Вукове задужине, у својим срединама –
установама, предузећима, организацијама и заједницама – помажу у окупљању задужинара, представљању и
ширењу Задужине, развијању сарадње с њом и њеном
напретку.
Цена листа Заужина је 80 динара. Поштански трошкови за слање листа по роју износе 20 динара.

којима су: Самар, Шупља стена, Вратњанске прерасти и Тунелска пећина
на реци Замни. Прерасти су најатрактивније осоености рељефа источне
Срије, који су настали урушавањем
великих пећинских система, који у
виду лучних камених мо стова наткриљују речне токове и потоке. Народ каже да су прерасти премостили
једну на другу страну потока или кањона.
На изложи су говорили академик
Зоран Петровић, управник Галерије
науке и технике САНУ, Станко Костић,
аутор изложе и др Драган Миловановић, професор Рударско-геолошког
факултета у Београду, који је и отворио
изложу. Свечаности је присуствовао
и професор Раденко Лазаревић, један
од најзаслужнијих истраживача, који
је већину ових пећина истражио и на
основу његових нацрта многе су уређене за посетиоце.
У Галерији САНУ посетиоци су могли да до 20. априла посете ову вредну
изложу и упознају се са уметничким
фотографијама Станка Костића. С. В.

Задужина оснива своје огранке у земљи и свету. Да и
се основао огранак Вукове задужине неопходно је да Задужини приступи 15 нових задужинара.
Задужина у своме дому, с дородошлицом, очекује и
дочекује задужинаре и доротворе, народне посленике,
писце и истраживаче, скупљаче народног лага, раднике, земљораднике и градитеље, привреднике и занатлије,
учитеље и ученике, професоре и студенте.
Вукова задужина, 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
dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

