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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Обележене три деценије постојања

У

Свечаној сали Српске академије
наук
 а и уметности, 9. новембра
2017. године, Вукова задужбина
обележила је вредан јубилеј – 30
година од оснивања и почетка
рада. О значају Задужбине и дела Вука Сте
фановића Караџића говорили су председник
САНУ академик Владимир С. Костић, патри
јарх српски господин Иринеј, министар кул
туре и информисања у Влади Републике Ср
бије Владан Вукосављевић. Миодраг Матици
беседио је о раду Вукове задужбине у проте
клих 30 година, а Бошко Сувајџић је говорио
о Вуковој задужбини данас и сутра.
Свети архијерејски синод Српске православ
не цркве доделио је Вуковој задужбини високо
одликовање – Орден Светог деспота Стефана
Лазаревића. Председнику Скупштине Вукове
задужбине др Миодрагу Матицком и председ
нику Управног одбора Вукове задужбине проф.
др Бошку Сувајџићу орден је, на свечаној ака
демији, уручио патријарх Иринеј.
На свеч ан ој седн иц и проч итан а су имен а
добитника Повеље Вукове задужбине, којима је
Управни одбор наградио истакнуте задужбина
ре који су својим радом допринели напретку и
развоју Вукове задужбине.
Свечаности су присуствовали многи задужби
нари и представници оснивача Вукове задужби
не, чланови органа и тела и огранака Вукове
задужбине, добитници признања и награда Ву
кове задужбине, представници Српске право
славне цркве, САНУ, Београдског универзитета и
других образовних установа у Србији, истакнути
чланови културног и јавног живота у Републици
и представници средстава информисања.
Пре почетка седнице приказан је филм РТС-а
о оснивању Вукове задужбине из 1989. године.
У музичком делу програма наступила је Група
„Моба“, а програм је водила Биљана Ђуровић,
драмска уметница из Београда.
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ОДРЖАНА 30. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Континуитет успешног рада
Скупштина је усвојила Извештај о раду и Програм рада Вукове задужбине и прихватила одлуке одбора за доделу награда
Вукове задужбине за науку и за уметност у 2017. години. Уручена је Повеља лауреатима поводом обележавања 30. годишњице
Вукове задужбине, као и признања „Велики добротвор“, „Добротвор“ и „Захвалнице“ за допринос остваривању програма Задужбине

Миод
 раг Матицки

Т

ридесета скупштина Ву
кове задужбине одржа
на је 5. децембра 2017.
год ин е у Нар одн ој би
блио т ец и Срб иј е. Ску
пу су присуствовали задужбинари
и утемељивачи Вукове задужбине,
велики добротвори и добротвори,
чланови одбора и радних тела За
дужбин е, предс едн иц и огран ака
Вукове задужбине, гости из Лозни
це и Жабљака, повереници, пред
ставници установа и медија у Ре
публици Србији.
Седници су присуствовали и епи
скоп раш ко-приз ренс ки и кос ов
скометохијски господин Теодосије,
академик Нада Милошевић Ђорђе

Академик Матија Бећковић
вић, акад ем ик Љуб омир Макс имо
вић, књижевн ик др Драш ко Ређ еп,
проф. др Слободан Грубачић, дописни
члан САНУ, проф. др Љубинко Раден
ков ић, проф. др Алојз Ујез, Михаи 
ло Ђоковић Тикало, сликар, Снежана
Симић, директорка Центра за култу
ру Вук Караџић у Лозници, Живорад
Жика Ајдачић, секретар КПЗ Србије,
Марко Деспотовић, самостални са
ветн ик, и Млад ен Вес ков ић, виш и
саветник у Министарству културе и
информисања.
На почетку седнице Миодраг Ма
тицки, председник Скупштине Вуко
ве задужбине, у уводној речи истакао
је главн е акт ивн ос ти Зад ужбин е у
протеклој години, а посебно указао
на оне активности које су се односиле

на обележавање јубилеја Вукове заду
жбине, истичући Вуков европски круг.
Нагласио је да је рад Вукове задужбине
обележен све до Беча, Загреба, Ријеке,
Бањалуке, Темишвара, Призрена и Ве
лике Хоче, а што ћемо наставити и
у следећој години, закључно као гости
Заједнице Срба у Мађарској, у Пешти,
и, на крају, у Матици српској. Понеће
мо тада и ново годиште Данице по
свећено 30-годишњици рада Вукове
задужбине, са блоком саопштења са
међународног округлог стола одржа
ног на овогодишњем Вуковом сабору
са темом Вукове народне приповет
ке као источник аутентичне српске
прозе са средине 19. века.
Потом се академик Матија Бећко
вић обратио Скупштини и прочитао

Учесници Скупштине
своје текстове, које је написао пре 50
година, а који се тичу рада и дела Ву
ка Караџића, његовог значаја и уло
ге у српској култури, српског језика и
писма, предања и народне баштине.
Затим је прочитао одломке из своје
поеме Праху оца поезије, коју је обја
вио поводом обележавања 170 година
од излажења Горског вијенца. Бошко
Сувајџић, председник Управног од
бора Вукове задужбине, детаљније је
образложио поједине планиране про
грамске активности у 2018. години.
Скупш тин а је усвој ил а Изв еш тај
о раду Вукове задужбине за период
новембар 2016 – октобар 2017. годи
не и Програм рада Вукове задужби
не за период новембар 2017 – октобар
2018. Такође, Скупштина је прихвати

ла и одлуке одбора за доделу награ
да Вукове задужбине за науку и за
уметност у 2017. години. Награду за
уметност за 2017. годину добио је Ми
хаило Ђоковић Тикало за изложбу у
Галерији „Лазар Возаревић“ у Срем
ској Митровици, од 9. до 31. маја 2017.
Награда за науку додељена је Борису
Милосављевићу за књигу Слободан
Јовановић, теорија, издавач Балкано
лошки институт САНУ.
На седн иц и су уруч ен е Плакет е
лаур еат им а пов од ом обел ежав ањ а
јубилеја Вукове задужбине и призна
ња Вукове задужбине – Велики добро
твор и Добротвор – као и Захвалнице
за допринос остваривању програма
Вукове задужбине.
С. В.
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ЗА СЕЋАЊЕ

Драгослав Девић
(1925–2017)

С

ви смо ми само прола
зници, речи су које сте
ми, драги професоре,
уместо уобичајене из
јаве саучешћа, упути
ли на сахрани мога оца. И, како
то обично бива у тренуцима нај
веће жалости, у телу које је опхр
вано тугом, ум је потпуно „чист“ и
рационалан, па се, ево, Ваших ре
чи сећам и после четврт века, као
да су изговорене јуче. Пролазни
ци? У праву сте, професоре, али не
пролазимо кроз живот сви на исти
начин. Неко, како то народна из
река каже, кроз живот прође као
пас кад покисне, а неко тако што
учини да после њега пуно тога ви
ше никада не буде као што је било
пре. Е, од тих других били сте Ви,
професоре Девићу.

Вукова задужбина
на Београдском
сајму књига
Вукова задужбина је учествовала на
овогодишњем 62. Београдском сајму
књига (који је трајао од 22. до 29. ок
тобра), на коме је организовала штанд
и представила своја издања. „Дани
ца за млад е“, школс ки заб авн ик за
2017. годину, део календара „Дани
ца“ Вукове задужбине посвећен ства
рал аш тву за дец у и ствар ал аш тву
деце аутора, представљен је у окви
ру Дечјег програма и у организаци
ји Сајма. Програми за децу и младе,
чији је модератор била Гордана Ма
летић, одвијали су се под насловом
„Нове игре пет петлића“ у сали „Алек

Гордана Малетић, главни и одговорни
уредник „Данице за младе“ Миод
 раг
Матицки, управник Вукове задужби
не Љубомир Милутиновић и Љиља
на Симић. Програм је почео кратким
концертом ученика Школе за музичке
таленте из Ћуприје, а своје песме, ко
је су објављене у „Даници за младе“,
прочитала су и два млада песника,
ученика основне школе: Лав Лукић,
из ОШ „Никола Тесла“ из Раковице, и
Милош Михајловић, из ОШ „Ђура Фи
липовић“ из Плочица.
И Вуково читалиште се представило
на Сајму књига. У програму под нази

Рођен давне 1925. године, у перио
ду од безмало једног века прешао је
пут, вијугав, трновит, препун разних
препрека, а опет неретко посут нај
лепшим плодовима, који нису ма
теријални, већ духовни. Пут знања,
неко би рекао и не би погрешио. И
тако је, иако без узора, а опет сигур
но као да га води родитељска рука
или рука неког пријатеља, изградио
себе, али и много више – читаву јед
ну „школу“, са бројним ученицима,
а касније и учитељима, који су свој
занат научили од њега.
Љуб ав прем а нар одн ој муз иц и,
иако је градског порекла, нешто је
што је проф. Девић у себи носио чи
тав живот. На почетку она је била
скривена и појављивала се тек по
каткад, када је, на пример, као шко
лар ац, на вио л ин и свир ао нек е
једноставне мелодије које је научио
у свом дому, али у свом окружењу.
А када је прошао Други светски рат,
а проф ес ор одс луж ио војн и рок,
определио се за учење музике, ода
бравши је тако за свој позив. Хра
бра одлука, како данас, још више у
то време, али ко би млађаног Драга
на, чак и да је хтео, могао да поко
леба у доношењу ове, касније ће се
видети – животне одлуке.
Да је у време када је уписао на
ставнички одсек на Музичкој ака
демији у Београду, постојао одсек
за етномузикологију, проф. Девић
би га сигурно одабрао, често је то у
разговору и сам истицао, али тада
је то још било незамисливо. Зато је
после дипломирања, иако се запо
слио и образовао породицу, у жељи
да се изгради као комплетан науч
ник, оспос об љен да се бави проу
чав ањ ем трад иц ио н алн е муз ике,
уписао, а после неколико година и
завршио студије етнологије на Фи
лозофском факултету у Београду. Та
ко се на прави начин „заокружио“
као научник, што ће се касније ви
дети у његовој сталној тежњи да сту
денти уче и оно што ће им помоћи
да схвате не само народну музику,
већ и окружење у коме она живи.

Зап ос ливш и се у муз ичкој школ и
„Станковић“, проф. Девић почео је
да предаје и предмет под називом
музички фолклор, започевши тако
са педагошком праксом везаном за
материју коју је једва познавао, а
истовремено и без познавања одго
варајућих метода које поседује свака
наука, па и етномузикологија.
Луцидан и практичан, са солид
ним знањем разних музичких ди
сциплина, али и оним које је стекао
на студијама етнологије, професор
је, како би се рекло – „у ходу“ стварао
одређену методологију. То је посеб
но поспешено од 1961. године, када
се запослио на Музичкој академи
ји, поставши асистент проф. Мио
драга Вас иљ ев ић а, а потом пос ле
само једне године и наставник, бу
дући да је стицајем животних окол
ности проф. Васиљевић убрзо умро.
Девић je истовремено градио до та
да неп ос тој ећу нау чн у метод ол о
гију, пишући бројне научне радове
и књиге и учествујући у свим нај
значајнијим научним збивањима у
земљи и у иностранству. Његов на
учни рад базиран је на теренским
истраживањима, као неопходном
предуслову да рад буде садржајан
и вредан допринос науци и позна
вању традиционалне културе. Уз ре
чене активности, професор Девић
је истовремено стварао и методику,
неопх
 одну за преношење знања сту
дентима етномузикологије.
Професор Драгослав Девић је на
Муз ичкој акад ем иј и, кас ниј е Фа
култету музичке уметности, радио
све до пензионисања, 1990. године.
Захваљујући њему, домаћа етному
зиколошка наука је јасно конципи
рана, базирана на спрези праксе и
теорије, са теренским радом, тран
скрипцијом и анализом као својим
основн им акт ивн ос тим а, да би, с
временом и развојем етномузико
лошке, али и других наука, она била
надограђена на разне начине, све у
зависности од афинитета оних који
се њоме баве. На основи постављеној
на Музичкој академији у Београду,
професор Девић, као и његови уче
ниц и, нас тав ил и су да дел ај у и у
другим срединама, што је резулти
рало стварањем разгранате научне и
просветне мреже, од Скопља, преко
Новог Сада, све до Бањалуке.
Некадашњи одсек за етномузико
логију, на којем је годинама пред
мет музички фолклор предавао само
професор, постепено се ширио, да би
на њему данас било запослено осам
наставника, од којих је седам док
тор а нау ка и где се, уз етн ом уз и
кологију, као равноправна научна
дисциплина проучава и етнокорео
логија. У саставу катедре налази се
Фоно-архив, са великим бројем маг
нетофонских трака, од којих је мно
ге снимио сам професор Девић. На
одсеку, односно катедри, до данас је
студирао, дипломирао, магистрирао
и докторирао велики број студена

та. Многи од њих наставили су да
се баве науком на својим радним
местима, факултетима, Музиколо
шком институту САНУ, али и у му
зичким школама.
Поменом активности проф. Деви
ћа ни изблиза нису исцрпене све оне
које су красиле богат живот овог чо
века, на пример његова сарадња са
радијом, телевизијом, али и мани
фестацијама, од којих су најзначај
није: „Драгачевски сабор трубача“,
„Сабор народног стваралаштва Ср
биј е“, „Хом ољс ки мот ив и“, „Црн о
речје у песми и игри“, „Мокрањчеви
дани“ и БЕМУС...
После свега изреченог, не могу да
не кажем и пар речи које се односе
на оно по чему ћу памтити профе
сора Девића. После деценија про
вед ен их у дружењу са њим, бил о
на факултету, било на тер ену, али
и оних приватних, сећања која ме
вежу за њега су бројна. Ипак, осим
оног сви смо ми пролазници, веро
ватно док год сам жив памтићу и
следеће професорове речи: Оно што
не напишеш у једној књизи, написа
ћеш у другој. Иако би некоме могле
да личе на нечије „оправдање“ због
површности или мањкавости нече
га што је написао, ове речи крију по
руку једног мудрог човека, свесног
да човек „своју књигу“ пише целог
живота, а да су његови радови са
мо поглавља те књиге. Те речи, иако
сам се и сâм и не знајући за њих чи
ни се одувек и понашао у складу са
њима, представљале су ми својевр
сну потврду да поступам исправно.
Истовремено, оне као да су ме осло
бодиле одговорности везане за про
цену онога што стварам. Поглавља
једне књиге. Лепо речено. А та књи
га, паде ми на памет, шта је друго
него поглавље неке књиге коју пи
шемо сви заједно!
Неко је рекао да човек умире два
пута, други пут кад га забораве. Када
је проф. др Драгослав Девић у пита
њу, таква бојазан не постоји, будући
да је оно што је он учинио за домаћу
етномузикологију толико значајно
да несумњиво представља њен „ка
мен темељац“. А научни принципи
које је он успоставио и знања која је
изложио у бројним научним радови
ма, вазда ће бити „важећи“, односно
неће застарети већ ће их користити
и надограђивати сви они који се ба
ве домаћом традиционалном народ
ном музиком.
Лака Вам земља, драги професоре,
и вечна Вам слава.

Димитрије О. ГОЛЕМОВИЋ

Дарови Вуковој задужбини

Учесници у програму на Сајму књига
сандар Вучо“. Представљању овог ал
манаха присуствовао је велики број
аутора који објављују текстове у „Да
ници за младе“ и велики број деце ко
ја су имала прилику да се сусретну с
писцима за децу окупљеним око „Да
нице“ и чују њихове стихове и при
че. Младој публици представили су
се писци Слободан Станишић, Виоле
та Јовић, Бошко Ломовић, Драгомир
Ћул аф ић, Бож ид ар Пеш ев, Славк а
Грујичић Петковић, Радомир Путни
ковић, Меланија Римар, Рајко Лукач,

вом „С оне стране дуге“ учествовали
су Миња Субота, списатељица Весна
Алексић, деца из вртића „Перка Ви
ћентијевић“ из Обреновца, Спортски
клуб „Лаки стар“, тренер Вања Буловић
и Љиљана Симић, уредница програ
ма. Алманах „Даница“ за 2017. пред
стављен је на Платоу Лазе Костића.
О садржају „Данице“ говорили су др
Миодраг Матицки, проф. др Бошко
Сувајџић и аутори овог вредног из
дања Вукове задужбине.

Душица МАТИЦКИ

Задужбинари, пријатељи и сарадници Вуко
ве задужбине даривали су овој установи своје
књиге и књиге других аутора: Брчин Драгутин,
Београд, Милунка Митић, Ниш, Анка Жугић,
Жабљак, Жарко Димић, Сремски Карловци, Ол
гица Стефановић, Нови Сад...
Академик Никола Коњевић из Београда покло
нио је Вуковој задужбини слику, уље на платну
(37х27,5), Кућа Вука Караџића из 1930. Милан
Стојков, архитекта и сликар из Сомбора, даро
вао је Вуковој задужбини илустровани каталог
својих слика – Славни синови равнице, у коме су
представљене 33 личности. Академски сликар из
Београда Добри Стојановић поклонио је Вуковој
задужбини илустровани каталог својих слика.
Милан Илијин Мицко, извршни директор При
јатеља деце Земуна, даровао је Вуковој задужби
ни графику академског сликара Босиљке Кићевац
коју је она посветила двестотој годишњици Вуко
вог рођења.
Управа Вукове задужбине захваљује им на по
клонима. 
С. В.

Задужбинари
Вукове
задужбине
(99)
СЕНИМА ЉУБОМИРА
ЉУБЕ МИТИЋА
Уз подсећање на Твоју
до бр оту, стрпљиво ст
и разложност, и после
петнаест година од упокојења, са нама је и даље
Твој живи дух.
Ћерка
Милунка Митић
и унука Биљана,
Ниш

Графика Босиљке Кићевац
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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

Поздравна реч академика Владимира С. Костића
Даме и господо,
Поздрављајући ову свечану акаде
мију у поводу 30 година Вукове заду
жбине, налазим да је избор простора
САНУ за ову прилику логичан и гото
во неизбежан. Наиме, почетак наше
установе и њеног континуитета дугог
176 година налазимо у оснивању Дру
штва српске словесности (ДСС). По не
ким мишљењима, „словесност“ исходи
из руског, односно славеносрпског тер
мина који подразумева духовну област
ширег опсега, а чији је предмет него
вање „слова“ (речи), складно усмено
изражавање и правилно стављање ми
сли у реч. Иако реч „словесност“ није
била вуковска, Вук Стефановић Кара
џић је на првом „главном заседању“
ДСС, 11. јуна давне 1842. године, иза
бран за „члана кореспондента“, чиме га
са пуно поноса и задовољства убраја
мо међу прве изабране чланове наше
дуге академијске хронике.
Треба понешто учити и из прошлих
времена јер је заблуда да непрекидно
напредујемо. Наиме, изгледа да су и
тада чланови ДСС добро разумели, ка
ко каже наша почивша чланица Ирена
Грицкат Радуловић, „коперникански“
скок учињен после Вуковог открића

језичке стварности“, иако су и Вукова
реформа и његове књиге у Кнежеви
ни Србији забрањене од 1832. године.

Занимљиво је да је у исти мах и у исти
ранг са Вуком изабран и Јован Хаџић,
познат по расправама са Вуком и Да

ничићем, и који је у трећем „Утуку“
пакосно указивао на недовољну фило
лошку образованост Вукову. Има и ме

ђу нашим савременицима оних који и
даље говоре о штети нанесеној због су
више одлучног одстрањивања славе
носерпског удела, често превиђајући
да је и сам Вук био на путу да се осло
бађа од властитог догматизма.
Вук Стефановић Караџић има не
пос редн о кључн о мес то у Пант ео 
ну овог народа и ове државе, о коме
пред оволиким стручњацима нисам
рад да говорим. Али ћу бити слобо
дан да изнесем свој утисак, да је он
духом мегданџије, у сесилни, непо
кретни криптоосманлијски ментали
тет унео енергију и кретање, скинуо
многе велове самозаваравања, уво
дећ и нас, упркос траг ичн им зак а
шњењима, у просторе шире европске
цивилизације и ослобађајући нас не
увек и безразложних страхова и за
зора, који постоје још увек кад се за
те просторе везујемо. Његово дело је
зичке реф орм е је и пос тав љен о на
начин да се не може завршити јер је
устројено да се непрекидно богати. У
тој тајни је, верујем, и сврсисходност
ваше Задужбине: честитајући вам го
дишњицу, не могу стога а да са изве
сним страхом не приметим колико је
још посла пред вама!

Патријарх Иринеј уручио орден Вуковој задужбини

Признање Вуковој задужбини
додељено је за њен велики
допринос вишедеценијском
очувању трајних вредности
српског језика, писма и језичке
културе нашег народа, изражен
у њеној богатој издавачкој
делатности

Н

Орден Светог деспота Стефана Лазаревића

а предл ог Њег о
ве светости патри
јарх а српс ког го
сподина Иринеја,
Свети архијерејски
син од Српс ке прав ос лавн е цр
кве доделио је Вуковој задужби
ни у Београду високо одликова
ње Српске православне цркве –
Орден Светог деспота Стефана
Лазаревића. Признање Задужби
ни додељено је поводом 80-годи
шњице оснивања и 30-годишњице
њеног поновног успостављања, а

за њен велики допринос вишеде
ценијском очувању трајних вред
ности српског језика, писма и је
зичке културе нашег народа, из
ражен у њеној богатој издавачкој
делатности.
Председнику Скупштине Вукове
зад ужбин е др Мио д рагу Мат иц
ком и председнику Управног од
бор а Вуков е зад ужбин е проф. др
Бошку Сувајџићу на Свечаној ака
демији орден је уручио патријарх
Иринеј. Уручујући орден и поздра

вљајући учеснике Свечане акаде
мије, патријарх Иринеј је истакао
да је улога Вука Караџића у нашој
историји и култури огромна.
„Толико је важно и значајно оно
шта је он на један веома даровит на
чин урадио за време свога живота.
Скупио је у српском народу и култу
ри оно што су вековима стварали на
ши преци: приповетке, пословице,
народне песме, једно огромно дело
без кога би српски народ био веома
сиромашан, а питање је да није би
ло Вука Караџића у том времену да

ли би и шта од тога остало сачувано,
с обзиром на догађаје и збивања у
његовом времену и касније. Коли
ко је Вук био важан за своје време,
толико је исто важна и установа Ву
кова задужбина која наставља дело
великога Вука. И борба за ћирилицу
данас ништа није мања, ако није и
већа него у време Вука Караџића.
Улога и задатак Вукове задужбине
јесте да одржи писмо Вука Караџи
ћа – ћирилицу“, рекао је патријарх
Иринеј обраћајући се учесницима
Свечане академије.

Обраћање министра културе и информисања

У

поздравној речи, мини
стар културе и инфор
мисања Владан Вуко
сављевић оценио је да
30 година рада Вукове
зад ужбине представ ља „трид ес ет
година упорног, мукотрпног, хвале
вредног прегалаштва у области за
штите и чувања успомена на вели
ко Вуково реформаторско дело”.
Приметио је да „над тим великим
Вуковим делом и данас брује тонови
полемике, тише него раније, али и да
ље присутне. Остало је отворено пи
тање на које никада нећемо сазнати
одговор, али га већина слути и зна:
да ли је наша култура могла да кре
не неким другим бољим путем да ни
је, како се понекад наводи, прекинута
традиција са нашом средњовековном
књижевношћу и култур ом, да ли је
промовисање народног језика запра
во значило прекид синапсе са нечим
што би се могло назвати златним пе

риодом српске културе? Он сматра да
је добро да Вуково дело буде предмет
преиспитивања, али и да је добро да
оно што је чврсто утемељено у нашем
народу буде предмет вечне бриге.
Вукосављевић је подсетио да је Вук
имао тежак задатак пред собом пошто
је у бурним историјским околностима
постојао народ који је живео у зара
ћен им, међус обн о сукоб љен им др
жавама, у другачијим привредним
сис тем им а – школс ким, аграрн им,
културним.
„Том народу требало је подарити је
дан језик. Јасан, обичан, разуман је
зик комуникације, како би могли да
деле своја историјска сећања, да про
ширују нова знања и да порађају у се
би свест да живе у истом културном
простору и да су повезани јаким је
динственим нитима. Тај посао Вук
је обавио на изванредан начин.” На
гласио је да су велико Вуково дело и
Вукова реформа „стожер српског кул
турног језгра”.
С. В.

Владан Вукосављевић говори на Свечаној академији
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Миодраг Матицки беседи

Ученици ОШ „Никола Тесла” у Беог раду били су гости на Свечаној академији

БЕСЕДА МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Тридесет година Вукове задужбине

В

уков а зад уж бин а је у
својим програмима то
ком протекле три деце
ниј е прих ватал а Вука
и његово дело као кул
тур олошки стожер, а његове трај
не поруке као ваљани путоказ. Та
ко се размишљало и када је осно
вано Друштво „Вукова задужбина”
1938. чији је председник био ака
демик Александар Белић, претеча
садашње Вукове задужбине осно
ване 1987, у години обележавања
Два века Вука, пре равно тридесет
година.
Као што су Вук ов е трајн е пор у
ке и поду ке вредн е и дан ас разум
ног ишчитавања, тако, када је реч о
рад у култ урн е устан ов е како је за
мишљана Вукова задужбина, незао
бил аз не су оне кој е нам је остав ио
акад ем ик Деј ан Мед аков ић, дуг о
год иш њи предс едн ик Скупш тин е
Вукове задужбине, обраћајући се за
дужбинарима приликом обележава
ња њене двадесетогодишњице. Пре
свега, залагао се да се Вукова заду
жбина мора окренути „неомеђеним
духовним вредностима српског на
рода”, да она може радити и опсто
јати само захваљујући мрежи својих
огранака у матици, заграничју и ра
сеј ању, при чем у треб а изб егав ат и
савремене политичке границе. Већ
прил ик ом оснив ањ а Вук ов е зад у
жбин е зал ож ио се за „чврс то нач е
ло” ког а се и дан ас прид рж ав ам о,
„да се Вукова задужбина неће бави
ти политиком и да ће поштовати сва
она различита мишљења која служе
духовном уздизању српског народа,
пот врђују и унап ређуј у све њег ов е
истинс ке, ствар ал ачке вредн ос ти”:
„Ми без оклевања верујемо у тај об
лик нашег оплемењавања, увер ени
да је то задатак од животног значаја
за данашње и будуће генерације. Нај
зад, убеђени смо да стварање једног
изворног духовног портрета сваке на
ције, може једино да служи међусоб
ном препознавању и успостављању
једн ог хум ан ог и оплем ењ еног ди
јалога, тако потребног у данашњим
временима људског отуђења, чемер
не усамљености и лутања. Прихва
тајући начело малог корака али без
застајања, Вукова задужбина истрај
но жели да оправда име које носи”.
(26. август 2007)
Акад ем ик Деј ан Мед аков ић, до
бар познавалац културне прошлости
наш ег нар од а, култ урн ог прос тор а
његовог кроз векове, расутог и раз
дробљеног међ` многим царствима,
можда је једини који је српску кул
туру сагледавао према њеним среди
штима, како су се рађала, исијавала
и гасила се током векова, по кружни
ци заграничја сваки час уздрманог
сео б ам а и егз од ус им а, по конц ен
тричним, све ширим круговима ра
сеј ањ а – чит ав ог век а бор ио се за
идеју палимпсестног развоја култу
ре нашег нар ода, дуб око увер ен да
на највреднијим делима традиције,
на живој баштини, настају нова дела,
нове вредности којима богатимо сло
жен и бескрајно шаролик и раскошан
мозаик европске и светске баштине и
традиције, да само тако има смисла и
оправдања укључивати се у породи

цу европских народа, да смо Европи и
свету само тако и такви потребни.
То нам је помогло да јасније арти
кулишемо основе Вуковог дела, про
зремо суштину Вукове „револуције”
која је као и свака револуција имала
и негативних последица. Српска ре
волуција 1804–1815. је у први план на
историјску позорницу после више ве
кова извела српски народ. Зато је Вук
бележио оно што је тај народ певао и
приповедао, описивао његов живот и
обичаје, допринео да се преведу Но
ви и Стари завет на нар одни језик,
покренуо и издавао бечки забавник
Даницу, парекселанс књигу за народ,
залагао се за афирмацију народног је
зика, да је зато начинио једноставно
писмо примерено духу народа и вре
мену које је са обновом српске држа
ве наступило, да је зато победа Вукове
реформе била неминовна.
Предлог за обележавање 80-годи
шњице Вукове задужбине, посебно
30-годишњице њеног рада од када је
основана садашња Вукова задужбина
1987. године, као заједнички пројекат
Министарства културе и информиса
ња и Вукове задужбине, подразумева
оживљавање Вуковог европског круга.
Низ посета културним и издавачким
центрима у којима је Вук живео, де
ловао и имао највише значајних људи
који су подржавали његову језичку и
правописну реформу, обухвата пред
стављање одјека Вукове језичке ре
форме у тим срединама у контексту
савремених приступа Вуку и њего
вом делу, као и рада Вукове задужби
не (филм, изложба књига).

О

бележавање годишњи
це започели смо пред
стављањем рада Вуко
ве задужбине на ово
год иш њем Вук ов им
сабору и у Иригу, у најстаријој срп
ској чит ао н иц и, а нас тав ил и са
Призреном и Великом Хочом. Усле
дили су: Загреб и Ријека, Бања Лука,
где је на Вуков рођендан, 6. новем
бра, откривен споменик Вуку Кара
џићу у Универзитетском кампусу,
пред Филолошким факултетом, ево
нас данас у Свечаној сали САНУ, ко
ја је један од утемељивача Вукове
задужбине, а наставиће се у Бечу,
Будиму, Темишвару 21. новембра,
на дан када се званично у Румуни
ји обележава празник српског јези
ка и писма, Трсту и Љубљани где је
у центру главног града, поред срп
ске саборне цркве, прошле године
откривен Вуков споменик. Упоре
до дружићемо се са задужбинари
ма у средиштима у којима постоје
огранци Вукове задужбине, најзад,
како то и дол икуј е, обел ежав ањ е
тридесетогодишњице Вукове заду
жбине заокружићемо тамо где то и
доликује, у Матици српској.
Вуков европски круг не чине само
Срби. У њему се огледа и Вуково зре
ње прегаоца на пољу српске културе
и борбе за обнову српске државе, али
и брзина којом је, и поред владајуће
славенофилске идеје да се Срби мо
гу потврдити као историјски народ на
мапи Европе само као велика поро
дица словенских народа, схватио да
једино јачањем сопственог иденти

тета, уз помоћ и подршку братских
словенских народа, могу зауз ети ме
сто које им припада. Полазећи од ис
куства великих народа када је реч о
прикупљању народних песама, од не
мачке и руске велике песмарице, он
наслов своје прве славеносербске пе
смарице из 1814. већ у другом про
ширеном издању 1815. преиначује у
народну српску. Тако ће се борити и
при избору имена Српског рјечника,
доб ро мот рећ и како друг и слов ен
ски нар од и имен уј у свој е слов ар е,
свестан да су компаративни речни
ци блиских словенских народа рудо
коп искуства и знања, жила куцавица
постојања и опстојања појединих на
рода. Тако ће се у Вуковом европском
кругу, у сам ом цент ру, наћ и бечк и
цензор словенских књига Јернеј Ко
питар. Боравио је Вук и у Прагу више
пута, последњи пут као учесник Сло
венског конгреса 1848. године. Важна
су била његова познанства и међусоб
но праћење рада са чешким слави
стим а: Доб ровс ким, Чел аковс ким,
Шафариком и др. Тако је бивало и са
младим Русом Срезњевским који је,
после пријатељевања са Вуком и по
дршке коју му је овај давао да опише
живот и обичаје Срба на Балкану, ве
ома млад отворио Славистичку кате
дру у Москви. Веома млад Вук је, уз
Копитареву подршку и сугестије, оба
вио значајно ходочашће по Русији,
посебно у Петрограду, о чему сведо
че многа писма, где је налазио старе
и ретке књиге, склапао пријатељства,
са Аделунгом на пример, који га је
увео у Библијско друштво и захваљу
јући којем је схватио значај превође
ња Старог и Новог завета како би се и
Срби учланили у Библијско друштво
и отворили прво поглавље за улазак у
Европу. О ширини Вуковог европског
круга најбоље говоре књиге које је из
дала Вукова задужбина на немачком,
руском, енглеском и француском је
зику, у којима се нашла антологијски
пробрана усмена Вукова књижевна
баштина, оно што јесте непатворена
класична српска књижевност, уз при
логе наших и страних слависта о Вуку
и његовом делу.
Вук је своје мисије био свестан до
ста рано. Као аманет он у писму пору
чује Димитрију Фрушићу 1826. године
(Преписка, књ. I, 663):

„Свакоме слободно можете казати
(и ласно доказати) да сам ја народу
српскоме оно учинио што сви оста
ли списатељи заједно нијесу: ја сам
народ српски с ученом Европом по
знао”.
Вукова задужбина представља свој
рад у јубиларној тридесетој години
свог постојања, уз поруку да и она,
здружена са Србима у свету, идући
Вуковим европским кругом, настоји
да укључи Србе око заједничког ци
ља, не би ли се сабрали и разабрали у
овим временима, пре свега око пита
ња српског језика данас и сутра, око
онога шта нам ваља у култури зајед
нички чинити убудуће. Дакако све
сни смо пре свега да се пол ит ичке
границе када је реч о култури и јези
ку једног народа морају превазићи,
јер држава језика нема граница. То
ће бити основа нашег и унутрашњег
и спољашњег дијалога међу собом и
са другима.

Н

астојаћемо да својим
деловањем одговори
мо на прав и нач ин
на питање које се од
носи на преплитање
писане и усмене писмености. То ће
нам помоћи да отклонимо лажне
дилеме да ли је понародњавање на
плану језика дејствовало ретарди
рај ућ е по српс ку култ уру и књи
жевност, или је донело нову снагу
изражајности. Време је већ да се от
клоне подвајања олако обележена
искључивом синтагмом „за и про
тив Вука”.
Повод измирења, данас, може би
ти појава Вуковог Буквара пре равно
190 година. Баш у њему Вук оставља
спомен о томе шта је за њега значила
писменост, шта писмо, зашто су сло
ва за њега била знак највеће људске
генијалности. У „Предговору” Буква
ра он вели: „Што су гођ људи на овоме
свијету измислили, ништа се не може
испоредити с писмом... Писмо је отво
рило пут уму љуцкоме, да се прибли
жи к Богу по могућству своме”.
То пише човек који је док то пише
имао добар увид у векове српске пи
смености која је у Срба негована уз
црк ву и ман ас тир е, на двор ов им а.
Управ о ти прв и веков и српс ке пи

Ликовни језик ћирилице
Петог септембра 2017. у УК Пароброд отворена је изложба „Ликовни је
зик ћирилице“, на којој су представљени калиграфски и сликарски радови.
Како су навели организатори, у креирању концепта изложбе основно пола
зиште је била идеја да се, кроз различите уметничке поетике, применом
различитих уметничких интервенција и медија изражавања, истакне мо
гућност ликовног изражавања ћириличног писма.
Разноликост представљених радова показује разно
врсне видове коришћења ћириличних мотива и мо
гућност изражавања различитих порука које свако
дело има, било да се ради о калиграфским радовима
код којих је истраживање писма у првом плану или
да је реч о сликарским радовима код којих је ћири
лица свесна или несвесна инспирација и као таква
директно или индиректно чини део композиционе
целине и у функцији је одређених идејних и симбо
личних значења.
Изложба је била отворена до 15. септембра. С. В.

смености изродили су жанр летопи
са и родослова, остављања спомена о
историји српског народа онако како
је та историја и настајала, око имена
владара, краљева и царева, око вла
стеоских породица. Отуда и часно име
Летописа Матице српске који од 1825.
излази до данас. Добро је Вук позна
вао и трад иц иј у рукоп ис них књи
га, преписивачких школа, ресавске
и других. Знао је Вук и шта су у ве
ку просвећености чинили Захарија
Орфелин и Доситеј да би писмо и ле
тописаније историје свог народа при
ближили и ширим круговима, језику
којим је народ говорио. У тој демокра
тизацији културе и језика кроз Европу
се низ Дунав ширило европејство пре
ко књига, по дворским и манастир
ским библиотекама, али и личним
библиотекама које су велики просве
титељи пртили са собом као бесценблаго током својих путешествија на
којима су упознавали европску кул
туру. То је ера појаве магазина, пр
вих књижевних периодика, у којима
је било од свега за свакога понешто,
како и наслов то казује, ера у којој Ор
фелинов Славено-сербски магазин из
1768. године заузима почасно место
првог српског књижевног периодика.
Из тога се породио и Вуков бечки за
бавник Даница који је стизао „од Кав
каза до Калифорније”.
Кружним путем слова, као путем
свиле, смењивали су се центри срп
ске књиге, од Венеције, преко Беча,
Будима, Новог Сада до Београда, да
би се потом тај пут распрснуо и пре
крио низ културних српских среди
шта. У тај шар писмености долази Вук
са својом азбуком, са народним јези
ком којем помаже да се нађе у самим
основама српског књижевног језика.
На том језику се бележе народне пе
сме, приповетке, саставља речник тог
језика, не словар. Тим језиком се ис
писује новија историја српског на
рода. Без увијања, без улепшавања,
већ онако како би један другоме у на
роду приповедали. Српски народ је
изишао на европску сцену, народна
револуција за разлику од многих које
су у Европи биле у крви угушене, била
је успешна када је реч о обнови срп
ске државе. Ту повратка није могло
бити. А главни аргумент Вуков био је
онај који никада није изрекао директ
но, већ онако лукаво, приповедачки
успут. У Вуковим усменим и када се
читају народним песмама, анегдота
ма о историјским личностима и до
гађајима сагледаним очима народа,
крила се суштина српске историје не
само новога времена. Народ је усме
ном традицијом памтио историју на
свој начин, памтио је оно што је било
вредно памћења, што је одражавало
одистинске односе српског народа са
силама које су њим господариле и са
суседима, који је добро познавао сво
ју „ћуд наопаку”.
Вук на велика врата у првој поло
вини 19. века уводи у српску књижев
ност другу линију српске писмености
– усмену. Његове антологијске књиге
народних песама, приповедака, по
словица, захваљујући књигама шире
се свукуд где живи српски народ, пре
носе Србима свима и свуда и постају
опште усмено благо српског народа.
Ето, зато: За Вука! и За Вука!
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Вукова задужбина данас и сутра

В

аша светости, Ваше преосвештен
ство, пош тов ан и предс едн ич е
Српске академије наука и умет
нос ти, уважен и мин ис тре кул
тур е у Влад и Реп уб лике Срб иј е,
заступници министра просвете, поштовани
акад ем иц и, ваш е екс ел енц иј е, проф ес ор и
Универзитета у Београду, уважени представ
ници Културно–просветне заједнице Србије,
представници огранака Вукове задужбине и
задужбинари, поштоваоци Вука Караџића и
његовог дела.

Вуковог читалишта, сарадњом са школама, би
блиотекама и културним центрима, написима
у Даници, Даници за младе, листу Задужбина и
у својим другим издањима.
Задужбина се посебно протеклих деценија
ангажовала на популарисању ћирилице код
ученика основних и средњих школа: кроз так
мичења која организују огранци Вукове заду
жбин е: Дан и ћир ил иц е (Бав ан иш те), Вук ов о
звоно (Лозница); традиционални литерарни и
ликовни конкурси које објављују огранци (Ниш,
Чачак), Петровдански пјеснички вијенац (Фон
дација Жабљак, Шавник, Плужине), Ћирилица
– огледало српске душе, песничка манифестаци
ја (Велики Поповац), Републичка такмичења из
српског језика и књижевности Друштва за срп
ски језик и књижевност Србије и др.
Идеја борбе. У Вуковим познатим речима да
ће „тумарнути кроз трње макар на ону страну
сав подеран и крвав изашао“, Иво Андрић у сво
јој приступној академској беседи „О Вуку као пи
сцу“ 1946. године налази потврду мисли да су се
у Вуку обрели „човек од акције и човек од мисли,
рушилац и градитељ“. Бити за Вука данас значи
говорити не само о политичкој и духовној кли
ми Вукова времена, већ проговорити и о сваком

Тридесет година је довољно времена да се
подвуче црта и да се сведу рачуни. Потреба за
оснивањем Вукове задужбине огледа се већ у са
мој чињеници да је она оснивана два пута у раз
маку од 50 година. Први пут Вукова задужбина
основана је 1938. године, поводом обележавања
150. годишњице рођења Вука Стефановића Ка
раџића. Други пут Вукова Задужбина оснива се
1987. године, поводом обележавања 200. годи
шњице рођења Вука Караџића. Оснивачка скуп
штина одржана је 6. новембра 1987. године на
Коларчевом народном универзитету. У њеном
раду учествовало је више од 500 оснивача и су
оснивача, повереника, задужбинара,
представника многих удружења, уста
нова и гостију Задужбине.
Шта је Вукова задужбина данас?
Она је наша кућа. Дом српског језика
и писма. Ту, где је Свети Сава једном
унео светло, да се нарамци сунчевих
зрака дену у навиљак светла.
Шта је Вукова задужбина данас?
Као што је Дом Вукове задужбине ку
ћа у којој станује наша фондација,
тако је и Вукова задужбина дом у ко
ме станује Вуково дело. Дом у који су
уграђене трајне вредности тога дела.
Шта је Вукова задужбина данас?
Вукова задужбина су, пре свега, њени
задужбинари. Њени огранци, у земљи
и заграничју. Рад њена два одбора, за
науку и уметност, и награде којима се
од 1990. године високо вреднују оства
рења и достигнућа у научним обла
стима којима се бавио Вук Караџић, Бошко Сувајџић говори беседу
као и у уметничком стваралаштву и
српској култури уопште.
оном времену у коме је дат образац критичког
На чему почива Вукова задужбина данас? мишљења појединца као пример интелектуал
Вукова задужбина почива на идејама које ба не врлине и грађанске храбрости.
штинимо од Вука и часних вуковаца.
Идеја заједништва. У овој идеји је квасац
Идеја задужбинарства. И данас је највећа културне политике Вукове задужбине. Обједи
задужбина, као и у прошлости, бити частан чо њавање рада задужбинара, добротвора и вели
век. Учинити добро дело. „Гладног нахранити, ких добротвора на остваривању програмских
жедног напојити, голог одјести.“ И оставити не циљева Задужбине, као и програмска сарадња
што на ползу роду своме.
са другим сродним културним институцијама,
Идеја да се никада и ни по коју цену не да као што су: Центар за културу „Вук Караџић“ из
је „ум под аренду“, нити „умље за безумље“. Лознице; Културно–просветна заједница Бео
Ум, то је мера којом Вук вага људске вредности града и Србије; САНУ, Матица српска; Међуна
и човекова постигнућа. И, ако човек мора да, „по родни славистички центар; Друштво за српски
слабости људској”, прави компромисе у многим језик и књижевност Србије, Филолошки факул
егзистенцијалним стварима, око суштинских тет Универзитета у Београду; Удружење фолкло
питања идентитета, језика, књижевности и кул риста Србије и др.
туре нема погодбе.
Идеја знања. Издавањем 13. књиге Преписке
Идеја да ће само старањем о језику језик (1863–1864) и другог тома 3. књиге О језику и
постати кадар да се стара о нама. „Језик књижевности, после 50 година, заокружен је рад
иде куд хоће, али слуша шта ће му књижевност на Сабраним делима Вука Караџића, најзначај
пришапнути. Без Дантеа не би било уједначеног нијем архивском извору за проучавање српске
италијанског језика“, вели Умберто Еко. Шта би, књижевности и културе XIX века.
заиста, било са српским језиком без Вука?
Едиција Синтезе доноси капитална дела о сло
Старање о српском језику и ћирилици чини јевима култура појединих заокружених терито
основу Програма и Статута Вукове задужбине. ријално–културолошких целина. Рад на овом
Овај темељни задатак Задужбина остварује пре пројекту започет је књигом Старо српско рудар
ко својих огранака, Трибине Вукове задужбине, ство (2002), а настављен зборницима Срем кроз

векове (2007), Банат кроз векове (2010) и Бачка
кроз векове (2014).
Вукова задужбина, заједно са Заводом за уџ
бенике и Матицом српском, покренула је још
током 90–их година прошлог века едицију Сту
дије о Србима, у оквиру које је објављено више
од 20 књига најугледнијих светских слависта ко
је су посвећене српском језику, књижевности,
нашој култури и историји, од Герхарда Геземана,
Алојза Шмауса, Асмуса Серенсена, Максимили
јана Брауна, до последње књиге: Студије о Срби
ма: јапански слависти о српским темама.
Овом приликом посебно бих истакао фото
типско издање Ковчежића за историју, језик и
обичаје Срба сва три закона Вука Стефанови
ћа Караџића, са изврсним поговором академи
ка Наде Милошевић Ђорђевић (2014), у коме је
први пут од 1849. године интегрално објављен
чувени Вуков чланак „Срби сви и свуда“, којим
се декларативно обзнањује Вукова брига за све
Србе ма где они обитавали.
Уз помоћ Министарства за културу и инфор
мисање, Вукова задужбина објавила је три књи
ге са избором текстова из дела Вука Караџића
и рецепције тог дела под заједничким насло
вом Српска усмена народна баштина, на немач

Група „Моба”
ком, руском и енглеском језику, а за штампу је
припремљена и четврта књига на француском
језику. Књиге су настале из потреб е да се на
модеран и популаран начин, утемељен на на
учним принципима, приближи Вуково дело и
вуковска епоха савременој читалачкој публици
у Европи и свету.
Међу најновијим публикацијама Вукове за
дужбине налази се и књига Вук Караџић, Срп
ске народне приповијетке (2017), интегрално
издање.

В

укова задужбина је по угледу на
Вукову бечк у Дан иц у пок рен у
ла 1994. године српски народни
илустровани календар „Даницу“
– савремену националну читан
ку, књигу која ће, под уредништвом Миодра
га Матицког, постати крвоток којим се обдр
жава било Вукове задужбине, календар ко
ји стиже до Канаде и Америке, који одлази
у Призрен и у Градишку, у Загреб и на Жа
бљак, у Бањалуку и у Љубљану. Са својих 25
годишта, Даница је постала прави источник
светлости Вукове задужбине који зрачи како
задужбинарима у матици, тако и у загранич
ју и у расејању.

Даница је с временом проширена додатком
Даница за младе, који од 2010. године излази и
као посебно издање, присутно у библиотекама
свих основних и средњих школа у Србији.
Ту је и лист Задужбина, више од 100 бројева,
који прати најважнија збивања у култури, нау
ци, просвети, уметности, народној књижевно
сти, историји и бележи све значајне догађаје из
живота народа и народног стваралаштва.
Идеја модерности. Све наше, свакако ускогру
де и провинцијалне расправе За и против Вука
данас усмерене су углавном за и против нас. Ако
је сам Вук за живота, како наводи Меша Сели
мовић, „реформисао своју реформу“, шта ми то
данас чинимо? С једне стране канонизујемо Ву
ка, а с друге, учитавамо у његово дело садржаје
и значења која у њима никада нити су била, ни
ти су могла бити?!
Вуковом делу се много тога може, с правом
или не, приговорити, али је једна ствар у ње
му неоспорна. То је модерност. Вук је био осло
бођен провинцијског угла гледања и осећања
живота. Био је изразито модеран стваралац, ви
зионар, човек који је ишао испред свог времена.
Вука не можемо затворити у границе и окви
ре епохе романтизма, нити у било какве друге
епохе, прописе, каноне. Не да се.
И неће се дати. Стога, немојмо у
Вуково дело данас пројектовати
савремене идеолошке садржаје.
Вук не би разумео нити подржао
идеју о некаквој првој, другој или
трећој Србији, као што не би раз
умео ни то што се српски језик
данас – а Вук је здушно прихва
тио Гримову романтичарску тео
рију по којој народе не деле реке
и брда него језици – раслојава,
уситњава и фрагментаризује до
апсурда.
Идеја будућности. Вук је увек
радио за будућност. За будуће на
раштаје. У основи Вуковог дела је
прогресивна, „демократска ми
сао о језику, књижевности и кул
тур и“. Зал агат и се за вуковс ке
вредности данас значи залагати
се за „битије сербско и име“, али
и за европску идеју прожимања и
оплемењивања културних садржаја међу срод
ним јужнословенским и европским народима.
Задужбина су људи. У рад Вукове задужби
не уткана су велика и значајна имена српске
културе. Од Александра Белића, преко Милана
Ђоковића, Павла Ивића, Дејана Медаковића,
Голуба Добрашиновића, Слободана Ж. Марко
вића, Наде Милошевић Ђорђевић, Видојка Јо
вића, Динка Давидова, Слободана Грубачића,
Драшка Ређепа, и др.
То је, укратко, о Вуковој задужбини данас. Шта
нас очекује сутра? Несумњиво, све заједно, мно
го посла. Рад на капиталном зборнику Шума
дија кроз векове. Слојеви култура Шумадије;
израда Именског и Предметног регистра за 13
књига Преписке Вука Стеф. Караџића; наставак
рада на дигитализацији Сабраних дела Вука Ка
раџића; трибине и округли столови Вукове заду
жбине; монографије и зборници; оживљавање
рада постојећих и оснивање нових огранака у
Србији и још много тога другог.
Не заборавимо: Вуков европски круг је у нама.
А наш европски круг је одавно започет у Тршићу.
Даље се одвијао преко Призрена, Велике Хоче,
Дечана, Бањалуке, Загреба, Ријеке, Трста, Теми
швара, Будима, Чачка, Сомбора, Беча, Новог Са
да. Све до овог тренутка. И до нас самих.

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМИ СКУП СЛАВИСТА

Семинар српског језика, књижевности и културе

С

куп слависта, 47. по ре
ду, одржан је од 1. до 21.
септембра 2017. године
на Филолошком факул
тету у Београду. На ње
му су учествовали студенти и лек
тори српског језика са страних уни
верзитета из 18 земаља: Аустрије,
Белорусије, Бугарске, Велике Брита
није, Италије, Кине, Мађарске, Ма
кедоније, Немачке, Јапана, Пољске,
Румуније, Русије, Словачке, Слове
није, Украјине, Француске и Чешке,
укупно 51 учесник.
За врем е трон ед ељн ог бор авка у
Србији за студенте славистике је на
Филолошком факултету у Београду
организована настава која је обухва
тал а пред ав ањ а из српс ког јез ика,
књижевности и културе.
Пор ед тога, орган из ов ан и су фа
култативни (специјалистички) кур
севи из савременог српског језика и
савремене српске књижевности, курс
за усавршавање лектора, као и „Курс
нар одних песама и игара“ и „Мала
школа рокенрола“.

Млади слависти у посети Вуковој задужбини 7. септембра 2017.
Важан део наставе била су свако
дневна лекторска вежбања и додат
ни часови конверзације, на којима
су стран и студ ент и, расп ор еђ ен и у
пет лекторских група, проширивали
и усавршавали знање српског језика.
У току боравка у Београду учесници

скупа посетили су Музеј Вука и Доси
теја, Музеј Николе Тесле, Војни музеј,
Музеј Иве Андрића, Институт за срп
ски језик, Народну библиотеку, Инсти
тут за српску књижевност и уметност
и Бели двор. Учесници семинара мо
гли су да се упознају са низом кул

турн о-истор ијс ких спом ен ика, као
што су манастири Манасија и Троно
ша, а уприличен је и обилазак Ваљева
и Бранковине, Вишеграда, са посетом
Андрићевом институту, Новог Сада, са
обиласком Матице српске, као и дво
дневни боравак у Тршићу.

У оквиру ближег упознавања исто
риј е култ ур е Бео г рад а студ ент и су
пос ет ил и Кон ак кнег ињ е Љуб иц е,
Саборну цркву, са обиласком Косан
чићевог венца, Храм Светог Саве, уз
панорамско разгледање града.
Одржавање 47. Скупа слависта, у ор
ганизацији Међународног славистич
ког центра и Филолошког факултета,
помогли су Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Мини
старс тво култ ур е и инф орм ис ањ а,
Скупштина града Београда, Задужби
на „Десанка Максимовић“, Задужби
на „Иво Андрић“, Вукова задужбина,
Народна библиотека Србије, Друштво
за српски језик и књижевност Србије,
Скупштина општине Лозница.
Млади слависти су 7. септембра по
сетили и Вукову задужбину, која обе
лежава 30 година од оснивања. Том
приликом представљена им је актив
ност Вукове задужбине на очувању срп
ског језика и писма, као и њена богата
издавачка делатност и том приликом
полазници курса су добили на поклон
књиге у издању Вукове задужбине.

Снежана КУТРИЧКИ
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ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ
Управни одбор Вукове задужбине, на седни
ци одржаној 2. новембра 2017. године – пред
седавао проф. др Бошко Сувајџић, председник
– донео је Одлуку о додели Повеље истакнутим
задужбинарима за допринос раду и развоју Ву
кове задужбине у протеклих 30 година.
Повеља се додељује:
– Његовој светости патријарху српском, го
сподину Иринеју за помоћ и подршку коју пру
жа Вуковој задужбини и њеним програмима.
– Епископу рашко-призренском и косов
ско-мет ох ијс ком, гос под ин у Тео д ос иј у за
вишегодишњу сарадњу, подршку и помоћ око
остваривања програма Вукове задужбине, због
његове молитвене поруке коју смо прихватили
као један од чврстих ослонаца нашег загледа
ња у будућност: Да Бог да, да српске светиње и у
наредним вековима остану места наше духов
не обнове, вере и наде.
– Академику Нади Милошевић Ђорђевић за
тродеценијску приврженост Вуковој задужбини,
посебно за задужбинарску посвећеност у оства
ривању програма Вукове задужбине.
Књижевнику др Драшку Ређ епу за мудро
вишегодишње вођење Одбора за награду Вуко
ве задужбине у области уметности, као и за труд
који годинама улаже да Свечана сала Вукове за
дужбине постане живи центар културе.
– Проф. др Слободану Грубачићу, дописном
члану САНУ, за успешни вишегодишњи рад у

вођењу Одбора Вукове задужбине за награду у
области науке, као и за допринос приближавању
Вукове усмене народне баштине свету.
– Проф. др Радмили Милентијевић из Њу
јорка, великој задужбинарки у области културе
и традиције српског народа, за покровитељство
фототипског издања Вуковог бечког забавника
Данице, Данице Вукове задужбине и листа За
дужбина.

– Књижевнику Радомиру Путниковићу из
Лондона за легат који је завештао Вуковој за
дужбини.
– Видоју Петровићу, градоначелнику Лозни
це, за остваривање чврсте вишегодишње сарад
ње града Лознице и Вукове задужбине.
– Доктору Бориславу Шокчевићу, за више
годишњи предани рад у оквиру Огранка Вукове
задужбине у Градишки (Република Српска).

***
Постхумно се додељује посебно признање Го
лубу Добрашиновићу за дело посвећено Вуку
Караџићу

Др Миодраг Матицки,
председник Скупштине
Вукове задужбине
Проф. др Бошко Сувајџић,
председник Управног одбора
Вукове задужбине
Београд, 2. новембар 2017. године

Добитници „Повеље”

ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
ЗА УМЕТНОСТ И ЗА НАУКУ
Одбор
за уметност
На основу Правилника о додељива
њу награда Вукове задужбине, Одбор
за доделу награде у области уметно
сти, на Шестој седници од 10. октобра
2017. године, у саставу др Драшко Ре
ђеп, председник, и чланови: акаде
мик Светислав Божић, Рада Ђуричин,
Милан Стојков, Мирољуб Тодоровић,
др Бранко Златковић, Ђорђ е Мала
вразић, Ђоко Стојичић и Саша Миле
нић једногласно је донео Одлуку да
се награда Вукове задужбине у обла
сти уметности за 2017. годину додели
Михаилу Ђоковићу Тикалу за изло
жбу у Галерији „Лазар Возаревић“ у
Сремској Митровици од 9. до 31. ма
ја 2017.
Образложење

ко истовремени, обележавају читаву
једну епоху фигуративне обнове наше
ликовности. Рене Маргит исто, негде
у близини сугерише ту тајновитост,
ту кон ачн у јес ен свед оч ењ а, зас та
кљености саме помисли, непреврелу
истинитост прве и потоње наше кон
тиненталне ноћи.
Непрозирна тмина, тај тоталитет
укинуте наоко разнобојности, овде је
постављен пред многим саб орним,
скупим портретима незаустављиве
слободе ћутања.
Врлине тајне, пор оци јавни. Тако
исто, следећи наук Миклоша Јанче,
композиције Тикалове, коме се по
негде, и те како разложно тепа да је
геније, оверавају једно међувреме, ту
тишину без ветра. Утишаност је вар
ка. Али она и онаква какву само може
зажелети радозналост нашег немира.
Сликар је, једнако као и песник, чуђе
ње у свету. Оном истом коме не прети
нестанак габарита чудеса самих.

Драшко РЕЂЕП

Тајне и чудеса тишине света
Нема никаквих сумњи да је Миха
ило Ђоковић Тикало (1941) онај наш
репрезентативни сликар који безмало
пола века своју поетику тајне овапло
ћује у неприкосновено особени пре
део, трагајући за суштином самом,
неуротично покушавајући да се, бар
на час, као да је угледао космичко би
ће или Халејеву комету, одупре пла
нетарном ветру пролазности.
Бермудски троугао Тикала, дакле
оно што јесте у моћној својој осећај
ности, налази се између Андерсена,
Короа и Чонтварија. У нимало мир
ним, а у основи непознатим шумском
крошњама које много шта откривају,
а бајковитост рукописа исказују као
судбину саму.
Однегован песнички знак овог вео
ма популарног и у нашим размерама
апсолутно најскупљег, елитног слика
ра, омогућио је неуобичајено складно
сазвучје. Његовој стваралачкој аван
тур и зац ел о би се обр ад ов ао и Вук
Стеф ан ов ић Кар аџ ић: тавн и вил а
јет наших маштарија, нашег веродо
стојног кода, показује јасно изражену
витопереност. Разиграност тишине је
осведочена врлина Тикалова.
Ако ико, онда баш Тикало свакако
трага за бојом Србије, а призори света
и полумрака, тако симболични, и та

Одбор
за науку
На основу Правилника о додељива
њу награда Вукове задужбине, Одбор
за доделу награде за наук
 у, у саста
ву проф. др Слободан Грубачић, допи
сни члан САНУ, председник Одбора,
и чланови: академик Динко Давидов,
академик Нада Милошевић Ђорђе
вић, академик Предраг Пипер, проф.
др Бошко Сувајџић, проф. др Љубин
ко Раденковић и др Милоје Васић, на
седници одржаној 4. децембра једно
гласно је донео одлуку да се награда
Вукове задужбине за науку за 2017.
годину додели Борису Милосавље
вићу за књигу Слоб одан Јовановић:
теорија, издавач Балканолошки ин
ститут САНУ.
Образложење
Ове године за награду Вукове заду
жбине за науку предложено је десе
так значајних научних дела, разних
издавача. Ретко се дешава да у једној
години стигне толико вредних књига.

Скоро све оне би могле да понесу ову
угледну награду. После већања Од
бор је у најужи избор ставио две мо
нографије: Бориса Милосављевића,
Слоб одан Јовановић: теорија, изда
ње Балканолошког института САНУ,
Беог рад 2017, и Александре Новаков,
Стубови српске просвете, Завода за
уџбенике, Београд.
Једногласном одлуком Одбора, на
грађена је књига Слободан Јовановић:
теор
 ија, аутора др Бориса Милоса
вљевића.
Ово обимно научно дело (651 стра
на) осветљав а жив от и дел о једн ог
од најзначајнијих српских интелек
туа л ац а прв е пол ов ин е XX век а –
Слоб од ан а Јов ан ов ић а, проф ес ор а
Правног факултета у Беог раду, ака
демика и једно време председника
Српске краљевске академије, ректо
ра Београдског универзитета, пред
седника Југословенске ратне владе у
избеглиштву, аутора двадесетак мо
нографија о значајним политичким,
социолошким и филозофским пита
њим а. Пратећ и нау чн о и пол ит ич
ко деловање Слободана Јовановића,
аутор детаљно изучава и живот и дело
његовог оца – Владимира Јовановића.
Опет, кроз историјат породице Јова
новић, у књизи се на документован
начин приказује и тумачи друштвена
историја Србије краја XIX и почетка
XX века. Бавећи се политичким схва
тањима оца и сина, аутор на докумен
тован начин указује на разлику међу
њима, која је настала као последица
смене једних вредности другим, сме
не једног мисаоног концепта другим,
гипкијим и више примереним савре
меном европском грађанском дру
штву. Оно што краси ову књигу јесте и
њена документарност. Аутор је проу
чио архивску грађу, како ону у држав
ним архивима, тако и ону коју чувају
поједине грађанске породице. Пишу
ћи о Слободану Јовановићу у књизи се
могу прочитати многи занимљиви де
таљи о познатим личностима Србије,
његовим савременицима.
Књига ће указати и на огромну пра
знину у политичком животу Србије,
насталу успостављањем вишедеце
нијс ке тот ал ит арн е ком ун ис тичке
владавине после Другог светског ра
та и ризика заборава интелектуалних
величина једне земље, као што је био
Слободан Јовановић.

Љубинко РАДЕНКОВИЋ

ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Признање Велики добротвор добили су:
Фондација Патријарх Павле
Радомир Путниковић из Лондона
Проф. др Радмила Милентијевић из Њујорка
Мокрогорска школа менаџмента Београд
Признање Добротвор добили су:
Момчило Гојгић, Београд
Петар Гојгић, Чачак
Милунка Митић, Ниш

– Мр Љубици Ненезић, Крушевац, за несе
бични рад и приврженост Вуковој задужбини у
остваривању њених програма.
– Зорану Колунџији, Нови Сад, за вишедеце
нијску приврженост Вуковој задужбини у оства
ривању њених програма, посебно када је реч о
српском језику и писму, тако да, када је реч о
издаваштву, његов Прометеј сматрамо и кућом
Вукове задужбине.
– Вери Секулић, председнику Огранка Ву
кове задужбине у Баваништу, за рад са мла
дим а, пос ебн о због успеш ног орган из ов ањ а
маниф естације Дани ћирилице током проте
кле две деценије.

Захвалнице за допринос у остваривању програма
Вукове задужбине добили су:
Академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Ласло Блашковић, управник НБС
Мр Снежана Нешковић Симић, директорка Центра за
културу „Вук Караџић“, Лозница
Жарко Рошуљ, Београд,
Др Будимир Поточан, Београд
Анка Жугић, Жабљак
Мр Милунка Митић, Ниш
Томислав Грујичић Равањац, Београд

Из Програма рада Вукове
задужбине за период
новембар 2017 – октобар 2018.
Вуковa задужбина своју активност
темељи на делу Вука Караџића, а ти
че се српског језика и писма, истори
је, књижевности, усменог народног
стваралаштва, етнологије, етногра
фије и етномузикологије. Посебну па
жњу посвећује унапређивању културе
српског језика и ширем окупљању и
укључивању младих у програме ко
јима се негују српски језик и писмо,
штити наш културни и духовни иден
титет и чувају трајне Вукове поруке.
Српски језик и писмо
Старање о српском језику и ћири
лици чини основу Програма и Стату
та Вукове задужбине. Овај темељни
задатак Задужбина остварује преко
својих огранака, Трибине Вукове за
дуж бин е, Вук ов ог чит ал иш та, са
радњом са школама, библиотекама
и културним центрима у матици, за
граничју и дијаспори, као и прилози
ма објављеним у Даници, Даници за
младе, листу Задужбина и у својим
другим издањима;
Задужбина ће се посебно ангажо
вати на популарисању ћирилице код
учен ика основн их и средњ их шко
ла кроз такм ич ењ а кој а орган изу
ју огранци Вукове задужбине: Дани
ћирилице (Баваниште), Вуково звоно
(Лозница); традиционалне литерар
не и ликовне конкурсе које објављују
огранци (Ниш, Чачак), Петровдан
ски пјеснички вијенац (Фондација Жа
бљак, Шавник, Плужине), Ћирилица
– огледало српске душе, песничка ма
нифестација (Велики Поповац), Дани
ћирилице, Сомбор;
Подстицаће и помагаће расправе и
истраживања о актуелним питањима
српског језика и писма: организовање
језичких трибина, округлих столова,
објављивање стручних публикација и
написа у штампи, организовање ди
јалектолошких истраживања и истра
живања народне лексике.
Издавачка делатност и дигита
лизација Сабраних дела Вука Стеф.
Караџића
Прип рем а и штамп ањ е 25. год и
шта календара – забавника Данице за
2018. годину, које ће бити посвећено
обележавању 30. годишњице оснива
ња и рада Вукове задужбине. У посеб
ном блоку приказаће се расправа са
Међународног округлог стола, орга
низ ованог 15. септембра у Тршићу,
на тему „Вукове народне приповетке
– источник аутентичне српске прозе
са средине 19. века“ (уређују: Миодраг
Матицки, главни уредник, и Нада Ми
лошевић Ђорђевић);
Штампање посебног издања десетог
годишта школског забавника Даница
за младе X (уређују: Миодраг Матицки,
главни уредник, и Гордана Малетић);
Издавање два броја листа Задужби
на – бројеви 104 и 105 (Славко Вејино
вић, главни и одговорни уредник);
Објављивање књиге Вук Караџић за
децу. Аутори: др Бранко Златковић и

мср Татјана Вујновић. Уредник: Мио
драг Матицки;
Вукова задужбина и Центар за кул
туру „Вук Караџић“ у Лозници објави
ће Зборник са Међународног округлог
стола, одржаног 15. септембра у но
воотвор еном Образовно-културном
центру „Вук Караџић“ и Тршићу, на
тему: „Вукове народне приповетке –
источник аутентичне српске прозе са
средине 19. века“;
У оквиру едицију „Синтезе“, наста
виће се рад на зборнику: Шумадија
кроз векове. Слојеви култура Шума
дије. Уредник: Љубинко Раденковић;
Организовање научног скупа на те
му Барања кроз векове. Слојеви кул
тура Барање и припрема Зборника.
Уредник Драго Његован, научни са
ветник;
Објављивање Библиографије Дани
це Вукове задужбине (1994-2017), аутор
Наташа Јовановић;
Објављивање Библиографије листа
Задужбина (100 бројева) и коричење
60 комплета;
Обј ав љив ањ е Кат ал ога – Дар ов и
Вуковој задужбини (аутор: Станко Ко
стић; рецензент: академик Динко Да
видов);
Наставак рада на дигитализацији
Сабраних дела Вука Караџића: дигита
лизација I–XIII томова Преписке Вука
Стефановића Караџића и израда ре
гистра имена и географских појмова.
У плану је да се најпре дигитализују
XIII књига Преписке (1863–1864) и II
том, III књиге О језику и књижевности
– последње две књиге из опуса Сабра
них дела, које је Вукова задужбина об
јавила 2014. године.
Огранци Вукове задужбине
Унапређивање сарадње и подстица
ње рада огранака Вукове задужбине
на већем ангажовању и укључивању
младих, нарочито ученика основних и
средњих школа, у активностима који
ма се чува и штити културни и духовни
идентитет и баштина српског народа;
Унапређивање сарадње огранака,
посебно у активностима које се односе
на неговање културе српског језика и
писма, културног и духовног иденти
тета и напредак српског народа, у духу
трајних вредности Вуковог дела;
Пом оћ огранц им а Вук ов е зад у
жбине у дијаспори и заграничју на
унапређивању рада и сарадње са асо
цијацијама Срба у региону и дијаспо
ри, а посебно са онима које организују
допунску наставу на српском језику;
Помоћ и подршка огранцима Вуко
ве задужбине и асоцијацијама Срба
у свет у на унап ређ ив ању међус об
не сарадње, остваривању програма и
обележавању значајних јубилеја и го
дишњица;
Ожив љав ањ е рад а пос тој ећ их и
оснивање нових огранака у Србији
(Аранђеловац, Ужице, Апатин, Субо
тица, Велико Градиште), Републици
Српској (Градишка, Требиње, Источ
но Сарајево, Бијељина, Бања Лука) и
дијаспори (Беч, Темишвар);
С. В.
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84. ВУКОВ САБОР

Сва слобода је у језику
Овогодишњи Вуков сабор, одржан од 11. до 17. септембра у Лозници и Тршићу, обележио је неколико веома значајних јубилеја:
седам векова манастира Троноше, 230 година од рођења Вука Караџића, 250 година од рођења Филипа Вишњића, 30 година рада
Вукове задужбине и 30 година рада Музеја Јадра у Лозници. На сабору је беседио Александар Вучић, председник Србије
имали корене, не бисмо се разумели, препозна
вали, ни знали где идемо”, рекао је Вучић.
Србија је име, идентитет, прошлост и будућ
ност добила 1847. када је у Бечу самоук
 и Вук об
јавио превод Новог завета, додао је Вучић. Без
језика, како је рекао, препуштени смо инстинкту
и рефлексима, не знамо да тражимо и дајемо,
да памтимо и научимо, већ лутамо у мраку и
препуштамо се примарним страховима и веч
ној црној слутњи.
Светло сваког човека и народа је језик и тек
са њим суштински видимо, знамо, имамо по
лазиште, путоказ и циљ. „Зато ћемо да чувамо,
бранимо и штитимо оно што нам је Вук оставио
– наш прелепи српски језик”, подвукао је пред
седник Вучић.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Чуваћемо
наш прелепи
српски језик

П

редседник Србије присуствовао
је завршној саборској свечано
сти у Тршићу и одржао беседу
истакавши да се Вук Стефано
вић Караџић на основу свог це
локупног дела може сврстати, раме уз раме, са
Николом Теслом и наглашавајући да је Сабор
у Тршићу најважнији скуп у Србији.
„Домаћини су рекли да је Вук био велики Евро
пљанин и грађанин света, али је пре свега био
велики Србин и када је био у милости и у неми
лости српских владара”, подвукао је Вучић и до
дао да Вук чак и у време прогона није доводио
у питање патриотизам и љубав према Србији.
Вучић је навео да су Вук Стефановић Караџић,
Никола Тесла, уз Светог Саву, Доситеја Обрадо
вића и Његоша, као и Иву Андрића, дали најве
ћи допринос српском народу.
Свечаност у Тршићу, каже, посвећена је јед
ном од твораца и највећих имена српске култу
ре, а одржава се у месту одакле је Вук кренуо у
далеки свет. Истакао је да је Вук, као непосред
ни учесник Првог српског устанка, припремио
обиман материјал и да њега није било не би
данас имали многе монографије великих јуна
ка који су устали на једну од највећих светских
империја. Вучић је подсетио да је Вук био ре
форматор српског језика, сакупљач народних
умотворина, а то што је стекао почасне докто
рате додатно доказује да се радило о великом и
генијалном уму. Немерљив је Вуков допринос
очувању српског националног идентитета кроз
сакупљачки рад, којим је сачувао од заборава
славна времена и велике бојеве, наводећи да
су језик и писмо конститутивни елемент сва
ког народа, наводи председник.

Декларација није хегемонија
нити шовинизам
Председник Александар Вучић поручио је да
Декларација о заједничком обједињеном наци
оналном деловању и дефинисању националних
минимума и принципа за опстанак српске на
ције и српског народа нема никакве везе ни са
каквим хегемонизмом, нити са шовинизмом.
„Декларација и сви остали слични кораци има
ју за циљ само и једино да правовремено и аде

Вук нам је дао и светло и наду

Александар Вучић беседи на Сабору
кватно заштите српски језик и писмо као један
од најбитнијих делова целокупне српске кул
туре – да заштитимо и сачувамо српски народ”,
рекао је Вучић у обраћању на Вуковом сабору у
Тршићу. А то, како је истакао, не може, а и да хо
ће – неће успети да нам забрани нико.
„Србија никада неће занемарити свој језик и
писмо, јер језик и писмо су конститутивни еле
мент и битан уједињујући фактор сваког наро
да и његове културе”, истакао је председник и
додао да Декларацијом желимо да осигурамо
право на употребу српског језика и ћирилич
ног писма.
„Декларација о опстанку српског народа, која
би ускоро требало да се нађе пред посланици
ма Србије и Српске, обухватиће право на упо
требу српског језика и ћириличног писма, на
изучавање и неговање српске културе, историје
и слободарске традиције, очување национ
 алне
географије, заштиту српског културног и исто
ријског наслеђа и право на информисање на
српском језику”, закључио је Вучић.
Цитирајући Вука Стефановића Караџића, Ву
чић је рекао да је „језик хранитељ народа и док
живи језик живи и народ”.
„Да ли смо као народ, институције и поједин
ци учинили све да бисмо нашем језику и писму

указали поштовање? То је најмање што можемо
да учинимо и што дугујемо једном од највећих
српских синова”, рекао је Вучић. Како је истакао,
прича о језику није ништа друго него прича о
давању могућности свима да науче довољно о
себи и другима, како би на основу тога створи
ли свој идентитет и своје ја.

Све велике реформе у историји
почеле језиком
„Прича о сваком језику је прича о народу који
га говори и користи, о заједништву које омогу
ћава сваком члану да буде појединац који јези
ком опет утиче на колектив из којег је створен, о
самоспознаји целог народа и његових припад
ника, прича о памћењу и будућности, које без
памћења не би било”, назначио је председник.
Наводећи да су све велике реформе у истори
ји почеле језиком – ренесанса преводом Библи
је на италијански језик, а затим и на енглески
и немачки, Вучић је подсетио да је управо Вук
Караџић први превео Библију на старословен
ски језик, прикупљао бајке, песме и басне из ко
јих су сународници могли да уче. „Он је подлога
и хумус из ког су изникли Андрић, Црњански,
Киш и остали великани. Не би данас било ни
нас, не бисмо знали ко смо, одакле смо, не бисмо

Вучић је упоредио реформу српског језика са
значајем великог праска за историју људског ро
да, када је из тоталног мрака настала светлост.
„Није било ни трунке светла када је Вук кре
нуо на путовање из Тршића... Вукова експлозија
је била толико јака да је осветлела Србију, про
нашли смо се, прогледали и препознали стра
хове и наде и први пут где хоћемо да идемо”,
назначио је Вучић.
Како је истакао, без обзира на све велике рево
луције 19. века, Вукова је била суштински и по
последицама најзначајнија, јер је ћутање основ
на последица недостатка језика и највеће роп
ство у које човек и народ могу да упадну.
„Осећање слободе, које нам је дао Вук и убе
лежио га дуб око у свест Срба да никад више
сужњи, као модел и свест, не могу да постоје.
Слобода као начин, прека потреба, вредност и
реч, нису могли да постоје пре него што је Вук
одлучио да је запише на језику на којем смо са
њали”, рекао је председник.
Само онај ко тражи речи, тражи себе и прона
лази пут у будућност, подвукао је Вучић.
„Ону будућност која је за нас почела у Тршићу.
Хвала Вуку што нам је дао светло и наду. Све оста
ло што смо радили после је ситница. Наставиће
овај народ да ради још боље и биће још успешни
ји. Хвала за све што смо пронашли и још више
што си нас научио да не престанемо да тражи
мо”, рекао је Вучић подсећајући да је, када је Вук
објавио прво издање Српског речника, у њему
било 26.272 речи које су се користиле у Србији и
Војводини, а сада већ имамо 40 томова.
Подвукао је да је посебно поносан што је пр
ви председник Србије који се обраћа на Вуковом
сабору у Тршићу и нагласио да је сва слобода у
језику, јер тек када народи проговоре они поста
ју слободни, могу да опишу ропство, а тај осећај
слободе управо нам је дао Вук Караџић.

Зоран МИЛОШЕВИЋ

Вуков сабор – велико Вуково наслеђе

О

самдесет четврти Вуков
сабор одржан је од 11.
до 17. септембра у Ло
зници и Тршићу. Про
грами свечаног отвара
ња резервисани су за представљање
градова из ближег и даљег окруже
ња и њихових креативних потенци
јала. На овај начин се јача сарадња
међу институцијама града домаћи
на и гостију, као и сарадња поједи
наца из области уметности и кул
туре. Ове године на свечаном отва
рању Вуковог сабора, 11. септембра
2017, представила се Бања Лука са
изложбом фотографија „Петар Ко
чић“, коју је приредила Народна и
универзитетска библиотека Репу
блике Српске из Бањалуке, поводом
обележавања јубилеја – 140 година
од рођења српског песника, писца и
политичара, Петра Кочића.
Након отварања изложбе у Галери
ји „Мина Караџић“ у Вуковом дому
културе, у сали Вуковог дома културе
уследио је програм званичног свеча
ног отварања. Сабор је отворио мини
стар културе и информисања у Влади
Републике Србије, Владан Вукосавље
вић, који је истакао да је за протекле 84
године историја донела и преносила
различите епохе, друштвена уређења
и владаре и другачији дух времена; да
је Вуков сабор, ипак, трајао, сијао јаком
светлошћу у култури и просветитељ
ству, и да се тој традицији са дубоким
наклоном поклања, као и сећању и
сенима Вука Караџића и свему оном
што је учинио за нас у области културе.
У наставку програма је уследио кон
церт Бојане и Николе Пековић. Мла

ди музички уметници, брат и сестра
из Краљева, успешно су наступали на
бројним такмичењима. Бојана је једи
на девојка у Србији која свира гусле.
Друг ог дан а прог рам а, у утор ак,
12. септембра 2017, у Сталној постав
ци слика Миће Поповића и Вере Бо
жичковић Поповић, Матица српска,
најстарија српска књижевна, култур
на и научна институција, представи
ла је своја издања, као што су Речник
славеносрпског језика, Орнитолошки
речник, Срби у Угарској, Јестестево
словије, Темишварски зборник, Збор
ници Матице српске, као и капитални
пројекат Српски биог рафски речник.
О издањима су говорили: др Ђорђе Ђу
рић, проф. др Бранко Бешлин и проф.
др Исидора Бјелаковић. У току овог
саборског дана представљен је и му
зичко-сценски приказ КУД „Караџић“
из Лознице посвећен јубилеју – седам
векова манастира Троноше.
У среду, 13. септембра 2017. пред
бројном публиком у Сталној постав
ци слика Миће Поповића и Вере Бо
жичковић Поповић представљено је
издање ИП „Клио“ – „Срби од 1903. до
1914“. Ово издање је посвећено једној
од највећих епоха српске историје, ко
ја је донела општи препород и изуз ет
на достигнућа у науци, књижевности,
уметности, музици, политици, војној
вештини. О књизи су говорили ауто
ри и професори Универзитета у Бео
граду: др Милош Ковић и др Слободан
Наумовић, као и Наташа Ђелошевић,
заменик директора Издавачког пред
узећа „Клио“.
Трећег саб орског дана изведен је
традиционални програм Вуковог са
бора – Гусларско вече, које је одржано

у сали Вуковог дома културе. Учество
вали су гуслари из Србије, Републике
Српске и Црне Горе. Највећи део про
грама био је посвећен Школи гусала
„Сандић“ из Београда.
У четвртак, 14. септембра 2017. у Тр
шићу у Кући писаца одржан је окру
гли сто „Жива традиција“. Говорило
се о народној приповетки „Немушти
језик“. Учесници округлог стола били
су: Злата Коцић, песникиња, Жарко
Треб јеш ан ин, психол ог, Деј ан Ми
хаиловић, књижевник, Милош Кон
стантиновић, књижевни преводилац,
и Дајана Ђедовић, која је учествују
ћи у разговору представила пројекат
Радионица звука „Вук и ЗВук“ и ра
дио драму „Немушти језик“ коју су
полазници радионице реализовали
под стручн им руков одс твом Бран е
Стефановић, професорице Факулте
та драмских уметности. Модератор је
био Војислав Карановић.
После подне у Музеју Јадра отворена
је изложба „Музеј Јадра ризница про
шлости“, аутора кустоса Музеја, Горана
Вилића, Раде Глигорић и Марије Шће
кић Марковић. Из сваке збирке у окви
ру Музеја издвојени су предмети који
су приказани на овој изложби. Наме
ра запослених у Музеју је била да овом
изложбом прикажу све збирке и развој
и постигнућа у стручном раду у проте
клих 30 година. Изложбу је отворила
проф. др Весна Марјановић.
Наредног дана, у петак, 15. септем
бра 2017, одржан је први програм у
нов оо с нов ан ом Образ овн о-култ ур
ном центру „Вук Караџић“ у Тршићу.
Јавности се представила Вукова заду
жбина, а повод је био јубилеј – 30 годи
на рада Вукове задужбине и 230 година

од рођења Вука Караџића. Поздравну
реч упутили су др Миодраг Матиц
ки, предс едн ик Скупш тин е Вуков е
задужбине, проф. др Бошко Сувајџић,
председник Управног одбора Вукове
задужбине, и Дејан Михаиловић, уред
ник Издавачког предузећа „Лагуна“.

И

стог дана одржан је
прог рам пос већ ен
овогодишњем вели
ком јубилеју – седам
век ов а ман ас тир а
Троноше. У Вуковом дому културе
одржана је свечана академија у ко
јој је казиван текст „Троглас из Тро
ноше наше“, аутора Зорана Тошића,
а учествовали су и Српско црквено
пјевачко друштво „Србадија“ и Ан
самбл „Бисерница“.
У суботу, 16. септембра 2017, у пор
ти ман ас тир а Трон ош е одржан а је
централна свечаност обележавања
седам векова манастира. Пор ед ве
ликог број а верн ика, прис ус твов ао
је и патријарх српски Иринеј који је
началствовао Светом архијерејском
литургијом. Затим је читана Грама
та о канонизацији преподобног Сте
фана Троношког. На крају програма
у културно-уметничком делу, одржан
је концерт Српског црквеног пјевач
ког друштва „Србадија“ према музи
ци Светислава Божића.
Истог дана у Тршићу је одржана за
вршна сесија учесника 47. Међуна
родног скупа слависта.
Завршна свечаност 84. Вуковог сабо
ра одржана је у недељу, 17. септембра
2017. Отворен је нови Образовно-кул
турни центар „Вук Караџић“ у којем

ће се реализовати истраживачки рад
посвећен филологији и другим дру
штвеним наукама, вишедневни науч
ни скупови, сусрети слависта из целог
света, учење српског језика и културе
за младе из дијаспоре, научно-обра
зовни округли столови, радионице,
семинари, кампови, колоније и други
скупови. Образовно-културни центар
свечано је отворио министар просве
те у Влади Републике Србије, Младен
Шарчевић. Отварању су присуствова
ли и министар културе и информиса
ња у Влади Републике Србије, Владан
Вукосављевић, учесници Међународ
ног скупа слависта и представници
Вукове задужбине. Ученици лознич
ких основних и средњих школа уче
ствовали су у радионицама српског
језика, сликања и информатике.
На отвореној позорници у Тршићу, у
12 часова уследила је централна завр
шна свечаност. Државну химну је от
певао оперски певач Оливер Њего, а
затим је поздравну реч упутио градо
начелник Лознице, Видоје Петровић.
Беседник овогодишњег Вуковог сабо
ра био је Александар Вучић, председ
ник Републике Србије.
Након обраћања председника Репу
блике, уследила је позоришна пред
став а „Виш њић“, кој а је прир еђ ен а
поводом још једног јубилеја – 250 го
дин а од рођ ењ а Фил ип а Виш њић а.
Текст за представу написао је проф.
др Бошко Сувајџић, а режирао је Јован
Поповић. У представи су играли: Не
над Ћирић, Бранислав Платиша, Би
љана Ђуровић, Небојша Кундачина и
Саша Волић. У наставку свечаности
одржан је концерт групе „Легенде“.
Орган из атор и 84. Вуков ог саб ор а
били су град Лозница и Центар за кул
туру „Вук Караџић“, уз подршку Ми
нистарства културе и информисања
Републике Србије.

Биљана РАДИЧЕВИЋ
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Среда, 7. јун 2017.
У Новом Саду су отворене шездесе
те Змајеве дечје игре, које су трајале
до 11. јун а. По трад иц иј и, у Срем
ској Каменици где је песник сахра
њен, рецитовани су стихови његове
пес ме Свет ли гроб ов и, а у њег ов ој
родн ој кућ и дод ељ ен е су овог од и
шње Змајеве награде. Мото овогоди
шњих игара је песников стих: Децо
моја свеколика, почувајте свог јези
ка, а на неколико локација у центру
Новог Сада, као и у другим местима,
наступило је више од 8.000 малиша
на из земље и региона.
Четвртак, 8. јун
Награда Задужбине Бранка Ћопића
за 2016. годину уручена је у Српској
академији наука и уметности Анђел
ку Анушићу за роман Са границе у из
дању Завода за уџбенике и наставна
средства (Источно Сарајево) и Миро
славу Цери Михаиловићу за збирку
песама Поглед са коца, коју је објавио
Каирос из Сремских Карловаца.
Једн оглас ну одл ук у о наг рад ам а
донео је Управни одб ор Задужбине,
у саставу: академик Милосав Тешић
(предс едн ик), доп ис ни члан САН У
Горан Петровић (потпредседник) и
акад ем иц и Мат иј а Бећк ов ић, Ду
шан Ковачевић и Нада Милошевић
Ђорђевић.
Субота, 24. јун
У Великом Поповцу одржана је за
вршна песничка манифестација, де
вета по реду, „Ћирилица – огледало
српске душе“, коју су организ овали
Општина Петровац на Млави, Месна
заједница Велики Поповац, Црквена
општина Велики Поповац, Народна
библиотека „Ђура Јакшић“ Петровац
на Млави и Вукова задужбина Бео
град – огранак Велики Поповац. Ву
ков у зад уж бин у на свеч ан ос ти су
представљали Љубомир Милутино
вић, управн ик, и Љиљ ан а Сим ић,
уредник Вуковог читалишта.

сикографија – речници српског језика
као изворишта граматичких и семан
тичких истраживања и Карневализа
ција у српској књижевности. Састанак
слависта трајао је до 18. септембра. У
суботу, 16. септембра и недељу, 17. сеп
тембра слависти су посетили Лозницу
и Тршић и учествовали на завршној
свечаности 84. Вуковог сабора.
Петак, 15. септембар
У оквиру 84. Вуковог сабора, у но
вои з грађ ен ом Образ овн о-култ ур
ном центру Вук Караџић у Тршићу,
Вуков а зад ужбин а орган из ов ал а је
Међународни округли сто на тему: Ву
кове народне приповетке – источник
аутентичне српске прозе са средине
19. века, поводом обележавања 30 го
дина од оснивања Вукове задужбине
и 230 година од Вуковог рођења. У ра
ду скупа учествовали су књижевници
и научни радници који се баве Вуко
вим делом. Том приликом отворена је
и изложба књига које је издала Вуко
ва задужбина и приказан филм РТС-а
из 1989. године о оснивању Вукове за
дужбине 1987. године и почетку ње
ног рада.
Понедељак, 25. септембар
У Вук ов ој зад уж бин и, у оквир у
програм а Дан и европс ке баш тин е,
представиле су се Змајеве дечје игре.
Учествовали су добитници награда
ове велике књижевне и културне ма
нифестације, који су ученицима ОШ
„Никола Тесла“ из Беог рада и члано
вима Литерарне секције читали своје
стихове, приче и асоцирали сећања на

чак, промоцију овогодишњег издања
Данице и Данице за младе. У програ
му су учествовали: Гроздана Кома
динић, председница огранка Вукове
задужбине из Чачка, академик Дра
гутин А. Ђукић, Данијела Ковачевић
Мик ић, прос ветн и сав етн ик, и Зо
рица Лешовић Станојевић, новинар
и књиж евн ик. Учен иц и основн их
школа „Вук Караџић” и „Свети ђакон
Авакум” учествовали су у програму
и читали одабране текстове из ового
дишњих издања Данице и Данице за
младе, које су припремиле наставни
це Јасминка Марић Глишовић и Мила
Мутавџић. У име Вукове задужбине
свечаном скупу присуствовали су и
учествовали у раду Миодраг Матиц
ки и Љубомир Милутиновић.
Четвртак, 5. октобар
На свечаности у Матици исељени
ка Србије обележена је 20-годишњица
Српског радио Чикага. Домаћин ску
па био је Милорад Раваси, директор
овог радија. На свечаности су говори
ли Милоје Поповић Каваја, Миливоје
Павловић, Миодраг Јакшић и Влади
мир Божовић. Славко Вејиновић је, у
име Вукове задужбине, господину Ра
васију уручио поклон – Вуков сребре
њак из 1987. године и књигу „Вукова
задужбина у 20. и 21. веку“. Током вече
ри Раваси је дугогодишњим сарадни
цима уручио и пригодна признања.
Четвртак, 5. октобар
На свечаности у Скупштини града
Београда уручена је награда Невен,
коју од 1955. године додељује орга

Уторак, 10. октобар
У Свеч ан ој сал и Дом а Вуков е за
дуж бин е предс тав љен а је књиг а
др Драшка Ређ епа Страх и неизве
сност, коју је објавила ИК Прометеј.
О овом вредном делу говорили су Бо
шко Сувајџић, Зоран Колунџија, Ђор
ђе Сибиновић, Мирољуб Тодоровић,
Миливоје Павловић, Снежана Мила
диновић Лекан, Гордана Влаховић,
Гордан Лемајић и Миодраг Матицки.
Рада Ђуричин, драмска уметница из
Београда, читала је одабране тексто
ве из ове књиге.
Четвртак, 12. октобар
У Призрену и Великој Хочи, од 12.
до 13. октобра 2017. године одржан је
Међународни научни скуп – Савреме
на српска фолклористика V, Фолклор
но наслеђе Срба са Косова и Метохије
у словенском контексту, на коме су
учествовали истакнути фолклористи,
научни радници и сарадници из Ср
бије, Русије, Пољске, Бугарске, Црне
Горе и Републике Српске. Обрађене су
следеће теме: Рад руског конзула Ива
на Степановича Јастребова, Народне
умотворине Срба са Косова и Мето
хије у словенском контексту, Косово
и Метохија – духовна и материјал
на култура и Савремена српска фол
клористика. На посебној пленарној
седници представљена је Вукова за
дужбина поводом јубилеја – 30 годи
на од њеног оснивања. Организатори
међународног научног скупа били су
Удружење фолклориста Србије (Бео
град) и Богословија „Свети Кирило и
Методије“ у Призрену. Суорганизатор

Четвртак, 7. септембар
У Дому Вукове задужбине одржана
је конференција за новинаре. Разгова
рано је о програму 84. Вуковог сабора,
који је одржан у Тршићу и Лозници
од 11. до 17. септембра. Учествовали
су Снежана Нешковић Симић, дирек
тор Центра за културу „Вук Караџић“ у
Лозници, Миод
 раг Матицки и Бошко
Сувајџић. Посебно је било речи о орга
низовању округлог стола на тему: „Ву
кове народне приповетке – источник
аутентичне српске прозе са средине
19. века“, који је Вукова задужбина
припремила поводом обележавања
30 година од свог оснивања и рада и
230 година од рођења Вука Стефано
вића Караџића.
Петак, 8. септембар
Поводом Међународног дана пи
смености, 8. септембра, у Српској чи
таоници у Иригу Вукова задужбина
представила је Даницу за младе. У про
граму су учествовали: Миодраг Матиц
ки, Гордана Малетић, Љиљана Симић
и Љубомир Милутиновић, заједно са
ученицима и наставницима Основне
школе Доситеј Обрадовић из Ирига.
Четвртак, 14. септембар
Отворен је традиционални Научни
састанак слависта у Вукове дане, који
се 47. пут одржао на Филолошком фа
култету у Београду. Теме овогодишњег
научног скупа су биле: Александар Бе
лић и „Београдски стил“, Српска лек

Понедељак, 6. новембар
У прис ус тву бројн их зван иц а из
света науке, представника Бањалуч
ког универзитета и многобројних го
стију, на платоу испред Филолошког
факултета у Бањалуци свечано је от
кривена биста великана и реформа
тора српског језика Вука Стефановића
Караџића. У име Вукове задужбине
свечаности су присуствовали Миодраг
Матицки, Бошко Сувајџић и Љубомир
Милутиновић. Вукову бисту, уметнич
ко дело у бронзи, рад академске вајар
ке Саре Николић, свечано су открили
конзул Републике Србије у Бањалуци
Владимир Николић, ректор Универзи
тета у Бањалуци Милан Матаруга и
генерални директор компаније М:тел
Марко Лопичић.
Четвртак, 9. новембар
Свечана академија Вукове задужби
не поводом обележавања јубилеја – 30
година Вукове задужбине (1987-2017)
одржана је у САНУ. Свечаност је отво
рио академик Владимир С. Костић,
председник САНУ, а скупу се обра
тио и Његова светост патријарх срп
ски, господин Иринеј, који је Вуковој
задужбини уручио високо признања
Светог синода – Орден Светог деспота
Стефана Лазаревића. Такође, учесни
цима Свечане академије обратио се и
Владан Вукосављевић, министар кул
туре и информисања у Влади Републи
ке Србије. Миодраг Матици беседио је
о раду Вукове задужбине у протеклих
30 година, а Бошко Сувајџић је говорио
о Вуковој задужбини данас и сутра.
Среда, 15. новембар
У Српској академији наука и уметности
одржана је свечана седница поводом обе
лежавања 70 година од оснивања Инсти
тута за српски језик САНУ. Званицама су
се обратили председник САНУ, академик
Владимир Костић, и др Јасна Влајић По
повић, директорка Института. Институт
за српски језик САНУ основан је 15. јула
1947. године и до данас је остао централна
научна установа у Србији за систематско
проучавање српског језика и израду ка
питалних речника српског језика.

Уторак, 4. јул
На пригодној свечаности у Дому Ву
кове задужбине обележен је дан сећа
ња на академика Дејана Медаковића
(1922–2008), који је на челу Вукове за
дужбине био 17 година, од 1991. до
2008. године. О Дејану Медаковићу и
његовом делу, а посебно о његовом до
приносу развоју и успешном раду Ву
кове задужбине, говорили су Миодраг
Матицки, Бошко Сувајџић, Павле Ме
даковић и Радмила Милентијевић.
Среда, 23. август
У Вуков ој зад ужбин и одржан а је
седница Програмског савета Вукових
сабора, на којој је размотрен Извештај
о 46. Ђачком Вуковом сабору (одржан
од 24. до 28. маја 2017), као и Предлог
програма 84. Вуковог сабора (одржан
од 11. до 17. септембра 2017). Посебно
је било речи о представљању Вукове
задужбине на Сабору, поводом обеле
жавања 30 година њеног рада, као и
о организовању Округлог стола на те
му: Вукове народне приповетке – ис
точник аутентичне српске прозе са
средине 19. века, који је организован
поводом обележавања 230. годишњи
це Вуковог рођења.

Културно-образовног центра Шид, по
свећено годишњици рођења Филипа
Вишњића (1767–1834).

Образовно-културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу
Змајеве дечје игре, о чему је говорио и
директор Игара, Душан Поп Ђурђев.
Програм је водила Љиљана Симић.
Уторак, 26. септембар
Библиотека САНУ, у Свечаној сали
САНУ, представила је књигу „Сто срп
ских академика у Колекцији Одговори
Милоша Јевтића (Београд, 1976-2016;
Књ. 1-215). Поздравну реч су имали
академик Владимир С. Костић, пред
седник САНУ, и академик Миро Вук
сановић, управник Библиотеке САНУ.
О књизи су говорили академик Живо
рад Чековић, академик Предраг Пи
пер и аутор, Милош Јевтић.
Среда, 27. септембар
У Свечаној сали САНУ отворена је
изложба „Српско уметничко наслеђе
на Косову и Метохији. Идентитет, зна
чај и угроженост“, која је остварена у
сарадњи с Народним музејом у Бео
граду и Музејом Српске православне
цркве. Изложбу је отворио академик
Владимир С. Костић, председник СА
НУ, а њени аутори су Миодраг Мар
ковић, дописни члан САНУ, и проф.
др Драган Војводић. После свечаног
отварања посетиоци су могли да оби
ђу поставку у Галерији САНУ, која је
била отворена до 12. новембра.
Петак, 29. септембар
Огранак Вукове задужбине из Чачка
организовао је, уз подршку Туристич
ке организације, Регионалног центра
за професионални развој запослених
у образовању и Школске управе Ча

низ ац иј а „Приј ат ељ и дец е Срб иј е“.
„Невен“ за најбоље објављено дело у
области белетристике добио је Урош
Петровић за роман „Караван чудеса“
у издању Лагуне. У области популарне
науке награда је припала Александри
Бојовић за књигу „Марија Кири“, ко
ју је објавила „Пчелица“ у Чачку. Ма
ји Веселиновић припао је „Невен“ за
илустрацију књиге „Уљези“ издавача
„Фабрике књига“.
Уторак, 10. октобар
Одбор Вукове задужбине за умет
ност одржао је седницу – председавао
др Драшко Ређеп – на којој су размо
трени приспели предлози за доделу
награде Вукове задужбине за умет
ност за 2017. годину. Одбор је једно
гласно одлучио да се награда Вукове
задужбине за уметност за 2017. годи
ну додели Михаилу Ђоковићу Тикалу,
за изложбу слика и цртежа приређену
у галерији „Лазар Лазаревић“ у Срем
ској Митровици.
Уторак, 10. октобар
Жири за доделу награде „Дејан Ме
даковић“ за 2017. годину, у саставу: др
Драшко Ређеп, председник, и члано
ви Радован Поповић и проф. др Бошко
Сувајџић, на заседању које је одржано
10. октобра 2017. године у Вуковој за
дужбини, донео је одлуку да се награ
да „Дејан Медаковић“, коју додељује
ИК „Прометеј“, десета у низу, за 2017.
годину додели Милисаву Савићу за
књигу Епска Србија (Београд, Друштво
Рашка школа, 2017).

је био Филозофски факултет Универ
зитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици.
Понедељак, 23. октобар
Вуков о чит ал иш те предс тав ил о
се на 62. Бео градс ком сајм у књига
програмом „С оне стране дуге“. Уче
ствовали су Миња Суб ота, књижев
ница Весна Алексић, Спортски клуб
„Лаки стар“, Вања Буловић, тренер, и
Љиљана Симић, уредница програма.
На „Платоу Лазе Костића“, 25. октобра
Вукова задужбина је представила свој
алманах Даницу за 2017. годину. Гово
рили су Миодраг Матицки и Бошко
Сувајџић. У сали „Александар Вучо“,
26. октобра представљена је „Даница
за младе“. У програму су учествовали
Миодраг Матицки, Љиљана Симић и
сарадници алманаха.
Петак, 3. новембар
У Вуковој задужбини одржан је На
учни скуп о теми: 250 година Фили
па Вишњића. Живот и дјело. Научни
скуп организовали су ИК „Филип Ви
шњић“ и СПКД „Просвјета“, Београд.
Скуп је поздравио Милимир Мучи
бабић, председник Српског просвјет
ног и културног друштва „Просвјета”,
а у његовом раду су учествовали: Бо
шко Сувајџић, Јелена Јовановић Си
мић, Марија Клеут, Милисав Савић,
Данка Лај ић Михајл ов ић, Љиљ ан а
Пешикан Љуштановић, Бранко Злат
ковић, Кристина Митић, Саша Кне
жевић. Представљено је и ванредно
издање часописа за културу „Шидина”

Субота, 18. новембар
Српско просвјетно и културно дру
штво Просвјета Аустрија и Вукова за
дужбина, у Парохијском дому цркве
Светог Саве у Бечу, на трибини Про
свјетини сусрети и разговори, пред
ставили су Вукову задужбину и њене
активности у протеклих 30 година.
Говорили су: Бошко Сувајџић, Славко
Вејиновић и Мина Ђурић, а Љиљана
Симић је читала одабране текстове из
Данице. У име СПКД Просвјета Аустри
ја говорили су проф. др Гордана Илић
Марковић и проф. Срђан Мијалковић.
Следећег дана задужбинари су посети
ли нека места у Бечу у којима је Вук
боравио и радио: посетили су гробље
Светог Марка на коме је Вук био са
храњен, Вуков споменик у улици Ра
зумовски 22, кућу у улици Ландштрасе
42, у којој је Вук једно време живео, а
уприличена је посета и Јерменском
манастиру у Бечу у коме је Вук штам
пао своје књиге.
Уторак, 21. новембар
Савез Срба у Румунији обележио је
државни празник Дан српског језика
у Румунији. Манифестација је проте
кла у знаку обележавања Димитрија
П. Тирола (160 година од смрти) и ње
говог Банатског алманаха (190 годи
на од првога годишта). Том приликом
објављено је и фототипско издање Ба
натског алманаха за годину 1827, прве
српске књиге објављене у Темишвару,
којом је у Банату заснован нови српски
издавачки центар. Тог дана организо
ван је и округли сто на тему Српски
језик у срединама изван матице, а у
вечерњим сатима приређена је Свеча
на академија на којој је беседио Мио
драг Матицки о Вуковој задужбини и
везама Вука и Димитрија Тирола.
Четвртак, 30. новембар
Одрж ан а је зај едн ичк а седн иц а
Савета и Управног одбора Вукове за
дуж бин е на кој ој су разм от рен а и
прихваћена документа припремље
на за 30. седницу Скупштине Вукове
задужбине: Извештај о раду Вукове
задужбине за период новембар 2016
– октобар 2017. године, Програм ра
да Вукове задужбине за период но
вембар 2017 – октобар 2018. године,
предлог кандидата за допуну органа
Вукове задужбине и предлог канди
дата за доделу признања Вуковој за
дужбини у 2017. години.

Приредила Душица МАТИЦКИ
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Милисаву Савићу
награда „Дејан
Медаковић“

Ж

ири за доделу награде „Де
јан Медаковић“ за 2017. го
дину, у саставу: др Драшко
Ређеп, председник, и чла
нов и Рад ов ан Поп ов ић и
проф. др Бошко Сувајџић, на заседању које је
одржано 10. октобра 2017. године у Вуковој за
дужбини, донео је одлуку да се награда „Де
јан Медаковић“, коју додељује ИК „Прометеј“,
десета у низу, за 2017. годину додели Мили
саву Савићу за књигу Епска Србија (Београд:
Друштво Рашка школа, 2017).
У образложењу жирија се истиче да је књига
Милисава Савића Епска Србија несвакидашње
„путовање у путопис“ епске песме, међу њене
јунаке и њене топониме. Али пре свега, међу
њене историјске и легендарне истине, које су
имагинарне колико и Србија у њима опевана.
Од камена и од епске свиле.
Савићево путовање по светим местима српске
епске поезије је и обилазак сопственог детињ
ства; фараонски поход у долину српских кра
љева; реконструкција завичаја; ходочашће по
души језика. Одговарајући на питања ко гради
задужбине, где их гради, од каквог материјала
и са којом сврхом, Епска Србија одговара и на
питања ко смо, и зашто смо.
Књига Милисава Савића представља драгоце
ни епски топономастикон. Узбудљиво приповедно
рашчитавање традиције засновано је на поступ
цима умрежавања цитатне подлоге, националне
културе сећања и ауторове интимне исповести.
Здруживши у своме делу заводљиву слободу
есеја, наративност епског ткања и лирску има
гинативност са искуствима историје уметности,
архитектуре и сликарства, а на основу зрелог
промишљања стварности и интимне рефлек
сије света и живота, спис Милисава Савића је
на најбољи начин призвао име Дејана Медако
вића. У просторима имагинарне Србије. Јер, оно
што је закључано унутар корица ове књиге сутра
можда неће више бити видљиво голим оком. А
некима је епска Србија по којој ходочасти Ми
лисав Савић и данас невидљива.
Књига Милисава Савића је такође једна за
дужбина. Лепа задужбина имагинарној епској
Србији, вуковској Србији која је „песма међу на
родима“. И нека ту и остане. Унутар корица ове
изузетне књиге.
„Нисам зажалио, вели аутор, што сам се, под
старе дане, латио овог ходочашћа. Србија, пе
сничка, већа је од било које Србије у историји. И
у много чему је – природно – лепша од оне ствар
не. Песничка Србија се не мења, као таква остаће
заувек, ова друга само малчице личи на прву. Али
и она је лепа! Поготово у комбинацији с оном пе
сничком, која је у мом случају неодвојива.“
Награду Дејан Медаковић до сада су добили:
Момо Капор, Миодраг Б. Протић, Мирко Демић,
Василије Крестић, Радивоје Стоканов, Алексан
дар Гаталица, Динко Давидов, Нада Милошевић
Ђорђевић и Љубомир Симовић.
С. В.

ГОДИШЊИЦА

Осам деценија вуковог споменика
у Београду (1937–2017)
Поводом 150 година
од рођења Вука Караџића,
Београд је одлучио да се одужи
реформатору српског језика
и утемељивачу књижевности
на народном језику. Тако је
7. новембра 1937. године свечано
откривен Вуков споменик
у престоници Краљевине
Југославије

Н

а позив Српске књижевне задруге
грађанство је сaкупило прило
ге за споменик Вуку Караџићу,
који је израдио вајар Ђорђе Јо
вановић. Затим је на иниција
тиву проф. др Александра Белића, председ
ника Српске краљевске академије, образован
Одбор за прославу дана Вуковог рођења, у који
су ушли представници научних и културних
установа и удружења, као и Општина Београд
која је за делегата одредила председника Кул
турног одбора Милана Костића. С обзиром на
то да се није знало где ће се поставити статуа,
Одбор за Вукову прославу обратио се Влади
Илићу с молбом да градска власт одреди ме
сто где би се подигао споменик. Градоначел
ник је посао поверио комисији која се састала
са Александром Белићем и представницима
СКЗ, Павлом Поповићем и Владимиром Ћо
ровићем. Тако је на седници 5. јула 1937. до
нета одлука:
Пошто су чланови одбора упознати са те
шкоћ ам а за оствар ењ е предл ог а о под из ању
споменика пред зградом старог Универзите
та и пошто су проучена друга места која би
могла доћи у обзир за постављање споменика
Вуку Караџићу, који је израђен трудом Српске
књижевне задруге, споразумно је одлучено да
је овај спом ен ик најб ољ е пос тав ит и на углу
Улиц е краљ а Алекс анд ра и Гет ео в е, у Парк у
Ћирила и Методија.
Све се одвијало по плану, па је градоначел
ник Влада Илић упутио проглас Београђанима
о детаљима прославе која се обележавала 6, 7.
и 8. новембра 1937. године. Сам чин откривања
споменика заказан је за недељу, 7. новембра, у
11.30 часова.
Свечана седница Градског већа одржана је
дан ран иј е, а њој су прис ус твов ал и, изм еђу
остал их, и тад аш њи мин ис тар прос вете Ди

Вуков споменик у Београду
митрије Магарашевић, председник Краљевске
академије наука Александар Белић, председ
ник Српске књижевне задруге Павле Поповић...
Седницу је отворио градоначелник Влада Илић,
који је укратко говорио о Вуковим заслугама.
Исте вечери у Народном позоришту одржана је
свечаност, коју је отворио професор др Владан
Ћоровић, a затим је приказан богат програм ин
спирисан народим стваралаштвом.
Другог дана прославе одржана је служба Ву
ку Караџићу у Цркви Светог Александра Нев
ског, после чега је обављено откривање Вуковог
споменика на углу Рузвелтове улице и Буле
вара краља Александра, у Студентском парку.
Међу бројним народом био је сам културни и
просветни врх Краљевине Југославије, а верски
обред обавили су црквени представници пра
вославаца и католика. Присутнима се обратио
Павле Поповић, председник Српске књижев
не задруге:
У овом свечаном тренутку наша прва мисао
иде са захвалношћу онима који су помогли да
се Вуков споменик подигне. Српска књижев
на задруга кренула је мисао о томе, скупљала
прилоге и брижљиво настојала о свему потреб
ном. Наш одличан вајар г. Ђорђе Јовановић из
радио је красно дело које представља Вука са
изразитим лицем у мирном ставу човека од

Откривена биста Вука Караџића
у Бањалуци

У

присуству бројних звани
ца из света нау ке, пред
ставника Бањалучког уни
верзитета и многобројних
гостију, 6. новембра 2017.
године, на платоу испред Филолошког
факултета у Бањалуци, свечано је от
кривена биста великана и реф орма
тора српског језика Вука Стефанови
ћа Караџића. У име Вукове задужбине
свечаности су присуствовали Миодраг
Матицки, Бошко Сувајџић и Љубомир
Милутиновић.

теријалном и духовном животу, дао нам
је име, свијест, самопоуздање, достојан
ство и отворио нам пут ка свјетлијој бу
дућности. Захваљујући њему постали смо
слободан, културан и кроз писмо европ
ски признат народ. Зато смо поносни што
смо га имали у тренуцима када нам је
био најпотребнији, и срећни јер му и да
нас у кругу Универзитетског града откри
вамо ову бисту.
Српски језик је ушао у књижевност на
начин да је прије тога вијековима жи
вио у народној традицији неспрјечаван и
неспутаван од било кога. Како и сам Вук

Вукову бисту, уметничко дело
у бронзи, рад академске вајар
ке Саре Николић, свечано су от
крили конзул Републике Србије
у Бањалуци Владимир Николић,
генерални директор компаније
М:тел Марко Лопичић, те рек
тор Унив ерз итета у Бањ ал уц и
Мил ан Мат ар уга, кој и је одр
жао беседу:
Спајајући нешто више од 40 го
дина постојања Универзитета у
Бањој Луци и тачно 240 година
од рођења Вука Караџића (6. но
вембра 1787) ово је одлично мје Откривање бисте Вука Караџића
сто и сјајан повод да се управо
данас и овдје, постављањем и открива каже: „Српски књижевни језик настао
њем бисте, подсјетимо нашег просвјети је одонда када сам се ја потпуно вратио
теља и реформатора српског језика. Вук народном језику; све остало не постоји”.
је био најзначајнија личност српске књи Азбука Караџићева је остварила прин
жевности у првој половини XIX вијека, цип: да сваки засебан глас нашег књи
био је борац са пером у руци као моћним жевног језика има свој знак. Лично бих
оружјем у борби за слободу. Схвативши да додао: савршенство садржано у једно
без културе нема ни слободе ни напрет ставности, ослоњено на традицију јед
ка, Вук Караџић се водио мишљу: „До ног народа.
кле год живи језик и док га поштујемо,
Данас, 240 година од рођења Вука Ка
њиме говоримо и пишемо, до тада живи раџића и готово 150 година како је Вуков
и народ”. Утврдивши све особености на Правопис (1868) уведен званично у Срби
шег народа у језику, умотворинама, ма ји, српски језик дијеле, својатају, отимају

или, једноставно речено, присвајају као
свој. Лијепо је имати више од других и са
њима дијелити, али нашу традицију, кул
туру, историју морамо са поносом чувати,
а српски језик и нашу ћирилицу његовати
и бранити као огњиште, породицу, икону
и крсну славу. Зато и данас овдје пред сви
ма вама, на начин како је то наш Вук Сте
фановић Караџић записао понављам: „Не
брини ти, мој брајко, хоће ли народ пропа
сти или неће, него ради оно што си ти ка
дар! Па ако сваки уради онолико колико је
кадар, неће народ никад пропасти”.
Свакако, ову прил ик у жел им да ис
користим да у име свих запо
слених Универзитета у Бањој
Луци, као и у своје лично име,
захвалим Генералном конзула
ту Републике Србије, компани
ји „М-тел”, Сари Николић која
је извајала ову бисту, запосле
нима на Универзитету у Бања
луци и Филолошком факултету
који су учествовали у реализа
цији овог заједничког пројекта,
као и свима вама који сте данас
присутни са нама.
Постављање ове бисте у про
стору Унив ерз ит етс ког град а
може се прихватити као сим
боличко јачање преданог и снажног за
једничког рада на научном, просвјетном
и културном развоју и сарадњи Републи
ке Србије и Републике Српске.
Даме и господо, нека поглед на ову би
сту Вука Караџића испред Филолошког
факултета нашег Универзитета подсјећа,
покреће и учвршћује наше везе не само са
академском заједницом Републике Срби
је, већ и са народом Србије у истим погле
дима у будућност на овим просторима.
Хвала вам!

Милан МАТАРУГА

књиге, дело достојно и уметника и онога ко
ме је посвећено. Београдска општина одреди
ла је лепо место, уредила га још лепше и дала
постоље уметничком делу. Напослетку српски
народ има ту свој удео и тај је удео највећи. На
први Задругин позив, он се одазвао свесрдно,
обилато и брзо, као ретко кад у оваквим при
ликама. Он је дао сва средства да се Задругина
мисао оствари...
Три су велике његове заслуге. Он је створио
српски књижевни језик и правопис. Он је ску
пио и издао српске народне песме. Он је дао
нар одно обележје српској књижевности. Сви
знамо шта за једну књижевност значи ствара
ње књижевног језика и правописа. Сви знамо
коју лепоту представљају и какав утицај има
ју наше народне песме. Сви знамо колика је то
слава и снага имати једну књижевност с пра
вим народним обележјем. Сви, дакле, можемо
одмах разумети да су те три заслуге довољне да
обесмрте Вуково име...
Павле Поповић је затим спустио тробојку око
Вукова споменика, а на постољу од мрамора по
казао се натпис: Вуку – српски народ.
У име свих Београђана обратио се градона
челник Влада Илић, који је након протоколарне
захвалности, објаснио зашто раније није подиг
нут споменик Вуку Караџићу:
...Заузет радом на своме економском опора
вљању и на лечењу из минулих ратова, Београд
још није стигао да према тим светлим вођама
нашег народа испуни свој дуг захвалности на
један достојан начин, како то велика дела њи
хова заслужују. Али тај дуг према њима није
заборављен. Ако се чекало са испуњењем тога
дуга, то је само зато да би израз наше захвал
ности био достојан великих дела њихових. Ја се
надам да ћемо се ми ускоро, иницијативом за
хвалног потомства, достојно одужити њиховој
успомени, као што то данас чинимо према Ву
ку Караџићу.
На крају пред Вуков споменик положено је се
дам венаца: Српске краљевске академије наука,
Матице српске из Новог Сада, Државне штам
парије, Савеза српских земљорадничких задру
га, Савеза сокола, Кола српских сестара и венац
Подриња и Јадра.
Тог дана одржана је свечана академија на
Коларчевом универзитету на којој су говорили
академик Александар Белић, Димитрије Мага
рашевић, министар просвете, и Исидора Секу
лић. Прослава у Београду завршена је банкетом
у хотелу Српски краљ.
Трећег дана прославе Вуковог рођења, 8. но
вембра 1937. године, свечаност је завршена у
Лозници, освећењем Дома културе и у Вуковом
родном Тршићу.

Саша З. СТАНКОВИЋ

Награда „Миле Недељковић“
Владети Коларевићу

У

дружење грађана
„Баш тин а и бу
дућност – Аранђе
ловац 1859“ и ове
године је додели
ло награду Миле Недељковић
за најб ољу књигу обј ав љен у
у 2016. години из области са
времене српске фолклористи
ке (етнологије и антропологи
је, етномузикологије, народне
књижевности). Награда носи
име једног од најзначајнијих
наших етнолога, проучавала
ца народне традиције и исто
рије, публицисте и педагога.
Жири који је изабрао најбољу
књигу чине еминентни науч
ници: проф. др Ненад Љубин
ковић (председник жирија), др
Бранко Златковић (заменик),
Јасна Бјеладиновић Јергић, др
Јелена Јовановић и др Смиља
на Ђорђевић Белић.
Одлуком жирија награду Ми
ле Недељковић за најбољу књигу
у области савремене фолклори
стике за 2017. годину добио је
публициста и истраживач Вла
дета Коларевић из Брезовца код
Аранђ еловца за књигу Усмена
небишина (Карађорђе и његови
устаници у народном предању и
архивској грађи), у издању Заду
жбинског друштва „Први српски
устанак“ из Орашца (2016). Пове
ља Миле Недељковић за животно
дело уручена је етнологу Драго
љубу Златковићу из Пирота. Овај
научни и културни догађај био је
оплемењен музичким наступом
Црквеног хора „Опленац“ из То
поле, којем је дириговала Мари
ја Ракоњац.

Награда Миле Недељковић об
ух ват а и прог рам е триб ин е у
оквиру које је представљен часо
пис 1804, у издању Задужбинског
друштва Први српски устанак из
Орашца, као и фолклористичке
радион
 ице за ученике аранђе
ловачких школа. Ове радионице
се односе на стицање основних
знања из ликовних области, курс
етнофотографије Етноразглед
ница (радионицу води Славиша
Живков ић, поз нат и шум ад иј
ски уметник наивац и етнофото
граф); на луткарској радионици
Змај израђиване су лутке од при
родних и еколошких материја
ла (курс је водила Ана Ђорђевић,
академски сликар).
Манифестација Награда Миле
Недељковић културолошког је, на
учног и едукативног карактера,
а одржана је 28. и 29. септембра
2017. године у Аранђеловцу, у Ет
нокући и Парохијском дому Цр
кве Светог архангела Гаврила.
Један од циљева ове манифе
стације јесте и утемељење срп
ског фолклористичког центра у
Аранђеловцу, што би подстакло
реа л из ац иј у мног их сав рем е
них култ ур ол ош ких идеј а кој е
се темеље на научно-популар
ном, комп ар ат ивн ом, едук а
тивном и стваралачком односу
прем а нар одн ој трад иц иј и. И
ове год ин е ман иф ес тац иј а је
имала подршку општине Аран
ђеловац и свих оних установа,
удружења и појединаца с који
ма је и сам Мил е Нед ељков ић
свесрдно сарађивао, оставивши
за собом знаменито културно и
научно дело.

Иван ЗЛАТКОВИЋ
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Округли сто
у Тршићу

У

оквиру 84. Вуковог сабора, Вуко
ва зад ужбин а орган из ов ал а је
15. септембра, у новоизграђеном
Образовно-културном центру „Вук
Караџић“ у Тршићу, округли сто на
тему „Вукове народне приповетке – источник
аутентичне српске прозе са средине 19. века“.
У раду скупа, организованог поводом обележа
вања 30 година од оснивања Вукове задужби
не и 230 година од Вуковог рођења, учествова
ли су књижевници и научни радници који се
баве Вуковим делом. Том приликом отворена
је и изложба књига које је издала Вукова заду
жбина и приказан филм РТС-а из 1989. године
о оснивању Вукове задужбине 1987. године.
Учеснике округлог стола поздравио је Мио
драг Матицки који је истакао да ће завршну све
чаност овогодишњег Вуковог сабора обележити
и свечано отварање Образовно-културног цен
тра „Вук Караџић“. Допала нам је част да пр
во званично дешавање у њему буде посвећено
Вуковој задужбини која у својим програмима
подразумева Вука и његово дело као културо
лошки стожер, а његове трајне поруке прихва
та као ваљани путоказ, рекао је Матицки. Пре
више деценија, када се све ово планирало са
Вуковом кућом и културним центром који ће
носити Вуково име, подразумевао се Тршић као
симболичко упориште њеног деловања. Тако се
размишљало и када је основано Друштво „Вуко
ва задужбина“ 1938, претеча садашње Вукове за
дужбине основане 1987, у години обележавања
Два века Вука, пре равно тридесет година, подсе
тио је Матицки. Захвални смо Радио-телевизији
Србије што нам је омогућила да данас, овде, по
гледамо филм снимљен после њеног оснивања,

који се објављују у Даници, Даници за младе,
листу Задужбина и у својим другим издањи
ма. Подвукао је да је, у оквиру Ђачког Вуковог
саб ора у Тршићу, Вукова задужбина један од
покровитеља Републичког такмичења учени
ка основних и средњих школа из српског јези
ка и језичке културе, Књижевне олимпијаде у
Сремским Карловцима, као и такмичења која
организују огранци Вукове задужбине: Лозни
ца (Вуково звоно), Баваниште (Дани ћирилице
2016), Велики Поповац (песничка манифеста
ција Ћирилица – огледало српске душе), Фонда
ција Жабљак, Шавник, Плужине (Петровдански
пјеснички вијенац), Чачак, Ниш, Сомбор... Гово
рио је затим и о богатој издавачкој делатности
Вукове задужбине, која је у протеклом периоду
издала велики број вредних књига, о чему го
вори и изложба припремљена за овај округли
сто. Истакао је такође да Вукова задужбина, по
чев од 1990. године, редовно додељује награде
за неговање, подстицање и унапређивање књи
жевног и уметничког стваралаштва, научних и
истраживачких пројеката, који заступају поу
ке и поруке Вука Стефановића Караџића. На
града за уметност додељује се једном аутору за
оригинално уметничко дело настало у Србији
или иностранству, односно за књижевно дело
објављено на српском језику, а награда за нау
ку додељује се једном аутору за научно дело, об
јављено на српском језику, из научних области
којима се бавио Вук Караџић (наука о књижев
ности, историја, лингвистика, фолклористика,
етнологија, етнографија, етномузикологија, ге
ографија).
Деј ан Михаи л ов ић, уредн ик Лагун е, гов о
рио је о заједничком раду Лагуне и Вукове за
дужбине на објављивању двеју вредних књига:

ОДРЖАН 46. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР

Снага младости и знања
Владан Вукосављевић, министар културе и информисања
у Влади Републике Србије, отворио је у Вуковом
дому културе у Лозници 46. Ђачки Вуков сабор, указујући
на значај очувања српског језика, нашег културног
идентитета и нашег писма

Ђ

Учесници у раду округлог стола
да се сетимо њеног првог председника Милана
Ђоковића, првог председника Управног одбора
Гвоздена Јованића, представника установа уте
мељивача Вукове задужбине – академика Павла
Ивића, епископа Иринеја Буловића, Божидара
Ковачека из Матице српске, Десанке Максимо
вић, представника Удружења књижевника Ср
бије, Хајнца Фишера, председника Фондације
„Вук Караџић“ у Бечу, драмског уметника Ми
лоша Жутића који нас је бравурозно подсетио
на ризницу речи из Српског рјечника, који је пре
две стотине година, баш у ове дане, био одштам
пан, да чујемо музичка дела Јохана Брамса и
Антонина Дворжака у којима су музички обра
ђене Вукове народне песме. Сигуран сам, иста
као је Матицки, да ће ово велелепно здање са
зградом ОШ „Вук Караџић“, Музејом језика и пи
сма, Кућом писаца, са Вуковом воденицом речи,
допринети да се у будућој дугорочној стратегији
развоја културе српског народа предвиде и кул
турни центри који ће носити Вуково име, макар
за почетак само у Вуковом европском кругу.
Све су то били разлози да се за одржавање
округлог стола на овогодишњем Вуковом сабору
изабере тема Вукове народне приповетке – ис
точник аутентичне српске прозе са средине 19.
века и да се позову писци и познаваоци Вуковог
дела да о њој говоре. Позиву су се одазвали они
који су били у могућности да дођу у Тршић.
О раду Вукове задужбине у протеклих 30 го
дина говорио је Бошко Сувајџић који је истакао
да Вуковa задужбина своју активност темељи
на делу Вука Караџића, а тиче се српског јези
ка и писма, историје, књижевности, усменог на
родног стваралаштва, етнологије, етнографије
и етномузикологије. Посебну пажњу посвећује
унапређивању културе српског језика и ширем
окупљању и укључивању младих у програме ко
јима се негују српски језик и писмо, штити наш
културни и духовни идентитет и чувају трајне
Вукове поруке. Нагласио је да старање о српском
језику и ћирилици чини основу Програма и да
овај темељни задатак Задужбина остварује пре
ко својих огранака, Трибине Вукове задужбине,
Вуковог читалишта, сарадњом са школама, би
блиотекама и културним центрима, текстовима

Вук Караџић, Српске народне приповијетке – све
Вукове народне приче у једној књизи (књига је об
јављена поводом обележавања 230. годишњице
Вуковог рођења, Миодраг Матицки је приредио
књигу и написао предговор) и књиге Дејана Ми
хаиловића, Хронологија Вуковог живота и дела.
У овој публикацији се на једноставан и сваком
приступачан начин приближава читаоцима Ву
кова културна мисија и историјска улога у вре

Учесници округлог стола
и изложене теме
Проф. др Габријела Шуберт, Вукова народ
на приповетка и Гримови; проф. др Роберт
Ходел, Приповедна проза Драгослава Ми
хаиловића; Светислав Басара, Несавршен
ства најсавршеније азбуке на свету; Јанко
Вујиновић, Уз Вукову баштину по свету;
проф. емеритус Душан Иванић, Вук и гене
за српске ауторске прозе; проф. др Бошко
Сувајџић, Андрић о Вуку као приповедачу;
др Бранко Златковић, О живописности Ву
ковог хроничарског приповедања; др Мио
драг Матицки, Однос књижевне периодике
према усменој прози; Станиша Војиновић,
Вукова приповедна проза и лист „Шума
динка“ и календар „Шумадинче“ Љубоми
ра П. Ненадовића.
ме борбе за ослобођење и независност Србије.
У предговору Миодрага Матицког наглашава се
Вуков европски културни круг, који је на вели
ка врата увео српски језик и културу и упознао
развијене европске народе са српском народ
ном баштином.
На крају рада округлог стола саопштено је да
ће се са овог научног скупа објавити зборник
радова у коме ће се наћи прилози и оних науч
них радника, књижевника и сарадника Вукове
задужбине који су били спречени да присуству
ју скупу.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

ачки Вуков сабор, 46. по ре
ду, одржан је у Тршићу од 24.
до 28. маја 2017. године. Ова
традиционална манифеста
ција посвећена је ђацима и
њиховом стваралаштву. Кроз мноштво
програма и радионица наша богата ба
штина приближена је младима, како би
се они што боље упознали са традицио
налним вредностима народа којем при
падају и језиком којим пишу и говоре. На
тај начин им је омогућено да буду творци
културног идентитета наше земље.
Сабор је отворен 24. маја 2017. године у
Вуковом дому културе Химном Вуку, коју је
извео Мешовити хор Гимназије „Вук Кара
џић“ из Лознице. Поздравну реч је упутио
градоначелник Лознице, Видоје Петровић,
а Сабор је свечано отворио Владан Вукоса
вљевић, министар културе и информисања.
Том приликом, министар Вукосављевић је
истакао да Дан словенске писмености, по
знатији као Дан Ћирила и Методија, треба
да буде уврштен у списак државних пра
зника, који већ има тај статус у највећем
броју словенских земаља. Истог дана све
чано су почели радови на Вуковој стази,
Тршић–Троноша, а у поподневним часо
вима у Канцеларији за младе одржан је
програм „Филмофил и ја“, у оквиру којег су
приказани филмови студената Факултета
драмских уметности. Након овог програ
ма, у Вуковом дому културе одржан је рок
концерт на ком су учествовали рок бендо
ви „Кросроуд“ и „Урбан експиријанс“.
Други дан Ђачког Вуковог сабора обеле
жиле су бројне радионице у Тршићу:
Етн ом уз икол ош ка рад ио н
 иц а „Гус ла
ње“, у сарадњи са Милутином Ђуричићем,
управником Гусларске секције „Вук Кара
џић“ КУД „Караџић“, и ученицима млађих
разреда Основне школе „Вукова споменшкола“ у Тршићу и учитељицом Горданом
Павловић, као и ученицима старијих раз
реда Основне школе „Анта Богићевић“ у Ло
зници са наставницом Милицом Вуловић;
Језичка радионица „Просветли се! 190
год ин а Вуков ог Прв ог српс ког бук вар а“
Огранка Вукове задужбине Гимназије “Вук
Караџић” у Лозници коју је водила профе
сорка Невена Митровић;
Радионица ткања, коју су похађали уче
ници лозничких основних школа и чла
нови КУД „Караџић“. Са децом су радиле
ткаље из удружења „Мина Караџић“;
Ликовна радионица у којој је учествовало
20 ученика основних и средњих школа из
Србије и Републике Српске. Ученици су се
такмичили у ликовном изражавању и сли
кали на тему Троноше, поводом јубилеја се
дам векова Троноше. Изложба награђених
радова отворена је у Галерији на Саборишту,
27. маја 2017. године. Радионицу су водили
мр Драго Симић и Марина Цветановић;
Књижевна радионица „Радионица снова“
у којој су учествовали ученици Гимназије
„Вук Караџић“. Слободан Зоран Обрадовић,
књижевник из Бијелог Поља, уз интерак
тивни приступ, представио је своја књи
жевна дела – поезију, чије делове су читали
ученици лозничке гимназије;

Калиграфска радионица, у којој су уче
ствовали ученици Гимназије „Јован Јова
новић Змај“ из Новог Сада. Радионицу је
водила др Јасмина Пивнички, као ментор,
која начином рада са ученицима указује
на важност чувања ћириличке традиције
кроз културу изражавања;
У Гимназији „Вук Караџић“ одржано је
књижевно вече победника конкурса „Ву
ково звоно“, уз учешће награђених и чла
нова Огранка Вукове задужбине Гимназије
Вук Караџић. Поздравну реч одржао је Љу
бомир Милутиновић управник Вукове за
дужбине.
Испред Вуковог дома културе одржан је
дефиле и концерт у којем су учествовали
дечији фолклорни ансамбли из Лознице,
Текериша, Липничког Шора, Беле Цркве,
Завлаке, Драгинца, Јадранске Лешнице и
Троноше.
Други дан Ђачког Вуковог сабора је завр
шен изложбом слика и инсталација „Други
простор“ доцента Абаза Диздаревића, сли
кара из Бијелог Поља, из Црне Горе. Изло
жба је отворена у Музеју Јадра у Лозници.
Трећег дана Ђачког Вуковог сабора на
стављен је рад у радионицама у Тршићу, а
у галерији „Мина Караџић“ у Вуковом дому
културе отворена је изложба слика Мари
јане Благојевић. Изложбу је отворио Драго
Симић, магистар сликарства. Као завршни
ца трећег дана Ђачког Вуковог сабора, у Ву
ковом дому културе изведена је представа
„Ромео и Јулија“ Вилијема Шекспира у из
вођењу драмског студија Гимназије „Вук
Караџић“ у Лозници.
Републичко такмичење из српског језика
за основце и средњошколце одржано је у
Тршићу, у Вуковој спомен-школи. У суботу,
27. маја такмичило се 252 средњошколаца,
а у недељу, 28. маја знање из матерњег јези
ка показало је 362 основаца. Од лозничких
ученика најбоље резултате остварили су:
Кристина Иванковић, ОШ „Доситеј Обрадо
вић“ Клупци, Тина Аничић, ОШ „Анта Бо
гићевић“ Лозница, и Антонела Тешић, ОШ
„Кадињача“ Лозница, а од средњошколаца
Данијел Миливојевић, Гимназија „Вук Ка
раџић“ Лозница.
У суботу, 27. маја 2017. организоване су
изложбе радова полазника радионица. На
отвореној позорници на саборишту, уз ин
тонирање „Химне Вуку“ и подизање за
ставе Вукових сабора, почела је завршна
свечаност 46. Ђачког Вуковог сабора. При
сутне су поздравили ученици генераци
је: Драгана Јосић, ученица Средње школе
„Свети Сава“, Марта Аврамовић, ученица
Техничке школе, и Ивана Бурмазовић, уче
ница Гимназије „Вук Караџић“. Изведена
је позоришна представа „Чаробна књига“
Позоришта „Душко Радовић“ из Београда
у режији Ивана Јевтовића, уз музику Зо
рана Стојића. Млада екипа глумаца: Ми
лош Анђелковић, Александра Анђелковић,
Иван Аџић, Арсеније Тубић и Ненад Радо
вић, подсетила нас је да је најлепши по
клон књига и да је мудрост коју откривамо
у њој највећа људска снага. Нада и даље по
стоји – данас је, ипак, памет у моди.

Снежана НЕШКОВИЋ СИМИЋ
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СПКД Просвјета у Бечу обележила
јубилеј Вукове задужбине

П

оводом 30 година по
стојања и рада Вуко
ве задужбине (1987–
2017), чланови и сим
п ат и з е р и С р п с ко г
просвјетног и културног друштва
(СПКД) Просвјета – одбор у Аустри
ји имали су привилегију да се у Бечу,
18. и 19. новембра, у оквиру Просвје
тиних сусрета и разговора, упозна
ју са радом Задужбине и њеном ва
жном улогом и деловањем на цело
купном духовном простору српског
народа. У програму су учествовали:
Бошко Сувајџић, Славко Вејиновић,
Мина Ђурић, Љиљана Симић, Горда
на Илић Марковић, Срђан Мијалко
вић и Светлана Матић.
Представљајући рад Вукове заду
жбине, Бошко Сувајџић, председник
УО Вукове задужбине, истакао је да Учесници свечане седнице у Парохијском дому
је Вук Стефановић Караџић био нај
модернији човек свога доба, да је ишао испред нима издавачку делатност Вукове задужбине,
свог времена и да је Беч био центар вуковске изм еђу остал их, час оп ис Дан иц у, Дан иц у за
идеје. Подсетио је присутне да је Вукова заду младе, Сабрана дела Вука Стефановића Кара
жбин а основ ан а 1987. год ин е, пов од ом обе џића, истичући да Вукова задужбина у свом ра
лежав ања двестоте год иш њиц е рођ ењ а Вука ду следи опробани метод малих корака који у
Караџића; да је основана као невладина, са континуитету доносе пожељне резултате.
мостална народна установа, која се бави свим
Професор на Институту за славистику у Бечу
областима народног живота и стваралаштва, у Гордана Илић Марковић, говорећи о животу и
духу трајних вредности Вуковог дела. Истакао раду Вука Караџића напоменула је да треба из
је да Задужбина посебну пажњу посвећује не дигнути улогу Вукове супруге Ане Краус, у некој
говању српског језика и језичке културе.
наредној студији о животу Ане и Вука.
Славко Вејиновић, главни и одговорни уред
Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта,
ник листа Задужбина, представио је присут прочитала је песму Све о Вуку Ђорђа Сибинови

ћа и део из уводног текста Миодрага Матицког
из Данице 2017 – Србима свима и свуда.
Срђан Мијалковић, председник аустријског
одбора СПКД Просвјета, захваљујући гостима на
поклону – књизи о Вуку Караџићу, објављеној на
немачком језику Vuk Stefanović Karadžić: serbian
traditional oral heritage, истакао је значај оваквих
сусрета и најавио нови почетак у сарадњи из
међу Просвјете и Вукове задужбине.
Светлана Матић, потпредседница Друштва,
позвала је учеснике скупа да искористе прилику
и постану задужбинари и пренумеранти часо
писа Даница, наглашавајући да се СПКД Про

Испред Вуковог споменика у улици Разумовски 22

Представљање Вукове задужбине у Парохијском дому

Улица Ландштрасе 42 у којој је једно време Вук становао

Јерменски манастир

Место на гробљу Светог Марка где је био сахрањен Вук Караџић

Штампарија Јерменског манастира
на којој су публиковане Вукове књиге

свјета, а и Вукова задужбина залажу за очување
културне српске баштине, српског језика и ћи
риличног писма.
У недељу, 19. новембра задужбинари су по
сетили нека места у Бечу у којима је Вук бора
вио и радио. Обишли су гробље Светог Марка
на коме је Вук био сахрањен, Вуков споменик
у улици Разумовски 22 (испред палате грофо
ва Разумовских), кућу у улици Ландштрасе 42,
у којој је Вук једно време живео, а уриличена је
посета и Јерменском манастиру у Бечу у коме
је Вук штампао своје књиге.

СПКД Просвјета, Аустрија

Вукове књиге које се чувају
у Јерменском манастиру
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Сајам књига
у Андрићграду
У Андрићграду, на Тргу Николе Те
сле, 27. јуна свечано је отворен Други
сајам књига, који је трајао до 12. јула
2017. године. За то време публика је
присуствовала промоцији најзначај
нијих књижевних дела, раду округлих
столова и радионица из области са
времене литературе, филма, историје,
језика, писма, с посебним освртом на
италијанску књижевност и уметност.
Награду за издавачки подухват у Ре
публици Српској добили су Народна и
универзитетска библиотека Републи
ке Српске и „Службени гласник“ Ре
публике Српске за књигу „С планине
и испод планине и друга проза“, која
представља критичко издање припо
ведака Петра Кочића, објављено по
водом стогодишњице његове смрти.
Добитник награде за издавачки поду
хват у Републици Србији је издавач
ка кућа „ Catena Mundi“, за зборник
радова „Catena Mundi III“, посвећен
преиспитивању српског национал
ног идентитета.

Београдски
летњи фестивал
Бео градс ки летњ и фес тив ал (БЕ
ЛЕФ) отворен је 23. јуна 2017. године
у башти Студентског културног цен
тра концертом Сање Илића и „Балка
нике“. Фестивал је трајао месец дана
и за то време публика је имала при
лику да присуствује концертима, из
ложбама и позоришним представама
за различите узрасте и укусе. У Ин
ституту „Сервантес“ била је приређе
на изложба „Ромски живот“, а у башти
СКЦ-а наступили су музичари Алба
Молина и Рикардо Морено из Шпа
није и група „Кал“. Концерт „Кратка
историја западне музике“ оркестара
школе за музичке таленте из Ћуприје
организован је у башти СКЦ-а, где је
приказана и дечја представа Цветина
Аничића „Витамини здрави фини“. У
Кући легата представљена је изложба
Силване Ручнов „Калиграфија – тра
диционално, модерно, савремено“, а
у башти СКЦ-а наступио је Феми Ку
ти из Велике Британије. Овогодишњи
БЕЛЕФ завршен је концертом Бајаге и
инструктора у башти СКЦ-а.

фрам а” су зан им љив а, леп а књига
коју је један млади песник написао
са много енергије, дара, талента. Уз
учешће великог броја интелектуал
 а
ца и писаца из целе Србије, у народ
ној библиотеци у Ћуприји одржан је
и округли сто под називом Увек при
сутни Матић.

Дан ансамбла
„Станислав Бинички“

Мошо Одаловић
изглед намењена најмлађима, обраћа
се у ствари свим генерацијама, слави
породицу, човека и његов свакоднев
ни вредан рад.

Нушићијада 2017.
Под слоганом „Општи џумбус“, од 24.
до 27. августа 2017. године у Ивањи
ци је одржана Нушићијада, ивањички
празник културе, забаве, хумора и ра
дости. Глумац Милан Милосављевић,
који је осми пут био у улози Брани
слава Нушића и на три дана преузео
и кључеве града. Подсетио је да је Ну
шићијада покренута 1967. на иници
јативу редитељке Соје Јовановић као
фестивал филмске комедије, да би је
после 38 година паузе, 2010. године об
новила група младих са жељом да ту
манифестацију врате на „старе стазе“.
Град је ове године добио нове кулисе и
капије, а оживели су и филмску сцену
на отвореном. Програм је обухватио
позоришне представе, филмове, кон
церте, перформансе, трибине, садржа
је за најмлађе. Народно позориште из
Београда гостовало је са представом
„Кир Јања“, а Народно позориште „Сте
рија“ из Вршца са „Ожалошћеном по
родицом“. Нушићијаду је током седам
година, од обнављања фестивала, по
сетило око 200.000 људи.

Бранково коло, 46. пут
Овогодишњи лауреати Бранковог ко
ла су Владета Јеротић и Милан Плетел,
дугогодишњи учесници, пријатељи и
градитељи ове песничке институци
је. Комисија Бранковог кола, у чијем
су саставу Ненад Грујичић, председ
ник, Весна Чипчић и Мина Ерић, ову
одлуку донела је једногласно на сед
ници у Сремским Карловцима. Пре
стижно признање Јеротићу и Плетелу
додељено је за непрекинуту и узвише
ну сарадњу током протекле три деце
није и за надахнути допринос лепоти

Рашке духовне
свечаности
Извођењем химне Рашких духовних
свечаности „Рашки уранак“, за коју је
текст написао Тиодор Росић, а музику
компоновао Светислав Божић, у пре
пуној сали Дома културе отворено је
24. издање ове угледне манифестаци
је, која је трајала од 15. до 19. августа
2017. године. Ове године обележена
су два значајна јубилеја: 800 година
од крунисања Стефана Немањића и
125 година од рођења нобеловца Иве
Андрића, у чијем су знаку биле ово
годишње Рашке духовне свечаности.
Прво вече настављено је поетском ве
чери Матије Бећковића, а окончано је
концертом „Дуо Фадо Иберија“. Музи
чари Кристијана Агуас и Мануел де
Оливеира из Лисабона одушевили су
публику интерпретацијом традици
он алн е португалске муз ике. Раш ке
духовне свечаности су и ове године
остале верне традицији, па је улаз на
све програме био бесплатан.

Жичка хрисовуља
Моши Одаловићу
У оквиру Жичког духовног сабора
Прео б ражењ е 2017, чиј и је циљ не
гов ањ е, изу ч ав ањ е и афирм ис ањ е
аутент ичн их вредн ос ти нац ио н ал
не културне баштине – у манастир
ској трпезарији манастира Жича, 19.
августа 2017. године песнику Моши
Одаловићу уручена је Жичка хрисо
вуља. То је најзначајније признање
овог сабора за поетско стваралаштво
и оно подразумева уникатну златопе
чатну повељу и икону Преображења.
У образложењу жирија каже се да је
Одаловић признање заслужио „због
чисте и безазлене духовне радости у
песмама за децу“. Његова лирика, на

Бранко Радичевић
поезије, стваралачку радост и љубав
према песницима и људима на тра
гу божанског дара Бранка Радичевића.
Овогодишње Бранково коло, 46. по ре
ду, одржано je од 8. до 18. септембра и
било је у знаку 170 година од објављи
вања прве књиге Бранка Радичевића
– Песме. Прву збирку песама Бранко је
објавио у Бечу 1847. године на чистом
народном језику, у духу модерног ро
мантичарског песништва.

Тридесет пети
Матићеви дани
У Ћуприји су одржани 35. Матиће
ви дани – књижевна манифестација
посвећена Душану Матићу, велика
ну српског надреализма, писцу, ака
демику, интелектуалцу. Њему у част
додељена је престижна награда нај
бољем младом песнику. Овогодишњи
добитник награде „Матићев шал“ је
Растк о Лонч ар из Каћ а за збирк у
„Нерв и од волф рам а“. Жир и је јед
ногласно донео одлуку да је то нај
боља првообјављена књига песама у
протеклој години. По мишљењу пи
сца Петра Жебељана, „Нерви од вол

У Дому Војске Србије, 22. септембра
2017. године, свечано је обележен Дан
Уметничког ансамбла Министарства
одбране Станислав Бинички. Капетан
бојног брода Петар Бошковић чести
тао је слављеницима 118. годишњи
цу пос тој ањ а анс амб ла и пожел ео
им да и даље наступају на светским
и домаћим сценама, и да на најбољи
нач ин предс тав љају униф орм у ко
ју носе и систем одбране. Међу зна
чајним признањима која су добили,
изд вај ај у се приз нањ е за најб ољ и
концерт у 2016. години које је Удру
жење музичких уметника Србије до
делило мае стру Павлу Медаковићу

за концерт са ансамблом поводом 40
година његовог уметничког рада, те
објављивање компакт диска са аутор
ском музиком академика Ивана Јев
тића, коју је извео ансамбл, а који је
недавно премијерно представљен у
Паризу. У музичком делу свечаности
учествовали су Хор Министарства од
бране и Војске Србије, гудачки квар
тет Уметничког ансамбла „Станислав
Бинички“ и сестре Гобовић, Марија и
Марина.

Деца из 17 земаља
на Радости Европе
Међународни сусрет деце Европе,
48. Радост Европе одржана је у Бео
граду од 2. до 5. октобра 2017. године
под слоганом „Свако дете има кри
ла”. Окупило се више од 500 деце из
17 земаља. Деца из 17 београдских
основних школа угостила су у својим
дом ов им а врш њаке из Бел орус иј е,
Бугарске, Црне Горе, Хрватске, Кине,
Литваније, Македоније, Молдавије,
Немачке, Пољске, Румуније, Русије,
Словачке, Словеније, Турске и Укра
јине. „Радост Европе” почела је карне
валом на Тргу Републике, после чега
је поворка кренула кроз Кнез Миха
илову улицу, до Победника на Кале
мегдану, где је било свечано отварање.
Дечји културни центар Београд, под
покровитељством Градске управе гра
да Београда и Секретаријата за култу
ру, организатор је сусрета деце из 16
земаља Европе и делегације деце из
Кине. Учествујући у манифестацији,
деца добијају могућност да успоставе
трајна пријатељства. У оквиру мани
фестације представили су се побед
ници смотре Друштва деф ектолога
Београда, као и бројни дечји оркестри,
хорови, фолклорни и плесни ансам
бли из Беог рада и Србије.

Андрићева
награда
Књижевн иц а Јел ен а Ленголд до
битница је овогодишње Андрићеве
награде за збирку приповедака Раш
чарани свет у издању Архипелага. У
образложењу жирија – у саставу: Ми
лета Аћим ов ић Ивков, Алекс анд ар
Јовановић, председник, и Петар Б. Ар
бутина – истиче се да се књига састоји
од 10 приповедака у којима се гради
интимистички свет обојен интелек
туалном скепсом и потребом за љу
бављу. Андрићева награда се додељује
од 1975. године, а овогодишњој добит
ници припала је част да је прими у
време када обележавамо 125 година

Јелена Ленголд
од рођења великана наше и светске
књижевности. Признање је свечано
уручено 10. октобра 2017. године, на
рођендан Иве Андрића.

Хор Глинка
отворио БЕМУС
БЕМ УС 2017, 49. по ред у, одржан
је од 11. до 20. октобра 2017. године
на више места у Београду. Одржано
је осам концерата у Коларчевој заду
жбини, затим у Свечаној сали Скуп
штине града и Етнографском музеју.
БЕМ УС је поч ео нас туп ом чув ен ог
хорског ансамбла Глинка, а завршни
цу је обележио Симфонијски оркестар
РТС-а под диригентском палицом Бо
јан а Суђ ић а. Гуд ач и Свет ог Ђорђ а
обележили су 25 година постојања,
а предводио их је виолиниста Јожеф
Жига, концертмајстор Државног ор
кес тра Брау нш вајг а. Поз нат и бео 
градски виолиста Дејан Млађеновић
извео је композиције за соло виолину
Јохана Себастијана Баха на виоли. По
ред хора Глинка, још један руски умет
ник је увеличао БЕМУС – Александар
Синчук, пијаниста познат по надах
нутом извођењу Рахмањинова, за шта
је награђен првом наградом на кон
курсу Рахмањинов. Славни шпански
сопран Нурија Риал, уз пратњу Едина
Карамазова на гитари, певала је дела
шпанских аутора. На завршном кон
церту БЕМУС-а, уз Симфонијски ор
кестар РТС-а, наступио је Јуриј Ревич,
солиста на виолини.

Отворен Музеј
савремене уметности
Музеј савремене уметности, после
10 година обнове, отворио је врата за
посетиоце на Ушћу, који су могли да
погледају изложбу „Секвенце. Умет
ност Југославије и Србије из збирки
Муз еј а сав рем ен е уметн ос ти“. Им
поз антн а зград а на Ушћу, дел о ар
хит ек ат а Иван а Ант ић а и Иванке
Расп оп ов ић, отвор ен а је за јавн ост
20. октобра 2017. године, на дан када
је 1965. године примила први пут пу
блику. Реконструкција и адаптација
трајала је од 2007. године. Обнова ове
репрезентативне зграде подразумева
ла је уређење подрумских просторија
(депоа, радионица, атељеа за конзер
вацију и економата), сређивање кро

Анас тас а Јов ан ов ић а из кол екц иј е
Нар одн ог муз еј а у Бео г рад у. Овом
изложбом Нар одни муз еј и Медија
цент ар Одб ран а обел еж ил и су 200
година од рођења Анастаса Јовано
вића, првог српског фотографа и ли
тографа, који је оставио јединствено
и незаменљиво сведочанство о жи
воту, уметности и култури 19. века у
Србији. Највећи део опуса Анастаса
Јовановића чине портрети. Кроз ње
гов атељ е прош ао је низ знач ајн их
и занимљивих личности српске по
литичке и културне историје. Пред
стављено је 37 радова које баштини
наш најстарији и највећи музеј. Ве
ћин а су лит ог раф иј е као свој ев р
стан увид у специфичну грађанску
културу тог времена. Изложба „Сли
ка грађанског друштва“ представља
репрезентативни део стваралаштва
овог изузетног аутора, зачетника мо
дерног визуелног језика у различи
тим медијима.

Немачки језик
почасни гост
62. Сајма књига
У Беог раду је одржан 62. Међуна
родни сајам књига, чији је почасни
гост бил а књиж евн ост на нем ач
ком језику у оквиру које су Немачка,
Швајцарска, Аустрија и Лихтенштајн
представили своје савремено ствара
лаштво. До 29. октобра 2017. године,
под слоганом „Кључ је у књигама“, љу
битељима писане речи под куполама
Београдског сајма представило се 450
излагача из Србије и иностранства. Да
књига привлачи говоре не само пуне
хале, већ и одржани програми, три
бине, изложбе. Ове године Сајам књи
га ширио је своју територију, тако да
је било организовано шест пунктова
у граду где су се одржавали вечерњи
програми. Сајам су свечано отворили
аустријски писац Карл Маркус Гаус и
академик Миро Вуксановић. На Сај
му је и Вукова задужбина имала свој
штанд на којем је представила своју
издавачку продукцију.

Дани европске
баштине 2017.
Дани европске културне баштине
2017, одржани су од 15. септембра до
2. октобра у Београду и Србији и обе
лежени темом „Културно наслеђе и
природа“. На овај начин, као и прет
ходних година, Србија се прикључи
ла обележавању заједничке теме на
нивоу Европе. Акценат је стављен на
наслеђе и пејзаж, наслеђе и одрживи
развој, наслеђе и биодиверзитет, на
слеђе и климатске промене, као и на
указивање на највеће ризике, одно
сно опасности по наслеђе и природно
окружење. Принцип неодвојивости
културног и природног наслеђа пре
познао је и Унеско кроз Конвенцију о
заштити светске културне и при
родне баштине. Овогодишње изда
ње најв ећ ег европс ког фес тив ал а
култ урн ог нас леђ а наглас ил о је у
којој мери наше окружење обликује
наш нач ин жив ота, али и наш жи
вот у целини. Манифестација Дани
европске баштине се од 2002. годи
не сваког септембра одржава на те
риторији града Београда, уз учешће
свих градских општина, као и у већи
ни градова Србије.

Серија „Немањићи“
на РТС-у
ва, измештање енергетског блока из
зграде Музеја у засебан објекат, ком
плетно уређење ентеријера, замену
инс тал ац иј а и обн ав љањ е фас ад е.
Музеј је након ових радова добио про
стор и опрему за излагање и презен
товање уметничких дела у складу са
светским музеолошким стандардима
и представља паметну зграду у којој је
све компјутеризовано. Колекција Му
зеја савремене уметности формира се
још од 1958. године, а данас броји ви
ше од 8.000 дела. Нова изложба дела
из збирки МСУ обухвата више од 300
радова који су обележили период од
почетка 20. века до данас. Аутор кон
цепције је др Дејан Сретеновић, а ку
стоси изложбе су Мишела Блануша и
Зоран Ерић.

Изложба радова
Анастаса Јовановића
У Вел ик ој гал ер иј и Дом а војс ке
отворена је изложба „Слика грађан
ског друш тва“ кој у чин е порт рет и

Рађ ањ е српс ке краљ ев ин е, прв а
драмско-играна телевизијска обра
да периода стварања династије Не
мањ ић а, поч ећ е да се емит уј е на
РТС-у крајем године. Овом серијом
Рад ио тел ев из иј а Срб иј е се враћ а
продукцији великих документарноиграних програма. Више од 70 лока
ција у Србији и Републици Српској,
222 глумца и око 2.700 каскадера и
статиста било је ангажовано у ства
рању прич е о поч ец им а дин ас тиј е
Нем ањ ић. Аутор и нај ав љују да ова
серија не личи на стране продукци
је, већ да је то наша аутентична при
ча. Она није историјска читанка, али
су костими, литургијски обреди, де
кор, оружје, инсигније, онакви какви
су заиста били на двору Немањића.
Глумци и статисти су током снима
ња серије носили и аутентичне ре
плике оружја, оклопа, шлемова. Све
то на температурама које су у почет
ку биле испод нуле, па до 40 степени,
колико је било током снимања завр
шних кадрова.
Приредила
Катарина Г. САВИЋ
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Седам векова
манастира Троноше
Патријарх Иринеј
служио молитву
поводом седам векова
манастира Троноше
и канонизације
преподобног Стефана
Троношког

М

ан ас тир Трон ош а
обележио је 16. сеп
тембра 2017. године
седам векова посто
јањ а. Цент ралн ој
прослави овог јубилеја, поред вели
ког броја верника из Јадра, Подриња
и других крајева Србије и Републи
ке Српске, присуствовао је патријарх
српски господин Иринеј и свештен
ство Српске православне цркве.
Патријарх Иринеј је указао на зна
чај седмовековног постојања ове све
тињ е, али и преп од обн ог Стеф ан а
Троношког, служећи молитву пово
дом његове канонизација.
Нагласио је да су наше светиње увек
делиле судбину свог народа, посебно
у временима под турским ропством
и, затим, подсетио да је преподобни
Стефан Троношки врло млад дошао
у манастир и да, без обзира што није
прошао велике школе био је даровит и
помагао другима. Рекао је да му је Бог
даривао ум, учио је из књига али је
обучавао и народ. Велики његов уче
ник био је и Вук Караџић и питање је
да ли би Вук био то што јесте да није

као зад ужбин у краљ а Драгут ин а и
његове жене Каталине. У томе се го
вори у Троношком летопису из 1791.
године.
Након Косовске битке (1389. годи
не), Турци су манастир срушили до
темеља. Први пут је обновљен 1559.
године, да би поново био спаљен 1814.
год ин е. Нар едн о обн ав љањ е ман а
стира почиње 1834. године, за време
кнеза Милоша Обреновића, када је
покривен лимом и живописан фре
скама, на којима су радили чувени
мајстори тог времена, а које су и да
нас сачуване. У то време дограђен је
и камени звоник уз цркву.
Од некадашње манастирске ризни
це и библиотеке остало је мало тога.
Чувени Троношки родослов – најзна
чајнији књижевни споменик из друге
половине XVIII века, који се данас на
лази у Бечу, настао је управо у мана
стиру Троноши, као историјски спис
о трагичној судбини српске државе и
њених владара.
За време Кочине крајине, игуман
манастира био је на челу борб е. За
време Првог и Другог српског устанка
Троноша је била место договора уста
ничких вођа, због чега доживљава но
ва разарања. У Првом светском рату
у манастиру је била импровизована
болница за негу рањеника. Последње
разарање Троноше било је на почетку
Другог светског рата. Уз велико оште
ћење објеката, тада су уништени вред
ни рукописи и предмети манастирске
ризнице. После Другог светског рата
црква је обнављана 1964. и 1987. го
дине, током прослава 100 година од
смрти и 200 година од рођења Вука

Чесма
Девет
Југовића
Манастир
Троноша

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП:
САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V

Фолклорно наслеђе Срба
са Косова и Метохије
у словенском контексту

У

Призрену и Великој Хо
чи, од 12. до 13. октобра
2017. године одржан је
Међународни научни
скуп – Савремена срп
ска фолклористика V, Фолклорно на
слеђе Срба са Косова и Метохије у
словенском контексту, на коме су
учествовали истакнути фолклори
сти, научни радници и сарадници
из Србије, Русије, Пољске, Бугарске,
Црне Горе и Републике Српске. Обра
ђене су следеће теме: Рад руског кон
зула Ивана Степановича Јастребова,
Народне умотворине Срба са Косо
ва и Метохије у словенском контек
сту, Косово и Метохија – духовна и
материјална култура и Савремена
српска фолклористика. На посебној
пленарној седници представљена је
Вукова задужбина поводом великог
јубилеја – 30 година од њеног осни
вања. Организатори међународног
научног скупа били су Удружење
фолклориста Србије (Београд) и Бо
гословија „Свети Кирило и Методи
је“ у Призрену. Суорганизатор је био
Филозофски факултет Универзитета
у Приштини са привременим седи
штем у Косовској Митровици.
На пригодн ој свеч ан ос ти у Дом у
културе у Великој Хочи, 12. октобра
2017. године, научни скуп је отворио
Његово преосвештенство епископ ра
шко-призренски Теодосије који је го
ворио о стању на Косову и Метохији и
значају овог научног скупа за живот
и опстанак Срба на овим просторима.
Учеснике научног скупа и присутне
госте затим су поздравили: др Драган
Хамовић, посебни саветник министра
културе и информисања у Влади Репу
блике Србије, проф. др Драган Станић,
председник Матице српске, и проф. др
Бошко Сувајџић, председник Удруже
ња фолклориста Србије и председник
Управног одбора Вукове задужбине.
Културно-уметнички програм изве
ли су ђаци Богословије „Св. Кирило и
Методије“ у Призрену и Национални
ансамбл „Венац“ из Грачанице. Мла
ди богослов Милан Костић казивао је
текст Јастребов у Призрену.
Рад Међународног научног скупа
Савремена српска фолклористика V

Света литургија у Великој Хочи
настављен је пленарним излагањима
у Великој Хочи. Бојан Јовановић (Бео
град) говорио је на тему Крсна слава
на Косову и Метохији, Андреj Мороз
(Москва) Што и како говоре свети у
фолклорним легендама и Валентина
Питулић (Косовска Митровица) Хри
шћански симболи у записима Ивана
Степановича Јастребова.
После пленарних излагања наста
вљен је рад по секцијама у Великој
Хочи и Богословији „Свети Кирило и
Методије“ у Призрену, на којима је
поднето 28 реферата о најзначајни
јим питањима фолклорног наслеђа
Срба са Косова и Метохије, о духовној
и материјалној култури Срба на Ко
сову и Метохији и раду руског конзу
ла Ивана Степановича Јастребова на
очувању културног и духовног иден
титета Срба на просторима Косова и
Метохије.
На посебним пленарним седница
ма Вукова задужбина је представила
свој рад поводом 30 година од осни
вања Задужбине и 230 година од ро
ђења Вука Стефановића Караџића.
Говорили су проф. др Бошко Сувајџић
и Славко Вејиновић и том приликом
су поклонили библиотеци Богослови
је вредна издања Вукове задужбине. У
оквиру програма скупа представљен
је часопис Фолклористика за 2016. и
2017. годину (говориле су уреднице

проф. др Соња Петровић и др Смиља
на Ђорђевић Белић), као и књига Ми
лисава Савића Епска Србија. Говорили
су мр Јован Пејчић, проф. др Бошко Су
вајџић и проф. др Валентина Питулић.
Одржан је запажен Округли сто Бого
словско читање записа Ивана Степа
новича Јастребова. Посебан утисак на
научном скупу имало је отварање из
ложбе Албум сећања на наше претке
из Првог светског рата. Руководилац
пројекта је Александра Василић.
Учесници научног скупа посетили
су цркву Св. архиђакона Стефана (XIV
век) и Господарску кућу Сарај у Вели
кој Хочи, Богородицу љевишку у При
зрену, учествовали су у Св. литургији у
Пећкој патријаршији и посетили ма
настир Високи Дечани.
На крај у рад а нау чн ог скуп а до
говорени су начин и рокови до када
учесници скупа треба да доставе ко
начне текстове реферата и саопште
ња за објављивање зборника о овом
значајном догађају. Општи је закљу
чак да је Међународни научни скуп
Савремена српска фолклористика V
испунио висока очекивања у научном
смислу, те да је представљао вредан
подстицај за очување и неговање ду
ховне баштине и културног наслеђа
српског народа на просторима Косо
ва и Метохије.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Учесници научног скупа

било архимандрита Стефана. Он га је
описменио и увео у тајну науке, пока
зао пут који треба да следи и истину
коју треба да прихвати и научи.
У уметничком програму наступили
су Српско црквено певачко друштво
„Србадија“ и ансамбл „Бисерница“, а
приређена је и „Трпеза љубави“. Прет
ходног дана, поводом седам векова
манастира Троноше, у Вуковом дому
културе у Лозници организована је
свечана академија.
Троноша је кроз векове била спаљи
вана и обнављана. Дизана је из пепе
ла, љубављу овдашњих људи и монаха.
Тако су 1961. године дошли да је об
нављају њен вишегодишњи стареши
на, архимандрит Антоније Ђурђевић
и тадашњи монах, касније њен игу
ман, а данас игуман манастира Ле
лић, отац Авакум Ђукановић.
Братство је успело да уреди свети
њу, вредним и мудрим радом. У ма
настиру је и стална поставка о раном
Вуковом школовању, јер је Вук Стефа
новић Караџић ту учио школу 1797.
године. Троноша је имала значајно
место у обележавању великог јуби
леја „Два века Вука“ 1987. године, а и
пре и после тога, у истрајној духовној,
културној и образовној мисији, доче
кујући милионе верника и туриста
са свих меридијана. Троноша је била
и омиљена богомоља нашег свестра
ног научника Јована Цвијића, чел
ника Српске краљевске академије и
Београдског универзитета.
Ман ас тир Трон ош у под иг ли су
славни Немањићи, усред прелепих
шума Јадра. По предању, оснивање
манастира везује се за 1317. годину,

Караџића. Године 1987. изграђен је
спомен-конак.
Манастирска црква у Троноши по
дигнута је као једнобродна грађевина
рашког градитељског стила. Иконо
стас цркве дело је Николе Јанковића
из 1834. године. Овај живописац из
19. века је на иконостасу насликао све
иконе осим две које су урађене 1866.
године. Манастир је по завршетку жи
вописа и иконостаса освећен 1834.
године. Тог дана је уведен обичај да
мештани околних села сваке године
на Велики четвртак прилажу у мана
стир две свеће – тешке око 50 килогра
ма, високе око метар и по и прављене
од чистог воска, које се називају ра
тарске свеће. Оне се на Велики че
твртак у послеподневним часовима
прил аж у ман ас тир у и пос тав љај у
пред олтара. Пале се недељом и пра
зницима током целе године.
Испред манастира налази се чесма
„Девет Југовића“ из чијих десет лула
тече благотворна изворска вода, ко
ју су, по предању, подигли Југ Богдан
и девет браће Југовића пред полазак
у Косовски бој. Ову чесму обновили
су архимандрит Методије и трговац
из Лешнице Младен Исаковић 1894.
године. Подигнута је и капела посве
ћен а светом Пантел ејм он у. Са спо
љашње стране капеле, изнад цеви за
воду, изграђена је слика мозаик де
вет Југовића са Југ-Богданом у сре
дини, сви на коњима пред полазак
у бој на Косово. Код чесме „Девет Ју
говића“ сусрећу се верници који, пе
шачећи кроз шуме, доносе „ратарке
свеће“, које у литији уносе у манастир
као прилог.
С. В.

Смиљана Ђорђевић Белић (Београд) Наратив о сно
вима као фолклорни хипертекст, Бранко Златковић
(Београд) Једно предање о Карађорђевом рођењу забе
лежено на Косову, Славица Гароња Радованац (Крагу
јевац) Српска усмена традиција на Косову и Метохији
у путопису Александра Гиљфердинга, Драгиша Бојовић
(Ниш) Певачи Григорија Божовића, Кристина Митић
(Ниш) Иновјерни фолклор у путописно-репортерском
стваралаштву Григорија Божовића, Тања Милосавље
вић (Београд) Језичка слика призренског човека с краја
19. и почетка 20. века, Александра Иполитова (Москва)
Образ папоротника в русских рукописных травниках
XVII – начала XX века, Зона Мркаљ (Београд) Духов
на и материјална култура Косова и Метохије у срп
ским школама, Снежана Марковић (Јагодина) Народна
књижевност у настави – улога допунских садржаја из
народне традиције, Марија Миљковић (Косовска Ми
тровица) Духовно сродство у народној традицији Срба
на Косову и Метохији, Вера Шарац Момчиловић (Бе
оград) Откуд нама златовез – неистражени путеви
етнолошког културног наслеђа, Јован Пејчић (Ниш)
Српске теме Маргерит Јурсенар, „Зидање Скадра на Бо
јани“, Марко Краљевић, „Мали Радојица“, Ирена Арсић
(Ниш) Књижевни историчар Мирослав Пантић о ко
совској традицији у старој дубровачкој књижевности,
Бранко Ћупурдија (Београд) Српска ношња у Дрежници
крајем 19. и у првој половини 20. века, Весна Марјано
вић (Кикинда) „Све може да пропадне али обичај не сме“
– женске обредне поворке у културном наслеђу Косова

и Метохије, Марија Пргомеља (Нови Сад) Призренски
препис Душановог законика,
Зоја Карановић (Нови Сад) Обредна година у делу Ива
на Степановича Ястребова (1839–1894) „Обычаи и пе
сни турецких Сербов в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре“
(1886, доп. изд. 1889), Мирјана Закић (Београд) Етнограф
ска грађа Ивана Степановича Јастребова у контексту
савременијих научних истраживања, Бошко Сувајџић
(Београд) Лирске песме у записима Ивана Степановича
Јастребова према Ерлангенском рукопису и Вуковим
збиркама, Веселка Тончева (Софија) Гораните в изсле
дванията на И. С. Ястребов, Светлана Юрьевна Королё
ва (Перм) Память о павших воинах: церковный канон,
народно-православные практики, фольклорные нарра
тивы, Соња Петровић (Београд) Цркве, манастири и све
ти у предањима и легендама Срба на Косову и Метохији,
Александра Попин (Нови Пазар) „Не кунем ал ми срце
клетву казује“ (Клетва у савременој поезији о Косову),
Миод
 раг Јовановић (Подгорица) О фонетским карак
теристикама записа Ивана Степановича Јастребова
„Обычаи и пѣсни турецкихъ Сербовъ“, Михајлова Аљона
(Санкт-Петербург) Етнокултурно наслеђе у сликовним
изворима: црно-беле успомене на Стару Србију у архи
вима императорских научних установа, Данка Лајић
Михајловић, Јелена Јовановић (Београд) Аудио снимци
традиционалне музике са Косова и Метохије у архиву
Музиколошког института САНУ, Ewa Kocój (Краков) Fol
klore Heritage of wonderful cons of Serbs from Kosovo and
Metohija – the Parallels from the Byzantine-Slavic borders.
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
БАВАНИШТЕ

Млади говоре
Вукова задужбина и огранак Вукове
задужбине Дани ћирилице – Бавани
ште припремили су Алманах Млади
говоре, азбучник српске духовности,
у којем су садржани најбољи ученич
ки радови са конкурса за младе који
од 2002. године организује Огранак
Дани ћирилице Баваниште, у сарад
њи са КУД Аца Обрадовић. Конкурс је
посвећен чувању и неговању ћирили
це и српског језика. Најбољи прилози
до сада су објављивани у посебним
зборн иц им а, алм ан ас им а млад их.
Сваке године младима су као „задата
тема“ биле речи које чине основ ду
ховности српског народа: ћирилица,
вера, нада, љубав, милосрђе, доброта,
колевка, част, човек, брат, мостови,
будимо људи, светиња, да се ја питам,
сачувајмо ћирилицу, мајка.
На овим конкурсима, такођ е, до
били смо и више успелих љубавних
песама у којима се опева прва љубав
или растајање које и даље траје и ти
шти. Такође, млади су дубоко дожи
вљено, прозом у којој доминира тон
преношења „с колена на колено“, за
ронили у памћење трагичних, дубоко
сетних, догађаја које су њихови преци

Удружење „Дани ћирилице Баваниште“ под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије
26222 Баваниште, ул. Жарка Зрењанина бр. 3
тел. 013/751-080 и 065/57-51-080
www.danicirilica.org.rs
danicirilice@gmail.com
расписује
КОНКУРС
намењен ученицима основних и средњих школа
из следећих области:
Литерарни рад на тему МОЈ ЈУНАК
Минијатура на тему МОЈ ЈУНАК
Илустрација народне песме или приче о јунаштву
Калиграфски препис текста о јунаштву
Иницијал (прво слово имена учесника)
Израда лутке у ношњи из бакиног родног краја
Напомене:
– Литерарни рад не треба да буде дужи од једне куцане стране. Илустрација, калиграфски текст и иницијал, у
зависности од узраста учесника, могу да буду величине у

распону од 20 х 20 до 50 х 70 цм. Калиграфски текст треба
да садржи од 10 до 30 речи;
– Илустрација, калиграфски текст, иницијал и минијатура могу да се изводе у свим дводимензионалним техникама, укључујући и вез;
– Лутку висине до 30 цм треба направити од природног
материјала и обући је у ношњу из бакиног родног краја,
уз обавезну назнаку који је то крај;
– Податке као што су име учесника и ментора, назив
школе и разред треба написати на полеђини рада. На лутке и везене радове потребно је да се зашије комадић картона и на њему напишу тражени подаци;
– Одрасле особе могу да учествују ван конкуренције;
– Радови израђени од непостојаних материјала неће
бити оцењени;
– Радови се не враћају;
– Резултати Конкурса биће објављени на сајту www.
danicirilice.org.rs до 18. маја 2018. године.
Моле се учитељи, вероучитељи, наставници, професори и родитељи да помогну заинтересованим ученицима
и да најбоље радове доставе на адресу „Дана ћирилице“,
до 20. априла 2018. године.
Стручни жири прогласиће три најбоља рада за сваки
узраст, а њихови аутори ће добити дипломе и награде.
Награде и захвалнице добиће и најуспешнији учесници
ван конкуренције. Сви учесници из расејања добиће признање ЧУВАР СРПСТВА.
Организатор ће наградити и најуспешнијег наставника
и прогласити најуспешнију школу.
Додела награда предвиђена је за 20. мај, а за децу из
расејања почетком августа 2018.

Млади на „Данима ћирилице”
покушавали да им пренесу, о чојству
старих ратника.
Ученици из далеког расејања (Јо
ханесбург, Америка, Аустралија, Не
мачка, Италија) и из заграничја (Бања
Лука, Бијељина, Никшић) откривају
у својим прилозима радост са којом
им се јавила ћирилица, српско писмо.
Та деца ћирилична слова доживљава
ју као да су добили жељно очекиване
кућне љубимце за цео живот. Иако се
они служе и другим писмима, иако
се друже са децом других народа, та
наша деца, захваљујући ћирилици,
усп ос тав љају леп е контакте са тзв.
другима, умеју да се порадују када
странци, у знак пажње и из радозна
лости, покушавају да проникну у је
зик ћирилице и Вукову азбуку.
То је био разлог да се у Баваништу, на
прослави Дана ћирилице 2016. године,
подржи предлог да се после петнаест
година трајања ове успеле манифеста
ције дружења са децом и ћирилским
словима објави посебан зборник радо
ва ученика награђених на протеклим
такмичењима „Дана ћирилице“, као
својеврсни „азбучник српског иден
титета“. Такав зборник се управо овом

књигом појављује са насловом који му
највише одговара: Млади говоре.
Зборник су припремили Миодраг
Мат ицк и и Вер а Сек ул ић, а њег ов
уредник је Бошко Сувајџић.

Миодраг МАТИЦКИ

ФОНДАЦИЈА ЖАБЉАК,
ШАВНИК И ПЛУЖИНЕ

Дванаести сусрети
„На извору Вукова
језика“
На спомен-комплексу „Вукови ко
ријени“, у живописном месту Петњи
ца код Шавника, одржана је дванаеста
по реду манифестација под називом
„На извору Вукова језика“. Организа
тори овог културно-образовног скупа
посвећеног Вуку Караџићу су Фон
дац иј а Вуков е зад ужбин е Жаб љак,
Шавник и Плужине и ОШ „Душан Об
радовић“ са Жабљака.
Централни део програма био је уру
чењ е наград а учен иц им а стар иј их
разреда основних школа у Црној Го

Награђени такмичари са менторима
ри, учесницима конкурса за литерар
не, ликовне и резбарске радове, који
су објавили Фондација „Вукова заду
жбина“ и ОШ „Душан Обрадовић“. Ове
године приспело је рекордних 400 ра
дова ученика из 40 основних школа. У
конкуренцији литерарних радова, уче
ници су писали на две теме: „За правду
смо чули а неправду видјели“ и „Јед
ном Тара рече мени, обале ријека су
огледало наше савјести“. У конкурен
цији ликовних радова била је задата
тема „Трагови завичаја опомињу“, а за
ученике осмих и деветих разреда тема
је била „Градитељи, зауставите небоде
ре“. Такође, на конкурсу је била и тема
„Из ризнице старих заната“.
У културно-забавном програму уче
ствовали су ученици ОШ „Душан Об
радовић“ и народни гуслар Пуниша
Пушеља.

Анка ЖУГИЋ

НИШ

Топлички устанак
1917, неун
 иштив
слободарски дух
Држећи се Програма рада у обеле
жавању значајних годишњица, Огра
нак Вук ов е зад уж бин е у Ниш у је,
између осталог, пригодно обележио
стоту годишњицу од избијања Топлич
ког устанка, 1917. год ин е, прид ру
живши се, тако, бројним градовима
и институцијама у Србији. Било је то
подсећање на неуништив слободар
ски дух људ и у врем ен у свео пш тег
светског рата, а показано из аутен
тичних топличких извора: Народног
музеја из Прокупља, Народне библи
отеке „Раде Драинац“, Прокупље, као

и учешћем савремених песника из то
пличког миљеа.
О врем ен у и догађ ај им а кој и су
претходили устанку, као и о људима
који су били носиоци устанка, најпре
је говорио Петко Марјановић, виши
саветник Народног музеја Топлице и
аутор књиге „Топлички устанак 1917.
године“.
Врло концизно, али са најбитнијим
карактеристикама бугарске окупаци
је, Марјановић је представио развојни
ток од отпора 1916. до устанка 1917.
године. Терор над становништвом ју
жносрбијанске регије, пљачке, интер
нација са идејом денационализације
српског живља и са циљем да се ови
крајеви припоје Бугарској, довели су
до тога да се крајем фебруара 1917. го
дине подигне устанак. Иако је изгледа
ло да се становништво диже спонтано,
Топлички устанак се организ овано
развијао и убрз о је захватио много
шире области од Топличког округа:
Власотинце, Црну Траву, Рибарску ба
њу, Заплање, сокобањски, сврљишки
и врањски крај. На тако широкој сло
бодној територији (око 80 км у преч
нику) створена је „Комитска држава“.
Ова „држава“, која је трајала нешто ма
ње од месец дана, носила је поруку за
све потоње генерације нашег народа.
Са нарочитим освртом на стање по
сле гушења устанка, говорио је Драган
Огњановић, директор Народне библи
отеке „Раде Драинац“ из Прокупља.
Том приликом, Огњановић је из ар
хивских докумената наводио злоде
ла бугарских окупаторских војника,
нар очито окрутних према женама.
Пор ед овога, дир ектор је пруж ио и
податке о самој библиотеци и њеним
садашњим активностима, посебно о
манифестацијама везаним за име Ра
дета Драинца.
Иза тога, коаутор књиге „Антоло
гиј а топ личк их пес ника“ Мил ив о
је Крстић, песник и афористичар из
Прокупља, на локалном жаргону, сти
ховима је изразио своје виђење и осе
ћања везана за свој крај.
Завршницу овог историјског под
сећања, са Прокупљем као централ
ним мес том догађ ањ а, нач ин ио је
Данијел Јовановић, вероучитељ и пе
сник из Прокупља (иначе, заступљен
у „Антологији топличких песника“),
изб ор ом стихов а у род ољуб ив о-ре
флексивном тону.
Овако оживљено сведочење о ви
соконационалној свести и слободар
ском духу нашег народа приказано је
на Универзитету у Нишу, 25. октобра
2017. године. Иако се ова манифеста
ција одржала пред невеликим бројем
присутних, треба напоменути да су се
ту, пре свега, нашли посленици у кул
тури Ниша. На крају, вредно је наве
сти неке од њих: Душан Мијајловић
Адски, песник, прозаиста и књижевни
критичар, Драган Ј. Ристић, професор
и преводилац, али и писац хаику по
езије, Љубинка Вранић из књижевног
друштва „Чегар“ – Ниш, Милан Дими
тријевић, коаутор књиге „Улице и трго
ви града Ниша“, а затим, поред других,
и представник Универзитетске библи
отеке „Никола Тесла“ у Нишу.
Овим путем нишки огранак Вукове
задужбине посебно захваљује Народ

БЕОГРАД У НАЈНОВИЈИМ КЊИГАМА – СТАЛНА ИНСПИРАЦИЈА ЗА АУТОРЕ
Александар Диклић:
Сто сенки
над Београдом
У оквиру ТВ продукције Скордиск,
у библиот
 еци Београдске приче, иза
шла је најновија књига српског ком
поз ит ор а, књижевн ик а, ред ит ељ а,
продуцента и колумнисте Александра
Диклића Сто сенки над Беог радом.
Свак и град има
своју причу, исто
риј у, прош ло ст,
с п е ц и ф и ч н о с т
кој а спај а про
шлост, садашњост
и буд ућн ост. Та
кав је и Бео град,
на сед ам бреж у
љака, две реке, са
положајем који је
оду в
 ек био врат
ница Балканског полуо стрва. Мно
го је сенки над Београдом, од првог
насељавања па до данашњих дана и
то је на посебан начин обликовало и
историју овог града. Помињу се лич
ности, њих сто, можда заборављене,
али које су својим ликом и делом дале
печат историји Београда. На страни
цама књиге оживели су многи лико
ви, за које неки нису знали ни да су
постојали, а камоли да су учествовали

у животу Београда и ту чак и умрли.
Поменимо Винчанског човека, Јови
јана, Мехмеда Другог, Евлију Челеби
ју, Николу Доксата, Велу Нигринову,
Мустафу Голубића, Хилду Дајч, поро
дицу Барух, па све до Пеке Дапчеви
ћа. За аутора можда ово није крај, већ
нови изазов, за нових „Сто сенки над
Београдом“. Овај град, а и људи у ње
му су били на ветрометини времена,
под утицајем разних струја, интереса.
Сто сенки над Београдом није бацило
сенку на историју Београда, већ је ра
светлило многе недоумице, а можда
је и подстакло на нека размишљања.
Књига никога није оставила равно
душним и у њој су личности из це
ле Европе, које су походиле Београд,
и на неки начин креирале ток исто
рије. Међутим, упркос свему, Беог рад
је остао свој, односно свих људи који
су у њему живели.
Књиг у Сто сенк и над Бео г рад ом
треба да има свака библиотека и ку
ћа, јер ако упознамо себе, боље ћемо
схватити све оно што нам се дешава.
Биће вероватно и оних који ће наћи
замерку што баш ових сто личности, а
не неких других, али то је поглед ауто
ра, који је уложио велики труд да чак
и неке сувопарне приче о личности
ма и дешавањима учини занимљи
вим, а често и духовитим. А ко зна,
можда ће за коју годину осванути и

наставак ове књиге, јер се кроз исто
рију више од сто сенки надвијало над
Београдом.

Борис Белингар,
Бошко Мијатовић:
Илустрована историја
београдских кафана
Од Турског хана
до Аеро клуба
Архипелаг 2015, Београд
Постоје многе дефиниције кафа
не, као и њеног значаја кроз истори
ју човечанства и времена настанка,
а посебно какав је
она имала утицај
у Београду. Назив
ка ф а н а п о т и ч е
од арапс ке реч и
ках ва, а означ а
ва угос тит ељс ку
радњу у кој ој се
кувала и служила
кафа. Упор едо са
тим имен ом по
стоји и механа од
персијске речи меј, што значи пиће,
вино, а означава угоститељски објекат
у коме се точи пиће. У нашим краје

вима за време Турака постојале су и
кафане и механе, а тек у 19. веку се
искристалисала разлика између њих.
У механи се могло добити пиће или
пиће са храном, или уз пиће и хра
ну и соба за преноћиште, било у селу
или у вароши. У кафанама се служи
ло само пиће и храна, а ницале су у
варошима. Кафане Београда су осли
кавале душу града, његових житеља
и путника намерника. И не само то,
у Београду је отворена прва кафана
у Европи, а у београдским кафанама
оног доба отворена је прва берза, од
играна прва поз оришна представа,
приказана прва филмска пројекци
ја, засјала прва сијалица, а зазвонио
је и први телефон. Написане су мно
ге књиге, текстови у новинама, многи
виђенији људи су део живота провели
у кафанама где су настајале најлепше
песме и приче. Данас правих кафа
на више и нема, а оно што је остало,
можемо рећи, тавори. Аутори књиге
„ Илустрована историја београдских
кафана“ покушали су да београдско
угоститељство – хотеле и кафане – пу
тем речи и фотографија сачувају од
заборава. Кренуло се азбучним редом
обрађујући период од првих година
19. века, када се на Дорћолу и на Ва
рош капији почиње припремати хра
на и точити пиће, па до 20. века када
су кафане биле главно место јавног

друштвеног живота. Занимљиво је да
је у једном периоду била једна кафа
на на 60 житеља Београда. Ово су само
неки детаљи из „Илустроване истори
је београдских кафана“ која даје при
чу о власницима кафана и о ономе
што се у њима догађало и каква је би
ла њихова судбина у времену које је
долазило. Коришћена је обимна ли
тература, уз фотографије које то до
кументују, што овој књизи дају један
монографски карактер.

Ненад Новак
Стефановић:
Водич кроз љубавну
историју Београда,
Лагуна 2017, Београд
Од када постоји , Београд је увек
био инспирација писаца, који су га
сагледавали са различитих страна и
углова. У књизи Ненада Стефановића
Београд је описан кроз приче кућа, ко
је и данас постоје на истим адресама,
преко љубави које су се одвијале уну
тар њихових зидова. У овом својевр
сном „водичу“ обухваћене су љубави
19. и 20. века, од кнеза Милоша до да
нашњих дана, од Ите Рине до Јелене
Димитријевић, Бранка Ћопића, Ристе
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ВУКОВО ЧИТАЛИШТЕ
ном муз еју из Прокупља, као и На
родној библиотеци „Раде Драинац“
– Прокупље на поклонима у књига
ма, кој е ће бит и дар ив ан е учес ни
цим а Свет ос авс ког конк урс а 2018.
године.

Милунка МИТИЋ

ЧАЧАК

Промоција
„Данице“ 2017.
Огранак Вукове задужбине из Чач
ка, под именом Удружење „Чувари де
ла Вука Караџића”, организовао је – уз

свете, науке и технолошког развоја
дар ив ал о свим школс ким биб лио 
текама, већ и као о ризници дидак
тичких материјала које наставници
могу и треба да користе у наставним
и ваннаставним активностима. Коли
ко је то лако и могуће, посведочили су,
рецитовањем и извођењем неких од
бројних књижевних дела за децу која
чине садржај овогодишњег издања, и
ученици млађих разреда из ОШ „Вук
Караџић” и ученици старијих разре
да из ОШ „Свети ђакон Авакум”, које
су припремиле наставнице Јасминка
Марић Глишовић и Мила Мутавџић,
активни чланови Удружења. Новинар
и књижевник Зорица Лешовић Стано
јевић, носилац Златне значке Вукове
задужбине, водитељским умећем до

Учесници програма
подршку Туристичке организације,
Регион
 алног центра за професионал
ни развој запослених у образовању и
Школске управе Чачак – 29. септем
бра 2017. године промоцију Српског
нар одн ог илус тров ан ог кал енд ар а
„Дан иц а”. Предс тавн ике Вуков е за
дужбине из Београда и публику до
чек ал и су у нар одн им нош њам а
ученици другог разреда ОШ „Вук Ка
раџић” из Чачка, са сољу и погачом
коју је прип рем ил а њихов а учите
љица, поштујући обичаје свога краја.
Вече је започело топлим речима до
бродошлице мр Гроздане Комадинић,
председнице Удружења и добитнице
Златне значке и Вукове награде, након
чега се присутнима обратио др Мио
драг Матицки, главни и одговорни
уредник, који је, уз осврт на уреднич
ку концепцију, истакао и дугогоди
шњу успешну сарадњу са чачанским
огранком. Управник Вукове задужби
не Љубомир Милутиновић је публици
предочио бројне активности и изда
вачку делатност Вукове задужбине, а
академик Драгутин А. Ђукић, такође
добитник Вукове награде, поетски је
описао значај „Данице” за очување
српског језика. Просветни саветник
Данијела Ковачевић Микић говори
ла је о Школском забавнику „Даница
за младе”, не само као о серијској пу
бликацији коју је Министарство про

и Бете Вукановић, Иве Андрића, Ми
лутина Миланковића, откривене су
многе тајне, које дају печат Беог раду,
на ушћу двеју река, граду који стал
но пулсира и дише, а љубав је само
подстицај за настајање нечег лепог,
што траје и после нас. Између корица
књиге, којој је поднаслов Једна кућа
– једна љубавна прича, Ненад Стефа
новић је испричао нашу историју, ко
ја је понекад руковођена љубављу, а
не само дипломатијом. Ова књига,
мож ем о слоб од
но рећи, шета по
београдским ули
цам а и врем ен у
када су настајале
те љубави, а о то
ме сведоче и фо
тограф иј е. Аутор
је на крају сваке
прич е нав ео са
дашњу адресу ку
ће, као и шта се у
њој дан ас нал а
зи, а многи не знају љубавну исто
рију здања у којима живе и раде. Ко
зна колико је било љубави које нису
истражене, а које су у неком тренут
ку креирале историју Београда, што
може да буде изазов за аутора и мо
жда за наставак „Водича кроз љубав
ну историју Београда“.

Катарина ГРАНАТА САВИЋ

принела је да вече буде успешно ор
ганизовано.
 Данијела КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ

ЛОЗНИЦА

Петнаест година
постојања огранка
У лозничком крају током маја низа
ли су се разноврсни културни догађа
ји којима је обележен 46. Ђачки Вуков
сабор. Тако је 25. маја Огранак Вукове
задужбине Гимназије „Вук Караџић“
приредио академију поводом 15. ли
терарног конкурса „Вуково звоно”, ко
ји су расписали Огранак и Центар за
културу „Вук Караџић” у Лозници.
Читаву деценију и дуже чланови
стручног жирија, професори српског
јез ик а и књижевн ос ти наш е шко
ле, имају привилегију и велику од
говорност да међу изузетно добрим
младим ствараоцима изаберу најбо
ље. Свес рдн у пом оћ том прил иком
нeсебично је пружила и песникиња
Светлана М. Спајић.
Подсећамо да су учесници помену
тог литерарног конкурса основци и
средњошколци који су били пред кре
ативним искушењима да се остваре

као песници, приповедачи и записи
вачи легенди из народног живота. На
нашу велику радост пристигли су нам
радови из разних крајева, из Шапца,
Амајића, Крупња, Белог Потока, Зуца,
Земуна, Београда и др. Пристигло је
30-ак радова, а награђени ученици су
били наши гости.
Прво место у категорији основаца за
најаутентичније забележену легенду
из народног живота припало је Мили
ци Миждало, ученици 7. разреда ОШ
„Васа Чарапић“ из Белог Потока.
Прво мес то у категор иј и средњ о
школаца за најаут
 ентичније забеле
жен у лег енд у из нар одн ог жив ота
освојила је Љиљана Пајић, ученица
3. разреда лозничке гимназије.
За кратку причу награђене су: Ана
Марија Росић, ученица 8. разреда ОШ
„Васа Чарапић“ из Белог Потока, Ка
тарина Иванишевић, матуранткиња
Шабачке гимназије, и Милијана Ђор
ђевић, такође матуранткиња из Ша
бачке гимназије.
За циклус песама прво место осво
јио је Лав Лукић, ученик 7. разреда
ОШ „Никола Тесла“ из Београда, а по
хвалу Катарина Иванишевић, мату
ранткиња из Шабачке гимназије.
За свој труд, у категорији основаца,
такође су похваљени седмаци Дарко
Лазић из ОШ „Краљ Александар“ из Ја
дранске Лешнице, и Жељко Томић из
ОШ „Милош Гајић“ из Амајића за за
писану легенду из свог краја.
Награде за овај конкурс обезбеди
ли су: Вукова задужбина из Београда,
Центар за културу „Вук Караџић“ у Ло
зници и Гимназија „Вук Караџић“.
Након Вукове химне, коју је извео
мешовити хор наше школе под дири
гентском палицом Дарка Несторови
ћа, и након минуте ћутања посвећене
преминулом професору Миловану М.
Радивојевићу, оснивачу Огранка наше
школе, награде младим и надахнутим
ствараоцима, уз пригодну беседу, уру
чио је управник „Вукове задужбине“,
Љубомир Милутиновић.
Ученици су прочитали награђене
радове, а у име награђених скупу се
надахнуто обратила дугогодишња са
радница Огранка Татјана Илић, профе
сорка књижевности из Шапца.
У низу актуелних дешавања пово
дом ђачког саб ор ов ањ а, изд вај ам о
лингвистичке радионице, реализова
не у Музеју језика и писма у Тршићу.
Лознички гимназијалци, ученици пр
вог и трећег разреда, имали су при
лику да истражују и представе своје
радове посвећене милозвучној ризни
ци народне књижевности, фитоними
ма, буквару и синтагмама.
На овај начин Вукови задужбинари
из Лознице дали су скромни допри
нос великој културној манифестацији
– 46. Ђачком Вуковом сабору, чиме су
обогатили претходно искуство стечено
учешћем у пригодним програмима по
водом обележавања Вуковог сабора (у
септембру), међународног Дана матер
њег језика (у фебруару) и на државној
академији у Чокешини (у априлу).
Так о је наш огран ак креа т ивн о,
стваралачки и са много ентузијазма
обележио свој скромни јубилеј – 15 го
дина постојања.

Невена МИТРОВИЋ

Учесници програма у Српској читаон
 ици у Иригу

Обележен Међународни дан писмености
Организација Уједињених нација за
образовање, науку и културу – Унеско,
прогласила је 1967. године 8. септем
бар за Међународни дан писмености,
да би се сваке године, бар на овај дан,
истакла важност читања и писмено
сти, како у животу појединца, тако и
друштва у целини.
Овим поводом у Српској читаони
ци у Иригу, 8. септембра 2017. годи
не за ученике иришке основне школе
Доситеј Обрадовић приређен је про
грам којим се представила Вукова за
дужбина из Београда. О задужбини,
која носи име нашег „оца писмености
и савременог језика“ Вука Караџи
ћа, говорио је управник мр Љубомир
Милутиновић. Др Миодраг Матицки,
председник Вукове задужбине, гово
рио је о значају писмености и обра

зовања свих, а посебно младих, док
је издање Вукове задужбине „Даницу
за младе“ представила Гордана Мале
тић, уредница, књижевница и писац
за младе. Љиљана Симић, уредница
„Вуковог читалишта“, говорила је о
Вуку који је био велики путник, али
и о играма које су деца играла у ње
гово време.
Музички део програма извеле су на
клавиру Ива Бабић и Лана Марић, а
Василиса Квас и Чеда Алексић пред
ставили су свог омиљеног писца за
децу, а сви они су ученици иришке
основне школе Доситеј Обрадовић.
На крају програма једну од својих
прича из збирке „Азбучни воз“ прочи
тао је познати дечји књижевник То
дор Бјелкић из Ирига.

Бранислав ЈОВИЧИЋ

„Змајево коло” у Вуковој задужбини

Дани европске баштине у знаку
Змајевих дечјих игара
У Вуковој задужбини, 25. септембра
2017. године, у оквиру Дана европске
баштине представиле су се Змајеве
дечје игре. Учествовали су ученициписци из ОШ Никола Тесла из Ракови
це и лауреати Змајевих дечјих игара:
Мирјана Стефановић, Слободан Ста
нишић, Бранко Милићевић, Гордана
Малетић, Весна Видојевић Гајовић,
Зорица Бајин Ђукановић, Мирјана Бу
латовић и Весна Алексић. Повод овог
окупљања било је обележавање шест
деценија од оснивања овог фестива
ла (а потом и међународног центра
књижевности за децу), који је и ове
године окупио велики број стварала
ца за најмлађе и око 6.000 деце уче
сника програма који се под слоганом
„Децо моја свеколика, почувајте свог

језика“, одвијао у Сремској Каменици
и Новом Саду од 7. до 11. јуна. О тим
протеклим активностима говорио је
Душан Поп Ђурђев, директор Змаје
вих дечјих игара.
За шест деценија постојања Зма
јеве дечје игре су израсле у један од
културних симбола града Новог Сада,
који је, захваљујући овој манифеста
цији, постао – мала дечја престони
ца. Садa, пошто је донета одлука да
Новом Саду 2021. године припадне
ласкава титула праве, велике Европ
ске прес тон иц е култ ур е, реа лн о је
очекивати да ће и Игре, као један од
брендова наше лепе вароши, својим
деловањем допринети успешној реа
лизацији ове замисли.

Душан ЂУРЂЕВ

Учесници Шестог фестивала дечјих хорова

Шести фестивал дечјих хорова – ФЕДЕХО
Од 17. до 20. мај а ужив ал и смо у
разноврсности програма, осмишље
ног сценског покрета, посвећености
млад их пев ач а и њихов их дир иге
ната. Био је то Шести фестивал деч
јих хорова (ФЕДЕХО) у организацији
Дечј ег култ урн ог цент ра у Бео г ра
ду, а на иниц иј ат иву Нев ен е Ива
нов ић, дир иг ента Дечј ег хор а овог
култ урн ог цент ра. На фес тив ал у је
до сада учествовало више од стоти
ну хор ов а из свих српс ких крај ев а:
од Сомбора и Лесковца до Бањалуке
и Неготина. Биле су заступљене две
категорије учесника: узраста основ
них и средњих школа. Наступили су
хорови општеобразовних и музичких
школа, градских и црквених. На тај
начин пружена је прилика да се на
једном месту сретну различити хоро
ви и покажу у ком су музичком прав
цу најбољи, јер многи од њих немају
довољно могућности за јавни наступ.
Иако је у форми жирирања које оба
вљају стручњаци из области музике,

ФЕДЕХО нема само такмичарски ка
рактер, већ је то пре свега место где
учесници уз забаву и упознавање са
врш њац им а през ент уј у свој тал е
нат и изводе омиљене композиције.
Орган из ац ију фес тив ал а нис мо ни
видели ни осетили, а све је текло са
вршено по плану, чиме је Дечји кул
турни центар показао да заслужено
носи своје име.
Давно је позната чињеница да, захва
љујући интерактивном дејству музике,
хорско певање, поред лепоте, пружа и
осећање задовољства, сигурности и са
борности. Историја музике нас учи да
док је српска заједница неговала хор
ско певање, била је у демографском,
образовном и културном успону. Због
тога нам ФЕДЕХО и његови учесници,
којих је сваке године све више, а чи
је певање је све садржајније и лепше,
упркос скромној државној материјал
ној подршци, враћају веру да смо на
прагу новог свенародног успона.

Вера МИЛАНКОВИЋ

Најмлађи гости у Задужбини

Деца у Вуковој задужбини
Поводом Дана европске баштине Вукову задужбину посетила су деца из
вртића Теразије и Удружења Плава шкољка, која су учествовала у програму
Наслеђе и природа: лепеза могућности. Они су говорили ћирилична слова,
рецитовали песме и извели химну посвећену Теразијама. Надица Блажић,
оснивач и председник Удружења Плава шкољка, водила је радионицу са де
цом, а Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта, причала је деци о Вуку
и читала одабране прилоге из књиге Даница за младе. На крају дружења, које
је протекло у веселом расположењу, деца су послужена слаткишима.

Љиљана СИМИЋ
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ДЕЦЕМБАР
2017.

Садржај Данице
за 2018.
Календар
МЕСЕЦОСЛОВ ЗА СРБЕ СВА ТРИ ЗАКОНА
ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР
Љубинко Раденковић, СРПСКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР
Никола Бура, ЛЕТОПИС XXI ВЕКА
ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Беседе одржане у част Вукове задужбине на свечаној ака
демији у САНУ 9. новембра 2017.
Владимир С. Костић, председника САНУ
Владан Вукосављевић, министар за културу и инфор
мисање
Његова светост патријарх Иринеј
Миодраг Матицки, ВУКОВА ЗАДУЖБИНА (1987–2017)
Бошко Сувајџић, ВУКОВА ЗАДУЖБИНА ДАНАС И СУТРА
Вукове народне приповијетке
Саопштења са Међународног округлог стола Вукове за
дужбине и Центра за културу „Вук Караџић” одржаног на
Вуковом сабору 2017. године
Миодраг Матицки, УВОДНА РЕЧ
Габријела Шуберт, ВУКОВА НАРОДНА ПРИПОВЕТКА И
БРАЋА ГРИМ
Радован Бели Марковић, ВУК И ЈА
Сава Дамјанов, ПРОЗА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА
Бошко Сувајџић, АНДРИЋ О ВУКУ КАО ПРИПОВЕДАЧУ
Дејан Михаил
 овић, БАРУТОМ ПО ХАРТИЈИ
Светислав Басара, НЕСАВРШЕНСТВО НАЈСАВРШЕНИЈЕ
АЗБУКЕ НА СВЕТУ
Јанко Вујиновић, УЗ ВУКОВУ БАШТИНУ ПО СВЕТУ
Душан Иванић, ВУК И ГЕНЕЗА СРПСКЕ АУТОРСКЕ ПРИ
ПОВИЈЕТКЕ
Александар Милановић, ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА АНА
ЛИЗА КРАТКИХ НАРАТИВНИХ ОБЛИКА
Бранко Златковић, О ЖИВОПИСНОСТИ ВУКОВОГ ХРО
НИЧАРСКОГ ПРИПОВЕДАЊА
Миодраг Матицки, ОДНОС КЊИЖЕВНЕ ПЕРИОДИКЕ
ПРЕМА УСМЕНОЈ ПРОЗИ
Станиша Војиновић, ВУКОВА ПРИПОВЕДНА ПРОЗА У
ЛИСТУ ШУМАДИНКА И КАЛЕНДАРУ ШУМАДИНЧЕ ЉУБО
МИРА НЕНАДОВИЋА
Годишњице
Из подсетника Жарка Рошуља
Живорад П. Јовановић, УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
Милан Јовановић Стоимировић, ЈОВАН ГАВРИЛОВИЋ,
НАМЕСНИК, НАРОДНИ ДОБРОТВОР И ПРИЈАТЕЉ ВУКА
КАРАЏИЋА
Феликс Каниц, ЦРНИ ДАН (Атентат на кнеза Михаила
Обреновића)
Теодор Павловић, ВАЗДУШНА ЛАЂА
Мони де Були, ВАЗДУШНЕ КОЧИЈЕ
Станислав Винавер, ОГЛАСИ (из Најновије пантологије)
Риста Вукановић, „ГУСЛАР”
ОСВЕТЉЕЊА
Ђорђе Ђурић, СРПСКА ИСТОРИЈА СИМЕОН
 А ПИШЧЕВИЋА

Драган Р. Млађеновић, СТАРО СРПСКО ПОЈАЊЕ
Катарина Граната Савић, ПОРТРЕТИ УЧЕНИХ СРПКИ
ЊА 19. ВЕКА
Данијела Ковачевић Микић, ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ(2008–
2018) КАО ДИДАКТИЧНА РИЗНИЦА

Име __________________________________________________________________
Презиме _____________________________________________________________
Организација – установа ______________________________________________

Народна књижевност
Станиша Војиновић, САКУПЉАЧИ НАРОДНИХ УМОТВО
РИНА: Димитрије Поповић (1814–1882); Љубомир Коваче
вић (1848–1918); Иван Иванић (1867–1935)
Томислав Ђокић, АНЕГДОТЕ ИЗ ПОМОРАВЉА И ЗАЛЕ
ЂА: Ивкова слава на скорички начин; Већ има таквога; Ни
шта ново; Куче у „прекоманди”
Књижевност и уметност
Божу(бо)ри
Даринка Јеврић, ДЕЧАНСКА ЗВОНА ИЛИ СВЕТКОВИНА
СРЦА
Валентина Питулић (Песме): ЦРНИ ГАЛОП и НЕКРШТЕ
НИ ДАНИ
Бошко Сувајџић (Три песме): СПОМЕН-ПОЉЕ
Милоје Радовић, КОСОВСКИ ТРИПТИХ
Радосав Стојановић, САТ У ХВОСТАНСКОЈ ГРЕДИ (прича)
Милан Мрдаљ, Бикан са Змијштака (прича)
Дејан Михаил
 овић, Смедеревски намештај (прича)
Милета Марковић, ЦВЕТА (прича из књиге Голгота и
васкрс Србије 1916–1918)
Нада Самарџија Бодирога, ОЛУЈА (песма)
Иво Андрић /КОГА ЛИ ЉУБИ САДА ОНА МЛАДА ЖЕНА.../
Жика Лазић (ПЕСМЕ ИЗ РУКОПИСНЕ ЗБИРКЕ 100 ПЕСА
МА): Циметова ружа, Рубик, Меланхолија, Јасмин, Делфини
Зоран Мандић, ПЕСМЕ: Између рели; Дозивање тачке
Гордана Јеж Лазић, ПЕСКЕ: Реплика Годоу Сена
Мирољуб Тодоровић, ШАТРО ПРИЧЕ: Сморка; Другар из
Лелејске горе; Стипса; Никог није шацовала; Пуштао је кр
виш буве
Ацо Доганџић, ЖИВАН МИЛИЋ
Светосавска читанка
Милан Радуловић Радуле, БОЛИТВА (песма)
Описаније намастира
Светислав Д. Божић, БЕСЕДА О МАНАСТИРУ ТРОНОШИ
Народни кувар
Јован Максимовић, САРМА ОД КИСЕЛОГ КУПУСА
Шаљивац
Жарко Рошуљ, ШАЉИВАЦ
Милош Н. Ђорић, РЕКВИРИРАНИ МОТИВИ (песма)
Драгутин Гута Добричанин, ЂЕД ПУРО
Астрономија
Срђан Самуровић, ТУНЕЛ НА МЕСЕЦУ
Задужбин е
Милан Матаруга, ректор Универзитета у Бањалуци (Бе
седа изговорена приликом откривања споменика Вуку
Караџићу у Бањалуци 6. 11. 2017 (рад: академске вајарке
Саре Николић)
Пренумеранти
ДОДАТАК
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ X ГОДИШТЕ

ПИБ __________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________
Поштански број ______________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________
И-мејл _______________________________________________________________
Годишња претплата (два броја, са ПТТ трошковима): 200 дин.
Претплата се може извршити:
Доставом поруџбенице путем поште: Вукова задужбина,
Краља Милана 2, 11000 Београд;
На тел./факс: 011-2683-890, 011-2682-803



Стр. 4 – Биста Вука Караџића откривена у Бањалуци 6.
новембра 2017. пред Филолошким факултетом у Кампу
су Универзитета Републике Српске (рад академске вајар
ке Саре Николић)
Миодраг Матицки, ЧЕТВРТ ВЕКА ДАНИЦЕ ВУКОВЕ ЗА
ДУЖБИНЕ

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

На мејл адресе: ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs,
dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs, slavkovejinovic24@gmail.com
Текући рачун: 205-8530-09

Позив за награде Вукове
задужбине за 2018. годину
Вукова задужбина од 1990. године до
дељује годишње награде за науку и за
уметност. Награђује се по једно дело у
области науке и уметности, објављено,
изведено или приказано од 1. октобра
2017. до 1. октобра 2018. године.
Награда за уметност додељује се
једном аутору за оригинално умет
ничко дело настало у Србији или ино
странству, односно за књижевно дело
објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се једном
аутору за научно дело, оригинални
истраживачки научни рад, објављено
на српском језику, из научних области
којима се бавио Вук Караџић (наука о
књижевности, историја, лингвистика,
фолклористика, етнологија, етногра
фија, етномузикологија, географија).
Награда се не додељује за критичка
издања, зборнике радова, антологије,

Садржај Данице за младе за 2018.
ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ
Владислава Војновић (разговор водила: Гор
дана Малетић); (Песме): Морска звезда; Галеб;
Морски сунђер
ЗМАЈЕВО КОЛО
Душан Радовић, Звезде; Десанка Максимовић,
Мали баук; Драган Лукић, Рођендан
Душан Ђурђев, Шест деценија Змајевих деч
јих игара
ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР
Триста генерација првака ОШ „Краљ Петар
Први“ (Гордана Малетић)
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Љубивоје Ршумовић, Баба са дедом седи;Мошо
Одаловић, Жмурка; Слободан Станишић, Твоја је
љубав као дискета; Рада Крстић, Девојчице и љу
бав; Слободан Вукадиновић, Да ли је то љубав (са
нотама); Бошко Сувајџић, Кад би постојао псећи
бог; Милена Северовић, Кутија за драгоцености;
Милосава Мијовић, Облак; Јовица Ђурђић, Пуж
туриста; Пеђа Трајковић, Вечито други; Русомир
Д. Арсић, Забринути пас; Власта Ценић, Фрула;
Раша Попов, Шта је важно за срећу; Зорица Бајин
Ђукановић, Шишање до главе; Царске лажи
ПРИЧЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Весна Алексић, Дете је знало да свира виолину;

Отворена
врата
Вукове
задужбине

Рајко Лукач, Ћути, бако, кад ја причам;Драган Ла
кићевић, Велика јабука задрхта; Слађана Ристић,
Божићна прича; Љиљана Вукић, Љубав; Виолета
Јовић, Како се учи пењање; Меланија Римар, Па
метно прасе; Раде Танасијевић, Сова; Славка Пет
ковић Грујичић, Кавез; Милоје Радовић, Како да се
подели мачка; Миодраг Матицки, Бенд буба
БАСНЕ
Радомир Путниковић, Гладиола и љутић; Љу
бица Сикимић, Голуб верује у пријатељство;
Ранко Павловић, Мачак и лав (у стиху);
СЛОВАРИЦА (Дејан Алексић, На слово З; До
брица Ерић, На слово Џ)
АФОРИЗМИ (Анђелко Ердељанин)
МУДРОЛИЈЕ
Урош Петровић, XXVIII службена вашарска заго
нетка; Игор Коларов, О скоро свему (из књиге Кућа
хиљаду маски); Бранко Стевановић, Загонетке
ШАЛЕ И ЗАВРЗЛАМЕ
Алек Марјано, Оправдање; Да није геометрије;
Влада Батинић, Као некад што је Њутн; Горан
Новаков, Пад; Кловн; Бранко Стевановић, Љуби
мац; Божидар Пешев, Све због лонца и прасића
НАУЧ
 ИМО СЕ ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ
Весна Видојевић Гајовић, Како Ања чита бон
тон; Љиљана Дугалић, Паклени план

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

ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА
Даница Тодореско, Кад би јастуци проговори
ли; Милош Ковачевић, Ја верујем у чуда; Сара
Бјелајац, Нико није као он; Мирослав Ђуровић,
Визија; Дуња Јовић, Драга личност мог детињ
ства; Теодор Брковић Гајин, Поносни смо што
смо имали Вука Караџића
ЈЕЛОВНИК ЗА УНУЧАД
Гроздана Комадинић, Бакина љубав; Игор Ко
ларов, О вештини кувања; Лаза Лазић, Припре
мање парадајза за зиму; Бранко Стевановић,
Спасоносна салата од киселог купуса
ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА
Гордана Малетић, Библиотечки путоказ, Ри
зница, Мали Политикин Забавник
ПРЕПОРУКА КЊИГА
Вук Кар аџ ић, Српс ке нар одн е прип ов иј ет
ке (све Вукове народне приче у једној књизи),
Вуков а зад ужбин а – Лагун а; Вес на Алекс ић,
Карт а за лет ењ е (Љиљ ан а Сим ић); Зор иц а
Бајин Ђукановић, Мале љуб авне песме (Пер о
Зуб ац); Слоб од ан Вукад инов ић, Мор а да сам
сила нека (песма: Роде, сада и овде); Милена
Северовић, Сунчева свирала (др Воја Марјано
вић); Мил ос ав а Миј ов ић, Мес ец и ја (пес ма:
Одоше осмаци)

Добротвори Задужбине су појединци који уложе нај
мање три хиљаде (3.000) а предузећа и установе најмање
тридесет хиљада (30.000) динара.
Велики добротвори су појединци који уложе најмање
шест хиљада (6.000) динара, а предузећа и установе нај
мање шездесет хиљада (60.000) динара.
Задужбинарски улози у страним валутама за појединце
износе 100 (сто) евра. Овим улозима стиче се статус добро
твора, а већим улогом статус великог добротвора.
Повереници Вукове задужбине, у својим срединама –
установама, предузећима, организацијама и заједница
ма – помажу у окупљању задужбинара, представљању и
ширењу Задужбине, развијању сарадње с њом и њеном
напретку.
Цена листа Задужбина је 80 динара. Поштански трошко
ви за слање листа по броју износе 20 динара.

приређивачке послове и за магистар
ске тезе и докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, пла
кете са Вуковим ликом и новчаног из
носа.
Предлоге за награде могу подно
сити појединци, научне и просвет
не установе и установе културе, као
и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбори Ву
кове задужбине за науку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна
и физичка лица да пошаљу предлоге
за награде Вукове задужбине за 2018.
годину.
Уз предлог треба доставити обра
зложење и два примерка дела које се
предлаже за награду (ако је у питању
књига или друга публикација).
Предлози се достављају до 1. окто
бра 2018. год ин е, на адрес у: Вуков а
задужбина, 11000 Београд, Краља Ми
лана 2.
С. В.

ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. Фестивали
– такмичења – награде
Миодраг Матицки, Нечујност матерњег језика
(Дани ћирилице – Баваниште 2017); Награђе
ни литерарни радови I–VIII: Нина Вукадиновић,
Марија Стевановић, Катарина Ковачевић, Дуња
Геров, Тамара Маринковић, Дуња Кнежевић, Ка
тарина Живковић, Александра Каруовић, Мили
ца Стевановић, Татјана Вукосављевић, Катарина
Вулић. Гимназије и средње школе I–IV: Кристи
на Чикара, Марија Пјешчић, Милана Србинов
ски, Милош Вјештица, Николина Радовановић,
Марко Радојичић, Ивана Николић
Награђени радови на 12. конкурсу Фондаци
је Вукове задужбине Жабљак – Шавник – Плу
жине и ОШ „Душан Обрадовић“ за ученике VII,
VIII и IX разреда основних школа у Црној Гори:
Андреа Вукчевић, За правду смо чули, а неправду
видјели; Ерна Балијагић, Једном Тара рече мени;
Бранко Наранчић, Једном Тара рече мени
Наг рађ ен и рад ов и учен ик а на Конк урс у
Огранка Вукове задужбине у Лозничкој гим
назији „Вук Караџић“ – Вукови ластари: Лав
Лукић, Катарина Иванишевић, Ана Марија Ро
сић, Љиљана Пајић, Милица Миждало
ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ
Никол а Мил ин а, Дан иц а за млад е за 2017
(приказ)
Приказ Данице за младе ученика трећег раз
реда гимназије „Михаило Пупин“

Задужбина оснива своје огранке у земљи и свету. Да би
се основао огранак Вукове задужбине неопходно је да За
дужбини приступи 15 нових задужбинара.
Задужбина у своме дому, с добродошлицом, очекује и
дочекује задужбинаре и добротворе, народне посленике,
писце и истраживаче, скупљаче народног блага, радни
ке, земљораднике и градитеље, привреднике и занатлије,
учитеље и ученике, професоре и студенте.
Вукова задужбина, Београд, Краља Милана 2
Тел./факс: 011/2682-803; 011/2683-890
Текући рачун: 205-8530-09
И-мејл: slavkovejinovic24@gmail.com
ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs
dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

