YU ISSN 0353-2739

ЛИСТ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ • ЈУН 2018. • ГОДИНА XXXI • БРОЈ 105 • ПРИМЕРАК 80 ДИНАРА

Уручене награде Вукове задужбине
за уметност и за науку за 2017. годину

У

Дому Вукове задужбине, 23. ма
ја 2018. године, свечано су уру
чене награде Вукове задужбине
за 2017. годину. Награда за умет
ност уручена је Михаилу Ђоко
вићу Тикалу за изложбу у Галерији „Лазар Во
заревић“ у Сремској Митровици од 9. до 31.
маја 2017. године, а награда за наук
 у Бори
су Милосављевићу за књигу Слободан Јова
новић: теорија, издавач Балканолошки ин
ститут САНУ, 2017.
Свечаном уручењу награда, поред лауреата,
присуствовали су чланови одб ора Вукове за
дужбине за доделу награда, чланови Савета и
Управног одбора Вукове задужбине, председ
ници огранака Вукове задужбине из Ниша и
Чачка, проф. др Љиљана Марковић, декан Фи
лолошког факултета у Београду, Живорад Жи

ка Ајд ач ић, ген ер алн и сек ретар КПЗ Срб иј е,
представници средстава информисања и дру
ги гости.
О лауреатима и награђеним делима говори
ли су др Драшко Ређеп, председник Одбора за
уметност, проф. др Слободан Грубачић, дописни
члан САНУ, председник Одбора за науку, проф.
др Љубинко Раденковић, члан Одбора за науку,
и Милан Стојков, архитекта и сликар, члан Од
бора за уметност. Награде су уручили др Мио
драг Матицки, председник Скупштине Вукове
задужбине, и Љубинко Ђокић, помоћник градо
начелника Лознице.
Уручујући награде добитницима, Миодраг
Матицки посебно је захвалио одборима Вукове
задужбине за науку и за уметност на њиховом
изванредном раду, који годинама одржавају ви
сок ниво ових награда, водећи рачуна о опре
дељењу Вукове задужбине, у коме централно

место заузима брига за српски језик и ћирили
цу, српску културу и духовност.
Вукова задужбина своје годишње награде за
науку и за уметност додељује од 1990. године.
Награда за уметност додељује се једном аутору

Лозница дародавац
Град Лозница је и ове године расписао
Јавни конкурс за доделу средстава задужби
нама и фондацијама у области уметности
и науке за пројекте који доприносе промо
цији културно-историјског наслеђа везаног
за лик и дело Вука Караџића од значаја за
град Лозницу. Вукова задужбина се прија
вила на Јавни конкурс и добила средства за
своје награде.

Миод
 раг Матицки и Љубинко Ђокић уручују награде Михаилу Ђоковићу Тикалу
и Борису Милосављевићу

за оригинално уметничко дело настало у Ср
бији или иностранству, односно за књижевно
дело објављено на српском језику, а награда
за нау к у дод ељуј е се једн ом аутору за нау ч
но дел о, ориг ин алн и ист раж ив ачк и нау чн и
рад, објављено на српском језику, из научних
облас ти кој им а се бав ио Вук Кар аџ ић – на
ук а о књижевн ос ти, истор иј а, линг вис тик а,
фолклористика, етнологија, етнографија, ет
номузикологија, географија. До сада је 56 ла
уреата примило ово високо признање Вукове
задужбине.
Награда Вукове задужбине састоји се из По
веље, Плакете с Вуковим ликом (рад Небојше
Митрића) и новчаног износа.
На крају свечаности, добитници награда би
раним речима су се обратили присутнима и
захвалили Вуковој задужбини на додељеним и
урученим признањима.
С. В.

Учесници Свечане седнице: Драшко Ређеп,
Слободан Грубачић и Бошко Сувајџић

ДРАШКО РЕЂЕП

СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ

Боје тајне

Књига богате
историографске грађе

Пре говора Драшка Ређепа, на седници је прочитан
краћи извод из образложења Одбора за доделу награде
у области уметности, од 10. октобра 2017. године,
као и два текста из књиге Драшка Ређепа
„Тикало, геније“, коју је објавила
„Просвета“ 2012. године

Е

лијас Канети напомиње
како би требало да из
гледа и да дела отмени,
учени лекар. Он би, ве
ли Канети, за сваког па
цијента пронашао баш његову, и са
мо његову болест. Када сам објавио
књигу „Тикало, геније“ (2012) нисам
је ни насловио иронично, ни услов
но. Тикалова генијалност је безу
словна, и само његова. Велики наш
сликар тајне, магично је оплеменио
видике. Као неподмитљив мађио
ничар, из сваког од својих шеши
ра наговестио је свима нама како
увек иза једног голуба, заиста, изле
ће бар још једна голубица. Познајем
бар седморо људи који тврде како
им је Мирослав Крлежа поклонио
шешир. По тој наивној причи, загре
бачки писац је, у бити, могао бити и
шеширџија. Дакако, све је у зони ле
генде и домишљања, мемоара који
су, како је речено, најатрактивнији
када одступају од историјских и не
историјских истина.
За Михаила Ђоковића Тикала ка
рактеристична су такозвана малена
одступања. Подсетило ме то на давну
изложбу тада знаменитог сликара Бе
оградског круга Сафета Зеца (1974), у
Соренту, у фратарском самостану из
XV века. Сафетове слике су биле по
стављене на свим слепим зидовима и

засвођеним прозорима унутрашњег
дворишта. Сликар је, Тикалов брат по
несаници, своје крошње поставио као
прозоре. Наивни холандски туристи,
разгледали су овај фратарски врт и
тако рећи нико није приметио да су
пред њима и Сафетове слике. Поми
шљали су, вероватно, да су то прозори
који гледају у друго, мало другачије
двориште. Нешто слично се догађа и
са Тикалом. Његови ликови нас по
сматрају стварносније него што ми
гледамо његове изузетне форме.
Близ ак Маг рит у и Чонт вар иј у, у
тренуцима (не)срећног застоја, кат
кад као пред страшним судом, његове
слике маре за укупност. Све је поста
вљено у исти час.
Мис лил ац, муз ич ар, са неп рол а
зном мисијом магичне проницљиво
сти, Тикало је био на прагу бајковитог
Данца Ханса Кристијана Андерсена
који је, први уочио да се наш укупни
социјални живот одвија испод висо
ких крошњи подунавских шума.
Тикало слика крошње као Коро ово
га и прошлога века, али је исто тако
виртуоз, истина не на клавиру него на
усној хармоници као Корто.
Без прекида, међутим, тражи боју
Србије.
Тикал ов о име нос е мног об ројн и
топоними наше џунгле, нашег лави
ринта.

Драшко РЕЂЕП

О

дбор за науку, у саставу:
проф. др Слободан Гру
бач ић, доп ис ни члан
САНУ, председник Од
бора; академик Динко
Давидов, академик Нада Милоше
вић Ђорђевић, академик Предраг
Пип ер, проф. др Љуб инко Рад ен
ковић и др Милоје Васић, имао је
и ове године пред собом више на
учних дела која испуњавају високе
захтеве Правилника о Вуковој на
гради. Одбор је детаљно размотрио
и критички анализирао ужи избор.
Два су дела била с правом одмах из
двојена: књига Бориса Милосавље
вића из Балканолошког института
Српске академије наука и уметно
сти, Слободан Јовановић: теорија, у
издању поменутог института, коју
су препоручила чак четири рецен
зента, и – студија о историји школ
ства у Србији и њеном окружењу,
сјајна књига Александре Новаков
Стубови српске просвете, објавље
на у угледној едицији београдског
Завода за уџбенике у Београду. Од
бор се на крају једногласно прикло
нио суду Балканолошког института,
који је књигу Бориса Милосављеви
ћа и препоручио за награду.
Знам о да је нез ван ичн о чит ањ е
првих сабраних дела Слоб одана Јо
вановића објављених још у оно, како
се некад говорило, мирнодопско вре
ме, имало у новој, послератној Југо
славији и један велики симболични
кап ац ит ет кој и је прем аш ив ао ре
цепцијске оквире: дало је старијима
прилику да се мимо званичне идео
логије или упркос њој, осврну на по
требу поновног, продубљеног читања
једног од најистакнутијих интелекту

алаца осуђеног на губитак држављан
ства и свих политичких и грађанских
права, на потребу призивања поти
снуте или одбачене националне на
учне баштине, док је млађима дало
прилику да се диве стилском обра
сцу који мимо стандардних наратива
и њихових идеолошки искривљених
дискурзивних промена омогућава је
дан начин аргументације као створен
за разумевање најсложенијих, енци
клопедијски разбокорених феноме
на, управо у време када је понестало
не само креативног потенцијала већ
и слободе за тешко замислив удар у
само језгро проблема.
Као стилиста, Јовановић иде стопама
класичних писаца. Близак умереном
„азијанизму“, са краћом и модерни
јом фразом, он уме да прикаже сна
жно и импресивно догађаје о којима
налази често само груба и штура оба
вештења; уме да оживи њихов суви,
календарски карактер. Израз је, наро
чито у раним делима, сентенциозан и
језгровит, пун антитеза које подсећају
на стилске фигуре ретора. Готово сва
његова дела су у истој мери ерудитска,
научно утемељена и лако читљива, јер
нуде логичну синтезу која има своје
унутрашње законе и успоставља ред и
трезвено сагледавање гравитационих
сила које стилиста какав је био Јовано
вић неминовно преображава у естет
ске чињенице првог реда.
Књига Бор ис а Мил ос ав љев ић а о
Слободану Јовановићу стреми слич
ном идеалу у духу данас популарне
„друштвене историје“. Богатство исто
риографског материјала смештеног у
њене корице, на непуних 700 страни
ца, писаних густо, научно, с обимним
научним апаратом, без развлачења и
понављања, где је дужина плод сми

сла за важност детаља а не неспособ
ности да се кратко и сажето изрази,
несумњиво помера границе и шири
оквире познавања историје наше на
учне и политичке мисли.
Печат ове вештине носе чак и ситни,
за историчара неизбежно учестали де
таљи, као што је непрестано одређи
вање места и тренутка, али тамо где
они догађаје објашњавају најближим
узроцима, или само поводима, Ми
лосављевић тражи дубље објашњење,
развејава митове и предрасуде које се
упорно плету око личности овог неже
ње, и целе генерације тзв. белих мо
наха београдске интелигенције, како
их је чаршија називала: браће Попо
вић, Михајла Петровића Аласа, Бране
Петронијевића. Пажљиво су анализи
ране интелектуалне, друштвено-поли
тичке и културолошке прилике, које су
одлучујуће деловале на његов живот.
Испод сага заборава Милосављевић је
извукао и златна пера тадашње кри
тике, великане који су остали стешње
ни у оквирима свог малог језика.
Последице тог доживљаја, које су
вео м а суг ес тивн о, иако пос редн о,
пројектоване на странице ове студије,
оживљене су узбудљивим критичким
рукописом. Стрпљив рад у архивима,
легатима и библиотекама, а пре свега
потреба за систематизацијом големог
опуса, за паралелним читањем, као и
својеврсна „идолатрија детаља“, води
ли су аутора ка томе да раније прику
пљене податке лајтмотивски призива
и систематизује већ у току самог изла
гања; да их, сабране тим ванредним,
интегративним трудом, подастре у ја
сном прегледу, а неке од њих подврг
не критичкој анализи.
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> > > из броја у број > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Управни одбор
На седници одржаној 22. фебруа
ра Управни одбор Вукове задужбине
размотрио је Извештај о реализова
ним програмским активностима Ву
ков е зад уж бин е у год ин и јуб ил еј а
– 80 година од оснивања прве Вукове
задужбине (1937/38) и 30 година од
оснивања данашње Вукове задужбине
(1987) – и утврдио план рада Задужби
не за 2018. годину. Такође, Управни
одбор је размотрио и усвојио Финан
сијски извештај Вукове задужбине за
2017. годину и донео више одлука из
своје надлежности.
Надзорни одбор Вукове задужбине
одржао је 22. фебруара седницу на
којој је размотрио и усвојио Финан
сијски извештај Вукове задужбине за
2017. годину.
С. В.

град и одобрава у ту сврху коришћење
адресе, просторних и техничких усло
ва Заједничког већа општина, Еугена
Кватерника 1, Вуковар“. 
Ж. К.

Борислав Шокчевић
(1948–2018)

Дарови Вуковој
задужбини
Задужбинари, пријатељи и сарад
ниц и Вуков е зад уж бин е дар ив ал и
су овој установи своје књиге и књи
ге других аутора: Маринко Бошњак
и Филип Бошњак из Београда даро

Посета Заједничком
већу општина
у Вуковару
Предс тавн иц и Вук ов е зад уж би
не и Културне заједнице Крајине из
Београда посетили су 16. фебруара
2018. године Заједничко веће општи
на (ЗВО) у Вуков ару. У сад ржајн ом
разговору разм от рили су могућно
сти унапређивања сарадње између
ове две институције са простора Ре
публике Србије и Заједничког већа
општина. Председник ЗВО Срђан Је
ремић угостио је председника Вукове
задужбине др Миодрага Матицког и
председника Управног одбора Вукове
задужбине проф. др Бошка Сувајџи
ћа, те председника Културне зајед
нице Крајине Жељка Кукића, члана
Управног одбора КЗК Слађана Пејића
и председницу Друштва књижевника
Крајине Гордану Јеж Лазић.
Гости су председника ЗВО најпре
упознали са радом ових културних
институција и изнели своје предлоге
за сарадњу. О раду Вукове задужбине
говорио је др Миодраг Матицки који
је пред окупљене изашао с предлогом
о оснивању огранка ове институције
у Вуковару.
У разг ов ор су бил и укључ ен и и
председници Одбора ЗВО за културу
и образовање проф. Небојша Видовић
и проф. Милица Стојановић, као и ди
ректор Српског културног центра, Ср
ђан Секулић.
Директор Српског културног центра
Срђан Секулић упознао је госте са ра
дом ове културне институције и изнео
предлоге на којим пољима би Вукова
задужбина и СКЦ могли да сарађују.
Прихватио је идеју о оснивању огран
ка задужбине у Вуковару и предложио
да две институције потпишу протокол
о сарадњи сличан оном који СКЦ већ
има са Матицом српском.
Заједнички закључак са овог сусре
та и састанка је да простора за култур
ну сарадњу има много и да то треба
користити. Било је речи и о томе да
деца са ових простора већ ове године,
крајем августа и почетком септембра,
буду гости у Вуковој задужбини и Тр
шићу, родном месту Вука Стефанови
ћа Караџића. Председник ЗВО обећао

ЗА СЕЋАЊЕ

Ј

една богата биографија до
бил а је преф икс прош лог
времена. Све нас који смо
дијелили честицу живота
са Бор ис лав ом Шокч ев и
ћем одлазак је затекао неспремне.
Смрт је стигла потпуно неочеки
вано, ненајављено. Сада мислим
како богат је био тај животни пут,
обил ов ао рад ош ћу и бол ом. Ро
ђен је у честитој породици, у се
лу Кијевци надомак Градишке, од
оца Бранка и мајке Саве. Одличан
ученик у свим разредима основ
не школе и гимназије. Већ у ра
ној младости утирао је пут својој
изузетности. Израстао је у будућег
свестраног и раскошног човјека.
Студиј медицине завршава у За
гребу, а цијели радни вијек као ље
кар специјалиста интерне меди
цине ради у Болници у Градишци.

Посвећен породици, остварујући
срећу уз супругу и два сина. А у ду
ши умјетник. Свијет опажа чулом ду
ше. Почињу рани радови у тушу, прво
за себе, а онда изложбе. Своме граду,
хуманости. Све што је дирнуло душу
одговорио је цртеж, црном линијом
срца по бијелим траговима изазова.
Све зрелије, сигурније. Познаје исто
рију свога народа и налази мотиве
за свој рад. Оснива Огранак Вуко
ве задужбине у Градишци и ствара
(својим угледом и радом) најбољи
огранак, са великим бројем прену
мераната и свијешћу људи о значају

Повеља за допринос раду
и развоју Вукове задужбине

Михаило Ђоковић Тикало,
дар Вуковој задужбини

Обележавајући јубилеј Вукове задужбине – 30 година од њеног осни
вања и рада – Управни одбор Вукове задужбине, на седници одржаној
2. новембра 2017. године, донео је одлуку да се истакнутим задужби
нарима додели Повеља за допринос раду и развоју Вукове задужбине
у протеклих 30 година. Међу 12 добитника Повеље био је и Борислав
Шокчевић, за кога је у образложењу речено да му се признање доде
љује за вишегодишњи предани рад у оквиру Огранка Вукове задужбине
у Градишки – Република Српска.

Дан Музеја Вука
и Доситеја

Милан Стојков, портрет Вука
Стефановића Караџића
вали су Библиотеци Вукове задужби
не часопис за децу Мала Србадија из
1907. године.
Радомир Путниковић, књижевник
који живи у Лондону, поклонио је ви
ше књига Вуковој задужбини и две
слике: Мартина Палушке Вече у ковач
ници и Саве Николића Бели коњи.
Милан Стојков, сликар и архитекта
из Сомбора, даровао је Вуковој заду
жбини слику Портрет Вука Стефа
нов ић а Кар аџ ић а. Овај вредн и дар
Задужбини, како је истакао Драшко
Ређ еп, један је у низу поклона које
је сликарска пор одица Стојков: Са
ва Стојков (отац) и син ов и Драган
Стојков и Милан Стојков, подарила
Вуковој задужбини. Дар господина
Милана Стојкова примио је Миод
 раг
Матицки, који је најсрдачније захва

Одлуком Владе НР Србије, 28. фе
бруара 1949. године основан је Музеј
Вук а и Дос ит еј а. Најп ре као сам о
стална установа, а потом у саставу
Народног музеја у Београду, Музеј је
од оснивања до данас смештен у об
новљеној згради Велике школе, спо
менику културе 18. века у Господар
Јевремовој улици.
Поводом Дана Музеја, у среду, 28.
фебруара, у Музеју Вука и Доситеја
било је изложено неколико предме
та збирке Музеја и колекције Народ
ног муз еј а кој и су ретко изл аган и.
Међу њима је мало познат портрет

Димитрије Лакатари,
портрет Вука Караџића, 1832.

Представници Вукове задужбине и Културне заједнице Крајине
посетили Заједничко веће општина у Вуковару
је да ће институција на чијем је челу
помоћи да оно што је на састанку на
челно договорено прерасте у конкрет
ну активност и сарадњу.
У складу с овим договором, Зајед
ничко веће општина Вуковар, дописом
од 22. марта 2018. године, доставило је
Вуковој задужбини Одлуку у којој се
каже: „Савет ЗВО сагласан је са ини
цијативом оснивања Огранка Вукове
зад уж бин е, Краљ а Мил ан а 2, Бео 

За пацијенте био је врховни израз
стручности и хуманости. На посао
није каснио никад, остајао посли
је радног времена због болесника.
Био израз мјере како треба радити
тај узвишени посао.

лио на поклону и истакао да ће Ву
ков а зад ужбин а наћ и нач ин а да у
најскорије време публикује каталог
дарова које је до сада добила и да ће
организовати изложбу дарова у Дому
Вукове задужбине и другим пригод
ним просторима у којима је присутна
Вукова задужбина.
Михаило Ђоковић Тикало, такође,
даровао је своју слику Вуковој заду
жбини (23. маја 2018). 
С. В.

Вука Караџића који је 1832. године
у Бечу насликао Димитрије Лаката
ри (Dem et er Lacc at ar is, 1798–1864),
сликар грчког пор ек ла, акад емс ки
образован на Бечкој ликовној акаде
мији. Портрет доноси један другачи
ји уметнички сензибилитет у односу
на портрете по којима обично памти
мо Вуков лик. Овде је занимљиво и то
што је Вук, гледајући посматрача пра
во у очи, приказан у годинама када
губи косу, а без феса на глави по којем
ће касније увек бити препознатљив.
Овај успели портрет, који нас упућује
у уметничке тенденције и афините
те грађанске средње Европе тридесе
тих година 19. века и, уједно, сведочи
о Вуковом изгледу у његовој 45. го
дини, чува се у Народном музеју од
1860. године.

Имајући у виду да се ове године обе
лежава и 200. годишњица првог издања
Српског рјечника (1818) Вука Стефано
вића Караџића, поводом Дана Музеја
Вука и Доситеја изложена су и њего
ва капитална дела: Српски рјечник из
1818. године и лични примерак другог
и допуњеног издања Српског рјечника
из 1852. године са белешкама и допуна
ма исписаним Вуковим рукописом.
Прво издање Вуковог „Рјечника“ са
држи 26.270 речи које су се користи
ле у говору народа у Србији, Срему и
Војводини, протумачених немачким
и латинским речима. Грађу за израду
речника српског језика Вук Караџић
је почео да сакупља још 1815. године
на наговор Јернеја Копитара, цензо
ра за словенске језике бечке дворске
библиотеке. Рукопис је био завршен
већ 1816. године, али због недостат
ка средстава и полемика са неисто
мишљеницима објављен је у октобру
1818. године.
За друго издање Српског рјечника
Вук је прикупљао грађу од становни
штва Црне Горе, Дубровника, Далма
ције и Хрватске. Изложени примерак
је на листовима средње четвртине да
би са стране стубаца било места за
белешке и допуне. Ради ових допуна
уметнут је, после сваког штампаног
листа, по један празан лист. Белешке
и допуне на музејском примерку ис
писане су Вуковим рукописом. Реч
ник се завршава страном 850, на којој
испод завршетка стоји исписано пе
ром: „У овоме рјечнику има ријечи на
број свега 47.427“.
Заинтересовани посетиоци имали
су прилику да виде и неколико лич
них Вукових свари које је користио у
свакодневном животу, а које до сада
нису нашле место у сталној поставци,
а обилазак музеја је био бесплатан.

Лидија ХАМ МИЛОВАНОВИЋ

Марта Фрајнд
– „У трагању за Лазом
Костићем“, Књижевна
општина Вршац, 2017.
У Дому Вукове задужбине, 26. апри
ла, одржана је Вукова трибина посве
ћена књизи Марте Фрајнд „У трагању
за Лаз ом Кос тић ем“, коју је изд ал а
Књижевна општина Вршац, 2017. го
дине, у Библиотеци „Несаница“. О овом
вредном делу говорили су: др Ана Ба
буц Крду, др Зорица Несторовић, др
Зорица Бечановић Николић, др Дра

огранка. Све што је радио (а радио је
много), рађено је до савршеног.
Круна његовог животног пута је
одлазак у Хиландар, гдје ради као
љекар. Тај боравак је био припрема
за сусрет са Господом. Био је за пра
зник Преображења. Вратио се са пу
та озарен свјетлошћу душе.
За нас, који смо били његови при
јатељи, ово је страшан растанак.
Тринаест година његове страшне
личне драме заорало је бразду у ко
ју је тонула снага.
Одлазак сина и супруге, зауста
вили су замах живота. Поносно је
носио свој страшни усуд. Радио, за
вршавао земаљску мисију и припре
мао одлазак.
Раскошна биографија. Признања,
одликовања, похвале, захвалнице –
у свему бескрајна доброта, истрај
ност и достојанство.
Успомене, бројне, наше, људске.
Отишао је човјек који је умио лице
града новом надом. Велики човјек се
поклонио пред Господом.
Слава нади у васкрсење.
 Радана Вила СТАНИШЉЕВИЋ

шко Ређеп и др Марта Фрајнд. Др Бо
шко Сувајџић, који је био спречен да
учествује у раду Трибине, приложио
је свој писани прилог о књизи.
Књига представља, како је речено
у расправи, изврсну научну студију,
у којој ауторка кроз осам поглавља
осликава свој однос према судбини и
стваралаштву једног од највећих срп
ских песника романтизма. Она тра
га за конт ин уи тетом Лаз е Кос тић а
у оквиру преплитања драмске и пе
сничке уметности, старих Грка и Шек
спира, музике и литературе, српске и
европске књижевности, песништва и
филозофије. За читање ове студије по
требно је одређено предзнање, али је
књига писана јасним и питким јези
ком и тако је компонована да читаоца
подстиче да се још подробније упо
зна са ликом Лазе Костића и његовим
делом. Занимљиво је да је ова књига
настајала током више година и да су
ауторкина сазнања о лику и делу Лазе
Костића у књизи изложена обједиње
но и сажето, у виду синтезе.
Зорица Несторовић у свом прилогу
о овој вредној књизи истиче да је она
компонована складно, писана мани
ром најлепшег научног стила, зани
мљива по увидима и анализама и,
као таква, представља драгоцен до
прин ос проу ч ав ањ им а Кос тић ев ог
стваралаштва. Књига на најлепши на
чин осликава лични ауторкин однос
према судбини и стваралаштву вели
ког песника српског романтизма.
Март а Фрајнд, ауторк а, пос ебн о
подвлачи да ће Лаза Костић и даље
остати тајанствен, да је ово дело њен
допринос сагледавању рада овог зна
менитог српског песника, које остаје
отворено за нова истраживања и иза
зов за нове генерације.

Катарина ГРАНАТА САВИЋ

Задужбинари
Вукове задужбине (100)
Основна школа „Ђура Јакшић“, Оре
шковица, Петровац на Млави: Љубица
Стојиловић, Сања Стјепановић, Дра
гана Животић, Иван Караџић, Драга
на Живојиновић, Бошко Гргић, Весна
Михајловић, Ана Тодоровић, Катица
Јанковић, Ратко Милојковић, Светла
на Демић, Ивана Јовановић, Наташа
Бугар, Славица Гомилановић, Драга
на Петровић, Емина Стојковић, Владан
Скуратенко, Звездана Богић, Мари
ја Траиловић, Јелена Добросављевић,
Иво Ђорђевић, Снежана Стојићевић.
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Осветљен Јовановићев живот

Д

р Борис Милосављевић, виши научни
сарадник, рођен је у Београду 1967. го
дине. Дипломирао је на Одељењу за фи
лозофију Филозофског факултета у Бе
ограду где је завршио и постдипломске
студије. Докторирао је на Факултету политичких
наука у Београду са темом из историје политичких
теорија. Од 1998. је запослен у Балканолошком ин
ституту Српске академије наука и уметности, где је
учествовао у раду више научних пројеката. Осим
награђене књиге Слободан Јовановић: теор
 ија, об
јавио је и књигу Византијска филозофија у сред
њовековној Србији, као и шездесетак радова у на
учним часописима и зборницима. Теме којима се
бавио односе се на историју филозофије, историју
политичких теорија, дру
штвену историју, методо
логију, античку, византиј
ску и савремену филозо
фију, итд.

Алхемичарски врт на сликама

земља без полицијске стеге, али са јаком моралном
дисциплином. Износећи запажања о Швајцарској он
је истицао своја политичка уверења: „Сувереност при
пада народу. Све политичке власти и сва политичка
звања само су овлашћење највише власти народа“. Бо
равак у Швајцарској омогућио је Слободану Јованови
ћу да прво заврши студије на немачком језику а затим
и на француском.
Бавећи се политичким схватањима оца и сина,
аутор указује на разлике у њиховим политичким
ставовима. Он напомиње да је Владимир Јовановић
прихватао неке идеје француских радикалних леви
чара. Међутим, он никада није одступао од својих
либералних уверења о праву сваког на политичку
различитост. Нису му биле прихватљиве како апсо
лутистичка власт (због че
га је једн о врем е и био у
немилости у Србији), тако
и револуционарне методе
за смену власти, нити иде
ја колективизма. Одблесак
Књига Бор ис а Мил ос а
његових политичких схва
вљевића Слободан Јовано
тања види се и у именима
вић: тео р иј а, предс тав ља
која је дао својој деци – сину
обимн о нау чн о дел о (651
Слободан, а ћерки – Правда,
стран а), кој е освет љав а
а која у то време нису била
живот и дело једног од нај
позната у Србији.
значајнијих српских инте
Критикујући ставове сво
лектуалаца прве половине
га оца Владимира, Слоб о
XX века – Слободана Јова
дан Јовановић истиче да су
нов ић а, проф ес ор а Прав
он, и његови савременици
ног факултета у Београду,
били убеђени да је њихово
акад ем ика и једн о врем е
политичко гледиште засно
предс едн ика Српс ке кра
вано на научним доказима.
љевске академије, ректора
Реч је о њиховим ставовима
Београдског универзитета,
да држава треба да почива
председника Југословенске
на јединству науке, слободе
ратне владе у избеглиштву,
и нације. Међутим, њихов
аутор а двад ес ет ак мон о
материјализам и позитиви
граф иј а о знач ајн им по
зам имају филозофску, а не
литичким, социол
 ошким и
емпиријску основу. Управо
фил оз офс ким питањ им а.
та теорија о јединству ли
Због подршке коју је Ратна
бер ал из ма, поз ит ив из ма
влад а дав ал а четн ичком
и нац ио н ал из ма леж и у
пок рет у Драже Михаи л о
основи француске просве
вића, Јовановић је на суђе
титељске филозофије, која
њу Дражи Михаиловићу и Љубинко Раденковић
је Влад им иру Јов ан ов ићу
другима 1946. године осу
била блиска.
ђен у одсуству на казну ли
Схватања о друштву, која
Књиг а Бор ис а Мил ос ав љев ић а „Сло
шења слободе у трајању од
износи Слободан Јовановић
бодан Јовановић: теор
 ија“, представља
20 година.
више су примерена савре
обимно научно дело, које осветљава жи
Пратећи научно и поли
меном европском грађан
вот и рад једног од најзначајнијих српских
тичко деловање Слободана
ском друштву.
интелектуалаца прве половине XX века –
Јовановића, аутор детаљно
Оно што краси ову књигу
Слободана Јовановића, професора правног
изучава и живот и дело ње
јесте и њена акрибичност
факултета у Београду, академика и једно
говог оца – Владимира Јо
и док ум ент арн ост. Аутор
време председника Српске краљевске акаде
ван ов ић а, пол ит ич ар а и
је проучио архивску грађу,
мије, ректора Београдског универзитета,
пуб лиц ис те (1833–1922).
како ону у државним архи
председника Југословенске ратне владе у из
Опет, кроз историјат поро
вима, тако и ону коју чувају
беглиштву, аутора двадесетак монографи
диц е Јов ан ов ић, у књиз и
поједине грађанске породи
ја о значајним политичким, социолошким
се на документован начин
це. Са великом пажњом Ми
и филозофским питањима.
прик аз уј е и тум ач и дру
лосављевић је проверавао
штвен а истор иј а Срб иј е
низ појединости из ранијих
краја XIX и почетка XX ве
биографија Слободана Јова
ка. У књизи се осветљава рад многих институција и новића, али и појединости о животу и раду његових
помињу многе јавне личности Србије тога времена. савременика, с којима је он био у контакту. Са исто
Из књиге Милосављевића види се велика брига таквом детаљношћу тражио је теоријске и филозоф
Владимира Јовановића да својој деци – Слободану и ске основе његових правно-политичких идеја. То је
ћерки Правди обезбеди најбоље европско образова подразумевало истраживање филозофских теорија
ње. Ради њиховог студирања, а и из политичких раз неких крупних европских мислилаца, који су могли
лога, цела породица се сели прво у Минхен, а затим утицати на формирање идејних концепата Слобода
у Цирих и Женеву. Пада у очи са каквом лакоћом су на Јовановића.
неке српске породице, ради образовања своје деце
Књига указује да је прећуткивањем дела Слобода
привремено одлазиле у иностранство, без икаквих на Јовановића, те забраном његовог прештампавања
административних препрека европских држава. Сти у послератној Југославији, изазвана огромна празни
че се утисак да је Европа тога времена била много на у развоју политичких идеја у Србији. У исто вре
више заједница слободних грађана, која је без подо ме она сведочи и о олаком брисању интелектуалних
зрења гледала на Србију него што је она данас.
величина српског народа, а све ради очувања тота
Владимир Јовановић је изабрао Швајцарску, јер је литарне власти.
сматрао да је то земља реда и штедње, слободе и реда,

Љубинко РАДЕНКОВИЋ

Позив за награде Вукове
задужбине за 2018. годину

В

укова задужбина од
1990. године додељује
годишње награде за
науку и за уметност.
Ове године награђује
се по једно дело у области науке
и уметности, објављено, изведе
но 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
иностранству, односно за књижевно
дело објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се јед
ном аутору за научно дело, ориги
нални истраживачки научни рад,
објављено на српском језику, из на
учних области којима се бавио Вук
Кар аџ ић (нау к а о књижевн ос ти,
историја, лингвистика, фолклори
стика, етнологија, етнографија, ет
номузикологија, географија).
Награда се не додељује за критич
ка издања, зборнике радова, анто

логије, приређивачке послове и за
магистарске тезе и докторске ди
сертације.
Наг рад а се сас тој и од пов ељ е,
плакете са Вуковим ликом и нов
чаног износа.
Предлоге за награде могу подно
сити појединци, научне и просвет
не установе и установе културе, као
и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбо
ри Вукове задужбине за науку и за
уметност.
Позивамо заинтересована прав
на и физичка лица да пошаљу пред
логе за награде Вукове задужбине
за 2018. годину.
Уз предлог треба доставити обра
зложење и два примерка дела ко
је се предлаже за награду (ако је у
питању књига или друга публика
ција).
Предлози се достављају до 1. ок
тобра 2018. године, на адресу: Вуко
ва задужбина, 11000 Београд, Краља
Милана 2.
С. В.

С

коро сам имао ту част и при
вил ег ију да свој им скром
ним миш љењ ем доп рин е
сем да управо маестро Тика
ло постане лауреат награде
Вукове задужбине. Али наше познанство
траје много дуже, још из осамдесетих го
дина и изложби у Цвијети Зузорић. Ме
ђутим, моје познанство са његовим сли
кама је још старије. Први пут када сам
видео једну од Тикалових слика било је
довољно да га препознам у свакој сле
дећој на коју сам налетео. Тај снажан
и јединствен утисак који оставља сва
ко његово дело непогрешиво вам се ја
вља сваки пут пред његовим платном.
Утисак да сте ушли у неку бајку, фанта
стичну и помало уврнуту, тачно у њену
средину, са свим њеним ликовима, до
брим вилама и ђаволима, чудовиштима,
зверима и принцезама, злим краљеви
ма и анђелима.
Али уметнички значај и значење Тика
лових слика оставићу ликовним критича
рима који сигурно више знају о томе. Ја
могу да причам само у своје име, у име
посматрача који као да бива усисан у целу
ту његову тајновиту фантазмагорију. Сва
ко од нас би могао да исприча другачију
бајку гледајући једну слику, откривајући
сваким погледом нови и нови слој, неки
нови лик, нека нова врата или прозор или
степенице...
Шта ме је први пут освојило у Тикало
вом сликарству? Па, не могу да побегнем
од себе – ја сам у души архитекта, а негде

Милан Стојков
у мени чучи и мали сликар, као сијамски
близанац.
И то сам и запазио: у том дивљем пеј
зажу, у тој сулудој сценографији извиру
зграде, куће, куле и замкови, измишљени
градови, тајна врата и тамни прозори, зар
ђале капије и мрачни сокаци. И одједном
се враћам у детињство, у своју машту, међу
дрвене коцке од којих сам као дечак пра
вио своје куле и замкове, своје замишљене
градове у којима су се одвијале моје бај

ке. Враћам се међу своје прве цртеже кућа,
зграда, градова, а и људи...
Све оно што сам први пут открио у исто
ријама уметности код Хијеронимуса Боша,
код Бројгела, Пусена, Тинторета и што ме је
опчинило, открио сам и код Тикала, али на
другачији начин. Та архитектура у слика
ма је једнако уврнута као и ликови из ње
гових бајки. Какав мора да је ум увезан са
вансеријским талентом који смисли тако
невероватне ликове и градове?
Као свој суштински проблем, наш Ти
кало поставља сучељавање стварности и
фикц иј е. Свак а је слик а једн а драмс ка
предс тав а у кој ој, разм еш тен а у меком
осветљењу езот ер ичн ог пејз ажа, орг иј а
карн ев алс ка свита инс ект ои дн их чуд о
виш та и беск рајн о обиљ е жив от ињс ких
облика и сподоба, сабласних и неуништи
вих, које постају својеврсни прототипови.
Тикало свој алхемичарски врт насељава
прецизним метаморфозама, сликовитим
предочавањима неке нар одске мистике.
У центру његових слика и цртежа је ал
хемичар, а около су чудовишта, мутанти,
хом унк ул ус и, гном ид и, тап ир и, лет ећ е
свињ е, нос ор оз и те раз ни друг и инс ек
ти. Тако се остварује, како је то неко већ
лепо приметио, медијални спој лепоте и
нак аз нос ти у ком е се реф лект уј е сјај и
ужас неког давно минулог доба које мо
же бити и наше.
Још од Хијеронимуса Боша и Бројгела,
постоји у европској уметности склоност
ка представљању чудовишних бића. Ти
кало, тај бурлескни песник и драматург
једне радосне апокалипсе, смешта своја
фантастична бића у дели
кат ан декор, у свој у сли
карс ку фант аз иј у. То је
метаморф оза животиње у
чов ека и обратн о, деф ор
мисање стварности у хије
рархијској распоређености
по вел ич ин и и пол ож ај у.
Све је на Тикал ов им сли
кама и цртежима изведе
но супериорном занатском
техником, мешавином тех
ника са преображавањима
и хуморним гестом. Све је
ту, као каквим ретким зачи
ном, зачињено драгоценим
зрн ом нек ак ве луд ос ти,
или боље, хумором надре
ал ис тичк ог пор ек ла. Ху
морна рескост битна је код
овог сликарства, с тим што
је она органски део Тика
лов е прир од е, а не неш то
што је школски преузето и
наслеђено.
Његово сликарство и ње
гову необичну зоолатрију
ишчитавамо и као својевр
сни приручник фантастич
не зоо л ог иј е, изм аш тан е
нем ан и, чуд ов иш та, вра
гови и хобити, упућују на
средњовековну зоолошку симбологију, та
ко да бисмо полазећи од Тикалових слика,
могли извести читаву једну теорију зооло
шког симболизма. А овај уметник говори
језиком снова, откривајући оно што нам
нису рекли Хијеронимус Бош и Бројгел.
Не могу а да не споменем Шејкине ре
чи да слика мора поново постати предмет
драгоцен, како за онога ко га слика тако и
за онога ко га посматра.

Милан СТОЈКОВ

Признање научном раду

Д

аме и господо, поштова
ни предс едн ич е Скуп
штине Вукове задужби
не, председниче и чла
нови Одб ора за доделу
награда Вукове задужбине, захва
љујући на награди за књигу Слобо
дан Јовановић: теор
 ија хтео бих да
истакнем да је Слободан Јовановић
писао о Вуку Караџићу као рефор
матору језика, сведоку историјских
догађаја и писцу историје, скупља
чу народних песама и великом ути
цају који је имао на Србе у 19. веку,
о чему има речи и у позно објавље
ном Једном прилогу за проучавање
српског национ
 алног карактера. Го
ворећи о свом оцу, Владимиру Јова
новићу, Слободан Јовановић је на
гласио да је прва књига коју му је
дао у руке кад је науч
 ио да чита би
ла збирка Народних песама које је
објавио Вук Караџић: „То је требало
да удари темељ мом националном
васпитању“.
Истакао бих и да ми је посебно дра
го што је вест о награди коју је добила
књига коју сам објавио у издању Бал
канолошког института Српске акаде

мије наука и уметности примљена и
препозната код свих колега као при
знање научном раду којем су посве
ћени наши научни институти.
Истражујући и анализирајући текст
Слоб одана Јовановића ред по ред и
реч по реч хтео сам да будем опре
зан и детаљан тумач његових рече
ниц а и мис ли дан аш њем српс ком
читаоцу. Временска дистанца и број
не пром ен е у друш тву дел е нас од
његовог времена и неретке су погре
шне процене његових речи и ставова
проузроковане променама кроз ко
је су прошли српски језик и значење
појединих појмова, као и наше дру
штво. Тумачење његових реченица
представља посебан херменеутички
захват, јер се мора водити рачуна о
свакој речи, реченици, параграфу и
мисли исказаној у реченици, пошто
се Јовановић користио низом асоци
јација и сократовском иронијом, под
разумевајући многе референце које
се не могу разумети ако се не узме у
обзир његово изузетно темељно и ши
роко опште образовање и књижевно
васпитање.
Осим дела мора се узети у обзир и
време, епоха, као и његова личност и

утисак који је остављала на савреме
нике. Савременици су оставили све
доч анс тва да је бил о дан а кад а су
сви питали какво је његово мишље
ње о неком политичком догађају, ка
рактеру личности, књижевном делу
или позоришном комаду. Слоб одан
Јовановић је био Београђанин, одме
рен и духовит, пристојан и пријатан,
професор без професорског става, ве
лики правни ауторитет лишен сваке
позе, филозоф благе ироније, арбитар
нових научних и књижевних дела и
књижевног укуса. Његова дела су се
читала са дивљењем и с нестрпљењем
су ишчекивана нова.
Идуће године, када обележавамо
150-год иш њиц у рођ ењ а Слоб од ан а
Јовановића, биће прилике да се ње
гово дело, личност и време осветле из
различитих углова и да се препозна
и протумачи његова порука и прими
савет од некога ко је био „свој на сво
ме“ и истински добронамеран.
Зах ваљуј ем свим а кој и су дан ас
дошли на доделу награде Вукове за
дужбине за књигу посвећену делу и
животу Слободана Јовановића.
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Промоција „Данице“ на Коларцу

ЛИЧНИ СТАВ

Година јубилеја

Пет минута за „Даницу
за младе“

Т

радицион
 ално, Даница за 2018. годину
представљена је у Малој сали Коларче
ве задужбине двадесет деветог јануара.
Јубиларно, двадесет пето издање срп
ског народног илустрованог календара
посвећено је Години јубилеја. Многобројној публи
ци у Коларцу Даницу су представили уредник др
Миодраг Матицки, председник Управног одбора
Вукове задужбине проф. др Бошко Сувајџић и про
фесорка Данијела Ковачевић Микић.
Представљајући ново годиште Данице Матицки је
рекао да је као и у сваком годишту и у овој Дани
ци објављен Месецослов, за Србе сва три закона, а
задржане су редовне рубрике: Осветљења, Народна
књижевност и уметност, Светосавска читанка, Је
зик, Описаније намастира, Први српски устанак, На
родни кувар, Астрономија, Задужбине, као и списак
пренумераната.
Према речима Матицког, јубиларно годиште Да
нице својеврсна је споменица у част тридесетого
дишњице постојања и рада Вукове задужбине. Она
је, истовремено, посвећена низу јубиларних година
установа и значајних посленика у српској науци и
култури. Захваљујући прилозима које је приредио
Жарко Рошуљ, поред Иве Андрића и његовог дела,
чију год иш њиц у обе
леж ав ам о, нис у за
о б иђ ен и ни Тео д ор
Павловић, Мони де Бу
ли, Станислав Винавер,
нит и пак судб оносни
догађаји за српски на
род, попут атентата на
кнеза Михаила Обре
нов ић а 1867. год ин е.
Жарко Рошуљ већ пуне
две деценије у Даници
уобл ич ав а тем атс ке
зборн ик е: Шаљ ив ац
са прил оз им а из ста
рије књижевне перио
дике, те Српски кувар,
старајући се да Даницу
учини читаоцима за Учесници скупа
нимљивом. Академик
Светислав Д. Божић објављује своју беседу посвећену
седмом веку манастира Троноше, прве Вукове школе.
Aкадемик Видојко Јовић осветљава лик и дело белог
Руса академика Владимира Ласкарева, који је своје
капитално дело посветио Србији. Професор Љубинко
Раденковић већ годинама у Даници заокружује свој
рад на Српском народном календару, Никола Бура
исписује из године у годину Летопис XXI века, ис
траживач Станиша Војиновић већ више од деценије
пружа нам увид у сакупљачки труд сакупљача на
родних умотворина, Вукових следбеника у 19. и по
четком 20. века, чији су записи остали расејани по
књижевној периодици.
Овога пута, блок од десет штампарских табака по
свећен саопштењима са округлог стола којим је у
Тршићу, 15. септембра 2017. године, отворен веле
лепни Образовно-културни центар „Вук Караџић“,
још један је дар читаоцима. О вредности овога на
учног зборника најбоље говоре имена аутора, позна
валаца Вуковог живота и дела и књижевника, који
су се придружили модераторима овога скупа, Мио

драгу Матицком, Бошку Сувајџићу и Дејану Михаи
ловићу, уреднику Лагуне: Габријела Шуберт, Радован
Бели Марковић, Сава Дамјанов, Светислав Басара,
Милош М. Ковачевић, Јанко Вујиновић, Душан Ива
нић, Александар М. Милановић, Бранко Златковић
и Станиша Војиновић.
Матицки је са посебним поносом говорио о свеча
ној академији поводом јубилеја Вукове задужбине
одржаној у Српској академији наука и уметности. Он
је истакао да су честитке Вуковој задужбини упути
ли председник академије, Владимир С. Костић, Ње
гова светост патријарх српски господин Иринеј, који
је Задужбини уручио и Орден Светог деспота Стефана
Лазаревића, као и господин Владан Вукосављевић,
министар културе и информисања.
У одељку Осветљења, указао је Матицки, издвојили
смо део из дневника Драшка Ређепа Уосталом, об
јављеног 2016. године, у којем налазимо аутентично
и искрено изражено сећање акадамика Наде Мило
шевић Ђорђевић на сарадњу Драшка Ређепа и акаде
мика Дејана Медаковића, некадашњег председника
Вукове задужбине.
О Даници за младе, поводом десетог броја, изузет
но надахнуто говорила је Данијела Ковачевић Ми
кић сагледавши је као „дидактичку ризницу“. Она
је у свом излагању пружила ваљане аргументе да
се ово гласило за мла
де предл ож и као ал
терн ат ивн а лект ир а
за рад у нас тав и по
школ ам а. Ков ач ев ић
Мик ић је указ ал а да
најчешћи вапај који од
данашњих наставника
чуј ем о јес те жал што
млади више не читају
као пре, што их је те
шко приволети књизи.
„А Даница за младе не
наметљиво нуди једно
свевремено методичко
упутство свим настав
ниц им а, али и свим
род ит ељ им а: зар аз и
мо своју децу сопстве
ном радошћу читања
и стварања! Читава уредничка концепција глав
ног и одговорног уредника др Миодрага Матицког
и његових сарадника почива управо на тој читалач
кој озарености. Стога ми Даница за младе у много
чему личи на раскошну књижевну харфу пуну пе
дагошких жица и тонова“, истакла је Данијела Ко
вачевић Микић.
Своју песму Спомен-поље, публици која је те вече
ри дошла на промоцију у Коларац, говорио је др Бо
шко Сувајџић.
На крају вечери, уредник Матицки присутнима у
Малој сали Коларчеве задужбине открио је да ће те
ма следећег, двадесет шестог годишта Данице бити:
Дозиви и одзиви српских песника. Вече је завршено
песом Лазе Лазића Циметова ружа.
Промоцију Данице на Коларцу својим уметничким
интерпретацијама улепшала је глумица Биљана Ђу
ровић. У музичком делу, Стихиру Светом Сави извео
је Драган Р. Млађеновић који је у овом годишту Да
нице објавио прилог о старом српском појању.

Душица МАТИЦКИ

К

ада су ме позвали да у пет
мин ут а предс тав им „Да
ницу за младе“, помисли
ла сам да је то нем огућ е.
Како у пет минута да стане
похвала школском забавнику који је из
никао пре десет година као додатак „Да
ници“, а убрзо израстао – на ползу на
ставницима, ђацима и родитељима – у
ризницу образовноваспитних садржаја
чије излажење подржавају, с крупним
разлозима, и Министарство културе и
Министарство просвете које сваке годи
не поклања по један бесплатан приме
рак за школске библиотеке.

ба и виртуелног живота наше деце утиче
застрашујуће на мањак емпатије код њих,
на шкртост емоција, на отуђеност. Док су
старије генерације плакале читајући поје
дина књижевна дела, млади данас на њих
често остају равнодушни и без емотивне
реа кц иј е. Зато је наш а дуж ност, изм еђу
бројних других, сачувати душе, танане и
крхке, способне са разноврсна емотивна
трепер ења, у чему „Даница за младе“ и
књижевношћу за децу и дечјом књижев
ношћу нема премца.
Довољно је осврнути се на рубрике „Да
нице за младе“, па разумети њену културну,
образовну и васпитну мисију. У њој су песме
и приче наших најпознатијих писаца, што
Најчешћи вапај који од данашњих на оних који су нам савременици, што оних ко
ставника чујемо јесте жал што млади више ји са нама живе својим делима, али и посеб
не читају као пре, што их је тешко приво но издвојене басне и афоризми као форме
лет и књиз и. А „Дан иц а за
кој им а се најл акш е
млад е“ нен ам етљив о нуд и
утиче на младу душу
једно свевремено методичко
подобну воску, ту су и
упутство свим наставници
дела посвећена сло
ма, али и свим родитељима:
вима, тј. језику, ту су и
ЗАРАЗИМО ДЕЦУ СОПСТВЕ
мудролије и заврзла
НОМ РАДОШЋУ ЧИТАЊА И
ме и шале и шаљиви
СТВАРАЊ А! Чит ав а уред
јеловници, али ту су
ничка концепција главног и
и час описа часопи
одговорног уредника др Ми
са, који негује општу
одрага Матицког и његових
културу читалаца, и
сарадника почива управо на
савети за лепо пона
тој читалачкој озар ености.
шање и препоруке за
Стога ми „Дан иц а за мла
читање и историјати
де“ у мног о чем у лич и на
најпознатијих и нај
раскошну књижевну харфу
успешнијих школа у
пуну педагошких жица и то
Србији (овог пута ОШ
нова. Брижљиво одабраним Данијела Ковачевић Микић
„Краљ Петар Први“ из
рубрикама, брижљиво ода
Београда са три сто
браним делима, што из старијих времена, тине генерација ученика), ту су и хронике
што их савременог доба, „Даница за мла за културну историју важних догађаја (нпр.
де“ не подилази комерцијалним захтеви шест деценија „Змајевих дечјих игара“). А
ма и суноврату површности потрошачког надасве, ту су и руке увек раширене за мла
друштва, јер су њени императиви, с јед де ствараоц
 е!
не стране, сачувати оно што јесте морал
Представљаћемо „Даницу за младе“ на
на вредност нашег патријархалног бића, посебним промоцијама, али ћу вам сада
а при том бити и свеж, нов, савременим као мамац за читање навести само неколи
нараштајима подобан, духовит, питак, а с ко имена, поред већ споменуте Владисла
друге стране, очувати српски језик, српско ве Војновић, писаца и песника чија дела
писмо и високу литерарну вредност којом красе овогодишње издање: Душан Радо
се најбоље развија књижевни укус младих вић, Десанка Максимовић, Драган Лукић,
читалаца, што све заједно доприноси очу Игор Коларов, Раша Попов, Љубивоје Ршу
вању вуковске традиције.
мовић, Мошо Одаловић, Слободан Стани
Такав приступ речито доказује и ового шић, Дејан Алексић и бројни, бројни други
дишње издање: од личности године Вла ствараоци који већ чине историју књижев
диславе Војновић, коју бисмо ми у Чачку ности за децу.
прочитали као Вла-ДИС а ЛАВ, јер се пое
А много више о „Даници за младе“ говори
тично а лавовски бори за младе читаоце њена уводна илустрација на којој је дечак
урб ан им, сав рем ен им јез иком, протка којем девојчица мери колико је израстао. У
ним финим хумор ом, и приступом који тој је слици суштина коју желим да вам пре
при том чува све васпитне постулате, па несем: Да, са „Даницом за младе“ се и брже
до награђених ђачких радова посвећених и лепше и више расте! Па растимо још дуго
мајкама, тој дивној, великој теми, из којих сви заједно – деца у честите људе који по
бих посебно издвојила једно поетско сећа штују вуковску традицију, а људи у децу која
ње на мајку које више нема, баш зато што се још увек радују лепим речима!
проблем савременог информатичког до

Данијела КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ

Педесет четврта Вукова награда
Вукова награда додељује се појединцима и установама за нарочите резултате остварене у стваралачком раду
на ширењу културе, образовања и науке у Републици Србији и на свесрпском културном простору

Н

а свечаности у Пред
седништву Републи
ке, Културно-просвет
на зај едн иц а Срб иј е
уручила је 54. Вукову
награду истакнутим појединцима
и установама за нарочите резултате
остварене у стваралачком раду на
ширењу културе, образовања и нау
ке у Републици Србији и на свесрп
ском културном простору.
Награде су добили: Драган Бартула,
сликар из Лознице; Бранислав Баћо
вић, привредник и мецена културе (Бе
оград); Никола Гогић, музеолог, Ужице;
Дечји културни центар Београд; Драган
Драшковић, музеолог, Краљево; Драган
Којић, културни посленик, Нови Сад;
Боривој Попржан, сликар и графичар
из Новог Сада; Дејан Савић, диригент
и управник Нар одног поз оришта у
Београду; Јовиша М. Славковић књи
жевник (Гуча) и Бранко Станковић, но
винар РТС-а, Београд.
Изузетна Вукова награда припала
је Богословији Светог Кирила и Ме
тодија из Призрена, Галерији Матице
српске, Нови Сад и Милки Стојановић,
оперској уметници из Београда.
Добитнике је поздравио министар
културе и информисања Владан Вуко

сављевић приметивши да су вредни
посленици културе добили признање
које сведочи да је њихов рад препо
знат и вреднован високим Вуковим
именом. Вукосављевић је подсетио и

где би нас река историје одвела да
није било њега. Нагласио је да је Вук
подарио јасан и разумљив језик чита
вом културном простору од Драча до
Сентандреје, Темишвара и Трста и да

у оном најширем и најлепшем сми
слу, била присутна и важна у сваком
кутк у Срб иј е. „Чув ал и смо обич ај е,
традицију, језик и писмо, али и отва
рал и нов е путев е млад им ствар ао 
цима“, додао је Ајдачић.
Ајдачић је подсетио да се прошле
године навршило 230 година од ро
ђења Вука Стефановића Караџића и
170 година од значајне 1847, „године

Жири за доделу
Вукове награде
за 2017. годину

Добитници 54. Вукове награде
на рад Вука Стефановића Караџића
као „утемељивача српске ренесансе“
којим је трасирао пут развоју српског
језика и писма.
Министар је, затим, рекао да је Ву
ков рад био и да је и данас изложен
критикама, али да не можемо знати

Фото Танјуг/Раде Прелић

је данас наш задатак да чувамо срп
ски језик и српско писмо.
Генерални секретар Културно-про
светн е зај едн иц е Срб иј е Жив ор ад
Ајдачић истакао је да је за 62 годи
не, колико постоји ова институција,
урађ ен о мног о тога да би култ ур а,

Проф. Момч ил о Ант он ов ић,
академски сликар, Београд, ака
дем ик проф. Свет ис лав Бож ић,
композитор, председник жирија,
Београд, проф. Милован Витезо
вић, књижевник, Београд, др Жар
ко Дим ић, истор ич ар, Сремс ки
Карловци, Бора Дугић, музички
уметник, Београд, Рада Ђуричин,
драмска уметница, Београд, проф.
Драган Мраовић, књижевник и
књижевни преводилац, Београд,
и Селимир Радуловић, књижев
ник, Нови Сад.

Вукове победе у којој је коначно дока
зао да је српски народни језик једи
ни прави језик Срба“. Цитирао је Вука
из предговора Српском буквару: „Што
су гођ људи на овоме свијету изми
слили, ништа се не може испореди
ти с писмом. Пријатељу или знанцу
своме, који је на далеко преко бије
лог свијета, послати мисли своје на
комаду артије; читати што су други
писали прије двије иљаде година и
написати да могу други послије не
кол ико иљад а год ин а читат и; то је
наука, која ум љуцки готово прева
зилази и могло би се рећи да је онај
који је први њу измислио, био више
Бог него човек. Писмо је отворило пут
уму људскоме“.
„То је данас наш задатак, да сачува
мо језик и писмо, језик као основни
идентификациони код једног народа
у којем се чува вековно, миленијум
ско знање, историја, традиција, све
оно што један народ чини посебним,
али му и отвара равноправно место у
породицама других народа. Морамо
да чувамо и негујемо наше писмо, на
шу српску ћирилицу којом треба да се
поносимо, али и да је књигама, науч
ним делима и комуникацијом преко
нових електронских медија, предамо
у наслеђе својим потомцима“, нагла
сио је Ајдачић.
Подсетио је на поруку Душка Радо
вића: Волите српски језик свакога да
на помало. Српски језик нема никога
другог осим нас.
Поред министра културе, свечано
сти си присуствовали председница
Нар одне скупштине Маја Гојковић,
градски секретар за културу, Ивона
Јевтић, представници установа кул
тур е, нау ке, прос вете и верс ких за
једница и бројне личности из јавног
живота.

Снежана БОЈИЋ
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У сусрет 16. Међународном
конгресу слависта
Ове године Београд и Србија
биће средиште светске
славистике, центар
славистичких дешавања
и место сабирања слависта
из целога света. Биће присутни
представници из 42 земље
– чланице МКС-а,
од Аустралије до Јапана,
у којима се проучава
славистика

М

еђународни конгрес слависта
је најзначајнија међународ
на славистичка научна смо
тра у свету, која се одржава
сваке пет е год ин е. Управ о
је на Међународном састанку слависта ко
ји је одржан у Београду од 15. до 21. септем
бра 1955. године донета одлука о формира
њу Међународног комитета слависта (МКС),
председништва светског славистичког покре
та, у циљу неговања међународних веза из
области славистике и обнављања традиције
славистичких конгреса, који су организова
ни почев од првог Међунар одног конгреса
словенских филолога у Прагу 1929. године.
Први председник Међунар одног комитета
слависта био је чувени руски лингвиста В.
В. Виноградов.
Дуго је идеја о узајамности словенских наро
да, језика и култура дозревала у веку који је за
нама. Пре непуних сто година, деценију после
Великог рата, коначно је реализована велика
словенска идеја, на којој су истрајавали најве

ћи славистички умови света – одржавање Првог
конгреса словенских филолога 1929. у Прагу, уз
истакнуто учешће словеначког филолога Матије
Мурка, професора Карловог универзитета у Пра
гу. Обраћајући се учесницима Првог конгреса,
Александар Белић, српски лингвиста века, из
разиће сву отмену величанственост догађаја на
који се толико дуго чекало: „Али као што се види,
било је потребно да се изврше огромне промене,
да се после једног крвавог рата, по страхотама
једног од најкрвавијих откад свет постоји, сло
венски народи ослободе, па да данашњи научни
састанак наш, тако отмен по циљевима својим, а
тако оправдан по својим разлозима, буде оства
рен у пуном обиму своме“ („Први конгрес сло
венских филолога у Прагу 1929, 6–13. октобра“,
Јужнословенски филолог).
Двадесети век, барем његова прва половина,
представља снажан узлет славистичке мисли
код нас. Тако, прве деценије XX века обележа
ва појава најистакнутијег часописа за језичка
питања, Јужнословенског филолога (1913). То је
време када су, у великој мери настојањем Алек
сандра Белића, најзначајнија имена европске
и светске славистике, као што су Антоан Мејe,
Стјепан Куљбакин, Казимир Њич, после Другог
светског рата Андре Вајан, Роман Јакобсон, Ан
дре Мазон, Виктор Владимирович Виноградов,
саставни део и наше научне мисли. Забележено
је Белићево залагање да се у Српску академију
прими истакнути пољски научник Тадеуш Лер
Сплавињски, и то у време када је Пољску већ
напала нацистичка Немачка.
Не треба сметнути с ума: Србија и Југославија
су у историји славистике од почетка заузимале
истакнуто место. Стога је Трећи, пионирски ме
ђународни славистички конгрес (Други је одр
жан у Варшави и Кракову 1934) организован у
Београду, али није и одржан. Академик Алек
сандар Белић, тадашњи председник САНУ, го
дине 1939. спровео је свеобухватне припреме
за одржавање Трећег конгреса слависта у Бео
граду. Одштампани су и конгресни материјали.

Бошко Сувајџић, председник
Међународног комитета слависта
Конгрес, међутим, није одржан због избијања
Другог светског рата. Треба забележити да ће
следећи конгрес, у Москви 1958. године, понети
име Четвртог конгреса. Тиме је прећутно одато
признање напорима Александра Белића на ор
ганизовању Трећег конгреса.
Међун ар одн и конгрес слав ис та, 16. по ре
ду, који ће бити одржан у августу 2018. године
на Филолошком факултету Универзитета у Бе
ограду, на тај начин, биће први Међународни
славистички конгрес који ће се после овог пи
онирског, херојског раздобља српске и југосло
венске славистике одржати у Београду.
На 15. Међународном конгресу слависта који
је одржан у Минску (Белорусија) 2013. године,
у великој мери залагањем проф. др Слободана
Ж. Марковића, дугогодишњег српског представ
ника у МКС-у, Република Србија једногласно је
добила подршку Међународног комитета сла
виста да се 16. Конгрес слависта организује у
Београду 2018. године.

Овим су остварени циљеви које су давно пред
српску науку поставили Александар Белић, Па
вле Поповић и други угледници српског народа
и светске славистике. То значи да ће ове, 2018.
године Београд и Србија бити средиште свет
ске славистике, центар славистичких дешава
ња, место сабирања слависта из целога света
(42 земље чланице МКС-а, у којима се проучава
славистика, од Аустралије до Јапана).
У складу са одлуком да се 16. Међународни
конгрес слависта одржи у Београду, на 15. Кон
гресу у Минску изабрано је ново руководство
Међународног комитета слависта, које, по тра
дицији, у петогодишњем периоду између два
конгреса, предводи светску славистику.
У току су свеобухватне припреме за одржа
вање конгреса слависта у Београду. Формирани
су организациони и програмски одбори, раз
мотрена је, дефинисана и усвојена тематика
конгреса.
Усвојен је програм конгреса, одређен датум
његовог одржавања (20–27. август 2018), потвр
ђени су организатори (МКС, Савез славистичких
друштава Србије) и суорганизатори (Филолошки
факултет Универзитета у Београду, Српска ака
демија наука и уметности). Конгрес се одржа
ва под високим покровитељством председника
Републике Србије и града Београда.
Не треба заборавити ни специјалне теме кон
греса: Двеста година Српског рјечника (1818) Ву
ка Стефановића Караџића; Александар Белић у
историји славистике; Година 1918. и развој сло
венских језика и књижевности и њиховог про
учавања.
У времену кризе хуманистичких наука, пред
стојећи конгрес у Београду, као и све активности
МКС-а на плану унапређења и развоја слависти
ке у свету, добијају посебан значај. Ниво развоја
српске славистике, број славистичких центара у
Србији, као и заступљеност славистике на свим
српским универзитетима, представљају најбоље
гаранте научног успеха предстојећег конгреса.

Бошко СУВАЈЏИЋ

Републички зимски семинар 2018
Одржан традиционални, 59. скуп посвећен савременом проучавању наставе српског језика и књижевности

У

организацији Друштва
за српски језик и књи
жевност Србије, од 8. до
10. фебруара 2018. на
Филолошком факулте
ту Универзитета у Београду одржан
је 59. Републички зимски семинар.
Семинару је ове године присуство
вало 1.275 наставника и професора
основних и средњих школа из целе
Србије, и то у 48 група.
У оквиру програма семинара тра
диционално су додељене награде за
најбољи школски часопис основних
и средњих школа, награде за најбољи
други писмени задатак, за литерар
не и лингвистичке секције и за нај
бољу методичку припрему. Награде
су помогли Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, посеб
но Задужбина Доситеј Обрадовић за
најуспешнији писмени задатак, Вуко
ва задужбина за лингвистичке секци
је, Задужбина Десанка Максимовић за
литерарне секције, и Задужбина Ми
лош Црњански за најбоље школске ча
сописе.
Сва три дана одржавала су се пле
нарна излагања. Првог дана су пола
зници семинара имали прилике да
чују изл агањ а пос већ ен а разл ич и
тим изазовима у науци о језику, јед
нако колико и у књижевној теорији и
историји. Проф. др Радoje Симић го
ворио је о развоју српског књижев
ног језика од Вука до данас, затим је
проф. др Мило Ломпар изложио своје
тумачење дела Милоша Црњанског у
контексту Првог светског рата, а проф.
др Рајна Драгићевић је завршила овај
сегмент пленарних предавања темом
која је посвећена резултатима корпу
сне лингвистике у настави српског
јез ика. Након плен арн их пред ав а
ња, почела је свечана додела дипло
ма и награда добитницима. Пошто су
награде подељене, о новим издањи
ма Друштва за српски језик и књи
жевност Србије говорили су доц. др
Милан Алексић и доц. др Ана Батас.
После пригодног културно-уметнич
ког програма, полазници семинара
могли су да присуствују методичким
радионицама намењеним побољша
њу квалитета наставе и стваралачком
подстицању наставника. Оне су биле
тако организоване да је сваки настав
ник могао пратити рад две секције. С
обзиром на тематску разноврсност и

многострукост становишта са ког се
приступа конкретним садржајима у
настави, овде наводимо оно што су
аутори радионица представили на
ставн иц им а: Наташ а Стој иљков ић,
Креативна драма у настави српског
језика; Марина Панић, Откључава
мо књижевн а дел а уз пом оћ ИКТ-а;
др Вукосава Живковић и Валентина
Вукмировић Стефановић, Наставне
и ваннаставне активности у тума
чењу књижевног стваралаштва Иве
Андрића у основној и средњој школи;
Саша Чорболоковић и Биљана Никић,
Пропорције у настави српског језика
и књижевности; др Мирјана Стакић
Савковић, Поезија у поетици Јована
Дучића; мср Весна Николић, Лингво
културологија у настави српског је
зика и књижевности; Ненад Крцић,
Развијање стилских компетенција
ученика на примеру новинске вести;
Слободан Новокмет, Називи животи
ња у настави лексикологије српског
језика; Ивана Ковачевић, Прилагођа
вање наставе српског језика и књи
жевности ученицима са дислексијом
и дисграфијом; Силвана Новаковић,
Електронска платформа Едмодо у
настави српског језика и књижевно
сти – забавна школа; др Оливера Ра

Проф. др Зона Мркаљ, председница
Друштва за српски језик
и књижевност Србије
дуловић, Тумачење Сеоба у контексту
Књиге Проповедника; мср Дина Томић
Анић, Градивне именице у уџбеници
ма српског језика; др Данијела Кова
чевић Микић, Пројектна настава као
стратегија учења у оквиру предмета
Српски језик и књижевност.

Учесници 59. Републичког зимског семинара
на Филолошком факултету Универзитета у Београду
Након завршених радионица, први
пут у оквиру програма Републичког
семинара, одржано је песничко вече
под називом Квадрат песника. Пе
сници – Бошко Сувајџић, Драган Бо
шковић, Малиша Станојевић и Саша
Јефтић – казивали су своје стихове из
објављених књига и необјављених ру
кописа. Разговор са песницима води
ла је Александра Секулић.
Другог дана семинара (9. фебруар),
низ пленарних предавања започет је
предавањем проф. др Милоша Кова
чевића под насловом Стилистика у
настави српског језика. Затим је проф.
др Јован Делић говорио о Прстено
вима Иве Андрића, усмеривши своју
пажњу на композицију Андрићевих
ром ан а. Проф. др Бош ко Сув ајџ ић
обратио се присутнима темом Вуков
Српски рјечник као отворена књига.
О дигиталној хуманистици у настави
српског језика и књижевности гово
риле су доц. др Драгана Грујић и доц.
др Гордана Ђоковић.
Овогодишњи гост Републичког се
минара била је књижевница Љубица
Арсић са којом је, у Сали хероја, пред
полазницима семинара, разговарао
проф. др Михајло Пантић.
Радионице одржане другог дана ба
виле су се следећим темама: мср Да
нило Алексић, Схематски прикази у
настави граматике, на примеру об

лика присвојних заменица; др Лиди
ја Неранџић Чанда, Српски језик као
језик окружења – прилагођено раду са
мигрантима; др Светлана Миловано
вић, Конкретизација песме Итака Ј.
Бродског у настави; проф. др Симеон
Маринковић, Обрада епске народне
песме у основној школи; др Јасмина
Пивнички и др Јасмина Јокић, Фол
клорни елементи у делима српских
романтичара; мср Валентина Илић, О
неким правописним проблемима у на
стави српског језика; др Тања Ракић,
Културноисторијски контекст хума
низма и ренесансе у настави књижев
ности; доц. др Валерија Јанићијевић,
Разредна и предметна настава књи
жевности: континуитет или прекид;
Јелена Ангеловски, Метод екстензив
ног читања у настави српског језика у
основној школи; др Мина Ђурић, Ми
лош Црњански и светска књижевност
у настави; др Сузана Јовановић, Мо
тивисање ученика за читање и ту
мачење књижевног дела у настави;
Биљана Миловановић Живак, Међу
предметне компетенције кроз креа
тивно писање.
На округлом столу посвећеном но
вим програмима наставе и учења у
Републици Србији говорили су: Весна
Недељковић (Министарство просвете,
помоћник министра), мр Златко Гру
шан ов ић (дир ектор Зав од а за уна

пређивање образовања и васпитања),
Дејана Субић Милијић (Завод за уна
пређивање образовања и васпитања),
Ката Симић Мишић и Ана Пејић (За
вод за вредновање образовања и вас
питања). Разговор је водила проф. др
Зона Мркаљ.
Трећег дана (10. фебруар) Републич
ког семинара секцију пленарних пре
давања започела је проф. др. Душанка
Вујовић са темом Актуелни пробле
ми глаголског система српског јези
ка – проблем префиксације. О градњи
моста и жртвеном обреду у роману
На Дрини ћуприја Ива Андрића гово
рила је проф. др. Валентина Питулић.
Проф. др Весна Ломпар представила
је полазницима семинара тему Зада
ци који подразумевају „вербално резо
новање“ и њихова примена у настави.
Након тога, проф. др Михајло Пантић
говорио је о српском роману у 2017.
години. По завршетку пленарних пре
давања, о начину функционисања и
свим детаљима везаним за сајт Дру
штва полазницима је говорио Милан
Шиповац.
Након завршне и поздравне речи,
полазницима 59. Републичког семи
нара додељене су потврде о учешћу.
На Годишњој изборној скупштини
за новог председника Друштва за срп
ски језик и књижевност Србије иза
брана је проф. др Зона Мркаљ.
Анал из ом упитн ик а кој и је сва
ки пол аз ник сем ин ар а поп уњ ав ао
и, факултат ивн о, унос ио свој е ути
ске, сугестије, примедбе и предлоге,
орган из атор и сем ин ар а су упоз на
ти са оним што би, према мишљењу
полазника, унапредило квалитет Ре
публичког семинара. Поред похвала
упућених предавачима у оквиру пле
нарних излагања, а које су се одно
силе на високу стручност и подробно
бављење одабраном темом, полазни
ци су сугерисали да би у неки од на
редних семинара требало укључити
и професоре са Опште књижевности
и теорије књижевности, будући да се
у школском програму налазе и дела
из светске књижевности. Полазници
су имали позитиван став и према са
држајима методичких радионица, уз
честе напомене да би ове радиони
це могле имати више интерактиван
карактер и, самим тим, динамични
ји диј ал ог изм еђу пред ав ач а и по
лазника.

Александра СЕКУЛИЋ
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ГОДИШЊИЦЕ
МАЈСКА СКУПШТИНА 1848. ГОДИНЕ

Сто седамдесет година после

Н

а почетку 1848. године
талас револуција за
пљуснуо је европски
континент. „Слобода“
и „народност“ поста
ле су идеолошке пароле пред који
ма су се урушавали реакционарни
политички режими и преживели,
анахрони, феудални друштвени по
редак. Семе које је посејала Фран
цуска револуција изнедрило је буј
не изданке од Пиринеја до Карпа
та. Французи су срушили монархију
и прогласили републику, Немци и
Италијани су у својим државама,
осим захтева за успостављање ли
бералног поретка, промптно иста
кли потребу за националним ује
дињењем. У Аустрији, тој старој и
још снажној средњоевропској мо
нархији, револуција је имала ви
шесмерни карактер: рушење реак
ционарног поретка који је олича
вао канцелар Метерних и давање
националних и политичких права
народима који с живели у Монар
хији. Бечка омладина је на почет
ку револуције приморала „принца
дипломатије“ да одступи са поло
жаја са којег је око четрдесет годи
на суверено управљао аустријским
и европским пословима. Са друге
стране, Мађари су истакли захтев
за политичку самосталност. У та
квим околностима, ванр едним и
револуционарним, одржана је од
1/13. до 3/15. маја 1848. године зна
менита Мајска скупштина у Срем
ским Карловцима.
Положај Срба у Хабзбуршкој монар
хији од краја 17. до почетка 20. века
условљен је сложеним унутрашњим
уређењем те монархије. Назнаке ду
алистичког уређења и подела на „не
мачк и“ и „угарс ки“ део пос тој ал е
су знатно пре 1867. године, када је
Аустро-Угарска формално подељена
на земље царске круне (Аустрија) и
на земље краљевске круне (Угарска).
Права Срба дуго су почивала на при
вилегијама која им је крајем 17. ве

ка доделио цар Леополд I, а касније
потврђивали његови наследници, а
тицала су се слободе вероисповести,
права на постојање самосталне цркве
не организације, те права на сазивање
народно-црквених сабора. Сматрају
ћи Србе као уљезе на својој територи
ји, Мађари нису хтели да чују за било
каква њихова привилегована права,
нит и су хтел и да царс ке рес крип
те инкорпорирају у своје законодав
ство. Налазећи се, по речима Василија
Крестића, између чекића и наковња,
Срби су, ипак, на Темишварском са
бору 1790. године, Мајској скупшти
ни 1848. и Благовештенском сабору
1861. године истакли своје политичке
захтеве у погледу територијалне и по
литичке аутономије у оквирима Хаб
збуршке монархије.
На вест о немирима у Бечу у марту
1848. године, револуционарно распо
ложење брзо се проширило међу Ср
бима у Угарској, од Пеште до Земуна.
Сељаци су тражили укидање феудал
них дажбина, студентска и школска
омладина право на слоб оду језика,
пис ма и нац ио н алн ог имен а. „Не
ћу да ми се син зове Јанош, кад му
је Бог дао име Јован.“ Мађарски Др
жавни сабор и сам Лајош Кошут нису
уопште хтели да разговарају о захте
вима Срба. Међу Србима постојала су
различита мишљења о томе којим пу
тем треба кренути. Духовни поглавар,
карловачки митрополит, Јосиф Раја
чић, најпре је био за одржавање цр
квеног саб ора у Новом Саду који је
по налогу мађарске владе био зака
зан за 3/15. мај.
Међ ут им, школс ка и студ ентс ка
омладина инсистирала је на одржава
њу скупштине и на Велики четвртак,
7/19. априла, у Новом Саду и Срем
ским Карловцима иступила је са тим
захтевом. Са друге стране, мађарска
влада одредила је Петра Чарнојеви
ћа за комесара задуженог за гушење
немира у њеним јужним жупанијама.
Догађаји као последица револуцио
нарног врења, а не прописи мађар
ске влад е или узд ржан ост српс ких

Шајкашким батаљоном, Банат са Гра
ниц ом и Кик индс ким дис триктом.
Изабран је Народни одбор као извр
шни орган Скупштине.

Т

Павле Симић, „Српска народна скупштина 1. маја 1848“
интелектуалаца попут Јована Хаџи
ћа, Теодора Павловића, или владика
(од сед ам арх иј ер еј а Мајс кој скуп
штини присуствовао је само влади
ка Евгеније Јовановић) одредили су
даљи ток догађаја. Мађарска влада је
најпре померила рок за одржавање
већ сазваног сабора, а са друге стра
не агитација за одржавање скупшти
не постала је све снажнија у чему су
предњачили Јован Суботић и Ђорђе
Страт им ир ов ић. Мит роп ол ит је за
први мај у Сремским Карловцима за
казао саветовање народних представ
ника у вези са радом црквеног сабора
у Новом Саду. Уместо црквеног сабо
ра, одржана је Нар одна скупштина
којој су присуствовали изабрани на
родни представници и знатижељни
ци. Више од 10.000 Срба различитог
друштвеног положаја (грађана, сеља
ка, омладине граничара) из различи
тих крајева, међу њима и око 2.000 из

Кнежевине Србије, слило се у Сремске
Карловце средином маја 1848. године.
Јеврем Грујић, лицејац, пише у својим
успоменама да је са друговима из Зе
муна дошао пешке на Скупштину. У
Карловцима се тих дана носила на
родна тробојка (црвена, бела, плава),
певала песма „Устај, устај, Србине“, др
жали говори, пуцало се из прангија...
Скупштина, у суштини конвент, засе
дала је два дана: у суботу, 1/13. маја, и
у понедељак 3/15. маја 1848. године.
Првог дана рада, Скупштина је про
глас ил а мит роп ол ит а Рај ач ић а за
патријарха, а Стевана Шупљикца за
војводу.
Другог дана донета је одлука о про
глашењу политичке слободе српског
народа „под Домом аустриским и об
штом круном угарском“, затим про
глашена је „Србска Војводовина“ коју
су чиниле Срем са Границом, Бара
ња, Бачка с Бечејским дистриктом и

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

Седамдесет година успешног рада
Данас се у Институту изучава српски језик – на савременом и историјском плану.
Институт је организатор научних скупова са домаћим и страним учесницима и значајна адреса
у свету. С правом се може рећи да је Институт за српски језик данас наша најзначајнија адреса
кад се ради о проучавању српског језика

И

нститут за српски је
зик САНУ прославио
је свој вел ик и јуб и
леј – седамдесет го
дин а по с тој ањ а и
успешног рада. Основан је 15. јула
1947. године. Томе је претходило до
ношење Закона о Српској академији
– 30. јуна 1947, којим је предвиђе
на реорганизација највише српске
научне установе. Законом је, наи
ме, предвиђено да се при Академи
ји оснивају институти за различите
научне области, међу којима и наш
– са задатком да преузме најкруп
није научне пројекте у области срп
ског језика и изграђивање научних
кадрова. У складу са закључцима
новосадског договора из 1954. годи
не, којим је обновљено српско-хр
ватско језичко заједништво и утвр
ђен назив језика, Институт је 1958.
године променио име у Институт
за српскохрватски језик. Првобит
но име Института враћено је поно
во 1992. године: Институт за српски
језик САНУ. За директора Институ
та, при оснивању, именован је ака
дем ик Алекс анд ар Бел ић, тад а и
председник Српске академије на
ука и уметности. Он је на челу Ин
ститута остао до своје смрти, 1960.
године. Њега је на месту директора
наследио академик Михаило Сте
вановић и на тој дужности остао до
одласка у пензију 1974. године. Ду
жи низ година вршилац дужности
директора био је др Егон Фекете, да

би тек 1979. за директора био иза
бран др Драго Ћупић. Ћупића је на
следио др Слободан Реметић 1996. и
остао на тој дужности до 2004. годи
не, кад је за директора именована
др Софија Милорадовић. Од 2006. до
2016. године директор Института је
био др Срето Танасић, а данас је ди
ректор др Јасна Влајић Поповић.
Академија је на Институт пренела
најкрупније послове у области јези
ка, на првом месту то је посао њеног
Лексикографског одсека, а затим и
послови дијалектолошких проучава
ња и изучавање савременог српског
језика. Покретање ових послова, по
сле застоја током Другог светског рата,
захтевало је истовремено и кретање у
стварање научних кадрова. На првом
месту требало је обезб едити наста
вак рада на изради великог речника
српског језика, за који је иницијативу
дао још крајем 19. века велики српски
државник и филолог Стојан Новако
вић својом посланицом „Српска кра
љевска академија и неговање језика
српс ког“. Пор ед мал об ројн их уни
верз итетс ких нас тавн ика, Бел ић је
ангажовао и неке истакнутије средњо
школске професоре, културне радни
ке, а давао је и стипендије обдареним
студентима. У Институт је довео за
приправнике Ирену Грицкат, Павла
Ивића, Милку Јовановић (Ивић), све
потоње академике, и Ивана Попови
ћа, нешто касније и Митра Пешика
на, опет будућег академика, и редом

Срето Танасић
друге младе кадрове који су стасава
ли у врсне стручњаке. Крајем прошлог
и почетком овог века, због свеопште
кризе у којој се нашао српски народ,
дошло је и до кадровске кризе у Ин
ституту. Тако је у првој деценији овог
века у Институту било тридесетак на
учних радника са десетак доктора на
ука. Данас је у њему запослено близу
седамдесет истраживача са више од
чет рд ес ет доктор а нау ка. Инс тит ут
је научна установа с највећим бро
јем доктора српског језика. Наравно,
има потребе и за повећањем тог бро
ја – неке области истраживања нису
довољно кадровски попуњене. И зато,
између осталог, на пројектима у Ин

ституту ради педесетак лингвиста из
других институција, са свих српских
државних универзитета.
Највећи посао био је, на почетку а
и данас, управо посао израде великог
речника српског језика, који је, тако
ђе у складу с одредбама Новосадског
договора, добио назив Речник српско
хрватског књижевног и народног је
зика. Ипак, с пуним правом се може
рећи да је то речник српског језика.
Као што се и из назива Речника види,
у њему се обрађују речи из српског
књижевног (стандардног) и народног
језика. У Институту је огромна реч
ничка грађа, са збиркама речи књи
жевног језика и из народних говора
са целокупног језичког и национал
ног простора скупљана више од сто
година. Рецимо да је и сам Ј. Ј. Змај
прикупио једну збирку речи за овај
речник. Прва књига Речника изашла
је 1959, а планира се да у овој годи
ни изађе 20. књига; очекује се да буде
укупн о трид ес етак књига. Са сад а
шњим, знатно повећаним бројем са
радника и коришћењем рачунарске
технике, може се очекивати да се по
сао заврши у догледно време.
Поред овога пројекта у Институту
су актуелна још четири велика про
јекта од националног значаја: обра
да старог српског писаног наслеђа и
изр ад а Речн ик а црк вен ос лов енс ког
језика српске редакције, Етимолошка
ист раж ив ањ а српс ког јез ик а и из
рада Етимолошког речника српског
језика, Дијалектолошка истражива

еж ње српс ког нар од а
за пол ит ичк ом сам о
битношћу на простору
Аустријс ке мон арх иј е
ист акн ут е на Мајс кој
скупштини 1848. године нашле су
се на удару мађарске владе, која је
убрзо потом започела борбу са Ср
бима. Влада у Бечу је одлуке Мај
ске скупштине притворно прихва
тала. Унутар српског покрета убрзо
је избио сукоб између патријарха
Рај ач ић а и „пов ел ит ељ а“ Ђорђ а
Стратимировића. Влада Кнежеви
не Србије издашно је подржавала
борбу Срба против Мађара, али се
показало да је њено ослањање на
Бечки двор, као и патријарха Раја
чића, било, у ствари, прихватање
мањег зла. Већ 1849. године уместо
„Србске Војводовине“ проглашене
на Мајској скупштини, Бечки двор
је установио „Војводство Србију и
Тамишки Банат“ са седиштем у Те
мишвару, у којем је било више Не
маца и Румуна него Срба. И то Вој
водство укинуто је одлуком Бечког
двора 1860. године.
После тога, међу Србима у Аустриј
ској монархији настале су две струје:
конзервативна, која је однела прева
гу на Благовештенском сабору 1861.
и која се залагала са даљу сарадњу са
Бечким двором, и либерална струја са
Светозаром Милетићем, учесником
Мајске скупштине и народним три
буном, која је била за ближу сарадњу
са Мађарима. Лавирање између Бе
ча и Пеште, покушаји сарадње са Хр
ватима обележили су борбу Срба за
политичка права у Угарској у другој
половини 19. века. Ипак, потиснуте и
угушене идеје Мајске скупштине из
1848. године оствариле су се 70 годи
на касније – 1918. године.

Радомир Ј. ПОПОВИЋ

ња српског језичког простора, Опис и
стандардизација савременог српског
језика. Како се види, данас се у Инсти
туту изучава српски језик – на савре
меном и историјском плану. Институт
је данас значајна адреса и кад је реч
о нау чн им пуб лик ац иј ам а. Пор ед
наш а три најс тар иј а јез ичка час о
писа, који су пренесени у Институт
при његовом оснивању – Српски ди
јалектолошки зборник (1905), Јужно
слов енс ки јез ик (1913) и Наш јез ик
(1932), ту су и едиција Библиотека Ју
жнословенског филолога, Моногра
фије, Зборник Института за српски
језик САНУ, многа посебна издања, те
часопис Лингвистичке актуелности,
први српски језички часопис који је
истовремено покренут и у папирној
и електронској форми (2000).
Последњих година Институт је по
ново организатор научних скупова са
домаћим и страним учесницима и у
сарадњи са другим наставно-научним
институцијама. Такође, он је значајна
адреса и у свету славистике. У Инсти
туту је и седиште Одбора за стандар
дизацију српског језика, који су 1997.
основале три академије наука и ум(ј)
етности и све научне и наставно-на
учне институције одговорне за српски
језик из Србије, Црне Горе и Републи
ке Српске ради обједињавања инсти
туц иј а и линг вис та у проу ч ав ању
српског језика и језичког планирања
које би водило стварању усаглашене
језичке политике на целокупном срп
ском језичком простору.
У Институту се данас води брига не
само о проучавању српског језика на
целокупном српском језичком про
стору већ и о статусу српског језика
на српском националном простору. У
том смислу у сарадњи с другим инсти
туцијама обраћа се јавности и држав
ним органима ради заштите српског
језика и његовог писма, ћирилице.
Не можемо овде наводити све, ма
кар и најзначајније резултате нити
најзначајније задатке који стоје пред
Институтом. А можемо с правом рећи
да је Институт за српски језик данас
наша најзначајнија адреса кад се ра
ди о проучавању српског језика.

Срето ТАНАСИЋ
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Вукове народне
приповетке
Вук Караџић, „Српске народне приповијетке“.
Предговор и приређивање Миодраг Матицки,
Београд, Лагуна, 2017, 486 стр.

С

рпске народне приповет
ке које је сакупио Вук Ка
раџић представљају нај
значајнији узор нашим
приповедачима, који су
се, спремајући се да пишу уметничке
приповетке, радо загледали у ову књи
гу. Она је била узор, а и данас предста
вља незаобилазни приручник за стил
и свеопшти приступ приповедању.
Српске народне приповијетке, књига
која се појавила 1853. године, изашла
је у најновијем издању са предгово
ром и прир еђивањем Миод
 рага Ма
тицког („Вукове народне приповетке
– источник аутентичне српске прозе
са средине 19. века“). Како се истиче у
предговору, ова Вукова књига била је
инспирација српским али
и страним писцима. Мало
који наш прозни писац ни
је нашао своје мисли у делу
Вука Караџића и посебно у
народним песмама, народ
ним приповеткама, речни
ку и преводу Новог завјета.
И све то траје од Љубомира
Ненадовића па до савреме
них приповедача.
Међу приповеткама у овој
књизи, антологијске су: Ме
ђедовић, Девојка цара над
мудрила, Немушти језик, Чардак ни на
небу ни на земљи, Аждаја и царев син,
Змија младожења, Црно јагње, Пепељу
га, У цара Тројана козје уши, Ко умије
њему двије. У овој књизи донете су све
приповетке из књиге из 1853, а у до
датку се налазе остале приповетке из
издања Вукове супруге Ане из 1870 (ме
ђу њима је и Баш-Челик, Гвозден човек
и др.) и две приповетке из Данице за
1834. годину, за које Вук наглашава да
су „народне“.
У предговору је анализирана и српска
проза у нашој књижевности до појаве
Вукових народних приповедака у кон
тексту српске књижевне периодике.
За Вуков однос према народном при
поведању Матицки сматра важним њего
во познанство са Гримом када се окренуо
сакупљању народних гатки (бајки), „жен
ском приповедању“ у којем се дешава чу
десно и оно „што не може бити“.
Вук је у предговору 1853. дао „рачун“
о својим приповедачима. Овом прили
ком истиче да је приповетке слушао од
многих, али их је после редиговао на
основу онога како их је „упамтио“. Ме
ђу онима који су му приповетке кази
вали он издваја Тешана Подруговића
(Међедовић). У родном Тршићу слушао
је, а „после их писао“, следеће приповет
ке: Пепељуга, Све, све, али занат, Лаж
за опкладу и др.; од „једног просјака“ у
Новом Саду Два новца; у Берлину му
је кнез Михаило Обреновић написао
Чардак ни на небу ни на земљи (1844),
како је он чуо од својих дадиља. „У Зе
мунском лазарету“ (1829) написао му је
Грујо Механџић из Сент Томаша: Усуд,
Прва се мука не да сакрити, Немушти

Наставак са стране 1
„Велика књига је велико зло“, говорио је, доду
ше, александријски песник и библиотекар Ка
лимах. Но ако се аутор усудио да оволику књигу
дâ читаоцима у руке, онда је то зато што иза ње
говог наума стоји и један мотив опште природе:
савремена усмереност према све ужој специ
јализацији присиљава нас да заборавимо наш
укупни интелектуални и цивилизацијски дуг
према прецима. А знамо да је, у једном озбиљ
ном смислу, велики део наше културе баштиник
наше бурне историје. Награђена књига има за
циљ да се супротстави том забораву.
У пуној мери је показала сврху и смисао ова
квих синтетичких монографија у хуманистич
ким нау к ам а кој е су крун а нау чн ог рад а и
истраживања. Показала је, при том, да и ана
лиза српске политике и књижевне критике, ње
них достигнућа, заноса и странпутица открива
сасвим нове, и за историју науке драгоцене, хо
ризонте истраживања; да је та дуго потискива
на или прикривана „затамњена страна“, уствари,
одавно ишчекивала посленика ауторових трага
лачких способности.
Све су то били убедљиви разлози да Одбор за
науку ове године додели Вукову награду књизи
Бориса Милосављевића.

Слободан Грубачић

Магија новинарског пера
Радован Поповић, „Осмех родне године“, Удружење Колектив, Ужице 2017.

језик, У цара Тројана козје уши и др. Из
Боке Которске послао му је више припо
ведака Вук Врчевић (Чудновата тица,
Црно јагње, Зла маћеха и др.), а Девој
ка надмудрила цара и Дивљан послао
му је Вук Поповић из Рисна. Приповет
ке Златоруни ован, Очина заклетва и
др. послао му је грчки учитељ у Зему
ну Лазар Марјановић. Међу сакупља
чима приповедака налазе се и: Дамјан
Груборовић, свештеник из села Љуби
не (у Хрватској), Милица Стојадиновић
Српкиња (Маћеха и пасторка, Како су
радиле онако су и прошле и др.), учите
љи земунски Димитрије Чобић (Опет
змија младожења) и Василије Јовано
вић („дао ми је једну написану“).
Вук је посебно поменуо приповет
ку Пепељуга, за коју је написао да је до
био од Милице Стојадиновић
Српкиње и Димитрија Чоби
ћа. При том је нагласио да је
једну варијанту објавио Јован
Суботић у Летопису Матице
српске (1842), али да је он об
јавио ону како је чуо у свом
детињству. Вук је поменуо и
свога претходника Атанаси
ја Николића (1803–1882), ко
ји је објавио две књиге (1842.
и 1843), с критичком напоме
ном „али штета што језик у
овијем приповијеткама ни
ти је чист народни нити је језик наших
народнијех приповедака“.
Оно што је посебно Миодраг Матицки
истакао у предговору, то је и рецепци
ја Вукових српских народних припове
дака у европској књижевности. Овом
приликом подвлачи да је објављивање
првог превода на немачки језик сачи
нила Мина Караџић уз најнепосредни
ју помоћ самога Вука и Јакова Грима
(1854). Превод је имао значајан одјек,
а Европа је обавештена и о овој врсти
српског народног стваралаштва.
У европској рецепцији српске народ
не приповетке значајно место заузима
превод Елодије Лотон Мијатовић (Ser
bien Folk-lore, by Madam Chedomille Mija
tovich, W. Ibister Cо, 56, Lidgatchill, London,
1874). Са овог превода, и уз њену дозво
лу, на француски језик превела је Јеле
на Фредерик две народне приповетке
„Девојка цара надмудрила“ и „Правда и
кривда“ у листу Revue de Belgique (1885).
Уз приповетке је објављен и уводни чла
нак Белгијанке Маргите д` Одинфос (Ма
риете де Лавлеј) у коме је истакнуто да
жене најчешће приповедају у прози на
родне приповетке (легенде и бајке) а му
шкарци певају у стиху (епске песме).
Реч је о значајној књизи, коју треба
објавити поново и на немачком језику,
јер употпуњује слику светске књижев
ности окренуте ка необичном и фанта
стичном, све до наших дана.
Књига је зачињена Речником мање
поз нат их реч и, а на крају дод атком
илустроване Хронологије Вуковог живо
та и дела, који је приредио Дејан Ми
хаиловић, уредник „Лагуне“.

Станиша ВОЈНОВИЋ

Књига богате
историографске
грађе

ПОРТРЕТ ЈЕДНЕ ЛИЧНОСТИ

Н

еоб ичн а је био граф иј а дан ас сигурн о
највећег српског књижевног биографа,
Радована Поповића. Добар доказ за ову
тврдњу налазимо у занимљивој књизи
Осмех родне године – репортаже, запи
си и белешке из ужичких Вести, листа за политичка
и друштвена питања, у коме је Радован Поповић по
чео своју богату новинарску каријеру. Након ужичких
Вести, да подсетимо читаоце, свој новинарски пут (и
не само новинарски) наста
вио је као новинар и уред
ник дневн ог лис та Пол и
тика, у којем је био дугого
дишњи уредник Културног
додатка, до данас изузетно
утиц ајн ог и цењ ен ог сег
мента овог гласила, који се
на стран иц ам а Пол ит ике
штампа једном недељно.

сио у Београду. Вешто и успешно исписао је биографије
најзначајнијих наших писаца 20. века: Јована Дучића,
Растка Петровића, Исидоре Секулић, Милоша Црњан
ског, Иве Андрића, Вељка Петровића, Добрице Ћосића,
Бранка Ћопића, Десанке Максимовић, па до последњих,
Младена Лесковца, Бошка Петровића, Александра Ти
шме. Овде помињем овај сегмент његовог рада у кон
тексту кратких форми и репортажа из Вести зато што је
већ тада Поповић, захваљујући и свом књижевном та
ленту, успешно разумео, читао
и разјаснио живот поменутих
великих књижевних ствара
лаца, како њихова дела, тако
и њихове бурне и турбулентне
животне судбине. Вештина да
препознаје и разуме људе, са
свим њиховим манама и вр
линама, у општем контексту
времена у коме су они живели
и радили, јасно је и видљиво
Ужице и његове колеге с ко
представљена у овој необич
јима је радио, а и сада ради,
ној и на мом ен ат маг ичн ој
одужиле су му се овом књи
књизи, чији садржај и 60 го
гом, поводом 80. рођендана и
дин а пос ле нас танка плен и
дугогодишњег успешног рада.
акт уе лн ош ћу и буд и паж њу
Ови, назовимо их и рани радо
чит ал ац а. Као благ и вет ар,
ви Радована Поповића, тексто
она носи читаоце кроз изре
ви који су настали у периоду
чене биографије, којима се, и
1957-1966. год ин е, свед оч е
после толико година, искре
о поч ец им а бог ат е и плод
но одушевљавамо. Судбине и
не новинарске каријере, дуге
проблеме људи о којима пи
шест деценија. Избор Попови
ше, у контексту времена у ко
ћевих репортажа и записа за
ме су они живели и радили,
поменути период, приче су из
Поповић је исказао на прави
наших села и вароши, те пу
начин, захваљујући и својим
тописи из Москве, Истанбула
колегама који су приредили
и других места. У овом бога
ову књигу. Мало се шта мења у
том избору налази се и прича
вековима људског постојања,
Сиријски мотиви, објављена
зато као епитаф звуч е реч и
у Вестима 14. маја 1964. го
Радована Поповића, када он
дине, када је аутор овог текста
о себи каже да је имао срећу да
имао тек две године новинар
ради посао који воли: Све што
ског стажа.
сам урадио до сада урадио сам
Највеће благо ове необич
посматрајући и разговарају
не књиге – зборн ика зап ис а
ћи. Вол ео сам да пут уј ем и
јесу судбине обичних малих
држала ме је радозналост, ка
људи, толико обичних да по
рактеристична за младе људе.
стају блиски у овим „кратким“
Учио сам од великих репорте
забелешкама, тако да имамо
ра Политикине куће, као што
осећај да смо их познавали.
су Гојко Бановић, Вук Трнав
Магија слика и речи Радова
ски, Миша Гојковић.
на Поповића јесте сликовито Милован Витезовић, Жарко Димић
Ту су и мног и приј ат ељ и
и богато приповедање, и оно и Радован Поповић у Новом Саду
писци: Љубивоје Ршумовић,
је још и тада најављивало да
Добрица Ерић и други, сјајно
ровитог прозног писца, необичне снаге и ерудиције. друштванце, рекао би Поповић. Он се у овој књизи – из
Поповић се, ипак, окренуо новинарству, а затим и биогра бору својих репортажа, обраћа врло занимљивим и оп
фијама писаца чијим је стваралаштвом, животом и суд тимистичким предговором и помало интимистичким,
бином почео да бива опчињен. И сам трагач за људима, који је насловио: Један могућ поглед унатраг. Осећа се
из Ужица одлази у Сарајево, па у Нови Сад, да би се скра извесна носталгичност, али и суптилна и на моменте
будна осећања у већ израженом Поповићевом маниру.
Радован Поповић поседује необичан дар да свеобухва
Први уредник Задужбине
та личности и догађаје. Он је у исто време и проницљив
и лукав, уме да „разговара“, да протумачи људе и ситу
Радован Поповић је био и први уредник листа Ву
ације, реално и у временском контексту и, захваљујући
кове задужбине – Задужбина, који је уређивао од фе
управо том свом необичном дару, овај скромни човек,
бруара 1988. до јуна 1989. године, и то је био његов
помало и особењак, који у себи носи многе скривене тај
дар и помоћ тек основаној Вуковој задужбини и ње
не личности нашег јавног живота, извлачио је, и сада
ном гласилу. У овом периоду уредио је првих шест
извлачи, из својих сазнања само оно најбоље и најкори
бројева Задужбине. За Вукову задужбину Поповић
сније. Тако је могао да систематизује живот и да од то
је уредио и Зборник Академик Дејан Медаковић Ву
га направи литературу једног Андрића, Црњанског или
ковој задужбини, који је објављен 2007. године. Ра
Ћопића без скандала и грехова које у себи носи сваки
дован Поповић је дугогодишњи сарадник Вукове
човек. Лично спадам у ред читалаца који, мало је рећи
задужбине а од 1995. године члан је Савета Вуко
воле Поповићеве књиге, али и овог по свему необичног
ве задужбине.
и врсног аутора.

Жарко ДИМИЋ

Уручена 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 истакнуто је да је реч
о изузетној књизи на чијим страницама се спа
ја историјско и лирско, легенда и истина, и која
је, између осталог, „ходочашће по души језика“.
Књига Епска Србија је несвакидашње „путова
ње у путопис“ епске песме, међу њене јунаке и
њене топониме, али и међу њене историјске и
легендарне истине, које су имагинарне коли
ко и Србија у њима опевана.
На пригодној свечаности у Градској кући Но
вог Сад а, 10. јан уа р а 2018, уруч ен а је награ
да Мил ис аву Сав ићу, а о награђ ен ом дел у и
лауреату говорили су Драшко Ређеп и Бошко
Сув ајџ ић. Прим ај ућ и наг рад у, Сав ић се на
дахнуто осврнуо на дело Дејана Медаковића,
казавши да је он један од ретких који је ходо
частио кроз митске и кроз стварне просторе и

дао је Савић, истичући да се, по Медаковићу,
путовати може и кроз митске, и кроз стварне
пределе и просторе. Савић признаје да није за
жалио што се, под старе дане, и он латио овог
ходочашћа. „Србија, песничка, већа је од било

Досадашњи добитници
Награду Дејан Медаковић до сада су доби
ли: Момо Капор, Миодраг Б. Протић, Мирко
Демић, Василије Крестић, Радивоје Стока
нов, Александар Гаталица, Динко Давидов,
Нада Милошевић Ђорђевић и Љубомир Си
мовић.

Милисав Савић
о томе оставио неизбрисив траг. Подсетио је и
на Медаковићеву поетску књигу „Каменови“,
објављену 1966. године, у којој је сабран низ
песама посвећених најзначајнијим српским
средњовековним манастирима и градовима.
„Топ ос им а кој им а се бав и и мој а књига“, до

које Србије у историји. И у много чему је – при
родно – лепша од оне стварне.“
Зоран Колунџија, директор и оснивач „Проме
теја“, истакао је да је ова издавачка кућа, почев
од 1997. године, објавила или реиздала 38 књи
га Дејана Медаковића, од којих су неке изузет
но вредна издања која су померила стандарде
у нашем издаваштву.
Награда се састоји од златника са ликом Де
јана Медаковића, свечане дипломе (рад Ласла
Капитања), као и једне монографије Дејана Ме
даковића у ексклузивном повезу.

Зоран КОЛУНЏИЈА
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 онедељак, 11. децембар 2017.
П
Фил ол ош ки фак улт ет Унив ерз и
тета у Београду и Катедра за српски
јез ик са јуж нос лов енс ким јез иц и
ма организовали су Округли сто по
вод ом обел ежав ањ а 170 год ин а од
1847. године – Година 1847: преломна
тачка савремене српске културе. Уче
ствовали су професори Филолошког
и Учитељског факултета у Београду,
Филозофског факултета у Новом Са
ду, представници Вукове задужбине,
АНУРС, Инс тит ута за српс ки јез ик
САНУ и Историјског института у Бе
ограду.
Среда, 13. децембар
Српска академија наука и уметно
сти организовала је дводневни науч
ни скуп Иво Андрић (1892–1975–2017),
пов од ом обел еж ав ањ а 125 год ин а
од рођења нашег нобеловца. Скуп је
отворио академик Владимир С. Ко
стић, предс едн ик САН У. Акад ем ик
Мир о Вукс ан ов ић бес ед ио је о те
ми Анд рић ев и сус рет и са реч им а,
а драмс ки уметн ик Тих ом ир Ста
нић читао је одломак из романа На
Дрини ћуприја. У раду научног ску
па учес твов ал и су унив ерз ит етс ки
проф ес ор и, књижевн и истор ич ар и
и критичари.
Среда, 13. децембар
У Галерији САНУ отворена је изло
жба Стојан Новаковић и његово доба.
Аутори изложбе – академик и исто
ричар Михаило Војводић и архивиста
Александар Марковић – приказали
су живот и дело српског политичара,
дип лом ат е, фил ол ога, истор ич ар а,
истор ич ар а књижевн ос ти и пред
седника Српске краљевске академи
је, Стојана Новаковића. Представљен
је велики стваралачки опус Стојана
Новаковића, који је од великог зна
чаја за културно наслеђе Србије. Сто
јан Новаковић је у два мандата био је
председник владе, пет пута министар
и током 12 година служио је као ди
пломата у Цариграду, Паризу и Пе
трограду. Допринео је развоју Велике
школе, која је била претеча Универ
зитета, Народног позоришта, Народ
не библиотеке и образовног система.
Једна од тековина његовог рада је и
подела гимназије на природни и дру
штвени смер.
Среда, 13. децембар
Вукова задужбина и Културна за
једн иц а Крај ин е предс тав ил и су у
Свечаној сали Дома Вукове задужби
не часописе Савеза Срба у Румунији
– Исходишта и Књижевни живот. На
скупу је, такође, представљен и књи
жевн и порт рет др Слав ом ир а Гво
зденовића, који је до сада објавио 30
књига поезије и приредио десетак ан
тологија српске књижевности. У раду
скупа учествовали су представници
Сав ез а Срб а у Рум ун иј и, Рад ом ир
Андрић, председник Удружења књи
жевника Србије, књижевници Алек
сандар Чотрић, Гојко Ђого и Радован
Калабић, Душан Стојковић, књижев
ни критичар, Жељко Кукић, председ
ник Културне заједнице Крајине, и
Љуба Милутиновић, управник Вуко
ве задужбине.
Петак, 22. децембар
Награде Кочићево перо и Кочићева
књига свечано су уручене у Коларчевој
задужбини епископу захумско-хер
цеговачком и приморском Григори
ју. Жири у саставу Никола Вуколић
(председник), Миљенко Јергов ић и
Младен Весковић, саопштио је да је
прес тиж ну наг рад у Коч ић ев о пер о
освојила збирка прича владике Гри
горија Преко прага, док је истом писцу
припала и награда Кочићева књига
коју Задужбина додељује за целокуп
но књижевно стваралаштво.
Петак, 29. децембар
У Градској кући у Вршцу свечано је
уручена, по 23. пут, књижевна награда
Васко Попа. Жири у саставу Јован Зи
влак, председник, Славомир Гвозде
новић, Владимир Гвозден, Радомир
Андрић и Душко Новаковић једно
гласно је донео одлуку да се награ
да за најбољу књигу у 2016. години,
у конкуренцији 85 песничких књига,
додели збирци песама Адама Пусло
јића Somnabulia Balcanica, коју је об
јавила издавачка кућа „Лексика“ из
Неготина.
Субота, 27. јануар 2018. године
Поводом школске славе, Светог Са
ве, у Народном позоришту у Београ
ду одржана је Светосавска академија,
на којој је говорио Младен Шарчевић,
министар просвете, науке и техноло
шког развоја. У поздравној беседи ис
такао је да без развоја образовања и

науке нема ни развијене државе и да
због тога морамо имати боље образо
вање које ће бити у служби бољитка
живота сваког житеља Србије. Све
чан а акад ем иј а поч ел а је химн ом
„Боже правд е“, а зат им су тал енто
вани млади музичари, глумци и ре
цитатори говорили најлепше приче
о Растку Немањићу. Прослави школ
ске слав е прис ус твов ал и су бројн и
државни званичници, представници
дипломатског кора, верских заједни
ца, образовних институција, просвет
ни радници и ученици.
Субота, 27. јануар
Друштво „Свети Сава“ доделило је,
поводом Савиндана, своја традицио
нална годишња признања Народној
библиотеци „Стефан Првовенчани“ у
Краљеву и председници Пододб ора
Друштва „Свети Сава“ у Бањалуци Ве
сни Аћић. У образложењу је истакнуто
да у раду Народне библиот
 еке „Сте
фан Прв ов енч ан и“, пор ед изу з етн е
просветно-културне делатности, по
себн о мес то зау з имају ман иф ес та
ције као што су организовање Дана
преображења, награђивање Жичком
Хрисовуљом најугледнијих српских
песника и објављивање зборника о
њима. Поводом деценије успешног
рада Пододбора Друштва „Свети Са

зофије. Награђена је књига Зоје Бојић
„Антички историографи уметности и
калистрат о скулптури“, Завод за уџбе
нике/Досије Студио, Београд.
Среда, 21. фебруар
Задужбина „Доситеј Обрадовић“ ор
ганизовала је у Доситејевом дому, на
Међународни дан матерњег језика,
округли сто на тему Српски језик да
нас. Циљ расправе је био да се и овим
разговорима научна и шира јавност
код нас укључ е у све оне акт ивн о
сти које се тичу положаја српског је
зика у јавној и службеној употреби,
у мултирегион
 алним и међудржав
ним релацијама, у матици и дијаспо
ри. Неговање, унапређење и „одбрана“
српског језика у условима модерне
комуникације, у школској пракси, у
медијима и издавачким кућама не
пос редн о је пов ез ан о са нау чн им
утемељењем и развијањем свести о
језику као најснажнијем и основном
чиниоц
 у идентитета српског народа.
У раду округлог стола учествовали су
наши истакнути универзитетски про
фесори и познаваоци питања везаних
за тему округлог стола.
Понедељак, 12. март
У Култ урн ом цент ру Нов ог Сад а
отворена је манифестација Антиће

демик Драгољуб Мирјанић, генерал
ни секретар АНУРС.
Четвртак, 22. март
Министар култур е и инф ормиса
ња Србије Владан Вукосављевић, по
водом Светског дана поезије, уручио
је Јани Алексић и Слађани Шимрак из
Београда књижевну награду „Новица
Тадић“, док је трећи добитник призна
ња Екрем Хамид из Новог Пазара.
Жири за доделу награде разматрао
је 63 приспела рукописа аутора до 35
година старости из Србије, Републике
Српске, Црне Горе и расејања и одлу
чио да награду равноправно поделе
три добитника. Њима су уручене ди
пломе и плакете са ликом Новице Та
дића.
Среда, 28. март
Зад уж бин а „Дос ит еј Обр ад ов ић“
представила је у свом Дому пети број
годишњака Доситејев врт. Часопис
популарише Доситејево дело и наме
њен је публиковању радова из свих
облас ти ист раж ив ањ а Дос ит еј ев ог
живота и српске културе 18. века, као
и других култура повезаних са Доси
тејевим деловањем. Уредници петог
броја годишњака су: проф. др Исидора
Бјелаковић, др Драгана Грбић и проф.
др Душан Иванић.

зма“, Ђорђа Ј. Јанића. О делу су говорили
Марко Недић, Душан Иванић, Војислав
Јелић, Ненад Ристовић и аутор.
У четвртак, 12. априла, одржан је по
мен Доситеју Обрадовићу у Саборној
цркви у Београду, а у вечерњим сати
ма, на Свечаној академији у Народ
ном позоришту, сцена Раша Плаовић,
уручена је награда „Доситеј Обрадо
вић“ истакнутом српском књижевни
ку, културном и научном посленику
Стевану Бугарском из Темишвара за
животно дело.
У петак, 13. априла, у Доситејевом
дому организовано је Aфористичко
подне – Наравоученија, на коме су го
ворили Витомир Тео филовић, Дра
гут ин Мин ић Карл о и Алекс анд ар
Чотрић.
Среда, 11. април
На свеч ан ос ти у Скупш тин и гра
да уручена је награда „Момо Капор“
сликару Василију Васи Доловачком.
Награду је уручио Матија Бећковић,
председник Управног одб ора Заду
жбин е „Мом о Кап ор“. У сао пш тењу
жирија, који је радио у саставу: књи
жевник и есејиста Драган Јовановић
Дан ил ов, ликовн и крит ич ар Деј ан
Ђорић и оснивач Задужбине „Момо
Капор“ Љиљана Капор, наводи се да
Дол ов ачк и у сликарс тво увод и ме
тафизичку реалност коју помера ка
сновима и симболичком. Награда се
додељује сваке године, наизменично
за књижевност и ликовну уметност.
Петак, 13. април
У Кући Ђуре Јакшића у Скадарлији
представљена је Библиотека Вуковог
зав ич ај а у Лоз ниц и. Скуп је орга
низован поводом обележавања 150
година Библиотеке, једне од најста
ријих установа културе у Србији, која
је основана 1867. године. Своју обра
зовну функцију Библиотека обавља
кроз разне културне манифестације
које се одржавају у просторијама би
блиотеке – изложбе, трибине, квизове,
књижевне вечери.

Музеј Вукових сабора у Тршићу
ва“ у Бањалуци, Весни Аћић је одато
признање за изузетан труд да ова на
ша грана уроди плодом у братској Ре
публици Српској.
Четвртак, 1. фебруар
На Фил ол ош ком факултет у у Бе
ограду почео је 56. Скуп слависта и
Зимска школа наставника руског је
зика. Тема овогодишњег скупа, ко
ји је трајао два дана, била је у знаку
обележавања 70 година Славистич
ког друш тва Срб иј е, под наз ив ом
Српска славистичка баштина и ак
туелност међусловенских језичких,
књижевних и културних веза. При
сутне слависте на Филолошком фа
култету поздравили су председник
Славистичког друштва Србије, проф.
др Вучина Раичевић, и декан Филоло
шког факултета у Београду, проф. др
Љиљана Марковић.
Петак, 9. фебруар
У Дому Вукове задужбине одржана
је Друга седница Програмског савета
Вукових сабора – председавала је мр
Снежана Нешковић Симић, директор
Центра за културу „Вук Караџић“ – на
којој је размотрен Извештај о 84. Вуко
вом сабору, који је одржан од 11. до 17.
септембра 2017. године. На седници
је, такође, размотрен програм за 47.
Ђачки Вуков сабор и 85. Вуков сабор.
Петак, 9. фебруар
У Кам ен ој сал и Рад ио Бео г рад а
свечано је обележено 60 година од
оснивања и рада Радио Београда 2
(1958–2018). На свечаности је, тако
ђе, уручена и награда „Никола Ми
лошевић“ за најб ољу књигу у 2017.
години у области историје књижев
ности и уметности, естетике и фило

ви дани, који су трајали до 16. марта.
У оквиру овог програма одржан је низ
културних програма посвећених пе
снику, редитељу и публицисти Миро
славу Мики Антићу.
Среда, 14. март
Српска академија наука и уметно
сти и Народни музеј Зрењанин отво
рили су у Галерији САНУ изложбу под
називом Дакле, Ви сте тај Урош Пре
дић. Изложба је приређена из фонда
Народног музеја Зрењанин, а поводом
160 година од рођења сликара. Осно
ву поставке чине тридесет два рада
Уроша Предића – слике, цртежи, сту
дије, али и радови других аутора који
представљају уметника, који је уз Пају
Јовановића и Ђорђа Крстића, највећи
сликар српског реализма. Ту су и лич
ни предмети Уроша Предића, а при
казан је и његов однос са породицом
и са сликарима Пајом Јовановићем и
Стеваном Алексићем, и великим при
јатељем, научником Михајлом Пупи
ном. Изложба је била отворена до 15.
априла, уз предавања о уметнику и
водиче кроз његов рад.
Четвртак, 15. март
Српска академија наука и уметно
сти и Академија наука и уметности
Републике Српске представиле су у
Свечаној сали САНУ Енциклопедију
Републике Српске 1, А-Б, коју је изда
ла Академија наука и уметности Ре
публике Српске. О овом вредном делу
говорили су: академик Владимир С.
Кос тић, предс едн ик САН У, акад е
мик Рајко Кузмановић, председник
АНУРС, академик Љуб омир Макси
мовић, потпредседник САНУ, акаде
мици Љубомир Зуковић и Васкрсија
Јањић, потпредседници АНУРС, и ака

Среда, 4. април
У Дому Вукове задужбине одржана
је Трећа седница Програмског саве
та Вукових сабора – председавала је
мр Снежана Нешковић Симић, дирек
тор Центра за културу „Вук Караџић“
– на кој ој су разм от рен и предл оз и
програма 47. Ђачког Вуковог сабора
и 85. Вуковог сабора. Ђачки Вуков са
бор одржаће се у Лозници и Тршићу
од 23. до 26. маја, а Вуков сабор, као и
до сада, одржаће се у септембру у Ло
зници и Тршићу.
Четвртак, 5. април
У холу испред Централне читаони
це Нар одне библиотеке Србије обе
лежен је Дан сећ ањ а на страд ањ е
Нар одн е биб лио теке Срб иј е поч ет
ком Другог светског рата. Тим пово
дом Нар одн а биб лио тека Срб иј е је
представила оригиналну књигу Го
ресни плач Захарија Орфелина, у чи
ји је посед недавно дошла, а за коју се
сматрало да је неповратно изгубљена
у бомбардовању Београда 6. априла
1941. године. На свечаности су гово
рил и: Лас ло Блаш ков ић, управн ик
Народне библиотеке Србије, Владан
Вукосављевић, министар култур е и
информисања, проф. др Зоран Пауно
вић, проф. др Мирјана Стефановић и
песник Живорад Недељковић. Пред
стављање књиге Горесни плач било је
пропраћено и изложбом свих дела За
харија Орфелина из фонда Народне
библиотеке Србије.
Среда, 11. април
Задужбина „Доситеј Обрадовић“, у
оквиру манифестације „Доситејеви да
ни“ организовала је у Књижевном са
лону „Код Доситеја“ промоцију књиге
„Доситеј између православља и атеи

Четвртак, 19. април
Престижно признање „Златни бе
оч уг“, кој е дод ељуј е Култ урн о-про
светна заједница Београда, уручено
је добитницима на Великој сцени На
родног позоришта. За трајни допри
нос култури Београда награђ ено је
двадесет пет стваралаца, уметника,
научника, професора, културних по
сленика, као и представника устано
ва и организација.
Награду „Изванредни Златни бео
чуг“ за животно дело добили су исто
ричар, сликар и публициста Милутин
Дедић и књижевник, протојереј-ста
вроф ор СПЦ др Сав о Б. Јов ић. Иста
наг рад а прип ал а је и Истор ијс ком
музеју, Машинском факултету и Му
зеју афричке уметности. Признање
„Златн и бео ч
 уг“ доб ил и су Ашх ен
Атаљ анц, Свет лан а Бојч ев ић Ци
цовић, Славица Гар оња Радованац,
Димитрије Големовић, Небојша Кун
дачина, Драгољуб Којчић, Павле Ме
даковић, Предраг Марковић, Душица
Милановић, Драган Никодијевић, Ду
шко Новаковић, Бранислав Бане Об
радовић, Драган Симеуновић, Шпиро
Соломун, као и КУД „Димитрије Ко
туровић“, „Рибља чорба“ и Удружење
музичара џеза, забавне и рок музике
Србије. Повеље за изузетан допринос
култури, које КПЗ додељује од 1996.
године, додељене су Браниславу Ба
ћовићу, уметничкој ливници „Јер е
мић“, док је год иш ња наг рад а КПЗ
припала Марији Бишоф.
Среда, 25. април
Српска академија наука и уметно
сти, Одељење језика и књижевности,
организовали су дводневни научни
скуп на тему Периодизација нове срп
ске књижевности, а поводом 150. го
диш њиц е рођ ењ а Пав ла Поп ов ић а
(16. 4. 1868–4. 7. 1939). Научни скуп
су отворили академик Владимир Ко
стић, академик Предраг Пипер и до
писни члан САНУ Злата Бојовић, а у
његовом раду учествовало је 28 науч
них радника из редова САНУ и профе
сора Универзитета у Београду.
Четвртак, 26. април
У Дому Вукове задужбине одржана
је Вуков а триб ин а пос већ ен а књи
зи Марте Фрајнд У трагању за Лазом
Костићем, коју је издала Књижевна
општина Вршац 2017. О књизи су го
ворили: др Ана Бабуц Крду, др Зори
ца Несторовић, др Зорица Бечановић
Николић, др Драшко Ређеп и др Мар
та Фрајнд. Др Бошко Сувајџић, који је
службено био одсутан, доставио је свој
писани прилог о књизи.
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Двеста година Вуковог Рјечника
Вука Караџића као састављача „Рјечника“ ипак не би ваљало разврстати међу енциклопедисте.
Он је био нешто друго. Ни песник, ни научник, ни филозоф, ни идеолог, ни трибун, а опет, на свој обичан
и једноставан начин, изузетан човек: носио је памтивек у себи

К

њига пред књиг ам а.
Ове год ин е нав рш а
ва се двеста година од
објављивања првог из
дања Српског рјечника
Вука Стефановића Караџића, који
је Павле Ивић обележио као најва
жније појединачно дело у српској
култури, а Миро Вуксановић одре
дио као матичну књигу савременог
српског језика и оценио као књигу
пред књигама.
О узроку за настајање Српског рјеч
ника најбоље говори сам Вук у првој
реченици Предговора Рјечника: „Већ
има близу иљада година како Србљи
имају своја слова и писмо, а до данас
још ни у каквој књизи немају правога
свог језика!“ Неколико страница да
ље, Вук каже и ово: „Ја сам из љубави
к српскоме језику и из жеље да би му
се што брже помогло, прије неколи
ке године написао и издао на свијет
Писменицу српскога језика [...] Из ко
ји сам узрока издао ону прву Српску
граматику, из оније исти ево издајем
и овај први Српски рјечник.“
Српски рјечник као дело које се
не мож е зав рш ит и. Лекс ик у срп
ског нар одн ог јез ик а Вук је дож и
вљавао као непресушно извориште,
па је зато био свестан чињенице да
је немогуће пописати целокупно лек
сичко благо српског језика. У Пред
говору другог издања свог Рјечника,
Вук пише: „Нити мислим ја нити ваља
да мисли ко други да су у овој књизи
све ријечи народа нашега и сва зна
чења наштампанијех ријечи, него ја
још мислим да се у живу језику све
народне ријечи не могу ни покупити,
јер гдјекоје постају једнако, а кашто
и нова значења наштампанијех ри
јечи.“ У првом издању Рјечника (1818)
има 26.270 речи, а у другом издању
(из 1852. године) заб ележено је око
47.500 речи, па, ипак, док је друго из
дање било у штампи, Вук је сакупио
још 111 речи, које је, под насловом На
ново додате ријечи, пред саму штам
пу, унео у књигу.
Српски рјечник као ант ол ог иј а
књижевних врста. Рјечник предста
вља двовековну инспирацију за лек
сикографе, лексикологе, граматичаре,
а Миро Вуксановић у свом Српском
рјечнику или азбучном роману запажа
да та књига није само лексикографско
дело које треба да оцењују искључи
во лингвисти. У богатој библиографи
ји о Вуковом Рјечнику, која броји 133
библиографске јединице а налази се
на крају Азбучног романа, сазнајемо
да Рјечник представља и лексикон ет
нографије и фолклористике (М. Бар
јактаревић), и извор за проучавање
нар одн их инс трум ен ат а (А. Гојко
вић), ритуалног лечења и магије (Џ.
Конрад), кулинарства (А. Крушец; Г.
Ресел), народних игара (Н. Љубинко

вић), личних имена (Н. Медведев),
лековитог биља (Ј. Туцаков) итд. Рјеч
ник садржи и загонетке, питалице,
пословице, изреке, басме, клетве, ту
жбалице, молитве, беседе (здравице),
подскочице, шаљиве и дечје песме,
анегдоте, легенде, шаљиве приповет
ке, херојске скаске, приче. Због свега
тога представља и књижевно дело.
Рјечник као најважнији корак Вуко
ве језичке реформе. Прво издање Рјеч
ника представља и прво дело у коме је
доследно спроведена Вукова реформа
језика и правописа. Вук се у Рјечнику
послужио Аделунговим начелом Пиши
као што говориш, тј. засновао је фоно
лошки правопис, што је било револу
ционарно. Први пут је употребио своју
азбуку и слова љ, њ, ћ, ђ, ј.
Када је прво издање Рјечника било
објављено, очекивало се, према оце
ни акад ем ик а Пав ла Ивић а, да су
„три ствари у Рјечнику могле изазва
ти озбиљно негодовање присталица
правца којим се у српској књижевно
сти до тада ишло. То су: народни је
зик очишћен од црквенословенских
елемената, револуционисани право
пис и јекавско наречје. Међутим, ка
да се Рјечник појавио, нису ово били
поводи за најјачу вику. Највише па
жње и готово једнодушно згражање у
српском друштву привукле су две по
јединости од трећеразредног значаја:
латинична јота у Вуковој ћирилици и
многобројни нечедни изрази“.
Док се Рјечник из 1818. године за
снива на тршићком говору, Рјечник
из 1852. год ин е утем ељуј е се и на
другим дијалектима српског језика,
чиме и књижевни српски језик до
биј а надд иј ал екатс ки кар акт ер. Из
друг ог изд ањ а Рјечн ик а изб ач ен а
је опсцена лексика, која је изазвала
много негодовања када се појавила у
првом издању. Увећан је број турци
зама са 2.500 на 3.500. И док је у пр
вом издању Рјечника, управљајући
се говором свог родног села Тршића,
Вук дословно елиминисао фонему х
у нар одн им реч им а (сир ом а, ора),
спров од ио тзв. најн ов иј е јот ов ањ е
(ћер ат и, ђев ојк а), прет вар ао мн у
мл (млоги), у вн (тавница) или у мљ
(сумља), у другом издању све је ово
изменио под утицајем дубровачког
говора и говора муслимана у босан
ским градовима.
Има ли апстрактних речи у Вуко
вом рјечнику. Вукова језичка рефор
ма, која је у потпуности спроведена
у Рјечнику, базирана је на идеји да
се у основе књижевног српског јези
ка угради народни језик. Ова идеја је
често критикована, јер се веровало да
народни језик нема изграђен струк
турни, а ни лексички потенцијал да
би удовољио културним и цивилиза
цијским потребама српског народа.
Много пута је понављана мисао Ву
ковог савременика Лукијана Мушиц

ког о неспособности народног језика
да изрази апстрактне идеје: „Српски
народ је орао и копао, много се тру
дио, јуначествовао, али мало мислио.
Осим о насушним потребама, зато је
њег ов јез ик сир ом аш ан реч им а за
умозрителне мисли.“ Занимљиво је
да питање апстрактне лексике у Ву
ковом рјечнику никада није детаљно
истражено, па је Маја Штулић, сту
денткиња Групе за српски језик на
Филолошком факултету, добила за
датак да за потребе свог мастер рада
обради апстрактне именице у Вуко
вом рјечнику из 1818. године. Она је
закључила да у Рјечнику има 452 ап
страктне именице. Навешћемо само
неке од њих: беда, брука, бес, бол, вера,
љубав, мана, моћ, мир, нарав, свест,

разу з дан ост, важ ност, туж ит ељ,
стар ат ељ, управ ит ељ, спас ит ељ,
створ ит ељ, спок ојс тво, вест, до
каз, круг, позив, навод, увод, опис, ог
лас, слух, дух, задатак, израз, молба,
жалб а, услов, пов од, поб ед а, бић е,
просвета, обмана, особа, споменик,
чиновник, званичник, пуномоћник, др
жавник, безгрешан, исправан, безуман,
бесмислен, невин, порочан, савестан,
успешан, важан, постепено, срдачно,
казнити, одобрити, решити, руково
дити, запоставити. Веома је инспи
ративна чињеница да се у народу ове
речи нису користиле иако их је Вук,
можда, и користио. Тек је 200 година
прошло од времена објављивања овог
речника и из ове перспективе делује
нестварно да наш народ пре 200 годи
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сила, слога, снага, срам, срећа, стид,
ум, ћуд, част, брзина, ведрина, вели
чина, мудрота, мудрина итд. Међу
њима има и простих речи и деривата.
Заб ележено је и много глагола који
означавају апстрактне процесе: ве
ровати, вољети, двоум
 ити се, диви
ти се, жалити, жељети, заборавити,
знати, канити се, мрзити, оклева
ти, опажати, разумети, сјећати се,
стрепити, чезнути, чинити се итд.
Показало се да народни језик садр
жи апстрактну лексику за означава
ње базичних осећања, стања, особина
и других апстрактних појава.
Речи које је Вук „прескочио“ у Рјеч
нику. Вуков савременик Јован Стејић
објавио је у Гласнику Друштва срб
ске словесности листу речи коју Вук
није унео у Рјечник (1818). Ево неких
од тих речи: способност, строгост,
благост, подлост, скромност, успе
шност, уљудност, угодност, крутост,
одважност, човечност, благонакло
ност, наклоност, добровољност, са
даш њост, прош лост, раскош ност,

на није користио речи садашњост и
прошлост, као ни многе друге са овог
Стејићевог списка.
Как о је Вук конк рет из ов ао ап
страктну лексику. Меша Селимо
вић је у свој књизи За и против Вука
прим ет ио да је Вук имао склон ост
да и апстрактне појмове својим де
финицијама и примерима у одређе
ном смислу конкретизује и своди их
на народне, руралне, фолклорне: Бог
– у Срба се ниједан посао не почиње
без Помози Боже. Душа – два без ду
ше, трећи без главе. Жалити – жали
ме жива, а немој мртва. Задушнице
– најео се као сироче на задушнице.
Закључак – у плетиће игле оно на вр
ху. Особина – гдјекоја жена има краву
или овцу, што јој је поклонио отац или
други ко. Недостижан – нпр. жито је
недостижно, тј. једно високо а друго
ниско нарасло или једно зрело, дру
го недозрело.
Речи које је Вук другачије кори
стио него ми. Неке речи имале су у
Вуково време другачије значење него

Увод у српску педагогију
сценских уметности
Издавач „ International Music Education Research Centre“ (iMerc), Велика Британија.
Уредници: Евангелос Химонидес и Вера Миланковић
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њиг а „Увод у српс ку
пед аг ог иј у сценс ких
уметн ос ти“ предс та
вља изб ор саж ет ак а
нау чн их пред ав ањ а
през ент ов ан их у оквиру Пед аг о
шког фор ум а сценс ких уметн о
сти, чиј и је оснив ач проф ес орк а
и комп оз итор Вер а Мил анков ић,
шеф Кат ед ре за солф еђ о на Фа
култету музичке уметн ос ти у Бе
ог рад у. Фок ус нау чн их ист раж и
вањ а, окуп љен их у оквир у овог
издања, стављен је у област педа
гогије сценских уметности, која је
научно подстицајна за стручњаке
из разл ич ит их облас ти. Пед аг о
гиј а сценс ких уметн ос ти прик а
зан а је из друш твен ог, псих ол о
шког, физиолошког, когн ит ивн ог,

филозофског и историјског угла, а
радови су груписани у десет раз
лич ит их облас ти: пед аг ог иј у по
четног музичког образовања, исто
рију музичке педагогије, музико
лингвистику, музичку педагогију
у пракси, извођаштво, педагогију
клавира, психологију музике, срп
ску народну традицију у педагоги
ји, социологију музичке педагоги
је и специјалну педагогију.
Књига је штампана у Великој Бри
танији, у издању „International Music
Education Research Centre (iMerc), уз
подршку „Society for Education, Music
and Res ea rch“ (SEMP RE), као двој е
зичн о изд ањ е на енглес ком и срп
ском језику. Овакав концепт даје јој
широку употребну вредност у науч

ним круг ов им а и знач ај
ну ком ун ик ат ивн ост са
стручњ ац им а из Европ е
и света. Спектар тем а ко
је су обухваћене показатељ
је комп лекс нос ти ист ра
жив ачк их инт ер ес ов ањ а
нау чн ик а из разл ич ит их
облас ти, кој е су у оквир у
Педагошког форума пред
став љен е кроз тео р ијс ка,
емп ир ијс ка и практ ичн а
истраживања, јавно през
ентованa у форм и пред ав ањ а или
радионица.
Тем е су обр ађ ив ан е разл ич ит им
научним методама, што указује на
могућност њихове перцепције са ви
ше аспеката. При томе, спој теорије
и пракс е предс тав ља чврс то нау ч

но упориште на основу ко
га се дефинишу закључци.
Специфичност даје интер
дис цип лин арн и прис туп
нау чн им саз нањ им а, ко
ји омог ућ ав а зај едн ичк о
дел ов ањ е виш е стручњ а
ка из различитих области
у оквиру зај едн ичк их ис
траживања.
„Увод у српску педагогију
сценских уметности“ зна
чајно је издање на основу
кога ће интернационалној научнои
страживачкој јавности бити доступ
ни резултати домаћих стручњака из
облас ти муз ичке пед аг ог иј е. Ода
бран и саж ец и пок аз уј у да сфер а
интер есовања домаћих научника у
потп ун ос ти кор ел ир а са светс ким

данас. Милка Ивић у књизи О језику
Вуковом и вуковском наводи неколи
ко занимљивих примера. О именици
љубавник она пише следеће: „По Вуко
вој спознаји стања ствари, дакле, при
обраћању непознатом лицу ради ус
пос тав љањ а ком ун ик ат ивн ог кон
такта, прикладно је ословити га са
љубавниче! Зато што се под том реч
ју подразумева значење пријатељ. О
речи љубавница – ни помена у Срп
ском рјечнику.“ Реч музика, примећује
Милка Ивић, Вук је користио са зна
чењем инструмент: „Зна врло добро
ударати у клавир и друге којекакве
музике.“ Иако је Мина Караџић сви
рала клавир, у Вуковом Рјечнику ова
реч није забележена. Вук је сматрао
да није народна. У Вуково време, кон
статује Милка Ивић, није се користио
глагол свирати, већ ударати, лупати,
па и клавирати.
„Важне речи“ у народном животу
и у Рјечнику. Највећи број речи које
су обрађене у Рјечнику важне су за на
родни живот. Њихов значај огледа се
и у великом броју синонима. Такве ре
чи и њихове синониме издваја Меша
Селимовић у књизи За и против Вука:
најести се (напитати се, набањати
се, набити се, набокати се, набубати
се, надекати се, наждерати се, назо
бати се, накресати се, накусати се,
налупати се, наслагати се, натући
се); тући (бити, воштити, деветати,
дерати, лијемати, лињати, мазати,
макљати, млавити, млатити); уда
рити (бубнути, врезнути, гарнути,
генути, депити, депнути, дернути,
дупити, лупити, лупнути, одадрије
ти, одајачати, одалачити, ћопнути);
јад ан (биј ед ан, бол ан, дерн и, жал о
стан, зајадњи, злосрећан, злосретњи,
јадињи, јадован, јадовит, кукав, кукав
ни, кужан, несрећан, ојађели, тужан);
рука (приступити коме руци, има ли
јепу руку (лепо пише), од сваке руке, не
иде му од руке, није ми на руку, дошло
ми испод руке).
На крају. Завршићемо оценом Љу
бомира Стојановића о Рјечнику: „Та
ква је била ова знаменита књига која
чини епоху у нашој књижевности и
која је тако рђаво дочекана од вели
ке већине својих савременика, јер је
својим новинама далеко измакла ис
пред свог доба.“ А ево шта о аутору
те знамените књиге закључује Ми
одраг Поповић: „Вука Караџића као
састављача Рјечника ипак не би ваља
ло разврстати међу енциклопедисте.
Он је био нешто друго. Ни песник, ни
научник, ни филозоф, ни идеолог, ни
трибун, а опет, на свој обичан и једно
ставан начин, изузетан човек: носио
је памтивек у себи“. То ће бити глав
ни разлог што су поколења пошла за
њим. У Вуковом речнику сачувало се
оно што је у српском народу живело
од памтивека.

Рајна ДРАГИЋЕВИЋ

тенденцијама у домену музичке пе
дагогије. Они репрезентују актуелну
научну мисао која је осим сагледава
ња историјског контекста усмерена и
у правцу препознавања савремених
токова модерне педагогије, као спе
цифичне научне дисциплине. Књига
пружа могућност упоређивања нових
закључака са постојећим теоријским
становиштима свету, али и упозна
вањ е са разл ич ит ом проб лем ат и
ком са кој ом се суо ч ав а сав рем ен а
педагошка пракса. У том контексту
ова књига није само значајна у до
мену теоријске мисли, она је прак
тично функционална за све који се
у пракси баве педагогијом. Закључ
ци, искуства, препоруке, сугестије и
предлози у потпуности су практично
применљиви и провокативни за пе
дагоге који су отворени за различите
нове методолошке приступе.
Јединствена, иновативна и прово
кативна књига сажетака „Увод у срп
ску педагогију сценских уметности“
указује да је област музичке педаго
гије широка тема, која се једино може
развијати на темељима различитих
научних искустава. У том смислу и
достигнућа домаћих стручњака кон
курентна су са светским тенденција
ма у оквиру ове области.

Александра ПАЛАДИН
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Поштовање уваженим научницима
Сто педесет година од рођења
Павла Поповића и Тихомира
Ђорђевића – једно подсећање
из фолклористичког угла

Т

екућа година свакако ће у највећој
мери остати у сећању као година
јубилеја Вуковог Српског рјечни
ка, чему је посвећена адекватна
и неопходна пажња у научним и
културним круговима, а посебно место обез
бедио јој је и Међународни конгрес слави
ста, као једној од специјалних тема. Како ће
овој теми бити посвећени други текстови у
овом листу, имајући у виду њен значај, овде
ћемо подсетити на два чувена имена у нау
ци и култури која такође у 2018. обележавају
годишњице и чији је рад на изучавању фол
клора делимично обликован и инспирисан
Вуковим пион
 ирским подухватом.
Пре 150 година (1868) рођена су два знамени
та српска научника и културна прегаоц
 а – Павле
Поповић и Тихомир Ђорђевић, обојица у поро
дицама које су дале српској култури неколико
истакнутих посленика. Два научника иза себе
су оставила обимно и разноврсно научно дело,
право богатство радова и студија, а овде ћемо
укратко подсетити на њихов допринос проуча
вању народне књижевности и фолклористике и
повући неке паралеле у њиховим радним био
графијама. Иако је Павле Поповић пре свега био
књижевни историчар и критичар, а Тихомир Ђор

ђевић етнолог, оставили су значајан траг у про меље и дају јој научну потпору. Показатељ тога
учавању усмене традиције. Осим интересовања је систематично проучавање фолклорног и књи
за народну књижевност, заједничко им је било и жевног материјала у часописима, друштвима,
то што су обојица били професори Универзите тежња ка класификацији и сагледавању стања
та у Београду, академици, научници, покретачи у науци и култури. Оба часописа имала су циљ
и уредници научних часописа, оснивачи науч да окупе најеминентније истраживаче у својим
них друштава, свестрани, ерудитно образовани областима тог времена, који би дали релеван
појединци који су много задужили нашу култу тан научни допринос. Стално су тежили ка томе
ру, науку, хуманистику и фолклористику. Поред да хуманистичким наукама пруже основе које
народне књижевности, Тихомир Ђорђевић се ба се заснивају на чињеницама, подацима који су
вио проучавањем духовне и
проверљиви у самој грађи –
материјалне културе Срба
било да је архивска, терен
и других балканских наро
ска или књижевна. Павле
да, док су у Поповићево по
Поп ов ић је прим ет ио да
ље интер есовања улазиле
„наше приповетке нису ни
све врсте књижевности, од
једанпут научно издане, са
старе до савремене, те ни у
потребним научним апара
овим областима њихов до
том, са назначењем парале
принос није ништа мањи.
ла појединих приповедака“,
Тихомир Ђорђевић осно
а објавио је и Преглед срп
вао је часопис Караџић, а
ске књиж евн ос ти (1909),
Павле Поповић Прилоге за
који представља синтетич
књиж евн ост, истор иј у и
ки увид у српску књижев
фолклор. Ђорђ евић се на Павле Поповић (1868–1939)
ност. Тихомир Ђорђевић је у
води као један од оснива и Тихомир Ђорђевић (1868–1944)
првом броју Караџића иста
ча Поповићевих Прилога, у
као потребу за покретањем
којима је и објављивао радове, као што је и По фолклористичког часописа и систематичним
повић чинио у Ђорђевићевом Караџићу. Оба ча прикупљањем, односно проучавањем грађ е,
сописа замишљена су као листови који се баве чему је часопис и тежио, а пружио је и целовит
националним темама, што је Поповић експли поглед на Наш народни живот, кроз низ студи
цитно истакао у Уводној речи Прилога, док је те ја о обичајима, веровањима и народној култури
матика Караџића садржана у поднаслову – Лист у десет књига. Иако их је занимала национална
за српски народни живот, обичаје и предање. По књижевност и култура, оба научника су пажњу
повић и Ђорђевић, сваки на свој начин, тежили поклањала интернационалним мотивима, на
су да хуманистику уведу у институционализо стојећи да нашу народну књижевност сместе у
ване оквире проучавања, да поставе чврсте те шири културни контекст. Теорије које су приме

њивали биле су у то време савремене и актуелне
(а многе су и данас), а заједничко им је и то што
су често трагали за пореклом народних умотво
рина. То би биле неке од општих паралела ко
је се могу повући у приступу и раду два велика
научника, а детаљнијим поређењем вероватно
би се пронашле и друге.
О величини Павла Поповића и Тихомира Ђор
ђевића сведочи рецепција њихове научне зао
ставштине данас, а научне институције одају
им заслужену почаст. Век и по од рођења Па
вла Поповића обележила је Академија научним
скупом у његову част, а биће му посвећена и
једна од тема на Научном скупу слависта у Ву
кове дане. Удружење фолклориста Србије пла
нира да једну од тема скупа Савремена српска
фолклористика посвети Тихомиру Ђорђ еви
ћу, којем ће бити посвећен и темат у часопису
Фолклористика. Часопис Удружења фолклори
ста Србије Фолклористика управо се и позива
на традицију часописа посвећених фолклору,
какви су Ђорђевићев Караџић и Поповићеви
Прилози, додајући томе још и Народно ствара
лаштво – Фолклор, часопис Савеза удружења
фолклориста Југославије, од чијег се послед
њег броја (1988) навршава тридесет година, и
Расковник, часопис за књижевност и народну
културу, чији је први број изашао пре педесет
година (1968), на чије годишњице такође овом
приликом подсећамо. Српска фолклористика и
наука о књижевности данас показале су да, иако
теже савременим токовима, истовремено не за
борављају основе на којима су поникле и одају
поштовање уваженим научницима, својим уте
мељивачима, на примерен начин.

Марина МЛАДЕНОВИЋ МИТРОВИЋ

НАУЧНИ СКУП У КРАГУЈЕВЦУ

Шумадија кроз векове: слојеви културе
Вукова задужбина овим научним скупом наставља рад на изучавању и објављивању
зборника научних радова о различитим регионима Србије. До сада су објављени
зборници посвећени слојевима култура Баната, Бачке и Срема

У

орган из ац иј и Вуков е зад ужби
не и Филолошко-уметничког фа
култета Универзитета у Крагујев
цу 20. и 21. априла одржан је на
учни скуп Шумадија кроз векове:
слојеви културе. Под покровитељством града
Крагујевца скуп је реализован на Филолошкоуметничком факултету у оквиру обележава
ња 200 година од проглашења Крагујевца за
престоницу Србије. Скуп је отворио проф. др
Љубинко Раденковић, научни саветник Бал
канолошког института САНУ, а присутне су
поздравили и проф. др Владимир Поломац,
продекан за наставу ФИЛУМ-а, и мр Миљан
Бјелетић, члан Градског већа за културу. Отва
рање скупа је увеличано концертом студена
та Одсека за музичку уметност Филолошкоуметничког факултета.
Реферати учесника научног скупа тематски
се могу груписати у неколико блокова. Антич
ки период је обухваћен излагањем др Милоја

Учесници скупа
Васића, који је говорио о простору Шумадије
у доба римске власти, као и проф. др Светла
не Лома, која је пажњу посветила резултатима
ономастичких истраживања староседелачког
становништва на том простору и граничним
просторима из истог период
 а.
О значају Мораве и њеним поменима у визан
тијским и другим средњовековним изворима
расправљао је проф. др Радивој Радић. Акаде
мик Александар Лома говорио је о историјској
топонимији рудничког краја, као и називу „Шу
мадија“, уз предлоге неких нових тумачења. Је
зику Шум ад иј е бил о је пос већ ен о некол ико
реферата. Дијалекатска слика Шумадије у син
хроној равни и дијахроној перспективи била је
предмет расправе академика Слободана Реме
тића, док се питањем глаголског система говора
Шумадије бавила др Бојана Вељовић.
О формирању правног терминолошког систе
ма у Сретењском уставу Димитрија Давидо
вића говорила је проф. др Исидора Бјелаковић.
Проучавања народне културе била су у осно

ви излагања проф. др Љубинка Раденковића,
који је анализирао систем демонолошких би
ћа на простору Шумадије, уз поређење са дру
гим српским и словенским територијама, као
и Драгане Ђурић, која је говорила о значају на
родних представа о данима у недељи на поме
нутом простору.
Књижевна периодика у Кнежевини Србији у
првој половини деветнаестог века, с посебном
пажњом на алманасима и календарима, била
је предмет излагања др Миодрага Матицког. О
доласцима Вука Караџића у Шумадију и њего
вим боравцима на двору кнеза Милоша говорио
је др Бранко Златковић. Излагање др Љубодрага
Ристића било је посвећено анализи путописних
и других осврта Амија Боуеа из XIX века, посве
ћених Шумадији. Др Бојана Миљковић Катић је
расправљала о обради земље у Шумадији и на
стојањима Кнежевине Србије да код сеоског ста
новништво подигне ниво аграрне културе.
Простор Шумадије у књижевним делима, та
кође, обухваћен је двама рефератима. Алексан

Вук Стефановић Караџић, „Le patrimoine oral serbe“
(Српска усмена народна баштина)
Едиција превода српског усменог народног блага на немачком, руском, енглеском и француском језику,
у издању Вукове задужбине и Чигоја штампе, представља репрезент најбољих изданака српске културе,
њену легитимацију у европском културном простору и у 21. веку

У

год ин и пос ле вел ик их јуб ил е
ја (150 година од Вукове смрти –
1864, и 200 година од појављива
ња прве Вукове збирке народних
песама и прве граматике српског
језика – 1814), и после објављених књига пре
вода на немачком (Вук Стеф. Караџић 17871864-2014, Mundliches Volksgut der Serbеn), ру
ском (Вук Стефанович Караджич, Сербское
устное народное наследие (Српска усмена на
родна баштина) и енглеском језику (Serbian
Traditional Oral Heritage), Вукова задужбина и
Чигоја штампа, Београд, 2017, објавили су и че
тврту књигу из ове едиције – Вук Стефановић
Караџић, Le patrimoine oral serbe (Српска усме
на народна баштина) на француском језику.
Књига тежи да научној и читалачкој јавно
сти на француском говорном подручју поново
скрене пажњу на сву комплексност и драгоце
ност научног дела Вука Караџића. Истовремено
она наставља и употпуњује драгоцену едицију
објављивања дела о Вуку Стефановићу Караџићу,
као и опис рецепције тог дела на светским јези
цима као дугорочни пројекат Вукове задужбине,
с циљем да представи свету све оно највредније
што као народ у културном погледу поседујемо.

Први пут име Вука Караџића у Француској по
миње се у априлу 1819. године, када је La Revue
Encyclopédique обавестила читаоце да је у Бечу
управо изашао из штампе Рјечник илирскога или
српског језика, чији је аутор Вук Стефановић. У
часопису Bibliothèque Allemande, који је излазио
у Стразбуру, у јуну 1826. године изашао је приказ
превода Српских народних пјесама на немачки
језик Терезе фон Јакоб.
Управо је лепота ових песама, уз европску
рецепцију Хасанагинице, утицала на Проспера
Меримеа да објави чувену збирку тоб ожњих
народних песама La Guzla. Ами Боуе ће у свом
чувеном делу La Turquie d’Europe изразити жа
љење што ће само Немац моћи да научи гра
матику српског језика из граматике коју је Вук
Стефановић Караџић приложио своме Рјечни
ку, а коју је Јакоб Грим превео на немачки и из
дао у Лајпцигу, и што је та могућност ускраћена
Французима.
Велики пољски песник Адам Мицкјевич др
жао је од 1840. до 1844. године предавања о сло
венској књижевности у Паризу на Collège de
France. Ова предавања штампана су на фран
цуском језику у пет свезака 1849. године, а исте
године штампана су и на немачком језику у че
тири свеске. Изузетну пажњу посветио је Миц

кјевич песмама о Косовском боју. Вуково дело
биће предмет и предавања Мицкјевичевог на
следника, Сипријена Робера, као и предавања
Клода Форијелa на Сорбони (1831–1832).
И поред тога што се целога живота спремао
да отпутује у Париз, Вуку се та давнашња жеља
никада није остварила. Није успео ни да поша
ље ћерку Мину у Француску да тамо студира
сликарство. Умреће у Бечу не видевши Париз о
коме је толико писао и маштао.
Књига превода српске усмене нар одне ба
штине високе вредности и рецепције дела Ву
ка Караџића на француском језичком подручју
ослања се на научне студије и биографска истра
живања живота и дела Вука Караџића Љубоми
ра Стојановића, Николе Банашевића, Миодрага
Ибровца и др., те на вредне прилоге Голуба До
брашиновића, Живомира Младеновића, Вла
дана Недића, Миленка С. Филиповића и других
истраживача и научних радника.
И ова књига, као и претходна издања из ове
едиције Вукове задужбине, укусно је опремљена
и пријемчиво написана и, као таква, представља
Вуково дело и српску културу у њеним најбољим
изданцима, као и рецепцију српске народне књи
жевности и традиције у европском контексту. Мо
жда је то учињено и због тога што Вуково дело

дра Матић је анализирала заједничке одлике
конструкта простора Шумадије у Хроници мо
је вароши М. Настасијевића и у роману Нишчи
В. Стевановића, док су др Ана Живковић и др
Часлав Николић у заједничком излагању раз
матрали представе о шумадијском простору у
делима српске књижевности с краја XIX и по
четка XX века.
Завршетак дводневне научне конференције
обележен је обиласком историјских знаменито
сти Крагујевца. Наредне године, у издању Вуко
ве задужбине, планирано је штампање зборника
о Шумадији, у који ће бити уврштени радови
учесника овог научног скупа, као и неки други
прилози. Планира се организовање још једног
научног скупа с темом „Шумадија кроз векове“.
Вукова задужбина овим наставља свој рад на из
учавању и објављивању зборника научних ра
дова о различитим регионима Србије. До сада
су објављени обимни зборници посвећени Ба
нату, Бачкој и Срему.

Драгана ЂУРИЋ

представља снажан и јасан
прој екат „европ еи з ац иј е“
српске, а и осталих култура
на словенском Југу.
Вук је у народној поези
ји истрајно тражио, у духу
времена, чист и непокварен
језик, аутентичан народни
дух, држ ав от вор ан одн ос
прем а српс кој истор иј и у
чиј ем је сред иш ту кос ов
ски завет, изграђен етички
код екс својс твен српс ком
сеоском патријархалном становништву, источ
нохерцеговачки говор, пробрану лексику свог
родног краја. Вукова европска посвећеност има
ла је снажну националну арому. Чини се да је
Вук Караџић, од самог почетка свог сакупљач
ког рада, имао јасну визију шта се тим радом
хоће, може и жели да постигне.
Тако састављена, ова вредна књига, верујемо,
заузеће значајно место у склопу научних моно
графија о Вуку Караџићу и због тога је веома
важно да се и савремени читалац француског
говорног подручја потпуније упозна са делом
Вука Стефановића Караџића.
Едиција превода српског усменог народног
блага на немачком, руском, енглеском и фран
цуском језику, у издању Вукове задужбине и Чи
гоја штампе, представља репрезент најбољих
изданака српске културе, њену легитимацију у
европском културном простору и у 21. веку.
Књигу је приредио проф. др Бошко Сувајџић.
Уредник је др Мина Ђурић, одговорни уредник
др Миодраг Матицки; преводилац др Бригит
Младеновић, редактор превода проф. др Јеле
на Новаковић, ликовни уредник др Милијана
Симоновић. Рецензент издања је академик На
да Милошевић Ђорђевић.

Бошко СУВАЈЏИЋ
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СРПСКА МУЗИЧКА БАШТИНА

Хармоника, двојка и шетња

И

ако није настала у Србији, ни на
Балкану, хармоника је постала
изузетно важан део нашег на
ционалног идентитета. Музич
ког, осећајног, обичајног. Посеб
но у Шумадији и Поморављу. Оно што је за
западну Србију труба, а за Војводину тамбу
рица, код нас је хармоника. Иако је у Србији
тек око век и по, чини се да је одувек била ту.
Није нас напуштала ни у рату ни у миру. Ма
на којој страни били, која год уверења има
ли, Срби нису могли без хармонике. Јуче исто
колико и данас, наша славља, од вашара у се
оској порти, преко свадби, испраћаја у војску
и, у последње време, слављења пунолетства,
незамисливи су без њеног, у исто време сна
жног и нежног звука.
Колико је хармоника чудесна као инструмент,
толико је чудесна и њена историја. Иако су ме
ханизми за њу већ били припремљени и поје
диначно коришћени вековима, она је у овоме
облику настала пре непуна два века заслугом
Кристијана Баушмана у Бечу или Цирила Де
мијана у Берлину. Захваљујући свом брзом и
непрестаном развоју ‒ као ретко који други ин
струмент ‒ непрестано су се усавршавале све
њене функционалне карактеристике, изглед,
материјал и изражајне могућности, што је до
вело до настанка читавог спектра њених врста
и подврста, способних да одсвирају све врсте
музике у сваком поднебљу. Један је од заштит
них знакова музике Немачке, Русије, Францу
ске, Кин е, Сев ерн е и Јуж не Амер ике. Ниш та
мање није чудесан, готово бајковит, ни живот
њених најзначајнијих потоњих конструктора и
усавршаватеља, пре свих оних чија су прези
мена с временом постала називи најзначајни
јих марки хармонике: Матијаса Хонера, Паола

Сопранија и Маријана Далапеа. Управо су они
учинили да хармоника постане то што јесте − да
буде, како се с разлогом каже, читав оркестар у
једном инструменту.
Међу врстама хармонике у свету јесте позна
та, а нама је најдража, српска хармоника дуг
метара, шестопрстна хроматска хармоника,
која је, захваљујући Миодрагу Мији Тодоровићу
Крњевцу (1924−1991), постала основни инстру
мент наше народне музике, иако се појавила
после готово свих других инструмената. Нема
довољно речи да се опишу његове заслуге за ка
нонизовање овог инструмента у народној музи
ци Шумадије и Поморавља због којих је и назван
српским оцем хармонике. Створио је свој стил и
своју школу, у учењу технике свирања повезао
је ноте са прстима и тако је настао чувени Ми
јин прстомет, увео шумадијско дупло свирање
(изводи се терцама и секстама), створио дует
хармоника, први је основао народни оркестар
са хармоником у главној улози, био учитељ мно
гим нашим познатим хармоникашима, компо
новао народна кола и песме које су ушле у народ
и живе независно од свога творца.
Иако не може да се упоређује са Крњевцем
по доприносу за уздизање хармонике у нашем
фолклору, у извођачком смислу (а и као компо
зитор народних кола) одмах до њега стоји Радој
ка Живковић (1923−2002), која је славу стекла
са својим супругом Милутином Тинетом Жив
ковићем (1918−1985) у најпознатијем српском
хармоникашком дуету. Спајајући једноставност
са савршенством, ређајући кола као бисере са
филигранском прецизношћу, женску осећај
ност са мушким свирањем, Радојка Живковић
је створила посебан стил који се можда не мо
же прецизно описати, али се одмах, без грешке,
препознаје. Таленат који се рађа једном у сто
година и која је својим свирањем миловала ду

шу, рекао је о њој велики хармоникаш и у неку
руку њен наследник Љубиша Павковић. Посеб
но је била посвећена праћењу наших најбољих
певача на естради чије су песме постале позна
те и трајне, захваљујући, готово у истој мери, и
њеној интерпретацији. Биле су то руке које је
душа водила како да свирају.
Колика је улога хармонике у нашој народној
музици могу да посведоче многе чињенице, из
међу осталих и уверење да је за добро певање

Миодраг Тодоровић Крњевац

неопходно и умеће на овом инструменту. Кари
јере Миодрага Крњевца, Предрага Живковића
Тозовца и Новице Неговановића можда су нај
познатије, али не и једине. Није случајно што
су и друга двојица певача врсни композитори,
аутори песама које су, као и Мијине, већ одавно
постале народне. То, између осталог, значи да је
створена битна веза између овог инструмента
и праве шумадијске народне песме и шумадиј
ског кола. Другачије речено, нема чувене шума
дијске двојке и лагане, загревајуће шумадијске
шетње без хармонике. (Да само напоменемо да
томе утиску доприноси и њено неретко досви
равање са фрулом, једним од наших најприсни
јих инструмената.)
Прича о хармоници и хармоникашима нема
краја. Нити је могу оскрнавити ново време и
помодни обичаји: електрична појачала на свад
бама и поселима на којима гости могу да разго
варају само телефонским порукама, сиромашне
тзв. хит мелодије помодних композитора са на
падним текстовима и вриштећи гласови који
ма бука добро дође да би прикрили своје мале
распоне и фалш певање. Ништа не може да по
ништи потребу за звуцима хармонике и правом
народном музиком кроз коју пева наша душа
дозивајући се са прецима и потомцима и којом
просијавају наши питоми завичајни предели,
авлије и шљивици, лугови и гајеви, пропланци
и ливаде крај река.
Нека се то и у временима која долазе чује на
наступима наших најбољих хармоникаша. Нека
буду достојни настављачи Миодрага Тодорови
ћа Крњевца, Радојке Живковић, Јовице Петко
вића, Бранимира Ђокића, Љубише Павковића и
других врсних уметника на хармоници који ни
су стигли да буду поменути, а без којих би наша
народна музика била сиромашнија.

Александар ЈОВАНОВИЋ

КОЛО И ТРАДИЦИОНАЛНА СРПСКА КУЛТУРА КАО НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Круг – симбол кретања у природи

П

опуларно речено „срп
ско коло“, тачније „ко
ло у три“, тј. „коло, тра
диционална народна
игра“, проглашено је
за нематеријално културно насле
ђе Републике Србије и уписано на
Унес кову Реп рез ентат ивн у лис ту
нематеријалног културног насле
ђа човечанства у децембру 2017. го
дине. Предлагачи су били Ансамбл
народних игара и песама „Коло“, Ка
тедра за етномузикологију Факул
тета музичке уметности у Београду,
Центар за истраживање и очување
традиционалних игара Србије (ЦИ
ОТИС). Осим предлагача подршку
за номинацију „Игре у колу“, пру
жиле су, како је наведено у медији
ма, локалне самоуправе, образовне
институције, институције културе,
бројн а култ урн о-уметн ичка дру
штва, туристичке и невладине орга
низације, као и појединци, носиоци
(извођачи) овог елемента културног
наслеђа. У административном по
гледу, номинацијски досије, при
премљен у складу са постављеним
стандардима садржаја и техничких
карактеристика, посредовао је Цен
тар за нематеријално културно на
слеђе при Етнографском музеју.
Након увида у целокупни припре
мљени материјал и пошто је Комитет
за нематеријално културно наслеђе
Републике Србије верификовао пот
пуност предлога/елемента, предлог
је прослеђен Министарству културе
и инф орм ис ањ а за даљ и транс фер
прем а одељ ењу Унес ка зад ужен ом
за пријем номинација за Репрезен
тативну листу нематеријалног кул
турног наслеђа човечанства, у марту
месецу за могући упис у 2017. годи
ни. Коначно, у децембру 2017. годи
не, на годишњој конференцији Унеска
у Сеулу, Република Србија је добила
другу по реду званичну номинацију и
упис свога предлога/елемента на Ре
презентативну листу нематеријалног
културног наслеђа човечанства. Пр
ви предлог/елемент увршћен на Ре
презентативну листу нематеријалног
културног наслеђа човечанства Ре
публике Србије је „породична слава,
2014. године.
Да би се оба предлога/елемента про
гласила нематеријалним културним
наслеђем човечанства претходила су
опсежнија вишегодишња емпиријска
истраживања што је допринело ква
литету документације неопх
 одне код
коначне обраде конкретних информа
ција о предлозима праћених визуел

ним документацијама (фотографије,
видео снимци).
Дакле, на основу сумарног прегле
да „путов ањ а“ од идеј е до кон ачн е
реализације прошао је, може се ре
ћи, дуг пут. У односу на друге земље
света, па и региона, Србија је касно
ратификовала споразум о нематери
јалној културној баштини са Унеском
(2010. године), и то у моменту када
је дошло до измене правила предла
гања елемената, те је тако у заостат
ку јер одређене вредне пажње појаве
наше традицион
 алне културе морају
да чекају у реду, годину за годином,
како би се бар покушало са њиховим
номинацијама. Следећа номинација
је припала опсежној припреми пред
лога – свирање на гуслама.
***
Када је реч о игрању у колу, треба
имати у виду да то није одлика само
српске народне културе, већ и многи
други народи на Балкану, у Европи и
у свету играју у кругу, а круг саста
вљен од играча чини коло. Ипак, како
је представљено и у предлогу номи
нације, код Срба се играње у колу са
специфичним корацима одржало у
пракси до данас у свим виталним ко
лективним јавним и приватним оку
пљањима.
Коло је дефинисано као играње у
кругу. Може бити затвореног и отворе
ног типа. Играчи се држе за појасеве,
за руке, за марамице, мараме. Стога,
евидентно је да су до данас од свих
облика и врста игара најраспростра
њеније народне игре у колу или ору.
Слободан Зечевић објашњава да се из
раз коло може одредити у панонском,
динарском и централном простору,
док је израз оро у пракси на истоку и
југу Србије, односно у крајевима бли
жим Грчкој (Зечевић, 1983).
Игра се у кол у на јавн им свет
ков ин ам а, прив атн им заб ав ам а и
прославама, на селу и у граду, у за
твор ен ом и отвор ен ом прос тору, у
кореографијама народних игара кул
турно-уметничких друштава прили
ком представљања на сцени. Коло је
заступљено у дечјим играма. У срп
ској култури сачуван је велики опус
игара које се играју у колу, као и њи
хових назива.
***
Курт Сакс сматра да су људи у про
шлости простор доживљавали у облику
круга. С временом су игре у кругу до
биле и магијско значење (Сакс, 1937).
Ходање у кругу је прерасло у игре,
наводи Зечевић (1983). Мага Мага

зиновић, такође наводи са су средњо
вековне игре у првим вековима биле
повезане са прехришћанским верова
њима и обредним играњем (Магазино
вић, 1951). Кретање у правцу кретања
Сунца основна је карактеристика ига
ра у колу, мада има и одступања сход
но намени и постављеном обредном
задатку, а што се и касније задржало
и развијало у појединим крајевима
Србије. Осим наведеног, према Саксу,
окружити неки предмет или простор
имало је амбивалентно значење у сми
слу стећи његову моћ али и заштити
ти се од злих сила (Сакс, 1937). Иначе,
„круг представља један од најраспро
страњенијих митопоетских симбола,
везан за представе о цикличном току
времена... и основне форме структури
сања простора (подела на „своје“ и „ту
ђе“, у којој се круг јавља као граница
затвореног, чуваног простора“ (Словен
ска митологија, 2001).

ђу којима се посебно истичу Даница
и Љубица Јанковић, Оливера Младе
новић, Слободан Зечевић, Драгослав
Антонијевић, Оливера Васић, коло је
остало сачувано као игра која је у про
шлости имала веома важну симболи
ку у магијско-религијској обр едној
пракси српског народа, а потом је ево
луирала у забавне сфере у току годи
шњег и животног циклуса обичаја, а
с временом је добила и идентитетско
обележје било да се ради о региону
или етникону (влашко коло, ужичко
коло, жикино коло итд.).
Назив коло, како подсећа Слободан
Зечевић, у народу је имао више значе
ња. Тако су се називали разни кружни
облици попут колског точка, возила
(зап рег е или аутом об ил а). Култн и
предмети попут божићног или слав
ског колача су кружног облика. У на
родној геометријској орнаментици
круг се налази на многим предмети

Студенти струковни васпитачи за традиционалне игре на ВШССОВ
у Кикинди на предавању о традиционалним играма
Игре у колу и играње у кружној ли
нији на јужнословенском простору
могу се пратити од најранијих дана
досељавања Словена, односно Срба.
У словенско-балканско-византијској
симбиози су формирани многи разно
врсни садржаји играња у кругу. Архе
олошки налази, посебно из римског
периода и раног средњег века, потом
представе на фрескама у манастири
ма (Суводол, Лесново и др.) или на над
гробним споменицима – стећцима (13.
и 14. столеће у Херцеговини), експли
цитно документују присуство игара у
колу на овим просторима у различи
тим временским раздобљима.
Како је основа покрета и корака ве
зана за кружно кретање/играње у рит
му, према проучавањима етнолога,
етнокореол
 ога и етномузиколога, ме

ма од колевке, столица, преслица, пе
шкира до одевних предмета и сматра
се женским и соларним симболом.
Сунчево коло је била ознака за вре
ме које Сунце прође у току 24 сата (Зе
чевић, 1983). Дакле, коло је и животни
круг (рађање, живот, умирање, васкр
савање), али и симбол успеха и падо
ва појединца („коло среће се окреће“).
Симбол круга је очит и у веровањима
везаним за соларни солстициј, тј. Сун
це које помаже вегетацији, и сл. Сме
не годишњих доба у контексту рађања,
убирања (трајања), умирања и понов
ног рађ ањ а су прем а вер ов ањ им а
управо одређене кружним кретањем
у природи. Кретањем или оборавањем
села кружним опасивањем, народ се
магијским путем штитио од болести и
злих сила. О светковинама, породич

ним и шире колективним окупљањи
ма, трпеза се кадила идући у круг, а
млада пошто уђе у нови дом са све
крвом је три пута обилазила око сто
ла у кухињи. Напослетку, и огњиште је
у првобитним стаништима било кру
жног облика и стајало на средини про
сторије – куће (кухиње). Деца у својим
играма и данас цртају круг који им
представља „кућу“ како би се зашти
тила, одморила, стекла извесну пред
ност у игри и сл.
Стога, на основу до сада реченог,
уочљиво је да је круг био готово при
родни симб ол који је нар од прила
год ио свој им схватањ им а кретањ а
у прир оди. Тако су се и игре у колу
наметнуле као потреба повезивања
космичких сила и обезбеђивање си
гурн ос ти у овоз ем аљс ком трај ању.
Касније је дошло да искорака из тог
светог схватања стварности, те су игре
кружног облика постале део друштве
ног представљања у одређеним при
ликама. Коло према саставу играча
може бити женско, мушко, мешови
то, дечје. У прошлости је коло отпочи
њао мањи број играча да би се затим
укључили сви који су знали да играју.
У савременом добу не постоји готово
ниједна светковина а да се не игра ко
ло, и оно је најчешће мешовито.
Игре у колу су се преносиле из гене
рације у генерацију, али то не значи
да се нису мењале и прилагођавале
различитим конфигурацијама тере
на, прос тор а за игру као и одећ и у
којој су играчи играли и, наравно, му
зици. Данас, многе кореографије које
изводе играчи културно-уметничких
друштава утичу и на начине играња
у колу ширих маса, па се често догађа
да је неки облик преузет из народа, на
неки начин уметнички трансформи
сан те поново „враћен“ у народ.
У овој прилици, након сумарног из
ношења значаја игара у колу треба
споменути да је од школске 2006/2007.
године у оквиру високошколског обра
зовања основан јединствени смер у
Србији, струковни васпитач за тра
диц ио н алн е игре на Вис окој шко
ли струковних студија за образовање
васпитача (ВШССОВ) у Кикинди, где
се управо изучава преношење тради
ционалних вредности народне култу
ре са фокусом на играчко, музичко и
вокално наслеђе. У том смислу кроз
студијске програме образлаже се и
симболика круга значајног за играње
у колу, а будући васпитачи се оспосо
бљавају да на сасвим прихватљив на
чин пренесу стечена знања најмлађој
популацији друштва која је уједно и
настављач традиционалног модела
културе, њених вредности и смисла у
савременом добу.
Било како било, у Србији се игра ко
ло на сваком месту и готово у свакој
прилици, што је и утицало да се игре
у колу нађу на Репрезентативној ли
сти нематеријалног културног насле
ђа човечанства.

Весна МАРЈАНОВИЋ
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Јубилеј Народног
позоришта у Београду
Народно позориште у Београду започело је
19. јануар
 а обележавање 150 година рада пре
мијером комедије Бранислава Нушића „Ожало
шћена породица“, у режији Јагоша Марковића. У
плану су и представе према делима Боре Стан
ковића, Иве Андрића, Душка Ковачевића, као и
опере и балети домаћих стваралаца. Обележава
ње јубилеја трајаће и током 2019. године, док ће
се 2020. славити сто година од оснивања Опере.
Наиме, у марту 1868. године донета је одлука да
се гради Народно позориште, а прва представа
изведена је 22. новембра 1869. године.

Прослава на Коларцу
Уз подршку МТС-а, Коларчева задужбина је
прославила 86 година Велике дворане концер
том из циклуса „Коларац, твој свет музике“. На
концерту je наступиo Немања Радуловић са сво
јим оркестром Дабл сенс (Double Sens). Просла
вљени виолиниста, који гради изузетно успешну
међународну каријеру, традиционално наступа
4. фебруара, на Дан Велике дворане која је отво
рена 1932. године. Радуловић je на овом кон
церту, са својим дугогодишњим сарадницима
и пријатељима, извео дела Халворсена, Вивал
дија, Бартока, Шостаковича, Дворжака, као и
„Шехерезаду“ Римског Корсакова у аранжману
Александра Седлара.

Откривена
спомен-плоча Чкаљи

ћи подједнако успешно на
поз ор иш ној и филмс кој
сцени, у ТВ и радио про
грамима, постао је лауре
ат најважнијих признања,
од Стер иј ин е наг рад е и
„Златног ћурана“ до „До
бричиног прстена“ и на
граде „Павле Вујисић“ за
животно дело.

Награда
„Меша Селимовић“
Награда „Меша Селимовић“, коју за књигу го
дине додељује Компанија „Новости“, за 2017. је
припала Дејану Илићу за песничку књигу „До
лина Плистос“ у издању Народне библиотеке
„Стефан Првовенчани“ из Краљева. У овогоди
шњем Великом жирију Вечерњих новости за
књигу године учествовало је 59 истакнутих књи
жевних критичара, теоретичара и књижевних
историчара. Критичари су овога пута предло
жили 112 књига, а Илићева „Долина Плистос“
добила је највише гласова. Ово је 12. песничка
књига овенчана наградом „Меша Селимовић“,
а престижно признање за књигу године до са
да су добила 34 писца, при чему је четири пута
награда дељена на равне части. Награду „Меша
Селимовић“ чине скулптура са ликом великог
писца, повеља и новчани износ.

Отворен Српски културни
центар у Приштини

На згради у Чкаљином сокачету, у Ресавској
улици, у којој је глумац живео последњих 30
година, 9. фебруара 2018. године откривена је
спомен-плоча прослављеном српском глумцу
Миодрагу Петровићу Чкаљи. Откривајући спо
мен- плочу Горан Весић, градски менаџер, иста
као је да је ово мали део захвалности коју Београд
и Србија дугују Чкаљи. Ирена Вујовић, председ

ница ГО Савски венац, рекла је да је то мали знак
пажње према великом глумцу и његовом делу и
да ће се општина, у сарадњи са градом, трудити
да у наредном периоду све истакнуте личности
добију спомен-плоче. Откривању обележја у Чка
љином сокачету присуствовали су син и унука
истакнутог глумца, као и многобројни поштова
оци Чкаљиног лика и дела.

„Извиис
 кра Његошева“
Добитник књижевне награде „Извиискра Ње
гошева“ за 2016. и 2017. годину, коју додељују
Епархија будимљанско-никшићка и компанија
Мона, јесте песник Ранко Јововић, који ствара
дуже од 50 година. Награду је, по одлуци жири
ја, добио за целокупно дело, а поводом књиге
„Сузе Марка Миљанова“. Поводом проглашења
лауреата ове књижевне награде, шестог по ре
ду, 14. фебруара 2018. године на Великој сцени
Народног позоришта у Београду уприличена је
свечаност, којој је присуствовао Његово прео
свештенство епископ будимљанско-никшићки
Јоаникије. Одлуку жирија (др Јован Делић, пред
седник, др Ранко Поповић, др Иван Негришо
рац, др Драган Хамовић и Милутин Мићовић),
образложио је Јован Делић, рекавши да је Јово
вић стекао јединствен, препознатљив, непот
купљив песнички глас међу српским песницима,
глас протеста, непристајања, посртања у те
жњи за слободом. Свечаност је увеличао КУД
„Лола“, Србски православни појци поздравили
су присутне химном „Онам намо“, а Његошеве
стихове и стихове Ранка Јововића говорили су
глумци Биљана Ђуровић и Ненад Хаџи Мари
чић. Награда „Извиискра Његошева“, коју до
нира компаније Мона, састоји се од повеље и
плакете, уметнички рад вајара Љубише Манчи
ћа, и новчаног износа. Досадашњи добитници
овог значајној књижевног признања су: Мио
драг Павловић, Рајко Петров Ного, митрополит
црногорско-приморски Амфилохије Радовић,
Милован Данојлић и Љубомир Симовић.

Статуета „Јоаким Вујић“
Миши Јанкетићу
Књажевс ко-српс ки театар дод ел ио је сво
је највеће годишње признање – Статуету „Јоа
ким Вујић“ – глумцу Михаилу Миши Јанкетићу.
Статуета се сваке године, почев од 1985, за Дан
театра, 15. фебруара, свечано уручује лауреату
за изузетан допринос развоју позоришне умет
ности у Србији. У саопштењу жирија наведено
је да је Михаило Миша Јанкетић обогатио позо
ришну, филмску и телевизијску сцену Србије и
бивше Југославије протеклих деценија. Играју

У Дому митрополије при Цркви Светог Николе
у Приштини свечано је отворен Српски култур
ни центар, чије је просторије освештао влади
ка рашко-призренски Теод
 осије који. Он је том
приликом поручио да ће Центар бити место оку
пљања Срба са Косова и Метохије, али и шире,
те да ће представљати место за сабирање Срба
у љубави, јединству и слози. Свечаном отвара
њу Центра присуствовао је и заменик директора
Канцеларије за Косово и Метохију Душан Коза
рев, који је, честитајући Дан државности – Сре
тење, рекао да у Приштини, осим Цркве Светог
Николе сада постоји још једно место за промо
висање српске културе и њене баштине. Пово
дом отварања Центра прир еђ ене су изложбе
фотографија „Стара Приштина“ и слика „Сли
кари приштинске ликовне колоније“, а у оквиру
свечаног програма наступили су певачка група
„Венац“ и културно-уметничко друштво „Копа
оник“ из Лепосавића.

Седам деценија Београдског
драмског позоришта
Београдско драмско позориште прославило
је седам деценија постојања. Том приликом је
премијерно изведена представа „Последњи рок“
Валентина Распутина у драматизацији и режији
Валерија Кирилова. Представа је резултат сарад
ње БДП-а и „Волков театра“ из Јарославља, запо
чете 2015. године. Редитељ је истакао да је реч о
универзалној причи, која је остала актуелна и
после 40 година, а говори о томе како у једном
тренутку изневеримо сопствену природу када
„издајемо“ сопствене родитеље. Кирилов је об
јаснио да се прича представља из два угла – из
угла шестогодишње девојчице, коју тумачи Та
мара Алексић, пред којом је цео живот, и уми
руће старице која оставља много успомена и да
је желео да поручи да се „истина налази изме
ђу детињства и старости и да морамо да буде
мо свесни да тај пут треба прећи максимално
слушајући своје срце“.

Недеља КиМ
у Матици српској
У Матици српској је од 26. фебруара до 2. мар
та 2018. године уприличена „Недеља Косова и
Метохије“ на којој је промовисано стваралаштво
Срба из Покрајине. На отварању манифестаци
је проф. др Валентина Питулић говорила је о
значају божура у народним умотворинама на
КиМ, а мр Живојин Ракочевић указао је на ак
туелна питања и проблеме развоја културе у ге
ту. Приређена је и изложба „Приштинска школа
– Савремено српско сликарство на КиМ (1997–
2017)“. Организовано је вече песника, на којем
су учествовали Ратко Поповић, Драгомир Ко
стић, Милан Михајловић, Живојин Ракочевић
и Жарко Миленковић. Новосађанима се пред
ставио и Хор Факултета уметности Приштина
– Звечан. Ансамбл Народног позоришта из При
штине је у Новосадској гимназији „Лаза Костић“

извео представу „Говорна мана“. Манифестаци
ја „Недеља КиМ у Матици српској“ окончана је
промоцијом књиге Петра Костића „Листићи из
даље и ближе прошлости“.

ФЕСТ 2018
Четрдесет шести Београдски филмски фести
вал, ФЕСТ 2018, одржан је од 23. фебруара до 4.
марта, под слоганом „Приђи ближе“. Приказа
но је 116 премијерних филмова и 10 филмских
класика у 12 програмских целина. И ове годи
не најбољи филмови су били награђени у три
такмичарска програма. Част да отвори фести
вал имао је вишеструко награђивани филм „Три
билборда испред Ебинга у Мисурију“ редитеља
Мартина Мекдоне. Награду Београдски побед
ник за изузетан допринос филмској уметно
сти добили су мађарски редитељ Иштван Сабо
и српска глумица Неда Арнерић, а Београдски
победник за досадашње стваралаштво додељен
је руском редитељу Карену Шахназарову и бри
танском редитељу Роланду Џофију. Београдски
међународни филмски фестивал ове године је
био више него икада мост између домаћег, до
минантно комерцијалног, биоскопског репер
тоара и најважнијих филмова насталих између
два фестивалска издања. Филмови овогодишње
селекције на више нивоа дотичу проблеме, стра
хове и надања савременог човека пружајући му
више могућности за излазак из само наизглед
зачараног круга.

Дисова награда
за 2018. годину
Ђорђе Нешић добитник је Дисове награде за
2018. годину, саопштила је чачанска библиотека,
најављујући 55. „Дисово пролеће“. То је одлука
жирија којим је председавао проф. др Радиво
је Микић, уз учешће Николе Вујчића и др Јане
Алексић. У образложењу за награду је, између
осталог, наведено да је Ђорђе Нешић у књижев
ност ушао 1985, објавивши књигу „Црв сумње у
јабуци раздора“, и да је до данас написао осам
књига песама и сврстао се у ред најбољих са
времених српских поета. Иако је у првим изда
њима био близак неоавангардном песничком
изразу, Нешић је 1995. направио поетички зао
крет, окренувши се традиционалним песнич
ким облицима и тематици која је најподеснија
да изрази једну егзистенцијалну и колективну
позицију. Наим
 е, живећи у сасвим специфич
ним околностима, а ослањајући се на српску
књижевност, Ђорђе Нешић је постао песник који
у правом смислу изражава све димензије наци
оналне судбине. Место Ђорђа Нешића у савре
меној српској књижевности је утолико особено
што је он можда једини успео да у песничкој
форми изрази основне друштвено-историјске
околности у којима се обрео српски народ одво
јен од матичне државе.

„Бора Станковић“
додељен Гроздани Олујић
Награда „Борислав Станковић“ за 2017. годину
додељена је Гроздани Олујић за целокупно дело,
са посебним освртом на прошлогодишњи роман
„Преживети до сутра“, који је објавила Српска
књижевна задруга из Београда. Жири, који су
чинили проф. др Слађана Јаћимовић, Алексан
дар Б. Лаковић и проф. др Мило Ломпар (пред
седник), истакао је да „дело Гроздане Олујић,
изузетно значајно за раз
лич ита подручј а српс ке
књижевности, обележава
посебну тематску и при
пов едн у мод ерн из ац и
ју српске књижевности у
шездесетим годинама 20.
века“. Жир и је наглас ио
да стваралаштво Грозда
на Олујић „демонстрира
нов приповедни поступак,
нов концепт обликовања
ликова, драматичне представе о еманципаци
ји младости у односу на затечене и окамење
не друштвене и обичајне односе, лиризацију
прозног израза која почива на животном тем
пу градског човека, као и проблемске садржаје
животних искустава модерног човека“. Обеле
живши напете и нијансиране односе између
чланова једне пор одице, који се преламају у
драматичним околностима немачке окупаци
је, Гроздана Олујић је описала далекосежна по
мерања у човековој души, од кукавичлука до
одлучности која поприма судбински карактер,
непромишљене импулсе младалачких одлука
у којима препознајемо знак надолазеће поги
бије, као и танане путање полних предодређе
ња, које се постављају као контраст у односу на
високо постављену етику дужности, наводи се
у образложењу награде.

Светски дан поезије 2018
Светски дан поезије установљен је од стране
Унеска 1999. године и прославља се 21. марта.
Циљ обележавања овог дана јесте промоција чи
тања, писања, објављивања и поезије у школству
широм света, али и давање нових подстицаја и
признања националним, регионалним и интер
националним поетским покретима. Ове годи
не у организацији Културног центра Београда
до 23. марта своју поезију су представили пе

сници из Црне Горе, Македоније, Хрватске, Бо
сне и Херцеговине, Албаније, Италије, Немачке,
Швајцарске, Аустрије и Србије. Како је нагла
сио министар културе и информисања, Владан
Вукосављевић, поред Београда и у другим гра
довима Србије био је обележен Светски дан пое
зије, јер се не сме дозволити да поезија замре.

Дани комедије у Јагодини
Од 20. до 27. марта 2018. године у Јагодини су
одржани 47. „Дани комедије“. Стручни жири и
публика овогодишњег Позоришног фестивала
били су сложни у оцени да је најбоља и најсме
шнија представа „Флорентински шешир“ у изво
ђењу Позоришта Бошко Буха и режији Даријана
Михајловића. Ову представу жири je прогласио
најбољом и доделио јој награду „Мија Алексић“,
док је публика одлучила да њој припадне и на
града „Миодраг Петровић Чкаља“. Статуету „Ћу
ран“ за најбоља глумачка остварења добили су
Горан Јевтић за улогу Нонанкура и Дејан Лут
кић за улогу Фадинара. Награда за најбољи са
времени домаћи комедиографски текст изведен
на фестивалу припала је Мирославу Момчило
вићу за представу „Смрт човека на Балкану“, у
извођењу Народног позоришта из Кикинде. Пре
драг Ејдус добио је „Златног ћурана“ за живот
но дело.

Петнаести Београдски
фестивал игре
Под слоганом „Престоница“, јубиларни 15. Бе
оградски фестивал игре одржан је од 15. мар
та до 4. априла 2018. године, а прави спектакл
за љубитеље уметничке игре у Београду и Но
вом Саду приредило је 15 трупа из 14 земаља,
са 24 кореографске поставке. Фестивал је почео

представом „Велики кротитељ“ Димитриса Па
пајоануа, уметника коме је у Београду уручено
признање „Јован Ћирилов“, за комад „Нигде“ у
извођењу холандске трупе Интроданс. На све
чаном отварању у Центру „Сава“ београдској
публици се први пут представила кореограф
киња и свестрана уметница Ноа Вертхајм са
компанијом Вертиго из Тел Авива. Уз то, про
грам овогодишњег фестивала био је незаборав
но искуство за све посетиоце и заљубљенике у
покрет и уметност, будући да је публика могла
да ужива у наступу једне од првих класичних
балетских компанија у Азији, Балета Хонгконга,
са комадом „Хармонија богова и људи“.

Изложба Басариних
скулптура у Паризу
У Културном центру Србије у Паризу 27. марта
2018. године отворена је изложба скулптура под
називом „Ретроспектива“ академика Светомира
Арсића Басаре. До петнаестог маја посетиоци
су имали прилику да виде дванаест скулптура

које је за ову прилику одабрао сам аутор. Изло
жба приказује кључна дела једног од незаоби
лазних вајара, академика САНУ, присутног кроз
изложбе у земљи и иностранству више од шест
деценија. Главна одлика његовог стваралаштва
је виталност, живот кроз уметничко стварање,
стварање као есенција живота и животност ма
теријала и форме. У рецензији припремљеној за
ову прилику истакнуто је да су „његове скулпту
ре настале од комада живота, биљака израслих
на крвавом блату проклето важног географског
и симболичког поља, обрађених жуљевитим ру
кама једног убогог тежака и упућених као загр
љај и вапај човечанству и човечности“.

Приредила Катарина Г. САВИЋ
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КАТАРКЕ БЕОГРАДА

Приче о Београду и умећима
његових становника

И

з пера познате књижевнице Гор
дане Малетић, у издању ИК „Ла
гуна“, изашла је књига припове
дака за децу и младе „Катарке
Бео град а“. Књига је путов ањ е
кроз истор ију Бео град а кроз коју нас вод е
историјске личности: деспот Стефан Лазаре
вић, Константин Филозоф, Евлија Челеби, Ми
хајло Петровић Алас, али и непознате лично
сти: Јован, Јанко, Љубица, Георгије...
„Катарке Београда“ је својеврсна ауторкина
антрополошка, социолошка, културолошка и је
зичка студија о становницима престонице кроз
векове. Читалац може да научи да се претеча да
нашњег бицикла звала велосипед; да су даска
ли учитељи; да је караван-сарај место где су се
одмарали путници, коњи и камиле; да је мањеж
отворени или затворени простор за обуку коња...
Велику пажњу Малетићева поклања језику пи
ше. Брижљиво и са користила је архаичне речи
које приповедање нису учиниле неразумљивим
младом читаоцу коме је од велике помоћи реч

ник мање познатих речи. У
времену када се захваљу
јући технолошком развоју
све мења муњевитом брзи
ном и зато је подложно за
бораву, ауторка указује на
занатлије и занате који су
изумрли као што су: цери
баше, џелебџије, черахори...
Да се Мал ет ић ев а исц рп
но, систематично и преда
но припремала за писање
књиге сведочи и рецепт за
прављење мастила које припрема Старац за Го
сподара, као и чињеница коју нам открива да је
лепак прављен од вишње.
„Катарке Београда“ састоје се из два дела. У
први, „Мастило за Господара“ уврштене су при
поветке: „Предсказање“, „Одлука“, „Плави месец
над Петрусом“, „Несталне“, „На ћилибарском пу
ту“, „Свирач“, „Необичан посао“, „Узаврели град“,
„Зебња“, „У Румелијском Мисиру“. Други део, „Го
спођице и Јуноше“, састоји се од следећих при

повести: „Тешке муке“, „Шегрт“, „Све с мером“,
„Најновије вести“, „Неблагородни јуноша“, „Од
меравање“, „Чудо технике“, „Јужни слон и велике
мачке“, „Михајло и Мика“, „Ново доба.“
У поднаслову књиге „Приче о Београду и уме
ћима његових становника“, коју је богато илу
стровао Коста Миловановић, Малетићева нас
усмерава да је своје писање посветила незна
ним и знаним житељима који су градили пре
стоницу у којој вода има важну улогу. Никола
из приповетке „Предсказање“ са копна гледа на
реку и опчињен је катаркама брода, док путо
писац Евлија Челеби Београд, први пут угледа
са брода. У својим белешкама, путописац беле
жи да у престоници у коју је стигао 1660. го
дине има „270 џамија, девет српских, грчких,
јерменских, бугарских и јеврејских богомоља“,
а у граду су се налазили и безистани, ханови,
хамами, млинови. Као што о историји Београда
сазнајемо не само из историјских извора, већ и
из бележака путника намерника, тако и у „Ка
таркама Београда“ осећамо тежњу Гордане Ма
летић да младом читаоцу укаже да су на овим

Гордана Малетић
Гордана Малетић дипломирала је на Фи
лолошком факултету у Београду на групи за
југословенску и општу књижевност. Пише
за децу од 1982. године. Објавила је више од
тридесет књига. Најважнији жанрови у ко
јима се огледа су кратка прича, приповетка,
роман и есеј. Објављује и поезију, путописе,
разговоре с писцима, биографије. Награђи
вана је за књижевни рад Наградом Змаје
вих дечјих игара Раде Обреновић за најбољи
дечји роман у 2000. години, Доситејевим пе
ром, Наградом Академије Иво Андрић за до
принос књижевности за децу 2013. године и
многим другим значајним наградама.
Гордана Малетић члан је Удружења књи
жевника Србије и Матице српске.
просторима, вековима пре њих живели станов
ници који су се као и они данас заљубљивали,
учили, стварали и чији је живот део припове
сти о Београду.
„Ипак, с времена на време, наилазила би вре
мена у којима се могао отворити прозор, па и
изаћи слободно на улицу и прошетати, куповати
и разговарати са људима. Она су долазила пе
риодично. Такорећи на сваких педесет година,
мада ни та времена никада нису била сасвим
мирна. Завршавала су се, добро или лоше, како
су се смењивали они који су владали.“

Душица МАТИЦКИ

Кућа Ђуре Јакшића у Скадарлији

К

ада је од београдске оп
штине 1872. године си
ротињска Шићан-мала
добила назив Скадар
ска улица, у приз ем
ној кућици број 34, заправо у њеном
дворишту настањује се највећи пе
сник и сликар српског романтизма
Ђура Јакшић (1832–1878). У ствари,
поменута кућа представља најзна
чајнији историјски споменик да
нашње Скадарлије која са неколи
ко својих знаменитих кафана (Три
шешира, Два јелена, Скадарлија) и
десетак зграда из ранијих времена
чини легенду овог некадашњег ро
мантично-боемског кутка у центру
Београда.
Као што Праг има своју Златну ули
чицу, Беч – Гринцинг, Атина – Плаку,
Париз – Монмартр, Њујорк – Гринич
Вилиџ, тако се Београд поноси својом
Скадарлијом, која живи више од ве
ка у ведрим градским песмама, за
нимљивим причама и анегдотама.
„Нисам ни слутио да Београд има тако
богату традицију поштовања књижев
ника и позоришних људи“, казао је но
винарима расположени италијански
књижевник Алберто Моравија при
ликом посете древној, најчувенијој
кафани Три шешира. „Могу вам тре
ћи да у том погледу не заостаје ни за
европским градовима. Ваша Скадар
лија је заиста чаробан кутак историје
и културе Београда.“

Данашња Скадарлија с пијететом
се сећ а свој их ран иј их стан овн ика
и гостију, наших значајних уметни
ка, међи којима помињемо неколи
ко незаборавних мена: Ђура Јакшић,
Јован Јовановић Змај, Алекса Бачван
ски, Пера Добриновић, Милка Гргуро
ва, Вела Нигринова, Богобој Руцовић,
Чича Илија Станојевић, Милорад Га
врил ов ић, Доб риц а Мил ут ин ов ић,
Жанк а Сток ић, Мил ов ан Глиш ић,
Јанко Веселиновић, Стеван Сремац,
Драгомир Брзак, Радоје Домановић,
Брана Цветковић, Милорад Павловић
Крпа, Бора Станковић, Бранислав Ну
шић и други. Гостопримство Скадар
лије у друштву београдских пријатеља
– уметника уживали су и познавали
ствараоци из наших крајева под он
даш њом туђ инс ком управ ом, међу
којима указујемо на позната имена:
Лаза Костић, Јаша Игњатовић, Алек
са Шантић, Иво Војиновић, Владимир
Видрић, А. Г. Матош, Тин Ујевић. Вели
ка српска сликарка Надежда Петро
вић овде је 1904. године доводила на
част и ради провода своје словеначке

колеге Јакопича, Јаму, Грахора и Весе
лог, док је са њом овамо често долазио
и вајар Иван Мештровић.
Године 1904. у кафани Три шеши
ра свечано је прослављено покретање
дневног листа Политика од стране ње
гових оснивача браће Рибникар и стал
них сарадника, који су били редовни
гости готово свих овдашњих кафана.
Чувени глумац Чича Илија Стано
јевић ту је 1911. године у сопственој
режији започео снимање првог срп
ског играног филма Живот и дело бе
смртнога Вожда, као и документарца
посвећеног Библији, слави Рома, који
је одушевио Париз.
Током своје бурне историје, стара
бое мс ка Скад арл иј а доч ек ив ал а је
многе културне ствараоце из целог
света, међу којима се као први поми
њу Алфред Јенсен, Петар Еге, Јарослав
Квартил, Алојз Шмаус, Куприн, Мере
шковски и други.
Захваљујући пријатељству са „Ста
рим гос под ин ом“, прв аком српс ке
сцен е Мил ор ад ом Гав рил ов ић ем,
у Скад арл иј у су дол аз ил и чув ен и

Место где се окупљају уметници
У кући Ђуре Јакшића данас се реализују бројни и разноврсни култур
ни програми и садржаји: организују се песничке вечери, изложбе слика
и уметничких радова, на књижевним трибинама аутори говоре о својим
делима, ту се окупљају уметници који излажу своје радове, а и грађани и
њихова удружења у овом дому представљају неке своје програме.

Овде је живео и умро чувени песник
европски глумци: Коклен, Салвини,
Нов ел и, Сумб ат ов-Јуж ин и друг и.
Приликом својих гостовања овде су
навраћали и славни оперски певач
Шаљапин, играчица Жоз ефина Бе
кер и многи други, док су од наших
остале у најлепшој успомени пева
чице са надимцима Кајче и Цвета, а
онда и чувена Софка, Вука Шехеро
вић, Дивна Костић, Олга Јаначевец
ка, адвокат – певач севдалинки Мијат
Мијатовић, примаш Царевац, фрулаш
Сава Јеремић и остали. Славним, по
чувењу познатим именима везаним
за Скадарлију као да нема краја. Она
су златним словима остала уписана у
културној историји Београда.
На зиду те раније оронуле, приземне
зграде у чијем је дворишном, скром
ном стану сачињеном од кухиње и собе
последњих пет година живота провео
Ђура Јакшић са породицом – 1925. го

ВУКОВИМ СТАЗАМА

Српски музички прегаоци у свету
Сања Грујић Влајнић,
музиколог и музички педагог,
пропагира српску културну
баштину у Америци

С

ања Грујић Влајнић, музиколог
и музички педагог, завршила је
студије музикологије на ФМУ и
студије компаративне књижев
ности на Филолошком факулте
ту (дипломац) у Беог раду. Усавршавала се на
Универзитету у Мериленду, САД (докторске
студије из историјске музикологије), као и
на педагошким семинарима „Уметност у ин
тегрисаном курикулуму“ при Министарству
за уметност и културу (по позиву). Добитник
је четири гранта истог министарства за сво
је иновативне музичко-педагошке програме.
Бави се педагошким радом на Монтгомери
колеџу у Мериленду. Чланица је Америчког
музиколошког друштва и Удружења америч
ких музичких педагога.
Педагошком праксом раног узраста почела је
да се бави 1993, креир
 ајући програме „Музика
кроз певање и играње“ и „С музиком по свету“
за низ предшколских установа.
Сертификат другог степена (највиши је тре
ћи у САД) стек ла је пох ађ ањ ем сем ин ар а у
САД и Канади и радећи као професор солфе
ђа и клавира са групама деце узраста од три
до шест година (програм „Music for Young Chil

dren“). Креирала је програме „Мој први орке
Један је од троје музиколога који су радили на
стар“ и „Свирање и компоновање за оркестар сређивању и каталогизирању целокупне заостав
удараљки“ (за децу узраста 8-11 година), ко штине Јосипа Славенског (1980–1981, пројекат СО
ји се током некол ико год ин а прим ењ ив ао у КОЈ-а), што је резултирало једном публикованом
државним школама у Мериленду. Са ђацима књигом („Оркестарска музика Јосипа Славенског“,
свог клавирског студија изводила је клавирске УКС, 1984) и у неколико оригиналних објавље
композиције Лили Петровић, Вере Миланко них научних радова. Прва је у Србији писала о
вић и Јосипа Славенског, а
везама зенитизма и музи
у сарадњи са професорима
ке („Везе Јосипа Славенског
музичког одељења Монтго
са зенитистичким покретом
мер и кол еџ а приб ав љал а
двадесетих година“, „Међи
парт ит ур е српс ких аутор а
мурје“, 4, 1983).
за извођење.
Била је изабрана за чла
Резултате својих истражи
на Пр ед с едн иш тва УКС
вања и музичко-педагошког
(1986/87) и одржала низ пре
искуства излагала је на пе
давања и семинара на ФМУ
дагошким форумима ФМУ
и у Музиколошком институ
(седам публикованих радо
ту у Београду.
ва), као и на предавањима
У САД, за време ембарга
и семинарима на истом фа
над Југославијом (током 90.
култету.
година 20. века) слала је при
Сања Грујић Влајнић за
логе о музичком и културном
почела је каријеру у Беог ра
животу у Америци и јављала
ду, као сарадник, а затим и Сања Грујић Влајнић
се лично у програме београд
муз ичк и уредн ик у Рад ио
ског радија и телевизије.
Београду (1979–1993) – као критичар, обавља
Од 2004. године организује семинаре и ради
ла је инт ерв јуе, уређ ив ал а цик лус е емис иј а онице о српској традиционалној и уметничкој
(„Сусретања“, „Стереорама“, Први и Трећи про музици за студенте Монтгомери колеџа. И да
грам РТБ). За пот реб е емис иј е о порт рет им а нас тамо држи семинар „Раскршће цивилиза
српских популарних композиторима и умет ција – Увод у балканску културну историју“ (као
ника, коју је уређивала, снимила је вишеча део обавезног предмета историје и као Отворени
совне интервјуе са, између осталих, Предрагом универзитет, тј. за ширу публику, са посебним
Ивановићем, Александром Кораћем, Душаном освртом на српски језик и музику)!
Јакшићем, Ђорђем Марјановићем (сачувано у
Приредила је, аранжирала и кореографиса
архиви Радио Београда).
ла (у сарадњи са ансамблом за светску музику

дине откривена је спомен-плоча са
златним словима уклесаном поруком:
„У овој кући је живео и умро 16. новем
бра 1878. године Ђура Јакшић, српски
песник“. У новије време, када је ку
ћа обновљена, постављен је Јакшићев
бронзани споменик, поклон новосад
ског вајара Јована Солдатовића.
Да није тих дана умро, песник би по
судском позиву морао да, због увре
де генерала Алимпића, одлежи седам
дана строгог затвора.
По писању штампе, Јакшићева са
храна на Старом гробљу код Маркове
цркве била је величанствена. Пола он
дашњих Београђана изашло је да ода
пошту оном чије ће књижевно и ли
ковно дело остати да славе векови.

Коста ДИМИТРИЈЕВИЋ
(Из књиге Векови Београда: Старо
београдска хроника, Београд, Проме
теј, 2011)

Монтгомери колеџа и америчким колегама са
музичког и драмског факултета) српске лаза
ричке и друге обредне песме – изведене на низу
концерата под покровитељством УНИЦЕФ-a.
Откупила је уникатну етномузиколошку ко
лекцију снимака српске музике између два ра
та (из централног америчког звучног архива у
Индијани, САД) и поклонила је Музиколошком
одељењу САНУ за даље истраживање.
Иницирала је и учествовала у организова
њу концерата српских уметника у САД (између
осталих, концерти у Кенеди центру првог срп
ског доктора џез клавира Димитрија Васиље
вића, етногрупе „Бистрик“ и Биљане Крстић;
концерти џез музичара Владана Мијатовића и
Софије Кнежевић, пијанисткиње Милице Се
кулић, композиторке Вере Миланковић). Орга
низује хуманитарне и донаторске концерте (за
потребе Српско-америчке медицинске асоција
ције – САМА, „Концерт за Коларац“, концерте за
помоћ српској заједници у Америци).
Са својим вокално-инструменталним ансам
блом „Србијана“ (у чијем саставу су српски про
фесионални уметници, као и певачи аматери),
одржава концерте и предавања о српској тра
диционалној и уметничкој музици за америчку
публику и учествује у пригодним свечаности
ма за српску дијаспору у Америци. Организује
и премијерно изводи дела српских музичких
уметника у Америци и као музиколог и музич
ки педагог организује прикупљање српске кул
турне и музичке баштине на тлу САД и учествује
у њеној презентацији.
У плану је праизведба Фрајтовог зборника, а у
част првог српског досељеника у Америку (пре
више од 200 година), Ђорђа Шагића, 100 година
од завршетка Великог рата („Дан када се српска
застава вијорила са Беле куће“) и у част Србије –
првог ујединитеља свих народа на Балкану!
Обезбедила је и клавир за српску цркву Св.
Луке у Вашингтону.
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Грађа за „лијеп српски роман“
Рајко Лукач: „Дивит
и рукописи“, издавач:
„Агора“, Зрењанин,
Нови Сад, 2017.

Р

ајко Лукач, песник, про
заиста, драмски и деч
ји писац, објавио је свој
нови роман. Прва асо
цијација везана за на
слов „Дивит и рукописи“ везује нас
за писање, бележење и миран хро
ничарски посао. Али читалац се не
ће наћи у мирним водама на стра
ницама ове књиге сложене струк
тур е. Њој бисмо могли дати неки
сасвим активан наслов или пред
знак који асоцира на нешто турбу
лентно и судбинско, зато што се фо
кусира на све само не на мир који се
проналази у послу писања. Роман
обилује узбудљивим и потресним
сценама из живота људи са наших
прос тор а и у исламс ком свет у, у
историјском вртлогу.
Стожер ове повести Гаврило, Габри
ел, ефенди Габи, Гајбија, назван још
и Хасан, први је власник дивита са
којим се упознајемо, писаћег прибо
ра који и сам отелотворује записива
ње као поступак а носи и симболику
поклона, као потенцијал који се мо
же искористити или не. У складу са
основном пишчевом идејом о прола
зности, дивит је променио многе вла
снике у прошлости, те постаје сведок

најразличитијих догађаја, историј
ских и интимних. И читалац пажљиво
чита замишљену хроничарско-мемо
арску грађу из 17. века, онако како му
је представља писац. Њој ће се, сасвим
оправдано, придружити и она из хри
шћанског света и новијег доба.
Жив от заб ел ежен див ит ом јас но
сведочи о томе да је све промена. Гај
бијини исписани листови, али и ли
стови каснијих корисника приб ора
за писање сведочанство су да је про
лазност једина извесност на земљи.
Судбину доследно свих Лукачевих ју
нака – од отоманских султана до на
шег свештенства, учитеља
и слеп их пев ач а – кар ак
тер иш у нев ер ов атн е, али
конс тантн е и драс тичн е
пром ен е кој е показуј у да
се остварује оно „тко би го
ри, сад је доли“, како је ре
чено. Управо овај елемент
даћ е пис цу могућн ост да
ненаметљиво искаже свој
животни став према чове
ковим заслугама на земљи
у виду хуморно-иронијске
дистанце. Но, јунаци које је извео на
сцену морају поднети судбину – сто
ички или кукавички, свеједно.
Крас ноп ис ац Гајб иј а, стожер ове
књиге, имао је буран живот. Проме
нио је веру, не својом вољом, а мењао
је и занимања и градове у којима ће
живети. Био је свињар, гробар, писар,
учитељ, глумац, преписивач књига,
превода стихова за грађевине и та
лисмане, прор ок. Био је посмрче и
скромног порекла, а стицајем окол

ности испео се високо на друштвеној
лествици. Много је путовао од своје
и без своје воље. На почетку живота
отели су га ускоци, пред крај живота,
у потрази за братом, посегнуће за по
моћи улцињских гусара од којих ће са
знати за братовљеву смрт. Иконе које
је поклонио манастиру Марчи за ду
шу покојном брату имаће чудан пред
знак. Зваће их „турске иконе“. Оне ће,
после прогона монаха из Марче, 200
година красити иконостас у Лепави
ни да би се касније расуле.
Сахрањен је код Градишке, поред
савске капије, на граници између два
царства – Турске и Аустри
је. Касније му је подигнуто
турб е, које је с временом,
како други бележе, попра
вљано и сређивано, да на
крају од њега не би остало
ништа. Остао је једино Ку
ран, положен за молитве.
Симболички гледано, може
мо рећи да духовност остаје
а да све друго пропада.
И све друго чега се дивит
дотакао нестало је у прах и
пепео. То потврђују и записи касни
јих корисника овог прибора за писа
ње. Чак и добра и подвижничка дела
људи заборављају. Јунаци сва три де
ла књиге –Арабице, Латинице и Ћи
рилице, који алудирају на просторе и
писма којима се пишу, доживљавају
невер оватне ствари и пролаз е кроз
огромне тешкоће. Шта их штити? Ка
ко нам писац предочава, без комен
тара и интерпретација, већ кроз руку
мемоаристе Гајбије, то је срећа, за

писана у звездама. Она постоји, али
није везана за новац већ, како се да
закључити, више за опрезност. Човек,
краткотрајно, може досегнути висине,
али се исто тако може сурвати. Због
тога људи различитих национално
сти, сталежа и вероисповести од Гај
бије траже да им предвиди будућност
и протумачи снове, који су ништа ма
ње весници судбине.
Лукач не верује много у пророкова
ње. Зато на једном месту цитира Гај
бију овако: „А народ ко народ. Опет ме
прогласише за пророка и притицаху
са свих страна да чују шта им носи
дан а шта ноћ. Највише их је бивало
из Београда, јер тамо моји познаници
не дадоше да згасне вјера у моје нат
природне моћи. Стално је неко дола
зио и шта сам могао него да их мало
лажем а мало истином дарујем, како
се већ коме заломило.“
И дивит има своју судбину и иде
из руке у руку. Још неколико људи у
хришћанском свету користиће га да
запишу сведочанства о догађајима
из свога времена – мајка Анастази
ја Комоговинска, преписивач Петар
Иванч ев ић, отац Ђен ад иј е и његов
син. Дивит ће после тога мир овати
до данашњег дана.
Лукач је остварио ванредно зани
мљив и маш тов ит ром ан кој и има
нешто од атмосфере „Бајки 1001 но
ћи“. То је роман фасцинација. Импре
сивна је пишчева вештина да, стално
приповедајући у првом лицу, говори у
име свих јунака подједнако уверљиво.
Због тога је читалац стално на заво
дљивој танкој линији између ствар
ног и измишљеног и нечега што их
везује и допуњава. У ову мрежу он је
вешто увучен и не преостаје му ни
шта друго до да чека расплет. Срећом,
да би се све лакше поднело, и да би

Савремени погледи
на Први српски устанак
„1804“, часопис Задужбинског
друштва „Први српски
устанак“, Орашац, година IX
(2017), број 12–13, 104 страна
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асопис 1804 Задужбинског дру
штва „Први српски устанак“ из
Орашца излази од 2005. године.
Пок рен ут је уз под рш ку Мил а
Недељковића, једног од наших
најзначајнијих етнолога и проучавалаца на
родне традиције и историје, а утемељивач и
одговорни уредник је Бранко Златковић. Часо
пис је тематски организован, а стожерно ме
сто има историјски догађај који се узима као
зачетак модерне српске државности. Реч је,
дакле, о Првом српском устанку, чија је годи
на почетка симболично узета за наслов пу
бликације. Под окриљем Српске револуције,
у часопису су заступљени прилози из разних
области: традиције, историје, културе, књи
жевности, образовања. Различита истражи
вачка оријентисаност аутора изнедрила је низ
прилога, чији се квалитет посебно огледа у
методолошки добро утемељеном приступу.
У двоброју 12–13, који је објављен 2017. годи
не, налази се укупно 29 прилога, на 104 стране.
Они су структурно организовани у осам рубрика:
Документи, Сведочанства, Поводи, Осветљења,
Хроника, Стваралаштво, Из историографског
наслеђа и Прикази.
Рубрика Сведочанства броји пет чланака. Из
угла народног предања и архивске грађе Вла
дета Коларевић, у тексту Прећутана историја,
пише о Бедином броду и Бегиру, те о гробу Кара
ђорђеве мајке и Карађорђевом писару Милану
Ђапићу. Чланак се заснива на значајним усме
ним сведочанствима драгоцених казивача из
Тополе и околине, али и на писаним сведочан
ствима у виду рукописа и преписа. У поменуту
рубрику сврстана су и два историјска прилога
о шумадијским селима. Топонимски оријенти
сани, Чедомир Стевановић сагледава Божур
њу кроз турске пописе Смедеревског санџака,
док Милева Стевановић пише о мостовима у
овом селу општине Топола. На посве узбудљив

и приступачан начин читаоцима су понуђене
и биографије знаменитих устаничких лично
сти. Милијан Деспотовић предочио је живото
пис Алексе Поповића, кнеза и војводе Ужичке
нахије, а Радмила Васиљевић житије Милисава
Чамџије. Оба прилога прожета су низом значај
них и занимљивих, али и мање познатих, до
гађаја из њихових биографија, те и заслугама
стеченим за време Устанка.
Поводом обележавања годишњице – два ве
ка од смрти Карађорђа Петровића, у часопису је
посебна пажња посвећена том догађају. Рубрику
Поводи отвара музичко-сценски приказ Вождов
сан, аутора Ивана Златковића, који је свечано
изведен на Сретење 2017. године у Марићевића
јарузи у Орашцу. У њему је на нов, уметнички
оригиналан начин сагледано уста
ничко доба, а пажњу публике плене
драмски уобличени ликови Вожда,
монаха Григорија, кнегиње Љубице,
Вујице Вулићевића, Јована Гараша
нина и других.
Такође, у овом броју обележено је и
230 година од рођења Вука Стефано
вића Караџића. Бранко Златковић је
у прилогу Вук Караџић у Првом срп
ском устанку осветлио живот и рад
реформатора српског језика у пери
оду од 1804. до 1813. године: почет
ке школовања, потом писарски рад (најпре код
Ђорђа Ћурчије, а затим и у Правитељствујушчем
совјету), познанство са Доситејем Обрадовићем,
одлазак у Пешту, упознавање са радом Саве Мр
каља и Луке Милованова, пријатељство са Са
рајлијом, одлазак у Беч.
Још једној годишњици је дато на значају у ру
брици Поводи. У питању је обележавање 170 го
дина од смрти Симе Милутиновића Сарајлије,
једног од највећих српских песника 19. века. У
тексту Устаник, песник, историог раф Боса Росић
ће издвојити неколико круцијалних момената
из Сарајлијиног приватног живота, посебно ис
тичући његов брак са Маријом Пунктаторком.
Освет љењ а дон ос е сед ам знач ајн их нау ч
них осврта. Пишући о кнезу Станоју из Зеока,
Станојевићима и С. М. Сарајлији, Станиша Во
јиновић даје изразит допринос у проучавању
устаничких породица. Истраживачки погледи
Ненада Љубинковића усмер ени су на карак
терологију српског народа, сагледану из пера

Томе Милиновића Морињанина, чији је спис
до данас остао необјављен. У тексту Како је о
карактерологији српског народа промишљао
Карађорђев „тобџибаша“ Томо Милиновић Мо
рињанин, Љубинковић пише о првим покуша
јима критичког сагледавања Срба као народа.
У наставку рубрике Осветљења исцрпним тек
стом о Милошу Обреновићу и његовој породи
ци, ауторка Љиљана Чубрић пружа подробан
приказ Кнежеве биографије, уз осврт и на оста
ле чланове династије.
Својим значајем издваја се текст о животу и
књижевном раду Јована Хаџића, аутора Мила
на Степановића. Упутивши читаоце у податке о
Хаџићевом животу, пажња се усмерава на ње
гов плодан књижевни и научни рад. Уз библи
ографију, пружа се и осврт на сукоб
са Вуком Караџићем, који је касније
засенио његово стваралаштво.
Научни фокус Ненад Љубинковић,
потом, усмер ав а на нар одн у епс ку
поезију. У студији Гусле и епска усме
на песма – сведоци историјских до
гађања, чувари историјског памћења
указује се на значај који је у нар о
ду имала епска песма, уз закључак
да „чим колективом завлада осећа
ње зебње, страха, очаја, гусле и епска
народна песма изнова добијају про
верену исконску вредност и значај“.
Маркирајући неправедно заборављеног по
зор иш ног и књижевн ог ствар ао ц а – Бран и
слава Брану Цветковића, Александар Пејчић
доноси врстан приказ његове једночинке Срп
ско-аустријс ки рат из 1909. год ин е. Пејч ић
интерпретативно анализира драму, указујући
на Цветковићев значај у историји српског по
зоришта.
На крају рубрике, Тамара Јанковић интер
прет ир а драмс ко оствар ењ е Виш њић Бош ка
Сувајџића, у коме се српски национ сагледава
из једног новог и посве другачијег угла. Кон
фронтирајући устаничку и косовску традици
ју, с једне стране, и савремено доба и модерне
уметничке поступке, с друге, акценат је стављен
на својеврсну деконструкцију устаљених пред
става, које су дубоко укорењене у нашем народу.
На тај начин указује се на аутентични драмски
третман сталних места српске националне про
шлости и епске традиције.

Рубрика Хроника садржи три текста. Пажња
је најпре посвећена добитнику награде „Одзи
ви Филипу Вишњићу“ – Крстивоју Илићу, док
ће у другом тексту Драган Хамовић писати о
ранијем лауреату ове награде – Ђорђу Неши
ћу. Такође, један прилог је посвећен и награди
„Миле Недељковић“, која се сваке године до
дељује за најбољу књигу у области савремене
фолклористике, а коју је за 2016. добио Немања
Радуловић, и то за књигу Слике, формуле, јед
ноставни облици.
Осим есејистичког, књижевно-критичког, ин
терпретативног, историјског и других научнометодолошких приступа устаничкој тематици, у
публикацији се објављују и књижевноуметнич
ка остварења. Стога се у рубрици Стваралаштво
налазе четири песме Марије Пргомеље, из нео
бјављене збирке 33 песме. Из рукописа књиге Го
ворим да бих заћутао издвојене су три песме
Душана Чоловића, а песму о Карађорђу потпи
сује Зоран Милисављевић, носилац признања за
животно дело „Шумадијских метафора“.
Рубрика Из историографског наслеђа преноси
животопис Јована Вукомановића, брата кнеги
ње Љубице, који је Миленко Вукићевић објавио
у часопису Звезда 1900. године. Текст је за штам
пу приредио Милорад Јовановић.
На крај у, час оп ис дон ос и и сед ам прик а
за разл ич ит их књижевних и нау чних оства
рења. Миодраг Матицки је представио књигу
Владете Коларевића Усмена небишина – Кара
ђорђе и његови устаници у народном предању
и архивској грађи, која је ове године награђе
на признањем „Миле Недељковић“ за најбољу
фолклористичку књигу у 2016. години. Зоран
Мандић се осврнуо на нову песничку књигу Ду
шана Чоловића Откинуто од вечности. При
каз књиге Слике, формуле, једноставни облици
Немање Радуловића дао је Бранко Златковић.
О књизи Старица Миља последњи усмени ка
зивач Драгана Лакићевића писала је Славица
Гароња Радованац, а књигу Мале приче о Вуку
Караџићу Бранка Златковића представила је
Марина Младеновић Митровић. Роман за де
цу Данијеле Вулићевић Изненађење на Срете
ње тумачио је Иван Златковић, а свој осврт о
књизи Славка Вејиновића Задужбинарство код
Срба пружио је Бранко Златковић.
Као што је то била пракса и претходно, и овај
број часописа богато је и пригодно визуелно
илустрован. При томе, водило се рачуна да се
фотограф иј е кој е су већ кор иш ћен е не пој а
вљују и у нар едн им изд ањ им а. Тако је и но
ви број часописа приложио низ оригиналних
ауторс ких члан ака кој и на сав рем ен нач ин
осветљавају важан историјски датум и њего
ве модерне тековине.

Тамара ЈАНКОВИЋ

Једанаести Антићеви дани

У

спомен на Мику Ан
тића – песника, фил
маџију, сликара, бо
ем а... у Градс кој ку
ћи у Новом Саду 12.
марта 2018. год ин е отвор ен и су
11. „Ант ић ев и дан и“. Под слога
ном „Псовке нежности“, манифе
стацију је организовао Културни
центар Новог Сада.

Маниф естацију је отворио члан
Градског већа за културу Далибор Ро
жић, а у програму свечаног отварања
наступили су рецитатор и књижев
ник Ратомир Рале Дамјановић, који
је казивао стихове Антићевих песа
ма, као и хор ОШ „Мирослав Антић“.
У име установе која је реализовала
ову манифестацију, присутнима се
обратио директор Културног центра

Нов ог Сад а Бој ан Пан ао тов ић. На
свечаности је премијерно приказан
„Први филм“, документарац о Миро
славу Антићу, чији су аутори Душан
Стојановић и Лазар Станивук. Глу
мац Горан Султановић је у филму о
Мики Антићу рекао да је он био „ве
лики песник, боем, велики даса“. О
Мики Антићу и његовом делу гово
рили су и др Драшко Ређеп, који је

хроника била што животнија, писац
скицира читаву галерију ликова, све
самих романескних личности, чудних
биографија и занимања, о којима он
има шта да запише. Тако пишчев угао
гледања најзад читаоцу открива зна
чење Вукових и Данојлићевих речи
узетих за мото књиге. Јер, можда ће
ово писање о нама и нашој историј
ској судбини дати грађу за „лијеп срп
ски роман“ и придодати нешто нашем
знању, а можда и неће.
Лукачево приповедање има нешто
од маштовитости бројгеловског типа.
Попут Бројгелових слика у којима се
мирне и идиличне сцене допуњава
ју вешалима и другим неминовним
подсећањима на смрт која прети, на
овим стран иц ам а читам о о најр а
зличитијим судбинама наших људи
и богомоља. Оне ће нас терати да раз
мишљамо о последицама свих чове
кових настојања, и алтруистичких и
себичних, и тешко да ћемо успети да
сазнамо шта нам је чинити у будућ
ности – јер и од прошлости нисмо на
учили много.
Исто осећање за гротескно уводи у
роман распусног свештеника, коме
писац позајмљује своје презиме и за
смејава читаоца доскочицама на ње
гов рачун. Јер, он очигледно сматра да
без оваквих сцена нема равнотеже у
замишљеном „Вашару таштине“ који
је наш живот. Везу са позориштем осе
тићемо и кад глумци напусте сцену
на крају ове људске комедије, као и у
Текеријевом роману. Гајбија је уз ди
вит и кућу од свог побратима насле
дио и грбаву мачку. Баш тако писац
представља и тумачи наш живот, као
чудну мешавину у којој има и доброг,
и лошег, и непотребног, нестварног, и
задивљујућег.

Гордана МАЛЕТИЋ

рекао да је Антић планетарна исти
на, проф. др Бошко Сувајџић сматра
да су звезде његово мерило, док Вик
тор Шкорић подвлачи да је Мика био
мислилац-писац.
На дан рођења славног песника,
14. марта, делегација града, заједно
са најбољим ученицима из основних
и средњих школа у Новом Саду, по
ложила је венац на споменик у Ду

навском парку, а истог дана у Дворцу
„Еђшег“ отворена је изложба дечјих
рад ов а са конкурс а „Ствар ајм о је
дан нови свет“ посвећена песнику.
Последњи дан маниф естације, 16.
март обележен је уручењем награде
„Мирослав Антић“ Ненаду Шапоњи
за збирку песама „Изгледам, дакле,
нисам“, коју је објавила Издавачка
кућа „Прометеј“.
Програм Антићевих дана одржан
је на више локација у Новом Саду –
у школама, библиотекама и другим
установама култур е – од 12. до 16.
марта. 
С. В.
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Живорад Андрејић уручује Миланковићеву Сретењску
споменицу Зорану Јанковићу

Сретењски концерт 2018
– XIII Сретењски сабор
Огранак Вукове задужбине у Љубљани, у сарадњи са Словенач
ком академијом знаности и уметности (САЗУ) и Српском акаде
мијом наука и уметности (САНУ) организовао је 15. фебруара
2018. године, у Местном музеју Љубљана, Тринаести Сретењски
сабор. Том приликом изведен је пригодан културно-уметнички
програм под називом Сретењски концерт у славу науке и родо
љубља. У програму је учествовао Мешовити хор Свети Роман
Слаткопојац из Петроварадина, под диригентском палицом Ев
геније Владимировне Којић.
Поздравну реч Сабору упутио је академик Андреј Крањц, гео
граф, који је беседио на тему Шездесет година сећања на великог
српског научника Милутина Миланковића (1879-1958). О животу и
делу Милутина Миланковића говорили су и академик Зоран Кне
жевић, астроном, председник Одбора за науку Српске академије
наука и уметности, и проф. др Александар Петровић, антрополог,
професор Филолошког факултета у Београду. Такође, у четвртак,
15. фебруар
 а, у Словенској матици одржан је научни скуп посве
ћен Милутину Миланковићу. Пре почетка научног скупа преда
ваче и Вукову задужбину примио је председник САЗУ, академик
Тадеј Бајд, као и градоначелник (жупан) Љубљане, Зоран Јанко
вић. Пријем код жупана Јанковића увеличао је хор Слаткопојаца
из Петроварадина, који су извели неколико српских мелодија.
У току Саборских свечаности (петак, 16. фебруар), Мешови
ти хор Свети Роман Слаткопојац из Петроварадина одржао је
два концерта. Један концерт одржан је у преподневним сатима
на Бледу код Пупиновог споменика (уприличен је и пријем код
градоначелника Бледа, Јанеза Фајфара), док је други концерт
одржан у послеподневним сатима у Крању на Факултету за ор
ганизацион
 е науке. Том приликом је проф. др Александар Петро
вић одржао предавање студентима и наставницима о Милутину
Миланковићу. Пре одласка из Љубљане Мешовити хор Слатко
појаца није заборавио да отпева и неколико песама пред брон
заним Вуком покривеним тек нападалим снегом.
У петак 16. феб руа р а акад ем ик САН У Зор ан Кнежев ић је,
уз гостопримство академика Андреја Крањца и Факултета за
астрофизику Универзитета у Новој Горици, одржао предавање
на енглеском језику у Ајдовшчини са темом Канон осунчавања
земље Милутина Миланковића. Свим учесницима који су до
принели да се на XIII Сретењском сабору сетимо нашег великог
научника Милутина Миланковића, Вукова задужбина је пода
рила Миланковићеве Сретењске споменице и примерке тек при
стигле Данице Вукове задужбине за 2018. годину.
Вукова задужбина у Љубљани је за ову прилику издала по
себну брошуру о Милутину Миланковићу, а коју је уредио члан
Програмског савета 92- годишњи Гаврило Пајкић.
И да не заборавимо велики допринос сећању на Миланковића
ЈП Завод за уџбенике из Београда и директора Драгољуба Којчи
ћа који су нам поклонили целокупна дела Милутина Милан
ковића (девет књига), од чега четири комплета за институције
и појединце у Љубљани. Велики допринос су дали већ помену
ти академик Андреј Крањц, проф. др Владимир Осолник, Вин
ко Шкрјанц, оперативни вођа, новинарка ТВ Словеније Саша
Лубеј Бањанац и проф. др Мирјана Кљајић. Свакако треба по
менути и Словенску матицу у Љубљани у чијој дворани се од
вијао научни скуп.

Живорад АНДРЕЈИЋ

Активности у години јубилеја
Почетком 2018. године Ниш је био у знаку бројних свечар
ских обележја. Један од најзначајнијих таквих догађаја свака
ко је прослава (13. јануар) 140. годишњице слободе овог града
(1878–2018). Тим поводом и Огранак Вукове задужбине својом
активношћу придружио се бројним учесницима у обележава
њу овог јубилеја.
У традицион
 алном Светосавском конкурсном позиву Огран
ка, а обележавајући 140 година од његовог ослобођења и 100 го
дина од краја Првог светског рата, дате су две теме, од којих је
једна гласила: Ниш у рату и Ниш у миру. А поводом 80 година
од смрти великог драмског ствараоца Бранислава Нушића, да
та је тема Бранислав Нушић и савремено друштво. На конкурсу
су учествовали средњошколци и ученици VII и VIII разреда из
основних школа. Радови су стизали из гимназија Пирота, Чачка
и Ивањице и, наравно, из гимназија у Нишу, као и из VIII разре
да нишке ОШ Бранко Миљковић.
Свечана додела награда ученицима, као и признања свим уче
сницима на овом конкурсу поводом Дана Светог Саве, уприли
чена је у згради Ректората, у Свечаној сали, што је био изузетан
доживљај, нарочито за оне који су први пут ушли у ову кућу
науке. Изузетно квалитетни радови ученика – Вука Марковића
из Гимназије Светозар Марковић из Ниша и Дуње Ђорђевић из
Гимназије у Пироту – достављени су Вуковој задужбини, редак
цији алманаха Даница за младе.
Иначе, кроз рад Огранка у Нишу, као Друштва за неговање
духовних вредности – Вук Караџић, преко локалне ТВ станице
представљен је алманах Даница – 2018, са посебним освртом
на Даницу за младе. Том приликом, у сарадњи с Огранком, по
клоњени су примерци Данице 2018. ОШ Бранко Миљковић и ОШ
Иво Андрић у Нишу.
Такође, Огранак је већ припремио тематске области за наред
ни Светосавски конкурс о важним датумима везаним за зна
чајна имена из наше духовне и књижевне културе. Ове године
обележиће се период владања цара Душана и прва тема гласи
Лирски дијалог песникиње и цара: Десанка Максимовић – Тра
жим помиловање и Законик цара Душана. Друга тема је везана
за стваралаштво Растка Петровића и гласи: Говор људи, слике
друштва и крајева.

Нишки школарци су учествовали и на конкурсима других гра
дова: у Београду (Друштво Свети Сава), у Лозници (Вуково звоно),
а као учесници Књижевне олимпијаде у Сремским Карловцима
скоро увек су били у такмичарском врху. Ове године три водећа
места (I, II, III) припала су у њиховој класи ученицима I и II раз
реда Гимназије Светозар Марковић из нашег града.
И сам град Ниш додељује признања савременим истакнутим
књижевницима за њихово стваралаштво. До сада је престижну
награду Бранко Миљковић понело 47 лауреата, а награда Стеван
Сремац по 15. пут биће уручена новембра ове године. Иначе, о
личностима Стевана Сремца и Бранка Миљковића Музеј града
Ниша до сада је имао садржајне изложбе, а у априлу ове годи
не отворене су сталне књижевно-меморијалне поставке Стеван
Сремац и Бранко Миљковић, у делу музејског простора у центру
града Ниша. На овом културном догађању о уметничком ствара
лаштву књижевника и поете говорили су: проф. др Горан Мак
симовић о Стевану Сремцу и проф. др Драган Жунић о поетском
доживљају стихова Бранка Миљковића.

Милунка МИТИЋ

Ћирилица – огледало српске душе
Под покровитељством Скупштине општине Петровац на Мла
ви, Месне заједнице Велики Поповац, Црквене општине Велики
Поповац, Вукове задужбине – Огранка за Браничевски округ у
Великом Поповцу и Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ Петровац
на Млави, 19. маја одржана је десета, јубиларна Манифестација
Ћирилица – огледало српске душе. Као и у претходних девет го
дина, и сада је велики број песника из Србије и расејања послао
радове као свој допринос ћирилици, српском писму и огледалу
српске душе. Њихови радови, различити по мотивима и песнич
ком умећу, али са жељом да љубав према ћирилици, родољубљу
и православљу буде звезда водиља у садашњем и будућем жи
воту српског народа, били су велики изазов жирију.
Жири у саставу – Татјана Живковић, дипломирани библио
текар саветник, Виолета Миливојевић, библиотекарка, и Раде
М. Обрадовић, књижевник – изабрао је осам песама од којих су
три добиле Златан, Сребрни и Бронзани печат ћирилице, а пет
похвале. Све ове песме штампане су у Зборнику као и досад, с
том разликом што су се ове године ту нашле и све песме доса
дашњих победника и похваљених аутора. На тај начин велики
јубилеј добио је малу антологију песама која, на најбољи начин,
осликава пут који је до сада пређен.
Свега овога не би ни било без људи који су уложили велике
напоре у овај пројекат. Првобитно замишљен као покушај да се
ћирилици врати некадашњи сјај и значај у Браничевском окру
гу, конкурс је прерастао ове оквире и постао значајна манифе
стација, не само у Србији, већ и међу нашим људима у расејању.
Највеће заслуге у томе има песник Раде М. Обрадовић, оснивач

Присуство представника свих институција
дало је још већи значај јубилеју
манифестације, који је свој ентузијазам пренео на Скупштину
општине Петровац на Млави, Месну заједницу Велики Поповац,
Црквену општину Велики Поповац, Огранак Вукове задужбине
за Браничевски округ у Великом Поповцу, Народну библиотеку
„Ђура Јакшић“ у Петровцу на Млави, мештане Великог Поповца,
сликаре који дарују победницима своја остварења, као и све дру
ге који несебично помажу реализацију овог пројекта.
Овогодишња манифестација, као и до сада, одржана је у порти
цркве Светог пророка Илије – прелепом амбијенту који је одисао
пожртвовањем, љубављу, гостопримством и трудом свештеника
Бранка Чолаковића, као и мештана Великог Поповца, који су
својим учинили боравак још пријатнијим. Присуство представ
ника свих институција које подржавају ову манифестацију, као
и Вукове задужбине, дало је још већи значај јубилеју.
У програму су учествовала деца црквеног хора из Великог
Поповца, деца из установе „Гвозден Јованчићевић“ из Вели
ког Поповца, фолклорна група из Петровца на Млави, као и
песници поб едници Саб ора: Драгослав Стевановић из Ниша,
добитник Златног печата ћирилице, Милена Јацановић из По
жар евца, добитница Сребрног печата, Драгана Ђурковић То
шић из Чачка, добитница Бронзаног печата, као и добитници
похвала: Тања Ђурђевић из Великог Градишта, Борисав Благо
јевић из Ћуприје, Милован Петровић из Смедеревске Паланке,
Миомир М. Лакићевић из Јагодине и Тодора Шкоро из Сурчина.
После званичног дела програма, уследило је дружење уз свеча
ни ручак приређен за све учеснике и госте у великој сали цр
кве Светог пророка Илије.

Божидар ПЕШЕВ

Шеснаест лета Вуковог звона
У оквиру 47. Ђачког Вуковог сабора, поштоваоци и следбеници
Вуковог имена и дела окупили су се у Гимназији „Вук Караџић“ у
Лозници да би свечано обележили 16. литерарни конкурс „Вуково
звоно“, који су расписали огранак Вукове задужбине, Гимназија
„Вук Караџић“ и Центар за културу „Вук Караџић“ у Лозници.
Песмама Расти, расти, мој зелени боре и Ми смо деца неба,
које је извела гимназијалка Тамара Танацковић, почела је ака
демија поводом доделе награда најуспелијим учесницима кон
курса „Вуково звоно“.
Свесрдну помоћ при овогодишњем избору литерарних радо
ва нeсебично су пружиле Маријана Павловић и песникиња Све
тлана М. Спајић.
Учесници поменутог литерарног конкурса су основци и сред
њошколци који су били пред креативним искушењима да се
остваре као песници, приповедачи и записивачи легенди из
народног живота. На нашу велику радост, пристигли су нам ра
дови из разних крајева: из Амајића, Малог Зворника, Белог По
тока, Београда, Крупња и других места. Пристигло је четрдесетак
радова, а награђени ученици су овом приликом, а поводом тог
успеха, били наши гости.

Учесници „16. Вуковог звона“
У категорији основних школа, награду за најуспелији циклус
песама Ситнице ми живот боје добила је Марта Дукић (VII4),
Основна школа „Никола Тесла“, Београд; за најаутентичније за
бележену анегдоту из народног живота О реликвијама богова на
града је припала Жељку Томићу (VIII), Основна школа „Милош
Гајић“ у Амајићу; за најуспелију кратку причу Ја сам судбина
награђена је Катарина Ковачевић (VIII1), Основна школа „Васа
Чарапић“, Бели Поток.
У категорији средњих школа, за најуспелији циклус песама
Постање награда је припала Николи Јосимовићу, матуранту
Економске школе „Нада Димић“, Београд; за најаутентичније
забележену легенду из народног живота о постанку Рађевог ка
мена награда је припала Милану Станковићу, матуранту Гимна
зије у Крупњу; за најуспелију кратку причу Сачекуша награда је
отишла у руке Невене Саковић, матуранткиње Економске школе
„Нада Димић“ у Београду.
Награде су обезбедили: Вукова задужбина из Београда, Цен
тар за културу „Вук Караџић“ и Гимназија „Вук Караџић“. Љубо
мир Милутиновић, управник „Вукове задужбине“, уз пригодну
поздравну реч, уручио је награде младим и надахнутим ствара
оцима, а у име свих награђених публици се обратила наша коле
гиница и вишегодишња сарадница Зорица Перић из Крупња.

Светлана СПАЈИЋ и Невена МИТРОВИЋ

Дани ћирилице 2018
У суботу, 26. маја 2018. године у парку ОШ „Бора Радић“ у Бава
ништу, игром најмлађих чланова КУД „Аца Обрадовић“, отворен
је 17. Дечји сабор „Дани ћирилице“. У име општине Ковин, гене
ралног покровитеља Сабора, награђену децу, њихове наставнике
и родитеље и друге уважене госте поздравио је Зоран Николић,
заменик председнице општине, а у име организатора директор
школе, Васа Симичић. О радовима су говорили председници жи
рија др Миодраг Матицки и др Сузана Полић. У име Срба из
расејања, обратила се Љиљана Вукић, просветни радник из Не
мачке и дечји писац.
На конкурс за најбољи литерарни и најлепши ликовни рад, ко
ји чини окосницу Сабора, на коме је до сада учествовало 50.000
ученика из више од 500 школа из Србије и многих земаља у ко
јима живе Срби, укључујући Америку, Аустралију, Јужну Афри
ку и Кину, ове године стигао је 5.261 рад: 669 литерарних, 1.011
илустрација, 3.031 калиграфски рад и иницијал, 192 веза, 268
лутака и 90 минијатура.
Из заграничја и расејања стигло је укупно 578 радова.
Тема за литерарни рад и илустрацију била је МОЈ ЈУНАК, а
калиграфски је требало преписати текст о јунаштву. Украшава
њем првог слова имена аутора добили смо иницијале, а треба
ло је направити и лутку и обући је у народну ношњу из бакиног
родног краја.
Жири у саставу др Миодраг Матицки, др Рајка Уљмански, Љи
љана Симић и Милена Дорић, за литерарне радове, а др Сузана
Полић, мр Драган Боснић, Милица Марковић и Вјера Медић, за
ликовне радове, поделио је 100 наградa и 88 похвала, од којих
се скоро половина односи на децу из дијаспоре. Најуспешнији
ученици добили су књиге купљене средствима Министарства
просвете и добијене на поклон од издавача.

Млади учесници на „Данима ћирилице“
Публика је видела најлепше ликовне радове приспеле на кон
курс, а награђени ученици су учествовали у раду мале радио
нице керамике, коју је водио Михајло Петровић, ткања, коју је
водила Негосава Павловић, израде цветних букета, коју су при
казали ученици ССШ „Васа Пелагић“ из Ковина. Како се преде
демонстрирала је Вера Илић, како се игра коло показали су чла
нови КУД „Аца Обрадовић“, а Банди Николић је дотерао своје по
ни коњиће, које су деца могла да јашу.
Добар утисак употпунила је Библиотека „Теофило Димић“, уз
чију драгоцену помоћ се одржава Дечји сабор, свечаним отвара
њем Руског кутка, за који је Руска хуманитарна мисија на Бал
кану поклонила 800 књига, као и приказом антологије „Млади
говоре“ у којој су објављени најбољи дечји радови приспели на
конкурс током претходних 17 година. Штампу књиге финанси
рало је Министарство културе Републике Србије.
Генерални спонзори Сабора били су општина Ковин и Ми
нистарство просвете, а медијски РТС, посебно емисија „Шаре
ница“, и ТВ „Пинк“, емисија „Жикина шареница“, као и Радио
„Бус“ Ковин.
Велику помоћ и ове године пружио је Актив жена „Дуга“, чије
су чланице за госте Сабора припремиле колаче и организовале
такмичење за најукуснији колачић, на коме су учествовала још
три актива жена, који су такође поделили своје колаче деци.
Сабор ће се наставити почетком августа, кад се очекује велики
број учесника из дијаспоре, и почетком новембра, када ће се одр
жати завршна свечаност под називом ВЕЛИКО АЦИНО КОЛО, на
којој ће учествовати више културно-уметничких друштава.

Вера СЕКУЛИЋ
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Дакле, Ви сте тај Урош Предић
Поводом 160 година од рођења Уроша Предића, у Галерији САНУ од 15. марта до 15. априла 2018. године могла је
да се погледа изложба „Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“. Изложба је реализована поводом 160 година од рођења сликара
а у сарадњи са Народним музејом из Зрењанина који чува Легат Уроша Предића

О

драстао је у великој породици,
као најмлађи син. Отац Петар
важио је за једног од најобразованијих свештеника у Темишварској епархији. Своју љубав према науци настојао је да пренесе на синове и
сваком је, осим Урошу, одредио будући позив.
Мајка Марија, препознавши љубав најмлађег
сина према уметности, убедила је супруга да
Урош сам одлучи шта ће студирати. О томе
сведочи и део из „Аутобиографије“ (1921): „Кад
се решавало да л’ да будем сликар, отац ће ме
запитати: А шта ћеш, голубе, када те у старости изневери око и када задрхће рука? Одговорих: Ништа! Онда не марим ни да живим!“
У Галерији су изложена 32 рада Уроша Предића (слике, цртежи, студије), као и вајарски и
цртачки радови других аутора који су представљали овог уметника. На поставци су изложени и лични предмети, намештај, фотографије,
посетнице, разгледнице, писма, ордење, днев-

ник, сликарски реквизити и материјал, каталози, књиге, часописи... Истовремено, ово је прво
свеобухватно представљање академика Преди
ћа у излагачком простору Академије, чији је
био један од најстаријих чланова, и то у години
у којој ова галерија обележава педесет година
рада. Стицај околности је да се 2018. обележа
ва и 130 лета од када је овај, један од највећих
српских сликара, у Београду први пут самостал
но излагао.
Богата грађа груписана је у неколико темат
ских сегмената, од његовог школовања у род
ном Орловату, преко Панчева, Беча, путовања
по Италији, повратка у завичај, па до коначног
пресељења у Београд. Посебно је истакнут Пре
дићев рад као иконописца и портретисте, ње
гов однос са члановима фамилије. На изложби
је представљен и гимназијски цртеж који је
урадио Михајло Пупин, Урошев пријатељ још
од раних школских дана. Богата сачувана ко
респонденција омогућила je увид у контакте
кој е је имао са сав рем ен иц им а, истакн ут им

појединцима из политичког, културног, при
вредног и верског живота. Зет му је био Сте
ван Стојановић Мокрањац, са Дунђерскима је
био у блиским контактима, са Лазом Костићем,
Бетом Вукановић, Ђорђем Јовановићем. Први
пут публика је била у прилици да види цртеже
по којима је радио иконе за Његошеву капелу
на Ловћену која је срушена. Једну од најпозна
тијих Предићевих слика, „Визија у облацима”
пратила су детаљна објашњења. Посебан део
био је посвећен односу Предића и Зрењани
на, од првих долазака у тај град још у детињ
ству, преко великог узора, бечкеречког сликара
Константина Данила, до одлуке града да једну
улицу именује по њему. На изложби су представљени и дечји цртежи Уроша Предића које
је радио када је имао између 10 и 12 година,
као и недовршена слика „Каменовање Св. Стефана“ која се сматра његовим последњим делом. Пажња је посвећена и његовом односу са
савремеником, великим сликаром Пајом Јовановићем. Предићу Јовановић није био бли-

зак као што су му то били Ђока Јовановић или
Марко Мурат. Можда најсликовитије њихову
различитост описује Дејан Медаковић: „Док је
Паја Јовановић глобтротерски користио и бучно улазио на велика врата, иза Предићевог
тихог корака се увек чује шкрипа дрвених баштенских вратница неког од великих малих
војвођанских царстава.“
На изложби су могли да се виде и портрети Вуке Велимировић, Ксеније Атанасијевић
и Марка Мурата, који су део Уметничке збирке САНУ; „Аутобиографија“, Годишњак Српске
краљевске академије XXVIII, 1914–1919, Београд 1921; из Архива Српске академије наука
и уметности – биографски подаци Уроша Предића (досијеи преминулих чланова), Београд
1946; слика „Косовка девојка“ из Музеја града
Београда; портрет Михајла Пупина, власништво
Цркве у Идвору.
Изложбу је приредила виши кустос историчар
уметности Оливера Скоко.

Душица МАТИЦКИ

„Весела браћа“

„Краљица Наталија Обреновић“

„Косовка девојка“

„Свети Сава благосиља Српчад“

„Херцеговачки бегунци“

„Девојка на студенцу“

„Моравкиња“

Отворена
врата
Вукове
задужбине

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.

„Песник Лаза Костић“

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.

„Аутопортрет“

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: s lavkovejinovic24@gmail.com
ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs
dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

