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ОДРЖАНА 31. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Континуитет успешног рада

Т

ридесет прва скупшти
на Вуков е зад уж бин е,
која је ове године била
и изборна, одржана је 7.
новембра 2018. године у
Народној библиотеци Србије. Ску
пу су присуствовали задужбинари
и утемељивачи Вукове задужбине,
велики добротвори и добротвори,
председници и представници огра
нака Вукове задужбине, поверени
ци, чланови одбора и радних тела
Зад ужбин е, гос ти, предс тавн иц и
министарстава, установа и медија
у Републици Србији.
Проф. др Љубинко Раденковић, до
писни члан САНУ, беседио је на тему
50 година „Расковника“ и његових 100
бројева. Скупштина је усвојила Изве
штај о раду Вукове задужбине за пе
риод новембар 2017 – октобар 2018.
и Прог рам рад а Вуков е зад ужбин е
за период новембар 2018 – октобар
2019. Свеч ан о су уруч ен а приз на
ња Вуков е зад ужбин е – Вел ик и до

брот вор и Доб рот вор и Зах валн иц е
за допринос у остваривању програ
ма Вукове задужбине. Саопштене су
и одлуке Одбора за доделу награда у
науци и у уметности за 2018. годину.
Награду за уметност за 2018. годину
добио је проф. др Миливоје Павловић
за Оглед Непресушна веродостојност
књижевне кореспонденције, који чи
ни уводни део књиге Миливоја Па
вловића Писма са двоструким дном
– Преписка између Добрице Ћосића и
Владе Стругара и друге епистоле, а
награду за науку добила је др Мар
та Фрајнд за књигу У трагању за Ла
зом Кос тић ем, изд ав ач Књижевн а
општина Вршац, 2017. Скупштина је
изабрала нови састав органа и тела
Вуков е зад ужбин е: Сав ет, Управн и
одб ор, Надз орн и одб ор и одб ор е за
награде у науци и уметности.
О протеклим активностима Вуко
ве зад ужбин е и план ир ан им зад а
цима за нар едну годину говорио је
Миодраг Матицки, председник Скуп
штине. 
С. В.
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РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

БЕСЕДА ЉУБИНКА РАДЕНКОВИЋА

Окренутост младима

Педесет година од оснивања
часописа „Расковник”

В

укова задужбина у континуитету
своју активност усмерава ка не
говању културе српског језика и
писма, историји, књижевности,
усменом народном стваралаштву,
етнологији, етнографији и етномузикологији.
У томе посебну пажњу посвећује ширем оку
пљању и укључивању младих у све оне про
граме и активности којима се негују српски
језик и ћирилица, штити наш културни и ду
ховни идентитет и чувају трајне вредности
Вуковог дела.
Остваривање ових темељних задатака, који су
дефинисани у нашем Програму и Статуту, Вуко
ва задужбина реализује преко својих огранака,
Трибине Вукове задужбине, Вуковог читали
шта, сарадњом са школама, библиотекама и
културним центрима у матици, заграничју и
дијаспори, као и прилозима објављеним у Да
ници, Даници за младе, листу Задужбина и у сво
јим другим издањима.
Задужбина је до сада посебно била ангажо
вана на популарисању ћирилице код учени
ка основних и средњих школа кроз такмичења
која организују огранци Вукове задужбине. Да
споменем само Дане ћирилице (Баваниште), Ву
ково звоно (Лозница), традиционалне литерар
не и ликовне конкурсе које објављују огранци
у Нишу и Чачку, Петровдански пјеснички ви
јенац (Фондација Жабљак, Шавник, Плужине),
песничку манифестацију Ћирили
ца – огледало српске душе, (Велики
Поповац), Дане ћирилице, Сомбор.
Рецимо и то да Вукова задужби
на учествује на Књижевној олим
пијади – Републичком такмичењу
ученика основних и средњих шко
ла Србије – које се у мају одржава
у Карловачкој гимназији у Срем
ским Карл овц им а, као и на Ре
пуб личком такм ич ењу учен ик а
основних и средњих школа из срп
ског језика и језичке културе, које
се одржава у Тршићу, родном ме Миодраг
Матицки
сту Вука Караџића.
Овом прил иком жел им да по
ручим да смо часно обележили 80-годишњицу
оснивања Вукове задужбине и 30-годишњицу
њеног успешног рада и да се на томе није стало.
Оно што је најбитније, Задужбина је и ове проте
кле године остварила завидне резултате којима
још једном оправдава место међу водећим кул
турним установама у матици. Објављене су че
тири планиране књиге Вука Караџића у којима
је сабрано српско усмено благо и најзначајнији
радови о Вуку и његовом делу на светским јези
цима: немачком, енглеском, руском и францу

ском. Руско издање је чак и поновљено, како би
по један примерак добили и многобројни уче
сници 16. Међународног славистичког конгре
са који је први пут одржан у Беог раду и који је
био у знаку Вука. У Вуковој задужбини одржан
је успешан округли сто слависта посвећен две
стагодишњици Вуковог Српског рјечника, а у да
не Вуковог сабора одржан је у новоотвореном
Културно-образовном центру у Тршићу, који но
си Вуково име, дводневни научни скуп посве
ћен српском језику, књижевности и култури на
страним универзитетима, на којем су учесни
ци Научног састанка слависта у Вукове дане
мериторно расправљали о актуелном стању и
перспективама. На леп су одзив наишла стал
на издања Вукове задужбине: јубиларно 25. го
диште забавника Даница, као и десето годиште
ђачког алманаха Даница за младе, посебно је
поздрављен лист Задужбина, који пружа увид у
све вредно што се збива у култури српског наро
да, а што је зачињао као важан посао и читавог
века предано се бавио њим Вук Караџић. Ради
се и на новим зборницима синтеза о слојевима
култура појединих регија: зборници посвећени
Шумадији и Барањи. Није запостављен ни рад у
огранцима Вукове задужбине, на чијој се мрежи
и заснива остваривање њених програма. У то
ку је активност да се у Вуковару оснује огранак
Вукове задужбине, уз помоћ Заједничког већа
општина и Српског културног центра у Вукова
ру. Сличне активности требало би да се одвија
ју и када се ради о питању стања и
перспективе опстанка српског је
зика и писма у расејању и загра
ничју. Вукова задужбина, заједно
са Матицом српском и Заводом за
уџбенике и наставна средства, ра
ди на едицији „Студије о Србима”,
у којој је до сада објављено дваде
сетак књига стран их слав ис та о
нашем језику, књижевности и кул
тури српског народа. Ускоро ће се
појавити из штампе и књига проф.
др Габријеле Шуберт, спољњег чла
на САНУ, О српској књижевности и
уметности, коју су приредили Ве
сна Матовић и Бошко Сувајџић.
Вукова задужбина успела је да у програм 85.
Вуковог сабора, у чијој је организацији овога пута
учествовала заједно са градом Лозницом и Цен
тром за културу „Вук Караџић”, значајно укључи
и све поменуте организације и удружења.
Сигуран сам да оваквим и сличним актив
ностима, удруживањем и ширим окупљањем
наших снага можемо да рационалније и ефи
касније обогатимо дугогодишња планирања и
стратегију развоја српске културе и образовања
у матици, заграничју и расејању.

П

рва свеска часописа „Расковник”
обнародована је на Митровдан
(8. новембра) 1968. године, на
дан рођења Вука Караџића. То
значи да је прошло пола века
од појављивања његове прве свеске. У првом
периоду излажења, издавач часописа био је
Народни универзитет у Горњем Милановцу и
Дружина песника са села „Сунцокрет”. Његови
први уредници били су Драгиша Витошевић
и Добрица Ерић, а од треће свеске и Владета
Р. Кошутић. Мада у другој свесци пише да је
седиште уредништва у селу Враћевшница, а
од четврте свеске у Доњој Црнући код Горњег
Милановца, према мом сазнању, часопис је
припреман у малом стану Драгише Витоше
вића у Београду. Часопис је излазио четири
пута годишње – у пролеће (са зеленим кори
цама), лето (жутим), јесен (црвеним) и зиму
(плавим), и то у тиражу од 3.000, па до 10.000
примерака!

родна књига” почела да посрће, 1985. године је
опет настао прекид у излажењу „Расковника”.
Последњи пут „Расковник” је обновљен 1987.
у библиотеци „Вук Караџић” у Београду, где је
излазио до 2000. године. У овом периоду састав
уредништва, осим главног уредника, повремено
се мењао. Најдуже су у уређивању учествовали
Александар Лома, Ненад Љубинковић и Добри
воје Младеновић. Пре тога, допринос уређива
њу часописа дали су Миодраг Павловић, Миле
Недељковић и Драган Кочишевић. После триде
сет две године од оснивања и двадесет шест об
јављених томова, „Расковник” је дошао до свог
стотог, и последњег броја.
Занимљиво је указати како се кроз цену часо
писа „Расковник” може пратити степен инфла
ције у тадашњој Југославији: када је покренут
цена му је била два динара, па је касније пове
ћана на пет; 1980. цена је била 50 динара, 1987 –
хиљаду, а 1992 – двадесет пет хиљада динара.

***
Прва етапа у објављивању „Расковника” трајала
је од 1968. до 1972. године. За то време објављено
„Расковн ик” је основ ан с нам ер ом да буд е
је 18 свезака часописа. Године 1973. настаје први независно гласило песника сељака и других
прекид у издавању часописа и он траје до 1975.
сео ских стваралаца, да утиче на вођење кул
Од 1975. издавач „Расковника” је Дружина пе турне политике према селу, да се бори за чи
сника са села „Сунцокрет” и Новинско предузеће стоту српског језика, да вреднује и подстиче
„Задруга” у Београду. Уз постојећа
зап ис ив ањ е раз них обл ик а на
три уредника, часопис је добио још
родн ог ствар ал аш тва. До прв ог
пет (Милорад Бревинац, Драгољуб
прекида у излажењу (1972), „Рас
Јевремовић, Лала Јевтовић, Свети
ковн ик” је дос ледн о исп уњ ав ао
слав Павићевић, Момчило Тешић).
такво опредељење. У овом перио
То није много помогло, јер оскудно
ду, скромни простор од 6-7 табака
финансирање није омогућавало да
делило је више десетина сеоских
се часопис одржи. У току наредне
песника и стваралаца, а добијали
две године уредништво је успело да
су га и писци који су своје ствара
објави четири свеске „Расковника”
лаштво везивали за сеоску среди
за 1975. годину и онда настаје нови
ну. Осим тога, обј ав љив ан и су и
прекид у његовом излажењу.
осврти на културне догађаје у Ср
Трећи пут часопис је обновљен
бији. Тако у рубрици „Прибележе
у Издавачком предузећу „Народна Љубинко
но” у бр. 15 из 1972. године, стоји
књига” у Београду – 1980. Уз осни Раденковић
и инф орм ац иј а да ће ускор о би
ваче часописа – Витошевића, Ерића
ти утемељена Вукова задужбина,
и Кошутића, у уредништво су ушла још четири а поље њеног рада биће истински вуковско: од
нова уредника – Зоран Вучић, Цвета Котевска, стипендирања одличних ученика до помага
Драган Лакићевић и Љубинко Раденковић.
ња вуковских делатности и подухвата. Текст се
Године 1982. тројица оснивача „Расковника” завршава благословом: „У добар час” (стр. 144).
добровољно се повлаче из уредништва и од те, Међутим, причекало се са оснивањем Вукове
32. свеске, па до 100, када се угасио, главни уред задужбине. Она је основана тек 1987. године, тј.
ник је био Љубинко Раденковић. Тада је састав 15 година након ове најаве. Народна књижев
уредништва проширен, и у њега су ушли Драго ност у овом периоду излажења „Расковника”
слав Антонијевић, Вера Колаковић, Ненад Љу зау з им ал а је скром ан прос тор, у прв им све
бинковић и Радослав Миросављев. Када је након скама тек по страницу или две.
промене друштвенополитичких околности „На
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Управни одбор
Дес ета седн иц а Управн ог одб ор а
Вукове задужбине одржана је 26. јуна
2018. године. На седници је размотрен
извештај о реализацији програмских
активности Вукове задужбине у 2018.
години, припрема научног скупа Ба
рањ а кроз веков е. Слој ев и култ ур е
Барање и финансијски извештај о по
словању Вукове задужбине у 2018. го
дини. Управни одбор је донео и више
одлука из своје надлежности.
Заједничка седница Савета и Управ
ног одб ор а Вуков е зад ужбин е одр
жана је 18. октобра 2018. године, на
којој су размотрени и усвојени мате
ријали припремљени за 31. Изборну
Скупштину Вукове задужбине, која је
одржана 7. новембра 2018. године.
Дванаеста седница Управног одбора
Вукове задужбине одржана је 9. новем
бра 2018. године. Проф. др Бошко Сувај
џић, досадашњи председник Управног
одб ора, поново је изабран за новог
председника, а за заменика председ
ника изабран је др Бранко Златковић.
Управни одбор именовао је и председ
ништво, као своје радно тело.

Шеснаести
међународни
конгрес слависта
На Фил ол ош ком факултет у у Бе
ограду, у Сали хероја, отворен је 16.
Међународни конгрес слависта, ко
ји је трајао од 20. до 27. августа 2018.
Конгрес је организовао Међународни
комитет слависта и Савез славистич
ких друштава Србије уз свесрдну по
дршку институција суорганизатора
– Филолошког факултета Универзи
тета у Београду, као домаћина, и Срп
ске академије наука и уметности. Реч
је о најзначајнијој и по броју учесни
ка најв ећ ој нау чн ој ман иф ес тац и
ји посвећеној словенским језицима,
књижевн ос тим а и култ ур ам а кој а
је до сад а одржан а у наш ој зем љи.
Скуп је отворио професор Бошко Су
вајџић, који је рекао да у раду конгре
са учествује око хиљаду слависта из
43 земље Европе и света у којима се
изучава славистика. Сувајџић, који је
председник Међународног комитета
слависта и председник програмског
одб ора ове манифестације, истакао

ЗА СЕЋАЊЕ

Залог задужбинара
Жарка Рошуља

З

ау в ек нас је нап ус тио
задужбинар Жарко Ро
шуљ (25. 6. 1940 –3. 11.
2018), кој и је, зај едн о
са супругом Светланом
Велмар-Јанковић, био вишегоди
шњи сарадник Вукове задужбине,
стални претплатник (за себе и нај
вредније богослове из Призрена)
забавника Даница који излази ви
ше од четврт века, аутор три књи
ге песама (Варијације, 1971; Лудај
ница, 1977; Шест песама за В. П.,
1983), махом визуелне авангардне
оријентације, угледни графички и
ликовни уредник у Нолиту и Књи
жевној општини Вршац.
У Даници Вукове задужбине својим
прилозима испуњавао је више стал
них одељака (Подсетник на књижев
не и културне годишњице, Народни
је и капитално дело Вукове задужби
не, „Вук Стефановић Караџић Српска
усмена народна баштина“, објавље
но у четири издања, на немачком, ру
ском, енглеском и француском језику.
Члановима Међународног комитета
слависта Вукова задужбина уручи
ла је сребрњак с Вуковим ликом и по
прим ер ак Вуков е књиге на рус ком
језику – „Вук Стефанович Караджич,
Сербское устное народное наследие“.

Певање уз гусле
на листи Унеска
Министар Вукосављевић с Мирјаном Драгаш
и Љубомиром Милутиновићем на потписивању уговора

Помоћ Вуковој
и Доситејевој
задужбини
Министар културе и информисања
Владан Вукосављевић потписао је 8. ју
на уговоре са управницом Задужбине
„Доситеј Обрадовић“ Мирјаном Дра
гаш и управником Вукове задужбине
Љубомиром Милутиновићем о суфи
нансирању текућих расхода и издата
ка ових задужбина у 2018. години.
За суфинансирање текућих расхо
да и издатака Доситејеве задужбине
за период од 1. јула до 31. децембра
опредељено је 610.000 динара, а за Ву
кову задужбину 731.652 динара. Прав
ни основ за овакву одлуку јесте члан
77 Закона о култури, којим је пропи
сано да држава може да суфинанси
ра текуће расходе установа и других
субјеката у култури који се не финан
сирају редовно из буџета.
Мин ис тар Вукос ав љев ић је под
сетио на значај Вукове задужбине и
Задужбине Доситеј Обрадовић које
баштине рад двојице великих људи,
као и на њихову важну културолошку
мисију коју обављају на квалитетан
и дол ич ан нач ин. У облас ти култ у
ре сваки динар је добродошао и зна
чајан и због тога ће Министарство и
следеће године, у складу са буџетом
за културу и финансијским капаци
тетима, размотрити суфинансира
ње још неких задужбина у складу са
квалитетом посла који обављају и
културолошком мисијом коју имају,
рекао је министар Вукосављевић.
Подвукао је да се Мин ис тарс тво
културе и информисања труди да на
различите начине помаже локалне
самоуправе, рад задужбина и свуда
где процени да је помоћ неопходна,
нужна, заслужена и важна за спрово
ђење одговорне културне политике.
Ово друштво мора да учини додатне
напоре у складу са својим финансиј
ским могућностима, да и култура осе
ти користи привредног раста, рекао је
министар и додао да мора да се учини
сваки напор да издвајања за културу
буду већа. Подсетио је и на препоруку
Унеска да би све државе требало да из
двајају минимум један одсто свог буџе
та за културни развој како не би дошло
до стагнације и пропадања.
С. В.

је да је овај конгрес велико призна
ње свима који су допринели да он бу
де одржан у Београду. Додао је да је
конгрес посвећен патријарху српске
лингвистике, Александру Белићу, и
најавио отварање нових средишта на
мапи славистичког покрета. Учеснике
скупа поздравили су, између осталих,
и министар култур е и инф ормиса
ња Владан Вукосављевић, министар
просвете, наук
 е и технолошког раз
воја Младен Шарчевић, председник
САНУ, академик Владимир Костић,
проф. др Рајна Драгићевић, председ
ник Савеза славистичких друштава
Србије, проф. др Љиљана Марковић,
декан Филолошког факултета, и Ан
дрија Младеновић, помоћник градо
начелника Београда.
Вукова задужбина активно је уче
ствовала у припреми и одржавању
Конгреса. У Свечаној сали Дома Ву
кове задужбине 24. августа 2018. го
дине одржан је округли сто на тему:
Вуков Српски рјечник у свом времену
и данас. Модератор округлог стола, ко
јим је обележена и двестота годишњи
ца првог издања Српског рјечника, био
је проф. др Љубинко Раденковић. Уче
сници Округлог стола из Србије, Ру
сије, Белорусије и Немачке у својим
излагањима показали су да је Вуков
речник увек актуелна тема различи
тих нау чн их дис цип лин а у слав и
стици. Том приликом представљено

Певање уз гусле, део нематеријал
ног културног наслеђа Србије, уписа
но је на Унескову репрез ентативну
листу нематеријалног културног на
слеђа, где су до сада били наша крсна
слава, од 2014, и коло, од 2017. године.
Одлука о упису гуслања донета је на
заседању Међувлади
ног комитета на Ма
ур иц иј ус у, на ком е
је наша номинација
усвојена без икаквих
примедби.
Министарство кул
туре и информисања
препоручило је 2016.
надл еж ној стручн ој
комисији номиновање
певања уз гусле за ову
листу, а Номинацијски
досије припремио је
Центар за нематери
јално културно насле
ђе при Етнографском
муз еју у Београду, у
сарадњи са Музико
лошким институтoм
САН У и уз под рш ку
Савеза гуслара Србије,
гусларских удружења,
појединаца, локалних
Петар Симић самоуправа, невлади
из Лознице
них орган из ац иј а и
даровао је
стручних удружења.
гусле
Уписом у Унескову
са словима
репрезентативну ли
азбуке
сту нем ат ер иј алн ог
и ликом
култ урн ог нас леђ а
Вука
обезбеђује се боља ме

кувар, Шаљивац) који су, у протекле
две деценије његове предане сарад
ње, прерасли у посебне књиге. Из
одељка Шаљивац, од краја деведесе
тих година 20. века, као самостални
ист раживач на прој ект у „Истор и
ја српске књижевне периодике” у
оквиру програма Матице српске и
Института за књижевност и умет
ност, у истоименој едицији, објавио
је осам књига посвећених српској
шаљивој периодици (монографије о
појединим листовима, часописима
и календарима, о жанровима, функ
цији карикатура и тематско-мотив
ским оријентацијама), обједињујући
их као едицију са посебним насло
вом Час описа часописа.
Круну овог самопрегорног и за
дужбинарског подухвата трајне и
књижевн ои с тор ијс ке и култ урн е
вредности, заокружио је књигом Лек

Задужбинари
Вукове
задужбине (101)
Велики добротвори
– Реал „С“, Нови Београд
– Ђорђе Стакић, Београд
–У
 дружење Фонд дијаспора
за матицу, Београд
–У
 дружење Балканско
културно наслеђе, Београд
–Н
 енад Хрисафовић,
Француска, Париз
ђународна видљивост, а подстичу се и
матичне заједнице да негују и промо
вишу изабране елементе сопственог
наслеђа, рекла је Данијела Филипо
вић, помоћник директора Етнограф
ског музеја за програмску делатност
и представник Србије на Маурицију
су. Нагласила је да је у свим фазама
наша номинација била оцењена по
зитивно, да је само усвајање протекло
у конструктивној и позитивној атмос
фери и да је предлог прихваћен без
икаквих примедби. И овај други упис
наслеђа из Србије у последње две го
дине потврђује да је систем заштите
нематеријалног културног наслеђа у
нашој земљи постављен на добрим
основама. Данијела Филиповић је на
јавила и могућност покретања ини
цијативе да се и злакуско лончарство
нађ е у престижном међунар одном
друштву ове врсте баштине.
У националном регистру нематери
јалног културног наслеђа налази се
37 елемената који су уписани у На
ционални регистар и сачувани као
део живог наслеђа и обележја нашег
идентитета, обичаја, заната, вештина,
усмене традиције и уметности, а са
артефактима који о њима ближе све
доче – фрулама, кавалима, гајдама,
накитом, тепелуцима, кадионицама,
јастучницама, пешкирима, славским
колачем и обредним хлебом – јавност
је могла боље да се упозна летос, на
изл ожби „Нем атер иј алн о култ урн о
наслеђе Србије”, која је одржана у Ет
нографском музеју.

Дан српског језика
у Румунији

Са отварања Међународног конгреса слависта у Беог раду

Савез Срба у Румунији обележио је,
21. новембра, пригодним програмом
у Културном центру Срба у Темишва
ру Дан српског језика у Румунији, који
је румунски парламент 2016. године
и законом дефинисао. Тиме је, како је
истакнуто на свечаности, Србима пру
жена прилика да пред собом и пред
окружењем представе сву лепоту срп
ског језика који нам је, како рече пе
сник, матерња мелодија.
Ове године свечаност је протекла у
знаку Димитрија П. Тирола (160 го
дина од смрти) и његовога „Банатског
алманаха“ (190 година од првога го
дишта). Тим поводом објављено је и
фотот ипс ко изд ањ е „Бан атс ког ал
манаха за годину 1827“, прве српске

сикон српске шаљиве периодике (1830–
1918), Нови Сад – Београд, 2017, као и
Лексиконом српске шаљиве периодике
(1919–1941), затеченим после његове
смрти у рукопису, који ћемо настојати
да објавимо. Тиме ће бити у потпуно
сти довршен најзначајнији, за потоње
проучаваоце изузетно подстицајан,
истраживачки задужбинарски рад
Жарка Рошуља.


Миодраг МАТИЦКИ

књиг е обј ав љен е у Тем иш вару, ко
јом је у Банату заснован нов српски
изд ав ачк и центар. У ток у дан а, на
округлом столу разговарано је о ак
туелним питањима српског језика у
срединама изван матичне државе, а
у вечерњим сатима изведен је умет
нички програм, на коме су излагања
поднели Огњен Крстић, председник
Савеза Срба у Румунији, др Миодраг
Мат ицк и, предс едн ик Скупш тин е
Вукове задужбине, проф. др Душан
Иванић, председник Управног одбо
ра Доситејеве задужбине, и Славко Ве
јиновић, управник Вукове задужбине.
Учеснике скупа поздравио је и гене
рални конзул Републике Србије у Те
мишвару, др Владан Тадић.

Нови управник
Вукове задужбине
Управни одбор Вукове задужбине
именовао је Славка Вејиновића за но
вог управника Задужбине. Славко Ве
јиновић је до сада обављао функцију
главног и одговорног уредника листа
„Задужбина“ и саветника Вукове заду

Славко Вејиновић
жбине за програмске активности. Од
1. марта 2012. до 31. децембра 2013.
год ин е, такођ е је обав љао дуж ност
управника Вукове задужбине. Славко
Вејиновић и даље остаје на дужности
главног и одговорног уредника листа
Задужбина. 
С. В.

Дарови Вуковој
задужбини
Задужбинари, пријатељи и сарад
ници Вукове задужбине даривали су
овој устан ов и свој е књиге и књиге
других аутора: Ђорђе Д. Сибиновић из
Београда и др Драго Његован из Но
вог Сада даровали су више књига Ву
ковој задужбини. Лариса Кулаковски
Велисављевић из Јакутија, источни
Сибир (унука Алексеја Кулаковског,
реформатора јакутског језика и кул
туре), даровала је монографију у боји
Националног парка „Ленски ступови”.
Радомир Путниковић, књижевник из
Лондона, даровао је више од 50 сво
јих књига, које ће бити саставни део
Легата Радомира Путниковића који
већ постоји у Вуковој задужбини. Са
вез Срба у Румунији даровао је више
књига, својих издања.
Управа Вукове задужбине захваљу
је им на поклонима.
С.В.
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31. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Изабрани састав органа
Вукове задужбине
Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, председник Скупштине Вукове задужбине
Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, дописни члан САНУ, потпредседник
Скупштине Вукове задужбине

Савет Вукове задужбине
Академик ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ, Београд
Академик РАЈКО ПЕТРОВ НОГО, Београд
АНКА ЖУГИЋ, Фондација Вукове задужбине Жабљак-Шавник-Плужине
БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ, Земун
Др ДРАГО ЊЕГОВАН, Нови Сад
Др ИВАН ЗЛАТКОВИЋ, Аранђеловац
Др МИЛИЈАНА СИМОНОВИЋ, Београд
Др МИНА ЂУРИЋ, Београд
Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, Београд
МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЋ, Београд
МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, Београд
МИЛОШ ЈЕВТИЋ, Београд
МИОДРАГ ИЛИЋ, Београд
Мр ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ, Чачак
Мр ЉУБОМИР МИЛУТИНОВИЋ, Београд
Мр МИЛОРАД СИМИЋ, Београд
Мр МИЛУНКА МИТИЋ, Ниш
Проф. др ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ, Београд
Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, Београд
Проф. др ЉУБОМИР ПОПОВИЋ, Београд
Проф. др ЉУБОМИР ХАЏИ ПЕШИЋ, Ниш
Проф. др МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ, Београд
Проф. др НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ, Ниш
РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ, Градишка, Република Српска
РАДОВАН ПОПОВИЋ, Београд
РАДОСЛАВ ЗЕЛЕНОВИЋ, Београд

Управни одбор
Академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, Београд
Академик ДИНКО ДАВИДОВ, Београд
Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Београд
Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, Београд – Аранђеловац
Др ЖАРКО ДИМИЋ, Сремски Карловци
ДРАГУТИН БРЧИН, Београд
Мр ГРОЗДАНА КОМАДИНИЋ, Чачак
Проф. др АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ, Београд
Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ, Београд
Проф. др ЗОНА МРКАЉ, Београд
Проф. др ПРЕДРАГ J. МАРКОВИЋ, Београд

Надзорни одбор
МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, Београд
Мр ЉУБИЦА НЕНЕЗИЋ, Крушевац
САЊА ДОГРАЈИЋ, Београд
СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ, Беочин
СНЕЖАНА МАКСИМОВИЋ, Београд

Одбор за награде у науци
Академик ДИНКО ДАВИДОВ, Београд
Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Београд
Др МИЛОЈЕ ВАСИЋ, Београд
Проф. др ДРАГАНА МРШЕВИЋ РАДОВИЋ, Београд
Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, Београд
Проф. др ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ, Београд
Проф. др РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ, Београд
Проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, дописни члан САНУ, Београд
Проф. др. БОШКО СУВАЈЏИЋ, Београд

Одбор за награде у уметности
Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, Београд – Аранђеловац
Др ДРАШКО РЕЂЕП, Нови Сад
ЂОКО СТОЈЧИЋ, Београд
ЂОРЂЕ МАЛАВРАЗИЋ, Београд
МИЛАН СТОЈКОВ, Сомбор
МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ, Београд
Проф. СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ, дописни члан САНУ, Београд
РАДА ЂУРИЧИН, Београд
САША МИЛЕНИЋ, Крагујевац

Позив за награде Вукове
задужбине за 2019. годину
Вукова 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, изведено или приказа
но од 1. октобра 2018. до 1. октобра 2019. године.
Награда за уметност додељује се једном аутору за ориги
нално уметничко дело настало у Србији или иностранству, од
носно за књижевно дело објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се једном аутору за научно дело,
оригинални истраживачки научни рад, објављено на српском
језику, из научних области којима се бавио Вук Караџић (наука
о књижевности, историја, лингвистика, фолклористика, етноло
гија, етнографија, етномузикологија, географија).
Награда се не додељује за критичка издања, зборнике радо
ва, антологије, приређивачке послове и за магистарске тезе и
докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, плакете са Вуковим ликом и
новчаног износа.
Предлоге за награде могу подносити појединци, научне и
просветне установе и установе културе, као и друштвене ор
ганизације.
Одлуке о наградама доносе одбори Вукове задужбине за на
уку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна и физичка лица да пошаљу
предлоге за награде Вукове задужбине за 2019. годину.
Уз предлог треба доставити образложење и два примерка де
ла које се предлаже за награду (ако је у питању књига или дру
га публикација).
Предлози се достављају до 1. октобра 2019. године, на адресу:
Вукова задужбина, 11000 Београд, Краља Милана 2.
С. В.

ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
ЗА НАУКУ И ЗА УМЕТНОСТ

Одбор за науку

ско учешће на турниру, свакако допринело, и још увек до
приноси, да наш избор све више постаје неупитан.
Настојећи да овим признањем унеколико препокрива
све тако разноврсне области Вуковог интересовања, као
а основу Правилника о додељивању на и жанрове којима је посвећивао своју конгенијалну радо
града Вукове задужбине, Одбор за доде зналост, одлуке нашег Одбора, како ја одавде разазнајем,
лу награде за науку, у саставу проф. др све више, својом храброшћу и трагању за истинитошћу,
Слободан Грубачић, дописни члан САНУ, уочи извесне празнине које су се, ту и тамо, током ових
председник Одбора, и чланови: академик деценија апсолутно самосталног одлучивања јављале. На
Динко Давидов, академик Нада Милошевић Ђорђевић, име, без Вуковог превода Новог завјета и Рјечника не би
проф. др Бошко Сувајџић и др Милоје Васић, на седни постојао поуз дан код нашег језика. Додељивање ове награ
ци одржаној 1. октобра 2018. донео је Одлуку да се на де преводиоцу (у питању је била Бисерка Рајчић) за 2016.
града Вукове задужбине за науку за 2018. годину додели годину несумњиво је у јавности скренуло пажњу на нашу
Марти Фрајнд за књигу У трагању за Лазом Костићем, отвореност и искрену ширину истраживања.
издавач Књижевна општина Вршац, 2017.
С тим у вези, а посматрајући рад Одбора као будну оп
тику видиковца у нашој средини, усуђујем се да скренем
пажњу на чињеницу да је тринаест обимних томова Ву
Образложење
кове преписке утемељило наше комуникације, стварајући
од епистола далеко више од средства обраћања и саобра
Књига Марте Фрајнд У трагању за Лазом Костићем, у ћаја, у вишевековној традицији наше културе. Срећна је
изврсној библиотеци „Несаница” Књижевне општине Вр околност да се управо појавио обиман, аналитичан и из
шац, коју уређује др Драшко Ређеп, представља нам једног узетно инспирисан оглед Миливоја Павловића Непресу
од најбољих зналаца драме и позоришта у нас, у обради шна веродостојност књижевне кореспонденције, објављен
теме којом се Марта Фрајнд бавила током неколико деце у издању монографије Писма са двоструким дном, у из
нија своје каријере.
дању Завода за уџбенике и Службеног гласника, Београд,
Попут огледала, књижевноисторијска и књижевнокри 2018, и то на стр. 9-72, великог формата.
тичка мисао Марте Фрајнд прелама се у делу Лазе Кости
Овај спис, као јединствен стваралачки резултат, у реду
ћа вишеструко. Ерудитни истраживач позоришта и драме, наших култних огледа (Исидора Секулић, Његошу, књи
га дубоке оданости, Душан Матић, Андре
историчар српске књижевности, зналац ен
Бретон искоса), са савесношћу конкретног
глеског ренесансног театра и светске драм
читаоца и хроничара који, ево, већ пуних
ске сцене, врсни есејиста и луцидни тумач
85 година разазнаје шта се збива на срп
књижевних дела, шекспиролог. О коме је
ској књижевној сцени, без икаквих резерви
овде реч: о Лази Костићу или пак о Марти
предлажем за Награду за уметност Вукове
Фрајнд? Још када у хоризонт истражива
задужбине за 2018. годину.
ња уврстимо Винавера и његово бављење
Писмо је, у српској књижевности и јуче
Шекспиром, читајмо заносима и пркосима
и данас, сигнал постојања, примишљања,
Лазе Костића, те Јована Христића и његово
немира. Од Стефана Лазаревића и Доситеја
маестрално бављење есејом, светском књи
Обрадовића, уз пресудну заступљеност Вука
жевношћу, драмом и позориштем, оптика
Стефановића Караџића, нема ниједног зна
се вишеструко изоштрава.
менитог нашег аутора који управо у тој че
„Реч не може да зам ен и обл ик”, каже
сто сажетој, али чешће богато разбокореној
Христић, „али облик постаје стваран тек
поруци и поуци о томе где смо и како смо,
када је нађена и реч.” „Зато је једно од ве Бошко Сувајџић
нису баш епистолама поверили своје тајне,
роватно најснажнијих узбуђења које нам образложио одлуку
свој бол, своја немила или срећна искуства.
књижевност пружа свакако пробијање до Одбора за науку
Наши путописи не могу друкчије него нај
вербалне експлицитности, до интелекту
алне формулације помоћу које све што јој је претходило пре да се пронађу у писмима (Љубомир Ненадовић, Вељко
Петровић, Јован Дучић, Растко Петровић, Милан Коњовић,
добија значење и смисао.”
Нађена је у књизи Марте Фрајнд У трагању за Лазом Ко Мића Поповић, Момо Капор), а наше „женско питање” ни
стићем и реч. Кључна реч-одгонетка. То је позориште. И је могуће ситуирати у властиту прошлост без Анке Обре
Марта Фрајнд, попут Лазе Костића, Винавера и Јована Хри новић, Милице Стојадиновић Српкиње, Исидоре Секулић,
стића, својим књижевноисторијским и књижевнотеориј Љубице Цуце Сокић, Бисерке Рајчић. У наслову ране књиге
ским радом одаје безрезервну оданост театру, посвећеност Иве Андрића Екс Понто, свакад се подразумева епистола,
која може проистећи само из дубоког и оданог личног осе а по многобројним тумачењима, Дневник о Чарнојевићу
ћања љубави и припадности, које су једнако снажне и не Милоша Црњанског исто је писмо, несумњиво намењено
онима који долазе. Има писаца првога реда
патворено личне и невине и данас, као и на
који су читаве своје томове организовали
почетку њене каријере, испод свих умних
као писма (Душан Матић, Мирко Демић),
критичарских жаока, оштрих иронијских
а сигнализам Мирољуба Тодоровића је и те
опсервација те проницљивих књижевно
како ствар списточарна, звереничка, анто
теоријских конструкција.
логика узајамности.
Осветљавајући књижевно дело Лазе Ко
Све ово, али и још много шта у меа н
стића изнутра, у текстовима који су наста
дрима обавештене, стрпљиве и одмерене
јали током више деценија, као и трагичну
реченице Миливоја Павловића ваља по
фигуру „српског Шекспира” споља, у ње
сматрати као знак опоруке, прву и послед
ним зан ос им а, траг ичк им блудњ ам а и
њу, потоњу и најважнију (надреалисти би
непоновљивим песничким укрштајима,
казали: најнајнију) повластицу оних који
Марта Фрајнд испољава све најбоље одли
још могу да се чују, а и те како пристају да
ке српског есеја: бриљантан стил и језик,
буду саслушани.
оштроумне опаске и смела критичарска
Нема богомданог тренутка за писмо које
читања, која се обазиру само и искључи Снежана Бојић
одједном обасјава наш вековни полумрак.
во на аналитичку раван књижевног текста. на Скупштини
Миливоје Павловић то танано, доследно и
Њена књига, која представља догађај у срп прочитала одлуку
нимало флегматично показује. Писмо ина
ској есејистици, указује на најбоље одли Одбора за уметност
че дрчног и – како би се рекло – уврнуто
ке српске есејистике од непоновљивог Лазе
Костића преко разбарушеног Винавера, те математички бескомпромисног Коче Поповића, написано после смрти
прецизног Јована Христића, до вишеструког нам данас Душана Матића, његовог некадашњег надреалистичког
доктора Драшка Ређепа. У истраживању драмског ствара саб орц а, то отк рив а безус ловн о. Пав лов ић ев а пром и
лаштва, и посебно односа Лаза Костић – Виљем Шекспир, шљања су утемељена, никад удварачка, одлучно склоње
Марта Фрајнд посебно прати свежа и надахнута тумаче на из зоне сензационализма било које врсте. Једноставно,
ња Зорице Бечановић Николић и Зорице Несторовић, по он својим јунацима пружа могућност тзв. одбране, оних
сведочујући још једном да је једна од основних одлика пословичних „пет минута” које маре врсни драматича
њеног, у суштини, наклоног ума и пера, непоправљива и ри. Иако често права правцата открића у биографском и
стваралачком смислу, ова есејска разматрања често имају
безнадежна – модерност.
Књига Марте Фрајнд У трагању за Лазом Костићем и сумњу у суседству, верујући пре неверницима него покло
формално и суштински одговара вуковском правцу у мери ницима правца, групе, интелектуалне завере.
Синтетичан дух, који и у такозваним маленим ствари
у којој и Лаза Костић истрајава на вуковском путу.

Бошко СУВАЈЏИЋ ма и неважним детаљима мисли на целину проблема,
Павловић је и у преписци Добрице Ћосића и Владе Стру
гара, којој је посветио велику, акрибији најближу пажњу,
(п)осматрао окружење, предвиђања, искуства геополи
тичка. Његови коментари су често прави правцати узор
одмерености и поузданог суђења. Свакако, међутим, мно
гозначност списа који је међу многобројним насловима
овогодишње одабрано штиво, никако не умањује минуци
озност Павловићеве синтаксе када анализира и истовре
мено танано ослушкује дамаре времена у промишљањима
На основу Правилника о додељивању награда Вукове у сећањима двојице бораца и савременика Ћосића и Стру
задужбине, Одбор за доделу награде у области уметности, гара. Гледано пространије и другачије, тај однос је овде ве
на седници одржаној 9. октобра 2018. године, у саставу др рификован вибрантно и достојанствено као парадигма.
Драшко Ређеп, председник, и чланови: академик Свети
Има тврдњи како нема фотографије и писма који ни
слав Божић, Рада Ђуричин, Милан Стојков, Мирољуб То су изузетно значајни кроз пет година од дана настанка.
доровић, др Бранко Златковић, Ђорђе Малавразић, Ђоко И има, исто тако, са нешто мањим попустом, уверења да
Стојичић и Саша Миленић, једногласно је донео Одлуку свака књига после педесет година постаје значајна. Не
да се награда Вукове задужбине у области уметности за само хартија, прелом, редослед слика и судбина, него и
2018. годину додели огледу проф. др Миливоја Павловића као изузетно сведочанство о давним већ данима. И у том
Непресушна веродостојност књижевне кореспонденције, смислу допринос Миливоја Павловића је значајан што за
који чини уводни део књиге Миливоја Павловића Писма нашу укупну баштину осваја просторе, дилеме и трауме
са двоструким дном – Преписка између Добрице Ћосића читавих поколења, која смо, на овај или онај начин, срећ
и Владе Стругара и друге епистоле.
но или несрећно, тек могли и смели да наслутимо.
Ребус времена овде има своје решење. Или бар једно
од могућих.
Образложење
Миливоја Павловића Непресушна веродостојност књи
жевне кореспонденције ван сумње заслужује Награду за
Имајући на уму имена лауреата Награде за уметност Ву уметност Вукове задужбине. И тај и такав предлог чиним
кове задужбине од 1990. године до данас, можемо без по са уверењем да је неопходност ове књиге, особито после
говорних напомена али и без приговора да утврдимо како изузетног истраживања живота и рада Данила Киша, мо
је у најчешћем броју случајева ово високо признање, у нас тивисан разлозима колико књижевним толико и култур
свакако без премца на укупност стваралачких подухвата, ним и историјским.
плурализам наших културних центара и вишегенерациј
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„СРПСКА УСМЕНА НАРОДНА БАШТИНА” НА ЧЕТИРИ ЈЕЗИКА

Најлепши записи нашег усменог блага

У

Свечаној сали Дома Вукове заду
жбине, 30. маја, представљена је
монографија „Српска усмена на
родна баштина”, издања на енгле
ском, француском, немачком и ру
ском језику, у којој су садржани бисери српске
усмене народне баштине Вука Караџића.
Књиге садрже хронологију Вуковог живота и
рада, његова поетичка начела, текст о улози Ву
кових певача, одреднице из Српског рјечника,
избор из поезије и жанрова којима се Вук ба
вио, његову преписку са савременицима (Гете,
Копитар, Грим, Срезневски, Шишков, Аделунг,
Дозон...), рецепцију Вуковог дела о којој су пи
сали страни истраживачи (Геземан, Бауринг,
Кул аковс ки, Саф рон ов, Вилс он, Вин оград ов,
Шуберт...). У књигама су се нашли и досадашњи
преводи наше поезије које су превели Гете, Пу
шкин, Маларме, Тереза Албертина Луиза фон
Јакоб, Ана Ахматова...
Према речима извршне уреднице др Мине
Ђурић, у овом издању први пут су преведене
одреднице из „Српског рјечника”, а из Вукове
преписке са славним савременицима могу се
сазнати многе занимљивости.
Главни уредници ових вредних дела су Нада
Милошевић Ђорђевић, Миодраг Матицки, Пе
тар Буњак, Слободан Грубачић, извршни уред
ник Мина Ђурић. Књигу је на немачки превела
Анет Ђуровић, професорка са Филолошког фа
култета, на руски Екатерина Ивановна Јакушки
на, уз редактора превода професорку Марину
Петковић, на енглески проф. Ивана Трбојевић
и Сандра Јосиповић, а на француски Брижит
Младеновић, редактор превода је професорка
Јелена Новаковић.
Професор Филолошког факултета Бошко Су
вајџић, који је приређивач књига, рекао је да ове
монографије имају националну и друштвену ми
сију. Нагласио је да је Вук Караџић био човек који
је ишао испред свог времена, да је имао критич
ки и самокритички дух, додајући да је данас Вук
потребнији нама, него што смо ми Вуку.
Министар културе Владан Вукосављевић под
сетио је да смо пре четири године обележава
ли, са аспекта културе, двестагодишњицу првих
плодова далекосежног и важног деловања Вука
Стефановића Караџића.
То су биле двестагодишњице Писменице и Пе
смарице, којима је, годину дана након пропасти
Првог устанка, Вук, као придошлица у царски
Беч, отпочео свој устанак, односно, свој „рат за
српски језик и правопис”.
Ове године навршава се два века од настанка
првог Вуковог целовитог лексикографског дела,

Српског рјечника из 1818. године, у коме је Вук
сакупио све речи које је понео из свога завича
ја, из Тршића у Јадру. Сабрао је 26.000 речи које
је сам знао. Већ друго издање његовог Српског
рјечника, издато у сарадњи са Ђуром Даничи
ћем 1852. године, сабрало је скоро двоструко ви
ше речи, сакупљених са свих српских страна, од
тадашњих Срба сва три закона.
Зналци су нас одавно упутили да је Вуков реч
ник више од речника, да представља енцикло
педију народног живота. Вукови описи значења
појединих речи осветљавају шири контекст њи
хове употребе, а неке од њих се претварају у чи
таве приче.

објашњења о Вуковом раду и времену, да би и
разумевање овог нашег изабраног наслеђа би
ло потпуније.
Велики рад и знање су уложени у овај поду
хват, репрезентативан и по духу и по руху. Ли
ковни прилози, не само они из Вукове епохе
него и они тематски припадајући прилози но
вијег датума, уклопљени су у фини мозаик ове
разноврсне књиге.
Напокон, у сваком издању, на сваком од је
зика, посебан одељак чине текстови који пред
стављају научну и културну рецепцију Вуковог
дела на том језику, пре свега радови Вукових
проучавалаца потеклих са подручја немачког,

Владан Вукосављевић говори на представљању књига
Подухват Вукове задужбине који данас пред
стављамо био је амбициозан и пажње вредан
и Министарство културе и информисања га је,
према својим могућностима, са задовољством
помогло.

И

збор из усмене баштине, која је
нама позната (али никада толи
ко да је довољно добро знамо!),
требало је сажето представити
читаоц
 има и на четири европска
и светска језика, у достојној форми и опреми.
Српско традиционално усмено наслеђе прого
ворило је, пребрано међу једним корицама, на
немачком, руском, енглеском и француском је
зику. Окупљена су кључна остварења лирске и
епске поезије, народне прозе, битне одреднице
Вуковог Српског рјечника.
Упућени приређивачи су настојали да читао
цима поменутих језика пруже и ближа и тачна

руског, енглеског и француског језика.
Надамо се да ће ова изврсна издања постићи
свој културни циљ, да ће обновити и оснажити
занимање иностране културне и научне јавно
сти за оно што је Васко Попа називао „наша кла
сика, једина и права”.
Вуково дело је легитимација нашег народа не
само пред другима, који нас недовољно познају,
него и пред нама самима, који смо склони за
бораву и самозанемаривању.
У Вуково доба његов рад био је прихваћенији
од стране водећих духова Европе него у нашој

Српска лексикографија од Вука до данас

И

зложба „Српска лек
сикографија од Вука
до данас” осмишљена
је, на предл ог проф.
др Бошка Сувајџића,
као главна пратећа манифестаци
ја на XVI међународном конгресу
слависта, који је одржан на Фило
лошком факултету у Београду, од
20. до 27. августа. Ако се погледају
афилијације аутора изложбе и свих
колега који су учествовали у њеној
прип рем и, лако ће се зак ључ ит и
да је до ње дош ло неф орм алн ом
сарадњом чланова Катедре за срп
ски језик Филолошког факултета и
Института за српски језик САНУ.
Аутор и изл ожбе су проф. др Рај
на Драгићевић, председник Савеза
славистичких друштава Србије, и др
Ненад Ивановић из Института за срп
ски језик САНУ. У првим размишља
њима о концепцији изложбе велики
допринос дала је др Снежана Петро
вић, саветник Института за српски
језик САНУ. Рецензенти изложбе су
академик Предраг Пипер и проф. др
Даринка Гортан Премк. Организатори
су Савез славистичких друштава Ср
бије и Галерија науке и технике САНУ,
у којој је изложба одржана. Изложбу
су финансијски подржали Секрета
риј ат за култ уру град а Бео г рад а и
Министарство просвете, науке и тех
нолошког развоја. Од 15. септембра до
7. октобра изложба је наставила свој
живот у Образовно-културном центру
„Вук Караџић“ у Тршићу и била је са
ставни део 85. Вуковог сабора.
Јед ан од главн их циљ ев а ове из
лож бе јес те обел еж ав ањ е вел иког
јубилеја српске културе – двестагоди
шњице од објављивања првог издања
„Српског рјечника” Вука Стефановића
Караџића.
Пуб лика је имал а прил ике да се
упоз на са знач ај ем тог речн ика за
утемељење савременог српског јези
ка, али и са фазама израде Рјечника,
као и са Вуковим личним пример

ком ове књиге, збиркама речи које су
се нашле у њему, бројним аутентич
ним документима који откривају на
чин на који је Вук прикупљао грађу за
своје најважније дело. Посебан значај
имају оригинални Вукови листићи са
речничком грађом, као и Вукове за
белешке на маргинама речника или
на збиркама речи, које откривају на
чин на који је он размишљао о лекси
кографској обради грађе. Неки од тих
докумената чувају се у Архиву САНУ.

дочанства о Вуковој свакодневици, а
њен кључни део био је стални, дожи
вотни рад на Рјечнику.
Изложба осветљава српску лекси
кографију и из културно-историјске
перспективе. Најважнији српски реч
нички пројекти блиско су повезани са
настајањем и прогресом најважнијих
институција српске културе у XIX и ХХ
веку. Испоставило се да није било мо
гуће представити историјат српских
речн ика без зад ир ањ а у прош лост

„Прво издање Вуковог Рјечника“, Беч, 1818.
Да би се дочарало време у коме је Вук
живео и радио на Рјечнику, изложени
су и његови лични предмети, који се
чувају у Музеју Вука и Доситеја – при
бор за писање, путна торба, наочари,
фес, џепни сат итд.
Посетиоци су с нарочитим узбуђе
њем посматрали Вуков ручни приме
рак речника и његове личне предмете.
Публику су, и у Београду и у Тршићу,
чинили и млади и стари, и гимнази
јалци и академици, и наши сународ
ници и странци, и сви су они највише
времена проводили у маленој Вуковој
соби, како су аутори назвали један део
Галерије науке и технике САНУ, у ко
јој су била изложена најважнија све

Друштва српске словесности, касније
САНУ, и Матице српске, као и без при
казивања најважнијих пројеката ис
такнутих чланова ових институција.
Свим овим институцијама и научни
цима везаним за њих израда речника
била је на врху листе приоритета. Њи
ховим залагањем најважнији српски
речници су и угледали светлост дана.
Избор лексике у речницима, степен
развоја терминологије у различитим
научним дисциплинама, стереотипи
који су намерно или ненамерно учи
тани у дефиниције и примере такође
указују на ниво друштвеног и кул
турног развоја Срба у време настаја
ња ових речника. Тешко је замислити

средини, оптер ећеној разним предрасудама,
али и реалним опрезима у свом напору за одр
жање и ослобођење.
Разумели су значај Вуковог изворишта и разу
меју и даље најкреативнији и најмодернији ду
хови наше књижевности. Од Винавера и Растка
Петровића, до Васка Попе, на пример. Они који
занемарују Вука као основу, не као модел, не по
стижу сувише у нашој књижевности.
Боље ће нас, уз ова издања, разумети и добро
намерни странци, након свих фалсификата који
су о нама, па и о Вуку као нашем темељу, у ду
гом и беспоштедном пропагандном рату против
Срба изношени и даље се протурају.
Зато овај подухват одиста служи на част ње
говим носиоцима, пре свега Вуковој задужби
ни и њеним сарадницима, и њиме се испуњава
један од битних разлога за њено постојање. Јер
Вук је жива баштина, коју треба само учинити
присутнијом. Ни више ни мање од тога.
Миодраг Матицки је нагласио да су се у овим
књигама нашли преведени најлепши записи
усменог блага Вука Караџића, са којима је срп
ски народ добио завидно место у мозаику кул
туролошке мапе породице европских народа.
Уз народне умотворине, чији је избор прилаго
ђен читалачкој публици на сваком од четири
језичка подручја, преведени су и најзначајни
ји прилози слависта који су допринели ваљаној
рецепцији Вуковог дела у свету.
У Статуту Вукове задужбине, поред старања о
језику и писму, о култури српског језика, стоји и
старање о познавању, и код нас и у свету, живо
та и дела Вука Караџића. Управо у томе наишли
смо на велико разумевање министра за култу
ру, Владана Вукосављевића, рекао је Матицки.
„Додао бих само да лепши дар деца из расејања
и заграничја, која уче српски језик изван ма
тице, нису могла добити. Ако шта на саборима
српске деце из расејања, кад их окупимо око
српског језика и писма, треба пружити, то су
ове четири књиге. Њима ће српска деца моћи
да се подиче друговима који потичу из редова
других народа.” Матицки је посебно захвалио
свима онима који су допринели да ове књиге
буду тако садржајне и лепо опремљене.
О књигама су говорили и сарадници Сандра
Јосиповић, Марина Петковић, Јелена Новако
вић, Мирј ан а Сим он ов ић, Над а Мил ош ев ић
Ђорђевић и издавач Жарко Чигоја.
Књиге су обј ав љен е под пок ров итељс твом
Министарства културе, а издавачи су Вукова
зад ужбин а и Чигој а штамп а. На нас ловн им
странама монографија налазе се дела Паје Јо
вановића.
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не би било могуће без сасвим директ
не личне подршке председника САНУ,
професора Владимира Костића. Уред
ничком тиму Каталога придружио се
и академик Милосав Тешић, чија по
делатност која као лексикографија дршка и помоћ су од изузетног значаја
прожима све фазе развоја САНУ, од за целу делатност око изложбе. Ауто
оснивања до данас, и која повезује ри Каталога су, углавном, сарадници
толико чланова САНУ. Наведимо са и наставници Катедре за српски језик
мо неке од њих: Стојан Новаковић, са јужнословенским језицима Фило
Александар Белић, Глигорије Елезо лошког факултета и сарадници Ин
вић, Ирена Грицкат, Митар Пешикан, ститута за српски језик САНУ. Каталог
Павле Ивић, Александар Лома, Пре садржи текстове о Вуковом рјечнику,
драг Пипер, Иван Клајн, Александар Речнику САНУ, речничком програму
Костић. О резултатима лексикограф у Матици српској, о двојезичној лек
ског рада свих наведених академика сикографији, о историјским, етимоло
говори се на овој изложби.
шким, деривационим, дијалекатским,
митолошким, фолклор
ним, терм ин ол ош ким,
фразеолошким, фреквен
цијским, асоцијативним
речницима, као и о реч
ницима синонима, жар
гона, речницима нових
речи итд. Каталог садр
жи знатно више података
него изложба јер у малим
галеријским просторима
није било могуће детаљ
но представити српску
лексикографију. У свим
фазама израде каталога
здушно су помогли аси
„Вуков Рјечник из 1818“, ручни примерак
стенти Катедре за српски
аутора са рукописним белешкама“
језик Филолошког факул
тет а – Вес на Никол ић,
Изл ожба има и нау чн у перс пек Валентина Илић, Ненад Крцић, као и
тиву. Кроз преглед речника од Вуко Бојана Тодић, сарадник Института за
вог времена до данас представљен је српски језик САНУ. Превођењем и лек
развој српске лексикографске мисли туром руског дела каталога руководила
и лексикографије као науке. Аутори је магистар Вукосава Ђапа Иветић.
су се трудили да нагласе јасно пре
Уметнички карактер изложби дали
познатљив ланац значајних српских су дизајнери Озарија Марковић Ла
интелектуалаца од Вука до данашње шић и Небојша Боба Васиљевић, док је
генерације лингвиста, који су се, из музику за изложбу компоновао Алек
рађујући речнике, надовезивали јед сандар Марковић.
ни на друге, а истовремено остављали
Речници су више од књига, јер пред
лични печат у српској лексикографи стављају одраз цивилизацијског ни
ји за будуће нараштаје.
воа говорника неког језика, њихових
Изложбу „Српска лексикографија знања о свету и начина на који га по
од Вука до данас”, захваљујући фи имају и оцењују. Због тога изложба
нансијској подршци САНУ, прати и „Српска лексикографија од Вука до
репрезентативни каталог, који, по сво данас”, кроз слику о српским речни
јој структури, представља колективну цима, приказује, бар у некој мери, и
монографију о историји српске лекси слику српске науке и културе.
кографије. Објављивање овог каталога
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Знамени
Вуковог дела
Бошко Сувајџић, „Књига о Вуку”
(Албатрос Плус, Београд, 2018)

К

њига о Вуку која се појавила у знаку одржа
вања 16. Међународног конгреса слависта
у Београду 2018. године, дело је проф. Бо
шка Сувајџића, председника Међународ
ног комитета слависта, заменика управ
ника Међународног славистичког центра на Филоло
шком факултету у Београду и председника Управног
одбора Вукове задужбине. Она се на савремен начин
укључује у вишедеценијска научна и култур олошка
промишљања на линији „за Вука и против њега” која
инспиративно трају током 19. и 20. века, а настављају
се и у наше време.
Образлажући судбину Вуковог капиталног дела Српски
рјечник (1818), Сувајџић показује колико је ова Вукова
„самоникла” књига заснована на дубоком увиду у живот
и обичаје српског народа, колико је у своје време под
стакла “изразито увећање читалачке оптике”, да и данас
тражи и захтева напор који треба уложити како бисмо
дубље и креативније открили неискоришћене могућно
сти и стваралачке моћи српског народног језика који и
данас живи у основи књижевног и омогућује настајање
књижевних дела која припадају врховима светске лите
ратуре. Овом књигом Сувајџић показује колико су се на
учна интересовања одмакла од призме на епски канон
Вуковог дела и окренула свим његовим потенцијалима
кој и су кроз 19. век означ ил и “нов и прав ац” у српс кој
књижевн ос ти, пре свега кад а је реч о Вуков ом умећу
обликовања народних приповедака и његовим прича
ма о речима расутим у Српском рјечнику и збирци Срп
ске народне пословице и друге различне као оне у обичај
узете ријечи (1849). У том контексту посебно се издваја
прил ог у којем Сув ајџић осветљав а одн ос сав рем ен и
ка према Вуковом речнику и пре његовог објављивања.
Грађу нал аз и у Вуков ој обимн ој Преп ис ци (13 том ов а
његових Сабраних дела), коју с правом сматрамо најзна
чајнијим српским културолошким архивом 19. века. Ту
се открива оно скривено, „немушто”, што не налазимо и
књижевној периодици у којој су се уредници и аутори
јавно изјашњавали, прихватајући Вукову реформу или
спорећи се с њом.
У години када се у Београду први пут одржавао Ме
ђунар одни конгрес слависта, долази ова књига у којој
је читаво Вуково дело сагледано прилозима о његовим
координатама, о знаменима (кључним знацима) који га
одређују, због којих се вре
ме у којем је Вук живео и
време у којем је наставио
да делатно и подстицајно
утич е на српс ку књижев
ност и до наших дана на
зива – „Вуково доба”.
Полазиште Сувајџићеве
Књиге о Вуку образложено
је уводним прилогом: „Пле
доаје: за и за Вука”. Уз овај
одељак посвећен пре све
га Српском рјечнику, следе
они о српској народној по
езији и њеним одјецима у
свету, те о Вуковим певачи
ма епских народних песа
ма, са посебним освртима
на то како се у нашој народ
Насловна страна књиге
ној песми очитовао остали
свет, како је српски народ у
вековном памћењу сачувао оно што чини суштину исто
ријских збивања и како је разумевао односе међу народ
нима. Прилог „Вук и предвуковски записи”, и онај који се
тиче односа Вука према рукописним песмарицама, по
мажу да се боље разуме усмено стваралаштво Вукових
збирки, посебно када је реч о његовој језичкој и правопи
сној реформи. У тај круг прилога вешто су укомпоновани
и они о Вуковим првим песмарицама (1814; 1815), које
већ у промени наслова (реч „славеносербска” замењена
је 1815. у „српска”) показују одлучан национални Вуков
искорак у временима када се сањало „и по дневу” о обно
ви српске државе, у којима се наговештава потоње Вуково
компоновање збирки песама, лирских према обичајима и
обредном ритуалу (свадбене, на пример), епских по хро
нолошком историјском распореду.
У компаративним прилозима „Вук и Руси” и „Вук и
Французи”, Сувајџић указује на капитални подухват Ву
кове задужбине, у којем је учествовао као уредник, да се
књигама (на немачком, енглеском, руском и француском
језику) о највреднијем усменом благу сачуваном захва
љујући Вуку, као и изборима текстова слависта одређеног
језичког подручја који су изучавали Вуково дело, потакне
интересовање за Вука не само у славистици, већ и у чита
лиштима других народа.
Прилогом „Срби сви и свуда” Сувајџић нам на најбољи
начин приближава онај знамен Вуковог дела који може
мо означити његовим односом према национ
 алном пи
тању, када је реч о његовом обраћању делима пре свега
свом свеукупном народу који је у његово време, а и много
година потом, био расут међу царствима. У прилогу „Вук
и 1847” показује се колико је значајан удео Вуковог дела
у години 1847 – симболично издвојеној као година наци
оналног и културног „узлета” српског народа.
Овакав Сувајџићев приступ знаменима Вуковог дела
Бошко Сувајџић допуњава прилозима „Вук и Његош” и
„Андрић о Вуку”. У њима показује колико велики значај,
када је реч о вековним континуитетима у српској књи
жевности, о „чарању речима” како вели Сувајџић, имају
позиви и одзиви писаца, у првом случају Вука и Његоша,
а у другом Вука и нобеловца Иве Андрића.
Предлажући Књигу о Вуку Бошка Сувајџића за објављи
вање додао сам да лепшу добродошлицу славистима из
целог света нисмо могли пожелети. Рецимо да је ова књи
га представљена и на 85. Вуковом сабору, у Образовно-кул
турном центру „Вук Караџић” у Тршићу.
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ОКРУГЛИ СТО У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ

Вуков Српски рјечник
у свом времену и данас

У

свечаној сали Вукове заду
жбине, 24. августа 2018. го
дине, у оквиру XVI Међу
народног конгреса слави
ста, одржан је округли сто
на тему: „Вуков Српски рјечник у свом
времену и данас”. Модератор округлог
стола, којим је обележена и двестагоди
шњица првог издања Српског рјечника,
био је проф. др Љубинко Раденковић,
научни саветник Балканолошког ин
ститута САНУ, који је присутне подсе
тио на значај овог Вуковог дела не само
у оквирима изучавања српског језика
и културе, већ и за славистику уопште.
Учесници из Србије, Русије, Белорусије
и Немачке су, својим излагањи
ма и новим увидима, показали
да је Вуков речник увек актуел
на тема различитих научних ди
сциплина у славистици.
Округли сто је отпочео рад из
лагањем проф. др Габријеле Шу
берт, професорке на Универзитету
„Фридрих Шилер” у Јени и иностра
ног члана САНУ, на тему „Српски
рјечник у светлу Вукове сарадње
са Немц им а”. Акц ен ат изл агањ а
проф. др Шуб ерт био је на улози
и знач ај у нем ачк их фил ол ога и
интел ект уа л ац а у конц епц иј и и
стварању Рјечника, а у првом реду
Јакоба Грима. С обзиром на то да
Вук није био филолог по образова
њу, утицај Јакоба Грима, који је да
вао препоруке за писања Рјечника,
био је један од кључних у облико
вању Вуковог дела. Такође, показа
не су сличности и разлике између
Вуковог речника српског језика, с
једне, и Гримовог речника немач
ког језика, с друге стране, при чему
је указано на доцније удаљавање
ставова двају аутора. Проф. др Пр
вослав Радић је у свом излагању
указао на одређени континуитет,
али и разлике у рецепцији Вуковог
дела у деветнаестом и двадесетом
веку међу британским интелекту
алц им а, с пос ебн им осврт ом на
дел а Џон а Бау р инг а и Данк ан а
Вилсона. У реферату је истакнут неједнак
однос према српској народној књижевно
сти и српском народу међу британским
филолозима и књижевницима, с једне
стране, и у званичној спољашњој поли
тици Велике Британије, с друге стране.
Посебну пажњу је изазвао податак да су
деведесетих година прошлог века погле
ди Вука Караџића у британској литерату
ри тумачени као основа „великосрпске”
идеологије. Проф. др Сергеј Запрудски са
Белоруског државног универзитета го
ворио је о подударностима и разликама
између Вуковог Српског рјечника из 1818.
године и Речника белоруског језика Ива
на Носовича из 1870. године. Кроз ана
лизу контекста, идеја и утицаја у писању
ових двају речника, њихових концепција
и циљева, односа њихових аутора према

лексици, посебно позајмљеницама, при
казана су оба речника, а Вуково дело је
осветљено и са нових позиција. У изла
гању проф. др Бошка Сувајџића „Српски
рјечник (1818) у Вуковој преписци” по
казано је колико и на који начин је Ву
кова преписка са бечким славистима,
затим црквеним личностима у Србији,
поборницима и противницима његових
идеја утицала на стварање тог његовог
дела. Речник није само лексикографско
дело, већ је, према речима проф. Сувај
џића, „жива старина” српског језика и
српс ког нар од а. Др Мио д раг Мат ицк и
је, говорећи на тему „Вукове приче о ре
чима”, указао на важност општих токо

Вук Караџић, речи за Српски рјечник
ва у европској књижевности у времену у
ком је Вук стварао, затим на однос срп
ских просветитеља према његовом раду,
али и обрнуто. Истакнут је значај Вуковог
тумачења кратких усмених форми – из
река и пос лов иц а, нав ођ ењ ем жив от
ног контекста у коме се не реализују. Др
Бранко Златковић је у реферату „Вуков
Српски рјечник као литерарна тема” по
нудио нови приступ Рјечнику. При томе
је детаљно анализиран контекст у ком је
стварано ово дело, као и његов пријем у
интелектуалним круговима Србије тога
времена. Посебна пажња је поклоњена
одређеним догађајима у Вуковом живо
ту током стварања речника, који су били
изразито анегдотске природе.
После првог блока излагања, одржана
је промоција четворокњижја „Вук Стефа

новић Караџић /Српско усмено народно
благо у преводима на немачки, руски, ен
глески и француски језик” у издању Ву
кове задужбине. О издањима су говорили
проф. др Бошко Сувајџић, приређивач, за
тим преводилац издања на руском језику
др Јекатерина Јакушкина, редактор пре
вода проф. Марина Петковић, извршни
уредник др Мина Ђурић и ликовни уред
ник Милијана Симоновић.
Други блок излагања отворио је рефе
рат др Марте Бјелетић и др Јасне Влајић
Поповић „Lupus in etymologia. Вуково де
ло на страницама Приручног етимоло
шког речника српског језика” у којем је
приказан значај Вуковог речника у са
врем ен им етим ол ош ким ист ра
жив ањ им а. Такођ е, истакн ута је
важност Српског рјечника, као из
вор а за Прир учн и етим ол ош ки
речник, који се припрема у Инсти
туту за српски језик САНУ, пре све
га у мапирању туђица у српском
језику, али и као једином извору
опсцене лексике српског језика. У
излагању проф. др Зоје Карановић
„Обредна лексика у Српском рјеч
нику” паж ња је пок лоњ ен а кон
тинуитету Вуковог интересовања
за обредну праксу и, са њом пове
зану, обредну лексику. У реферату
су детаљно анализиране лексеме
које припадају обредној лексици.
Проф. др Александар Милановић
анализирао је улогу Вуковог реч
ника из 1818. године у познавању
назива риба и предмета везаних
за риболов у српском језику. Иако
су називи које Вук наводи у првом
издању речника регионални (нема
назива риба које је Вук морао чу
ти у Војводини и Црној Гори и ко
ји су му засигурно били познати)
и иако границе риболовне терми
нологије нису јасно омеђене, сви
каснији терминолошки речници
везани за риб олов, закључено је,
имали су Вуков речник за основу.
Др Јекатерина Јакушкина са Мо
сковског државног универзитета
„Ломоносов” говорила је о лексич
ком фонду Вуковог речника који је
укључен у Општесловенски лингвистич
ки атлас (ОЛА). Последња два излагања
у оквиру округлог стола односила су се
на улогу Вуковог Српског рјечника у на
стави и методици наставе српског јези
ка и књижевности. Проф. др Зона Мркаљ
разматрала је значај овог дела у настави
српског језика и књижевности, уз осврт
на разл ич ит е мет одс ке мог ућн ос ти у
школској пракси. Др Наташа Станковић
Шошо такође је Српски рјечник посма
трала као методичку тему, при чему је
посебну пажњу поклонила могућности
ма функционалног повезивања наставе
језика и књижевности.
Учесницима Округлог стола у Вуковој
задужбини уручени су сребрњаци с Ву
ковим ликом.
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ОСАМДЕСЕТ ПЕТИ ВУКОВ САБОР

Два века Српског рјечника – сећање
на живот и дело великог Вука
Беседа Вељка Брборића
на 85. Вуковом сабору,
Тршић, 16. 9. 2018.

П

оштоване даме и господо, бра
ћо и сестре, уважени црквени
великодостојници, поштовани
зван ичн иц и Реп уб лике Срб и
је и града Лознице, поштовани
учесници Скупа слависта и Научног састанка
слависта у Вукове дане, драги ученици наших
школа, поштоваоци лика и дела Вука Стефа
новића Караџића, српског језика, књижевно
сти и културе!
Организатори и домаћини 85. Вуковог сабора
учинили су ми изузетну част када су ме позва
ли да будем овогодишњи саборски беседник. За
професора који три деценије ради на најстари
јој катедри за српски језик у Србији, на Фило
лошком факултету у Београду, нема и не може
бити веће части од ове данашње и такав позив
се не одбија. Говорити у Тршићу, на тршићком
саборишту, о творцу српског књижевног јези
ка, о непоновљивом Вуку, о великом прегаоцу,
страдалнику и жртвенику, подвижнику и херо
ју – који је српско национално обележје – јесте
и велика одговорност. Шта рећи о ономе чији
је лик са брковима и штулом, и за Србе и срп
ски језик планетарним делом, отишао у легенду.
Шта рећи о ономе чији лик знају сви образова
ни и сви Срби без школе. Нема грађана Србије
ни у матици ни у расејању а да не знају за не
поновљивог и јединственог Вука. Велики је број
језичких стручњака широм света, посебно сло
венског, који су се Вуку дивили, Вука цитирали
и о њему писали научне чланке и књиге. То је
библиографија без броја.
Равно је два века, тачно двеста година, како
је Вук Караџић издао капитално дело и једну од
најзначајнијих и најцитиранијих књига српске
културе – Српски рјечник. Српским рјечником и
потоњим књигама, претежно народне књижев
ности, али и другим вредним делима Вук нас
је увео у тада културну Европу. Тада је Србија, у
романтичарском заносу ослобођења, захваљују
ћи делима великог Вука и објављивању српске
народне књижевности, постала културни фе
никс Европе. Европа се дивила Србији, српском
херојству, народној књижевности и култури. Вук
је био радо виђен гост културних центара Евро
пе и сабеседник најпознатијих и најутицајни
јих личности. Вреди рећи да су то биле значајне
године српске историје, то су и за Европу били

Вељко Брборић говори Беседу на Сабору
велики и важни догађаји. Вук је из Беча проме
нио слику о тадашњој Србији, био је језички и
културни визион
 ар целе нације.
Знала га је Србија и оспоравати, па и забрањи
вати, а Европа га је ценила и славила. Вук је та
да био највећи српски Европљанин и европски
Србин. Никада лакше српске књиге нису прево
ђене на европске језике.
Србија се и данас одужује великом заслужни
ку, тако ево 85. пут заредом у Вуковом и нашем

Тршићу, на Вуковом саборишту, у Подрињу, уз
Троношу, с поносом и достојанством чувамо
успомену на лик и дело незаборавног Вука, ко
ји се одласком у Беч жртвовао за национално и
културно достојанство српског народа. Говорећи
о Српском рјечнику, осмоструки академик и је
дан од највећих српских лингвиста друге поло
вине двадесетог века, Павле Ивић написао је и
ову реченицу: „Чак се не може навести ниједно
друго дело у историји српске културе које би од

играло већу улогу као прекретница, као полага
ње темеља” (поговор Рјечнику, стр. 19). Ми бисмо
додали томе да – када је темељ добар – остатак
грађевине је сигурнији, лакше је бити неимар.
Није непознато да сваки народ има своје ве
ликане, своје препородитеље, преважне и неза
обилазне појединце који га задужише за потоње
векове и поколења. Ипак, мало је народа који
имадоше такву људску громаду као што је код
нас био тршићки геније. Вук је српско национал
но обележје, утемељен је у националну културу,
па нико не спори да је уз Светог Саву и Његоша
најзначајнија личност српске културе и српске
историје. Оне културне историје коју су касније
оснажили Тесла и Миланковић, Цвијић и Дучић,
Белић и Андрић, Црњански и Селимовић, и дру
ги значајни умови – трајни понос Србије.
Вук је од полуписменог пастира из Тршића
стигао до почасног доктора Универзитета у Јени,
постао је члан неколико престижних европских
академија, великог броја знаменитих научних
друштава Европе, био је окићен златним медаља
ма и ордењем најзначајнијих културних центара
тадашње Европе, вреди рећи и да је врло млад
добио руску националну пензију. Био је и бескућ
ник и сеобар, делом је обезбедио бесмртност.
Домаћинско и патријархално васпитање, за
вичајни одгој, национална свест, лична храброст
и харизма, осећај одговорности и патриотизма
навели су Вука да се ухвати у коштац са озбиљ
ним националним и културним пословима и
да Европи и Србији покаже шта смо и ко смо,
како се понаша одговорно и озбиљно, саборно и
сабрано и како се великим личним пожртвова
њем и одрицањем може надоместити озбиљни
културни заостатак и како се може надокнадити
пропуштено, посебно ако знате колико вредите
и ако имате шта да покажете другима.
Нога и штула му нису дозволиле да ратује,
па се одважио да из Србије оде у Беч и из Беча
мења Србију и свест о Србији. Реформисао је
српски језик и правопис, прикупио и забеле
жио комплетно благо народне књижевности и
спасио од заборава непроцењиву вредност на
ше историје и културе.
Ко је био Вук, најбоље сведоче неспорни по
даци из његове биографије: старином Дробњак
из Петнице, рођен у Отоманском царству, умро
у Хабзбуршкој монархији, педесет радних годи
на провео је у Бечу, увек је истицао православну
веру, супруга Ана Краус била је Немица, најбољи
пријатељ и побратим Хрват и Словенац, на гла
ви је носио турски фес, а остаће запамћено да је
сахрањен са руским крстом. Учио нас је култури
и саборима, не поделама и мржњи. Поштовао
га је цео европски културни свет, посебно сло
венски и германски.

Увек први и најбољи
Вук је без премца у нашој култур
ној историји – од његове сетве и да
нас убирамо плодове: написао је и
објавио прву збирку народних пе
сама, прву граматику српског јези
ка, први речник нашег језика, прве
рецензије, први српски буквар, био
је први акцентолог и дијалектолог,
био је увек први и најбољи. Н. Тома
зео је написао да је Вук обавио више
послова него читава академија.
Као илустрацију Вукове величине
напоменућемо да су Иво Андрић и
Меша Селимовић написали засеб
не књиге о Вуку.
М. Селимовић каже: „Случај, ко
ји ствара велике људе, довео је Вука
на једно од највиднијих места наше
историје. Кад већ, због болесне но
ге и штуле, није постао четовођа ни
погинуо у борби са Турцима, кад се
због поодмаклих година није могао
уписати у гимназију у Карловцима,
дошао је 1813. године у царствујући
град Беч, једну од главних европ
ских метропола. Случај га је чувао
за важније задатке. Све остало по
сле преласка у Беч није случајно”
(Селимовић, 1986: 17).
И поред свега Вук је био дуго кри
тикован у Србији, понајвише у цр
квеним круговима, ни власт га није
мазила. Остале су забележене и оста
ће запамћене све забране које му је
удесила тадашња Србија. Међу за
бранама нашла се и она да се у Ср
бију не смеју уносити књиге које су
написане „по ортографији списатеља
Вука Стефановића Караџића”. Знао је
Вук критиковати и власт!
Када га је пред крај овоземаљског
живота посетило педесетак ђака, за
76. рођендан и 50-годишњицу ра
да, Вук им је кратко рекао: „Моја је
сва и голема плата ако сам добра
народу учинио и ако се тим народ

наш ухасни”. Ни мање речи, ни ве
ће поруке!
Сабрана дела и целокупна сабра
на и обј ав љен а Вуков а Преп ис ка
предс тав љај у вел ико благ о. Пра
во је чудо коме је све Вук писао и
ко је писао њему, чудо је и како је
то сачувано. На тај начин добили
смо драгоцена сведочанства о Ср
бији тога периода, више од 11.000
страница текста и око 7.000 писа
ма. Истраживачима остаје да се ти
ме озбиљно баве, има ту свакојаких
драгуља.
И зато је национална обавеза да
чувамо дело нашег генија, да овде
у Вуковом и нашем Тршићу, уз Ву
кову родну кућу и Вукову споменшколу, уз помоћ Центра за културу
„Вук Караџић” из Лознице и ново
от вор ен ог Образ овн о-култ урн ог
центра „Вук Караџић” у Тршићу, уз
помоћ Вукове задужбине, негујемо
дело Вука Караџића, да чувамо и
негујемо српски језик, да се стара
мо о српским обичајима и култури,
да окупљамо ђаке и студенте, науч
нике и културне делатнике, домаће
и стране слависте и да јасно кажемо
како је Тршић важно место на свеу
купној мапи Србије.
На два века од Вуковог Српског
рјечника, тек минулог августа, Срби
ја је била домаћин Светског конгре
са слависта. Окупила је слависте из
43 земље, њих око 1200, практично
из свих држава где има славистике
као научне дисциплине. Специјал
на тема Конгреса био је Вуков Срп
ски рјечник, Конгрес је пратила и
изложба свих српских речника, она
је од јуче, овде, у Тршићу.
Неки од светских слависта и да
нас су у Тршићу. Остаће запамћено
да је пре неки дан слависта из Ин
дије рекао, по завршетку Конгреса,
баш овде у Тршићу, да постоји на

једној реци у Индији свето место и
да ако га посетите идете у рај. По
сле боравка у Тршићу он рече да то
место неће тражити, јер је завет ис
пунио у Тршићу. Мора ли нас Инди
јац учити да је Тршић свето место!
Тако смо барем још нешто научи
ли – остаје нам само да утврдимо
градиво!
И да наглас им. Вук Кар аџ ић је
реформатор српске ћирилице. Ура
дио је то по Аделунговом начелу
и на идејама Саве Мркаља. Наша
обавеза је да ћирилицу чувамо и
негујемо. Легитимно је чувати и не
говати језике националних мањина
и стране језике. Али брига о ћири
лици, матичном писму српског је
зика, наш је национални приоритет.
То је морална обавеза!
Стога не разумем и не могу разу
мети оне којима смета Закон о слу
жбен ој упот реб и јез ика и пис ма,
све неур еђено се мора уредити, а
оно што је национално и при том
угрожено ваља штитити. Заштита
и неговање ћирилице није забрана
латинице. Шта је ту спорно?
И још нешто. Завичајност и лич
на одговорност обавезују ме да се
осврнем и кажем још неколико не
баш пријатних реченица. Почећу од
Вукове тврдње да „на свијету нема
љепше земље од Србије, ни љепшег
мјеста од Тршића”.
Шта смо то ми, Вукови потомци
урадили да Тршић, неспорно место
свеколике природне лепоте, као и
многа мес та по Срб иј и и у Реп у
блици Српској остају без младости.
Вукова школа у Тршићу је скоро без
ученика. Српство је препуно школа
које су пред затварањем, многе смо
већ затворили, биће нам потребно
више катанаца од школских табли.
Број садашњих и будућих првака
озбиљно је национално упозорење.

Шта смо урадили да Србија више
није тако лепа, не бар као у Вуково
време, или ми данас мислимо дру
гачије, посебно српска младост. Је
ли главна идеологија младих у два
десет првом веку само да напусте
Србију, посебно ако може са нешто
школе и да се иде у бели свет. Ко ће
читати и анализирати некада култ
ну песму Алексе Шантића – Остај
те овде.
Историја нас је научила да је Ср
бија, пре сто година, на почетку два
десетог века, остала без младости,
тада су је однели Балкански рато
ви и Први светски рат. У двадесетом
веку смо лутали и ратовали, пома
ло се и консолидовали, селили се и
тражили нови идентитет.
После сто година, на почетку два
дес ет прв ог век а, Срб иј а пон ов о
остаје без младости – сада у миру.
Одласком младих и најб ољих ми
остављамо нацију без будућности?
Свему томе допринео је и моћни
свет. Можда смо нешто и грешили,
има и наше кривице, али казна ко
ја је Србији намењена вишеструко
премашује српску кривицу. Помага
ли смо другима унижавајући себе,
другима смо давали национални
идентитет, запостављајући свој.
Ипак, морамо веровати да ће се
то поправити, то је важан задатак.
Задатак је свих, институција и поје
динаца, да се о томе старају, брига о
младима је сетва, од сетве до жетве
има се шта радити и нека тако буде.
Зар није и Вук више пута рекао – не
да се, али ће се дати.
Не могу да не кажем и ово. У Ср
бији медији данас контаминира
ју свест. Нико не пише о томе да је
Универзитет у Београду међу два
одсто најбољих на свету, па нација
и не зна како се зове и како изгле
да ректор Универзитета у Београду,

али зато имамо свакодневне изве
штаје о „медијским иконама”, о „кре
шталицама, старлетама, неважним
јадницима и најсумњивијим поје
динцима”, они су у свакоминутном
и свакосатном директном преносу.
Велики проблем Србије је таблои
дизација и ријалитизација. То су
процеси добро планирани и моћно
осмишљени. Србија мора наћи сна
гу да им се одупре, не мислим да их
ваља забранити, али Србија ће има
ти будућност ако такви садржаји по
стану ефемерни и ако се вратимо
правим вредностима, а није тешко
знати шта су нам приоритети. Зар се
не може утицати и на укус нације,
зар се не може, како рече Вук, одво
јити жито од кукоља. Мало храбро
сти и добре воље води ка решењу.
И да закључим речима Ђуре Да
ничића, најбољег и највећег вуков
ца, речима које је Даничић упутио
омладини у Пироту, 1880. године.
„Што сам год рад ио, рад ио сам
по дуж нос ти свој ој. И вас мол им
да чините сваки своју дужност. За
отаџбину се не гине само на бојном
пољу. За отаџбину се може умирати
на сваком корисном раду. И оно што
смо који узели на се, или што нам је
пало у део, дужни смо радити свом
снагом својом, свом крепошћу сво
је воље. И кад тако извршимо сваки
своју дужност, онда ћемо одужити
народу дуг који му дугујемо.” (Књи
га Ђуре Даничића 1976: 219).
У нади да ћемо колективно и по
јединачно „одужити народу дуг ко
ји му дугујемо” захваљујем вам на
пажњи, да Бог дâ да долазимо у Тр
шић, да негујемо српски језик, да
добро радимо, да се добру надамо
и да нам се добрим врати.
Живи и здрави били – НА МНО
ГАЈА ЉЕТА.

Вељко БРБОРИЋ
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Обележено десет година
од смрти академика Дејана
Медаковића
(Загреб, 7. 7. 1922 – Београд, 1. 7. 2008)

У

Вуковој задужбини 6. јула је обе
лежен а 10. год иш њиц а смрт и
академика, историчара уметно
сти, приповедача, песника, ен
циклопедисте, Дејана Медако
вића. У Дому Вукове задужбине, на чијем је
челу академик Медаковић био деценијама,
говорили су чланови његове породице, пред
ставници Задужбине, пријатељи и поштова
оци његовог дела.
Окупљене је поздравио Павле Медаковић, ди
ригент, Дејанов син.
Евоцирајући успомене на Медаковића, акаде
мик Нада Милошевић Ђорђевић истакла је да је
Дејан имао изузетан смисао да о веома ученим
стварима говори на једноставан начин, што је
велика мудрост. Имао је огромно образовање,
сјајну меморију, био је изузетан писац и говор
ник, и поседовао велики смисао за хумор.
Проф. др Бошко Сувајџић, писац, председник
УО Вукове задужбине, нагласио је да се у Заду
жбини и данас дичимо његовим именом и ис
тичемо да је то институција у којој је Медаковић
био најдуже. Трудимо се да одбранимо све вред
ности за које се он срчано залагао.
Зорица Пелеш је истакла да је Дејан фасцини
рао својом памећу, блиставим делом, раскошним
духом, а свих година био јој је велики учитељ.
Учествујући у расправи, Миодраг Матицки је
констатовао да, као што су Вукове трајне поруке
и подуке вредне и данас разумног ишчитавања,
тако, када је реч о раду културне установе како
је замишљана Вукова задужбина, незаобилазне

лог корака” али без застајања, Вукова задужби
на истрајно настоји да оправда име које носи,
истакао је Миодраг Матицки.
Драшко Ређеп, поводом обележавања 10 го
дина од смрти Дејана Медаковића, записао је
да десет година без физичког присуства Дејана
Медаковића, моћно су овериле вишеструко ути
цајне и свезнадарске иницијативе једног од нај
остваренијих српских интелектуалаца модерних
времена. Полихистор, коме је превасходно била
на уму мисао о укупности српског национал
ног бића, са сећањем на Милана Ћурчина ко
ји је међу првима уочио да српски национ не
познаје границе, и да су му миграције, од вре
мена Стефана Лазаревића и Арсенија Чарноје
вића до дана данашњег, једини вид постојања,
Медаковић је многобројним својим монографи
јама и интервенцијама сваке врсте, актуелан и
популаран, обележио маркантне и увек помало
тајанствене тачке српства. Хиландар, Трст, Беч,
Загреб, Сентандреја, Темишвар, Сремски Карлов
ци, Нови Сад, Београд, нису само срећни застоји
у развоју нашег бића, него и – свака у своје вре
ме – престонице духа. Полицентризам је основа
културног и социјалног живота Срба.
Један од лидера наше ходочасничке поезије,
Медаковић је безусловно веровао нашим каме
новима, нашим манастирским здањима и вазду
ху наших древних светиња. Његова мемоарска
проза иде у ред најатрактивнијих штива не само
личних него и заумних наших успомена.
Као мало који наш репрезентативни писац,
Медаковић је традицију и савременост, срећно

Са скупа одржаног у Вуковој задужбини
су оне које нам је оставио академик Дејан Ме
даковић. Пре свега, залагао се да се Вукова за
дужбина мора окренути „неомеђеним духовним
вредностима српског народа”, што смо најбоље
прокламовали у едицији „Синтезе” у којој су об
јављени зборници радова о слојевима култура
Срема, Баната и Бачке, а у припреми су збор
ници посвећени Шумадији и Барањи. Потом,
да Вукова задужбина може радити и опстоја
ти само захваљујући мрежи својих огранака у
матици, заграничју и расејању, при чему треба
избегавати савремене политичке границе. Већ
приликом оснивања Вукове задужбине Дејан
Медаковић се заложио за „чврсто начело” којег
се и данас придржавамо, „да се Вукова задужби
на неће бавити политиком и да ће поштовати
сва она разл ич ита миш љењ а кој а служе ду
ховном уздизању српског народа, потврђују и
унапређују све његове истинске, стваралачке
вредности”. Без оклевања верујемо у тај облик
нашег оплемењивања, уверени да је то задатак
од животног значаја за данашње и будуће гене
рације. Најзад, убеђени смо да стварање једног
изворног духовног портрета сваке нације, мо
же једино да служи међусобном препознавању
и успостављању једног хуманог, и оплемењеног
дијалога, тако потребног у данашњим време
нима људског отуђења, чемерне усамљености
и лутања у беспућу. Прихватајући начело „ма

недефинисану, сажимао у јединствен амалгам.
Његове беседе и његове интервенције стизале
су баш до његовог последњег даха да нас опо
мену, упозоре, освоје заснованом бригом за на
цију, али и за читав свет. Термин српског севера,
сада прихваћен на свим странама, као мимо
илажење са свим и свакојаким границама, он
је и те како подржавао и сањао. Српски барок
је за њега био све само не опонашање европ
ског модног тренда. Баш је у њему и његовим
остварењима видео и показивао особеност, до
принос, још једно утемељење европских вред
ности. Дунав није за њега био само рајска река,
него и моћна европска кохезија, и те како и са
атрибутима наших специфичности.
Био је и остао мерило праведности, беском
промисни борац за истину, за спознају нових
истраживања, за дијалог. Грађанин света, сва
како, остао је заувек забележен као јединствен
путник а његове агенде су и дан-данашњи обра
сци непоткупљивог суђења, необично органи
зоване ерудиције.
Никад актуелнији него у овим нашим првим
деценијама XXI века, имао је смелости да, често
усамљен, а без подозривости, искоса и у тотали
тету појаве, проналази наш смисао. Строгост али
и толеранција су му биле судбинске, закључио
је Драшко Ређеп.

Душица МАТИЦКИ

Александру Ђуричићу награда
„Дејан Медаковић”
Жири за доделу награде „Дејан Ме
даковић” за 2018. годину, у саставу: др
Драшко Ређеп, председник, и члано
ви Радован Поповић и проф. др Бо
шко Сувајџић, на заседању одржаном
9. октобра 2018. године у Вуковој за
дужбини, донео је једногласно одлу
ку да се награда „Дејан Медаковић”,
коју додељује ИК „Прометеј”, једана
еста у низу, за 2018. годину додели
Александру Ђуричићу за књигу Чу
варкуће, удовице писаца, Београд, Са
миздат, 2017 (Ужице: Графичар).
Награду Дејан Медаковић, као знак
дуб оког поштовања и незаб орава,

до сада су добили: Момо Капор, Ми
одраг Б. Протић, Мирко Демић, Ва
силије Крестић, Радивоје Стоканов,
Александар Гаталица, Динко Дави
дов, Нада Милошевић Ђорђевић, Љу
бомир Симовић и Милисав Савић.
Награда се састоји од златника са
ликом Дејана Медаковића, свечане
дипломе (рад Ласла Капитања), као
и једне монографије Дејана Медако
вића у ексклузивном повезу.
Наг рад а Алекс анд ру Ђур ич ићу,
по традицији, уручиће се у јануару
2019. године, на дан ИК „Прометеј”,
у Новом Саду.
С. В.

ОСАМДЕСЕТ ПЕТИ ВУКОВ САБОР

Очувајмо језик,
сачувајмо земљу
Овогодишњи, 85. Вуков сабор под слоганом „Очувајмо језик,
сачувајмо земљу” одржан је од 10. до 16. септембра 2018.
у Лозници и Тршићу. Програмом овогодишње манифестације
обележен је значајан јубилеј – 200 година „Српског рјечника”
Вука Стефановића Караџића

У

понедељак, 10. септембра свеча
но је отворен 85. Вуков сабор. Пр
вог саборског дана представљен
је пројекат „АРЛЕММ уметнич
ки караван”, са 16 интерактивних
паноа, на којима су биле представљене фото
графије са Ариљске летње музичке манифе
стације уз звуке класичне музике. Панои су
били постављени у пешачкој зони испред Ву
ковог дома културе.
Затим је отворена изложба изабраних сли
ка насталих током 25 година трајања Међуна
родне ликовне колоније „Гамзиград” у Зајечару.
Изл ожбу је отвор ио Влад им ир Ђур ич ић, ди
ректор Установе Народно позориште Тимочке
крајине – Центар за културу „Зоран Радмило
вић” Зајечар. Након тога, уследило је свечано
отварање 85. Вуковог сабора. Сабор су отвори
ли представници Министарства просвете, на
уке и техн ол ош ког разв ој а и Мин ис тарс тва
култ ур е и инф орм ис ањ а у Влад и Реп уб лике
Србије: Габријела Грујић, помоћник министра
просвете, и Драган Хамовић, посебни саветник
министра културе. Свечаном отварању прису
ствовала је и Ивана Дедић, помоћница мини
стра културе. Јавности се обратио и Љубинко
Ђок ић, пом оћн ик град он ач елн ика Лоз ниц е.
У наставку програма изведен је део из монодра
ме „Вук поново међу вуковцима”, у којој Вука
игра Иван Бекјарев, као и концерт Српског хо
ра Серафим Саровски из Зрењанина, ансамбла
који негује духовне нумере, српске родољубиве
песме, романсе и староградске песме.
Другог саборског дана, 11. септембра одржан
је заједнички програм Библиотеке Вуковог зави
чаја и КУД Караџић поводом обележавања зна
чајног јубилеја – 150 година Библиотеке Вуковог
завичаја. О историјату најстарије установе кул
туре у Лозници, која је настала 1868. године, ка
зивали су чланови КУД „Караџић” и запослени
у Библиотеци Вуковог завичаја. У наставку про
грама одржан је концерт Дуа Понте (Аља Петрић
и Дамјан Станишић) уз учешће Црквеног хора
„Сабор српских светитеља” из Бање Ковиљаче.
У среду, трећег саборског дана, у Сталној по
ставци слика Миће Поповића и Вере Божич
ков ић Поп ов ић отвор ен а је изл ожба рад ов а
Горд ан е Каљ ал ов ић Одан ов ић под наз ив ом
„Прос тор књиг е, књиг а у прос тор у”. Горд а
на Каљаловић Одановић је ликовна уметни
ца, проф ес ор на Акад ем иј и уметн ос ти, кој а
се у уметничкој пракси изражава кроз медије
скулптуре и инсталацију. Аутор је двадесетак
пројеката и добитник више награда. Изложбу
је отворила Марина Цветановић, кустос истори
чар уметности. О изложби је говорила и ауторка,
која је напоменула да се кроз овај вид уметно
сти бори за очувања културе и наслеђа.
Четвртог саборског дана, 13. септембра, одржа
на су три програма. У Кући писаца је предста
вљена аудио књига „Текеришки пешкир” аутора
Зорана Тошића, историчара. Прича о пешки
ру везана је за Први светски рат и чувену Битку
на Церу, а аутору аудио књиге је послужила као
мотив. Књига је првенствено намењена деци са
посебним потребама. У 18 часова у Музеју Јадра
је отворена историјско-документарна изложба
„Пробој Солунског фронта и ослобођење Србије”
аутора Горана Вилића, кустоса историчара. Из
ложба се састојала из докумената, фотографија
и статистичких података који су везани за пробој
Солунског фронта и обележавање 100. годишњи
це тог историјског догађаја. Изложбу је отворио
др Радован Дивнић, заменик градоначелника Ло
знице. Ова изложба је једна у низу, које је реали
зовао аутор изложбе у претходне четири године,
а које су биле посвећене обележавању догађаја
из Првог светског рата. Истог дана, у 20 часова у
свечаној сали Вуковог дома културе изведена је
представа „Дервиш и смрт” Београдског драмског
позоришта. У представи су играли Слободан Ћу
стић, који је и редитељ, и Милош Лазић.

Пети саб орски дан је био у знаку предста
вљања Музеја Вука и Доситеја, и одржавања 48.
Међународног научног скупа слависта у Вукове
дане. У Музеју језика и писма у Тршићу пред
ставио се Музеј Вука и Доситеја из Београда са
изложбом „Језик је хранитељ народа” ауторке
Елиане Гавриловић. У поподневним часовима
је одржан Међународни научни скуп слависта.
Тема научног скупа је била „Српски језик, књи
жевност и култура на страним универзитетима
– актуелно стање и перспективе”. Своје радове су
излагали: Вељко Брборић, Маја Ђукановић, Лесја
Стеблина и Изабела Лис Вјелгош. Научни скуп
је реализован у Образовно-културном центру
„Вук Караџић” у Тршићу. Након одржаног науч
ног скупа представљена је издавачка делатност
Матице српске, у оквиру које је представљена
књига проф. др Рајне Драгићевић „Српска лек
сика у прошлости и данас”. О књизи су говорили
проф. др Вељко Брборић, доц. др Душанка Вујо
вић и ауторка. У 20 часова у свечаној сали Вуко
вог дома културе у Лозници одржан је концерт
Гитарског трија Старчевић „Балканске жице”.
Шестог саборског дана настављен је рад Међу
народног научног скупа у Образовно-културном
центру „Вук Караџић” у Тршићу. Након одржаног
научног скупа представљена је „Књига о Вуку”
проф. др Бошка Сувајџића, редовног професора
на Филолошком факултету у Београду. Ова књи
га је објављена у издању ИП „Албатрос плус” у
августу, током Међународног конгреса слависта
одржаног у Београду, а први пут је представљена
јавности у оквиру програма Вуковог сабора. О
књизи су говорили др Миодраг Матицки, рецен
зент, Младен Весковић, уредник и аутор. Књига
је намењена како филолозима, тако и широј чи
талачкој публици. У 20 часова у свечаној сали је
одржано такмичење младих гуслара, на коме су
учествовала 22 гуслара из региона.
Завршна свечаност 85. Вуковог сабора одр
жана је у недељу, 16. септембра 2018. године у
Тршићу. Програм завршне свечаности под нази
вом „Очувајмо језик, сачувајмо земљу” започео
је отварањем документарне изложбе проф. др
Рајне Драгићевић и др Ненада Ивановића „Срп
ска лексикографија од Вука до данас”, а која је
приређена поводом Међународног конгреса сла
виста у Београду, у Галерији Српске академије
наука и уметности. О изложби су говорили ауто
ри. Професорка Рајна Драгићевић је истакла да
је циљ ове изложбе да се скрене пажња јавности
на значај српских речника као „књига које су ви
ше од књига и да су речници ризница лексичког
блага, етнографских и културолошких подата
ка о историји српског народа”. На свечаној бини
званој „Сабориште” у 12 часова почела је свечана
завршница овогодишњег Вуковог сабора поди
зањем заставе Вукових сабора и „Химном Вуку”
Стевана Стојановића Мокрањца у извођењу хора
Гимназије „Вук Караџић” из Лознице. Беседник
85. Вуковог сабора је био проф. др Вељко Брбо
рић, редовни професор на Филолошком факул
тету Универзитета у Београду.
Поздравну реч је упутио и Видоје Петровић,
градоначелник Лознице. После беседе и поздрав
не речи уследила је представа „Српски рјечник”
у режији Дарка Камарита. У представи су игра
ли: Игор Ђорђевић, Милан Цаци Михаиловић,
Александар Срећковић Кубура, Данило Лончаре
вић, Лепомир Ивковић, Тихомир Арсић, Горица
Поповић, Владан Михаиловић и Ненад Ћирић.
У оквиру представе музички извођачи били су
Браћа Теофиловић, а водитељи програма Ивана
Миленковић и Драган Вучелић. У наставку про
грама одржан је концерт групе „Гарави сокак”.
Организатори 85. Вуковог сабора били су Цен
тар за културу Вук Караџић, град Лозница и Ву
кова задужбина из Београда, која је ове године
посебно била почаствована у најавама програ
ма током саборовања. Овогодишњи Вуков сабор
је подржало Министарство културе и информи
сања Републике Србије.
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Четвртак, 3. мај 2018. године
Одржан састанак Управе друштва за
српски језик и књижевност, на којем су
размотрени и договорени послови на
организацији Републичког такмиче
ња ученика основних и средњих школа
Србије – Шеста „Књижевна олимпија
да”, која је одржана 12. и 13. маја 2018.
год ин е у Карл ов ачкој гимн аз иј и у
Сремским Карловцима. Такође, на са
станку је било говора и о Републичком
такмичењу ученика из језика и језичке
културе, које је одржано у Тршићу 26.
и 27. маја 2018. године.
Понедељак, 7. мај
У Вуковој задужбини представљена
књига „Ковентри” Бориса А. Костића
у издању „Прометеја”. Лондон је ме
сто збивања овог историјског романа
о српско-британским дипломатским
превирањима између 1903. и 1906. го
дине, која сежу све до завршетка Дру
гог светског рата. О књизи су говорили
Зоран Колунџија и аутор.
Уторак, 8. мај
У Свечаној сали САНУ организова
на Трибина Библиотеке САНУ о књи
зи Слободан Јовановић: теор
 ија/Борис
Мил ос ав љев ић; уредн ик Душ ан Т.
Батаковић, Балканолошки институт
САНУ, 2017. О књизи су говорили ака
демик Данило Н. Баста, др Војислав Г.
Павловић и др Борис Милосављевић.
Уторак, 15. мај
Управни одбор Задужбине Бранка
Ћоп ић а – кој и чин е акад ем ик Ми
лосав Тешић (председник), дописни
члан САН У Гор ан Пет ров ић (пот
предс едн ик) и акад ем иц и Мат иј а
Бећковић, Душан Ковачевић и Нада
Милошевић Ђорђевић (чланови УО)
– одлучио је да се награда из Фонда
Задужбине Бранка Ћопића за дела ви
соке уметничке вредности, објављена
први пут у 2017. години, додели Гора
ну Милашиновићу за роман „Случај
Винча” („Лагуна”) и Драгану Лакиће
вићу за збирку песама „Песме за јед
ног читаоца” („Партенон”).

ставе, изложбе слика, вечери поезије
и концерти. Последње вечери, 10. ју
на у Ђур ин ој родн ој кућ и предс та
вљено је целокупно књижевно дело
Драгослава Михаиловића, о чему је
говорио аутор и књижевник Владета
Јанковић.
Понедељак, 4. јун
Отворене 61. Змајеве дечје игре, ко
је су трајале до 10. јуна. Овај фести
вал младости, радозналости, културе
и уметности окупио је више хиљада
учесника у око сто разноврсних и ин
терактивних програма. Садржаји фе
стивала су и овога пута пробудили
радозналост, креативност и жељу за
учењем младих. Нови Сад је, управо,
постао препознатљив по овом фести
валу који носи име једног од најзна
чајнијих стваралаца за децу. Током
манифестације представљена су нај
успешнија оствар ења деце, проф е
сио н алн их уметн ик а, нас тавн ик а,
студената и уметничких сарадника.
Програм је реализован на више ме
ста: Тргу слободе, у Католичкој пор
ти, у Змај Јовиној и Дунавској улици,
Дунавском парку, на Тргу републике,
у Позоришту младих, Библиотечком
огранку „Бранко Радичевић” у Срем
ским Карловцима и другим местима.
Недеља, 10. јун
Свеч ан о је отвор ен овог од иш њи
културно-уметнички фестивал „Бој
чинско културно лето”, девети по реду.
Фестивал се реал
 изовао сваког викен
да током јуна, јула и августа, и имао је
укупно 16 разноврсних програма, који
су задовољавали најразличитије уку
се публике. Поред наступа музичких
група, посетиоци су имали прилику
да чују и певаче аматере и хорове, да
гледају фолклорне, балетске и позори
шне наступе и програм за децу. Ма
нифестација се одвијала у Прогару, у
прелепом амбијенту Бојчинске шуме,

ђе, Управни одбор је донео и више од
лука из своје надлежности.
Уторак, 26. јун
Трад иц ио н алн а ман иф ес тац иј а
„Видовдански дани: Дијаспора у ма
тици” одржана је од 26 до 29. јуна 2018.
године у Матици исељеника и Срба у
регион
 у, у Беог раду, Нушићева 4. Тим
поводом је реализован богат култур
ни програм: представљена је изложба
„50 година од одласка наших људи на
привремени рад у Немачку” из Лега
та Љубише Левајца, отворена је би
блиотека Матице исељеника и Срба
у региону, представљене су књиге о
Србима у дијаспори, одржане књи
жевне трибине и предавања, Зорану
Јовановићу из Швајцарске додељен је
„Видовданска повеља”, а у Инђији је
откривен споменик српској хероини
Милунки Савић.
Петак, 6. јул
У Дому Вукове задужбине обележе
на десета годишњица смрти академи
ка Дејана Медаковића – историчара
уметности, приповедача, песника и
енциклопедисте. Академик Медако
вић на челу Вукове задужбине био је
скоро две деценије, а о његовом раду
говорили су: Миодраг Матицки, пред
седник Скупштине Вукове задужбине,
као и задужбинари, пријатељи и по
штоваоци његовог дела. Окупљене је
поздравио и диригент Павле Медако
вић, Дејанов син.
Недеља, 19. август
Под сводовима цркве Светога Спаса
у манастиру Жичи, знаменитој заду
жбини Немањића с почетка 13. ве
ка, после вишедневног саборовања,
песнику Стевану Тонтићу уручена је
„Жичка хрисовуља”, највише призна
ње Жичког духовног саб ора „Прео
бражење” и једна од најпрестижнијих
књижевних награда у нас, чиме је овај,

фестације изведен је богат песнички
програм, у којем је учествовало око
стотину песника.

најновије дело Монаштво Карловач
ке митрополије, које је издао мана
стир Гргетег са Фрушке горе.

Понедељак, 10. септембар
Удружење „Завичај” Београд, Удру
жење „Ћирилица” и Удружење „Краји
шника Србије”, у оквиру манифестације
„Традиција завичаја” Звездара 2018,
организовали су изложбу „Два вије
ка дуга”, посвећену творцу савремене
српске ћирилице, Сави Мркаљу из Сје
ничака, Кордун. О делу Саве Мркаља, у
Библиотеци Бранко Милинковић у Бе
ограду говорио је лингвиста др Владо
Ђукановић.

Понедељак, 1. октобар
У Дому Вукове задужбине одржана
је седница Одбора за доделу награде у
науци – председавао проф. др Слобо
дан Грубачић, дописни члан САНУ – на
којој су размотрени предлози за доде
лу награде Вукове задужбине за нау
ку у 2018. години. Одбор је одлучио да
награду додели књизи Марте Фрајнд У
трагању за Лазом Костићем, издавач
Књижевна општина Вршац, 2017.

Уторак, 11. септембар
У Сали Вуковог дома културе у Ло
зниц и одржан а свеч ан а акад ем иј а
поводом обележавања 150 година од
оснивања Библиотеке Вуковог зави
чаја, под називом Проти Игњату Ва
сићу у част. Реализован је обједињен
програм Библиотеке Вуковог завича
ја и КУД Караџић, у коме су учество
вали глумци и чланови групе певача
КУД Караџић, Дуо Понте и Црквени
хор Сабор српских светитеља Бање
Ковиљаче.
Уторак, 11. септембар
На Универзитету у Београду пово
дом обележавања Дана задужбинара,
истакнутим појединцима и задужби
нарима, у Свечаној сали Универзи
тета, уручене плакете Лука Ђеловић
Требињац.
Петак, 14. септембар
Писац Владимир Кецмановић до
битник је Андрићеве награде за 2017.
годину за причу „Ратне игре”, саоп
штено је у Андрићевој задужбини.
Причу „Ратне игре” из књиге „Као у
соби са огледалима” жири је прогласио
најбоље написаном на српском јези
ку протекле године. У образложењу је,

Уторак, 15. мај
Културно-просветна заједница Ср
биј е и Мин ис тарс тво спољн их по
слов а Реп уб лике Срб иј е, Управ а за
сарадњу са дијаспор ом и Србима у
региону, прир едили су у Нар одном
позоришту у Београду – Сцена „Раша
Плаовић” свечано уручивање призна
ње Златна значка. Ова награда доде
љује се од 1976. године за несебичан,
предан и дуготрајан рад и ствара
лачки допринос у ширењу културе.
Покровитељ Златне значке је Мини
старство културе и информисања Ре
публике Србије.

Петак, 1. јун
Отворена је традиционална, 57. по
реду, културна манифестација Дани
Ђуре Јакшића – Липарске вечери у род
ном месту нашег највећег романтича
ра. Свечаности су трајале до 10. јуна
и већ првог дана уручена је књижев
на награда Ђура Јакшић, која се до
дељује за најбољу песничку књигу на
српском језику објављену претходне
године. Овогодишња награда припа
ла је Бојани Стојановић Пантовић за
књигу песама У обручу, у издању По
веље из Краљева. Манифестација је
обиловала и многим културним садр
жајима, као што су позоришне пред

Уторак, 9. октобар
У Дому Вукове задужбине одржана
седница Одбора за доделу награде у
уметности – председавао др Драшко
Ређеп – на којој су размотрени пред
лози за доделу награде Вукове заду
жбин е за уметн ост у 2018. год ин и.
Одбор је одлучио да награду додели
Огледу проф. др Миливоја Павловића
Непресушна веродостојност књижев
не кореспонденције, који чини уводни
део књиге Миливоја Павловића Пи
сма са двоструким дном – Преписка
између Добрице Ћосића и Владе Стру
гара и друге епистоле.
Четвртак, 18. октобар
Одржана заједничка седница Савета
и Управног одбора Вукове задужбине
на којој су размотрена и прихваћена
документа припремљена за 31. сед
ницу Скупштине Вукове задужбине:
Извештај о раду Вукове задужбине за
период новембар 2017 – октобар 2018.
године, Програм рада Вукове заду
жбине за период новембар 2018 – ок
тобар 2019. године, предлог кандидата
за органе Вукове задужбине и предлог
кандидата за доделу признања Вукове
задужбине у 2018. години. Донета је и
одлука да се Фондацији Вукове заду
жбине Жабљак, Шавник, Плужине до
дели Повеља за вишедеценијски рад
посвећен Вуковом делу.
Недеља, 21. октобар
Отворен 63. Међународни београдски
сајам књига, на којем је, као и прошлих
година, учествовала и Вукова задужби
на. Она је имала посебан штанд и пред
ставила своја најзначајнија издања. У
сали „Васко Попа”, 23. октобра предста
вљен је Споменар Мине Вукомановић
Караџић. Учествовали су Миодраг Ма
тицки и Љиљана Симић. У сали „Бори
слав Пекић”, 24. октобра представљања
је „Даница” Вукове задужбине и њених
четврт века постојања. Учествовали су
др Миодраг Матицки, уредник, и ауто
ри. У сали „Десанка Максимовић”, 25.
октобра представљена је Даница за
младе. Учествовали су др Миодраг Ма
тицки и др Гордана Малетић, уредни
ци, Љиљана Симић, уредница „Вуковог
читалишта”, и аутори.

Четвртак, 17. мај
На Триб ин и Вук ов е зад уж бин е
представљена књига Олгице Стефа
новић, Сликовни буквар православља,
коју је објавила Градска библиотека
у Новом Саду, 2017. О књизи су гово
рил и: Драгом ир М. Ацов ић, Мил о
рад Ђош ић, Срето Тан ас ић, Стев ан
Мићић и ауторка. Седници је пред
седавао Миодраг Матицки. На Ново
садском сајму књига 2018, Сликовни
буквар православља проглашен је за
најлепшу књигу и добио Прву награ
ду Захарије Орфелин.
Петак, 19. мај
Жир и за дод ел у наград е „Жичка
хрисовуља” у саставу: Мошо Одало
вић (као претходни добитник), Дејан
Алексић, Ана Гвозденовић, Милош
Милишић и Драган Хамовић (пред
седник) донео је одлуку да добитник
овог признања за 2018. годину буде
песник Стеван Тонтић. У образложењу
жирија се истиче да се награда Тонти
ћу додељује за дубоко сведочанство о
удесу рата и изгнанства..., да он спада
међу савремене песнике чија се поезија
дели на предратну, ратну и поратну
и да је реч о унутрашњој не хроноло
шкој подели... Ово угледно признање
Жичког духовног сабора добитнику
је уручено у манастиру Жичи, на Дан
Преображења Господњег.

Четвртак, 4. октобар
На сцени „Раша Плаовић” Народ
ног позоришта у Београду, Задужби
на „Доситеј Обрадовић” приредила је
поводом обележавања 210 година од
отварања Велике школе у Београду, 15
година рада Задужбине и 150 година
од оснив ањ а Нар одн ог поз ор иш та
свечану академију под називом „Во
зљубљени ученици”. Проф. др Зорица
Несторовић одржала је свечану беседу
под насловом „Мисија”, а у програму
су учествовали бројни истакнути кул
турни и јавни радници и уметници.

Драган Р. Млађеновић стихира на Трибини Вукове задужбине на 63. Међународном сајму књига у Београду
која је заштићено природно добро и на
чијем улазу је смештена отворена лет
ња, наткривена сцена са 500 седећих
места. Манифестација је традицио
нално отвореног типа и за све посе
тиоце програми су били бесплатни.
Субота, 23. јун
СПКД „Просвјета” Београд организо
вало је у Вуковој задужбини научни
скуп „Српски идентитетски критери
јуми у ери глобализације”, на коме су
учествовали: Матија Бећковић, Љубо
драг Димић, Мило Ломпар, Милимир
Мучибабић, Милош Ковачевић, Бого
љуб Шијаковић, Слободан Антонић,
Милош Ковић, Александар Јовановић,
Слободан Владушић, Јелица Стојано
вић, Светлана Шеатовић, Невена Да
ковић, Драго Перовић, Вељко Брборић
и Жељко Вујадиновић.
Уторак, 26. јун
Одржана Десета седница Управног
одбора Вукове задужбине, на којој је
размотрен извештај о активностима
Вукове задужбине у 2018. години и
припреми научног скупа Барања кроз
векове. Слојеви култура Барање. Тако

27. по реду духовни сабор и окончан.
Како је одлуку о додели, по традицији,
жири саопштио још на Спасовдан – 40
дана по Христовом васкрсењу – ово
годишња „Жичка хрисовуља” песнику
Стевану Тонтићу припала је „за дубоко
лирско сведочанство о удесу рата и из
гнанства”. Признање, „златопечатену
повељу” и преображењску икону, Тон
тићу је, као једном од 27 досадашњих
добитника и чувара српског песнич
ког језика и речи, такође по традици
ји, уручио градоначелник Краљева др
Предраг Терзић.
Петак, 7. септембар
Отворена песничка манифестација
„Бранково коло”, која је трајала до 17.
септембра у Сремским Карловцима,
на Стражилову и у Новом Саду. Одр
жана је у знаку обележавања 135. го
дишњице преноса земних остатака
Бранка Радичевића из Беча на Стра
жилово. Ову манифестацију је Бесе
дом о Бранк у Рад ич ев ићу отвор ио
књижевник Милисав Савић, коме је
том приликом уручено и високо при
знање „Статуета Бранка Радичевића”,
рад Јована Солдатовића. У току мани

између осталог, истакнуто да је аутор
гротескно иронијски сагледавајући не
посредну стварност успео да изгради
књижевно уметнички уверљиву слику
нашег драматичног доба у којој се губи
разлика између игре и трагике.
Андрићева награда се додељује на
основу пишчеве тестаментарне воље
од 1975. године. Награда лауреату све
чано је уручена 10. октобра у просто
ријама Задужбине Иве Андрића.
Понедељак, 17. септембар
Задужбина Доситеј Обрадовић орга
низовала је у Књижевном салону „Код
Доситеја”, трибину на тему „Стеван
Бугарски и српски песници у Руму
нији”. Гости су били књижевници из
Темишвара, на челу са Стеваном Бу
гарским, добитником Доситејеве на
граде за животно дело за 2017. годину.
О Стевану Бугарском и његовом делу
говорили су професор емеритус Ду
шан Иванић и књижевник Славомир
Гвозденовић. Своје књижевне радове
казивали су српски песници из Руму
није: Љубинка Перинац Станков, Сла
вомир Гвозденовић и Горан Мракић.
Стеван Бугарски представио је своје

Среда, 7. новембар
У Свечаној сали Народне библио
теке Србије одржана је 31. Изб орна
скупштина Вукове задужбине, којој
су присуствовали задужбинари и уте
мељивачи Вукове задужбине, велики
добротвори и добротвори, председни
ци и представници огранака Вукове
задужбине, повереници, чланови од
бора и радних тела Задужбине, гости,
представници министарстава, уста
нова и медија у Републици Србији.
Проф. др Љубинко Раденковић бесе
дио је на тему 50 година „Расковника”
и његових 100 бројева.
Скупштина је усвојила Извештај о
раду Вукове задужбине за период но
вембар 2017 – октобар 2018. и Програм
рада Вукове задужбине за период но
вембар 2018 – октобар 2019. Свечано су
уручене захвалнице великим добро
творима и добротворима Вукове за
дужбине, саопштене одлуке Одбора за
доделу награда у науци и у уметности
за 2018. годину, а Фондацији Вукове за
дужбине Жабљак, Шавник, Плужине
уручена је Повеља за вишедеценијски
рад посвећен Вуковом делу. Скупшти
на је изабрала нови састав органа и
тела Вукове задужбине: Савет, Управ
ни одбор, Надзорни одбор и одборе за
награде у науци и уметности.

Приредила Душица МАТИЦКИ
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ОСВЕТЉЕЊА
У ХРОНИКАМА СЕЛА ЈОШ ЈЕДНА МОНОГРАФИЈА
ПО ЈЕДИНСТВЕНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ САНУ

Три краља у Овсишту
Владан Јовановић и др.,
„Овсиште, део 1”,
Културно-просветна
заједница Републике Србије,
Београд, стр. 519

О

всиште у Шумадији препознаје се
и дичи тиме што се и у њему одр
жава републичка манифестација
„Дани сатире”, што има једну од
најстаријих и највећих библио
тека у овом крају, предњачи једним од првих
водовода, амбулантом и лекаром још од вре
мена између два рата, првим асфалтним пу
тем кроз село и до Тополе, затим што је дуго
било општинско место; поноси се што су га
посетила и два краља, обојица Карађорђеви
ћа, Петар I и Александар, па му овај други по
клонио сабрана дела Вука Караџића из лич
не библиотеке. Посебно је поносно зато што
му је један од првих учитеља био Домановић,
отац највећег српског сатиричара Радоја До
мановића (1873–1908), коме је Овсиште род
но место. Ово су само неки од најупечатљи
вијих података из хронике овог села, респек
табилног обима и садржаја, која ускоро треба
да добије и родослове породица како би тиме
задовољила све принципе које је својевреме
но прописао Одбор за унапређење села Срп
ске академије наука и уметности при писању
хроника села.
Па нек неко каже да књижевници нису би
ли и да нису први људи. Уз обележавање и про
славе многобројних јубилеја посвећених Радоју
Домановићу, његово родно село добијало је је
дан по један објекат или институцију на понос
и дику Овсиштана. Ко, уосталом, не би био по
носан на сеоску библиот
 еку са више од три хи
љаде књига?
Уводно поглавље монографије представља
својеврсно упутство ауторског одбора читаоци
ма, али и подсећање на значај залагања писа
ца, грађана, привредних организација, месних
заједница, фондова за културу и општина на
неговању хроника села, као подухвата од нај
већег значаја и за садашњост и за будућност. У
другом поглављу описан је положај и објашње
но порекло назива Овсиште. Један од коаутора,
Добривоје Стевановић, анализирао је два могу
ћа порекла: по једном, потиче од житарице овас,
али је вероватније да је настао од појма овци
ште, као пашњака на којем се чувају овце.
Треће поглавље једно је од обимнијих, будући
да су у њему представљени сви релевантни ге
ографски подаци значајни за Овсиште. Дате су
све основне морфолошке, геолошке, педолошке,
привредне, демографске и друге географске чи
њенице. С обзиром на значај реке Јасеница, по
себно су описане хидролошке особитости, као и
две воденице, Срећковића и Гавриловића. На
води се да је прва била највећа у Шумадији, са
грађена још 1892. Године, и да је радила безмало
стотину година, све док примат нису преузели
млинови на струју. Друга је имала још дужи век.
Саграђена је пре Првог српског устанка, да би
њен рад био прекинут тек 1982. године, после
оштећења бране.

У наредном поглављу описане су борбе Ов
сиш тан а за ослоб ођ ењ е од турс ког и друг их
окупатора у ратовима, представљене сведоче
њима директних учесника догађаја, белешкама
на основу казивања њихових рођака, те самих
аутора монографије. Један од куриозума пред
ставља податак да су у Првом светском рату зво
на овсишке цркве сачувана, као једна од само
три у целој Србији, тако што су вешто склоњена
пред окупатором да их не би опљачкали и из
лили за муницију.
У поглављу о демографији наводи се структу
ра становништва, даје приказ о породицама које
у селу живе или су живеле, говори о односу мор
талитета и наталитета, занимањима Овсишта
на, миграцијама мештана у друге крајеве Србије
и дијаспору. Први подаци о насељавању ових
крајева пронађени су у турском катастарском
попису из 15. и 16. века, док се казивања нај
старијих мештана о пореклу Овсиштана и пра
седелаца села, ослањају на литературу и много
пута стварану и учвршћивану везу са Херцего
вином, базирану и на научним студијама о вези
језика и менталитета са житељима Шумадије,
о чему је писао Миле Недељковић у „Записима
о Шумадији”.
У одељку Култура и просвета, шестом у мо
нографији, највише је речи о овсишкој основној
школи која је основана 1852. године, а чији је
један од првих учитеља био отац великог срп
ског писца Радоја Домановића. Наводи се и да
су јој у посети биле две крунисане главе, најпре
1910. године краљ Петар I, а две деценије касни
је, када је започета градња нове зграде, и његов
син Александар I Карађорђевић, том приликом
дарујући јој из своје библиотеке сабрана дела
Вука Караџића. Школа у Овсишту била је ме
ђу првим сеоским школама у Шумадији у којој
је изграђен водовод (нацрти представљени још
1932. године). На стогодишњицу отварања рено
вирана је стара зграда и претворена у књижни
цу и читаоницу, а поводом обележавања века од
Домановићевог рођења – 1973. рестаурирана је
изворна зграда школе и претворена у изузетно
богату библиотеку, чему је донацијом допринео
и велики српски писац Бранко Ћопић.
Седмо поглавље даје осврт на најзначајнију
личност коју је изнедрило шумадијско село –
највећег српског сатиричара Радоја Доманови
ћа. У њему је подсетник на рâне приповедачке
радове овог писца, инспирисане животом на се
лу у којем је рођен. Његов сатирични гениј раз
вијао се на крилима вишевековне слободарске
мисли српског народа, прожете сталном борбом

Хронике села
Године 1989. иницијативом Одбора за про
учавање села САНУ, којем је председавао
академик Радомир Лукић, отпочет је рад
на обј ав љив ању хрон ика српс ких сел а,
према строгој методологији дефинисаној
у упутству за њихово писање. Од 2000. над
лежност за објављивање едиције „Хронике
села” у потпуности је пренета на Култур
но-просветну заједницу Србије. До сада је
објављено 410 редовних и 117 посебних
издања, која нису испуњавала све методо
лошке критеријуме прописане упутством
Српске академије наука и уметности.

ПРЕДСТАВЉАМО

Радомир Путниковић

Р

адомир Путниковић, српски књи
жевник, рођен је 1936. године у Бе
ограду. Основну школу и гимназију
учио је у Смедереву, Ужичкој Поже
ги и Београду. Као студент, одселио
се у Лондон 1970. године, где и сада живи. По
доласку у Велику Британију, бавио се промоци
јом југословенских уметника, убрзо је отворио
уметничку галерију у Лондону, а потом и изда
вачко предузеће. Књиге у чијим је остварењима
учествовао као писац или као идејни ствара
лац објављиване су, поред Енглеске и Југослави
је, у Италији, Немачкој, Шпанији, Португалији,
Француској, Америци, Канади, Бразилу...
Књижевни рад Радомира Путниковића под
једнако је посвећен како књижевности за децу,
тако и осталој литератури. Прву причу објавио
је у листу Задругар, а затим у Омладини, Пиони
рима, Београдским новинама и Јежу. Годинама је
сарађивао у књижевном часопису за децу Змај,
који су уређивали Мира Алечковић, Бранко Ћо
пић и Десанка Максимовић. Писао је приче, ба
сне и позоришне комаде.
Прву књигу објавио је 1968. године. То су би
ле басне под насловом Бува која је путовала у

свет. Објавио је књиге афоризама Горке мрве
и Рупа времена, књиге сатиричних басни Први
међу једнакима и На гробу Карла Маркса, а са
тиричне приче у књизи Драги Боже.

Радомир Путниковић

јима су се умивале девојке, верујући да ће тако
сачувати лепоту и младост.
Обичајне специфичности Овсиштана предста
вљене су и у наредна два поглавља. Најпре су
изложени елементи духовне баштине кроз ка
зивања мештана о догађајима од значаја за се
ло и његове житеље, приче „из народа” које на
најбољи начин осликавају шаљив и сатирично
обојен ментални склоп људи овога краја. Једа
наесто поглавље говори о различитим етноло
шким карактеристикама Овсишта. Поглавље се
завршава анализом говора становника овог кра
ја и објашњава порекло житеља.
Дванаести одељак потанко описује како су се
развијале основне привредне гране током више
од два века постојања овог села. Попут највећег
дела српских села, доминантне гране биле су
сточарство и пољопривреда. У наредном одељку
посвећеном трговини прецизно су наведени сви
угоститељи и трговци у Овсишту, још из периода
између два светска рата па до данашњих дана.
И следеће поглавље враћа читаоце моногра
фије седам до осам деценија уназад, указујући
на развој саобраћајне инфраструктуре, од старих
сеоских, макадамских путева којима се путова
ло коњском вучом и шпедитерима, до модерни
зације зачете стогодишњицом Домановићевог
рођења када је село добило прву асфалтирану
саобраћајницу. Пут који је тада настао, пре свих

Аутори
На изради хронике села Овсиште радио је
ауторски тим од 22 људи, међу којима је де
сет аутора: Владан Јовановић, Радисав Ми
нић, Слободан Јовановић, Василије Николић,
Витомир Николић, Драган Никодијевић, До
бривоје Стевановић, Милутин Гавриловић,
Светлана Грујић и Раденко Ђурђевић.

за правду и друштвено добро. Њиме је неретко
долазио у немилост власти, како пре тако и по
сле династијских преврата, услед чега је у више
наврата губио државну службу, али непоколе
бљива правдољубивост није му дозвољавала да
напусти идеје због којих је био и остао најзначај
нији изданак српске сатиричне мисли, а родно
село уписао на листу оних не тако многобројних
која су друштву дала умове највећег формата.
Подсећа се и да су на стогодишњицу његовог
рођења у Овсишту и Београду начињени пио
нирски подухвати обележавања, а две деценије
касније званично установљени „Домановиће
ви дани сатире”, манифестација која је добила
сталан карактер и коју је прихватило Удружење
књижевника Србије, чији су домаћини у више
наврата били Овсиште, Топола и Београд.
Следеће поглавље посвећено је сеоској бого
мољи, Храму Светог великомученика Прокопи
ја изграђеној 1895. године и њеном значају за
духовни живот мештана, будући да су до њене
изградње Овсиштани о црквеним празницима
морали да путују двадесетак километара, у ма
настир Благовештење рудничко. Следствено, у
наредном одељку потанко су представљени на
родни обичаји о свим већим верским празни
цима, претходно поменутој црквеној и другим
славама које Овсиштани празнују. Дат је и де
таљан опис народних обичаја, попут свадбених,
испраћаја у војску, крштења, кумстава, прела и
мôба (врсте солидарне помоћи међу комшија
ма у обављању тежих пољопривредних и других
радова). Специфичност је обичај знан као „ма
јало” – Ђурђевдански уранак током којег млади
плету венце и хватају маје, односно сакупљају
бистре капи ухваћене са воденичног витла, ко

захваљујући Радивоју Никодијевићу, био је рет
кост у то доба на територији општине Топола.
Захваљујући залагању још неколицине мешта
на, село до краја двадесетог века добија још не
колико километара асфалта, чиме је значајно
„приближено” матичној општини (пут до Топо
ле скраћен је за десет километара).
Успешном развоју села у великој мери је до
принело одлично организ овање мештана на
пословима унутар месне заједнице, којој је по
свећено петнаесто, претпоследње поглавље. У
њему се издваја занимљива чињеница да је се
ло још од давне 1848. године имало статус оп
штине, који јој је укинут по завршетку Другог
светског рата када постаје месна заједница. На
глашено је и да је Овсиште још од пре Другог
светског рата имало лекара и амбуланту, што је
у то доба била права реткост. Хроника села Ов
сиште завршава се поглављем о спортским до
стигнућима села и његових мештана.
Тек сумирајући утиске о свим елементима
хронике села Овсиште и анализирајући обим
представљене грађе јасно је колико је велико
залагање неопходно да би свеукупни приказ
прошлог и садашњег живота овог села добио
монографски карактер. На припреми ове пу
бликације учествовало је чак 22 аутора и са
радника, чији је самопрегоран вишегодишњи
рад и велики ентузијазам омогућио да мешта
ни овог села добију непроцењиво значајну по
весницу за сећање на прошле генерације и као
завет за будуће нараштаје. Међутим, хроника је
и много више од тога. Захваљујући негованом
језику и приступачном стилу којим је писана, у
њој ће читаоци дознати многе чињенице које ће
допринети спознаји значаја проучавања села
и руралних предела за очување нашег култур
ног и националног идентитета. Нема потпуне
историје српскога народа без темељног истра
живања српског села.
И да најзад одговоримо и на то ко је трећи
краљ из наслова. То је, додуше некрунисани су
верен, али српске сатире, Радоје Домановић, ко
ји је и своје родно село учинио незаборавним, о
чему убедљиво сведочи и ова монографија.

Марко СРЕДОЈЕВИЋ

Посебно вредна и значајна књига Радомира
Путниковића била је Историја српске културе
на енглеском језику, у којој је у време грађанског
рата на простору бивше Југославије међународ
ној јавности приказао богатство и разноликост
српске културе. Књига је објављена у време када
је оваква публикација била права реткост, те је
имала велики значај за промоцију српске кул
туре широм света.
С новинаром Милошем Јевтићем објавио је
књигу разговора Две обале Радомира Путни
ковића.
Пос ебн о треб а ист а
ћи његов изузетно вели
ки и плодоносан рад на
заштити егзистенцијал
них интереса српског на
рода. Као интелектуалац
и патриота, користио је
свак у прил ик у да свет
упозна са правом истину
и догађајима који су се
деведесетих година про
шлог века дешавали на
просторима бивше СФРЈ.
Тим поводом написао је више од 9.000 писама
истакнутим политичарима, медијима и држав
ним установама у Великој Британији и Европи,
у којима је објашњавао и бранио истину о дога
ђајима на балканским просторима. У том кон
тексту, Путниковић је деловао тринаест година
и као потпредседник Сабора српског уједињења
(основаног у Кливленду, Охајо, САД), а после и
као самостални лобиста.

У Дому Вукове задужбине промовисао своје
две значајне књиге: Искрено Ваш у издању Изда
вачка кућа Прометеј из Новог Сада, 2012. годи
не, и књигу Триста славујевих песама, у издању
Креативног центра у Београду, 2016. године.
Представљајући ову књигу у Вуковој задужби
ни, 21. децембра 2016. године, књижевница Гор
дана Малетић је истакла да уметничка вредност
Путниковићевих басана лежи и у одликама сти
ла. Оне носе извесну дозу мирноће и отмености.
У њима нема распричаности, али има лепих,
кратких описа и изнијансиране карактериза
ције ликова који ово штиво не своде само на по
уку. Мелодичан, чист књижевни језик доприноси
пријатности читања. Због велике пажње и ми
нуциозности којом приступа стварању басне и
чињенице да је готово цео свој књижевни опус по
светио овој врсти, Путниковића с пуним правом
можемо сматрати најзначајнијим нашим савре
меним баснописцем који спада у први ред српских
баснописаца уопште. Због тога је читање њего
вих прича за читаоца право задовољство.
Књигу Триста славујевих песама, као и књи
гу Светлост велеграда, изабране и нове басне,
коју је објавила ИК „Прометеј“ 2018. године, Ра
домир Путниковић наменио је свом легату у Ву
ковој задужбини. Књига „Светлост велеграда“,
изабране и нове басне изашла је непосредно
пред 63. Међународни сајам књига у Београду
и представљена је у Дому Вукове задужбине 10.
децембра 2018. године.
Радомир Путниковић је члан Удружења британ
ских писаца и Удружења књижевника Србије.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Радоје Домановић, највећи српски
сатиричар кога је изнедрило
шумадијско село
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ВУКОВИМ СТАЗАМА (2)

ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА

Српски музички прегаоци
у Уједињеном Краљевству

М

аја Џордан – пијани
ста, маг ис трир ал а је
клав ир на Муз ичкој
акад ем иј и у Бео г ра
ду где је и рођена. Пр
ве кораке у пијанизму остварила је у
класи Миланке Мишевић, а потом као
студент у класама Константина Боги
на, Невене Поповић и Зорице Дими
тријевић Стошић. Наставља усавршава
ње на London College of Music у Лондо
ну, где живи од 1996. године. Наступала
је широм бивше Југославије, у Италији,
Француској, Енглеској, Немачкој и на
Кипру као солиста и камерни музичар,
укључујући фестивале БЕЛЕФ, НИМУС,
Abbey Fest, Beethoven Meets the Hispanic
World. Снимала је за различите радио
и телевизијске програме, као и CD „As
in music, so in life” (концерт клавирског
дуета „БГ ГБ”). Добитник је мноɉɭɬɧɢɱɤɢɞɢɜɢɬ
гоброј
них награда.

тралним саветом Срба Хесен у Немачкој и
Културним центром Србије у Паризу, тро
годишњи пројекат „Путевима Константи
на Великог” одржан је у Нишу, Лондону,
Јорку, Паризу и Франкфурту. Овим про
јектом је остварена сарадња између изво
ђача и композитора из Србије, Енглеске,
Немачке, Француске и САД који су зајед
нички наступили на пет концерата.
Као резултат окупљања српске дија
споре у Великој Британији, будући да је
члан Српског савета Велике Британије,
Маја Џордан је постала директор програ
ма „Српски месец у Великој Британији”
који је у фебруару 2018. године одржан
по десети пут. Програм је започео као
Српска недеља 2008. године, са три до
гађаја одржана у Лидсу и Лондону, да би
прерастао у највећу манифестацију срп
ске културе у дијаспори, у којој учествују
многобројне организације и појединци
ɦɚɫɬɢɨɧɢɰɚ XIX ɜɟɤɢɡȼɭɤɨɜɟɨɫɬɚɜɢɧɟ
са програмом који се редовно одржава у
7-9 градова широм Енглеске, укључујући
Уметничку каријеру Маје Џордан обе
више од 30 догађаја сваке године.
лежава жеља да споји музику и уметни
Као један од директора клавирског фе
ке различитих земаља. Са колегиницом
стивала „Around the Globe Piano Music Fe
Горданом Петровић започиње пројекат
stival” (Клавирски фестивал „Око света”),
„Звуци Балкана” 1998. године свечаним
свој педагошки рад Маја Џордан је про
концертом у југословенској амбасади у
ширила редовним организовањем сту
Лондону, представљајући балканску му
дентских концерата. Њена сарадња са
зику, од византијског доба до данашњих
колегиницом Марином Петров, суоснива
дана, серијом концерата међу којима су
чем и директором овог фестивала, изне
најзапаженији: „Звуци Србије”, „Музички
дрила је заједничко оснивање компаније
салон Србије XIX века” (прослава 200 го
„Around the Globe Music & Art” (Музика и
дина од Првог српског устанка) и „Звуци Маја Џордан
уметност „Око света”) у циљу промоције
Југоисточне Европе” у швајцарској амба
музике и уметности широм света, посеб
сади у Лондону у присуству ЊКВ принца одбора и последњих година и секретар но дела савремених аутора. Компанија
Александра и принцезе Катарине Кара организације. Поред мноштва културних промовише савремену музику на кон
ђорђевић, као и седам амбасадора.
догађаја, организује бројне добротворне цертима, фестивалима, културно-обра
Своју мисију наставља индивидуалним акције са жељом да помогне своје суна зовн им ман иф ес тац иј ам а, курс ев им а
пројектима, као и у сарадњи са многима роднике у Србији, као и у Енглеској, по и сл. Клавирски фестивал AGPMF који
организацијама (Српско друштво, British- себно „Magic & Toys” у посети 12 дечјих се, од свог оснивања 2014. године, одр
ɉɭɬɧɚɬɨɪɛɚXIX ɜɟɤɢɡȼɭɤɨɜɟɨɫɬɚɜɢɧɟ
Serbian Benevolent Fund, Pro Art & co, The установа у Србији (дечји домови и уста жава сваке јесени у Лондону, укључује
University of York, English Speaking Union нове, болнице, избеглички кампови). Том програм разних клавирских стилова по
и многе друге). Маја Џордан је више го приликом деци су подељене играчке са глобално/регионалним категоријама и
дина била и секретар Бетовеновог европ купљене у Енглеској уз мађионичарске пружа основу за даље промовисање срп
ског клавирског удружења”.
представе. Сликарска радионица „Ада ске музике и међу британским пијани
Маја Џордан, у својству уметничког Арт” окупила је даровиту децу у Београ стима. Од српских композитора до сада
директора, редовно организује концерте ду, као и академске сликаре и музичаре су промовисани Душан Радић, Василије
са жељом да прикаже српске уметнике и из Србије и Британије, пружајући свима Мокрањац, Огњен Богдановић, Алексан
музику, као и музику Балкана, подстиче прилику да гостују и излажу своје радове дар Вујић, Петар Озгијан, Никола Херци
сарадњу уметника из различитих дело не само у Београду, већ и у српској амба гоња, па и композиције потписнице ових
ва света и гради мостове између култу сади у Лондону.
редова, писане за соло клавир, као и за
ра. Од оснивања Српског савета Велике
У сарадњи са Нишким симфонијским клавирске дуете.
Британије 2004. године, члан је Управног оркестром, Универзитетом у Јорку, Цен

Вера МИЛАНКОВИЋ

БЕСЕДА ЉУБИНКА РАДЕНКОВИЋА

Педесет година од
оснивања часописа
„Расковник”
Наставак са стране 1
Појава „Расковника” донела је радост многим
знаним и незнаним ствараоцима (песницима
и уметницима) у селу и граду, као и свима који
су гајили љубав према сеоској култури и култур
ном наслеђу. Међутим, његова појава и знатна
популарност забринула је властодршце тог вре
мена у Београду, навикле да контролишу сва
ку јавно изречену или написану реч. Пошто је
контрола листова и часописа спровођена преко
послушних („самосвесних”) уредника, у случа
ју „Расковника” то није могло бити остварено.
Један страни дописник из тадашње Југославије
појаву „Расковника” означио је као „пукотину”
у блоку комунистичких земаља.
Када су почетком седамдесетих година либе
рална схватања почела да нагризају и саму ко
мунистичку партију, дошло је до заокрета у њој.
Смењени су млађи људи, а на кључна места по
стављен је стари кадар, углавном послушници
ограничених видика. Ти људи су одмах кренули
да из јавног живота склоне све оно што није би
ло од њиховог поверења. Тако је и „Расковник”
дошао на удар. Нађен је повод у невиној песми
Милене Јововић, песникиње са села, „У поход
Косову”, да би се изрекла забрана овог гласила
(почетком 1973. године).
Чиме је то заталасала јавност ова сељанка-пе
сникиња из Добраче у Горњој Гружи да се због
њене песме „Расковник” назове „политичком
песмарицом”? Можемо слободно рећи да у тој
песми нема никаквог национ
 ализма, већ са
мо одјек прошлости и црна слика садашњости.
Она пева:
Над Косовом тама
Заставу дигла као црну тобољицу
Пресамићују се звона са бакарних кубади

Грачанице
И падају
У Лаб
И Ситницу.
Рана ми на челу роди чедо звука



У танане нити повија га бол као ткана
струка
Крилатим изнад поломљених мостова језера
Изнад доље што маше репом ко керуша
Људска ум ми ал проклета вера
Бритка сабља ми је душа.
Отвори ми камена сово
Косово!
(...)

Врхунац песниковог доживљаја Косова и срп
ске историје везане за њега, исказани су послед
њим стиховима песме:
Зањише се над костима прадедова
Мрачна бура
А земља јекну
Ура ура!

(„Расковник” 1972/17: 6-7).
Политичко суђење „Расковнику” због песме „У
поход Косову” одржано је у Горњем Милановцу,
10. фебруара 1973. Осим Уредништва и члано
ва Савета „Расковника”, том састанку присуство
вали су и представници Републичке заједнице
културе и друштвенополитичких организација
општине Горњи Милановац. Из закључака после
ове седнице, који су објављени у „Расковнику”
(1972/18: 77-78), види се да је уредништво морало
прихватити ставове Општинског комитета Саве
за комуниста Горњег Милановца да је објављива
ње поменуте песме грешка. Ауторка је изјавила
да она није имала никакву националистичку по
буду и „да није изван линије братства и јединства
свих народа и народности у Југославији”, док је
одговорни уредник Ерић изјавио да је објављи
вање песме дошло његовом непажњом, јер песму
пре тога није прочитао. Део уредништва се ипак
изборио да у закључак уђе и једна тачка која бра
ни слободу књижевног изражавања, а која гла
си: „’Расковник’ до сада није био нити ће убудуће
бити ’политичка песмарица’, и уредништво жали
што је дошло до оваквог случаја, који је преди
мензиониран, а у неким случајевима произвољ
но, па чак и злонамерно протумачен” (стр. 78).
После првог удара, оснивачи „Расковника”
улажу напор и обнављају га током 1975. годи
не. Тада је и усменом народном стваралаштву
додељен већи простор. Почев од свеске 21, за
1975. годину (објављене тек 1977), рубрика за
народну књижевност која носи назив „Расков
ник”, померена је на почетак и постала је знатно

Како је Карађорђе
хајдуком постао

Н

ап ус тио Ђорђ е
Фаз ли-баш у и
дошао у село Вр
бицу, да се при
ми какве службе
да породица и он имају од че
га живети, јер мајка сама с де
цом остаде. Ту се почне виђати
с Јеленом, ћерком јасеничког
оборкнеза. Мало-мало, а они
на сабор па у коло: Ђорђе води,
а Јелена до њега. Неком Вуко
ју буде криво што се ових дво
је младих воле, па почне сми
шљати како Ђорђа да опањка
код њеног оца и других углед
них људи. Зато почне свашта
причати и завађати га.

тражио начин да их растави. Јед
ном кад су Ђорђе и Јелена на са
бору у Јагњилу играли, приђе он
Ђорђу и из чиста мира опали му
шамар. Сви занемеше, а Ђорђе
одмах напусти коло и оде. Међу
тим, убрзо се врати са пиштољем
за појасом. Стаде се поздрављати
са свима угледницима, тражећи
благослов. Присутни игуман од
мах схвати смисао тих његових
речи и куд Ђорђе смера, па слу
тећи невољу рече му:
– Синко, видим да си љут и не
ћу да те благословим! Иди оди
грај још једно коло, да те љутња
прође! Па онда дођи!
– Оче игумане, кад ти кажеш,
ја ћу те послушати и одиграти,
– Што ти, кнеже, трпиш у бли само ми дај благослов!
зин и овог злокобн ик а? Може
– Синко, нека ти је срећан пут
учинити какво зло, заподенути и нека те божји благослов прати
какву кавгу, па ћемо после сви у сваком твом послу! Такође, та
испаштати! …И што да баш он квог делију као што си ти може
игра до најбоље девојке?
само твој имењак, Свети Ђорђе,
да прати и штити!
И Ђорђе га послуша. По
љуби га у руку и оде и опет
се ухвати до Јелене.
Само сад играше још же
шће и живље, сав се преда
јући, да сви помислише да
је он и заборавио ону увре
ду. Али кад кол о би на
спрам Вукоја, он се нагло
из кола отрже и у груди му
скреса. И док се народ уз
мува да види шта би, Ђор
ђе нестаде.
За то време Ђорђе се до
хвати шуме и чете Стано
ја Главаша, горског хајдука
из Глиб овца код Паланке.
Колико је дуго остао, није
баш познато. Једном кад је
Путнички дивит (мастионица),
заноћио код свога побрати
XIX век, из Вукове оставине
ма Ђорђице заједно са Ста
нојем Главашем, опколе их
На његове речи се нико није Турци и замало на легалу похва
обазирао, него су га још и сми тају. У том, док су се Ђорђе и Ста
ривали:
ноје бранили, Ђорђиц се некако
– Окани се момка! Да није ова извуче, па оде повише куће па из
квих момака, нама би се Турци свег гласа повиче:
и на главу попели и ми бисмо
– Еј, браћо хајдуци, ‘ајте у по
им довека робовали! – говорили моћ, ево Тур ака у Ђорђ ич ин ој
су једни.
кући!
– Пус ти дец у нек а играј у! –
Кад ово чуј у Турц и, они се
смиривали су га други.
уплаше ноћи и хајдука, па брже
Уствари, Јелену је Вукоје беге побегну.
нисао за свога сина, па је само

Бранка РАДОВАНОВИЋ

обимнија него до тада. То није било довољно да
се отклони неповерење власти према „Расков
нику”, што је довело до поновног престанка ње
говог излажења.
Обн ов а „Расковн ик а” у „Нар одн ој књиз и”
(1980. године) у великој мери представља и про
мену његове уређивачке политике. Он већим
делом постаје часопис за усмено народно ства
ралаштво и народну културу, а његов мањи део
је остављен писцима. Све више се у њему обја
вљују и научни прилози домаћих и страних ис
траживача. Овакво усмерење добија још више
на снази после повлачења из уредништва осни
вача „Расковника” (1982. године), Витошевића,
Кошутића и Ерића.
Ову промену неки писци-сељаци су схвати
ли као губитак свог гласила. Међутим, у првој
етапи излажења „Расковника” многи непозна
ти писци са села постали су познати и њима су
била широм отворена врата књижевних часопи
са. Вредност књижевног дела не мери се по при
падности писаца одређеној средини, нити по
тематици, већ по нивоу остварења уметничке
замисли. Зато је нормално да се писци-сељаци
мере са осталим писцима, а у оквиру постојећег
књижевног издаваштва. С друге стране, народно
стваралаштво (које не познаје аутора), по сво
јој природи друкчије је од ауторског, и када се
та два различита облика стваралаштва нађу у
истим корицама, код појединих људи, пре свега
странаца, могу изазвати и забуну. На то је указао
у својој позитивној рецензији o „Расковнику” у
часопису „Живая старина” и познати руски ис
траживач фолклора – Виктор Гусјев.
„Расковник” је значајан и за покретање неких
значајних тема које су окупиле више сарадника.
Треба свакако поменути серију казивања ста
рих солунских ратника о свом доживљају овог
великог рата. У овом послу се нарочито истакао
Владета Кошутић. Такође је од значаја акција
скупљања ретких српских имена, које је тума
чила Милица Грковић, као и описи воденица на
нашим рекама. Часопис је пратио и тзв. наивно
сликарство и вајарство и објавио низ прилога о
нашим сеоским уметницима.
Још један медијски напад на „Расковник” до
годио се 1982. године, а након објављивања те
матске свеске посвећене култури Косова. Пошто
сам ја био задужен за овај број часописа, онда
сам и непосредни сведок тог догађаја. На удару
критичара били су прилози Божидара Коваче
вића и Пеђе Милосављевића. Ковачевић, у свом

чланку „За проучавање Косова”, поред осталог
износи статистичке податке о несразмерном ра
сту албанске популације у овој покрајини – по
првом попису из 1921. Косово је имало укупно
440.000 житеља, а 1981. године – 1.585.000, уз
стално смањивање српског становништва.
Тада смо у „Расковнику” штампали и Проглас
6 Ср
митрополита рашко-призренског Нићифора
бима на Косову из 1901. године да се не исеља
вају. На овај документ упутио ме је непознати
човек кога сам срео у Архиву САНУ, и који ми
је са страхом рекао да никоме не кажем ко ме
је упутио на овај проглас. Није ни чудо што се
овај човек бојао. Треба се сетити да је у време
припреме овог броја у Београду био осуђен на
две године затвора песник Гојко Ђого за своју
песничку збирку „Вунена времена”. Суд је нало
жио и да се његова збирка песама спали.
Ипак, политичка клима у то време била је
повољнија него десет година раније, па су по
једина гласила, где је и објављена критика на
„Расковник” (НИН и Политика), била довољно
смела да су Драгиши Витошевићу и мени до
зволила да од неосноване критике бранимо на
ше уређивачко опредељење.
„Расковник” никада није био политичко гла
сило, а још мање „политичка песмарица”, како
је злонамерно написао један новинар. Ма ко
лико да је био далеко од политике, није могао
да избегне да се и преко њега не преломе неки
политички догађаји у току свог тридесетдвого
дишњег постојања. Преко два, умногоме слична
напада на уређивачку политику „Расковника”,
а оба су везана за Косово, није тешко открити
како је ова наша покрајина после Другог свет
ског рата била табу тема у јавној комуникаци
ји. Такође, они указују и колика је била кривица
југословенске и српске власти за скривање де
мографских промена на Косову и несношљивог
положаја Срба у овој нашој покрајини. И, нарав
но, каснијим бомбардовањем и прогонством Ср
ба, све то је резултирало још горим стањем.
Заједничким напорима уредника, сарадни
ка, издавача, „Расковник” је постао важан извор
за проучавање књижевности и српске народне
културе и ушао у све веће славистичке библио
теке у земљи и свету. За жаљење је што се и 2000.
године није нашао прегалац, сличан Драгиши
Витошевићу, да замени дотадашњег замореног
главног уредника „Расковника”, и да продужи
живот часопису.(Наставак на страни 10)

Љубинко РАДЕНКОВИЋ
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НОВЕМБАР
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ПРОГРАМ РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
за период новембар 2018 – октобар 2019.

В

укова задужбина своју активност
темељи на делу Вука Караџића,
а тиче се српског језика и писма,
историје, књижевности, усменог
народног стваралаштва, етнологи
је, етнографије и етномузикологије. Посебну
пажњу посвећује унапређивању културе срп
ског језика и ширем окупљању и укључивању
младих у програме којима се негују српски је
зик и писмо, штити наш културни и духовни
идентитет и чувају трајне Вукове поруке.

Српски језик и писмо
– Старање о српском језику и ћирилици чини
основу Програма и Статута Вукове задужбине.
Овај темељни задатак Задужбина остварује пре
ко својих огранака, Трибине Вукове задужбине,
Вуковог читалишта, сарадњом са школама, би
блиотекама и културним центрима у матици,
заграничју и дијаспори, као и прилозима обја
вљеним у Даници, Даници за младе, листу Заду
жбина и у својим другим издањима;
– Задужбина ће се посебно ангажовати на по
пуларисању ћирилице код ученика основних и
средњих школа кроз такмичења која организу
ју огранци Вукове задужбине: Дани ћирилице
(Баваниште), Вуково звоно (Лозница); тради
ционални литерарни и ликовни конкурси које
објављују огранци (Ниш, Чачак), Петровдански
пјеснички вијенац (Фондација Жабљак, Шавник,
Плужине), Ћирилица – огледало српске душе, пе
сничка манифестација (Велики Поповац), Дани
ћирилице, Сомбор;
– Подстицаће и помагаће расправе и истра
живања о актуелним питањима српског јези
ка и писма: организовање језичких трибина,
округлих столова, објављивање стручних пу
бликација и написа у штампи, организовање
дијалектолошких истраживања и истражива
ња народне лексике.

Учешће Вукове задужбине
у образовању, васпитању
и народном просвећивању
– Покровитељство Републичког такмичења
ученика основних и средњих школа из српског
језика и језичке културе у Тршићу, у оквиру 48.
Ђачког Вуковог сабора;
– Учешће на Књижевној олимпијади у Срем
ским Карловцима – Републичком такмичењу
ученика основних и средњих школа из књижев
ности, које организују Друштво за српски језик
и књижевност Србије, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
Школска управа Новог Сада и Карловачка гим
назија;
– Унапређивање рада Вуковог читалишта и
обезбеђивање већег учешћа ђака из основних
и средњих школа на пригодним програмима у
Дому Вукове задужбине, као и посете уредника
и сарадника Данице и Данице за младе основ
ним и средњим школама, библиотекама и цен
трима за културу;
– Награђивање најбољих ученичких радова на
такмичењима основних и средњих школа у Ср
бији које организују огранци Вукове задужбине
и друге организације и институције (Друштво
за српски језик и књижевност Србије, Друштво

Свети Сава, Републичка смотра рецитатора Пе
сниче народа мог, Републичко такмичење уче
ника средњих школа у беседништву), а тичу се
очувања српског језика и писма, културног и
духовног идентитета српског народа;
– Подстицање истраживачког и сакупљачког
рада огранака Вукове задужбине, посебно у раду
са младима; унапређивање сарадње огранака са
основним и средњим школама и високошкол
ским установама у Србији;
– Унапређивање сарадња са клубовима, дру
штвима, удружењима и другим асоцијацијама
Срба у региону, дијаспори и заграничју.

Организовање округлих
столова и научних скупова
– Рад на реализацији Пројекта „Нематери
јална култура Шумадије”, у оквиру којег ће се
организовати прегледање и снимање архивске
грађе у Београду и Крагујевцу, као и прегледа
ње и снимање збирки песама, електронска об
рада грађе и њено постављање на веб-сајт. Циљ
је да се део српске културне баштине у Шума
дији дигитално запише и постави на интернет
и тако учини доступним очима страних науч
них радника, истраживача и путописаца. То је
прворазредни задатак да би се сачувала срп
ска културна нематеријална баштина за буду
ћа поколења;
– Заједно са Музејом Војводине из Новог Са
да, припремиће се научни скуп „Слојеви култу
ра Барање. Барања кроз векове”. Простор Барање
посматраће се у виду научне синтезе, у целости
и историјски. Поред слојева културе српског на
рода у Барањи, у изради Зборника биће обух
 ва
ћени и културни слојеви других народа који у
њој живе и који су на овим просторима остави
ли видне трагове своје културне баштине (Ма
ђари, Хрвати, Немци, Шокци, Словаци, Русини,
Руси, Јевреји, Роми);
– У новоотвореном Центру за образовање и
културу „Вук Караџић” у Тршићу отвориће се Ву
кова соба, у којој ће бити изложене књиге о жи
воту и раду Вука Караџића, слике и бисте Вука
Караџића, као и избор дарова које је Вукова за
дужбина добила од својих задужбинара, прија
теља и сарадника.

Издавачка делатност
– Припрема и штампање 26. годишта кален
дара – забавника Данице за 2019. годину, које ће
бити посвећено теми: Одзиви и дозиви српског
песништва кроз векове (антологија стихова и
записа о судбини српског народа и његовог јези
ка). Уређују: Миодраг Матицки, главни уредник,
и Нада Милошевић Ђорђевић);
– Штампање посебног издања једанаестог го
дишта школског забавника Даница за младе XI
(уређују: Миодраг Матицки, главни уредник, и
Гордана Малетић);
– Објављивање књиге Вук Караџић за децу.
Аутори: др Бранко Златковић и мср Татјана Вуј
новић. Уредник: Миодраг Матицки;
– Објављивање допуњеног другог издања књи
ге „ЗАДУЖБИНАРСТВО КОД СРБА”, аутора Слав
ка Вејиновића;
– Објављивање књиге спољног члана САНУ,
академика Габријеле Шуберт „О српској књи

жевности и уметности” – 22. књига по реду из
едиције Студије о Србима (заједно с Матицом
српском и Заводом за уџбенике);
– Вукова задужбина и Центар за културу „Вук
Караџић” у Лозници објавиће саопштења са Ме
ђународног округлог стола, који ће се одржати у
Вуковој задужбини на тему „Вукове приче о ре
чима”. Модератор Миодраг Матицки;
– У оквиру едицију „Синтезе”, наставиће се
рад на зборнику: Шумадија кроз векове. Слоје
ви култура Шумадије. Уредник: Љубинко Ра
денковић;
– Објављивање Библиографије Данице Вуко
ве задужбине (1994-2018) – аутор Наташа Јова
новић;
– Објављивање Библиографије листа Задужби
на (100 бројева) и коричење 60 комплета;
– Објављивање Каталога – Дарови Вуковој за
дужбини (аутор Станко Костић; рецензент ака
демик Динко Давидов);
– Издавање два броја листа Задужбина – бро
јеви 106 и 107 (Славко Вејиновић, главни и од
говорни уредник).

Трибина Вукове задужбине
– На Трибини Вукове задужбине, у оквиру ци
клуса Културно наслеђе, представљаће се књиге
из области којима се Вук бавио, као и дела до
битника награда Вукове задужбине. Руководи
лац Трибине проф. др Љубинко Раденковић;
– Представљање Данице 2019, Данице за мла
де XI; књиге „Вук Стефановић Караџић Српска
усмена народна баштина” на француском је
зику; другог издања књиге „ЗАДУЖБИНАРСТВО
КОД СРБА”; превод Споменара Мине Караџић,
аутора Голуба Добрашиновића, на руски и не
мачки језик; листа Задужбина (бројеви 106 и
107) и других издања Вукове задужбине и ње
них огранака;
– Представљање књига насталих у сарадњи са
огранцима Вукове задужбине.

Огранци Вукове задужбине
– Унапређивање сарадње и подстицање рада
огранака Вукове задужбине на већем ангажо
вању и укључивању младих, нарочито ученика
основних и средњих школа у активностима ко
јима се чува и штити културни и духовни иден
титет, баштина и напредак српског народа, у
духу трајних вредности Вуковог дела;
Помоћ огранцима Вукове задужбине у ди
јаспори и заграничју на унапређивању рада и
сарадње са асоцијацијама Срба у региону и ди
јаспори, а посебно са онима које организују до
пунску наставу на српском језику;
– Помоћ и подршка огранцима Вукове заду
жбине и асоцијацијама Срба у свету на уна
пређивању међусобне сарадње, остваривању
програма и обележавању значајних јубилеја и
годишњица;
– Оживљавање рада постојећих и оснивање
нових огранака у Србији (Аранђеловац, Ужице,
Апатин, Суботица, Велико Градиште), Републи
ци Српској (Градишка, Требиње, Источно Сараје
во, Бијељина, Бања Лука), дијаспори и региону
(Вуковар, Беч, Темишвар);
– На Скупштини ће се уручити посебно при
знање – Повеља Фондацији Вукове задужбине

Драгутин Инкиостри Медењак
Декоратер и сликар,
сматра се једним од пионира
примењене уметности
и дизајна на овим
просторима

У

Холу, на улазу у Дом Вукове заду
жбине, својом лепотом плене че
тири Грације – „Вера”, „Уметност”,
„Историја” и „Просвета” – које је
насликао Драгутин Инкиостри
Медењак. Овај врсни уметник (1866, Сплит
– 1942, Београд), декоратер и сликар, сматра
се једним од пион
 ира примењене уметности
и дизајна на овим нашим просторима. За
служан је сакупљач народних орнамената и
рукотворина, на основу којих је покушао да
оснује национ
 алне декоративне стилове, на
рочито српски.
Интересовање за фолклор и народну уметност
водило га је ка сакупљању народних мотива, ко
је је даље разрађивао и примењивао у декораци
ји архитектуре, намештаја, плаката, корица за
књиге, златарских радова и других садржаја.
У његовом практичном, теоријском и педаго
шком раду приметан је утицај сецесије, али и
доследност у залагању за чист национални из
раз у архитектури и декоративној, односно при
мењеној уметности.
Путовао је по јужнословенским земљама и ра
дио на прикупљању народних шара и живопи
сању цркава. Пропутовао Приморје, Македонију,
Косово и Метохију, Јужну Србију, прикупивши и
обрадивши више од 2.000 мотива из народног
веза, ткања и резбарије. После их је, заједно са

мотивима из народне митологије и етно симбо
лима, уткао у своју модерну уметност.
Крајем 1905. године долази у Београд где је
остао до 1911. радећи на украшавању многих
значајних зграда. Једно од његових најзначај
нијих дела из тог периода је управо уређење ен
теријера Дома Вукове задужбине (тада зграда
Министарства просвете) у Београду.
Приликом обележавања свечане реконструк
ције Дома Вукове задужбине, која је трајала од
маја 1997. до јануара 1998.
године, тадашњи председ
ник Вукове задужбине, ака
демик Дејан Медаковић, у
поздравној речи „обратио”
се и Инкиострију Медењаку
истакавши: „Господине Ин
киостри, Ваше четири але
горичне фигуре у улазном
ходнику биле су у таквом
стању да бисте их врло тешко
преп оз нал и. Са најв ећ ом
пажњом, стручњаци и по
штоваоци Ваше уметности
су извршили одговарајуће
сликарско-конзерваторске и
рестаураторске радове, тако
да су за нас поново постале
четири Грације, које персо
нификују Веру, Уметност,
Историју и Просвету и у на „Четири грације”
шем времену”.
Одмах по доласку у Београд 1905. године до
бија посао на декорацији Народног позоришта,
у коме ће остати да ради као сценограф, деко
ратер и костимограф. Индустријалац Ђорђе Вај
ферт био је међу првима који је ангажовао још
увек недовољно афирмисаног уметника. Инки
остри је по наруџбини овог истакнутог привред

ника декорисао велику дворану у Коларчевој
пивници портретима личности из српске исто
рије, док је зидове украсио народним орнамен
тима. Та сала је убрзо постала центар културног
и друштвеног живота Београда. Ови први успеси
у српској престоници донели су му похвале ве
ликих стручњака за национални стил.
Убрзо су стигле и велике поруџбине, попут
декорације Министарства финансија, Народне
банке и Министарства просвете, где је у сарад

њи са Петром Убавкићем радио декорацију ход
ника, улаза и министрове собе. Том приликом
се Инкиостри први пут упустио у пројектовање
намештаја и показао да има смисла и за ову
грану примењене уметности.
Инкио стријев дизајн намештаја долази до
пуног изражаја на „Балканској изложби” у Лон

Жабљак, Шавник, Плужине за њен успешан ви
шедеценијски рад посвећен Вуковом делу.

Научни скупови и друге
активности у области културе,
науке и уметности
– Заједно с огранцима и сродним организа
цијама и институцијама у матици, Вукова за
дужбина ће се укључивати у научне расправе о
важним питањима из историје, културе, народ
не књижевности, етнологије, етномузикологи
је и етнографије на духовном простору српског
народа;
– Учешће у манифестацијама које се органи
зују у Београду и по свом карактеру блиске су
делатности Вукове задужбине (Дани Европске
баштине);
– Учешће на 86. Вуковом сабору и 48. Ђачком
Вуковом сабору у Тршићу;
– Сусрети са славистима – учесницима Скупа
слависта, који се одржава у Београду, у органи
зацији Славистичког центра и Филолошког фа
култета Универзитета у Београду.

Награде Вукове задужбине
– Вукова задужбина у 2019. години доделиће
две своје редовне годишње награде: за науку и
за уметност за 2018. годину.

Обележавање значајних
годишњица и датума
– Вукова задужбина ће се током 2018–2019. го
дине укључивати у програме обележавања зна
чајних датума и годишњица из наше прошлости,
на првом месту у обележавању 200-годишњице
Вуковог српског Рјечника. Организоваће триби
не, тематске разговоре, конференције за нови
наре, а посебни прилози биће објављени у листу
Задужбина и Даници.

Обезбеђивање средстава
– Допринос задужбинара, добротвора и вели
ких добротвора пословању Задужбине;
– Подршка надлежних органа и институција
Републике Србије у остваривању програма Ву
кове задужбине;
– Подршка и помоћ других организација, ин
ституција и појединаца у активностима Вукове
задужбине и њених огранака;
– Сарадња са појединим организацијама и
институцијама на заједничким пословима у
остваривању усвојених програма и планова ра
да Задужбине.

Сајт Вукове задужбине
– Садржински и визуелно биће настављено
обогаћивање сајта Вукове Задужбине –www.vu
kova-zaduzbina.rs – да би се редовно и квали
тетно информисала породица задужбинара и
најшира јавност о остваривању програма Вукове
задужбине и активностима њених огранака.

Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ

дону 1907. године, где је изложио комплетну
спаваћу собу и трпезарију у храстовини, као и
две керамичке пећи. Пре него што је намештај
послат за Лондон, био је изложен у Београду.
Први светски рат Инкиостри проводи у Итали
ји. Године 1923. враћа се у Београд, где бива по
стављен за управника акционарског друштва
за израду намештаја у националном стилу. На
редних година се у потпуности посвећује про
јект ов ању нам еш тај а и изр ађуј е стол иц е од
ораховог дрвета за „Поштанску штедионицу”,
али и artdeco гарнитуру за тада тек отворену
фабрику намештаја браће Ђорђевић. По њего
вим нацртима израђивани су и ћилими у фа
брици Дунђерски.
Драгутин Инкио стри је своја нај
вреднија дела остварио управо у Бео
граду. Велико признање била је одлука
Јована Цвијића да повери Инкиостри
ју украшавање ентеријера породичне
куће. Сматра се да је то најбоље Ин
киостријево дело у Београду. У про
јектовању намештаја, Инкио стри је
био врло истанчан. Имао је смисла за
функцион
 ализам и удобност, увек ко
ристио храстовину и ораховину, које
се и данас сматрају најквалитетнијим
дрветом за израду стилског намешта
ја. Такав приступ, разуме се, није мо
гао да прои зв ед е ни јефт ин у, а ни
серијску производњу. Радо је и осли
кавао намештај, што му је, као и ре
збарија, давало уникатност. Остављао
је увек природну боју дрвета, сматра
јући је најлепшом.
Своје велико знање на пољу народ
не орнаментике успео је да пренесе
ђацима Уметничко-занатске школе, где је једно
време предавао. Код ученика је највише ценио
индивидуалност, иако је то можда, по мишљењу
неких његових сарадника и савременика, резул
тирало тиме да нико од њих није наставио њего
вим путем у развоју националног стила.

Славко ВЕЈИНОВИЋ
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Седамдесет година
ансамбла „Коло”
Анс амбл нар одн их игар а и пес ам а „Кол о”
обележио je 14. маја 2018. године концертом у
Опери и театру „Мадленијанум” 70 година од
оснивања, а дан касније у Југословенској кино
теци представљена је фотомонографија урађена
поводом тог јубилеја. Директор ансамбла „Коло”
Владимир Декић истакао је да је од самог по
четка, када је Министарство образовања 1948.
донело одлуку да се оснује државни ансамбл,
„Коло” имало мисију да негује уметност народ
не игре, песме и музике, да је сценски обрађује
и да на тај начин публици представи наше на
слеђе, што је оно успешно и остварило.

63. Стеријино позорје
У Новом Саду је, 26. маја 2018. године, отво
рено 63. Стеријино позорје, наш најзначајнији
позоришни фестивал. До 3. јуна, у селекцији те
атролога Бошка Милина, изведене су најбоље
представе настале по делима домаћих драмских
писаца. Част да поздравном беседом отвори Сте
ријино позорје припала je Неб ојши Брадићу,
редитељу и троструком добитнику „Стеријине
награде”. Селекцију је чинило девет представа,
углавном младих аутора, мада је било и неко
лико значајних имена – Јернеј Лоренци, Кокан
Младеновић и Милан Нешковић. Стеријино по
зорје било је изузетна прилика да се на једном
месту сагледа где је наша позоришна уметност
данас, какви су њени домети и какву улогу има
у савременом друштву. Такође, Позорје је пру
жило увид и у продукцију у региону, са предста
вама које су стигле из Љубљане и Загреба.

Отварање 63. Стеријиног позорја
Одлуком жирија за најбољу представу про
глашена је „Јами дистрикт”, која је освојила још
шест Стеријиних награда. Представи „Царство
небеско – Епика Балканика” припало је пет при
знања, међу њима и за најбољу представу, коју
додељује Округли сто критике Позорја. Уруче
не су и Стеријине награде за нарочите заслуге
глумцима Ренати Улмански и Предрагу Ејдусу,
које је публика поздравила дугим аплаузима.

Раскош Римске Србије
У палати „Меизлик” у италијанском гради
ћу Аквилеји, у мају 2018. године представљена
је изложба Народног музеја „Благо и цареви –
раскош римске Србије”, која је припремљена у
сарадњи са Фондацијом „Аквилеја” из Италије.
Изложени експонати обухватили су период од I
до VI века, од раног Римског царства, до времена
Константина Великог. Од 61 изложеног предме
та, 30 је из фонда Народног музеја у Београду,
док су други били из Музеја Војводине, Народ
ног музеја у Нишу и Зајечару и Музеја града
Београда. На моћ римских императора, првен
ствено Константина Великог, подсетили су ра
зни предмети, а међу њима најдрагоценији су
били позлаћени војни, парадни шлемови. Изло
жба је изазвала велико интересовање публике
и била је отворена до јула ове године. Ауторка
изложбе је кустос Ивана Поповић.

БЕЛЕФ 2018
Свечано отварање 27. БЕЛЕФ-а уприличено је
22. јуна 2018. године у Комбанк дворани када се
представио GIPAC Symmer Music Festival из НР
Кине. Са њима су наступили и солисти Београд
ске опере. БЕЛЕФ, симбол београдских летњих
уметничких догађања, приказао је међународ
не реномиране певаче попут српске примадоне
Јасмине Трумбеташ Петровић, првакиње опере
Народног позоришта у Београду, али и певаче
који су раније сарађивали са оркестром IPOC,
Ванже Жанг, Џонгтао Ли и Марију Јелић. Ово
годишње, 27. издање Београдског летњег фе
стивала публици је представило двадесет пет
различитих догађаја: концерте класичне и за
бавне поп музике, драмске представе, савремене
игре, изложбе, радионице и дискусије. Фестивал
је реал
 изован уз подршку града Београда, Мини
старства културе и информисања Републике Ср
бије, Француског института за културу, амбасаде
Израела и Аустријског културног форума.

Отворен Народни музеј
После 15 година, обновљена зграда Народног
музеја у Беог раду коначно је отворила врата за
посетиоце. Свечаном отварању присуствовали
су државни званичници, угледне личности из
области уметности, културе и науке, као и број

Октобарски салон

на публика. Премијерка Ана Брнабић истакла
је да се Народни музеј враћа свим грађанима,
а директорка Музеја Бојана Борић Брешковић
рекла је да се овом свечаношћу обележава по
духват, који се дешава једном у нашем животу.
Церемонија отварања почела је видео-спотом
у коме је балетски играч Сергеј Полуњин играо
у Атријуму Народног музеја, представљен је и
мултимедијални програм, а наступио је и хор
Колибри, који је извео химну Боже правде. Не
колико хиљада Београђана, упркос киши, по
сматрало је отварање Музеја.

Нематеријално
културно наслеђе
Изложбом „Нематеријално културно насле
ђе Србије” у Етнографском музеју представљено
је 37 елемената који су уписани у Национални
регистар и сачувани као део живог наслеђа и
обележја нашег идентитета. Изложени експо
нати, који су део фонда Центра за нематеријал
но наслеђе, документују постојање традиције
у савременом добу – попут злакуске грнчари
је, словачке наиве, мантија из Новог Пазара...
Цела изложба је била подељена по областима,
као што су: припремање традиционалне хране,
обичаји, веровања, занатска знања и вештине,
усмена традиција, извођачке уметности. Акце
нат изложбе стављен је на обележавање поро
дичних слава и народну игру коло, који су на
Унесковој листи нематеријалног културног на
слеђа човечанства. Изложба је била отворена до
краја августа 2018. године.

Музеј града Београда
– 115 година
Легати Бранислава Нушића, Паје Јовановића,
Јована Цвијића, Иве Андрића, Петра Коњовића,
Ђорђа Новаковића, само су део блага о коме бри
не Музеј града Београда и који већ 115 година,
од оснивања, нема своју зграду. Део драгоцене
заоставштине која је поклоњена Музеју може
се видети на сталним поставкама по различи
тим здањима – у Музеју Иве Андрића, Музеју
Паје Јовановића, Легату Паве и Милана Секули
ћа, са највећом збирком икона на једном месту
насталих од 15. до 20. века на простору Србије,
Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Италије, Грчке и Русије. Музеј чува
и легате Светозара Душанића, Бете Вукановић,
Даринке Смодлаке, Роберта Цихлер Гашпаре
вића, Владимира Мариновића, Олге и Милана
Божића, Јована Суботића, Бранимира Ћосића,
збирке Петра Поповића, док су легати Недељка
Гвозденовића, Ристе Стијовића и Вељка Петро
вића враћени Кући легата.

Рашке духовне свечаности
Традиционална манифестација Рашке духов
не свечаности, која ове године обележава 25
година, отворена је у Дому културе Рашке по
здравном речју председника општине Игњата
Ракитића, беседом академика Светислава Божи
ћа, првог добитника признања „Стефан Прво
венчани”, као и концертом Радета Шербеџије,
Мирослава Тадића и Ивет Холзворт. Овогоди
шњи добитник награде „Стефан Првовенчани”
за изузетан допринос националној култури је
Ђорђ е Кад иј ев ић ком е је приз нањ е уруч ен о
19. августа 2018. године на затварању мани
фестације. Од 2000. године од када се додељује
признање „Стефан Првовенчани”, за изузетан
допринос српској култури, лауреати су били и
Тимоти Џон Бајфорд, Душан Ковачевић, Петар
Пеца Поповић, Исидора Жебељан, Милисав Са
вић, Слободан Ракитић, Емир Кустурица, Мио
мир Кораћ... На отварању манифестације сјајан
женски вокал, Даница Крстић, отпевала је хим
ну свечаности „Рашки уранак” коју је компоно
вао Светислав Божић на речи Тиодора Росића

Војни музеј у Београду
значке, козачке заставе, ношње из Босне, дол
ма која је припадала учеснику херцеговачког
устанка Арсенију Иванову Мискину, енглески
орден св. Михаила и Ђорђа на ланцу, орденска
звезда војводе Радомира Путника, униформа
аустроугарског чиновника, као и део оригинал
них фотографија. Изложба је резултат тимског
рада којим је координирала Анђелија Радовић,
музејски саветник, а у који су били укључени
сви чланови колектива Војног музеја.

„Нушићијада” у Ивањици
Општина Ивањица, која је ове године орга
низовала Девету Нушићијаду, саопштила је да
је задовољна манифестацијом и да су „оборе
ни сви рекорди посећености”. За време њеног
одржавања више од 60.000 људи прошло је кроз
Ивањицу. У тродневној манифестацији, од 24.
до 26. августа 2018. године, која је организована
под слоганом „Ко тебе јадом ти њега Нушићи
јадом”, учествовао је велики број волонтера, на
десетине познатих имена српске музичке сцене,
театра, беседничке речи, хумориста, сатирича
ра, забављача и писаца.
На шест градских сцена одржано је десет му
зичких концерата, девет позоришних предста
ва, кабареи, монографије и изложбе. Фестивал
који слави Нушића био је у знаку јубилеја: 180
година од изградње ивањичке цркве, 150 годи
на од прве књижнице и читаонице у вароши,
четири деценије од настанка дечијег вртића, а
део програма био је посвећен стогодишњици за
вршетка Првог светског рата.

Свет без људи на 52. Битефу
Изв ођ ењ ем предс тав е „Одил о. Затамњ ењ е.
Ораторијум”, у режији Драгана Живадинова,
у Београду је отворен 52. Битеф под слоганом
„Свет без људи”. У конкуренцији за награде так
мичило се десет представа из Словеније, Фран
цус ке, Срб иј е, Нем ачке, Хрв атс ке, Естон иј е,
Швајцарске, Израела и Белгије. Овогодишњи Би
теф бавио се узнемирујућим друштвеним фено
менима савременог света. Неколико представа
биле су позоришне инсталације, без глумаца на
сцени, па је тако темом и формом Битеф покре

Јубилеј Војног музеја
Свечаном изложбом „140 година Војног му
зеја” почела је прослава јубилеја Војног музеја
у Београду, најстарије установе културе Мини
старства одбране и Војске Србије, а увод у изло
жбу посвећен је династији Обреновић, која је
основала Војни музеј, и династији Карађорђе
вић, која је отворила прву сталну поставку. Мно
ги предмети који су се нашли на изложби „140
година Војног музеја” до сада су ретко излагани.
Први пут, у част јубилеја, изложена су праис
 то
ријска копља, прстен из 10. века, руске грудне

Мокрањчеви дани, 53. пут
Фестивал „Мокрањчеви дани”, посвећен ства
ралаштву најзначајнијег српског композито
ра Стевана Стојановића Мокрањца, свечано је
отворен 16. септембра 2018. године у дворишту
његове родне куће у Неготину. Звуци фанфара,
интонирање химне и Шеста Мокрањчева руко
вет у извођењу учесника натпевавања, неготин
ског хора и хора Collegium Musicum Catholicum,
под диригентским вођством Тамаре Адамов Пе
тијевић, у присуству бројних гостију, означили
су почетак 53. музичке светковине. Представ
ници бројних културних и државних институ
ција положили су цвеће на споменик Стевана
Мокрањца, а потом се уваженом скупу обра
тио Владимир Величковић, председник општи
не Неготин. Част да буде беседник на отварању
53. Мокрањчевих дана припала је балерини Аји
Јунг, директорки Београдског фестивала игре.
У поз дравн ом пис му, Влад ан Вукос ав љев ић,
министар култур е и инф ормисања Републи
ке Србије, поручио је да Фестивал „Мокрањ
чеви дани” значајно доприноси промовисању
стваралаштва једног од најзначајнијих српских
композитора, као и да Министарство препознаје
његов значај и већ деценијама значајним сред
ствима помаже реализацију Фестивала.

Опера на води
Велики јубилеј – 150 година нашег нацио
налног театра обележен је великим музичкосценским спектаклом „Опера на води”, на Сава
променади уз учешће комплетног ансамбла Опе
ре Народног позоришта. Јединствени концерт на
отвореном био је прилика за нашу публику да на
једном месту, и то крај саме реке, чује више од
две стотине извођача и програм сачињен од нај
популарнијих арија, дуета и хорова из познатих
опера, под диригентском управом маестра Деја
на Савића, а уз наступ специјалног госта – про
слављеног српског виолинисте Јована Колунџије.
Богат програм је пресек свега што Београдска
опера може да понуди, са оркестром, хором и вр
сним солистима који су се сви нашли на сцени.
Своју 150. сезону Народно позориште провешће
више радно, о чему сведоче и скеле око позори
шног здања, у коме ће се и током грађевинских
радова одвијати позоришне представе.

Београдски сусрети писаца

Римско наслеђе
У Галерији САНУ отворена је изложба „Римски
лимес и градови на тлу Србије”. Археолошки ин
ститут представио је богато наслеђа остало иза
18 римских царева рођених на простору наше
земље. Изложени су предмети из некропола Ви
минацијума и војног логора Сингидунума. Пр
ви пут су посетиоц
 и могли да виде римски мач
откривен 1973. на Великом Калемегдану, неке
предмете ископане шездесетих година, а тек
недавно комплетиране, као и оне који су при
падали породицама, трговцима, занатлијама,
лекарима. Поставка је обухватила период од 1.
до 5. века, а предмети су стигли из десет музеја
из разних крајева земље, које је публика могла
да види до септембра 2018. године.

Најв ећ а међун ар одн а изл ожба сав рем ен е
уметности у Србији – 57. Октобарски салон, одр
жан је у Београду од 15. септембра до 28. окто
бра. Програм је реализован на пет локација и
представио је радове 72 аутора. Актуелно изда
ње салона носило је назив „Чудо какофоније”.
Овогодишњи салон није имао централну по
ставку. Изложба „Чудо какофоније” дешавала
се у неколико галеријских простора, први пут
и у галерији САНУ. Захваљујући добрим галериј
ским условима ту су представљена дела Велич
ковића, Кифера, Тома Сакса. Кустоски тим 57.
Октобарског салона, уметничко-животни пар
Гунар и Даниел Кваран, актуелном изложбом
истакли су различитост, вишегласје уметничког
израза. Њихова идеја је била да кроз различите
медије – видео, скулптуру, слику, перформанс
– 57. Октобарски салон истакне какофоничну
структуру уметничке продукције која потире
националне, расне и друге сродне категорије.

Зграда Битеф театра
нуо публику на размишљање у каквом то свету
живимо. Представом „Одило. Затамњење. Ора
торијум” гледаоци су уведени у главну темат
ску линију Битефа – а то је третирање феномена
екстремне деснице у савременој Европи и свету,
феномена десног популизма, ауторитарних ре
жима, разних видова неслобода, ксенофобија и
расизма. Представа „Свита број 3 Европа” осли
кава стање у земљама Европске уније, када је
реч о поштовању основних вредности. Предста
вом „Реквијем за Л.” чији су аутори композитор
Фабрицио Касол и прослављени кореограф Ален
Плател, у извођењу познате белгијске компаније
„Ле бале се д ла бе”, 22. септембра 2018. године
у Сава Центру завршен је 52. Битеф фестивал.
Затварању Битефа присуствовала је премијерка
Ана Брнабић, која је изјавила да је овај фести
вал један од најбољих, ако не и најбољи амба
садор културне сцене у иностранству.

У Скупштини града Београда 20. септембра
2018. године свечано су отворени 55. Београдски
међународни сусрети писаца који су окупили 38
аутора из 24 земље, који пишу на 20 језика. Пред
седник Удружења књижевника Србије, Радомир
Андрић, у свом обраћању истакао је да Београд
ски сусрети писаца припадају најзначајнијим
догађајима у култури Београда и Србије. Посеб
ни саветник министра културе и информисања,
књижевник Драган Хамовић, подсетио је да када
су настајале или се обнављале државе као што
је Србија и када су народи, као што је српски, те
жили ка слободи, борили се за своје име и место
под сунцем, било је саморазумљиво да писци да
ју смисао и смер тој борби. Писац и председник
Управног одбора УКС-а Миодраг Јакшић пред
ставио је све учеснике манифестације, посебно
добитнике награде „Повеља Мораве” Милисава
Миленковића и Атилу Саба Палоца (Мађарска).
Овогодишњи књижевни сусрети били су у зна
ку неколико годишњица: 150 година од рођења
Алексе Шантића, 125 година од рођења Милоша
Црњанског, 120 година од рођења Десанке Мак
симовић и Растка Петровића, 120 година од рође
ња Федерика Гарсије Лорке и Бертолта Брехта.

Педесети Бемус
Јубиларни, златни, 50. Бемус отворен је 10. окто
бра 2018. године у Сава центру наступом једног од
највећих виолиниста данашњице, Најџела Кене
дија, који је извео дела од Баха до Гершвина. Током
јубиларног Бемуса одржано је девет концерата уз
учешће истакнутих уметника, ансамбала и хоро
ва. Да поменемо Хор Словеначке филхармоније,
пијанисту Вадима Руденка, солисте Берлинске
филхармоније, Бродски квартет, Симфонијски
оркестар и Хор РТС, Београдску филхармонију...
Покровитељ Бемуса био je град Београд.

Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Шест стотина година
манастира Манасије

Т

ридесетак километара
од аутоп ут а Бео г рад–
Ниш, два километра се
верозападно од Деспо
товц а, у жив оп ис ној
клисури коју чине обронци плани
не Бељанице, налази се манастир
Манасија.
Ове године, 5. августа почело је обе
лежав ањ е шестсто год ин а од зав р
шетка овог здања, за које стручњаци
тврде да је врхунско остварење срп
ске архитектуре позног средњег века.
Литургијским сабрањем у манастир
ској цркви „Света тројица”, почетак
обележавања овог великог јубилеја
означио је патријарх српски Иринеј
са свештенством Ресаве.
Ман ас тир је зад уж бин а дес пот а
Стефана Лазаревића, сина кнеза Ла
зара и царице Милице, који је титулу
деспота добио за војничке заслуге у
бици код Ангоре 1402. године. Стефан
је остао упамћен у народу као уман
државник, вешт дипломата, храбар и
образован човек, који је после Косов
ске битке поново организовао српску
државу, преуредио унутрашњу упра
ву и учинио много на унапређива
њу културе, нарочито књижевности,
којом се и сам бавио. Деспот је 1403.
године од обновљеног Београда начи
нио српску престоницу.
Градња и живописање манастира
трајали су нешто више од једне деце
није, од 1407. до 1418. године, када је
деспот својој задужбини издао пове
љу, снабдео је свим богослужбеним
предметима, а, у жељи да постане и
важно културно средиште, у манастир
је довео и учене монахе.
У Манасији је 1429. године сахра
њен ктитор – деспот Стефан. И мана
стир Копорин, који се налази недалеко
од Велике Плане, сматрао се задужби
ном дес пота Стеф ан а Лаз ар ев ић а.
Крајем 2006. године у Манасији је от
кривена деспотова гробница, у југоза
падном делу цркве, и то је било једно
од најзанимљивијих открића у овом

манастирском здању. Потврду о томе
дала су систематска археолошка и ан
трополошка истраживања и поступци
доказивања аутентичности његових
моштију, у које је била укључена еки
па стручњака из Републичког завода
за заштиту споменика културе, као и
из других научних области. Неоспор
но је потврђен заједнички ДНК ланац
оца и сина – кнеза Лазара Хребељано
вића и деспота Стефана.
Ман ас тир Ман ас иј а је вел ик и и
знам ен ит ман ас тирс ки комп лекс.

Сврс тан је у категор ију спом ен ика
од изузетног значаја, како због својих
историјских и архитектонских вред
ности, тако и због изузетног живопи
са. Храм је посвећен светој Тројици
и грађен је у духу моравског гради
тељс тва, мад а су мајс тор и у нек им
фазама градње одступили од уоби
чајених елемената моравске школе:
уместо камена и опеке, црква је зи
дана каменим тесаницима и танким
слојем малтера. Храм има облик пе
токуполне грађевина, која у основи

има правоугаоник са уписаним кр
стом. Улази у ред највећих објеката
моравског градитељства: дугачак је
34,5 метара, а централна купола је
вис ока око 25 метар а. Ман ас иј а је,
такођ е, кар актер ис тичн а и по изу
зетном манастирском утврђењу, ко
је се састоји од 11 импресивних кула
међусобно повезаних масивним зи
дом, међу којима посебно доминира
донжон кула, познатија као Деспото
ва кула. Куле су правоугаоне, изузев
две шестоугаоне и једне у облику ква

Манасија (Ресава), црква Свете тројице (1418)

ЗАЧЕТНИК САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ – АЛЕКСАНДАР ВУЧО

Тајне зимзелене змије

К

њижевна дела, као и њихови ауто
ри, имају своје судбине. Оне мо
гу бити срећне, блиставе у своје
време и славити пишчев дар. Мо
гу бити обичне, или краткотрај
не, недоречене и нејасне. Књиге могу бити
несхваћене; на неке се заборави као да никад
нису биле написане, а некима се изгуби сва
ки траг. Неке се, каквим чудом, појаве после
много година.
Мини роман за децу од дванаест прича под
називом „Верина открића” објављиван је у „По
литици за децу” у наставцима, од априла до ју
ла 1931. године. Сва је прилика да је био веома
радо читан, али се од тада ова проза није штам
пала и на њу се заборавило. То је необично јер
до тада у оновременој српској књижевности
за децу није било гласа који би говорио тако
слободно, подстицао на бунтовништво и уно
сио потпуно нове теме и мотиве у књижевна
остварења. Како је могуће да их ни њихов пи
сац, извесни Чика Аца, нити било ко други, ни
је поклонио деци на читање?
Када су се, после више наставака, завршиле
Верине необичне пустоловине, већ следећег че
твртка, у „Политици за децу”, Чика Аца је свој
псеудоним заменио новим, звучнијим, ориги
налнијим и познатијим – „Аскерланд”. Тада се,
из истог пера, појавила у наставцима чувена по
ема „Подвизи дружине Пет петлића”. А кад је њу
завршио, Аскерланд ће објавити песме „Како је
кит дошао до Станимировог новца” и „Сантату
зин папагај”. Било је то у новембру 1931. године
и тиме се сарадња овог писца са „Политиком за
децу” завршила не само за ту годину, већ и за
многе које ће доћи после ње. С временом нико
више није доводио у везу Чика Ацу и Аскерлан
да и приче су пале у заборав.
После Другог светског рата, овај књижевник
посветиће се филму у великој мери, али ће сво
јим радом остати и заговорник стварања модер
не књижевности за децу преко учешћа у раду
новог часописа „Змај”, у чијем ће уредништву
бити од првог броја. За децу ће, колико је по
знато, написати још и поеме: „Сан и јава хра

брог Коче” (1957) и „Момак и по хоћу да будем”
(1970). Био је то нико други до Александар Ву
чо, кога сматрамо зачетником савремене књи
жевности за децу.
Већ у овој раној Вучовој прози појављују се
мотивски и тематски кругови карактеристич
ни за његово касније стваралаштво. Богати и
неочекивани, модерног израза, веома су зани
мљиви и разноврсни, неспутани било каквим
оградама и смели. То су светови оформљеног,
комп лекс ног пис ца и пес ник а кој и поз нај е
светску литературу за децу. Они су бајковити,
али и те како представљају и свет модерног де
тета. А дете које Вучо описује, отвор ено је за
доживљаје, радознало, бунтовно и
своје. Оно је самостално и не во
ли да га кроте. Дете је личност и
писац ту личност уважава. Вучо
ва хероин
 а ће понекад доћи у су
коб са одраслима, али ће углавном
настојати да испуни оно што се од
ње тражи у срећној и добростоје
ћој пор одици која има услова да
јој пружи, такорећи, све.
Ликова као што је главна јунаки
ња Вера није било до тада у нашој
књижевности за децу, а у скоријој
будућности биће их још мање јер
се доласком Другог светског рата
мењају епохе и биће потребно много времена
да се опет успостави благостање у коме је жи
вела Вучова јунакиња. Другим речима, Вера је
срећно дете. Њен дух је отворен и за игру и за
учење. А свет њене маште практично нема гра
ница. Зато и ликови који долазе у додир са њом
морају бити необични.
Сви они: пас Шапа, лукави паук, прачовек и
гигантосаур, својеглави Месец, број три или ко
либри, добро се осећају у фантастичном окру
жењу, било да се у њега улази преко сна, игре
или баштенске ограде. Они су дечја надоградња
једноличне свакодневице, нешто што је драго
цено, што обогаћује суморна кишна поподнева.
Они омогућују излете у непознато и необично,
неочекивано, а понекад и страшно. Често су ова
маштовита путовања у којима Вера учествује

испреплетана са новинама у тадашњим науч
ним сазнањима и опасним доживљајима који
прете да се трагично заврше. Спознаје о свету
не штеде главну јунакињу а њена радозналост
и брзоплетост имају своју цену, која је, у крајњој
линији, цена одрастања.
Прича „Тајанствена кућа и Верина сенка” пра
ви је трилер. То је фантастика са снажним еле
ментима хорора. Сличне карактеристике имају
и приче „Месечева подвала и гигантосаур” и
„Паметни гуштер”. „Сапун самоубица и брбљива
риба” има елементе праве ониричке фантасти
ке, готово некоришћене у уметничкој књижев
ности за децу код нас. Приче су духовите; хумор
је њихов важан зачин, а постоје и
излети у друштвену сатиру, као у
„Уображеним бубама”.
Све су то, уостал ом, елем ент и
надреалистичког поступка, какви
ће се касније појавити у главном
Вучовом делу за децу, поеми „Под
визи дружине Пет петлића” где ће
се такође јавити фантастичке визи
је, сан и бекство од реалности, арго,
љубавна нота и слободан стих.
Мотиви бунтовништва, бежања,
предузимања безизгледних акци
ја појављују се најпре у „Вериним
открићима”. Сваки од јунака дела
тан је и има иницијативу. Дете, његова сенка,
број три, сапун, пајац, ћопави коњ или било ко
други, хоће да буде господар своје судбине. Дете
хоће да посегне за месецом и да му очита лек
цију што се стално губи и премешта, број три
не жели да остане у задатку у коме му није ме
сто, већ полеће да изброји звезде, сапун ће се
радије бацити у воду него чекати да га троше
мало-помало, сенки се допала слобода и неће
да се врати својој власници, пајац бежи јер је
пожелео да упозна свет, и томе слично, коњ хо
ће да помогне другима у невољи. Живот је пун
дивних могућности и сваки од јунака жели да
их упозна. Спремност да се свет открије огром
на је и незадржива. Зато ограде и норме доброг
васпитања и уобичајеног понашања одраслих
не одговарају увек дечјем свету. Укалупљива

драта. Око утврђења је некада посто
јао и дубоки шанац.
Иако је био опас ан снаж ним зи
дом и утврђ еним кулама, Турци су
освојили манастир већ 1439. године,
а 1456. га и запалили. Након тога, ма
настир је био више пута пљачкан и
пустошен. Са цркве је скинут и олов
ни кров, због чега је део фресака не
повратно изгубљен. Османлије су у
овом манастиру остале све до 1718.
године, када су дошли Аустријанци.
Аустријска војска је у припрати држа
ла барут који је експлодирао и готово
разнео целу грађевину. Нова припра
та подигнута је 1735. године. Обнова
манастирске цркве започела је 1806.
и настављена 1810. године. У време
игумана Исаија, а уз помоћ Кнежеви
не Србије, цео манастир је обновљен
и кров цркве је добио нови лимени
прекривач. Први већи конзерватор
ски радови на манастиру завршени
су 1845. године. Осамдесетих година
двадесетог века обновљен је стари и
сазидан нови конак (1977), са капе
лом посвећеном деспоту Стефану; по
дигнуте су економске зграде, ископан
бунар и обављени други важни радо
ви. У комплексу манастира Манасија
налази се и зграда трпезарије.
Због честих разарања манастира
уништена је скоро половина живописа
у њему. Композиције које су сачуване
плене лепотом, богатством ликовног
израза, префињеним изгледом и мај
сторском израдом. Данас ретко ко од
посетилаца не остане задивљен пред
око 500, од некадашњих 2.000 квадрат
них метара фресака.
Манастир Манасија познат је и по
том е што је у њем у рад ил а чув ен а
Ресавска преписивачко-преводилач
ка школ а. Књиге из ове рад ио н иц е
биле су веома квалитетне, поуздане,
добро урађене, готово без грешака у
речима и слогу. Од оснивања па све
до сеобе Срба 1690. године Манасија
је стециште учених монаха који не
гују књижевност и преписивачку де
латност. Књижевни рад у овој школи
је имао вел иког утиц ај а и ван гра
ница тадашње Србије. Посебно је био
плодоносан у време Константина Фи
лозофа, који је био и биограф деспо
та Стефана.
Манасија је данас женски манастир,
чије се сестринство здушно посвећу
је молитви и очувању манастирског
комплекса и живота у њему. У мана
стиру се сваке године, крајем августа,
одржава увелико позната манифеста
ција Дани српског духовног преобра
жења, која подсећа на значај и улогу
коју је овај манастир имао у историји
Србије и српског народа.
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ња сваке врсте сметају јунацима и представљају
препреке које они неустрашиво желе да прева
зиђу по сваку цену.
Вучо је и у „Верина открића” убацио две пе
сме. Прва, под називом „Зимзелена змија”, коју
рецитује паметни гуштер, звани Жућкасти Пето
печатник, веома је необична од наслова до по
следњег стиха. Читалац и данас остаје збуњен
пред описима зимских пејзажа натопљених ат
мосфером страха, с једне стране, и пред свешћу
да се песник игра не би ли забавио децу, без
икаквог устручавања. Каламбури које ствара,
необичне слике, поигравања римом и звуков
ним асоцијацијама делују бравурозно. Прави
смисао песме, међутим, измиче – осим што мо
жемо рећи да тајанственост и противуречност
леже у њеној суштини.
Друга песма, без наслова, саставни је део при
че „Месечева подвала и гигантосаур”. И она се
уклапа у прозни текст јер је у доколици певуцка
гигантосаур лично, а присећа је се његов при
јатељ, прачовек, обраћајући се малој Вери. И
веселија је од претходне, али се и она игра са
могућностима датим огромним створењима ко
ја себи могу дозволити све, па и да прогутају
део пејзажа, послуже се дрвећем као чешагијом,
или се поиграју звездама. У њој прави смисао
лежи у поигравању не само садржином, већ и
формом песме и жељом песника да својом нео
бичношћу забави дете. Стога су обе ове песме у
нашој књижевности неупоредиве.
Песме „Сантатузин папагај” и „Како је кит до
шао до Станимировог новца” носе атмосферу
појединих прича у „Вериним открићима”. Обе
имају социјални карактер и представљају ди
ректну критику високих слојева који себи могу
да дозволе све што пожеле, а истовремено се ру
жно понашају према онима који су им потчиње
ни и презиру сиромашне. Прекоокеански брод
и један отмени хотел стецишта су окупљања та
квог света и згодно место да се у њему догоде
неочекивани догађаји какви су освета једног
кита или бекство малог папагаја који је повод
великој муци особља хотела. Истовремено, оне
су иронијски интониране и хуморне. Обе карак
теришу исто версификаторско умеће, велика ла
коћа и енергија с којом песник пева, необична
поређења и друге стилске фигуре, и наравно,
необичност ситуација на нивоу чуда.
Због свега тога, ова заборављена дела, која се
појављују пред читаоцима под називом „Зимзе
лена змија” у издању РТС Издаваштва, предста
вљају и куриозитет и праву гозбу за радозналог
читаоца.
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ИЗ РАДА ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
ФОНДАЦИЈА ЖАБЉАК,
ШАВНИК И ПЛУЖИНЕ

Тринаести наградни
конкурс „На извору
Вукова језика”

Учеснице песничких Видовданских сусрета

ЧАЧАК

Видовданске
награде за успешне
задужбинаре
Традиционална приредба „Следбеници Вука
Караџића – у сусрет Видовдану”, коју организу
је Огранак Вукове задужбине у Чачку – Удру
жење „Чувари дела Вука Караџића”, одржана
је 25. јуна, у Галерији Народног музеја. Ства
рал аш тво и бројн а приз нањ а кој а су доб ил и
задужбинари, окупили су ауторе и представ
нике култ урн их и образ овн их инс тит уц иј а,
кој и су том приликом сум ир ал и резултате и
представили се прозним одломцима, пое зи
јом, монографијама, хроникама... Некима од
њих припала је и новоустановљена „Видовдан
ска награда” овог удружења, која ће се и убу
дуће додељивати за допринос раду огранка и
личне резултате постигнуте на вуковском путу.
Награду чине књиге самих задужбинара ства
ралаца, а неколико добитника су активни чла
нови Управног одбора огранка.
Председница Удружења мр Гроздана Кома
динић, добитник „Вукове награде” КПЗ Србије,
поздравила је присутне цитирајући Андрића
речима да „човек умире два пута, једном, ка
да физички умре и други пут, када га забораве”,
па управо зато, ово удружење настоји да кроз
стваралаштво, које нас повезује у једну велику
духовну породицу – православље, сачува трај
но у памћењу људско дело. Подсетила је и да је
етноним „Србин” један од најстаријих у исто
рији језика.
Милица Баковић је одржала пригодну бесе
ду о Видовдану као верском и историјском пра
знику, који у српском народу има митолошки и
трагичан значај, а посвећен је Косовском боју и
цару Лазару, српском великомученику, кога је
турски цар Мурат посекао 28. јуна 1389. године,
а сахрањен је у манастиру Раваница код Ћупри
је. Милица Баковић је активна и у Завичајном
друштву „Чачани”, у коме је организовала неко
лико запажених књижевних вечери.
Никола Ника Стојић, књижевник и професор
из Гуче, добио је награду за животно дело Удру
жења књижевника Србије, објавио је више од
60 ауторских и коауторских књига, добитник је
„Вукове награде” КПЗ Србије.
Делфина Рајић, директорка Народног музеја,
чија су врата увек отворена за сарадњу са овим
сродним удружењем, такође носилац „Вукове
награде” КПЗ Србије, добитник Златне медаље
председника Републике Србије 2017. године и
бројних других признања, представила је бога
ту издавачку делатност своје установе, која ба
штини капитална дела локалне и националне
историје.
Књижевник Мићо Миловановић добитник је
награде „Сребрни витез” на 8. Међународном

литерарном форуму у Иркутску у Русији за ро
ман „Молитва за оца Прохора”, а његова књига
стигла је и у Хиландар...
Оливера Крупеж, дугогодишњи професор и
директор ОШ „Милица Павловић”, председник
Подружнице Друштва за српски језик за Мора
вички округ, докторирала на тему „Корпус срп
ске књижевности у образовном и васпитном
процесу”, поменула је и нову књигу прича Сла
ђане Парезановић, директорке Школске управе,
која „отвара срца” и истакла да деци треба по
нудити што више духовног богатства.
Данијела Микић Ковачевић реализовала је
пројекат „Завичајни писци у оку професора”,
низ радионица са талентима, освајала награде
и приказала многа књижевна дела.
Радмила Рубаковић, председница Књижевног
клуба „Драгослав Грбић”, аутор бројних књижев
них и сценских програма у граду, успела је на
кон много година да окупи 37 песника, сабере
њихово стваралаштво и приреди Зборник „Ча
чански песнички хоризонти”, који ће ускоро иза
ћи из штампе, а за дугогодишњи рад са младима
предложена је за награду УНЕСКО.
Бојана Јакшић, неуморни хуманиста, иза ко
је су бројне хуманитарне акције и донације, ове
године ће обележити 20 година рада на челу Ко
ла српских сестара, говорила је своју ауторску
песму „Косово моје”.
Новинар Зорица Лешовић Станојевић добила
је „Златну значку” КПЗ Србије за допринос кул
тури и неколико важних песничких награда, а
заступљена је као песник у бројним зборници
ма и антологијама.
Песникиња Милица Мима Дмитровић доби
ла је неколико запажених песничких награда и
имала више промоција у Хрватској и Србији, а
ове године обележава 50 година од објављива
ња своје прве књиге.
Драгана Ђурковић Тошић, највише награђи
вана чачанска поет
 еса, припрема нову књигу.
Светлана Вучковић је остварила необично књи
жевно вече преко Радио Москве са тамошњим
преводиоцем у емисији „Као полица за књиге”.
Јасминка Марић Глишовић, учитељица ОШ
„Вук Караџић”, и овога пута је, као и неколико
година уназад, припремила рецитал са својим
одељењем 2/1, а Мила Ћосовић, својевремено
чланица ансамбла „Ђердан”, награђена је за ду
гогодишњу подршку и музичку сарадњу.
Милосав Обућина написао је 20 разнор од
них књига и постао члан Удружења књижев
ника Србије.
Делимир Стишовић потписује бројне хронике
села и родослове, а одборник др Предраг Ружи
чић, не одустаје од научних истраживања и пу
блицистичког рада. Музички програм су песмом
оплемениле Милица Матовић и Андреа Доневић,
професорка и ученица ОШ „Милица Павловић”.
Неко је рекао да „човек није оно што мисли да је
сте, већ оно што ради”, а Вукови задужбинари по
свему судећи вредно и посвећено раде…
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На спомен-комплексу „Вукови коријени” у
Петњици код Шавника одржана је тринаеста по
реду манифестација под називом Наградни кон
курс Петровдански ђачки вијенац. Организатори
овог културно-образовног скупа су Фондација
Вукове задужбине Жабљак, Шавник и Плужине
и ОШ „Душан Обрадовић” са Жабљака.
Централни део програма било је уручење на
града ученицима основних школа у Црној Гори
– учесницима конкурса за литерарне, ликовне
и резбарске радове, који су објавили Фондација
„Вукова задужбина” и ОШ „Душан Обрадовић”.
Ове године приспело је више од 150 литерарних,
ликовних, везених и ручних радова ученика из
25 црногорских основних школа.
На основу одлуке стручног жирија, проглаше
ни су најбољи радови у више категорија. Анка
Жугић, у име Фондације и у име жирија, иста
кла је да су оволико интересовање и квалитет
радова задали тежак задатак жирију да изабере
најбоље и да је штета што нема могућности
за више награда, јер је много више аутора при
спелих радова.
У категорији ручних радова на тему „Из ри
знице старих заната” жири је за најбољи про
гласио рад Јована Драганића, ученика школе у
Петровићима код Никшића. Други је Ђорђе Па
вловић, „Орјенски батаљон” из Бијеле, а трећи
рад Софије Шћепановић, ученице Образовног
центра из Шавника.
У конкур енц иј и ликовн их рад ов а на тем у
„Моје радно мјесто” најбољим је рад Илде Кур
пејовић, „Октоих” из Подгорице. Друга награда
припала је Павлу Дропцу, „Сутјеска” из Подгори
це, а трећа Данијели Маџаревић, ученици Обра
зовног центра из Плужина.

Славица Гар оња, књижевна историчарка,
фолклориста, критичар и књижевница, у две
књиге „Врт тајни” и „ Врт наде” објединила је
српску женску приповетку до 1950. године и
од 1950. до данас. У првој књизи која обухвата
цео век, од 1854. до 1950. године, заступљено
је 15 ауторки са 35 приповедака, тематски и
стилски разноврсних. Неке књижевнице по
знате су јавности, а многе од њих заборављене.
Све оне имају специфичан стил, који одаје то „
женско” перо (Милица Стојадиновић Српкиња,
Драга Гавриловић, Милка Гргурова, Даница
Марковић, Милица Јанковић, Милка Жици

на, Исидора Секулић, Лепосава Мијушковић,
Јела Спиридоновић, Анђелија Лазаревић, Фри
да Филиповић...).
Приповетке су специфичан жанр, који је тешко
писати, а ауторке у овом првом веку нуде неоче
кивано тематски и језичко-стилски нова оства
рења. Славица Гароња имала је веома тежак и
одговоран истраживачки посао – да изабере
које би приповетке нашле место у овој антоло
гији како би биле заступљене стилске епохе и
правци у распону од једног века: реализам, кри
тички реализам, неореализам, модернизам, ин
тимистичка проза и песма у прози, као и кратка
прича. Ишчитавањем поменутих приповедака
стиче се утисак о једном времену бурних дога
ђања – два светска рата, њиховим последицама,
месту жене и њеном поимању онога што се зби

Ћирилица пише срцем
Поводом празника Светих Кирила и Методија,
који се обележава као дан словенске писмености,
Завичајно удружење Срба „Коријени” је по тради
цији организовало низ предавања и радионица
под називом „Ћирилица пише срцем”. Мото ово
годишњег програма, који је одржан од 23. до 26.
маја, био је „Лепа реч и гвоздена врата отвара”.
Предавање под називом „Пепељуга је писала
ћирилицом” одржала је Данијела Ерор, а у сали
Црквене општине Сомбор јереј Бранислав Шија
чић одржао је час веронауке у оквиру којег је го
ворио о значају ћирилице и свете браће Кирила
и Методија, као и њихових ученика светих Анге
ларија, Саве, Горазда, Климента и Наума.
У оквиру манифестације додељене су награ
де за најлепшу ћириличну свеску. Прегледано
је више од 250 страна лепог ђачког ћирилич
ног рукописа, а жири је наградио најбоље уче
ничке радове.
Гости програма били су писци из Горњег Ми
лановца, Живанка и Драган Васић, Радош Мар
ковић и Милеса Илић, која је уприличила и
своје књижевно вече и промоцију књига. Они
су током три дана гостовања обишли основне
школе у Гакову, Стапару и Чонопљи и одржали
низ песничких радионица и сусрета са ђацима,
који су им говорили и своје дечје стихове. Ради
оницу калиграфије у Читаоници је организовао
Влада Ђурковић.
У петак 25. маја Коло српских сестара Сомбор
одржало је промоцију програма „Ћирилица пише
срцем” на главној улици, где су чланице кола са
својом председницом Наталијом Олуић уредиле
штанд и лепим речима отварале гвоздена врата.
Испред Храма Светог великомученика Георгија,
чланице су украсиле штанд везеним пешкирима,
старим „куварицама” и столњацима извезеним
лепим порукама на ћириличком писму.
Да лепа реч и гвоздена врата отвара, доказа
ли су многобројни Сомборци који су прилазили

Учесници манифестације „Ћирилица пише срцем”, Фото ЗУС „Коријени”
Рад Сандре Ђукић из ОШ „Вук Караџић” из Бе
рана победио је у конкуренцији ликовних радо
ва на тему „Црно језеро бисер Дурмитора”. Други
је рад Василија Печурице, „Октоих”, треће место
припало је раду Кристине Масловарић, „Душан
Ђукановић” са Лукова код Никшића.
У конкур енц иј и ликовн их рад ов а на тем у
„Рука руку мије, образ обадвије”, најбољи је рад
Катарине Вукотић, „Браћа Рибар” из Никшића.
Другу награду освојила је Андреа Вукчевић, „Вук
Караџић” из Подгорице, а трећу Милица Јовић,
„Михаило Жугић” из Оџака код Пљеваља.
У конкуренцији литерарних радова на тему
„Љубав је најљепши дар живота”, прва награда
припала је Нади Кнежевић из ОШ „Олга Головић”
из Никшића, друга Катарини Лончар ученици
ОШ „Душан Бојовић” из Жупе код Никшића, а
трећа Канити Перочевић, ОШ „Србија” из Бара.

Витомир ШПАЊЕВИЋ

Најбоље српске
женске приповетке
Славица Гароња: „Врт тајни”
и „Врт наде”, Вукотић медија,
2016. и 2017, Београд

СОМБОР

„Врт тајни”

„Врт наде”

вало. Заправо, ове приповетке су једна лепеза,
раскошна, један врт тајни у који се улази у на
ди да ће антологија имати свој наставак који ће
обухватити период од 1950. до данас.
И, заиста, у „Врту наде” налазе се савремене
женске приче чију основу чини дубоко урба

штанду и ћирилицом исписивали најлепше по
руке. Подршку за очување ћирилице дали су и
планинари Удружења „Др Радивој Симоновић”,
ученици ОШ „Петар Драпшин” из Турије, који су
били на екскурзији и обиласку знаменитости овог
бачког града, затим корисници Дневног боравка
ШОСО „Вук Караџић”, свештенство и многоброј
ни грађани Сомбора и околине. На крају је остала
велика порука на паноу испред цркве: „Поштујмо
туђе, а волимо и чувајмо оно што је наше”.
Програм је завршен књижевном вечери по
свећ ен ом рус кој пое з иј и. Стихов е Пуш кин а,
Љермонтова, Јесењина, Цветајеве, Ахматове,
Блока, Константина Симонова, говорили су Да
нијела Ерор, координатор овогодишњег програ
ма, и Влада Ђурковић. Специјални гост је био
Немања Голубић, који је виртуозним музици
рањем оплеменио књижевне вечери.

СомборЊуз

ни доживљај живота савремене жене. Простор
је Балкан, који је вечито кризни простор ег
зистенције, а теме прате свакодневна збива
ња, место жене, али и мушко-женске односе. У
„Врту наде” је заступљено 20 женских припо
ведача са 43 дела, што значи да је овај пери
од, који је краћи, донео више аутора стилски
разл ич ит их, али вео м а акт уе лн их (Светла
на Велмар Јанковић, Јара Рибникар, Вида Ог
њен ов ић, Гроз дан а Олуј ић, Љуб иц а Арс ић,
Љиљана Ђурђић, Гордана Ћирјанић, Јелена
Ленголд...). Славица Гароња даје краће био
графије, као и фотографије ауторки, што још
више изазива читаоца да зарони у овај чуде
сни свет речи и чини да приповетка, у овом
брзом времену, постане веома интригантна. И
саме корице књига на којима су женски ли
кови, дела сликара Петра Добровића из 1927.
године и Оље Ивањицки, просто позивају да
се завири у вртове тајни и наде, па је због тога
избегнуто помињање жена које су дале печат
српској приповеци.

Катарина ГРАНАТА САВИЋ
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Представљање Данице за младе у школској библиотеци

ОШ „Владислав
Рибникар”
Даница за младе, школски забавник
за 2018. годину, представљен је 7. ју
на 2018. године у школској библиоте
ци са ученицима четвртог пет и петог
један и наставницама, Нином Радић
и Данијелом Никић.
Дан иц у за млад е учен иц им а je
представила Љиљана Симић, уредни
ца Вуковог читалишта. Она је говори
ла о значају овог школског забавника,
о Владислави Војновић, књижевни
ци и драмском писцу, као и о значају
Змајевих дечјих игара које су се ове
године, почетком јуна, одржале 61.
пут у Новом Саду, под слоганом А ра
дост песму пева.
Наш им учен иц им а предс тав ил и
су се и књижевници Божидар Пешев
и Рајко Лукач, који су говорили сво
је стихове из Данице за младе и раз
галили присутне ђаке. На крају овог
литератног дружења ученици петог
један, Мина и Михаило Ивошевић,
читали су песме из овогодишње Да
нице за младе.
Учен иц и седм ог пет ОШ „Влад и
слав Рибникар”, са одељенским ста
реш ин ом Мирј ан ом Михајл ов ић и
библиотекарком Мирјаном Шошкић
посетили су Вукову задужбину 27. сеп
тембра 2018. поводом Дана Европске
баштине – Уметност дељења. Разгова
рали су са Љиљаном Симић о програ
мима Вукове задужбине и упознали
се са Домом Вукове задужбине – спо
меником културе од великог знача
ја за град Београд. Присуствовали су
предавању др Ненада Ивановића, на
учног сарадника из Института за срп
ски језик САНУ, поводом 200 година
од објављивања Вуковог Рјечника, уз
видео презентацију изложбе о српској
лексикографији „Вукова соба”, која је
тим поводом отворена у Тршићу на
85. Вуковом сабору у новом Културнообразовном центру „Вук Караџић”.

Мирјана ШОШКИЋ

широј публици мање познате детаље
о животу Вука Караџића, његовом ра
ду на Рјечнику, пријатељству са Јерне
јем Копитаром и Јакобом Гримом. Део
излагања посветила је и Мини Кара
џић, изузетној жени, чија је помоћ Ву
ку била посебно драгоцена.
Посетивши Вукову задужбину наши
основци су се осведочили да ова ин
ституција на најбољи начин допри
нос и очув ању свес ти о богатс тву и
значају наше културне традиције.

Јелена ПЕТКОВИЋ

са ручно сликаним мотивима каме
ног моста, подигнутог крајем 18. века
преко реке Поњавице.
Домаћин Бобан Арсић, председник
МЗ Плочица, и вредни ученици ОШ
Ђура Филиповић и љубазна директор
ка школе, Живана Јованов Петровић,
и Ђура Брзак, учитељ у пензији, који је
био иницијатор ових игара, купили су
неколико примерака Данице Вукове
задужбине. Захваљујемо на сарадњи
и лепом дружењу. Љубомир Милути
новић, управник Вукове задужбине,
и Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта, били су гости на овом так
мичењу деце и поклонили су школи у
Плочици књиге Вукове задужбине.

Љиљана СИМИЋ

ОШ „Никола Тесла”
Чланови литерарне и новинарске
секције ОШ „Никола Тесла” из Бео
града, 27. септембра 2018. имали су
прилику да у оквиру Дана европске
културне баштине у Вуковој задужби
ни присуствују предавању др Ненада
Ивановића из Института за српски
језик САНУ. Излагање је било посве
ћено Вуковој лексикографији и две
стагодишњици Вуковог Рјечника, као
и представљању изложбе посвећене
овој теми која је недавно отвор ена

ноћу”, и Љиљаном Симић, уредницом
Вуковог читалишта. Светлана Томић,
ауторка књиге о Мини Караџић, ко
ја живи и ради у Бечу, надахнуто је
говорила о овој изванредној Српки
њом 19. века, рођеној пре 190 годи
на, чији рад још није довољно познат
широј српској и аустријској јавности.

Заборављене игре
и вештине
У банатском селу Плочица, у ковин
ској општини, крајем септембра одр
жано је десето, јубиларно, такмичење
у заборављеним играма и вештинама
деце, у коме су учествовали ученици
основних школа Десанка Максимовић
и Јован Јовановић Змај из Ковина, Ђу
ро Филиповић из Плочице, Жарко Зре
њанин из Кореновца, Моша Пијаде из
Иванова и КУД Жисел из Омољице.
Такмичили су се у зврцању сличица
на банак, гађању праћком кестењем,
тапкању, игри слика-бело, прављењу и
преношењу бунара од шапурина, руч
ном круњењу кукуруза, преношењу ја
ја кашиком, терању точка... Био је то
диван догађај са децом, учитељима,
наставницима и родитељима који се
одржао у природном окружењу, див
ном школском дворишту и игралишту,
где се развијају свестраност, радне на
вике и здрави стилови живота деце и
младих. Ученици осмих разреда про

Млади школарци из ОШ „Никола Тесла” у Вуковој задужбини
у Београду и која ће преко Лознице
и Тршића проћи многим градовима
Срб иј е. Чул и смо мног о зан им љи
вих података и с предавачем разме
нили своја размишљања о значају и
специфичностима Вуковог лексико

ОШ „Раде Кончар”
Два века од објављивања Вуковог
Рјечн ик а био је пов од да учен иц и
старијих разреда ОШ „Раде Кончар”
са својим наставницам а Драган ом
Миловановић, Љиљаном Марковић
и Јеленом Петаковић посете Вукову
задужбину. Љубазан позив Љиљане
Симић, уреднице Вуковог читалишта,
подстакао нас је да обиђемо ову кул
турну институцију 5. октобра 2018. у
оквиру манифестације Дани европске
баштине.
Будући мали матуранти имали су
прилику да се упознају са активно
стима и издањима Вукове задужби
не. Пос ебн о упеч атљив део пос ет е
било је предавање Љиљане Симић у
којем је она, као добар домаћин, во
дећи рачуна о узрасту својих гости
ју, издвојила важне, интересантне и

Представљање књиге Пријатељи из саване

Млади такмичари из ОШ „Ђура Филиповић”
давали су колаче које су сами умесили
да би прикупили новац за долазак у
Београд на Међународни сајам књи
га. Ученици који су се такмичили у за
борављеним играма и вештинама за
успомену су добили пригодне покло
не. За сећање кући су понели дрвене
плочице и сапун обавијен папиром

графског дела. Млади уметници из
„Тесле” представили су и своја оства
рења на тему „Уметност дељења”, која
је овогодишња тема ове велике мани
фестације. Захваљујући нашим дома
ћинима, Љиљани Симић, уредници
Вуковог читалишта, и Миодрагу Ма
тицком, уреднику алманаха „Даница”
и „Даница за младе”, имали смо при
лику да поделимо своја размишљања
о уметности дељења. Наши домаћини
присетили су се примера дељења из
свог детињства, о чему смо чули ве
ома занимљиве приче. На крају про
грама смо поделили хлеб и учврстили
дивно заједништво које постоји изме
ђу деце из ОШ „Никола Тесла” и Вуко
ве задужбине.

Александра ДРАКУЛИЋ

Сећање на Мину
Караџић

Ученици ОШ „Раде Кончар” у Вуковој задужбини

Ученици Економске школе „Нада
Димић” из Земуна, заједно са Снежа
ном Обрадовић, професорком српског
језика и књижевности и руководио
цем Литерарне секције „Сремац”, у
оквиру Дана европске баштине 2018.
године, посетили су Вукову задужби
ну и дружили се са Светланом Томић,
ауторком књиге „Певам дању, певам

Ученици су чули и њену песму коју је
посветила Мини.
Мина Караџић је у српској и европ
ској култ ур и поз ната као успеш на
сликарка. По њој је названа манифе
стација „Ликовна колонија Мина Ву
комановић Караџић”, покренута 1994.
године у Савинцу, селу крај Горњег
Милановца, где су из Београда пре
нети и похрањени у цркви њени по
смртни остаци. У Лозници је, такође
отворена сликарска галерија под име
ном Мине Караџић.
Мање је познато да је по овој ученој
и свестраној жени названа и награда
Друштва школских библиотекара Ср
бије – најпре за најбоље уређену би
блиотеку, а од 2013. године за најбоље
биб лио текар е основн их и средњ их
школа. Такође, у Београду је основан
и Клуб љубитеља плеса који ради у
оквиру манифестације „Дани Мине
Караџић”, која се одржава сваке годи
не у Библиотеци града Београда, уз
изложбу слика ликовне колоније из
Савинца. Наим
 е, на баловима у Бечу,
Мина је као девојка изазивала дивље
ње и узд ахе одоб рав ањ а свих при
сутних својом лепотом, љупкошћу и
грациозношћу, а то се види и на лито
графији која ју је овековечила на Сло
венском балу 1847. године.
Према научним радовима Голуба
Добрашиновића, Мина је много до
принела штампању и успеху Вукових
дела у аустријској и немачкој среди
ни, пошто је уређивала, преписивала,
преводила и припремала за издава
ње све што је Вук сакупио и оставио
иза себе. На основу оцена многих по
знатих писаца, али и данашњих науч
ника, можемо рећи да је Вукова кћи
била одличан преводилац и приређи
вач Вукових дела и да су нека од њих
сачувана и објављена баш захваљу
јући њеном самопрегорном труду. Са
друге стране, Мина је писала веома
лепа писма, која су јој била омиљена
форма изражавања, али и песме, како
је било уобичајено у романтизму (та
ква је песма „Срце”, посвећена супру
гу, Алекси Вукомановићу).
Мина се бринула о очевим прену
мерантима и врло уредно водила ње
гове пословне књиге, па се на неки
нач ин може смат рат и зач етн иц ом
књиговодства код нас, што је био вр
ло занимљив детаљ за ученице еко
номске школе.
Следећи сусрет са Вуковом задужби
ном и ауторком заказан је на Међу
народном београдском сајму књига,
јер је и Вуку и Мини тамо право ме
сто и мера.

Снежана ОБРАДОВИЋ

ОШ „Владислав
Рибникар“
Ученици првог пет и другог три оде
љења Огледне основне школе „Вла
дис лав Рибн ик ар” пос ет ил и су 22.
новембра 2018. Дом Вукове задужби
не и прис ус твов ал и предс тав љању
књиге „Пријатељи из саване”, писца
за децу Николете Новак.
„Приј ат ељ и из сав ан е” су збирка
илустрованих едукативних прича у
којима су животиње ликови алего
ричних ситуација о људским манама
карактеристичним за период детињ
ства и одрастања. Од мајмуна ће деца
учити о себичности, од жирафе како
бити реалан, а не са главом у обла
цима, од ноја о стидљивости, од зе
бре ће научити да није лепо љутити
се, од лавића ће учити о тврдоглаво
сти, а слонче ће им показати да нема
разл ога плаш ит и се. Књигу је мај
сторски илустровао Алекса Јовановић
и тако јој дао високу ликовну вред
ност, а Удружење ликовних уметника
примењених уметности и дизајнера
Србије (УЛУПУДС) наградило је ову
књигу као најбоље обликовану дечју
књигу на 63. Међународном београд
ском сајму књига.
Промоцији је присуствовала и уред
ница Издавачке куће „Пчелица” из
Чачка, издавач ове књиге, Бојана Јо
вановић, која је ученицима на крају
дружења поделила поклоне (распоред
часова и блок за белешке), а петоро
најбржих и најсналажљивијих учени
ка успело је да освоји и поклон-књигу,
јер су тачно одговорили на квиз пи
тања која им је Николета Новак по
ставила.
Прваци и другаци из ООШ „Влади
слав Рибн икар” ужив ал и су зах ва
љуј ућ и пре свега гос топ римс тву и
дружењу које им је прир едила Љи
љана Симић, уредница Вуковог чи
талишта.
Представљању књиге „Пријатељи из
саване” присуствовали су и новина
ри „Политике”, који су о овом сусрету
објавили пригодне прилоге на стра
ницама намењеним најмлађима, у
„Политици за децу”.

Мирјана ШОШКИЋ

Средња туристичке
школе
У Свечаној сали Средње туристич
ке школе, 26. новембра 2018. године,
уприличено је предавање председни
ка Управног одбора Вукове задужбине,
проф. др Бошка Сувајџића, о Вуковом
животу и раду и Вуковој задужбини,
уз пригодну аудио- визуелну презен
тацију, уводну и завршну реч уредни
це Вуковог читалишта Љиљане Симић
и присуство сто двадесет ученика са
предметним наставницима и струч
ним сарадницима.
Љиљ ан а Сим ић се 24. септемб ра
2018. године у Средњој туристичкој
школи сусрела са директором Драгу
тином Миличићем, школска библио
текарка Јелена Буљановић Николић
посетила је Вукову задужбину 1. ок
тобра 2018. године, а потом су, ради
подстицања пријемчивости ученика, у
просторијама Школе постављени ура
мљени плакати са Вуковим ликом и
мотивима ћирилице, као и тематски
пано посвећен Вуковој задужбини и
животу и раду Вука и Мине Караџић.
Након сусрета са ученицима, пре
давачи су упознати са радом школске
библиотеке и библиотечком грађом, а
потом су са директором школе разго
варали о могућностима сарадње две
установе, које окупљају поклонике ле
пе и мудре речи.
 Јелена БУЉАНОВИЋ НИКОЛИЋ
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Миодраг Матицки, РАЂАЊЕ ВУКОВ ОГСРП
СКОГ РЈЕЧНИКА
Иван В. Лалић, ВОЈИСЛАВЉЕВ ВРТ (песма)
• Календар
МЕСЕЦОСЛОВ ЗА СРБЕ СВА ТРИ ЗАКОНА
ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР
Љубинко Раденковић, СРПСКИ НАРОДНИ КА
ЛЕНДАР: ВОЋКЕ У ДУХОВНОЈ КУЛТУРИ СРБА
Никола Бура, ЛЕТОПИС XXI ВЕКА
• XVI Међународни конгрес слависта
Бошко Сувајџић, ГОВОР НА ОТВАРАЊУ 16. МЕ
ЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА СЛАВИСТА (20. август
2018. у Београду)
• Годишњице
Из подсетника Жарка Рошуља
Мил ан Јов ан ов ић Стои м ир ов ић, ПОС ЕТА
ЗАМКУ КНЕЗА МИХАИЛА И КНЕГИЊЕ ЈУЛИЈЕ
НА ПОЉСКОМ ДОБРУ ИВАНКА
Стојан Вујичић, ПРЕОБРАЖЕЊЕ (песма)
ПОСТАНАК РЕКЕ САВЕ (народна приповетка)
Растко Петровић, СЛАВСКО ПИСМО
Милутин Миланковић, МИСЛИ НАУЧНИКА
Милан Ковачевић, КАРАВАН. Зрењанин и око
њега
Јован – Вава Христић, ДИЛЕ ИЛИ ДУЛЕ
Бранка Ивков ић, ХТЕЛ А БИХ ДА ЖИВ ИШ,
МАЈКО (песма)
• Народна књижевност
Станиша Војиновић, САКУПЉАЧИ НАРОДНИХ
УМОТВОРИНА: Лукијан Мушицки (1777–1837);
Аца (Александар) Поповић Зуб (1829–1894); Ко
сара Цветковић (1868–1955)
• Књижевност и уметност
Књижевна упоришта
Мирољуб Тодоровић, НАЂЕНЕ ПРИЧЕ
Александар Колаковски, СПОР ИЗМЕЂУ УМА
И СРЦА (Поем
 а; превод с руског: Миливоје Ба
ћовић)
Бошко Сувајџић, МОЈ ДУЧИЋ
Мил ан Орл ић, ОДЗ ИВ МИЛ ОШ У ЦРЊАН
СКОМ
Вукоман Јокановић, ЛЕБДЕЊЕ ДУША ИЗНАД
ПОНОРА (одломак из Књиге над књигама)
Божу(бо)ри
Мирослав Максимовић, ИЗ ЖИЧЕ (песма)
Владан Ракић, ЗЛАТНА НЕБЕСНИЦА (песма)
Славомир Гвозденовић, СРПСКИ ЈЕЗИК
Катарина Граната Савић, СРПСКЕ ХЕРОИНЕ:
КНЕГИЊА МИЛИЦА
Светлана Велмар-Јанковић, СЛОВО О ЈЕФИ
МИЈИ
Миодраг Матицки, ТРАЈНЕ ПОРУКЕ АКАДЕ
МИКА ДЕЈАНА МЕДАКОВИЋА
Вук Вукићевић, КОСОВО И МЕТОХИЈА – ИСТО
РИЈА И КУЛТУРА
Валентина Питулић, ТРАГАЊЕ ЗА БОЖУРОМ
Дејан Ристић, БОГОСЛОВИ ИЗ ПРИЗРЕНА У
АМЕРИЦИ
Николина Нина Бабић, СЕНКА ОРАХОВА (пе
сма)
Ратко Поповић, МАЈКА СВОЈ КРСТ РАЗГОВА
РА (песма)
Миодраг Јовичић, ОДРАЗ
Изворна народна песма
Ацо Доганџић, ЈОВАН СТАНИШИЋ
• Светосавска читанка
Епис коп Тео д ос иј е, СВЕТ И САВА И ЊЕГОВ

Садржај Данице за младе
за 2019. годину

ЗНАЧАЈ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ И СРПСКУ ДР
ЖАВОТВОРНУ ТРАДИЦИЈУ
Драган Р. Млађеновић, СВЕТИ САВА, СРБЉАК
И ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ
РОЂЕНДАНИ СВЕТОГА САВЕ (песма из збирке
+ протојереја ставрофора Саве Матицког: Свето
савске песме, предговор епископа шумадијског
др Саве, Београд, 1991)
• Описаније намастира
Иван Вешић, ТОРЊЕВИ (Избор слика са изло
жбе „Торњеви и звона”)
Марина Лукић Цветић, ТОРЊЕВИ И ЗВОНА
• Језик (Два века Вуковог Српског рјечника)
Душан Иванић, СЛОВО О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Милован Витезовић, ЈОВАН СТЕРИЈИН ПОПО
ВИЋ И ВУК КАРАЏИЋ О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (одло
мак из драме: Сербио, земљо рода мога)
Ненад Ивановић, ВУКОВА СОБА НА ИЗЛОЖБИ
О СРПСКОЈ ЛЕКСИКОГРАФИЈИ
• Први српски устанак
Станиша Војиновић, УСТАНИК И ПЕСНИК ЈА
КОВ ЈАКШИЋ
• Народни кувар
Тихомир Р. Ђорђевић, ЗАЈЕДНИЧКО ЈЕДЕЊЕ
МЛАДЕНАЦА
• Шаљивац
Жарко Рошуљ. ШАЉИВАЦ
Живорад П. Јовановић, САКАЏИЈЕ – СНАБДЕ
ВАЧИ ВОДОМ
Петар Крстоношић, КУРИОЗНИ САВЕТИ
Лаза Костић, О ЧУДНОВАТОЈ ПОЈАВИ У ПО
ЗОРИШТУ
Милета Јакшић, АНЕГДОТЕ И ЕПИГРАМИ
• Астрономија
Срђ ан Сам ур ов ић, ПРВ И МЕЂУЗ ВЕЗ ДАН И
ПУТНИК
• Задужбине
Душица Матицки, Вукова задужбина у 2018.
години
• Пренумеранти
ДОДАТАК
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ, X ГОДИШТЕ

ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ
Бранко Стевановић – Поезија је веома озбиљ
на ствар (разговарала: Гордана Малетић); (Пе
сме): Морава; Маркова забава; Изум
ЗМАЈЕВО КОЛО
Милета Јакшић (Песме): Молитва, Пљусак;
Душан Радовић, Афоризми
ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР
Томислав Грујичић Равањац, Ваљевска гим
назија
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Зорица Бајин Ђукановић, Сањај и путуј, Жи
ва вода; Рајко Лукач, СМС обожаваоци; Русомир
Д. Арсић, Дрво расте од радости; Миодраг Ма
тицки, Кад деда расте; Градимир Стојковић, Ма
ло радосна песма; Милоје Радовић, Непокошени
мравињак; Ноћас ће ливада да озебе; Недељко
Терзић, Има нешто округло
ПРИЧЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Весна Алексић, Сеченско светло; Гордана Ти
мотијевић, Змај; Бошко Ломовић, Аутомобил
„Златна рибица”; Божидар Пешев, Воденица ве
ликог духа; Татјана Цвејин, Вера, Слађана Ристић,
Оџачар; Урош Петровић, Прича о Јангу; Игор Ко
ларов, Прича са погледом на небо; Славко Пет
ковић Грујичић, Мој друг мрав; Љиљана Крстић,
Барска прича, Радосав Стојановић, Страхотна
прича Баја Џоре; Слободан Вукадиновић, Жива
компликација
БАСНЕ
Радомир Путниковић, Пчела и лептир
ЗАГОНЕТКЕ
Милан Мрдаљ, Зоологијске песме-загонетке
СЛОВАРИЦА
Драган Лукић, Капе; Раша Попов, Ав-авеж; Бу
димир Нешић, Песма за слово Р; Весна Видоје
вић Гајовић, Аристид и Агава
МУДРОЛИЈЕ И МОЗГАЛИЦЕ
Игор Коларов, Зачкољице; Јовица Ђурђић (До
пуњалке): Дугоноге ждероње, Медо и пчеле; Влада
Батинић, Гвожђе се кује док је вруће
ШАЛЕ И ЗАВРЗЛАМЕ
Тоде Николетић, Слон у боји; Милан Мрдаљ,
Црно-бели страх; Ђорђе Фишер, Све је у реду; Го
ран Новаков, Лепо живи миш у биоскопу; Душан
Ђурђев, Прича из покосовског циклуса
КАЛЕНДАР
Јово Кнежевић, Дванаест коњића из календара
НАУЧИМО СЕ ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ
Лаза Лазић, Мој најнеобичнији ручак; Горда
на Малетић, Каладонт; Љиљана Дугалић, Да ли
је добро красти
ЂАК-ПЕСНИК ГОДИНЕ
Лука Баровић (о свом ученику пише „поносна
учитељица” Јелица Васиљевић); (Песме): Хвала
мама роди и тетки природи; Мило за драго;
Опроштај
ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА
Јан а Зим оњ ић, Храс тов а пес ма; Анђ ел иј а
Станковић, Доказ љубави; Милица Андрејић, Та
та и мама и мој свет; Лена Поповић, Пролеће
ЈЕЛОВНИК ЗА УНУЧАД
Слоб одан Вукадиновић, Халапљива песма;
Драгомир Ћулафић, Стављамо купус у кацу;
Лаза Лазић, Торта за незване госте; Милован
Данојлић, Балада о животу кромпира; Игор Ко
ларов, Јеленица или како се једу шљиве

ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА
Гордана Малетић, Слова на струју
Љиљана Симић, Награђени листови основних
школа у Србији
ПРЕПОРУКА КЊИГА
Миодраг Матицки, Млади говоре (уводна реч
ђачког алманаха у издању Дана ћирилице Ба
ваниште, огранка Вукове задужбине – Млади
говоре. Азбучник српске духовности); Гордана
Малетић препоручује следеће књиге: Раша По
пов, Чика Рашине бајке; Урош Петровић, Прича
о Јангу; Божидар Пешев, Приче из чаробне земље;
Рајко Лукач, Кратка дуга; Гордана Тимотијевић,
Сличице; Поп Д. Ђурђев, Поезија која се гледа
ИЗЛОЖБЕ
Гордана Малетић, Озарујућа присност ћири
лице (поводом изложбе Оливере Милуновић)
ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. Фестивали
– такмичења – награде
Награђени радови на 13. конкурсу Фондаци
је Вукове задужбине Жабљак – Шавник – Плу
жине и ОШ „Душан Обрадовић” за ученике
VII, VIII и IX разреда основних школа у Цр
ној Гори: Душица Матицки, На извору Вуковог
језика. Награђени су радови на теме: „Рука ру
ку мије, образ обадвије” и „Љубав је најљепши
дар живота“: Наде Кнежевић, Катарине Лончар,
Каните Перочевић, Катарине Вуковић, Андрее
Вукчевића и Милице Јовић
Награђ ени радови на конкурсу Огранка
Вукове задужбине у Нишу на тему: „Брани
слав Нушић и данашње друштво”: Дуња Ђор
ђевић, Бранислав Нушић и савремено друштво;
Вук Марковић, Представа је у току. Нисте зака
снили, мајстор лутака је још увек ту
Наг рађ ен и рад ов и учен ик а на конк урс у
Огранка Вукове задужбине у Лозничкој гим
назији „Вук Караџић” – Вуково звоно. Светлана
Спаић и Невена Митровић, Шеснаесто „Вуково
звоно” – на 47. ђачком Вуковом сабору; Награ
ђени литерарни радови Милана Станковића,
Невене Саковић, Николе Јоксимовића, Жељка
Томића, Катарине Ковачевић и Марте Дукић
Миодраг Матицки, Данашњи хероји младих
(Дани ћирилице – Баваниште 2018); Награ
ђени литерарни радови на конкурсу посве
ћеном теми „Мој јунак”. ОШ V–VIII: Теодора
Илић, Вас ил иј е Јел ић, Јов ан а Јов ић, Сим он а
Дина Новаковић, Алекса Дошло, Јована Тасев,
Михајло Косјер, Вук Миленковић. Гимназије и
средње школе I–IV: Маријела Туркоње, Николина
Николић, Марија Марковић, Милан Павловић,
Иван Аврамов, Татјана Дураковић, Василије
Раковић, Јелисавета Милојевић, Александра
Вукашиновић, Милана Китановски, Филип Нај
дановић; Награђени ликовни прилози учени
ка на такмичењу „Дани ћирилице”
ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ
Александра Дракулић, проф. српског језика,
У знаку Вукове лексикографије и уметности
дељења (Ученици ОШ „Никола Тесла” из Бео
града у Вуковој задужбини поводом Дана европ
ске баштине); издвојени састави ученика који су
учествовали у програму (Растко Живак, Ема Зе
чевић, Никола Ландуп и Дуња Будимир)

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2008. год. – 800 дин./ ком.
Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
Даница за 1994, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VIII
(2015), IX (2016), X (2017) – 300 дин./ком.
Даница за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања)
– 1.000 дин./ком.
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007) –
1.000 дин./ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове заду
жбине (2008) –400 дин./ком.
Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Издавачи:
Вукова задужбина и Институт за књижевност и уметност (2011)
– 1.000 дин./ком.
Вукова задужбина у XX и XXI веку, Славко Вејиновић. Изда
вач: Вукова задужбина (2015) – 2.200 дин./ком.
Вук Стефановић Караџић 1787-1864-2014, Mündliches Volk
sgut der Serben (Српска усмена народна баштина). Приредио,
предговор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. Издава
чи: Вукова задужбина и Чигоја штампа (2014) – 3.000 дин./ком.
Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное на
следие (Српска усмена народна баштина). Приредио, пред

Отворена
врата
Вукове
задужбине

говор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи:
Вукова задужбина и Чигоја штампа (2015) – 3.000 дин./ком.
Вук Стефановић Караџић, Le patrimoine oral serbe (Српска
усмена народна баштина). Приредио, предговор и напомене
написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова задужбина
и Чигоја штампа (2018) – 3.000 дин./ком.
Књига Вук Караџић, Српске народне приповијетке, све ву
кове народне приче у једној књизи. Издавачи: Вукова задужби
на и Лагуна, 2017 – 1.000 дин/ком.
Дејан Михаиловић, Хронологија Вуковог живота и дела –
Издавачи: Вукова задужбина и Лагуна, 2017 – 150 дин/ком
Срем кроз векове, Зборник радова (2007). Издавачи: Вукова
задужбина, Огранак Вукове задужбине у Беочину и Институт за
књижевност и уметност (едиција Синтезе) – 1.500 дин./ком.
Банат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вукова
задужбина (едиција Синтезе) – 3.000 дин./ком.
Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вукова за
дужбина (едиција Синтезе) – 4.000 дин./ком.
Трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке. Изда
вач: Вукова задужбина (2014) – 8.500 дин./ком.
Старо српско рударство, Историја рударства у Срба (2002).
Аутори: Сима Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук
(едиција Синтезе) – 1.000 дин./ком.
Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани
радови), Владимир П. Гутков. Издавачи: Завод за уџб енике и

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.

наставна средства, Вукова задужбина и Матица српска – 800
дин./ком.
Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској, Пре
драг Степановић. Издавачи: Вукова задужбина, Матица српска
и Дечје новине – 800 дин./ком.
Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме, Герхард
Невекловски. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и
Вукова задужбина – 700 дин./ком.
Студије о Србима – Прилози о српском предвуковском књи
жевном језику, Александар Албијанић. Издавачи: ЈП Завод за уџ
бенике, Матица српска и Вукова задужбина – 500 дин./ком.
Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских
народа, Илија Конев. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица
српска и Вукова задужбина – 400 дин./ком.
Преписка, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – III, VI,
VII, VIII, IX, X и XI књига – 1.200 дин./ком.
Преписка XIII (1863–1864), Сабрана дела Вука Стефановића Ка
раџића. Издавачи: Вукова задужбина, Просвета Београд (2014)
– 1.500 дин./ком.
О језику и књижевности III/2, Вук Стефановић Караџић. Издава
чи: Вукова задужбина, Просвета Београд (2014) – 1.500 дин./ком.
Књиге се могу наручити поштом: Вукова задужбина, Краља
Милана 2, 11000 Београд; телефоном 011/2683-890, 011/2682803 и мејлом: dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

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.

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

