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Миодраг Матицки

ДАНИЦА  
КАО НАЦИОНАЛНО  

УПОРИШТЕ
Без просвећености, културног зрења неког на-

рода, нема ни његове ваљане оглашености нити 
пуног постојања и опстојања у породици народа 
света. То се знало и у Вуково доба. Док је приво-
дио крају рад на Српском рјечнику, како данас с 
поносом велимо на „књизи српској над књигама”, 
Вук пише о Речнику крајем 1816. године свом 
кнезу, Милошу Обреновићу: „Књига је ова по-
сле Историје Рајићеве прва, и најважнија од свију 
књига Србских; и биће цјелом народу Србском` 
на велику ползу, на част и славу”. Пре два века, 
управо у ове протекле дане, Вук је по Русији и 
другде  разносио свој Српски рјечник. Десетине 
понетих примерака било је разграбљено међу та-
дашњим славистима Русије, ова се књига тражила 
и у Европи. 

Двадесет и шесто годиште Данице Вукове за-
дужбине за 2019. годину посветили смо носећим 
темама: годишњици Српског рјечника и Србима на 
Косову и Метохији. Зато сам као уредник Данице, 
уместо уобичајене уводне речи, објавио прилог 
„Рађање Вуковог Српског рјечника”.



ДАНИЦА 202010
У Даници се посебно прате међусобне везе 

писаца и културолошких прегалаца кроз векове: 
дозиви и одзиви песника, посветна и споменарска 
лирика; указује се на књижевна упоришта поје-
диних писаца. Тако смо објавили песму Бошка 
Сувајџића „Мој Дучић”, а Мирољуб Тодоровић је 
указао на своја приповедна књижевна упоришта, 
на кратке прозне записе који су утврђивали развој 
не само његовог, већ и свеопштег нашег прозног 
стваралаштва.

Једна од сталних рубрика Данице потврдила 
је назив добијен по косовском божуру и ономе 
шта нам то цвеће, данас, значи. У овој рубрици 
више прилога посвећено је српским хероинама 
са Косова и Метохије. Катарина Граната Савић 
писала је о Кнегињи Милици, а за ову прилику 
објавили смо одломак из „Слова о Јефимији” 
Светлане Велмар-Јанковић, која је била више-
годишњи сарадник Вукове задужбине и која је 
трајни задужбинар, пре свега претплатом уна-
пред на примерке Данице који се сваке године 
поклањају најбољем богослову Призренске бо-
гословије. Подсетили смо се и трајних порука 
академика Дејана Медаковића, вишегодишњег 
председника Вукове задужбине, које се тичу 
односа Вукове задужбине према Србима на Ко-
сову и Метохији.

Валентина Питулић, председник Одбора за 
Косово и Метохију Матице српске и професор 
у Призренској богословији, огласила се прило-
гом „Трагање за божуром. Професор Призренске 
богословије Дејан Ристић је прилогом „Богосло-
ви из Призрена у Америци” на најлепши начин 
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отворио тематски простор о распростирању 
српске културе у следећим годиштима Данице, 
потврдио је становиште да за културни простор 
било којег народа политичке границе нису важе-
ће. Гдегод живе представници нашег народа, где-
год се говори српски, културни простор српског 
народа постоји и не сме нам бити недоступан. 
Описујући градове и места у којима су у Аме-
рици призренски богослови трагали за српским 
светињама, манастирима и црквама, посетили су: 
Њујорк, Патерсон, Пенсилванију, Алхамбру, Хо-
ливуд, Сан Дијего, Колму, Сакраменто, Платину, 
Сан Франциско, Саратогу, Џексон, Лос Анђелес. 
За њих ће ова посета нашој дијаспори у Америци 
остати незаборавна. 

У Даници за 2019. годину обележили смо и 
велику годишњицу српског народа, осам векова 
од проглашења аутокефалности српске цркве. 
Епископ Теодосије је своју беседу „Свети Сава 
и његов значај за Косово и Метохију и српску 
државотворну традицију” упутио преко Данице. 
Музиколог Драган Р. Млађеновић придружио се 
прилогом: „Свети Сава, Србљак и српско цр-
квено појање”. Актуелно, 26. годиште Данице, 
подразумевајући и њен додатак Даницу за младе 
који се штампа и као посебно издање, Вукова за-
дужбина је традиционално представила, најпре, 
на Коларцу, па по својим огранцима у матици и 
расејању и на Београдском сајму књига, али је, 
овога пута, она била и део програма 86. Вуковог 
сабора.

Међутим, захваљујући ауторима Данице који 
су схватили значај овако дуговеког периоди-



ДАНИЦА 202012
ка, достојног Српског орла који се прометнуо 
из 19. у 20. век, као што се и Даница Вукове 
задужбине прометнула из 20. у 21, на даљим 
представљањима Данице, која је истовремено и 
национална читанка и својеврсни летопис срп-
ског народа, свакако не може бити заобиђено 
ни ово 27. годиште Данице. 

Двадесет и седмо годиште Данице у знаку је 
српског духовног тројства: Светог Саве, Вука и 
Његоша (уводни вајарски прилог Мирка Мркића 
Острошког). Док су нека претходна годишта била 
посвећивана појединим просторима на којима се 
вековима у области културе и уметничког ства-
ралаштва, посебно усмености, потврђивао српски 
народ: Херцеговини, Банату, Београду као цен-
тралном културном средишту Срба кроз векове, 
у више наврата Косову и Метохији, ово 27. годи-
ште посвећено је српском народу у Црној Гори. У 
одељку Осветљења нашли су се прилози „Голуб 
Добрашиновић о односу Вука и Његоша”, „При-
јатељство притврђено српством Књаза Николе и 
Љубомира П. Ненадовића”, „Учене жене Црне 
Горе у 19. веку”, „Сакупљачи народних умотво-
рина из Црне Горе (Вук Поповић, Вук Врчевић и 
Стефан Митров Љубиша)”, „Црна Гора у књизи 
Мери Е. Дарам Кроз српске земље”, „Карађорђе-
ви устаници из Црне Горе”, „На извору Вуковог 
језика (говор Марка Пајевића на представљању 
монографије Фондација Вукове задужбине Жа-
бљак–Шавник–Шлужине)”…

Нису заобиђени ни велики Срби, задужби-
нари, добротвори, привредници, ствараоци из 
заграничја и расејања који су у прошлости обе-
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лежили или и данас обележавају наше присуство 
особитим стваралаштвом. У одељку Језик нашао 
се прилог о Сави Мркаљу, „Србину из Хрват-
ске”, који је започео реформу српског писма. 
Прилог из Вуковара Славка Бубала тиче се Томе 
Максимовића званог „хранилац народа”, који је 
покретач „Бате” на гласу европског предузетни-
штва у обућарству; представљени су књижевни 
прилози српских писаца из Мађарске, окупље-
них око српске самоуправе: Петра Милошевића, 
Милана Ђурића, Грге Олаха, Драгомира Дујмова, 
Предрага Степановића, Радојке Филаковић. У 
рубрици Божу(бо)ри песме су приложили Рат-
ко Поповић са Косова, Радосав Стојановић при-
чу, а есеј „Призрен – Велика Хоча (Михољдан 
2019)” Валентина Питулић. Песникиња из Лике 
Гордана Јеж Лазић зачинила је рубрику песмом 
„Горштачко дрво Крајине”. Комеморативни блок 
са песмама Бошка Сувајџића, Снежане Милади-
новић Лекан и Драгутина А. Ђукића посвећен је 
преминулом вишегодишњем сараднику Вукове 
задужбине и предсенику Одбора Вукове заду-
жбине за награду у области уметности Драшку 
Ређепу. У одељку Први српски устанак Миодраг 
Стојановић нас у прилогу „Рига од Фере у срп-
ској књижевности и култури” ближе обавештава 
о везама устанака у Србији и Грчкој, а скоро 
преминули вишегодишњи сарадник Жарко Ро-
шуљ, оставио нам је спремне за штампу две своје 
сталне рубрике: Из подсетника Жарка Рошуља 
и Шаљивац. Ацо Доганџић у Даници двадесет 
година покрива рубрику Изворна народна песма, 
посвећујући је поједином икстакнутом певачу 



ДАНИЦА 202014
који је, најчешће, и композитор. У прилогу нам 
дарује три најпознатије песме тог певача са нот-
ним записима. Овога пута обрадио је живот и 
певање Зорке Буташ.

Најобимнија рубрика у Даници посвећена је 
књижевности и уметности. Најпре, у одељку На-
родна књижевност, на чијој се шмустикли, на 
самом почетку, налази слика зипке (колевке) са 
Кордуна, треба издвојити прилог „Мушка и жен-
ска страна у народној култури Срба” етнолога 
Љубинка Раденковића, који последњих година у 
Даници, бираним темама, уобличава својеврстан 
„Српски народни календар” и народни живот и 
обичаје описује кључним знацима идентитетског 
препознавања српског народа. Посебан одељак 
слови „Књижевна упоришта”, који је започео пре 
неку годину Мирољуб Тодоровић приповедним 
одломцима који су судбоносно утицали на наста-
нак аутентичне потоње српске прозе. Овом при-
ликом нам Станиша Војиновић прилаже песму 
„Звуковез (Анети)” Милутина (Никанора) Груји-
ћа која у поетском језикотворству итекако преју-
дицира оно што ће касније донети поезија Лазе 
Костића. Одломци из дела Петра Милошевића 
Последњи Србин из Сентандреје, пак, постаће 
књижевно упориште за све оно трагично што 
нам доносе осеке сеоба у новијим временима. 
У овом 27. годишту Данице, одељак Књижевна 
упоришта отвара слово Душана Иванића „Доси-
теј данас” у којем нас подсећа на Доситеја као 
на велику тековину српског народа, на личност 
која је начинила одсудни искорак нашег народа 
у Европу. 
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Почев од Славено-сербског магазина Захари-

ја Орфелина, првог српског периодика који је 
једнако као и сви потоњи забавници, алмана-
си и календари, особити потоње Вукове Дани-
це, био „собраније разних сочињенија”, српска 
књижевна периодика била је у прилици да се 
опредељује кључно и крунски за ону линију у 
којој ће превладавати туговање за изгубљеном 
државом, за пропалим царством, косовски мит 
и веровање у царство небеско, и оном која ће 
бити загледана у сутра, одређеном тежњом за 
обновом српске државе. Прва линија изнедрила 
је периодику даворија. Под тим насловом је Љуба 
П. Ненадовић размишљао да покрене књижевно 
гласило; у више периодика објављују се одељци 
и песме жанровски одређени као даворје. Велики 
песник Јован Стерија Поповић је објавио једи-
ну своју књигу песама под насловом Даворје у 
којој налазимо велику поему „Даворје на Пољу 
Косову”, мада је решење и спас српског народа 
сагледавао у човеческом, људском преобраћању 
српског народа. Другу линију, пуну оптимизма и 
чврстог веровања у просветитељско преобраћање 
српског народа, започео је Доситеј. Он је пода-
рио нови сјај симболу звезде Данице, која никада 
сасвим не може да згасне и која се сваког јутра 
изнова у пуној раскоши на небу указује. Он се у 
будници „Востани Сербије” обраћа вековима у 
ропству уснулој Србији, позива је да се „возбу-
ди” и покаже своје лице „као вид Данице”. Отуд 
многа српска гласила у 19. веку, па и у 20. када 
се случе тешке прилике по српски народ, носе 
име звезде Данице. Вук Караџић је намеравао да 
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покрене и српски лист са тим именом. Уместо 
тога, објавио је у Бечу пет годишта забавника 
Данице. Ђорђе Поповић ће по истоименом дуго-
веком листу добити надимак Даничар. У Вуковој 
задужбини смо 1994. године покренули Даницу 
српски народни илустровани календар који изла-
зи већ 27 година, а у последњем годишту скре-
ћемо пажњу на готово непознату публикацију, на 
дело: Даница србска народна конверсациона игра, 
саставио Јулије Берковић. Музика (компонована 
1875) Адолфа Лифке (Adolf Petar Lifka – 1828–
1895), управитеља Капеле Србског народног по-
зоришта. Посвећено србској омладини. Као што 
је сва своја дела Доситеј посвећивао „јуности”, 
верујући у сутра, у обнову српске државе, тако су 
то наставили и Вук и многи ини „Даничари”. И 
Вукова задужбина као додатак Данице објављује 
Даницу за младе која се штампа и као посебно 
издање, која је прихваћена као ђачки алманах 
првога реда.


