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Уручене награде Вукове задужбине
за науку и за уметност за 2020. годину
У Дому Вукове задужбине, 10. јуна 2021. године,
уручене су награде за науку и за уметност
за 2020. годину. Награду за науку добила је
проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић за књигу
„Пишем ти причу”, у издању Академске књиге
из Новог Сада, 2020, а за уметност награду је добио
академик вајар Светомир Арсић Басара за изложбу
„Радови (1998–2018)”, која је одржана од 11. 10.
до 20. 11. 2019. у Салону Народног музеја Зрењанин.
Пре тога, изложба је одржана у Галерији САНУ

О

длуку о награди за на
ук у 2020. год ин е до
нео је Одбор у саставу:
проф. др Слободан Гру
бач ић, доп ис ни члан
САНУ (председник), академик На
да Милошевић Ђорђевић, проф. др
Драгана Мршевић Радовић, др Ми
лоје Васић, др Бојан Јовић и проф.
др Бошко Сувајџић.
Одл уку о наград и за уметн ост за
2020. годину донео је Одбор у саста
ву: проф. Светислав Божић, дописни
члан САНУ, председник Одбора, Рада
Ђуричин, др Милијана Симоновић,
Павле Медаковић, Ђорђ е Малавра
зић, Мирко Демић и др Бранко Злат
ковић.
Свечаном уручењу награда, поред
лауреата, присуствовали су чланови
одбора Вукове задужбине за доделу
награда за науку и уметност, члано
ви Управног одбора и Скупштине Ву
кове задужбине, представници града

Лознице, донатора награде, средста
ва информисања и други гости.
О лауреатима и награђеним дели
ма гов ор ил и су проф. др Слоб од ан
Грубачић, дописни члан САНУ, пред
седн ик Одб ор а за нау к у, проф ес ор
Светислав Божић, дописни члан СА
НУ и председник Одбора за уметност,

Лозница дародавац
Град Лозница је и ове године
расп ис ао Јавн и конкурс за до
делу средстава задужбинама и
фонд ац иј ам а у облас ти умет
ности и науке за пројекте који
доп рин ос е пром оц иј и култ ур
но-историјског наслеђа везаног
за лик и дело Вука Караџића од
значаја за град Лозницу. Вукова
задужбина се пријавила на Јав
ни конкурс и добила средства за
своје награде.

Добитници награда Вукове задужбине са учесницима свечане седнице
и проф. др Бошко Сувајџић, председ
ник Скупштине Вукове задужбине и
члан Одбора за науку.
Вукова задужбина своје годишње
награде за науку и за уметност до
дељуј е од 1990. год ин е. Наград а за
уметност додељује се једном аутору
за оригинално уметничко дело наста
ло у Србији или иностранству, одно
сно за књижевно дело објављено на

српс ком јез ику, а наград а за нау ку
додељује се једном аутору за научно
дело, оригинални истраживачки на
учни рад, објављено на српском је
зику, из научних области којима се
бавио Вук Караџић – наука о књижев
ности, историја, лингвистика, фол
клористика, етнологија, етнографија,
етномузикологија, географија. До са
да је 60 лауреата примило ово високо

признање Вукове задужбине. Награда
Вукове задужбине састоји се из По
веље, Плакете с Вуковим ликом (рад
Небојше Митрића) и новчаног изно
са. Награде су уручили Бошко Сувај
џић, председник Скупштине Вукове
задужбине, Бранко Златковић, пред
седник Управног одбора Вукове заду
жбине, и Љубинко Ђокић, помоћник
градоначелника Лознице.
С. В.

РЕЧ СЛОБОДАНА ГРУБАЧИЋА

РЕЧ СветиславА БожићA

Домети нашег усменог
и писменог простирања

Трагови нашег генетског кода

Књига Љиљане Пешикан-Љуштановић „Пишем ти причу”,
као интердисциплинарна монографија,
најбоље одговара духу награде Вукове задужбине

О

дбор за доделу награде Вукове за
дужбине у области наук
 е (у са
ставу: академик Нада Милоше
вић Ђорђевић, проф. др Слободан
Грубачић, дописни члан САНУ,
проф. др Драгана Мршевић Радовић, проф. др
Бошко Сувајџић, др Бојан Јовић и др Милоје
Васић) имао је пред собом и ове године више
научних дела која испуњавају високе захтеве
Правилника о додели награде.

Вукове награде. Осећа се – и кад о томе не гово
ри – да иза свега стоји и један мотив опште при
роде: велики део западне културе баштиник је и
наше, балканске историје. Управо онако како је
то формулисао и својим делом потврдио најве
ћи Србин међу Немцима, Вук Стефановић.
Одмах треба рећи да се Љиљана Пешикан-Љу
штановић у свакој прилици, било да је реч о „за
вештајним формулама колективног искуства”
(Нада М. Ђорђевић), о бајци или о антибајци,
понаша као да одговорно сведочи пред књижев
Знамо да годишња рекапитулација научних ном историјом. А њена реч, понекад опора, из
домета има своје дубље разлоге. Филозофи нам говорена је критички и беспоштедно, али увек
неће рећи ништа ново ако кажу да смо, напре са жељом да поуч
 и и унапреди. Она поседује си
дујући кроз овај наш пролазни живот, доспели гурна знања да, вуковски тачно, одреди домете
до заједничког сазнања: у неком тре
нашег усменог и писменог прости
нутку, наиме, морамо застати како
рања: оба тока или плимна таласа
бисмо објаснили смисао сваког ду
књижевне и културне традиције.
ховног путовања које је, у поређењу
Нар авн о, оно што је зај едн ичко
с нашом пролазношћу, вечно, колико
овим студијама, то их и разликује.
год се и само чинило пролазним.
Јер, поредећи поетске и цивилиза
Уосталом, и наш Беог рад је, цео,
цијс ке дом ет е пој ед ин их мот ив а,
чини се, једна пролазно-вечна ста
одступања су радикална, и она се не
ниц а, па и ова наш а Вуков а зад у
осећају само у дискурсу тумачења.
жбин а раск рс ниц а је уметн ик а,
Она са собом увек носе и једно осо
нау чн ик а, изд ав ач а, крит ич ар а.
бен о виђ ењ е, једн у одр еђ ен у кар
Свих оних који су путници кроз свет
тог раф иј у лит ер арн их вредн ос ти,
Слободан
науке и уметности.
која раскрива како њихове реалне
Али су, пре свега, награђене књи Грубачић
обрисе, тако и отворене, фиктивне
ге те које обележавају, свака у свом
хоризонте.
времену, сасвим одређене станице и раскрсни
Хитра да осети бројне „рефлексе усменог у
це духовног сазревања.
писменом”, кадра да означи путеве њиховог
Наше је неподељено мишљење да књига Пи сазревања и преин
 ачења, она зна да се дубо
шем ти причу, ова интердисциплинарна мо ко замисли над великим проблемима духовног,
нографија Љиљане Пешикан-Љуштановић, у друштвеног и културног јединства.
издању Академске књиге, најбоље одговара духу
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Академик Светомир Арсић Басара, вајар, добитник награде
Вукове задужбине за уметност за 2020. годину

„...За нас који имамо историјско памћење, ова
су дела трагови нашег генетског кода, нашег хо
да по мукама – за оне који га немају, остају као
знаци универзалног значења...”

шњацима и плодовима, силином лирском по
кренут, Светомир Арсић силази у њене дубине.
Он је рударски познаје, познаје њен камен и
њено срце, које је каменом нежно и загрљајно.
Отуда код Басаре дрво носи раскош пластике и
ао да у овој мисли вајара и ака лирику која се каменом, гвожђем, тешким ли
демика Олге Јеврић, изреченој у вом подаје уметниковој сили, његовој снази и
монографији лауреата награде епски улива у свевреме и памћење потомака.
Вукове задужбине, вајара и ака
Стаменом и просејаном страшћу минули ве
демика Светомира Арсића Баса кови и у њима српске светиње, настањени до
ре, почива суштинска позиција за поглед у конца времена на Косову и Метохији, покрећу
комплетну српску уметност и њен ход кроз мисли и удове великог вајара, да их данас осе
минула времена, све до данас.
ћамо као највреднији сасуд нашег духовног и
материјалног трајања.
Ретки су уметници чије дело досеже највише
Врхунски проф есор и педагог, вишеструки
естетске и етичке стандарде, подиже лествицу декан академије уметности у Приштини, сим
уметничке остварености како на свом тлу тако и бол незалазних вредности, изабран за редов
у универзалним сазвежђима, као стваралаштво ног члана САНУ 1994. године, Светомир Арсић
академика Светомира Арсића Басаре.
Басара својим делом премоштава многе дис
Способан да се дуб око загледа у
континуитете у горкој и страдалној
свој опус и силе које га покрећу, Ба
путањи народа српског. Попут вели
сара силовито и непоткупљиво види
ког руског композитора Модеста Пе
стварност и мучке ударе геострате
тровича Мусоргског, наш лауреат не
шких вибрација у њој, изричући сво
умива истину и не тражи за пут до
је ВЈЕРУЈУ следећим речима: „Бавио
ње ничију сагласност.
сам се такозваном чистом уметно
Он у крику изговара мисао „без
шћу, али када се на нашој светој зе
Завичаја притиснут сам неподно
мљи, Косову и Метохији, десило да
шљивом чамотињом, преживљавам
нар од, наш, напушта огњишта, за
делиријумски затвор из којег немам
кључио сам да моја космополитска
изгледа да изађем. Без Завичаја не
уметност не значи ништа.”
стају узвишене визије, нестају имаги
Ове речи нашег лауреата, изгово Светислав
нације, кастрира се и десензуализира
рене 1986. године, делују савремено Божић
племенита представа о свету и љу
и свевремено, отрежњујуће и поуча
дима. Без Завичаја не постоји пут у
вајуће, јер их изговара уметник чије дело стаме уметност, јер Завичај ствара предодређеност...”.
но узноси традицију, не имитира и не симулира
И поред овако тешке, тестаментарне каденце,
историју, не кокетира са кратким трзајима мало Светомир Арсић Басара је својом уметношћу по
га памћења и заметног идеол
 ошког поклича.
стао Завичај сваком Србину.
Радосно и детиње чисто, а при том и фатално
На многаја и блага љета.
загледан у Шар-планину, сливен са њеним па
Светислав БОЖИЋ
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Управни одбор
Управни одбор Вукове задужбине
одржао је 26. фебруара 2021. године
редовну седницу на којој је размо
трио и усвојио Инф ормацију о јав
ној расправи поводом 33. Скупштине
Вукове задужбине, Финансијски из
веш тај Вуков е зад уж бин е за 2020.
годину и Основе финансијског пла
на Задужбине за 2021. годину. Мла
ден Весковић изабран је за заменика
преседника Управног одбора. На сед
ници је посебно било речи о оствари
вању Програма Вукове задужбине у
2021. години. Истакнуто је да стара
ње о српском језику и ћирилици чини
основу Програма Вукове задужбине,
који остварује преко својих огранака,
Трибине Вукове задужбине, Вуковог
читалишта, сарадњом са школама,
библиотекама и културним центрима
у матици, заграничју и дијаспори, као
и прилозима објављеним у Даници,
Даници за младе, листу Задужбина и
у својим другим издањима. У том по
гледу посебно место има популариса
ње ћирилице код ученика основних и
средњих школа кроз такмичења која
организују огранци Вукове задужби
не: Дани ћирилице (Баваниште), Ву
ково звоно (Лозница); традиционални
литерарни и ликовни конкурси које
објављује огранак у Нишу и Удружење
„Чувари дела Вука Караџића” у Чач
ку, На извору Вукова језика (Фондација
Жабљак, Шавник, Плужине), Ћирили
ца – огледало српске душе, песничка
ман иф ес тац иј а (Вел ик и Поп ов ац),
Дани ћирилице, Сомбор.
У Дому Вукове задужбине предста
виће се издања: Даница за 2021. и Да

ница за младе XIII; Споменар Мине
Караџић, аутора Голуба Добрашино
вића, на руском и немачком језику;
књиге Вертикална генерација докто
ра Драшка Ређепа, Ивана С. ЈАСТРЕ
БОВА, Обичаји и песме Срба у Турској
– у Призрену, Пећи, Морави и Дебру и
књига Зоје Карановић Вуков речник и
српска култура.
Када је реч о издавачкој делатности,
у плану је да се објави 29. годиште ка
лендара – забавника Данице за 2022.
годину, са прилогом Даница за мла
де XIV, да се настави рад на Зборнику
Барања кроз векове. Слојеви културе
Барање (заједно са Музејом Војводи
не) и започну активности на изради
Именског и Предметног регистра Пре
писке Вука Стеф. Караџића (13 књига
Преписке), као и рад на припреми 110.
броја листа Задужбина.
Посебна пажња посвећиваће се ра
ду огранака Вукове задужбине, и то
како на оживљавању рада постојећих,
тако и на оснивању нових огранака у
Србији (Топола, Ужице, Апатин, Су
ботица, Велико Градиште), Републици
Српској (Бањалука, Требиње, Источ
но Сар ај ев о, Биј ељ ин а), диј ас пор и
и региону (Беч, Темишвар, Скопље).
Наставиће и рад Трибина у Свечаној
сали Дома Вукове задужбине о акту
елним темама, из циклуса Културно
наслеђе (језик, култура, фолклор, из
даваштво).
Надз орни одб ор Вукове задужби
не, такође, одржао је своју седницу 26.
фебруара 2021, на којој је усвојио Фи
нансијски извештај за 2020. и Основе
финансијског плана Вукове задужби
не за 2021.

С. В.

Додељена „Повеља Матице српске за неговање
српске језичке културе” за 2020. годину
Жири за доделу „Повеље Матице
српске за неговање српске језич
ке култур е” који је радио у саста
ву: проф. др Исидора Бјелаковић,
проф. др Вељко Брборић, проф. др

српског књижевног језика и њего
вих изражајних могућности и Ко
ларчева задужбина – за неговање
српске језичке културе и ћирилич
ног писма.

Уручивање награда у Свечаној сали Матице српске
Мато Пижурица, председник жири
ја, проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске, и проф. др Рада
Стијовић, на седници одржаној 25.
март а 2021. год ин е, једн оглас но
је донео одлуку да ово престижно
признање за 2020. годину добију:
акад ем ик Мил ор ад Рад ов ан ов ић
(постхумно) – за укупни допринос
изучавању српског стандардног је
зика, соц ио л инг вис тике и опш те
лингвистике; академик Слоб одан
Реметић – за неговање српске је
зичке културе и укупни допринос
српској лингвистичкој науци; Радо
ван Бели Марковић – за неговање

У понедељак, 21. јуна 2021. годи
не, у Свечаној сали Матице српске
свечано је уручена „Повеља Мати
це српске за неговање српске језич
ке културе”.
Наг рад е је уруч ио предс едн ик
Матице српске проф. др Драган Ста
нић, а о награђенима су говорили
проф. др Вељко Брборић, проф. др
Исидора Бјелаковић, проф. др Мато
Пижурица и проф. др Драган Ста
нић. Награђени су пригодним ре
чима захвалили. У име академика
Милорада Радовановића награду је
примила госпођа Гордана Стајић.

С. В.

Признање Вуковој
задужбини

као и потомака Срба Личана широм
дијаспоре, повезујући их са завичајем
предака. Покренули су и часопис (Го
дишњак) Глас Велике Попине, чији је
први број изашао 2. августа 2014. го
дине.
С. В.

Удружење грађана Еко ЧУВАРКУЋА
– Велика Попина (Отрић, Република
Хрв атс ка) уруч ил о је Вуков ој зад у
жбини Захвалницу за помоћ у фор
мирању Народне библиотеке Бранко
Ћопић у Великој Попини. Мајка нашег
књижевника Ћопића рођена је у Ве
ликој Попини.
Удружење Еко ЧУВАРКУЋА основа
но је ради очувања српског језика и
писма, културне баштине и повезива
ња људи на просторима Јужне Лике,

Дарови Вуковој
задужбини
Задужбинари, пријатељи и сарад
ници Вукове задужбине даривали су
овој устан ов и свој е књиге и књиге
других аутора. Драган Р. Млађеновић

ЗА СЕЋАЊЕ

Нада Милошевић Ђорђевић
(1934–2021)

А

кадемик проф. др На
да Милошевић Ђор
ђев ић бил а је кор и
феј српс ке фолк ло
рис тике, и једн а од
најважнијих спона између српске
и европске научне мисли.
Проф. др Нада Милошевић Ђорђе
вић изабрана је за дописног члана
Српске академије наука и уметно
сти 2003. године, а за редовног 2012.
Више од пола века се интензивно и
са изузетним резултатима бавила
изу ч ав ањ ем трад иц иј е и култ ур е
српског нар ода, нар одне књижев
ности и фолклора. Основна област
њеног интересовања била је истори
ја и теорија српске народне (усмене)
књижевности у јужнословенском и
европском контексту.
Професорка Ђорђевић бавила се
и свим оним научним дисциплина
ма које улазе у најширу област фол
клористике, као што су етнологија,
етн ол инг вис тика, ант роп ол ог иј а,
историја културе, компаративна ис
траживања књижевности и културе,
митологија.
У проу ч ав ању српс ке нар одн е
књижевности, академик Нада Ми
лошевић Ђорђевић била је један од
водећих књижевних историчара с
великим угледом како у домаћој, та
ко и у међународној научној јавно
сти. Научне и стручне радове почела
је да објављује 1955. године.
Нада Милошевић Ђорђевић је од
1963. године радила на Катедри за
југ ос лов енс ку (сад а српс ку) књи
жевност Филолошког факултета, као
асистент (од 1963. године), па доцент
(од 1972. године), затим ванредни
(од 1980. год ин е) и ред овн и про
фесор (од 1985. године) за предмет
Нар одн а књижевн ост. Српс ку (ју
гословенску) народну књижевност
на компаративној основи предава
ла је др Нада Милошевић Ђорђевић
током 1988. године, као Фулбрајтов
стипендиста на Универзитету у Лос
Анђелесу (UCLA) и Универзитету у
Солт Лејк Ситију (UTAH).
Од оснивања Међународног сла
вистичког центра при Филолошком
факултету Универзитета у Београду
(1971) радила је у њему као секретар
(до 1975), као заменик директора (до
1983), директор (1984. и 1985) и пред
седник Савета МСЦ-а (1986. и 1987).
Председник Савета Филолошког фа
култета била је од 1989. до 1991. го
дине. Обављала је, у три мандата, до
2002. године, функцију управника
Катедре за српску књижевност са ју
жнословенским књижевностима.
Била је председник Одбора за на
родн у књижевн ост САН У и руко
водила пројектима из ове области.
Била је главни уредник едиције СА
НУ о жен ам а члан ов им а Српс ког
ученог друштва, Српске краљевске
академије и Српске академије нау
ка и уметности; члан Уређивачког
одб ор а Српс ке енц ик лоп ед иј е за
струку Нар одна књижевност (изд.
Матица српска, САНУ, Завод за уџ
бенике); члан Управног одбора За
дужбине Бранка Ћопића и жирија
за награде из књижевности које но
се његово име и др.
Била је један од уредника библи
отеке Вуков сабор (Рад–КПЗ Србије),
члан уредништва Анала Филолошког
факултета Београдског универзи
тета, члан Европског друштва кул
туре (SEC), председник Друштва за
српски језик и књижевност Србије.
Од првог броја, 1994. године, уз глав
ног уредника др Миодрага Матиц
ког, била је уредник Данице, српског
народног илустрованог календара,
који је покренула и издаје Вукова
задужбина.
Била је члан уредништва Прило
га за књижевност, језик, историју и
музиколог и музички публициста из
Београда, поклонио је Вуковој заду
жбин и виш е вредн их књига, међ у

фолклор, као и Савета међународ
ног часописа Oral Tradition (Slavi
ca Pub lish ers, Inc., Col umb us, Ohio,
USA), од њег ов ог оснив ањ а 1986.
год ин е, кој и пок рив а виш е од сто
јез ичк их подручј а усмен е трад и
ције, а заштитни знак му је Филип
Вишњић.
Академик Нада Милошевић Ђор
ђевић била је изабрана за члана јед
не од најс тар иј их Међун ар одн их
фолклорних асоцијација „Folklore
Fellows” при Финској академији нау
ка. Такође, била је члан Међународ
ног друштва за изучавање народне
прозе (International Society for Folk
Narrative Research), Европског дру
штва културе, Удружења књижевни
ка Србије, Управног одбора Вукове
задужбине и члан (претходно пред
седник) Одбора за додељивање на
граде за науку, Одбора Одељења за
књижевност и језик Матице српске
и члан Жирија Награде Младен Ле
сков ац, члан уређ ив ачког одб ор а
едиције Студије о Србима (изд. За
вод за уџбенике, Матица српска, Ву
кова задужбина).
Академик Нада Милошевић Ђор
ђевић изабрана је за почасног пред
сед ник а обн ов љен ог Удруж ењ а
фолклориста Србије (2014). Била је
почасни члан Комисије за фолклор
при Међународном славистичком
комитету, носилац Повеље почасног
члана Славистичког друштва Срби
је, Вукове повеље за истраживање
националне култур е и педагошке
баштине, Повеље за животно дело
„Миле Недељковић”.
Добила је награду Младен Леско
вац Матице српске и награду „Златна
српска књижевност” Фонда Алексан
дра Арнаутовића „за изузетан допри
нос изу ч ав ању књижевн е срп ске
науке”. Добитник је награде Дејан
Медаковић Издавачке куће Проме
теј за 2015. годину, за „дуго памћење”
српске културе, као и награде Тихо
мир Р. Ђорђевић Центра за културу и
уметност Алексинац (2019).
Под насловом Жива реч (680 стр.),
у издању Балканолошког института
и Филолошког факултета (ур. М. Де
телић и С. Самарџија), 2011. године
посвећен јој је Зборник реферата у
коме су учествовали наши и страни
научници.

Р

азвојна линија живо
та и рад а проф. Над е
Милошевић Ђорђевић
била је линија сталног
узрастања српске књи
жевноисторијске и књижевнотео
ријске мисли посвећене усменој
књижевности и фолклору. У пр
вом плану у научном раду акаде
мика Наде Милошевић Ђорђевић
стајали су однос историје и пое
зије, историје српског духа и духа
српске историје. Посебну пажњу
је поклањала одговорима на пи
тање којим је историјским лично
стима дато да узму удела у предај
ној, митотворачкој и језикотворној
матрици обликовања културног
идентитета код Срба.
Биб лио граф иј а проф. Над е Ми
лошевић Ђорђевић је импресивна.
Она обухвата серију научних моно
графија, као и низ студија и распра
ва, уз приређивање међународних
научних зборника и уређивање нај
угледн иј их фолк лор ис тичк их пу
бликација.
Свој им нау чн им аутор итетом и
угледом проф. др Нада Милошевић
Ђорђевић је повезала низ научних
установа и покренула или пак уче
ствовала у најстудиознијим енци
клопедијским и лексикографским
пројектима из области књижевно
сти и културе најугледнијих науч
них инс тит уц иј а српс ког нар од а
којима су и изабрана дела Вука Ка
раџића. Славица Гароња поклонила
је Библиотеци Вукове задужбине ви

Истакнути члан
Вукове задужбине
Над а Мил ош ев ић Ђорђ ев ић
улази у ред великих вукова
ца и истакнутих чланова Ву
кове задужбине, која је својим
вишедеценијским радом да
ла драгоцен допринос разво
ју ове установе. Члан Управног
одбора Вукове задужбине била
је дуже од 20 година – од 1991.
Десет година је била члан Од
бора Вукове задужбине за до
делу награда за науку (од 2011.
године). Два пута је беседила
на Скупш тин и Вуков е зад у
жбине: први пут на 16. Скуп
штини поводом обележавања
150. годишњице књиге Српске
народне приповијетке, коју је
Вук Караџић штампао у Бечу
1853. године (8. новембар 2003),
а други пут на 26. Скупштини
на тему У сусрет 150-годишњи
ци смрти Вука Караџића (14.
новембар 2013).
(САНУ, Матица српска, Вукова заду
жбина и др.).
Као универзитетски проф есор и
педагог, професорка Нада Милоше
вић Ђорђ ев ић је одгај ил а ген ер а
ције младих стручњака, студената
основних академских, мастер и док
торских студија и пресудно утицала
на њихов интелектуални и научни
развој када је реч о српској науци
и различитим областима фолкло
ристике.
Проф ес орк а Над а Мил ош ев ић
Ђорђевић била је један од најсисте
матичнијих истраживача историје
и поетике народне књижевности и
фолклора у науци друге половине
XX века, творац сопствене књижев
не школе и особ ене методологије,
оригинална колико у приступу иде
ји, толико и у идеји приступа тра
дицији.
Академик Нада Милошевић Ђор
ђевић бавила се у целокупном свом
нау чн ом рад у пое т иком усмен их
жанр ова издвојивши основне мо
деле њиховог прожимања. Посебну
пажњу поклањала је стваралаштву
Вука Стефановића Караџића и пита
њима Вукове поетике, сакупљања, се
лекције и стилизације усмене грађе.
Одласком академика проф. др На
де Милошевић Ђорђевић, Катедра за
српску књижевност са јужнословен
ским књижевностима Филолошког
факултета у Београду, САНУ, Вукова
задужбина, Удружење фолклориста
Србије, Матица српска и друге најва
жније научне институције у Србији
претрпеле су ненадокнадив губитак.
Бављење науком о нар одној књи
жевности и српском фолклористи
ком представљало је највиши израз
Професоркине љубави према своме
народу и сталног настојања да се ње
гов живот, историја и култура опи
шу као достојни и достојанствени, и
у најтежим временима и прилика
ма. Наша драга Професорка је оти
шла достојно и достојанствено, као
што је, уосталом, и живела. Част ми
је што сам био њен ученик и аси
стент на предмету Народна књижев
ност, као и настављач њеног дела у
Вуковој задужбини.

Бошко СУВАЈЏИЋ
ше својих књига. Управа Вукове за
дужбине захваљује дародавцима на
поклонима. 
С. В.
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Значај филологије у повезивању
словенских народа
Међународни славистички
центар на Филолошком
факултету у Београду
jе најстарија институција
ове врсте у словенском свету.
Oснован је 1971. године с
циљем да подстиче и помаже
проучавање наше књижевне
и културне баштине,
као и учење и усавршавање
српског језика у иностранству

мље и иностранства (литература, библиотечке
инф орм ац иј е, међун ар одн и контакт и и сл.);
остваривање контаката наших научних радни
ка са међународним славистичким центрима
(стручне информације; учешће на научним ску
повима и др.), као и снабдевање славистичких
катедара стручном и научном литературом.
Традиционални Међународни научни саста
нак слависта у Вукове дане (НССУВД) изнедрио

доделила му је Канцеларија за младе и сарад
њу са удружењима града Београда за пројекат
Међународни сусрети слависта 2016.
Пор ед стручне, Међунар одни славистички
центар има изузетну издавачку делатност, ко
ја обухвата неколико стотина филолошких пу
бликација, међународних научних зборника
радова, језичких и граматичких приручника,
библиографија и фототипских издања.

М

еђ ун ар одн и слав ис тичк и
цент ар (МСЦ) на Фил ол о
шком факултету у Београду
jе најс тар иј а инс тит уц иј а
ове врсте у словенском све
ту, која непрекидно ради до данас. Oснован
је 1971. године при Филолошком факултету
у Београду. Оснивачи МСЦ-а били су Фило
лошки факултет у Београду, Филозофски фа
култет у Новом Саду, Филолошки факултет у
Приштини и Завод за међународну научну,
просветну, културну и техничку сарадњу Ре
публике Србије.
Циљ МСЦ-а јесте да подстиче и помаже про
учавање наше књижевне и културне баштине,
као и учење и усавршавање српског језика у
иностранству. У остваривању тог циља Центар
посебну пажњу посвећује институцијама у свету
које се баве језиком, књижевношћу и културом
српског народа, те низом својих активности по
везује славистичке катедре страних универзите
та са делатношћу слависта у нашој земљи.
Међун ар одн и слав ис тичк и центар на Фи
лолошком факултету већ 50 година успешно
организује: међународне научне скупове сла
виста, нарочито оних који се у оквиру целокуп
ног научног рада баве изучавањем србистике
(српског језика и књижевности на синхроном и
дијахроном плану); пружање стручних инфор
мација славистима научним радницима из зе

Учесници 16. Међународног конгреса слависта (2018)
је више од 100 тематских зборника са научним
радовима од прворазредног значаја из обла
сти србистике (српског језика, књижевности и
културе).
Међународни славистички центар већ 50 го
дина успешно организује тронедељни Скуп сла
виста – семинар српског језика, књижевности и
културе за стране студенте, студенте слави
стике, који уче српски језик на матичним фа
култетима.
У сар адњ и са слав ис тичк им кат ед рам а у
иностранству током претходних 50 година овај
семинар је похађало више од три хиљаде сти
пендираних студената. Данас су то угледни про
фесори универзитета српског језика по свету,
новинари, преводиоц
 и српске књижевности, ди
пломате, политиколози, историчари итд.
Међународни славистички центар Филоло
шког факултета добио је у марту 2017. године
признање Звезде Беог рада. На предлог Секрета
ријата за културу града Београда, ову награду

Споменик лирској усменој
баштини Срба Крајине
(Славица Гароња: Антологија српске лирске народне
поезије Крајине, Завичајно удружење „Сава Мркаљ”,
Нови Сад, 2020, 445 стр.)

Н

а двадесет пету годишњи
цу егзодуса српског на
рода из Републике Срп
ске Крајине и Хрватске
(1995–2020), као писани
споменик једног запостављеног сег
мента српске фолклорне баштине, обја
вљена је антологија српског лирског пе
сништва Крајине, Славице Гароње, као
„златни пресек једног великог усменог
наслеђа”, како истиче у предговору.
Осим тога, предговор је опсежна и зна
чајна студија која својим садржајем прати
структуру ове антологије, кроз жанровски
преглед народних лирских врста које су
сачуване на тлу Крајине, од 18. до 20. века.
Наслов предговора Тамо где – „пјесма пје
сму дозива”, поетична је формулација јед
ног важног простора књижевно-културне
прошлости, а то је подручје Лике, Баније,
Кордуна, Западне до Источне Славоније.
У предговору се даје преглед тематскомотивског комплекса песама унетих у
Антологију, који потврђују да је ауторка
изврстан познавалац обимног фолклор
ног фонда на овом подручју, које је при
падало некадашњој Војној крајини.
Избор песама у Антологији српске лир
ске народне поезије Крајине, црпљен из
корпуса штампаних и рукописних збирки
(највише из 19. века), вршен је по естетском
критеријуму, али са свешћу о важности
представљања типичног репертоара, од
носно најфреквентнијих мотива песама
певаних на тлу бивше Војне крајине. Такав
избор пружа увид у специфичности овог
усменог простора, али омогућава и да се
репертоар усменог наслеђа Крајине из ове
Антологије посматра као репрезентатив
ни узорак, те подвргне и компаративном
изучавању у односу на друге регије срп
ског усменог стваралаштва.
Предговор доноси и дијахронијски пре
глед досадашњег сакупљачког рада на

тлу Војне крајине, дајући исцрпан попис
свих збирки, као и мало познате рукописе
из Архива САНУ, показујући континуитет
како у фолклорстичким истраживањима
на овом простору, тако и континуитет у
народном стваралаштву.
Импресивна већ својим обимом, са 400
лирских песама (са варијантама 450) изу
зетне вредности, Антологија је подељена
према жанровском критеријуму са поет
ским насловима (стиховима преузетим
из песама): Град градиле б’јеле виле (ми
толошке песме), Путовала Огњена Марија
(хришћанске), Засп’о Виде у ливади (обред
не), Бајања, „цопрања” и врачања, Жито
жела љепота дјевојка (песме о раду), Нек’
донесе за косама суца, у ње
дрима меке мјесечине (сва
товске), Нина, буба, малога
голуб а (успаванке и дјечи
је бројалице), Вијало се перо
пауново (љубавне), Завади се
орле и соколе (пор одичне),
Синоћ Јови б’јела књига до
ђе (војничке/граничарске),
Свад ил а се баб а и дјев ојка
(шаљиве), са додацима: скра
ћенице, извори, литература
и белешке о приређивачу.
Веома функционално ре
шењ е, умес то речн ика ар
хаи з ам а, диј ал ект из ам а и
мање познатих речи, јесу објашњења и
напомене у фусноти, уз сваку мање по
знату реч. Позиционирана испод сваке
песме, таква решења умногоме олакша
вају читање и млађим читаоцима, као и
свима онима који нису упознати са ста
ријим лексичким фондом ових крајева.
Уз то, наведени извори испод сваке пе
сме (презиме сакупљача, година настан
ка збирке и број песме у оригиналу, као и
регион/село где је песма записана, поне
где и казивач), такође су веома информа
тивна подлога, особито за истраживаче, а

Бошко Сувајџић отворио
Конгрес слависта

Уз томове научних зборника, објављени су
и библиографски приручници: Библиографски
речник Научни састанак слависта у Вукове да
не 1–30, који садржи биобиблиографске подат
ке свих учесника Научног састанка слависта у
Вукове дане у периоду од 1971. до 2000. године;
Библиографија Научни састанак слависта у Ву
кове дане 1971-2011. која садржи све библиограф
ске јединице радова објављених у Зборницима
МСЦ-а бројева од 1 до 40 закључно са 2010. годи
ном, као и Библиографија радова саопштених на
пројекатској секцији НССУВД (2003–2016).
Пор ед трад иц ио н алн их зборн ика са прет
ходно одржаних научних састанака и компе
тентних граматичких и језичких приручника
за лекторска вежбања (аутор проф. др Јелица
Јокановић Михајлов и сарадници), као резул
тат напора да се наставне активности у окви
ру Скупа слависта обогате практичном књигом
предавања, која су претходне године еминент
ни културни радници, професори универзитета

списак свих извора и коришћене литера
туре поставља се и на сам крај Антоло
гије, излиставајући 16 објављених и осам
рукописних збирки.
Посебан куриозитет представља завр
шна песма Антологије (бр. 400, из збир
ке С. Опачића Ћанице са Кордуна, 1987),
за усмену поезију неуобичајеног стиха
и припева „мила моја”. Почевши словен
ском антитезом, која открива хронотоп
горског језера, „гдје се виле купају”, песма
свој главни мотив – искушавање јунака
од стране виле обликује кроз дијалог овог
женског митског бића и стражара са ка
рауле. Премда мотив о надметању виле
и јунака препознајемо из митолошких
лирско-епских песама, својим изразом
и емоционалном снагом песма се изди
же из митске подлоге и указује се као су
блимација духа крајишке народне речи и
сензибилитета. Одолевање вилинској ле
поти и заносима поентира се уздизањем
породичних и патријархалних принципа
на највиши ниво: верна љуба и три „соко
ла” која му је изродила показују се као вр
хунске вредности граничарског живота.
Антологија српске лирске народне по
езије Крајине Славице Гар оње Радова
нац фолклористима и научно-стручној
јавности засигурно постаје
фундаментално и незао би
лазно штиво у свим будућим
изучавањима српске усме
не баштине, како као потвр
де континуитета, просторног
и временског, тако и као ис
кор ак и аутент ич ан мат е
риј ал са прос тор а Крај ин е.
Друга вредност Антологије
тиче се рада на очувању срп
ског културног наслеђа и не
говању културе сећања, што
је ауторкина, рекли бисмо,
целоживотна мисија, а ова
антол ог иј а још једн о у ни
зу сведочанстава о бризи за културни и
национални идентитет. Коначно, Анто
логију препоручујемо свим читаоц
 има ко
ји желе да се упуте у прошлост српског
народа, од најдревнијих, митских слоје
ва културе, религије и уметности, преко
историјских потреса сачуваних у лирским
песмама, до веровања, обичаја и обреда
који су допрли до пред сам праг модер
ног доба и да упознају један значајан део
нашег националног бића који је доскора
био у великој мери запостављен.
Александра МАТИЋ

и института и лектори српскога језика, држа
ли полазницима Семинара, у оквиру обавезних
предавања и факултативних курсева, покренута
је едиција Предавања МСЦ-а у којој је до данас
објављено осам свезака.
Међунар одни славистички центар објавио
је хрестоматију Путевима српског језика, књи
жевности и културе 1 и 2, на српском језику и
у преводу на руски (први том), као и изузетно
драгоцен избор из радова најугледнијих руских
слависта и изучавалаца српске културе публи
кованих у зборницима МСЦ-а од 1971. године до
данас у преводу на руски језик – Русский взгляд
на сербский язык, литературу и культуру.
У оквиру издавачке делатности МСЦ-а по
себно бисмо издвојили трокњижје Александар
Белић – српски лингвиста века, које је MСЦ у
сарадњи са Филолошким факултетом припре
мио у част 16. Међународног конгреса слависта
у Београду 2018. године, и које је представљено
у оквиру округлог стола „Александар Белић у
историји славистике”. То је била прилика да се
истакне улога А. Белића у припремању и орга
низовању III конгреса слависта који је требало
да се одржи 1939. године у Београду, и који због
почетка рата није одржан.
У овом трокњижју, јединственом по богатству
садржаја и разноликости приступа, научно се и
критички из савременог угла сагледава Бели
ћев допринос у различитим областима фило
логије и лингвистике, указује на погледе чију
су утем ељ ен ост кас ниј е разв иј ен и правц и у
лингвистици само потврдили. Разматра се Бе
лићева улога на плану узајамног повезивања
словенских нар ода у чему је филологији као
научној дисциплини додељена водећа улога.
Објављује се, први пут, део преписке А. Бели
ћа са славистима у Прагу, доносе се на светло
дана Белићеви списи који одређују његово ме
сто и улогу у развоју српске лексикографије и
лингвистике уопште у првој половини 20. века,
разматрају се, из више углова, његови погледи
на српски књижевни језик, што све употпуњу
је увид у развој Белићеве лингвистичке мисли
која је постала доминантно обележје Београд
ске лингвистичке школе.
Ово издање прати и биобиблиографија Алек
сандар Белић (1876–1960), која представља прву
књигу у новој едицији Међунар одног слави
стичког центра под насловом Биобиблиографије:
слависти који се памте, посвећену „успомени
на Александра Белића, знаменитог српског и
словенског филолога и лингвисту”.
За свој плодан рад у трајању од пола века,
Међународни конгрес слависта добио је вред
на признања и награде:
1986: ВУКОВА НАГРАДА – за изузетан допри
нос развоју културе у Републици Србији,
2015: ЗЛАТНИ БЕОЧУГ – за трајни допринос
култури Београда
2017: ЗВЕЗДЕ БЕОГРАДА – Канцеларије за
младе и сарадњу са удружењима града Београ
да за 2016.
Бошко СУВАЈЏИЋ

Ћирилична баштина

У

Бајиној Башти је,
од 21. до 24. маја,
одржана трећа по
реду манифеста
ција „Ћирилична
баштина”, која има за циљ да
подстиче коришћење ћирили
це и да на српском говорном
подручју обогаћује културни
идентитет и унапређује садр
жаје у области српског језика
и културе. Организатор и реа
лизатор ове манифестације је
Установа „Култура” у Бајиној
Башти, под покровитељством
општине.

вописаним ћирилицом. И Рајна
Драгићевић, редовни професор
на Катедри за српски језик са ју
жнословенским језицима на Фи
лолошком факултету у Београду,
говорила је о ћирилици као срп
ској баштини и најстаријим срп
ским ћириличним речницима.
Ист ак ла је да ћир ил иц а има
идентитетски карактер, јер по
тврђује културну баштину напи
сану тим писмом као српску.
Министарство културе и ин
форм ис ањ а Реп уб лике Срб иј е
преп оз нал о је ман иф ес тац иј у
као изу з етн о важан догађ ај и
дод ел ил о јој пре
Свеч ан о отвар а
стиж ну наг рад у –
ње „Ћир ил ичне ба
„Култ ур н и образ ац
штине” уприличено
године”.
је уз изложбу кали
„Ћир ил ичн а да
граф иј е „Слик а и
ровница” је најзна
реч” аутора академ
чајн иј е приз нањ е
ског сликара Душа
кој е се дод ељуј е у
на Мишића. Испред
оквиру манифеста
и унут ар гал ер иј е
ције, а уручује се за
Устан ов е „Култ ур а”
изуз етан допринос
постављена је изло
и нар оч ит е зас лу
жба кал иг рафс ких
ге у очувању и про
рад ов а. У пос ебн о
моц иј и ћир ил иц е
о смиш љен ом ам Плакат
и неговању српског
бијенту уклопљени манифестације
језика и писма. Пр
су рад ов и награђ е
ви добитник „Ћири
ни на литерарним и ликовним личне даровнице”, 2020. године,
конкурс им а за бај ин об аш тан био је лист „Политика”. Ове годи
ске основце, као и на интернет не признање је припало Драшку
конкурсу названом „Ћирилица Станивуковићу, градоначелнику
се пише срцем” на фејсбук стра Бањалуке, за допринос очувању
ници манифестације.
и промоцији ћирилице, српског
Суботње вече почело је јавним језика и писма, као и због одлу
часом калиграфије са предава ке да званични дигитални ка
њем Душана Мишића, наставље нал и град а Бањ ал уке буд у на
но програмом „Деца о ћирилици” ћирилици. Захвалнице су доде
у коме су ученици читали поези љене и Национ
 алном парку „Та
ју, а завршено мултимедијалним ра” и компанији „Златиб орац”,
предавањем „Глагољате ли ћири који и ван наше земље промо
лицу” магистра науке о књижев вишу српско писмо.
ности Анђелке Петровић.
У недељу су, у оближњем ма
Академик Мир о Вуксановић настиру Рача, средњовековном
говорио је о дугој традицији на сред иш ту рач анс ке преп ис и
шег писма и његовим трајним вачке школе, након литургије,
вредн ос тим а, тем ељн им срп одржане пригодне беседе и раз
ским књигама, записима, првим говори о ћирилици.
штампаријама, храмовима жи

С. В.
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ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ ГОДИНА КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Школа од посебног
националног значаја
Карловачка гимназија основана је 1791. године и најстарија је гимназија код Срба.
Одиграла је изузетно важну улогу, не само на образовном и културном плану, већ и у борби
српског народа за очување националног и културног идентитета и одбрану стечених права

О

снивање Карловачке гимназије
веже се за митрополита Стефа
на Стратимировића и угледног
грађанина Сремских Карловаца
– Димитрија Анастасијевића Са
бова, који је за оснивање Српске гимназије
приложио суму од 20.000 форинти, и то пола у
готовом новцу, а пола у обвезницама. Колико
су ово била велика средства довољан је доказ
да се у то време у Карловцима могла купити
мања кућа за 100 форинти. Како ова сума ни
је била довољна, Стратимировић је 3. августа
1791. године позвао у Двор око стотину Срба
Карловчана и ту им објавио племениту на
меру гражданина Сабова. Сабов је лично, јав
но пред њима потврдио своје даривање. Кар
ловчани су одушевљени већ истог дана упи
сали 17.240 форинти добровољних прилога, а
до краја су прикупили 19.100 форинти, тако да
је то било довољно за почетак рада и издржа
вање Гимназије. Митрополит је већ 4. августа
1791. године цару Леополду II послао на одо
брење основно писмо Димитрија Анастасије
вића Сабова ради оснивања Гимназије. Убрзо
је, већ 11. октобра 1791. године, цар Леополд
II одобрио оснивање Гимназије.
Митрополит Стефан Стратимировић, 18. ок Карловачка гимназија
тоб ра 1792. год ин е, шаљ е доп ис е окруж ним
протама да народу објаве да се Гимназија у Кар
Карловачка гимназија са радом прекида у начела радило се у Карловачкој гимназији 70
ловцима отвара 1. новембра 1792. године и да ће ратно време 1848/49. године. Гимназија је би година. На основу тог закона тражили су про
се у Карловачкој гимназији предавати исте оне ла затворена и гимназијску зграду некадашње фесори од Патроната да се изједначе са плата
науке које се предају и на другим краљевским Латинске школе заузела је српска народна вој ма и у свим другима правима са професорима
гимназијама. Стратимировић је настојао да за ска за своје потребе. Ту је био смештен штаб и државних гимназија, да српски језик, као ма
Карловачку пропише што бољи наставни план магацин за оружје. И тада су ученици који су терњи језик ученика, буде у Гимназији настав
који је ишао на одобрење Дворском ратном са похађали гимназију писали немачким јези ни језик и да се што више предмета предаје на
вету који је био „обердирекција” над Карловач ком, осим српске граматике која се учила према српском језику. Овај процес се отегао зато што
ком гимназијом.
манускрипту Теофана Живковића и словенске није било довољно уџбеника на српском језику.
За директора Гимназије постављен је др Јо граматике Евгенија Јовановића. Према тада Увођењем новог наставног плана престао је ла
ван Грос и са њим на челу отпочела је настава осмишљеном организационом нацрту требало тински језик и у Карловачкој гимназији да буде
на немачком и латинском језику, а према важе је отворити VII–VIII разред и у Гимназију увести језик којим су се власти дописивале са управом
ћим наставним програмима царско-краљевских још три професора. Патријарх Јосиф Рајачић је и Гимназије. Од тога доба Патронат пише акта на
гимназија. У згради Латинске школе отпочела ту наилазио на проблеме, јер Срба наставника српском језику. У целом Аустријском царству
је припремна настава два граматикална разре је било мало, и требало је као и у време митро званични језик је немачки, Генерална команда
да, да би наредне школске године био отворен и полита Стратимировића апеловати на странце, јављала је Карловачкој гимназији како се књи
трећи граматикални разред, а 1794/95. године пре свих на Словенце, Словаке, Чехе па и Нем ге смеју употребљавати у школи. Није нађено
Classis humanitatis. Због куге која је харала Сре це, да се, као и увек после ратова, обезбеде мате да је забележено да је у то доба неки државни
мом, Гимназија је била затворена
школске 1795/96. године. Већ сле
деће године, отворен је други раз
ред Classis humanitatis, са два нова
Гимназија је васпитавала и оспособила за
професора. Ученог директора др Јо
живот велики број припадника младе српске
вана Гроса који је почетком 1798.
генерације, од којих су многи имали важну
године напустио положај, заменио
улогу у историји српског народа и утицали
је такође учени Андрија Волни, ко
на његову судбину у Аустријској, а затим, од
ји је био велики љубитељ и посве
1867. године и у Аустроугарској монархији,
ћеник природних наука, познат и
као и на другим просторима на којима су Ср
по томе што је након две године бо
би живели. Неки од познатих ђака Карловач
равка у Карловцима сакупио збир
ке гимназије су: Димитрије Давидовић, Павле
ку од око 800 комада минерала и
Соларић, Сима Милутиновић Сарајлија, Јаков
биљака остављајући иза себе и чу
Герчић, Милован Видаковић, Јован Стерија
вени „Волнијев хербаријум”. Уџбе
Поповић, Стеван Шупљикац, Бранко Радиче
ници су били писани углавном на
вић, Јосиф Рајачић, Јован Суботић, Димитрије
немачком и понеки на латинском
и Иларион Руварац, Георгије Магарашевић,
језику, док се српски језик употре
Јован Живановић, Милан Недељковић, Нико
бљавао као помоћни у првом и дру
ла Радојчић, Васа Стајић, Дејан Медаковић,
гом разреду, као начин активног
Борислав Михајловић Михиз, Вида Огњено
споразумевања између ученика и
вић... Од 2006. године Карловачка гимназија
наставника, али није био званич
има статус школе са посебним националним
ни наставни језик.
значајем за Републику Србију.
Гимн аз иј а је до 1798. год ин е
Свечана сала
имал а шест разр ед а. Нас тавн и
план из 1798. године примењиван
је за време директоровања Андрије Волног, Кар ријална средства, која су недостајала. Надзорну надзорник вршио стручни надзор. Карловачка
ла Румија и Павла Магде, све до 1825. године. власт у периоду педесетих година 19. века вр гимназија била је у статусу приватног завода
Овај наставни план назван је и Волнијев и по шио је Дворски ратни савет у Бечу. Карловачка без права јавности. Гимназија је у погледу рада
њему се радило до 1798. године. Најстарији на гимназија била је изједначена са свим другим ишла у корак са другим школама и имала исти
ставни план у Карловачкој гимназији имао је гимназијама. Она је имала право јавности, а ђа наставни план као и друге гимназије.
Министарска наредба од 1. јануар
 а 1855. годи
циљ да се добије знање потребно сваком младом ци Карловачке гимназије били су примани без
човеку који жели да се сматра просвећеним, да икаквих пријемних испита у угарске гимназије, не била је значајна за употребу наставног јези
ка у гимназијама. Према овој наредби наставни
спрема омладину по академијама и на самом где су могли да наставе школовање.
језик треба да буде онај који ученици потпуно
универзитету за више друштвене класе у Ма
атронат је био у обавези да Двор знају, да би се у школи у учењу постигли нај
ђарском Краљевству; да знањем не преоптере
ском ратном савету редовно ша бољи успеси. Ипак у Карловачкој гимназији и
ти памћење омладине, него да просвети ум и
ље пол уг од иш њи и год иш њи после ове одредбе већи део предмета предавао
вољу. Карловачка гимназија имала је тада шест
извештај о успеху ученика, на се на немачком језику јер су и уџбеници били
разреда: Припремни, три граматикална и два
ставном плану, податке о профе на немачком. У Војној граници, где се налазе и
виша разреда, тзв. Хуманитетске класе. Намера
сорима, директору, колико су стари, колико им Карловци, остао је немачки као наставни језик
митрополита Стефана Стратимировића била је
је остало службе итд. Лепо звуче речи једног до 1868. године, када је царском одлуком изјед
да се овде школују најдаровитија деца из свих
од знаменитих карловачких ђака др Јована начен српски језик са немачким у свим грани
крајева насељених Србима. Да би омогућио си
Суботића: „Карловачки добри ђаци заузимали чарским гимназијама и реалкама.
ромашним а даровитим ђацима из поменутих
су прва места по свим лицејима Угарским, на
Вукове језичке реформе биле су напредне и
српских крајева да се школују, митрополит је
које су прелазили и прелазити морали, хотећи прихватљиве тадашњим професорима у Гимна
1798. године основао и Интернат уз Гимнази
даље слушати науке на Пештанском универ зији, али су црквени кругови то оспоравали да
ју, познатији као Благодјејаније (Alumneum), у
зитету или православним академијама.”
би их неретко и прећутно прихватали.
коме су сиромашни али добри ученици имали
Било је покушаја власти, тачније Војног мини
бесплатну храну. Смештен је у оном делу зграде
Почетком школске 1852/53. године отворен је старства, да се Карловачкој гимназији да право
Нормалне школе где је по свом оснивању отпо
чела са радом Гимназија. Гимназија је касније седми, а 1853/54. осми разред и престао је да ва јавности, уз услов да буде под надзором школ
премештена у другу приземну зграду из време жи у Карловачкој гимназији наставни план који ског органа владе. Заузећем и великим трудом
на митрополита Павла Ненадовића и Латинске је био састављен према начелима „Намјерени владике пакрачког Никанора Грујића, 1873. го
школе. Овде је Гимназија радила својих првих ја и изложенија” из 1798. године. Године 1854. дине Карловачкој гимназији је дато право да
сто година, да би се 1892. године уселила у но уведен је наставни план према организационом може организовати полагање испита зрелости,
нацрту (Organisations-Entwurf). На основу ових односно да ђаци могу да полажу матуру у Кар
во, велелепно данашње здање.

Расадник младих талената

П

ловцима. Први испит зрелости, и то писмени,
одржан је 1873. године од 9. до 13. јула, а усме
ни 31. јула под руководством школског надзор
ника Живка Вукосавића.
Српски језик на којем се предавало у Кар
ловачкој гимназији био је народни језик, али
са црквеном ортографијом. У Архиву САНУ у
Сремским Карловцима, у фонду Карловачка
гимназија, сачувана је наредба патријарха Јо
сифа Рајачића да се само црквеном ортографи
јом смело писати и предавати у Карловачкој
гимназији. Већ после Рајачићеве смрти у гим
назијској архиви све је више молби, писама и
преписки писаних Вуковим правописом. Како
је у Србији још 1868. године уведен Вуков пра
вопис, није се ни у Карловцима могао одржати
стари, па је гимназијски програм за школску
1871/72. штампан Вуковим правописом. Почет
ком 20. века „дух времена” захтевао је да се и у
Карловачкој гимназији изведу темељне рефор
ме, Патронат је уз подршку патријарха Георгија
Бранковића закључио да на чело управе Гим
назије треба поставити млађег, образованог и
енергичног човека. Тако је за директора Гимна
зије постављен професор Радивоје Врховац, који
је већ био познат као одличан наставник, педа
гог и књижевни радник, осим тога већ се био до
казао јер је седам година предавао новозаветни
грчки језик у Богословији, са најбољим успехом.
Врховац је током школске 1903/04. године до
вео у Гимназију неколико изврсних професора
универзитетског ранга – Милана Будисављеви
ћа, Милана Георгијевића и Милана Мику Јако
вљевића. Он одобрава да се у Гимназији оснује и
литерарна дружина „Стражилово”, која треба да
ради на књижевном образовању својих чланова,
бавећи се и читањем књижевних састава члано
ва, те оснивању друштвене књижнице. Желео је
да Гимназија буде и нека врста васпитног заво
да, у којем ће се неговати и чувати национал
на култура, телесно вежбање и гимнастика, пре
свега у соколским друштвима.

З

а време директоровања Радивоја
Врховца заведена је у Гимназији
и коедукација, тј. Земаљска влада
је дозволила да се од 1907. године
могу у Гимназију уписати и девој
ке, као редовне ученице које су из Карлова
ца или чији родитељи ту станују. Испочетка
је Патронат дозволио да се женска деца могу
школовати само до четвртог разреда. Ипак,
Патронат је одлучио да коедукација са школ
ском 1912/13. године престаје, и да се од те
године у Гимназију могу примати и учени
це, али само у приватном статусу.
Ученице које су већ ишле у Гимназију, оста
вљене су као редовне, док не сврше четврти раз
ред. У ово време број ђака који се школовао у
Гимназији просечно је износио 330. Од школске
1908/09. било је са директором 15 наставника.
Након почетка Великог рата, Гимназија је пре
стала са радом и претворена је у касарну да би
поново отпочела рад тек 13. августа 1917. годи
не. Од 24. априла 1921. године у новој држави,
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, одлуком
министра просвете Карловачка гимназија је по
држављена и добија статус реалне гимназије.
У току Другог светског рата Срем
ски Карловци и Гимназија прожи
вљавају тешке дане. Усташке власти
отпочињу стрељања и погром Срба,
спроводе се масовна хапшења, му
чења, ликвидације, депортације у
логоре, отимање црквене, јавне и
личне имовине, а све с циљем да се
плански и систематски уништава
српска култура и њене институције.
Међу првим донесеним уредбама
била је и она од 29. 4. 1941. године о
укидању употребе ћирилице.
У Карл ов ачк ој гимн аз иј и за
брана употребе ћирилице била је
тешка мера с обзиром на велики
библиотечки фонд и на тадашње
уџбенике. Сва службена докумен
та, ученички радови, деловодни
ци и прот окол и мор ал и су бит и
пис ан и иск ључ ив о лат ин иц ом.
Нарочита пажња у овој државној
творевини и у новој школи обра
ћала се употреби затечених књига
у ученичкој и наставничкој библи
отеци, док се перманентно водило
рачуна о попуни библиотеке хрватским књига
ма, уз строгу цензуру хрватских власти.
Сремски Карловци су доживели ослобођење
23. октобра 1944. године. Варошица није личи
ла на себе, нестали су многи људи, и свуда је
била присутна неверица и немир. Са настав
ним рад ом Гимн аз иј а је отп оч ел а 12. марта
1945. године. За вршиоца дужности постављен
је пензионисани директор, иначе некомпроми
тована и у гледна личност Милан Мика Јако
вљевић. Део новог наставног кадра није имао
довољне и стручне квалификације. Од 1974. го
дине Гимназија прелази на систем тзв. усме
реног образовања, и мења име од Гимназија
„Бранко Радичевић” у „Центар за образовање
кадрова преводилачке и културолошке струке и
заједничко средње образовање Бранко Радиче
вић”. Недуго, затим 1983. године, назив Гимна
зије поново је промењен у нејасан и рогобатан
назив „Образовни центар Карловачка гимназија
за позивно усмерено образовање и васпитање
средњег ступња”. Било је то затирање традиције
и значаја прве српске гимназије.
Од школске 1990/91. враћен је назив Карло
вачка гимназија и она је данас израсла у изузет
но значајну и престижну образовну установу, у
којој се школују ученици из целе Србије. Гимна
зија ради према плану филолошке гимназије, са
одељенима страних и класичних језика.
Жарко ДИМИЋ
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ДУГА И ПЛОДНА ТРАДИЦИЈА ПРЕВОЂЕЊА НАШЕ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Дигитална изложба „Вук и Немци”
Вукова задужбина и Министарство културе и информисања Републике Србије приредили су дигиталну изложбу
под називом „Вук и Немци”, која представља преглед епохе у којој су Срби и Немци, захваљујући превасходно
Вуку, Копитару и Гриму, имали изванредну културну сарадњу и међусобно уважавање

И

зложба „Вук и Немци”
резултат је колектив
ног рад а тим а, чи
ји је главни уредник
проф. др Бошко Сувај
џић. Други сарадници на овом про
јекту су били др Миод
 раг Матицки,
др Бранко Златковић и доц. др Мина
Ђурић. Преводилац на немачки је
зик била је проф. др Анете Ђуровић,
а на енглески језик доц. др Сандра
Јосиповић. Израда визуелног ди
зајна и ликовног решења пројекта
поверена је др Милијани Симоно
вић. Дигитално решење пројекта и
компјутерска обрада текста били
су у надлежности Давора Палчића.
Пројекат је технички водила Души
ца Матицки, а покровитељ пројекта
било је Министарство културе и ин
формисања Републике Србије.
Пројекат обухвата контекст европ
ске рецепције српске народне поези
је у 19. веку, са посебним освртом на
однос немачке науке према Вуковим
збиркам а, о кој им а су у прв им де
ценијама деветнаестог века распра
вљали и писали најблиставији умови
епохе – Немци Јохан Волфганг Гете,
браћа Грим, Пољак Адам Мицкјевич,
Француз Клод Форијел и др.
Дуга и плодн а трад иц иј а прев о
ђења народне књижевности са овог
тла почињe „Жал ос ном пјес анц ом
племените Асан-агинице” у путопи
су Алб ерта Фортиса (Viaggio in Dal
mazia, Venezia, 1774). Одјек песме о
плем ен ит ој Хас ан аг ин иц и у пред
романтичарској епоси био је дуб ок
и далекосежан. Према Фортисовом
итал иј анс ком прев од у, прв и пут је
ову бал ад у 1775. год ин е на нем ач
ки језик превео Фридрих Вертес. Чу
вен је превод баладе о Хасанагиници
који је дао Јохан Волфганг Гете, ве
роватно, исте године, служећи се Вер
тесовим предлошком, али и уз увид
у ориг ин ал, пос ебн о у вез и са рит
мичком организацијом стихова. Ге
теов превод на немачки језик Хердер
је уврстио у своју збирку Volkslieder,
1778. и 1779. године.
У немачком културном кругу Вуков
рад на сакупљању и издавању народ
них песама наишао је на изузетно леп
пријем. Већ 1815. године Јакоб Грим је
објавио приказ Вукове Мале просто
народње славеносербске пјеснарице
(1814), у којој је упоредио српску на
родну лирику са Песмом над песмама
(Wiener allgemeine Literatur-Zeitung,
No. 74, 1815, S. 1168–1180). Вук је по
светио Јернеју Копитару своју Народ
ну србску пјеснарицу (1815).

Искорак у немачки културни круг
омогућио је Јернеј Копитар приказом
Вуков е Пјес нар иц е (1815) у бечком
часопису Wien
 er allgemeine LiteraturZeitung, у коме је написао да посто
ји на Балкану мали народ који има
свој еп и живог Хомера. Тај култ пе
вача Филипа Вишњића као Хомера
умногоме је допринео Вуку Караџићу
и његовим делима да се нађу у видо
кругу Европе.
Пос редс твом Јерн еј а Коп итар а, у
писму од 12. маја 1815. године, Вуку
Караџићу је стигао распис о сакупља
њу народних умотворина новоосно
ван ог Друш тва у Нем ачкој кој е се
интересовало за проучавање стари
на. Тај распис, у коме народне припо

језик их је, премa казивању „господи
на Вука”, превео Јулиус Шотки (Julius
Max Schottky), сакупљач аустријских
народних песама и професор немач
ког језика и књижевности. Прва, коју
је Вук забележио од чувеног казива
ча Тешана Подруговића, у преводу је
добила назив Bärensohn. Друга, коју је
Вук објавио по сећању из Тршића, у
преводу је добила наслов Der Bartlose
und der Knabe. Преводи су објављени
у часопису Wöchentliche Nachrichten
für Freunde der Geschichte, Kunst und
Gelährtheit der Mittelalters, који је јед
ном недељно излазио у Бреслави, а из
давао га је тамошњи универзитетски
професор Ј. Г. Бишинг.
Вук Караџић је 1821. године предао

ветке заузимају значајно место, одмах
после народних песама, упутио је Ја
коб Грим и у њему је захтевао да се,
поред осталог, бележе и приче: „Ле
генде у прози” – „о џиновима, патуљ
цима, чудовиштима […] ђаволима,
благу, чаробним предметима”, одно
сно демонолошка предања, која, мо
гу настајати и из говорне ситуације
(Вук, Преписка I: 239). Грим поред на
родних песама инсистира да се шаљу
записи народних приповедака, посеб
но шаљивих и оних са драмским еле
ментима, легенде у прози, сујеверја,
предсказања, привиђења и веровања
у снове, посебно пословице и изреке,
као и у обичај узете речи.
Већ у првој половини 1817. године
сачињени су, а 1819. и објављени пре
води две српске народне приповетке
на немачки језик. Реч је о причама Ме
ђедовић и Лаж за опкладу. На немачки

бечкој цензури на преглед рукопис
треће части српских народних песа
ма. Јернеј Копитар, цензор словенских
књига, одобрио је рукопис. Међутим,
тада се разбуктао Грчки устанак про
тив Турака. Зато је Уред К. Метерниха
одбио да изда одобрење за штампа
ње дела у Аустрији, па је Вук Кара
џић одлучио да тај посао заврши у
Лајпцигу, где је претходно и Доситеј
Обрадовић, један од најумнијих Срба
епохе просветитељства, штампао ћи
риличне књиге. Доситеј Обрадовић је
код Брајткопфа, издавача из Лајпци
га, становао годину дана и припремао
књигу Басне, а у истој штампарији,
код наследника овог издавача, Вук
Караџић је 1823. и 1824. године обја
вио три књиге Српских народних пје
сама (лајпцишко издање).
Вук Караџић је у Бечу затражио па
сош за путовање у Хале. У захтеву је

Домети нашег
усменог и писменог
простирања
Наставак са стране 1

Претеривање је, али сугестивно претерива
ње, када овај филозоф каже да идеја европске
културе нуди један процес интеграције у којем
се чак и појам приче, приповедања, јавља као
носилац апсолутног логоса. Један процес који
ауторка иначе убедљиво доводи у везу с низом
других традиционалних култура, верујући да је
свет почивао у нама још док се за нас није ни
знaло, док нисмо ни знали где су нам границе,
као што то, уосталом, не знамо ни данас.
Али нема никаквог претеривања када ми твр
димо да ауторкина синтеза садржана у наслову
Пишем ти причу, а могло би се, обрнуто, рећи
и причам ти писмо, наставља да живи у некој
врсти паралелног света, заштићена од прола

Ударно место има већ прва студија о лутка
ма, њиховој магијској функцији наше двојнице
– у животу и на позорници као „месту преобра
жаја свега у све” (Од обреда и игре до позори
шне сцене.)
И човекова је судбина скраћена луткарска
игра. Чујемо апостола књижевног безнађа и
песимизма, Ежена Јонеска, како по
навља: „Ми смо смешна деца, напу
штена на овоме свету, у овој огромној
кући која се руши. Играмо се луткама
поред амбиса.”
Посматрани издвојено, једностра
но, као кроз монокл, ови нам примери
изгледају као збирка затурених, забо
рављених обреда и раскривених сим
бола, слика и мотива. С друге стране,
пак – као јединствен „избор по срод
ности” сачуван у неком тајном сликов
ном писму. Карл Кристијан Бри који
ће, две године након експресионисте
Клабунда умрети у Давосу, у – како ка
же – „најлепшем месту за умирање по Са свечане седнице уручивања награде
сле Венеције”, описаће то у својој књизи
Маскиране (скривене) религије (1928).
зности времена на начине које није увек лако
А у једном трагичном интервалу новије европ разабрати, али и учвршћена у облицима духов
ске историје, 1935. год ин е, фил оз оф Едм унд ности који сви делују узајамно, плодотворно, ин
Хусерл ће у чувеном бечком предавању под на терактивно у многоструким облицима.
словом „Криза европског човека”, видети у Евро
За њом ће несумњиво поћи и наша нова књи
пи „јединство духовног живота и стваралачке жевност и наука о њој.
активности”.
Слободан ГРУБАЧИЋ

навео да путује ради студија медици
не, са жељом да стекне диплому док
тора. У марту 1823. године пошао је
за Немачку. Преко Прага и Дрездена
отпутовао је дилижансом у Хале, па у
Лајпциг. У тридесет шестој години Вук
Караџић је поново кренуо на наставу.
У Лајпцигу је слушао лекције из ана
томије. Студије медицине наставио је
у Халеу, где је уживао гостопримство
Јохана Северина Фатера, Копитар е
вог пријатеља и професора теологије
и оријенталних језика на Универзи
тету у Халеу.
Код Фатера је Вук Караџић сусрео
Тер ез у Алб ерт ин у Лујз у фон Јакоб
(анаграм Талфј), ћерку Лудвига Хајн
риха Јакоба. То познанство имало је
далекосежне утицаје у погледу при
јема српских народних песама у све
ту. Већ у пролеће 1824. године Талфј
је вредно преводила Вукове песме и
изучавала српски језик. У два изда
ња својих превода, под истоветним
насловом Volkslieder der Serben (Хале
1825, 1826; каснија издања 1835, Лај
пциг 1853), Талфј је пружила најпре
немачким, а онда и осталим читао
цима у Европи више од две стотине
српских народних песама из збирки
Вука Кар аџ ић а у прев од им а, а по
том је написима у америчкој штампи
приближила Србе и читаоцима тога
континента. Око пет стотина прево
дилаца допринело је да се српска на
родн а пое з иј а пој ав и на пед ес етак
светских језика, а међу њима Талфј
има изу з етн о мес то. Њен и су пре
води послужили као основ многим
другим преводиоцима (Џону Баурин
гу на енглески, Јохану Рунебергу на
шведски, Елиз Војар на француски,
Петеру Гецеу на руски), заинтересо
вали су гласовите научнике (Адама
Мицкјевича, Фридриха Ничеа), као
и композиторе, међу којима је био и
славни Јоханес Брамс.
Из Халеа је Вук Караџић, 27. сеп
тембра 1823. године, кренуо за Касел
Јакобу Гриму, кога још није лично по
знавао, а који је већ 1815. године хва
лио Вукове књиге. Одсео је код Јакоба
Грима, код кога се задржао неколико
дана. Заинтересовао је Грима да на
пише предговор, да редигује и прире
ди за штампу његову Граматику, коју
је на немачки језик превео Димитрије
Тирол. Вукова Граматика на немач
ком језику с Гримовим предговором
и расправом Јохана Северина Фатера
објављена је почетком 1824. године,
уз Гримову „Посвету кнезу Милошу
Обреновићу”.
Из Касела Вук Караџић је кренуо
у Гетинген. С Гримовом препоруком

сусрео је библиотекаре Бенекеа, Блу
менбаха, Хер ена, Тихсена, Ајхорна,
Рајса и сви су га примили с највећим
комплиментима. Када је, у децембру
1824. године, Вук Караџић постао до
писни члан Гетингенског ученог дру
штва, диплому му је послао секретар
Друштва и славни професор и списа
тељ натуралне историје Јохан Фри
дрих Блуменбах.
Из Гетингена Вук Караџић је отишао
у Вајмар да посети Јохана Волфган
га Гетеа, што је остало забележено у
историји српске културе.
У близини Вајмара, у дворцу Белве
дере живела је Марија Павловна, вој
воткиња саксонско-вајмарска, сестра
руског цара Александра, а супруга на
следног принца Карла Фридриха. Вук
Караџић је наумио да њој посвети пр
ву књигу Народних српских пјесама.
Из Вајмара Вук Караџић је отишао
у Јену. Један дан провео је у друштву
Јохана Волфганга Деберајнера. Отуда
је преко Лајпцига стигао у Хале, где га
је дочекала диплома доктора филозо
фије Универзитета у Јени.
Неп ос редн о пре одл ас ка из Лај
пцига за Беч, у јануару 1824. године,
док су још у штампарији Брајткоп
фа и Хертела стајали неувезани при
мерци прве књиге Народних српских
пјесама, Вук Караџић је само за про
бу штампао Огледе Светог писма на
српском језику, којима је придодат и
„Предговор” Јохана Северина Фатера
на латинском језику.
Након једн ог од иш њег бор авк а у
Немачкој Вук Караџић је допутовао
у Беч у марту 1824. године.
У лето 1828. године, у Бечу, Јернеј
Копитар је упознао Вука Караџића с
берлинским професором и историча
рем Леополдом Ранкеом. На основу
Вукових казивања и Вуковог рукопи
са настала је Ранкеова књига Српска
револуција, коју је 1829. године об
јавио хамбуршки издавач Фридрих
Кристоф Перт.
Јакоб Грим je y предговору немач
ком издању Вукове збирке народних
приповедака, које је на немачки језик
превела Вукова ћерка Вилхелмина
Мина Караџић 1854. године, похвалио
Вукове радове и изразио своје убеђе
ње да ће потомство бити захвално Ву
ку Караџићу за ове приповетке.
Дигитална изложба „Вук и Немци”
представља преглед епохе у којој су
Срби и Немци, захваљујући превас
ходно Вуку, Копитару и Гриму, има
ли изванр едну културну сарадњу и
међусобно уважавање.
Бошко СУВАЈЏИЋ
Бранко ЗЛАТКОВИЋ

У Бечу постављена спомен-плоча
Мини Караџић

З

ахваљујући ангажовању Аустриј
ско-српског културног друштва
„Вилх елм ин а Мин а Кар аџ ић”,
Мина Караџић, ћерка реформа
тора српског језика Вука Стефа
новића Караџића, добила је у Бечу спомен
плочу, која ће стајати на згради на адреси
Разумовскигасе 22, у трећем бечком округу.
Идејни пројекат за спомен-плочу израдио је
Боривоје Лукић, вајар из Београда.
На спомен-плочи на немачком и српском
језику, поред слике Мине Караџић, написани
су њено име, година рођења и смрти, као и
да је била аустријско-српска сликарка и књи
жевница.
Аустријско-српско културно друштво „Вил
хелмина Мина Караџић” се својим активно
стим а, изм еђу остал ог, зал аже за очув ањ е
лика и дела Мине Караџић, песникиње, пре
водиоца и прве српске сликарке. Председница
Друштва Светлана Матић захвалила је Управи
за сарадњу са дијаспором и Србима у регио
ну Министарства спољних послова Србије на
подршци, Заједници српских клубова у Бечу,
станарима и власнику зграде, уз чију је помоћ
и сагласност овај пројекат и реализован.
Иначе, Светлана је објавила и књигу „Певам
дању, певам ноћу – Писма Мини Караџић” на
српском и немачком језику, у којима је иста
кла значај и допринос Вукове ћерке у очува
њу српског језика, националног и културног
идентитета и грађењу мостова сарадње и кул

Јован Исаиловић млађи,
портрет Мине Караџић
туре између два народа. Књига је представље
на и у Вуковој задужбини у Београду.
Светлана МАТИЋ
Политика, 11. јун 2021.
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О путевима и странпутицама српске науке
о књижевности

Истраживање српског
књижевног наслеђа

Да чувамо, развијамо
и негујемо језик
својих предака
Срето Танасић, „Тако сам говорио зарад сутра”, Чигоја, Београд, 2020.

Јован Пејчић, „Путеви српске науке о књижевности”,
Српска књижевна задруга/Лесковачки културни центар, Београд 2020.

К

њига Путеви српске науке о књи
жевности резултат је вишедеце
нијског рада Јована Пејчића, ко
рак даље у осветљавању бројних
тема на интердисциплинарним
подручјима српске науке о књижевности; њо
ме се аутор изнова враћа разматраним тема
ма с намером да их актуализује и поткрепи
новим закључцима и сазнањима. Познава
оци и поштоваоци његовог пређашњег рада
уживаће у најновијој књизи писаној препо
знатљивим стилом, маниром луцидног ис
траживача, одличног познаваоца језика, суве
реног коментатора домаће и стране књижев
нонаучне литературе; они који овом књигом
започињу своје откривалачко искуство и тек
упознају аутора уживаће у раскоши духа по
узданог водича на путевима српске историје
и историографије књижевности, теорије књи
жевности, књижевне критике, књижевне фи
лозофије и естетике.
Пејчићева најновија књига, као и све претход
не, врло је брижљиво уобличена. Мисаони оквир
Путева српске науке о књижевности чине тексто
ви општег карактера којима аутор указује на про
блеме које види у основи и темељу науке којом
се бави – први, изложен у поглављу „На почетку”,
насловљен „Начела науке о књижевности. Раз
врставања”, тиче се неопходности јасног одређе
ња начела књижевнонаучних истраживања, по
Пејчићевом мишљењу битног пред
услова за изрицање аргументованог
става. С тим у вези он истиче да би
примена начела афирмације, ак
туализације и проблематицазије у
различитим дисциплинама науке о
књижевности донела прецизније за
кључке и омогућила „повољне нове
положаје за промишљеније и дале
косежније испитивање литерарног
феномена”, те да је као таква приме
на истакнутих начела вишеструко
„неопходна”, „корисна” и „истражи
вачко-творилачка”. Прво поглавље и
поменута студија успостављају везу
са последњим поглављем „Краја нема” и Пејчи
ћевим промишљањима о књижевности. У тексту
фрагментарне форме, лирски надахнуто, фило
зофски промишљено, Пејчић готово провоцира
насловом – „Наизгледно” – и запитан над исхо
дима сопствених закључака, поигравајући се ре
чима и њиховим значењима, враћа на почетак и
ново преиспитивање онога што је „усуд мишље
ња и писања”, а што је, у суштини сваког ствара
лачког и откривалачког прегнућа.
У мисаоном оквиру који граде прво и последње
поглавље књиге Путеви српске науке о књижев
ности главна разматрања организована су у три
поглавља. Свако од поглавља представља једну
од етапа у развоју српске науке о књижевности и
једну од целина у књижевноисторијској, критич
кој и теоријској мисли аутора. Заправо у анали
тичко-синтетичком приступу аутора ове научне
дисциплине у сталном су сагласју и дозивању, а
суд који даје подједнако је утемељен у свакој по
јединачно. У представљању истраживачких от
крића Пејчић успоставља јаку везу између двеју
равни текста у књизи – прву раван чине основ
на проблемска разматрања, у којима супротста
вља различите ставовове, износи тезе позивајући
се на одабрана места из литературе, предлаже
именовања, указује на недостатке и истиче вред
ности изречених судова о одређеном проблему;
другу раван чине фусноте у којима указује на
релевантну литературу, слагања и неслагања у
терминолошким именовањима, развија причу
у знатно ширем контексту како би поткрепио и
додатно расветлио проблеме главног и бројних
споредних разматрања. Такав поступак приме
ниће у свим текстовима у књизи.
Поглавље „Основи” насловом истиче у први
план проблем почела, онога што је у темељу и
зачетку српске науке о књижевности, а што је
предмет нове критичке оцене и новог разматра
ња аутора. По мишљењу Јована Пејчића то су
пре свега проблеми које види као основ касни
јих неслагања и спорења, недовољно јасне и не
утемељене теорије и ставови који су некритички

прихватани, као и скретања и одустајања од пр
вобитних становишта, која су водила новим за
кључцима и теоријама. У овом поглављу нашла
су се четири рада. „Мит о прекиду у развитку
српске књижевности” говори о промени и на
пуштању првоутврђених ставова о подели књи
жевности у Срба на стару и нову, као и о генези
идеје о непрекинутој нити наше књижевности и
културе уопште коју је до крајњег исхода довела
нова теорија. „Почеци српске књижевне крити
ке и есејистике” говоре о вишеструком значају
Захарије Орфелина за српску културу и науку.
„Периодизација – утемељујућа идеја историје
српске књижевности” расветљава улогу поједи
них проучавалаца српске књижевности у новом,
до сада недовољно истакнутом светлу. „Рађање
српске историје књижевности” у хронолошком
следу представља темеље на којима почива срп
ска књижевна историографија.
У поглављу „Печати” нашли су се радови по
свећени неколицини истраживача српског књи
жевног наслеђа који у критичкој свести Јована
Пејчића заслужују посебно место. Не без разлога,
централно поглавље књиге посвећено је Љубо
миру Недићу, Јовану Скерлићу и Милораду Па
вићу. Најстаријег од поменуте тројице Пејчић
назива књижевним критичарем двадестеог века
у поднаслову студије „Смисао сличности у исто
рији и теорији књижевне критике” како би иста
као његов истанчан осећај за новине у приступу
књижевном делу и естетска промишљања која
одговарају теоријама које ће обеле
жити новија времена. У пажљивом
промишљању и одмеравању вредно
сти научне речи о српској књижев
ности Пејчић највише простора у
књизи даје Јовану Скерлићу – пред
ставља га и као књижевног критича
ра и као историчара књижевности
који је оставио најдубљи траг и по
ставио највише научне критеријуме.
„Јединство књижевног и национал
ног идентитета” представља две де
латне стране, два поља на којима се
остваривао Скерлић са једном иде
јом да обједини оно што је у бићу
једног народа највредније. О Милораду Пави
ћу и његовом раду на пољу књижевне историо
графије Пејчић пише у раду „Основи, вредности
– трајање” и истиче да су научни резултати до
којих је дошао Павић битно определили ток но
ве српске књижевнонаучне мисли.

У

поглав љу „Одн ос и, сус едс тва,
личности” Пејчић разматра ве
зе које је наше књижевнонауч
но наслеђе успостављало са стра
ним узорима и у светлу тих веза
бави се одабраним питањима. У тексту „Ша
фарикова прва историја српске књижевности”
пише о словачком истраживачу као утемељи
вачу српске књижевне историје. „Уметност и
смисао бесеђења” прегледно представља исто
рију говорничког жанра код Срба од средњо
вековних зачетака до преображаја жанра у 19.
веку. На овај рад надовезује се следећи – „Ети
ка и реторика свеобухватног Српства” – у коме
се истиче значај Никанора Грујића, беседника
и учитеља бесеђења. Последњи рад у овом по
глављу „Српска аванграда и национална нау
ка о књижевности” разрешава терминолошку
недоум
 ицу око појмова модернизам : експре
сионизам : авангарда.
Књига Путеви српске науке о књижевности
представља неку врста духовног и мисаоног
предаха, место и време рекапитулације неоп
ходно за изрицање наталожених знања до којих
је Јован Пејчић дошао у истраживању српског
књижевног наслеђа. Свој пуни смисао ова књи
га остварује у контексту сродних књига аутора
(Простори књижевног духа, 1998; Почеци и врхо
ви, 2010; Зрна, расад, жетва, 2015). Посматрана
самостално, она је својеврсна синтеза до које се
дошло након дуготрајног истраживања и пре
испитивања. Као таква, она предстваља темељ
и основу за даље проучавање путева којима се
кретала српска наука о књижевности.
Владимир МИЧИЋ

К

њига Срете Танасића је сведочан
ство о томе како је – да парафра
зирамо наслов – зарад будућно
сти нашег, српског, језика и пи
сма, и своје будућности, говорио
један од водећих стручњака у овој области и
најактивнијих учесника стандардизације срп
ског језика током читаве две деценије, одно
сно како у светлу историјских процеса и акту
елних дешавања на пољу језика треба гледати
на његово „сутра” – и бринути о њему.
Др Срето Танасић је српски лингвиста, фи
лолог, дописни члан Академије наука и умјет
нос ти Реп уб лик е Српс ке, нау чн и сав етн ик
Института за српски језик САНУ и његов ди
ректор од 2006. до 2016. године, редовни про
фесор Филозофског факултета у Нишу (до 2016.
године), као и гостујући професор
за савремени српски језик на Фи
лозофском/Филолошком факулте
ту у Бањој Луци. По позиву је држао
предавања из савременог српског
језика на Универзитету „Ломоно
сов” и у Институту за славистику
– у Мос кви. Сар адн ик је САН У и
АНУРС на изради Српског дијалек
толошког атласа. Потпредседник
је Славистичког друштва Србије и
његов почасни члан, члан је Вукове
задужбине у Београду, стални члан
Матице српске у Новом Саду. Члан
је и председник Одбора за стандар
дизацију српског језика, свесрпског
и свеинституционалног стручног тела основа
ног са задатком да брине о статусу, проучавању
и стандардизацији српског језика на целокуп
ном његовом простору.
Значајан простор у књизи, сходно томе коли
ко се уважени лингвиста бави овом темом, бо
ље рећи – колико је посвећен борби за очување
српског писма, дат је теми статуса ћирилице као
стратешком питању нашег идентитета и култу
ре, али и њене законске заштите. „Нема ни јед
ног, ни једног јединог разлога да се ћирилица
држи по страни, да се служимо латиницом ако
је ћирилица српско писмо. Она је знак српског
идентитета. Ако на ћирилици имамо тако из
грађену културу кроз хиљаду година – нарав
но, то писмо је Вук само поједноставио када је
градио нови књижевни језик, Вук са својим са
радницима – ако ми имамо вишевековну кул
туру изграђену на ћирилици – нико се тога не
би одрекао, а, с друге стране, немамо ни једног
разлога за то одрицање. Модерно време није
препрека за ћирилицу. Ми смо слушали и ове
и оне разлоге, али ни једног озбиљног разлога
нема против ћирилице. Па чак ни економски
разлози. Као: пишемо називе улица у Врању на
латиници због странаца. Прво, кад странци до
ђу у Врање или Београд, ако не знају српски је
зик, онда им је свеједно је ли на ћирилици или
латиници”, говорио је проф. др Срето Танасић за
телевизију града на југу Србије.
У интервјуу „Чувањем ћирилице чувамо на
ционално благо” проф. Танасић каже: „Српски
језик и његово писмо – ћирилица леже у теме
љима српског идентитета. Ако смо на српском
језику и ћирилици стварали миленијумску кул
туру, зар треба да то сад оставимо! На ћирилици
смо створили културну баштину на коју можемо
бити поносни, нека дела улазе у светску ризни
цу културе – какво је Мирослављево јеванђеље,
и многа друга јеванђеља, дакле свете књиге. Па
књиге животописи наших светих краљева, По
веља бана Кулина, па Душанов законик, па ре
мек-дело „Слово љубве” и тако редом. Да нам је
културна баштина створена на српском језику
и ћирилици безвредна, не би била предмет ра
зних кривотворења, својатања и поткрадања. Ко
би се разуман раставио од такве своје културе.
А зашто? Ни за што. Данашња ћирилица је наш
културни и национални симбол – ко се одри
че свога идентитета не заслужује, тако и бива,
да га други поштују. Затирање ћирилице допри
носи затирању српске културе. Наша савреме
на ћирилица, коју је Вук Стефановић Караџић
прилагодио потребама савременог српског књи
жевног језика представља готово идеалну азбу
ку, где сваком гласу одговара један знак.” Реч је
заправо о враћању ћирилице тамо где јој је ме
сто, а њој је место у службеној употреби српског

језика, наводи Танасић. Jер, један од начина да
се Срби одвоје од своје националне културе и
да се претворе у безличну масу јесте затирање
ћирилице.
Језик је најпоузданији чувар историје, култу
ре и идентитета једног народа. Зато је позна
вање његове историје један од најсигурнијих
ослонаца у сазнавању и очувању националног
идентитета. Све што смо створили и што нам се
догодило чува се у језику. Језик има своју уну
трашњу и спољашњу историју – и једна и друга
су подједнако важне, говорио је у интервјуима
Танасић. Изучавање, неговање и очување савре
меног српског језика нужно се заснива на из
учавању и познавању његове историје. Многе
језичке датости у савременом српском језику
не могу се разумети и објаснити без познава
ња његових старијих фаза развоја.
„Срби, нажалост, немају развије
ну свест о значају чувања нацио
налног језика и писма, немају свест
о потреби чувања свог идентитета,
у чијој основи је, понављам, срп
ски језик и његово писмо ћирили
ца. Није то само помодарство, има
нешто дубље ту. Као да у последње
време почињемо да одбацујемо све
што нос и нац ио н алн и предз нак.
После ратних страдања и губитака
народи се обично интензивније об
нављају, па јача и национални дух.
Срби – један део – после ових ра
това с краја двадесетог века иду у
супротном смеру – настављају де
струкцију која им је кроз ратне године наметну
та. То се, нажалост, може видети и на примеру
(не)бриге о српском језику и писму. А ето, је
дан Петар Хандке је научио ћирилицу”, рекао
је проф. Танасић у једном од интервјуа, додају
ћи да одричући се себе – никуда нећемо стићи.
Није нам ни оправдање ни утеха ако то чинимо
и несвесно. Сви они којима је српски језик ма
терњи језик дужни су да се према њему одно
се одговорно. Струка нуди решења, а држава то
мора и нормативно, односно законски да регу
лише, да се утврди језичка политика заједно са
струком, и да се утврди стратегија спровођења
те језичке политике.

О

но што народу удахњује свест је
сте његов језик, а ту су национал
ни и културни идентитет. Кад се
потисне култура једног народа,
отвара се простор за туђи култур
ни утицај (не за размену културних добара и
прожимање култура), а културни утицај отва
ра врата и за друге утицаје: економске, поли
тичке – све до новог поробљавања. Срби ће све
више губити национални идентитет, постаја
ти нека неформирана маса која се да обли
ковати према потреби некога са стране, биће
усмеравани да сами одбацују свако духовно,
културно и материјално добро које има атри
бут српски, упозорава даље Танасић.
Не треба, према наводима проф. Танасића (у
интервјуу „Нашој речи” у Темишвару), занема
рити ни бригу о положају српског народа и ње
говог језика на рубовима Српства која не може
бити препуштена само тим деловима Српства;
то мора да буде брига матичне државе, обухва
ћена дугорочном националном политиком у
области која се бави националном културом и
идентитетом.
Да ово кратко представљање једне несваки
дашње и значајне књиге завршимо изводом из
предговора академика Предрага Пипера: „Када
је интервјуисана личност научник, и то један од
водећих у својој области, као што је то проф. др
Срето Танасић, и када се интервјуи односе на
област у коју је он веома добро упућен, и као
истраживач, и као руководилац, и као пажљив
посматрач језичких актуелности и учесник у
процесима стандардизације српског језика, /.../
уз то познат и као личност и као стручњак по
својој одмерености суда, али и по чврстој аргу
ментацији и јасном ставу кад је реч о значају
језика за национални и лични идентитет, онда
је јасно да је проф. др Срето Танасић и те како
позван да говори о питањима која му се поста
вљају у интервјуим
 а сабраним у овој књизи”.
Марија ФИЛИПОВИЋ

Вукове пословице о вину
• Вино и мудрога побудали.
• Вино и старца заигра.
• Ко вина вечера, воде руча.
• Луди бој бију, а мудри вино пију.
• Неста вина, неста разговора,
неста блага, неста пријатеља.
• Од воде воде, а од вина носе.
• Ора вино пије, а намјера дуг наплаћује.
• Пијан без вина. Луд.

• Пије вино ко има новаца,
а ко нема сједи код лонаца.
• Прва срећа пуна чаша цвећа, друга срећа
пуна чаша вина, трећа срећа пуна чаша једа.
• Смрдљиво буре најбоље вино поквари.
• Снага вино пије.
• Старог вина и стара пријатеља држи се.
• Тако ми се вино на крсно име
у крв не прометнуло!

• Тешко вуку не једући меса,
а јунаку не пијући вина!
• Тешко соколу без крила, а јунаку без вина!
• Тешко соколу без крила, а јунаку без вина!
А још горе кога носе.
• Удара из њега вино као из мјешине.
• Устали у славу без вина.
(Из књиге Вукове народне пословице с регистром кључних речи,
Нолит, Београд, 1996)
Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ

7

АВГУСТ
2021.

Баштина крајишких Срба
– судбина „закрајињеног
народа”
Књига „Баштина крајишких Срба” представља важан допринос
проучавању културне, језичке и књижевне баштине овог дела српског
народа. Она садржи прилоге из области историје, језика, фолклора,
књижевности, традиционалног певања и сакралне баштине

Р

укоп ис књиг е „Баш тин а крај и
шких Срба” у издању Завичајног
удруж ењ а „Сав а Мрк аљ” пред
став ља још јед ан важан доп ри
нос проучавању културне, језич
ке и књижевне баштине овог дела српског
народа. Зборник радова садржи прилоге из
области историје, језика, фолклора, књижев
ности, традиционалног певања и сакралне
баштине. За сваку област по један научни и
синтетички или аналитички текст без оба
везне научне апаратуре апстраката и рези
меа представља књигу која кроз сваки текст
посвећен једној области даје општу слику о
баштини крајишких Срба. У низу претходних
научних студија ова књига би могла да буде
нека врста обавезне кућне библиотеке сва
ког припадника српског народа из Крајине,
али и читалаца који су изузетно заинтересо
вани за свеукупну историју и културну ба
штину српског народа расуту по регијама и
подручјима која више нису станишта на ко
јима живе Срби.
После егзодуса из Западне Славоније (1991)
и Крајине (1995) и дуготрајне научне и поли
тичке прећутаности и највећег национално ко
нотираног изгона једног народа после Другог
светског рата, било је потребно више од 20 го
дина да се интензивније проучава и ради на
формирању научних корпуса који би били ба
за за једну свео бухватну културну и историј
ску енциклопедију српског народа у Крајини,
Далмацији и Славонији.
Завичајно удружење „Сава Мркаљ” се овом
књигом укључује у токове који су од посебног
националног и научног значаја. У току 2018.
год ин е Мат иц а српс ка је форм и
рала Крајишки одбор у оквиру ко
га ће деловати и бројна удружења
како би се обј ед ин ил а дел атн ост
усмерена на заштиту, проучавање
и промовисање културе и историје
крајишких Срба.
После егзодуса 1991. и 1995. годи
не и данас, након готово 28 година,
сасвим је јасно да је један део срп
ског народа заувек напустио про
сторе од Дубровника, преко Книна,
Карловца до Пакраца и Вуковара.
Ти простори су заувек испражњени,
а тенденција је и да ћемо у будућ
ности након свега имати врло мало становника
у тим крајевима. После свега остаје нам исто
рија, културни артефакти, књижевна и сакрал
на баштина, али и етномузиколошки записи
и језик, који је најугроженији, јер припадни
ци ових говора биолошки изумиру. Због свега,
неопходно је указивати и проучавати истори
ју овог „закрајињеног” народа, његову специ
фичну културу која је увек била на границама
или ободима и држава, царстава, али и науч
них интересовања.

„Баштина крајишких Срба” у првом тексту
историчарке Софије Божић, „Срби у Хрватској,
Славонији и Далмацији”, доноси пресек основ
них историјских токова овог нар ода. Прилог
нашег најпознатијег лингвисте Павла Ивића
представља основне карактеристике језика на
рода Крајине и основу за детаљна истраживања
дијалектских карактеристика овог дела срп
ског језика у изумирању. Славица Гароња ана
лизира „Народну књижевност Срба са Крајине/
Срба из данашње Хрватске” и селекцијом раз
личитих врста фолклорног стваралаштва ука
зује на богатство и разуђеност ове књижевне
грађе. Душан Иванић у раду „Књижевност кра
јишких Срба” синтетички приказује основна од
ређења, карактеристике и водеће представнике
ове литературе. У прилогу „Традиционално пе
вање Срба из Хрватске у светлу савремених ет
номузиколошких истраживања” Сањa Ранковић
описује савремено стање у овoј области наше
културе са низом нотних записа и прецизном
класификацијом облика овог певања. Љиљана
Стошић даје савремену слику стања сакралне
баштине крајишких Срба. Последњи текст у овој
књизи је од посебног значаја јер доноси савре
мене податке и статистичке чињенице којима
показује колико је сакралних објеката униште
но, али и позитивне примере обнове тих арте
факата. Нажалост, Љиљана Стошић закључује:
„Од свих регија у Хрватској, подручје Западне
Славоније је са највише трајно страдале сакрал
не баштине крајишких Срба. Изглед стотинак
некадашњих српских пар охијских богомоља
данас углавном оставља аветињско-сабласни
утисак, будући да су разрушени и запуштени
(Бастаји, Батињани, Богићевци, Врховци, Гра
ховљани, Дољани, Јабланац, Кобаш, Кукуњевац,
Лат ин ов ац, Ловс ка, Мац ут е, Ма
шић, Медари, Набрђе, Обрадовци,
Слобоштина, Смуде, Стара Гради
шка, Субоцка, Торањ, Цјепидлаке,
Чечавац, Шњегавић).”
Зав рш ав ај ућ и књиг у са овако
трагичним подацима о сакралним
објект им а у Зап адн ој Слав он иј и
свима нама остаје само да подр
жимо све облике обнове, анализе и
представљања српске културне ба
штине са простора Крајине. Народ
„вјетром вијани”, како га је назвао
Станко Кораћ, део је српског наци
оналног бића које је прошло једну
од највећих катаклизми у 20. веку, али то није
разлог да и његова историја и уметничко дело
вање остану само развејани у ветру.
Завичајно удружење „Сава Мркаљ” је зборником
радова „Баштина крајишких Срба” дало значајан
прилог том времену и народу којему је остао са
мо још део сећања на простору сасвим отуђеном,
опустошеном физички, али још увек натопље
ном гласовима његових становника и делима
која нас обавезују на културу сећања и памћења.
Светлана ШЕАТОВИЋ

ОБИЧАЈИ И ПЕСМЕ СРБА У ТУРСКОЈ

Капитално издање
објављено на српском
језику
(Приказ књиге И. С. Јастребова „Обичаји и песме Срба
у Турској”, Службени гласник, Удружење фолклориста Србије,
Матица српска, Београд, 2020)

У

издању Службеног гласника, Ма
тице српске и Удружења фолкло
риста Србије први пут је на срп
ски језик преведена књига Ивана
Степановича Јастребова Обичаји
и песме Срба у Турској, објављена на руском
и српском 1886. године. Књигу су приредили
проф. др Бошко Сувајџић и проф. др Вален
тина Питулић, а превела је Весна Смиљанић
Рангелов. Реч је о преводу другог, проширеног
издања из 1889. године, недавно објављеном
у оквиру библиотеке Саборник, чији је уред
ник Борислав Челиковић.
И. С. Јастреб ов (1839–1894) био је руски ге
нерални конзул у Скадру, Призрену и Солуну.
Својим просветним и дипломатским радом за
лагао се за права Срба на Косову и Метохији и у
Македонији. Као одличан познавалац и сведок
ситуације на Балкану, а захваљу
јући научном ентузијазму и путо
вањима која му је омогућио његов
позив, Јастребов је свестрано изу
чавао живот Срба у Старој Србији
и Македонији. Студијама Податци
за историју српске цркве и Стара
Србија и Албанија дао је допринос
друштвеној и црквеној историји, ан
тропогеографији и етнографији.
Књига Обичаји и песме Срба у Тур
ској има вишеструки значај за фол
клористику, као и за сродне науке.
С једне стране, у њој је први пут си
стематично представљена обимна
грађа, која се састоји од исцрпних описа раз
личитих обичаја, обреда, веровања, описа пред
мета и материјалне културе уопште, лирских и
епских песама, допуњена у другом издању за
гонеткама, изрекама и писмима Срба у Турској.
Према приређивачима, књига броји више од 600
народних песама, што значи да је реч о првој
књизи народне поезије из ових крајева у пра
вом смислу те речи. Највише пажње Јастребов
је посветио крсној слави, коју је сматрао најва
жнијим празником за српски народ.
Друга велика целина у књизи посвећена је
свадби, са преко 200 сватовских песама. Осим
славе и свадбе, у средишњем делу, описивани су
обичаји и обреди везани за Бадњи дан и Божић,
Богојављење, Ђурђевдан, Лазареву суботу, време
жетве, рођење детета, сахрањивање покојника
итд. Посебно је значајно што су лирске и епске
песме у великом броју забележене у општем (за
лирске је то најчешће обредно-обичајни) кон
тексту у којем се изводе и што су и у оригиналу
објављене на српском језику. Прилика у којој се
песма изводи уједно је била и главни критери
јум за поделу песама, док су загонетке и изреке
наведене према местима у којима су записане.
Аутор је бележио и драгоцене податке о томе у
којој мери је нека традиција очувана. Ова књи

га је студија о српском фолклору са становишта
странца, како сам Јастребов истиче одређујући
себе као Руса који описује туђе обичаје. Из та
кве позиције његова перспектива најчешће је
била објективна, али са нескривеном симпати
јом према српском народу, која му је омогућила
да одређене појаве сагледа „изнутра”. На основу
увида у слављење празника, веровања и усме
нопоетску традицију, Јастребов доноси закључке
о духовним вредностима, етици и психологији
Срба у крајевима под турском влашћу, у скла
ду са научним струјама карактеристичним за
другу половину 19. века.
Осим што је неизо ставан фолклористички
извор за истраживања етнографије, етнологи
је, етномузикологије и књижевног фолклора,
Јастребовљева књига, објављена у време када
је било актуелно тзв. македонско питање, пред
ставља важан историјски документ. На терито
риј у Макед он иј е и Стар е Срб иј е
претензије су имале и суседне др
жаве, посебно Бугарска, која је во
дила отворену пропаганду. Положај
Срба „ван Србије” био је тежак, те је
оваква делатност имала за циљ да
их приближи Србији. Управо овој
тем и пос већ ен је и Јас треб ов љев
предговор, конципиран као одго
вор на бугарску рецензију његовог
дела. Пишући у предговору о буга
ризацији српског народа на терито
рији западне Македоније, Јастребов
је свој целокупни фолклористички
рад одредио као вид подршке кул
турно-просветној пропаганди коју је Србија во
дила као оновремени легитимни начин борбе
за националне интересе и омогућио да то пи
тање добије европски одјек.
Књига је опремљена речником, индексима
имена, места и места где су песме записане.
Стручно написан поговор Б. Сувајџића и В. Пи
тулић дао је свеобухватан увид у најрелевант
ниј а питањ а вез ан а за Јас треб ов љеву књигу
– представљена је грађа, биографски подаци,
култ урн о-истор ијс ки, пол ит ичк и, а зат им и
компаративни контекст, као и рецепција Јастре
бовљевог рада; дате су упутнице на ширу ли
тературу о овој теми. Захваљујући удруженим
напорима издавача, ово капитално дело најзад
ће, након више од једног века, бити доступно
ширем кругу читалаца. Иако је неоправдано ду
го чекала српски превод, Јастребовљева књига
није изгубила на актуелности. Овај издавачки
подухват донеће вишеструку корист истражива
чима из различитих хуманистичких дисципли
на, али књига може бити занимљива и широј
јавности. Уједно, како су приређивачи истакли,
овом књигом Јастребову одужујемо један од нај
већих националних дугова.
Марина МЛАДЕНОВИЋ
МИТРОВИЋ

Ћилим као душа народа

У

Галерије науке и технике САНУ,
од 1. до 20. марта 2021. године,
представљена је изложба Станка
Костића, уметничког фотографа
из Београда, под називом Ћилим
– пут нити. Приказани су ћилими као нео
двојиви део српске традиције и народне ра
диности, по чему су поједини наши крајеви
постали препознатљиви код нас и у свету, као
што је пиротски и стапарски крај, Млава и Хо
моље, Нови Пазар, Сјеница, Пештар, Топлица,
таковски крај и друге средине.
Истакнимо да се пиротски ћилим налази на
Листи нематеријалног културног наслеђа Ре
публике Србије и да краси неке најелитније
установе културе у свету. Налази се и у многим
приватним колекцијама, у Хиландару, а често се
нађе и као вредан дар у дипломатији. Описано
је око 95 шара са 122 елемента, које су преузе
ле ткаље широм Србије и Балкана.
На изложби је, на више од седамдесет фотогра
фија у простору и стотинак у каталогу, предста
вљен процес израде ћилима, од самог почетка,
односно неговања оваца, затим обраде вуне, до
ткања и, на крају, до производње. Поред фото
графија, посетиоц
 и су могли да виде и експо
нате попут алата потребних за израду ћилима,
као и саме ћилиме. У једној просторији рекон
струисана је соба из средине 20. века у којој се
поменути предмети налазе, а изложени су и тех
нички цртежи.
Ћилим је био и остао изузетно вредан експо
нат и дар у српској народној култури, којим су се
даривали кумови, најближа родбина и пријате
љи, положајници, носиоци добрих и значајних

Пиротски ћилим
вести за домаћина. Они су били и важан део де
војачке спреме, чиме се показивао статус, мар
љивост и углед породице из које млада потиче. У

гостинској соби на намештеним креветима, као
и на зиду поред иконе простирали су се и изла
гали ћилими, нарочито о славама, празницима,

пред Божић или Васкрс, као и за време вели
ких моба, као што су вршидба, берба винограда,
градња кућа и други важни послови.
Пут од вуне до ћилима води кроз велики број
радњи и представља један од најсложенијих се
оских послова, за које је било потребо велико
знање, искуство и вештина. Ткању ћилима прет
ходиле су важне операције, као што је сновање
ћилима, односно припрема основа за ткање, за
тим пажљиво навијање основе на вратило и на
крају постављање вратила са навијеним нити
ма на разбој и њихово увођење у брда и нити
ла. То су могле да раде само веште ткаље које
су савладале технику и поседовале знање из
раде ћилима. Ту тајну оне су чувале и чувају
у својим домовима, удружењима и занатским
задругама, као што су „Дамско срце“ из Пирота,
„Стапарска ружа“ из Стапара, „Златне руке“ из
Кладурова и многе друге.
Изложбу је пратио изузетно леп и богато илу
стровани каталог, у коме су представљени нај
значајнији примери ћилимарства код нас. О
томе су пригодне текстове написали Драган
Јацановић (Ћилими у Срба), Душан Миловано
вић (Уткано сећање) и Станко Костић (Ћилим
као душа народа).
Станко Костић је сву лепоту и недокучиву
тајну ћилима веома успешно изразио у фото
графијама које су представљене на изложби.
Рецимо да је овај уметнички фотограф и до
битник награде Вукове задужбине за уметност
за 2019. годину за изложбу „Приче о воденици“,
коју је приказао у Галерији науке и технике СА
НУ 2019. године.
Славко ВЕЈИНОВИЋ
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Понедељак, 11. јануар
2021. године
Обележен је дан Библиотеке града
Београда, која је почела да ради пре 90
година. Тим поводом, као и сваког 11.
јануара, уручена су пригодна призна
ња. Награда за најбољег издавача, која
носи име по првом издавачу и књи
жару, Глигорију Возаровићу, припала
је издавачкој кући „Лагуна”, која је до
сада објавила 5.000 наслова. Повеља за
изузетан допринос промовисању књи
ге, читања и активности Библиотеке
припала је Марији Миљевић Рајшић,
уредници редакције за културу Радиотелевизије Србије, ауторки ТВ фељто
на посвећеног јубилеју Библиотеке.
Библиотека данас поседује фонд од го
тово два милиона библиотечких једи
ница – књига, периодике, картографске
и визуелне грађе. Прошле године упи
сано је близу 104.000 нових чланова.
Среда, 20. јануар
На свечаности у Градској кући у Но
вом Саду награда „Дејан Медаковић”
за 2020. годину уручена је Дејану Ву
кићевићу за књигу „NON IMPRIMA
TUR или цензура у библиотекарству
и издаваштву”, коју додељује издавач
ка кућа „Прометеј”. Награду лауреату
су уручили председница Скупштине
града Новог Сада Јелена Маринковић
Радомировић и председник трочла
ног жирија за доделу награде проф.
др Бошко Сувајџић.
Петак, 29. јануар
Вукова задужбина и ИК Прометеј
предс тав ил и су у Гал ер иј и Пром е
теј у Новом Саду Програм Сећање на
Драшка Ређепа, поводом две године
од смрти овог неуморног културног
посленика, књижевног критичара и
есејисте, врсног вуковца и дугогоди
шњег председника Одб ора за умет
ност Вукове задужбине. Том приликом
представљена је и књига Вертикална
генерација доктора Драшка Ређепа, ко
ју су приредили др Бошко Сувајџић и
др Бранко Златковић. Књигу су објави
ли ИК Прометеј и Вукова задужбина.
Уторак, 2. фебруар
Змајеву награду Матице српске за
најбољу песничку збирку на српском
језику објављену у претходној години
равноправно су добили песници Ра
домир Уљаревић за збирку „Пепео” (у
издању Космос издаваштва) и Саша
Радојчић за књигу „То мора да сам та
кође ја” (у издању „Архипелага”).
Одлуку је једногласно донео жири
у саставу Јован Делић (председник),
Иван Негриш ор ац, Жел ид раг Ник
чевић, Селимир Радуловић и Ђорђо
Сладоје. Ову најзначајнију песничку

награду и најдуговечније књижевно
признање Матица српска је устано
вила 1953. године у спомен на песни
ка Јована Јовановића Змаја, поводом
120. годишњице рођења, а досадашњи
добитници чине врхунску антологију
српског песништва.
Петак, 12. фебруар
Српска самоуправа у Будимпешти и
Српски културни клуб у Будимпешти
свечано су обележили Сретење, пово
дом 217. годишњице избијања Првог
српског устанка и Дана државности
Републике Србије. У програму су уче
ствовали сарадници Српског позори
шта у Мађарској, наставник историје
Јован Јанчикин (Деска) и хор Св. Сера
фим Саровски (Зрењанин). Пратиоц
 и
ма овог догађаја преко фејсбук налога
Српског народног позоришта у Мађар
ској обратили су се музиколог проф. др
Даница Петровић, добитница Сретењ
ске повеље, и беседник Пера Ластић,
директор Српског института.
Недеља, 14. фебруар
Награде из Фонда Задужбине Бран
ка Ћопића, за дела високе уметничке
вредности објављена први пут 2019.
године, додељене су Миладину Ћула
фићу, за књигу прича Преко границе
(у издању Српске књижевне задру
ге из Београда), Дејани Николић за
збирку песама Календар (објављену
као ауторско издање и издање „Чигоја
штампе” из Београда) и Драгану Мар
ковићу за збирку песама Камен папир
маказе (издавач Удружење за очува
ње баштине „Дијак” из Прибоја Маје
вичког, Република Српске). Одлуку је
донео Управни одбор Задужбине, ко
ји чине академици: Милосав Тешић,
председник, Горан Петровић, потпред
седник, Матија Бећковић, Душан Кова
чевић и Нада Милошевић Ђорђевић.
Петак, 19. фебруар
Магистар Љубица Ненезић добитни
ца је годишње награде „Слово љубве”
коју додељује Културни центар Круше
вац за посебан стваралачки допринос
унапређењу и ширењу културе и умет
ности. Признање је добитници уручено
у оквиру свечаног обележавања 29 го
дина постојања и рада Културног цен
тра. Љубица Ненезић је дугогодишња
сарадница Вукове задужбине, која је
2017. године добила Повељу за несеби
чан рад и приврженост Вуковој заду
жбини у остваривању њених програма,
а поводом обележавања 30 година од
оснивања и рада Вукове задужбине.
Уторак, 23. фебруар
Огранак Вукове задужбине у Вукова
ру, заједно с Академским удружењем

српске омладине „Јосип Руњанин” и
Српским културним центром у Ву
ковару, организовао је поводом Дана
матерњег језика Радионицу на тему
Типичне грешке у српском језику. Уче
ствовали су: проф. Милица Шарчевић
(Грешке које се понављају) и проф. Сла
ђана Миљешић Ћићић (Разлике срп
ског и хрватског језика). Програм је
предс тав љен у Прос тор иј и СКЦ-а,
Зграда Заједничког већа општина.
Среда, 14. април
Одржана седница Програмског са
вета Вукових сабора, на којој је раз
мотрен Предлог програма 50. Ђачког
Вуковог сабора и 88. Вуковог сабора.
Седници је председавала Снежана Не
шковић Симић, директорка Центра за
културу Вук Караџић у Лозници.
Овогодишњи Ђачки Вуков сабор одр
жаће се од 26. до 29. маја 2021. године,
а Вуков сабор од 13. до 19. септембра
2021. године у Лозници и Тршићу.
Недеља, 9. мај
Председник Србије Александар Ву
чић уручио је истакнутом аустријском
писцу и добитнику Нобелове награде
за књижевност Петеру Хандкеу Орден
Карађорђеве звезде првог степена. На
свечаности у згради Председништва
на Андрићевом венцу истакнуто је да
је Хандкеу ово одликовање уручено за
нарочите заслуге у представљању на
ше земље и њених грађана у области
јавних и културних делатности, као и
за бескомпромисно лично истрајава
ње на истини.
Петак, 14. мај
Нови Сад и Матица српска били су
домаћини 12. Конференције српских
националних организација из земаља
региона. Том приликом анализиране
су потешкоће и изложени планови за
будуће заједничке акције, како би се
положај и права Срба у дијаспори по
дигли на виши ниво. Истакнуто је да
се проблеми са којима се суочавају
Срби у дијаспори разликују од земље
до земље, али оно што их повезује је
сте веза са матицом Србијом, која је
ту да им помогне да заједничким сна
гама унапреде положај и права која
остварују. Говорило се и о моделима
финансирања националних удруже
ња, организовању заједничких акци
ја, дечјих кампова, а било је речи и о
унапређивању активности у области
културе и образовања и увођењу пре
стижне награде за књижевно дело.
Субота, 22. мај
У Баваништу одржани јубиларни,
двад ес ет и „Дан и ћир ил иц е”, у зна
ку речи слобода. О тој теми ученици

основних и средњих школа су писали
и цртали, краснописали, везли и сли
кали. Ове године укупно је пристигло
2.400 радова. Највише их је дошло из
Србије, али и из Републике Српске,
Француске, Немачке, Италије, Јужне
Африке, Енглеске, Аустралије, па и да
леке Боцване. Сабор ученичког ства
ралаштва „Дани ћирилице” одржава
се од 2002. године и увек је то био до
гађај у коме учествује цело село – од
осмогодишње школе „Бора Радић”, Би
блиотеке „Теофило Димић”, Црквене
општине, КУД „Аца Обрадовић” и Ак
тива жена „Дуга”, уз свесрдну подр
шку Вукове задужбине у Београду и
општине Ковин. Сваке године штампа
се зборник у ком су сабрани најуспе
лији радови. Ова светковина српског
писма за две деценије постојања оку
пила је око 66.000 ђака из више од 500
основних и средњих школа из свих зе
маља у којима Срби данас живе.
Понедељак, 24. мај
Обележен је Дан словенске писме
ности и културе, установљен у част
солунске браће Ћирила и Методија,
твор ац а прв ог слов енс ког пис ма –
глагољице. Када је 862. године вели
коморавски кнез Растислав тражио од
византијског цара Михаила учитеље
који ће да проповедају хришћанство
на народном језику, показало се да су
солунска браћа идеални за овај посао.
Знали су словенски језик, па су саста
вили писмо и превели јеванђеља.
Са тим преводима кренули су у мо
равско-панонску мисију, где су ши
рили писменост и хришћанство међу
Слов ен им а, прев од ил и и бог ос лу
жбене књиге, служили литургију на
словенском језику и рукополагали до
маће свештенике. После смрти солун
ске браће, њихови ученици, Климент
и Наум, наставили су њихов просве
титељски рад.
Сваки од браће има свој дан, а њи
хов заједнички празник уведен је на
хиљадугодишњицу словенске мисије.
Осим код нас, Дан Ћирила и Методи
ја прославља се и у Пољској, Чешкој,
Словачкој, Русији, Украјини и Север
ној Македонији.
Уторак, 1. јун
Културно-просветна заједница Бео
града, на свечаности на Великој сцени
у Народном позоришту, уручила је 50.
Златни беочуг – највише годишње при
знање за трајан допринос култури Бе
ограда. „Изванредни Златни беочуг за
животно дело” добили су Предраг Га
га Антонијевић, Слободан Грубачић и
Милош Јовић – Лео Мартин, а награ
ду „Изванредни Златни беочуг” Бео
градске музичке свечаности – БЕМУС

и Удружење филмских радника Србије
– УФУС. Златни беочуг су добили: ГАЛЕ
РИЈА 73, Димитрије Илић, Далија Има
нић Савић, Јасмина Јанковић, Рајко Р.
Каришић, Иван Карл, Сања Керкез, Ми
лена Марковић, Игор Маројевић, Дејан
Масликовић, Видак М. Масловарић, Југ
Радивојевић и Александар Растовић.
Уторак, 1. јун
У утор ак, 1. јун а 2021. год ин е, у
Мат иц и српс кој свеч ан о су уруч е
не Бранкове награде Матице српске
за школску 2019/2020. годину за ди
пломс ке и сем ин арс ке рад ов е. На
граде је уручио председник Матице
српске проф. др Драган Станић, а до
битници су се кратким обраћањем
представили присутнима. Прву на
град у доб ил а је Емил иј а Поп ов ић
за рад Мотив инцеста у драмском
стваралаштву Момчила Настасије
вића (Филозофски факултет Нови Сад,
Одсек за српску књижевност); другу
награду добио је Лазар Срдановићу
за рад Метафоризација као умјет
нички поступак у Бескрајној причи
Михаела Ендеа (Филолошки факултет
Никшић, Студијски програм за српски
језик), а две треће награде припале
су Наташ и Бан ов ић за рад Пое т и
ка бар окн е књиж евн ос ти у збирц и
Пландовањa Ивана Џива Бунића (Фи
лозофски факултет Нови Сад, Одсек
за српску књижевност) и Јовани Су
вајџић за рад Деперсонализација као
аспект модернизације приповедања у
Новембру Гистава Флобера и Дневни
ку о Чарнојевићу Милоша Црњанског
(Филолошки факултет Београд, Кате
дра за српску књижевност).
Понедељак, 14. јун
У Кос овс кој Мит ров иц и отвор ен
традиционални Сабор културног ства
ралаштва – „Видовдан” 2021. Овогоди
шњу смотру саборовања, 27. по реду,
организовао је Културни центар „Дра
гиц а Жарков ић”, под пок ров ит ељ
ством општине Косовска Митровица.
Због пандемије програм је скраћен,
па је тако изостао ревијални концерт
културно-уметничких друштава из
земље и региона и такмичарски део
у којем је сваки ансамбл наступао са
по једном кореографијом. Такође, из
остала је и ревија народних ношњи и
избор за најлепшу девојку сабора.
Среда, 16. јун
У Вуковом дому културе у Лозници
одржана је свечана академија пово
дом обележавања дана града Лозни
це. Свечаности је присуствовао проф.
др Бошко Сувајџић, председник Скуп
штине Вукове задужбине.
Приредила Душица МАТИЦКИ

Изложбa „Влахо Буковац
– сликарство непролазне лепоте”

К

ултурни догађај који је обележио
крај прошле и почетак ове годи
не била је изложба „Влахо Буко
вац – сликарство непролазне ле
поте” која је одржана у Галерији
САНУ од 24. децембра 2020. до 28. марта 2021.
Изложба је студиозно припремана две годи
не, али је због пандемије отварање са апри
ла померено на децембар 2020. године. Из
ложбу, ауторa др Игора Борозанa, ванреднoг
професорa на Одељењу за историју уметности
Филозофског факултета у Београду, чинили су
портрети, владарски портрети, актови и жанр
сцене овог чувеног сликара и члана САНУ.
Посетиоц
 и су могли да виде 36 дела сабраних
из домаћих уметничких збирки, београдских –
Народног музеја, Уметничке колекција Дворског
комплекса на Дедињу, Музеја Југославије, Меди
ја центра „Одбрана”, Дома Јевремa Грујића; затим
новосадских – Спомен-збирке Павла Бељанског
и Галерије Матице српске, као и из Музеја руд
ничко-таковског краја из Горњег Милановца. Из
региона је позајмљено петнаест дела, која при
падају Модерној галерији у Загребу, Народној
галерији у Љубљани, Буковчевом музеју у Цав
тату, Српској црквеној општини у Дубровнику и
приватним колекцијама. Изложене слике осли
кавају карактеристике уметности тога времена
– симболизма, оријентализма, научног позити
визма, академског реализма, дивизионизма и
импресионизма. На изложби су се нашла дела
која су побудила дивљење гледалаца већ од пр
вог изложеног платна, а које је Буковац радио у
Паризу („Велика Иза”, портет краљице Наталије,
„Андромеда”), Загребу (портет Александра Обре
новића, диптих „Икар и Дедал”...) и Прагу („Бела
ропкиња”, „Велико кајање”, „Ружичасти сан”).
После 2013. године, када је била изложена у
Галерији Медија центра „Одбрана”, публика је
опет имала прилику да види акт „Велика Иза”

који је Буковцу донео популарност после ње
ног излагања на париском Салону 1882. године.
Слика „Велика Иза” инспирисана је истоиме
ним булеварским романом Алексиса Бувијеа
објављиваним 1879. у листу Ла Лантерн, репро
дукција слике објављена је и продата у више хи
љада примерака. Буковцу је као модел за његово
мајсторско дело послужила париска куртизана
која му је и касније позирала, али су за детаље
позирали и други модели.

Сликао од детињства
Влахо Буковац је рођен 1855. у Цавтату у
Хрватској. У детињству се не истиче у уче
њу, већ га занима сликање. Имао је само
10 година кад са стрицем одлази у Аме
рику да би тамо наставио школовање. По
сле стричеве смрти без новца и занимања
враћа се у Цавтат, а с 15 година полази на
своје прво путовање као поморац. С 19 го
дина поновно иде у Америку и овај пут
одлучно жели да ради само као сликар.
Његови први сликарски радови настали
су у Сан Франциску. Године 1877. Буковац
је опет код куће у Цавтату и ту настаје ве
лика прекретница у његову животу. Уз по
моћ песника и публицисте Меде Пуцића
одлази на студије сликарства у Париз. Још
као студент је изложио на Париском сало
ну дело „Црногорка на обрани”. Отворио је
касније и атеље на Монмартру. Умро је у
Прагу 23. априла 1922. у коме је живео од
1903. године када је постао редовни про
фесор Прашке академије. Међу његовим
ученицима, између осталих, били су Перо
Поповић, Тодор Швракић, Бранко Рауло
вић, Владимир Новосел, Михајло Мило
вановић, Александар Шаца Лазаревић,
Љубиша Валић, Бранко Јевтић.

Влахо Буковац, Аутопортрет

В. Буковац, „Краљица Наталија”, 1882.

Мада нам данас изгледа као типично оства
рење академског реализма, овај женски акт је
извесном сензуалном нотом, меком моделаци
јом, као и провокативним ставом, са отвореним
погледом према посматрачу, представљао осве
жење у односу на беживотне и конвенционалне
актове уобичајене на Салонима.
Буковац је и касније, током целокупног ства
ралачког периода, радо сликао женске актове
попут Изе, смештене у ентеријер загушен те
шким драперијама, или приказане у романтич
ном пејзажу, где је игру сунчеве светлости, која
се пробија кроз вегетацију, користио као једно
од средстава моделовања. С временом његова

палета постаје сочнија, а фактура пастознија и
немирнија.
Поставка у Галерији САНУ, током изложбе,
обогаћена је сликом „Портрет игумана Неофи
та Његуша”. Ово уље на платну настало је 1884.
године за време путовања сликара Влаха Буков
ца по Далмацији. Слика је власништво манасти
ра Крке код Кистања.
Од 2013. године, ово је трећа изложба слика
Влаха Буковца у Београду. Као и претходне две, и
изложба у Галерији САНУ била је прворазредни
културни догађај што потврђује више од 20.000
посетилаца у време пандемије.
Душица МАТИЦКИ

9

АВГУСТ
2021.

ОСВЕТЉЕЊА

Иван Клајн – живот
посвећен лепоти језика
Последњег дана марта ове године напустио нас је академик Иван Клајн, професор Катедре
за италијанистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, уважени српски лингвиста
– романиста и србиста, преводилац, нормативиста, лексикограф, дериватолог

На Трибини Вукове задужбине, 6. јуна 2012. године, представљено је дело Ивана Клајна

И

ван Клајн је рођ ен
31. јануара 1937. го
дине у Београду. Ди
плом ир ао је 1961.
год ин е на Груп и за
итал иј ан ис тику Фил ол ош ког фа
култета Универзитета у Београду.
Након дипломирања радио је као
преводилац и новинар у „Илустро
ваној политици”, а 1964. године за
послен је као асистент на Катедри
за италијанистику Филолошког фа
култета у Београду. Те исте године
одбранио је магистарски рад под
нас лов ом „Реч и стран ог пор ек ла
у пос лер атн ом итал иј анс ком је
зику”. Докторску дисертацију под
називом „Утицаји енглеског језика
у италијанском” одбранио је 1970.
године. Године 1984. изабран је у
звање редовног професора. У пен
зију је отишао 2002, а 2003. године
постао је редовни члан САНУ.
Најп оз нат иј е дел о Иван а Клајн а
јесте „Речник језичких недоумица”
(1981), који је имао више издања. У
њег ов а најз нач ајн иј а дел а, кој а су
такођ е имала по неколико издања,
убрајају се „Творба речи у савреме
ном српском језику I, II” (2002; 2003),
„Италијанско-српски речник”, „Нор
мативна граматика” (коју је написао
у коауторству са академиком Предра
гом Пипером), „Велики речник стра
них речи и израза” (у коауторству са
Миланом Шипком). Посебну пажњу
привлаче поглавља која је као један
од аутора написао у књизи „Језички
приручник” (1991) и „Српски језик на
крају века” (1996). Веом
 а су цитиране
и његове књиге „Историјска грамати
ка шпанског језика” (1977), „Грамати
ка српског језика” (2005), „О функцији
и природи заменица” (1985). Неколи
ко књига академика Ивана Клајна са
стоји се из текстова које је објављивао
у медијима, а међу њима су и „Разго
вори о језику” (1978), „Језик око нас”
(1980), „Писци и писмењаци” (1994),
„Испеци па реци” (1998) и др.
Преводио је са италијанског и ен
глеског језика на српски, а као пре
вод ил ац и прир еђ ив ач учес твов ао
је у припреми српског издања „Ен
цик лоп ед ијс ког речн ик а мод ерн е
линг вис тике” (1988) и „Кемб ричке
енциклопедије језика” Дејвида Кри
стала (1995).
Иван Клајн се бавио и енигмати
ком, па је из тог интер есовања на
стала његова књига „И филозофи су
луди” – антологија смешних штам
парских грешака.
Иако је у широј јавности познат по
својим србистичким радовима и књи
гама, академик Иван Клајн оставио је
дубок траг и у италијанистици. Вели
чина стручњака за страни језик ме
ри се по томе колико се његова дела
уважавају и цитирају у земљи у ко
јој је тај језик матерњи. Већ Клајнова
докторска дисертација „Утицаји ен

глеског у италијанском” (1971) спада
у врло цитирана дела, не само међу
српским италијанистима већ и у са
мој Италији. Како је оценио академик
Никша Стипчевић, то је прво дело у
којем је детаљно описан утицај ен
глеског језика на италијански, па се
као полазиште користило и у свим
каснијим истраживањима ове теме.
Влада Републике Италије наградила
је Ивана Клајна за „Италијанско-срп
ски речник”. Велику пажњу у Италији
привукли су његови радови објавље
ни у часопису „Lingua nostra”. Године
1976, Иван Клајн је у овом часопису
објавио запажен чланак посвећен за
меници ESSO, а 1986. године, у истом
часопису, објавио је и рад о замени
цама „questo” и „quello”, који је такође
изазвао велику пажњу италијанских
лингвиста. Радове на италијанском,
о италијанском, Иван Клајн објављи
вао је и изван Италије. У словеначком
часопису „Lingvistika” изашао је 1991.
године његов рад „Pronomi, avverbi e
preposizioni”.
Висок степен компетенције за грама
тичку и лексичку структуру италијан
ског језика, као и одлично познавање
енглес ког, нем ачког, франц ус ког и
шпанског и служење латинским и грч
ким језиком, учинили су Ивана Клајна
посебним, изузетно цењеним и кори
сним научником на пољу србистике.
Његова способност да из визуре стра
них језика осмотри српски језик до
нела је значајан допринос науци о
српском, јер многи србисти не могу
у страним језицима пронаћи рефе
рентни оквир када треба да оцене и
процене језичке промене у српском
језику. Свако ко је изучавао стране
језике и удубљивао се у њих разуме
да сваки језик има сопствену унутра
шњу логику, која се нарочито огледа
у законитостима спајања морфема у
лексеме, лексема у речи, речи у ре
чен иц е. Вез е изм еђу пун оз начн их
речи са помоћним, као што су споје
ви именица са предлозима, предста
вљају осетљиве саставнице увезане у
систем који одликује изузетна пре
фињеност и дубока прецизност. Када
се невештим, непромишљеним пре
вођењем тај систем наруши, онда је
то велики проблем, јер се тиме угро
жава рад зглобова језичког система,
а ти зглобови чине систем функцио
налним. Професор Клајн је успевао да
осети и опише ове нијансе, а за себе
је говорио да га привлаче конкретни
језички проблеми, нарочито утица
ји страних језика на српски. Према
способности за танане анализе укло
пљености страних речи у лексички
систем српског језика, Иван Клајн је
подсећао на значајног србисту Ми
лоша Московљевића, за којег се мо
гу навести исте квалификације као и
за професора Клајна. Овакви борци за
дух српског језика који уклопљеност
нових јединица у српски језик осма
трају из једне далеко шире визуре не

го они србисти који нису полиглоте
веома су били ретки, па зато и драго
цени у историји србистике.
Готово да не постоји област српског
језика у којој Иван Клајн није оста
вио трага. Ненаметљиво, решавајући
конкретна језичка питања, он је често
постављао задатке или нудио решења
за цео низ важних теоријских пита
ња која се тичу српског језика. За ову
прилику пробраће се нека од њих.
У раду „Конвенционално и суштин
ско у правопису” (1976), И. Клајн је
скренуо пажњу на чињеницу да у ср
бистици, али и у наукама о другим
језицима, још увек не постоји теорија
правописа, од које „очекујемо да нам
пружи опште критеријуме за доноше
ње правила (неку врсту ’оправдања
правописа’, да парафразирамо тер
мин који Чомски користи за грамати
ку)”. Теорија правописа би омогућила
да „правописне одредбе убудуће што
мање буду резултат комисијских од
лука, тражења компромиса међу раз
личитим навикама и склоностима, а
у што већој мери да имају своје науч
но, објективно образложење”. У истом
чланку, Клајн је скренуо пажњу на чи
њеницу да се правописна норма, као
и свака друга норма, мора заснивати
на језичким законитостима, а не на
неутемељеним правилима: „Време је
да се увиди да пут ка лепом језику и
правилном изражавању не води пре
ко графичких конвенција; да се језич
ко нормирање не може спроводити на
бирократски начин, ’применом про
писа’, него откривањем унутрашњих
законитости које језик поседује као и
свака аутономна структура.” Управо
овим начелом водио се Иван Клајн
током свог вишедеценијског бавље
ња нормом српског језика и због тога
су његови језички савети били радо
прихватани и усвајани.

И

ван Клајн је дао до
принос и граматич
ком опису српског је
зика, а он је нарочи
то видљив у његовом
приручнику „Граматика српског је
зика” (2005). Овај приручник наме
њен је странцима и зато се посебна
пажња скреће на оне граматичке
особености српског језика које зада
ју муке странцима. Као и свему што
је радио, тако је и овом свом грама
тичком опис у дао пос еб ан печ ат
јер је српски језик посматрао очи
ма странца и унапред одговарао на
питања која би поставио неко ко тек
савладава наш језик. Оваква визура
није примењена у осталим нашим
граматикама и зато је овај прируч
ник оригиналан. Тако се, на пример,
велика пажња посвећује, како је то
Клајн назвао, експресивној употре
би глаголских времена. Обрађује
се, на пример, афективна вредност
аориста (Шта уради, човече!), перфе
кат којим се може изражавати енер

гична наредба (Да се ниси макао!),
оптативно значење крњег перфекта
у клетвама (Ђаво га однео!). Посма
трајући систем српских заменица
из перспективе великог броја јези
ка, а не само из угла српског гра
матичког система као таквог, погла
вље о показним заменицама Клајн
овако започиње у свом приручнику:
„Уместо једне показне заменице за
близину и једне за даљину, као мно
ги други језици, српски има систем
од три заменице које се индиректно
везују за три лица: овај (ова, ово), тај
(та, то) и онај (она, оно).”
У своје капитално двотомно дело
„Творба речи у савременом српском
језику”, Иван Клајн је унео бројне но
вине у опис грађења речи, напуштају
ћи у некој мери дотадашњу традицију
у србистици, чији су најутицајнији
представници били Александар Бе
лић и Михаил
 о Стевановић. У Уво
ду првог тома, аутор је сам одредио
најважније различитости. Пре све
га, запазио је да се опис творбе речи
до сада углавном сводио на опис де
ривације, а да се композиција у ср
бистици занемаривала, као и остали
начини творбе речи. Због тога је цео
први том посветио слагању и префик
сацији. Осим тога, професор Клајн је
покуш ао да се у свој им творб ен им
анализама дистанцира од дијахро
није, па је и по томе његов приступ
нетипичан у досадашњем приступу
грађењу речи. Ипак, најважнија но
вост у његовом погледу на творбу ре
чи односи се на статус префиксације
као творбеног начина. Иван Клајн је
први лингвиста који је префиксацију
посматрао као засебан творбени на
чин, одвојен од композиције и од де
ривације. Иако је његов приручник
објављен пре само две деценије, да
нас готово да више нема лингвиста
који префиксацију сврставају у ком
позицију. Утицај академика Клајна у
вези с овим питањем ширио се лако
и брзо и за кратко време постао воде
ћи у српској лингвистици.
Лексику савременог српског језика
професор Клајн је нарочито садржај
но описао у поглављу „Лексика” при
ручника „Српски језик на крају века”
(1996). Класификовао је лексику ка
рактеристичну за 20. век, нарочито
за његову другу половину, у тематске
групе, па је пописао најважније лек
семе у вези са спортом, привредом и
финансијама, унутрашњом и спољ
ном политиком, науком, техником,
културом и уметношћу итд.
Објашњавајући начела којих се др
жао како би неку реч сврстао у свој
„Речн ик нов их реч и” (1992), Иван
Клајн износи своје ставове о крите
ријумима за идентификацију неоло
гизама. Тако, на пример, књижевна
дела није узео у обзир за ексцерпци
ју грађе јер „књижевници радо кују
своје личне неологизме, али с вели

ким закашњењем усвајају оне који су
у широј употреби – можда услед разу
мљиве несклоности према помодним
изразима”. У обзир је узео само лекси
ку из језика медија, али је приметио
да „новинарски текстови по прави
лу врве од необичних кованица, али
таквих за које је мало вероватно да
ће икада ући у општу употребу. Сто
га у речник нисмо унели изведенице
као перфидлук, леопардолик, рукса
нос ац, броз ом орн о доб а итд. Нис у
унете у речн ик ни реч и кој е су по
стојале, али су тек последњих годи
на постале чешће (понеке и знатно
чешће) у јавној употреби, услед чега
би могле оставити утисак неологи
зама. Такве су, на пример, губитник,
видилац, заједништво, раздружива
ње, плур ал из ам, диф ер енц иј ац иј а
итд.” Наведени Клајнови критерију
ми могли би се узет и у обз ир при
ликом сас тав љањ а сваког след ећ ег
речника неологизама.
Чак и у радовима у којима се по
реде лексичке или граматичке осо
бине различитих језика, Иван Клајн
је отварао и нека значајна теоријска
питањ а. Тако је, на прим ер, у рад у
„Називи мачке у европским језици
ма (покушај упоредне синхронијске
студије)”, 1970, аутор отворио пита
ње, у ово време врло актуелно, о тзв.
основном роду именица које озна
чавају животиње. „Основним родом
називамо онај између два или три
граматичка рода који се у поједином
језику употребљава да означи живо
тињску врсту уопште, када се не пре
цизира да ли је у питању мужјак или
женка.” Појам основног рода, који се
у српским граматикама не спомиње,
инспиративан је за даља проучавања
односа између природног пола и гра
матичког рода и начина на који се тај
однос може реализовати у језику.

И

ван Клајн je писао, а
чинил о се, и разми
шљао о језику, наро
чито о језичким недо
умицама, с лакоћом,
шармантно и опуштено, уз примесе
хумора, као да се забавља. Изгледа
ло је као да ниједан текст није на
писао под притиском, већ искључи
во да би решио неки проблем који је
у њему будио радозналост. Потреба
за језичком игром нарочито је била
изражена у његовом бављењу ениг
матиком, а из те игре настала је ан
тологија штампарских грешака „И
филозофи су луди”: „Пре двадесе
так година пало ми је на памет”, пи
ше Иван Клајн, „да су такве смешне
грешке, макар и измишљене, могле
да буду нека врста енигматске игре,
занимљиве за читаоце. Почео сам
да их састављам и објављујем, без
потписа, у Политикином забавнику.
Ту су излазиле под заглављем ’Бу
дите коректор’.” Да би се измислила
реченица у којој променом једног
слова у једној речи цела реченица
мења значење, аутор мора бити из
узетно креативан, посебно зато што
и нова реченица мора имати значе
ње, а оно понекад носи и јаку пору
ку, нпр.: „Вештину нервирања нико
тако добро не познаје као келнери
хотела „Гранд” [= сервирања]. У се
лу свако дете чува овце или краде
[= краве]. За свој рад добила је више
јадних признања [= јавних].”
Професор Иван Клајн нас је много
чему научио из различитих језичких
области италијанског и српског језика,
понудио мноштво теоријских решења,
решио велики број конкретних језич
ких недоумица, показао нам како се
састављају и решавају језичке игре,
насмејао нас, поклонио нам неколи
ко речника, задао нам прегршт зада
така који се тичу развоја србистике, а
размишљао је и о младима и важно
сти наставе српског језика у школи,
посебно у гимназији. Пошто на мла
дима свет остаје, сећање на академика
Ивана Клајна завршићемо његовим
размишљањима о важности реформе
школских програма и поклањања ве
ће пажње настави српског језика: „Пре
десетак година, у ’Задужбини’, писао
сам о уџб енику биологије за ПРВИ
разред средње школе, у коме се – да
цитирам – ’само о модрозеленим ал
гама прича на три стране. А онда до
лазе златасте алге на једној страни,
па силикатне алге на две, па мрке ал
ге на три, па црвене алге, жутозелене
алге, еугленоидне алге, зелене алге...’
Ако коначно добијемо министра про
свете који ће овај и све друге уџбени
ке очистити од алги и гомила сличног
непотребног баласта, који ће коначно
увести наставу српског језика у сред
ње школе, а број часова матерњег је
зика у основној школи повећати – тек
у том случају биће наде за будућност
српског језика.”
Професор Иван Клајн наставља свој
живот с нама кроз своје књиге и раз
мишљања која покрећу и надахњују.
Рајна ДРАГИЋЕВИЋ
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Шта би данас рекао
Јован Јовановић Змај

У огледалу времена

Млади нараштаји расту слушајући нову вештачки генерисану популарну
музику кроз слушалице лошег квалитета, дубоко утиснуте у ушну шкољку,
чиме себе одвајају од стварности и угрожавају свој и туђи живот
и трајно оштећују чуло слуха. Културни догађаји се селе у хале, где публика
губи непосредан контакт са извођачем, прати га са стотина метара
удаљености на великим екранима, а звук са звучника

В

ише од годину дана, дружимо се са
пријатељима, породицом, најбли
жима преко посредника – рачуна
ра. Парола: ако некога волиш, буди
што даље, поразна је и застрашују
ћа. Излазак у позориште, на изложбу, концерт
представља претњу за здравље, па се прате са
монитора, који може да буде последња реч тех
нике, али је и даље рам који ограничава видик
и удаљава нас у сваком погледу од света.
Није крива зараза: она је само логичан на
став ак дуг ог од иш њег смањ ив ањ а изл аз ак а
у корист седења пред екраном, који нас само
учвршћује у самоћи. Потрошачко друштво ус
поставља правила исплативости, те се културни
догађаји селе у хале, где публика губи непосре
дан контакт са извођачем, прати га са стоти
на метара удаљености на великим екранима,
а звук са звучника.
Аналогна техника снимања „записивала” је
оно што чује (не)савршено људско ухо у датом
простору. Нова, дигитална техника омогућава
„чист” запис и проширује опсег фреквенција ко
је би се у природној акустици изгубиле са ква
дратом растојања и природне звучне равнотеже
коју успостављају природни материјали у сали.
Нова технолоија „пакује” снимке у формате
да би на стотине аудио и видео записа могло да
стане на што мањем простору. Млади нараштаји
расту слушајући нову вештачки генерисану по
пуларну музику кроз слушалице лошег квали
тета, дубоко утиснуте у ушну шкољку, чиме себе
одвајају од стварности и угрожавају свој и туђи
живот и трајно оштећују чуло слуха.
И Србија живи у свету визуелних информа
ција, где вид доминира над слухом, што је у су
протности са искуством преношеним с колена на
колено, које опомиње речима Старца Вујадина:
„Ја не казах за лажљиве очи, које су ме на зло на
водиле, гледајући с највише планине, гледајући
доље на друмове, куд пролазе Турци и трговци.”
Слух је занемарен, самим тим и песма и пе
вање. Родитељи уместо певања својој деци пу
штају снимке са таблета, телефона и сл., а знамо
како су сви ти снимци генерисани. Чини се као
да нам у колективном памћењу не одјекују ре
чи Јована Јовановића Змаја из „Песме о песми”
када каже да нас је песма одржала и да њојзи
треба вечно да смо захвални... (Не)намерно се
заборавља незаменљива улога песме и певања
у опстанку српства, од епског певања уз гусле и
појања у цркви, до подизања националне свести
кроз црквена певачка друштва која су ницала
током деветнаестог века, а настављала у дваде
сетом веку кроз културно-уметничка друштва.
Вел ик и нар од и су и те како свес ни чињ е
нице да уз песму и певање обезб еђују здрав
подмладак који ће одрастати као пуноправни
члан заједнице. Песма буди колективно иску
ство и саборност, кроз читав репертоар песама
намењених стицању првих сазнања, правила
понашања, навика, учење страних језика и вас
питања уопште. У Србији већ дуже време неста
је природно дечје певање, а последице ће се тек
видети. Опсег дечјег гласа је постао скучен и не
развијен чак и за говор.

Свесна значаја песме и певања, као оснивач
и организатор Педагошког форума (данас Пе
дагошки форум сценских уметности) посвети
ла сам чак три узастопна скупа овој значајној
теми још пре двадесетак година. Сви радови су
штампани у зборницима у издању Факултета
музичке уметности у Београду.
Није довољно да се о томе расправља на струч
но-научним скуповима, већ о томе треба развити
ширу расправу уз учешће медија. Посебно у ово
време страха, када децу треба храбрити, а нај
непосреднији начин је управо певање, најпре у
кругу породице. За то је потребно родитељима
пружити довољно музичког материјала у меди
јима јер је понуда квалитетних музичких садр
жаја за децу све мања. Фонотека Радио Београда
има непроцењиво благо снимака дечјих песама
које не емитује. Ради се о песмама снимљеним
у времену када је стваралаштво за децу било на
високој цени. Нису ни тада све песме биле идео
лошки обојене. Напротив, већина је подржавала
вечите вредности: породицу, родитељство, при
роду, другарство, саборност, родољубље, доброту
и будила радозналост. Беспрекорна интерпре
тација дечјег хора „Колибри” уз свог оснивача

Аматерски хорови
Тржишна економија диктира приватиза
цију свега што не доноси новац, па се тако
бришу и многи аматерски хорови, примо
рани да сами финансирају просторије за
проб е и вежбањ а. Нес тају и мног и тра
диционални хорски сусрети, фестивали и
такмичења. „Мокрањчеви дани” се сваке
године одржавају „на мишиће”. Исто је и
са дечјим хоровима, који на прсте могу
да се наброје као и манифестације који
подстичу природно дечје певање. Омла
дина, као традиционални носилац хор
ског певања, нема где да пева, а сутра ће
постати родитељи од којих се очекује да
певају својој деци.
диригента Милицу Манојловић била је еталон
дечјег певања, а најдрагоценији су били снимци
уз „живе” инструменте као и они са концерата.
Постоје и данас одлични дечји хорови који теже
идеалу који су поставили некадашњи „Колибри”
али их медији сматрају недовољно „блештавим”
за потрошачко друштво. У заборав се склањају
стари снимци хора „Колибри” и природно дечје
певање јер заједно стоје као опомена данашњем
времену у коме се сценским неукусом и банал
ношћу покривају недостаци интерпретације, та
„идилична” слика која промовише децу која то
нису, децу чији изглед и понашање негирају сву
лепоту и богатство детињства и одрастања.
Остаје да верујемо да нисмо сасвим забора
вили речи Јована Јовановића Змаја, да ће се
публика заситити лажне веселости, простоте и
неукуса који претварају децу у пуке објекте и да
ће овај текст допрети до оних који креирају, на
дамо се, здраву будућност наше деце.
Вера МИЛАНКОВИЋ

Дејану Вукићевићу уручена
награда „Дејан Медаковић”

Н

а свечаности у Градској кући у
Нов ом Сад у, 20. јан уа р а 2021.
године, награда „Дејан Меда
ковић” за 2020. годину уручена
је Дејану Вукићевићу за књигу
„NON IMPRIMATUR или цензура у библиоте
карству и издаваштву”, коју додељује издавач
ка кућа „Прометеј”.
Награду лауреату су уручили председница
Скупштине града Новог Сада Јелена Маринковић
Радомировић и председник трочланог жирија за
доделу награде, проф. др Бошко Сувајџић.
Председница новосадске Скупштине је ис
такла да је захваљујући Издавачкој кући „Про
метеј”, која је одавно постала један од камена
темељаца издаваштва у Новом Саду, награда
„Дејан Медаковић” додељивана еминентним
пос лен иц им а пис ан е реч и. За овог од иш њег
добитника награде стручни жири је рекао да
је награђена књига Дејана Вукићевића „…лек
сикон, енциклопедијски приручник, библио
графско, политичко и анегдотско штиво, али
изнад свега потресна и узбудљива прича ко

ја понире у најдубље кутове човекових мрач
них страхова”.
– За нас као читаоце свакако ће бити вели
ки изазов да се упознамо са феноменом уни
верзалним за све епохе људске историје из пера
аутора који је дипломирао светску књижевност,

Лауреат Дејан Вукићевић

Катедра за етномузикологију Факултета музичке уметности
у Београду, Народна библиотека Србије и Музичка школа
„Станковић” из Београда организовали су 2. децембра 2019. године
у Народној библиотеци свечану академију посвећену многострукој
делатности овог музичког и културног прегаоца

Г

одине 2019. навршило се сто
тин у пед ес ет год ин а од ро
ђења Владимира Р. Ђорђеви
ћа (1869–1938), српског му
зичког педагога, мелографа,
проучаваоца српске традиционалне му
зике, композитора и делатника на пољу
музичке библиографије, историографи
је и музеологије. Тим поводом, Катедра
за етномузикологију Факултета музичке
уметности у Београду, Народна библиоте
ка Србије и Музичка школа „Станковић”
из Београда организовали су 2. децембра
2019. године у Народној библиотеци све
чану академију посвећену многострукој
делатности овог музичког и културног
прегаоца. На тај начин је одата почаст
заслугама Владимира Ђорђевића за срп
ску музичку културу и указано на правце
развоја њеног континуитета, посебно са
аспекта савремених струч
них погледа и сазнања.

Током теоријско-научног рада академије
уприличена су два извођачка наступа сту
дената Катедре за етномузикологију ФМУ.
Студенти су на основу мелографских запи
са Ђорђевића, из различитих крајева Ср
бије, групно и солистички извели песме
различитих музичкофолклорних жанрова,
као и инструменталне мелодије на свира
ли, двогласним гајдама и дудуку. Уз неко
лико инструменталних мелодија изведени
су и плесови. Овим је показан потенцијал
записа и докумената о музичкој традици
ји које је Ђорђевић оставио будућим по
колењима. Тиме је убедљиво посведочена
применљивост тог дела његовог рада, у не
говању традиционалног српског музичког
и играчког наслеђа, и то на институцио
налном нивоу.
Друг и, изд ав ачк и сегм ент акад ем иј е
остварен је поменутом публикацијом НБС у
којој је сабрано неколико тек
стова о делатности и заостав
штин и Ђорђ ев ић а. У вео м а
За нашу културну средину
лепо технички опремљеном
значајно је истаћи да је овај
изд ању обј ав љен је обим ан
догађ ај предс тав љао прод у
текст етнокореолога, академи
жет ак пос већ ив ањ а паж ње
ка Љубице С. Јанковић под на
делатности Владимира Ђор
словом „Владимир Р. Ђорђевић
ђевића у Србији: сто четрдесе
– пионир етномузикологије у
ту годишњицу његовог рођења
Србији”. По други пут, у нашој
обележило је 2009. Завичајно
средини, објављен је овај рад у
одељење Народне библиоте
савременом тренутку, који ну
ке у Бору, о чему је објављен
ди и нове могућности читања
Портрет
и зборник радова.
и подсећања. Други део публи
Академија је осветлила мно Владимира Р.
кације заједнички је потписа
гострукост делатности Влади Ђорђевића, детаљ
ла група од четири аутора и он
(Из Фонда НБС) представља увид у библиотеку
мира Ђорђевића, и то на три 
нивоа: 1) теоријско-научном,
Владимира Ђорђевића, са ука
у виду десет стручних предавања по пози зивањем на његов музичкопедагошки рад,
ву (већином професора и сарадника ФМУ ауторске композиције и делатност за време
и НБС, као и сарадника Музиколошког ин Првог светског рата. Последњи део издања
ститута САНУ); 2) издавачком: објављена је чини текст др Мирјане Закић, „Владимир
публикација под насловом Владимир Р. Ђор Р. Ђорђевић у огледалу времена: баштина,
ђевић у огледалу времена. Заоставштина у звук, мисао, реч, слика, трајање”.
Библиотеци Факултета музичке уметно
Трећи, музеолошки сегмент академије
сти, Народној библиотеци Србије и Музич чинила је изложба традиционалних ин
кој школи „Станковић” и 3) музеолошком: струмената из Ђорђевићеве богате збир
приређена је изложба традиционалних ин ке. Изложба је прир еђ ена у фоајеу НБС.
струмената, изабраних из фонда Ђорђевиће Уз примерке инструмената приложени су
ве збирке инструмената, која се данас чува у легенде, фотографије и цртежи. Изложба
Музичкој школи „Станковић” у Београду.
је дала и посебну димензију читавој ака
Теоријско-научни део академије чинило демији. Утиску је допринео и сам простор
је десет исцрпних и информативних преда фоајеа, са обилном природном светлошћу,
вања еминентних етномузиколога, етноко чиме су сами инструменти добили достој
реолога и музиколога, који су представили но место, будући да су их посетиоци могли
резултате својих новијих и најновијих ис сагледати у свој њиховој предметној, мате
траживања различитих аспеката делатности ријалној, па, уз асоцијације које су пружи
Владимира Ђорђевића. Тако су обезбеђена ли млади извођачи својим наступима, и у
нова сазнања из перспективе савремених имагинарно-звучној пуноћи.
погледа на области његовог рада. Излага
Многостраност програма академије, мо
ња су груписана по обиму и значају облика гло би се рећи, резонира с мноштвом аспе
Ђорђевићеве делатности: етномузиколошке, ката делатности Владимира Ђорђевића.
етнокореол
 ошке, композиторског стварала Овај леп културни и музички догађај дао
штва, музичке библиографије и архивисти је холистичку слику о интер есовањима,
ке, музичке педагогије и музикологије.
мотивима, настојањима једног значајног
У току академије, емитована је компо српског културног прегаоца. Та слика, озву
зиција Душана Радића Гунгулице за мешо чен а и проп раћ ен а жив им интер ес ов а
вити хор, у форми руковети, заснована на њима и сазнањима, може бити путоказ за
мелодијама из Ђорђевићевих мелограф наставак трагања и продубљивања сазна
ских записа (композицију је 1966. године ња о својој традицији и култури у сваком
извео Мешовити хор РТБ под управом Бо времену, па и овом нашем, данашњем.
ривоја Симића).
Јелена ЈОВАНОВИЋ

а магистрирао и докторирао библиотекарство и
информатику на Филолошком факултету у Бе
ограду. Преостаје ми само да искрено честитам
добитнику и да му пожелим још много година
плодног стваралачког рада – истакла је пред
седница новосадске Скупштине Јелена Марин
ковић Радомировић на свечаности.
Образ лажућ и наград у, проф. др Бош ко Су
вајџић је рекао да је Дејан Вукићевић написао
питку, узбудљиву, духовиту и изузетну књигу о
историји цензуре од постанка човечанства до
данас, у свим њеним појавним облицима, ми
микријама, кетманским привидима, деформа
цијама, али и „светлим странама” цензуре, као
што је нпр. обавезни примерак књиге у библи
отекарству. Пред нама је лексикон, енциклопе
дијски приручник, библиографско, политичко
и анегдотско штиво, али изнад свега потресна и
узбудљива прича која понире у најдубље кутове
човекових мрачних страхова. Књига се, по речи
ма проф. др Сувајџић, превасходно бави области
ма библиотекарства и издаваштва, али је нужно
и културолошка и антрополошка студија.
Наград у „Деј ан Мед аков ић” устан ов ил а је
2008. године Издавачка кућа „Прометеј” у знак
трајног сећања на великог српског историчара
уметности, мемоаристу, песника, хроничара и
прозаика. Досадашњи лауреати овог угледног
књижевног признања су били Момо Капор, Ми
драг Б. Протић, Мирко Демић, Василије Крестић,
Радивој Станивук, Александар Гаталица, Динко

Дан сећања на Дејана
Медаковића
Пов од ом обел ежав ањ а Дан а сећ ањ а на
Дејана Медаковића (7. јули 1922 – 5. јули
2008), петог јула 2021. године у Вуковој за
дужбини окупили су се чланови Медако
вићеве породице, пријатељи, сарадници и
поштоваоци његовог дела.
Том приликом, директор издавачке ку
ће „Прометеј” Зоран Колунџија најавио је
објављивање изабраних дела академика
Дејана Медаковић у 25 књига поводом 100
година од његовог рођења. Колунџија је,
такође, рекао да је у плану да ове и наред
не године буде објављено по десет књига
истакнутог историчара уметности, науч
ника и писца. Медаковићев син, диригент
Павле Медаковић, истакао је радост што је
Вукова задужбина – културна установа у
којој је његов отац био дугогодишњи пред
седник Скупштине – издвојила један дан
у години да се окупе „драги људи, прија
тељи и поштоваоци да се на симболичан
начин” подсете дела његовог оца.
Давидов, Нада Милошевић Ђорђевић, Љубомир
Симовић, Милисав Савић, Александар Ђуричић,
Жељко Марковић и Дејан Вукићевић.
С.В.

11

АВГУСТ
2021.

ПРОСВЕЋИВАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА У СТАРОЈ СРБИЈИ: ВЕК И ПО ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ

Богословија у Османском царству
(1871–1912)

П

ризрен је био најсна
жнији српски култур
ни центар у Осман
ском царс тву. Већ у
18. веку постојала је
Црк вен о-школс ка опш тин а, кој а
је била носилац читавог црквеног,
културног и просветног рада. При
зренски Срби, у 19. веку, живећи у
својих 850-900 кућа, груписани с
леве стране Бистрице на брдима у
Поткаљаји, Потокмали, Пантелији,
Папа-чаршији, с неверицом су при
мили вест да је у Призрену основа
на Православна српска богословија.
Деценијама се није смело рећи да
си Србин него рум милет или бул
гари милет. Народ Старе Србије је
у самом називу школе видео спас
и говорило се: „Ово неје без ич, јер
је ево дошло време да се Србин сме
звати Србином”.
Синтагма Стојана Новаковића „пре
ко школе до слободе” била је уткана
у темеље делања српске дипломати
је крајем 19. века. Његов циљ био је
да се организује српски народ и да га
чврстим везама повеже са Србијом а
да се успех једино може постићи ко
ришћењем легалних средстава и да
се акц ен ат мор а став ит и на школ
ство и цркву. Тако су Срби у Осман
ском царству, иницијативом српске
државе, започели интензивну борбу
за своје духовно ослобођење, које је
предуслов сваке друге слободе. Држа
ва Србија се трудила да помогне сво
јим сународницима, непризнатим од
Турака у националном смислу, суоче
ним са све експанзивнијом бугарском
пропагандом, непријатељским одно
сом Васељенске патријаршије и све
већим албанским терором.
Да би опстали, морали су да воде
мирну борбу која је подразумевала
отварање школа, основних и средњих,
оснивање књижара, штампање уџбе
ника, као и рад црквено-школских оп
штина. То је био најбољи пут да српски
народ очува свој национални иденти
тет и матерњи језик, јер би губитак
језика, као најважнијег сегмента ет
ничког идентитета, допринео бржој
асимилацији. Просвећивање српског
народа било је могуће темељном ре
организацијом школства, а кључну
улогу у том послу имали су просвет
ни радници. То су били не само учи
тељи и професори већ и национални
делатници, просвећени и образовани
педагози, који су васпитавали млади
нараштај и формирали га у грађан
ском и културном погледу.
Зато је оснивање и почетак рада Срп
ске православне богословије у Призре
ну (1871) најважнији догађај у српској
духовној, просветној и културној исто
рији Стар е Србије. Међу Србима се
осећала потреба за школованим учи
тељима и свештеницима јер су многи
до тада били полуписмени. Захваљу
јући Богословији, у свим већим насе
љима у Старој Србији биле су отваране
основне школе. Школовани свештени
ци су Србе крштавали, венчавали и
утицали на то да народ остане у пра
вославној вери, чиме је процес преве
равања, који је на Косову и Метохији
често значио и однарођавање, у вели
кој мери успорен.
Одбор за школе и учитеље на челу
са Нићифором Дучићем, митрополит
Михаило (Јовановић) и намесник Јо
ван Ристић донели су одлуку, августа
1871. године, да богословија почне с
радом у Призрену. У то време Призрен
је био престоница Косовског вилајета.
Призренац и велики добротвор Сима
Андрејевић Игуманов, као руски пода
ник, био је власник школе према коме
су османске власти имале респекта јер
је у граду био руски конзулат и Иван
Степанович Јастреб ов. Митрополит
рашко-призренски Мелетије дао је
благослов за отварање школе. То је
било од немерљивог значаја јер је он
званично био покровитељ просвете
православних пред османским вла
стима и није било потребе да тражи
дозволу за рад. Први управитељ Бого
словије био је османски поданик, бив
ши јеромонах манастира Дечана Сава
(Бараћ), који је те године завршио Ду
ховну академију у Кијеву. Задатак Бо
гословије био је „да спрема младиће
српске народности и православне ве
ре у Отоманској империји за народне
свештенике и учитеље”.
Троразредна Православна српска
богос лов иј а у Приз рен у свеч ан о је

отворена крајем октобра 1871. Све до
почетка устанка у Херцеговини, 1875.
године, Богословија је, што се безбед
носне ситуације тиче, могла нормал
но да обавља своју делатност. За време
Велике источне кризе (1875–1878) по
литичка ситуација у Призрену била
је изузетно тешка, везе са Србијом су

Зграда Богословије
биле готово у прекиду, и Богослови
ји су претиле многе опасности. Ради
ла је и у таквим условима и опстала,
као и у времену преког војног суда ка
да је наставник Петар Костић ухап
шен а Ђорђе Камперелић био једини
наставник у школи. Власник школе
Сим а Анд реј ев ић Игум ан ов тес та
ментом је 10. новембра 1880. године
у Београду све своје покретно и непо
кретно имање завештао издржавању
Призренске богословије и школовању
српске омладине из Старе Србије. Тим
тестаментом је заправо основана За
дужбина С. А. И., која је након његове
смрти заживела (1882). Богословија је
1890. године била преуређена, школо
вање је продужено на шест година, а
школа је добила нов назив – Богослов
ско-учитељска школа. Прва три раз
реда давала су образовање на нивоу
ниже гимназије, а у три старија разре
да углавном су били заступљени бого
словско-педагошки предмети.
Након десет година рада Богослов
ско-учитељска школа је 1900. године
сведена на четири разреда и примала
је свршене ученике четвртог разреда
гимназије. Тај преокрет је био могућ
јер су постојале четири српске гимна
зије у Османском царству (Цариграду,
Солуну, Скопљу и Битољу).
Богословија је била једина институ
ција (школа) која је одржавала сталну
али опрезну везу с Београдом. Мини
старство иностраних дела Краљевине
Србије узело је за себе назив „Тутор

ство фонда Симе Игуманова” и то име
било је заклон просветног рада Србије
у Старој Србији и Македонији. Бого
словију је финансирала српска држа
ва. Руски конзулати, од генералног
конзулата у Београду преко конзула
та у Дубровнику, Скадру, Призрену, до
Посланства у Цариграду, били су од

(1871–1873), потоњи епископ жички,
Илија Ставрић (1873–1879), уредник
српско-турског листа Призрен, Петар
Костић (1883–1889), својврсни наци
онални делатник, Мелентије (Вујић)
(1889–1891), потоњи епископ тимоч
ки, Иларион Весић био је у два на
врата (1891–1896. и 1904–1906). Следе

Богословијско сведочанство
(Архив САНУ)



велике помоћи приликом слања нов
ца за издржавање Богословије. Руски
конзул Јастребов је у финансијским
криз ам а чес то поз ајмљ ив ао нов ац
школи и говорио да је његова лична
благајна на услузи и Богословији и
наставницима.

Наставници
Призренске богословије
(1871–1912)
Богословија је била просветно сре
диш те османс ких Срб а, отвар ал а
основне школе, бринула се о школ
ским зградама, учитељским плата
ма, набављала уџбенике и наставна
средства. Богословија је имала и по
литички значај. Ректори и заступни
ци ректора обавештавали су српску
владу о стању у Косовском вилајету.
Бринули су и о безбедности станов
ништва и трудили се да помогну у оп
станку српског народа а, када је било
потребно, алармирали су своје ино
племенике у Београду и предлагали:
„Било би боље да се латимо и наору
жања оних наших људи који смеју но
сити и који су кадри сачувати оружје”.
Вести су биле поуздане и брижљиво
прикупљене од неког коме је и те ка
ко стало до опстанка Срба у том делу
Османског царства.
Управитељи или ректори (равно
правно су се користила оба терми
на) Богословије били су: Сава (Бараћ)

Обновљена
скулптура
„Сима Игуманов
са сирочићима”

З

адужбина Симе Игуманова подигла је 1938.
године монументалну палату на Терази
јама, у центру Београду. Ова петоспратна
зграда, једноставне и лепе фасаде у духу
модернизма, урађена је по пројекту архите
ката браће Петра и Бранка Крстића. На врху зграде, на
ободу њеног крова, крајем јануара 1939. године била
је постављена скулпторска композиција аутора Лој
зеа Долинара, висока 3,70 метара, која је приказивала
овог народног добротвора са прерано умрлим сином
Манојлом, двојицом ђака и сирочетом.
У ноћи између 10. и 11. августа 1950. године, по на
редби Градског урбанистичког одсека, група активи
ста попела се на кров Игумановљеве палате, исекла и
чекићима разбила скулпторску композицију и бацила
је на земљу.
Након нешто више од 70 година, 22. априла 2021. го
дине, на зграду задужбине Симе Андрејевића Игума
нова Призренца враћена је скулптура „Сима Игуманов
са штићеницима”.
Вајар др Зоран Кузмановић, у свом атељеу у Смеде
реву, израдио је нову скулптуру, три и по метра високу,
која поново краси Игуманову палату.
С. В.

(Архив Призренске богословије)

ректори: Живко Бранковић, који се
потом замонашио под именом Арсе
није, један од најзначајнијих ректора
био је Стеван М. Димитријевић, који
је на челу Богословије био два пута
(1899–1903, 1911–1920), Добросав Ко
вачевић (1908–1909) и Василије Ми
лић (1909–1910).
У периоду од 1871. до 1912. године
предавало је 69 наставника. У својој
даљој каријери многи наставници су
постали значајне личности: еписко
пи, архимандрити, протојереји, књи
жевници, банови, министри, народни
посланици... Међу наставницима била
су четворица Турака, јер се у школи из
учавао и турски језик. Школа је имала
и лекаре који су предавали хигијену.

Ученици
Призренске богословије
(1871–1912)
Ученици су живели по правилима
које је прописао Савет Богословије,
правилима за Општежитије. Ујутру их
је будило звоно, након буђења ишли
су на молитву у школску капелу, за
тим су доручковали и припремали се
за наставу. Ученици свих разреда слу
шали су часове од понедељка до субо
те. Часови су трајали сат времена, пре
подне од 8 до 12, а по подне од 14 до
16 часова. Вечерње звоно позивало је
питомце на молитву и на спавање у
21 час. Сваки питомац имао је: црве

ни фес са кићанком, гуњ и чакшире од
црног вуненог сукна, минтан од паму
ка са вуненим појасом и плитке кон
дуре (ципеле). По социјалном пореклу
највише је било земљорадничких си
нова, затим синова свештеника, зана
тлија, трговаца, учитеља и чиновника.
Богословија је окупљала омладину из
свих српских крајева. Првих година у
њу су долазили ђаци из Призрена и
околине, а касније је било ученика са
свих страна. Поред ученика из Старе
Србије и Македоније, било их је из Бо
сне и Херцеговине, Србије, Црне Горе,
укупно из 122 различита места.
Број ученика у Богословији разли
ковао се из године у годину: било је 14
ученика 1871. године, 120 ђака 1890,
пет година касније било их је 222, а
последње године рада у време Осман
ског царства (1912) разред је заврши
ло 86 ученика. Када је реч о њиховом
издржавању постојале су три катего
рије: ученици који су се школовали о
родитељском трошку, они који су били
полублагодејанци и ученици благо
дејанци, које је финансирала Краље
вина Србија.
Учен иц и Бог ос лов иј е основ ал и
су богос ловс ко-литер арн о друш тво
„Братство” (1889). Дружина је него
вал а смис ао за књиж евн ост и го
ворништво, учила их толеранцији и
несебичној преданости послу а раз
вијала храброст и борбеност. Дружи
на „Братство” променила је касније
назив у „Растко”. Од ученика је саста
вљен и хор и ђачки оркестар.
Врх српс ке црк вен е хиј ер арх иј е
између два светска рата чинили су
ученици Призренске богословије: па
тријарси Варнава (Росић) и Гаврило
(Дожић), петорица епископа – Виктор
(Михаиловић), скадарски, Јеротеј (Га
вриловић), пећки, Севастијан (Дебељ
ковић), скопски, Серафим (Јовановић)
рашко-призренски, Михаило (Уроше
вић), шабачки, велики број свештени
ка, архимандрита, игумана. На списку
глас ов ит их бог ос лов а, пот оњ и су
плент ове школе је књижевник Григо
рије Божовић. Талентовани ученици
настављали су школовање на универ
зитетима у Краљевини Србији, као и
на европским универзитетима. Већи
број је завршио духовну академију у
Русији. Известан број богослова дао је
допринос и у етнографији и етноло
гији. Српско становништво у Осман
ском царс тву физ ичк и су бран ил и
многи богослови, издвајамо четнике
Јеремију (Јована) Грковића Гапона и
Лазара Кујунџића, као и Димитрија
Димитријевића, свештеника и војво
ду Топличког устанка. Ученик Бого
словије био је и Богдан Раденковић,
главни организатор српске четничке
акције у Османском царству. Међу бо
гословима било је и дипломата као и
сенатора. Међу богословима био је и
већник АВНОЈ-а Ристан Павловић, је
ромонах и припадник Хрватске пра
вос лавн е црк ве Сев ас тиј ан Пер ић,
као и Ђура Шарац, један од органи
затора атентата у Сарајеву. Судбина
стотинак ученика Призренске бого
словије у Османском царству, пото
њих учитеља или свештеника била
је страдалничка, како у рату тако и у
мирнодопским приликама. Безмало
четрдесеторо погубили су бугарски ег
зархисти и окупатори. Многи су стра
дали у Великом рату. Неке од убијених
свештеника Српска православна цр
ква прибројала је диптиху светитеља
као свештеномученике.
Циљ управе Богословије и српске
државе, када је реч о школовању омла
дине, није било само стицање знања
него свеобухватно образовање учени
ка, изградња духа и националне све
сти. Од испуњења тог циља посредно
је зависила судбина српског народа
у Османском царству. Богословија је
била сигурна брана од више чини
лац а: ислам из ов ањ а (од оснив ањ а
богословије није било ниједног при
мера групног исламизовања, а често
су спречавана и појединачна), од ка
толичке пропаганде, као и од бугарске
егзархије, која је насртала на српску
народност. Богословија је то оствари
вала на различите начине, пажљиво
и разумно.
Велики јубилеји, као што је 150 го
дина рада Богословије, служе да се од
заборава сачува сећање на важност
подухвата у тешким околностима у
којима је деловала Призренска бого
словија.
Александра Новаков
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Кустендорф 2021
Међународни филмски и музички фестивал
Кустендорф одржан је од 22. до 25. јануара 2021.
године. Због здравствене ситуације у свету, фе
стивал није одржан на Мећавнику, као до сада,
већ је могао да се прати искључиво преко диги
талне платформе. Млади филмски ствараоци и
великани светског ауторског филма били су у
фокусу и овогодишњег Кустендорфа. У оквиру
фестивала, као специјални прилог за све љуби
теље филмске уметности, приказани су разго
вори оснивача фестивала Емира Кустурице са
свим учесницима фестивала. Такмичарски про
грам 14. Међународног филмског и музичког
фестивала Кустендорф састојао се од двадесет
два краткометражна филма домаћих и иностра
них аутора. За фестивалске награде такмичи
ли су се филмови младих режисера из Пољске,
Белгије, Србије, Аустрије, Азербејџана, Бугарске,
Северне Македоније, Немачке, Русије, Румуније,
Данске, Ирана, Израела, Киргистана, Црне Горе,
Узбекистана и Француске.

Дан Велике дворане Коларца
Двоје врсних пијаниста, Тамара Стефановић
и Ненад Лечић, извођењем „Посвећења проле
ћа” Игора Стравинског и „Симфонијске игре”
оп. 45 Сергеја Рахмањинова, 4. фебруара 2021.
године обележили су Дан Велике дворане Ко
ларчеве задужбине у Београду. Велика дворана
Коларца део је наше културне баштине и исто
рије. Први концерт у њој одржала је 4. фебруара
1932. године Београдска филхармонија, којом
је дириговао Стеван Христић. До сада је у овом
простору изведено више од 18.500 концерата и
наступило око 16.200 солиста, готово 4.000 ан
самбала са 1.600 диригената. Изведено је више
од 40.000 различитих композиција. Током годи
не, на овој сцени се одржи више од 300 музич
ких програма, реситала, предавања и свечаних
академија. Музичким програмима током сезоне
присуствује више од 70.000 посетилаца. Колар
чева задужбина у континуитету остварује своју
мисију кроз образовање, издавачку делатност,
учење страних језика, гостовање највећих свет
ских музичара, подршку и промоцију ликовних
уметника, Арт биоскоп и друге културно-обра
зовне програме.

Вукове награде за 2020.
На свечаности у Председништву Републике
Србије 25. фебруара 2021. године уручена је Ву
кова награда, коју за изузетан допринос у ши
рењу културе, образовања и науке у Србији и на
свесрпском културном простору додељује Кул
турно-просветна заједница Србије. Добитници
су академски сликар Миладин Микан Аничић,
историчарка књижевности Злата Бојовић, ака
демска сликарка Љиљана Бурсаћ, театролог и
филмолог Зоран Ђерић, музиколог и музички
критичар Гордана Крајачић. Међу лауреатима
за 2020. годину су и историчар књижевности
Небојша Кузмановић, глумица Вјера Мујовић,
композитор и музички педагог Немања Савић,
научни радник Светомир Стаменковић и књи
жевник Слоб одан Станишић. Добитници Из
узетне Вукове награде су Градска библиотека
Нови Сад, Карић фондација и Међуопштински
историјски архив Чачак. Повељу су добили и
уредница у РТС-у Јасмина Никитовић Стојчић
и публициста Милијан Стојанић. Свечаности је
присуствовала министарка културе и инфор
мисања Маја Гојковић, која је честитала добит
ницима награде и поручила им да нису само
носиоци вредних признања, већ и настављачи
Вуковог дела, „неимари наше културе” и чувари
наше културне баштине. Вукова награда уручу
је се у фебруару, јер је Вук Караџић преминуо 7.
фебруар
 а 1864. године, а у његову част награда
је установљена 1964. године.

„Пролећни Бранкови дани”

Студентски културни центар
ји су се у овом простору дешавали. Данас Сту
дентски културни центар има пет галерија: В.
И. П. Арт галерија, Циркус галерија, Арт@Арт
галерија, Галерија СКЦ-а, Срећна галерија и ре
дакције за музички и позоришни програм. Од
2003. у СКЦ-у се сваке године одржава Међуна
родни салон стрипа.

Поново ради
књижара „Геца Кон”
Поново ради књижара „Геца Кон” на старом
мес ту у цент ру Бео г рад а. Књижар а је дел и
ла судбину оснивача, а потом агонију некада
највеће издавачке куће на Балкану Просвете.
Споразум са Службеним гласником обезбедио
је враћање у живот најпознатије књижаре, па
је тако настављена историја ове знамените ку
ће дуга 120 година. На њен почетак сада под
сећају предмети који су припадали оснивачу
Издавачке књижарнице, Геци Кону. Књижара
је била стециште најзначајнијих престоничких
интелектуалаца – Нушића, Продановића, Сло
бодана Јовановића, Црњанског, а књиге које је
објављивао постале су саставни део великог би
блиотечког фонда. Сада ће се на овим полица
ма, којима је враћен аутентичан изглед, наћи
више од 40.000 књига. Посебно је занимљиво да
ће их из највиших редова књижари узимати уз
помоћ оних истих мердевина које је користио
Геца Кон. Биће ово поново место сусрета писа
ца и читалаца, младих уметника.

Змајева награда
Матице српске

Галерија Петар Добровић
У Београду, у Улици краља Петра 36, у просто
ру у којем је живео и стварао Петар Добровић
– чува се највећи део опуса чувеног сликара. У
њему је 20. априла 2021. године отворена ре
новирана галерија са изложбом Колористичке
визије. Галерију-легат је 1974. године основао
град Београд и поверио на управљање Музеју
савремене уметности. Кућа легата 2017. године
добила је Галерију Петар Добровић на стручно
старање. У Галерији Петар Добровић налази се
укупно 1.407 дела, од тога је 30 радова других
сликара, а све остало су његова уља на платну,
цртежи, пастели. Поставка садржи 27 изабра
них радова, а Петар Добровић је сликар чисте
ликовне страсти. Инспирација су му – портре
ти, мртве природе, пејзажи. Његове слике пуне
су живописних боја и верно нам преносе преде
ле, локално становништво и свакодневни живот.
Изложба осветљава овај важан аспект Добро
вићевог стваралаштва, али и наше и европске
уметности.

Надежда Петровић
Извршни савет Унеска усвојио је 21. априла
2021. године препоруку за Генералну конферен
цију о годишњицама, међу којима је и обележа

Змајеву награду Матице српске за најбољу пе
сничку збирку на српском језику објављену у
претходној години равноправно су добили пе
сници Радомир Уљаревић за збирку „Пепео” (у
издању Космос издаваштва) и Саша Радојчић за
књигу „То мора да сам такође ја” (у издању „Ар
хипелага”). Одлуку је једногласно донео жири
у саставу Јован Делић (председник), Иван Не
гришорац, Желидраг Никчевић, Селимир Ра
дул ов ић и Ђорђ о Слад ој е. Ову најз нач ајн ију
песничку награду и најдуговечније књижевно
признање Матица српска је установила 1953. у
спомен на песника Јована Јовановића Змаја, по
водом 120. годишњице рођења. Досадашњи до
битници овог вредног признања чине врхунску
антологију српског песништва.

Од 16. до 19. априла организовани су Дани
Београда – манифестација која се одржава од
2002. године, а којом се обележавају значајни

Надежда Петровић, Аутопортрет, 1907.
вање 150. годишњице рођења српске сликарке
Надежде Петровић. „Србија је захвална што је
Извршни савет одлучио да препоручи Генерал
ној конференцији Унеска да прихвати 150 годи
на од рођења сликарке и активисткиње Надежде
Петровић као годишњицу чије ће обележавање
бити повезано са Унеском 2022/2023. године”,
рекла је амбасадорка Србије при Унеску Тамара
Растовац Сиамашвили. Основа пројекта просла
ве 150. годишњице рођења Надежде Петровић
јесте подстицање сарадње између земаља кроз
под рш ку уметн ика и акт ив ис та, као нач ин а
за промоцију универзалног поштовања прав
де, људских права и основних слобода, као и за
негу културне разноликости и изградњу мира.
Фокус је на представљању и валоризацији умет
ничког доприноса велике српске сликарке, као
и њеног активизма, хуманитарног рада и бор
бе за женска права у друштву с краја 19. и по
четка 20. века.

Пола века СКЦ-а

Одржан 49. ФЕСТ

Споменик деспоту Стефану Лазаревићу

најновије светске, европске и домаће кинема
тографије у седам селекција. Фестивал је ове
године одржан под слоганом „Повратак у бу
дућност” са намером да, као највећа и надале
ко позната филмска манифестација у земљи
и региону, допринесе поновном оживљавању
био скопских платна и повратку филмске пу
блике у биоскопе.
У нед ељу, 16. мај а 2021. год ин е у Комб анк
дворани, свечано је затворен 49. Међународ
ни филмски фестивал – ФЕСТ, који је одржан
у организацији Центра београдских фестивала
– ЦЕБЕФ. Жири Главног такмичарског програ
ма доделио је награду „Београдски победник”
за најбољи филм остварењу „Оаза” Ивана Ики
ћа, награду за најбољу режију Оскару Рулеру за
филм „Enfant terrible”, за најбољи сценарио су
награђени Дамијано Диноћенцо и Фабио Ди
ноћенцо за филм „Тамна бајка”, за најбољу жен
ску улогу награђена је Лана Барић, за глумачку
креацију у филму „Тереза 37”, најбољу мушку
улогу, по мишљењу жирија, одиграо је Никола
Ђуричко у филму „Жив човек”, док је награду
за најбољи деби освојио Ерџан Кесал, редитељ
филма „Потенцијални кандидат”. У селекцији
ФЕСТ Фокус, за најбоље остварење проглашен
је филм „Поље мака” Еуџена Жебелануа. Свеча
ности затварања и додели награда присуство
вала је Маја Гојковић, потпредседница Владе и
министарка културе и информисања Републи
ке Србије. Иван Карл, секретар за културу града
Београда и председник одбора ФЕСТ-а, уручио
је почасну награду „Београдски победник” сце
нографу Миљену Кљаковићу Креки за изузетан
допринос филмској уметности.
Програм „ПостФЕСТум” ове године је трајао
чак седам дана, од 17. до 23. маја, и обухватио
је пројекције 33 филма из редовног фестивал
ског програма.

Библиотека града Београда
Библиотека града Београда обележила је 90
година постојања и том приликом додељене
су награде „Марија Илић Агапова” за најбољег
библиотекара Београда, „Глигорије Возаровић”,
награда за најбољег издавача и награда за нај
читанију књигу страног аутора, као и награда
„Читалац године” и „Повеља за изузетан допри
нос”. Награда која носи име оснивача Библи
отеке града Београда, Марије Илић Агапове,
додељена је Тањи Ивановић, библиотекару са
ветнику у Библиотеци Српске академије наука
и уметности. Награда „Глигорије Возаровић” за
најбољег издавача у 2020. години додељена је
Издавачкој кући „Лагуна” као највећем изда
вачу у Србији.
Према подацима из мреже Библиотеке гра
да Београда, најчитанија књига савремене пре
ведене књижевности у 2020. години је роман
„Прича о онима који одлазе и онима који оста
ју”, италијанске књижевнице Елене Феранте, у
издању Издавачког предуз ећа Бука. Награда
„Читалац године” у категорији деце до 14 годи
на припала је једанаестогодишњем Денису Рах
мановићу из општине Палилула. Специјално
признање Библиотеке града Беог рада – Повеља
за изузетан допринос, ове године је додељена
Марији Миљевић Рајшић, уредници и новинар
ки РТС-а, која је редовно пратила све програм
ске активности и ширу јавност упознавала са
целокупним радом Библиотеке града Београда.
Поводом овогодишњег јубилеја Библиотеке гра
да Београда, Марија Миљевић Рајшић је прире
дила ауторску емисију – ТВ фељтон о историјату
наше Библиотеке.

Јубилеј Универзитетске
библиотеке „Светозар
Марковић”

Дани Београда

У понедељак 15. марта 2021. године у Срем
ским Карловцима и Новом Саду почела је ма
нифестација Пролећни Бранкови дани, којом
је обележен 197. рођендан једног од највећих
српских песника – Бранка Радичевића. „Печат
вароши сремскокарловачке”, угледну награду,
стару 54 године, добили су Радомир Стојано
вић, Јовица Ђурђић, Бранислав Зубовић и Ду
шан Захаријевић. У оквиру свечаности одржана
су предавања о Бранку Радичевићу, Јовану Јо
вановићу Змају и Исидори Секулић. „Пролећни
Бранкови дани” трајали су до 28. марта 2021.
године.

Студентски културни центар у Београду обе
лежио је 50 година рада. Основан је 3. априла
1971. године и налази се у згради у улици Краља
Милана број 48, која је позната и као Официр
ски дом. Изграђена је 1895. године, по пројекту
Јована Илкића. Зграда је уступљена Београд
ском универзитету, односно студентима после
великих студентских протеста 1968. године. Од
тада па наовамо, СКЦ је био и остао значајно
место београдске младости и авангарде из којег
су изашли многи значајни аутори у свим обла
стима уметности. Једно од култних места Бе
ограда деведесетих била је и Срећна галерија
СКЦ-а, у којој су своје радове излагали млади и
авангардни уметници. Као саставни део СКЦ-а,
од 2004. године делује његов архивско-библио
течки центар под називом АБеЦеда, у коме се
чувају материјали и документи о догађајима ко

историјски датуми и догађаји везани за срп
ску престоницу. Ове године манифестација је
организована под слоганом Култура је побед
ник и тим поводом су приређене посете музе
јима и другим знаменитим местима као што
су Храм Светог Саве и споменик Стефану Не
мањи, а организоване су и посебне маршруте
до споменика Ивана Мештровића, здања која
је пројектовала прва жена архитекта у Србији
Јелисавета Начић, па све до Теразија и беог рад
ских кафана.
Током трајање манифестације организова
на је и изложба Градитељи Новог Београда, која
је била посвећена почетку градње Новог Бео
града 11. априла 1948. године и хиљадама бри
гадира који су на њему ударнички радили. На
Гундулићевом венцу, на скверу између улица
Гундулићев венац, Дринчићеве, Палмотићеве
и Булевара деспота Стефана откривен је споме
ник деспоту Стефану Лазаревићу, висок четири
метра, дело вајара Светомира Арсића Басаре, у
спомен на 1403. годину када је Београд постао
престоница Србије.
У понедељак, 19. априла, на свечаности у Сава
центру, уручене су награде града Београда за
служним грађанима из области културе, спор
та, хуманитарних дела за 2019. и 2020. годину.
Сви лауреати су добили статуу по моделу спо
меника деспоту Стефану Лазаревићу, а од сле
деће године награда ће носити назив Деспот
Стефан Лазаревић.

Међународни филмски фестивал – ФЕСТ одр
жан је 49. пут од 7. до 16. маја 2021. у салама
Сава центра, Комбанк дворане, Дома омладине
Београда и Cineplexx Galerija Belgrade и пред
став ио је виш е од 70 прем иј ерн их филм ов а

Изложбом „Књигохранилиште Универзитета
у Београду: почеци”, Универзитетска библиоте
ка „Светозар Марковић” обележила је 28. маја
свој значајан јубилеј – сто година од оснивања
и почетка градње и 95 година од отварања Би
блиотеке. Она је данас израсла у једну од најве
ћих научних библиотека на Балкану, која чува
више од 90 ћирилских рукописа и изузетну ар
хивску грађу у оквиру легата. Библиотека посе
дује и фонд реткости где су смештени рукописи,
старе и ретке штампане књиге, стари часописи

Универзитетска библиотека
„Светозар Марковић”
и новине, архивска збирка, као и збирка карата.
Збирка рукописних, ћирилских и оријенталних
књига од непроцењиве је вредности. У њој сту
денти, истраживачи, професори и институције
могу да пронађу потребну литературу и другу
грађу која их занима.
Приредила Катарина Г. САВИЋ

13

АВГУСТ
2021.

Сто педесет година
Дома Вукове задужбине

Д

ом Вуков е зад уж бин е
у Београду налази се у
згради на Теразијама,
у улици Краља Милана
бр. 2, која је једна од нај
старијих грађевина у том делу гра
да. Зграда је подигнута 1870/1871.
године, по пројекту архитекте Алек
сандра Бугарског, једног од наји
стакн ут иј их српс ких арх ит ек ат а
19. века. Подигао ју је познати бе
оградски трговац Димитрије Мита
Голубић.
Одмах по подизању зграда је поста
ла седиште Руског царског конзулата у
Београду, а после 1877. године адапти
рана је за потребе смештаја Завода за
српску сирочад. Од 1878. до 1952. го
дине (74 године) у згради се налазило
Министарство просвете и црквених
дела: најпре Кнежевине и Краљеви
не Србије, од 1918. године Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, па Краље
вине Југославије, а после 1944. годи
не Министарство просвете Народне
Републике Србије.
У току Првог светског рата, од 1915.
до 1918. године, зграда је коришћена
као канцеларија Главне интенданту
ре Аустроугарске војске и у њој је била
смештена и Главна поштанска упра
ва. У току Другог светског рата, у згра
ди је радило Одељење за наставу на
немачком језику, све до ослобођења
Београда, октобра 1944. године.
После Другог светског рата, у новем
бру 1944. године, у овај простор улази
Повереништво за просвету НР Срби
је, које је почетком априла 1945. годи
не прерасло у Министарство просвете.
Оно је ту остало све до 1952. године,
када су се уселиле неке савезне ин
ституције: Савезни завод за патенте,
Савезни завод за продуктивност рада
и Редакција листа Младост.
Од 1988. године, одлуком сва три
већа Скупштине града Београда, ова

Грб Краљевине Србије
на фасади зграде

Дом Вукове задужбине
зграда је предата Вуковој задужбини
на трајно коришћење и управљање, јер
ће се тако, како стоји у одлуци, ство
рити услови да се она одржава и ра
ционално користи и да се делатност
Задужбине проширује и унапређује.
Зграда је након подизања доживела
бројне доградње и преправке условље
не потребама и значајем институција
које су се у њој налазиле.
Арх итекта Бранко Тан аз ев ић до
град ио је 1912. год ин е двор иш ни
део зграде (подигао једно крило) и
преобликовао главну фасаду у „срп
ско-византијском” стилу. Последња
адаптација објекта за потребе Мини

Полијелеј у Свечаном холу
старства, доградња новог крила према
улици Краљице Наталије, изведена је
1924. године према пројекту архитек
те Жарка Татића.
Основна зграда задржала је стару
шему, али елементи „српско-византиј
ског” стила на главној фасади комби
новани са сецесијским представљају
новину за тадашњу архитектуру Бео
града. Тролисни забат, керамопластич
на декорација рађена као стилизовани
преплет моравске школе и грб Краље
вине Србије вешто су укомбиновани у
сецесијску фасаду објекта.
Прве значајне декоративне радо
ве у ентеријеру извео је 1906. године

Драгутин Инкиостри Медењак – деко
ративно-уметнички сликар и редов
ни професор на Уметничко-занатској
школи у Беог раду – који је урадио зид
не слике (1906–1907), с орнаментима
и мотивима српске народне уметно
сти. Четири алегоријске фигуре – Ве
ра, Уметност, Историја и Просвета
– које се налазе у улазу у Дом Заду
жбине, веома су пажљиво и успешно
рестауриране 1997. године.
Архитектонске и уметничке вред
нос ти ову зград у сврс тав ај у међ у
најзначајније примере примене еле
мената националног стила у београд
ском градитељству.

САЧУВАНО ОД ЗАБОРАВА

Небо је горело
Управо објављена књига Будимира
Поточана „Небо је горело” говори
о јунацима Априлског рата
1941. године, њиховој оданости
земљи, неустрашивости,
самопрегору и великој жртви.
Трагајући за именима
и животописима хероја
Априлског рата, саопштавајући
истине о њиховим подвизима,
када су пресрећући саму смрт
бранили небо отаџбине, Будимир
Поточан је направио прави
истраживачки подвиг

П

ознато је да су историје многих
народа, кад су без хероја у одре
ђеним историјским периодима
и одређеним историјским дога
ђајима, морале да измишљају и
јунаке и подвиге. При том су производећим ју
нацима за постигнуте подвиге морале да при
баве историјску уверљивост и „доказе” у одре
ђеним оквирима и догађајима. Али оно што
смо ми радили неколико последњих деценија,
то јест, од Другог светског рата са јунацима из
Априлског рата 1941. године и њиховим под
визима спада у куриозуме светске историје.
Не зна се да је иједна историја до сада ставља
ла под ембарго и затомљавала у заборав сво
је истинске хероје и њихове велике подвиге,
како их за оно што су учинили за свој народ
и своју отаџбину не би стигла заслужена сла
ва и заслужна част. У светској историји ово је
заиста случај без преседана.
Скоро пет деценија у Југославији су се истин
ским херојима Другог светског рата имали сма
трати и сматрали су се само они који су своје
подвиге постигли под звездом петокраком. Сем
њихове храбрости друге храбрости није могло
бити, без обзира на то колико је таквих људи и
њихових подвига било. На храброст људи под пе
токраком није смела пасти сенка других храбро
сти. О равноправности храбрих из истог тешког
времена није се могло говорити, јер се други нису

могли ни помињати. Са партизанском храброшћу
није се смела мерити ниједна друга храброст. У
ствари, књигама, историјама, мемоарима, уџ
беницима и фељтонима скоро да смо почели да
изричито тврдимо како нико никада није могао
тако часно и на тако величанствен начин поги
нути за отаџбину као комунисти (или симпати
зери), не само у Другом светском рату, него и у
поређењу, у даљој и ближој прошлости.
Они који су себи присвојили апсолутно све
заслуге за стварање друге Југославије и осло
бођење њених народа, који су критеријуме ис
кључивости револуције наметнули, приписали
су само себи све херојство њених народа у Дру
гом светском рату (народи су имали право да
им се равноправно при
знају страдања), а ако не
ка херојства нису могли
себи приписати они су
их отписивали, преузев
ши себи улогу судија ко
ји ће одлучивати шта ће
историја памтити, а шта
ће бити заборавом заувек
закатанчено, што се мо
же назвати само једним
имен ом: нас иљ ем над
историјом и терором над
историчарима. Да би све
почело са њима, а радили
су тако као да ће се са њима и завршити, они су
посебну искључивост показали према свему уза
шта се могло задржати име прве Југославије.
Вођство југословенске револуције је све часно,
што није било дело партизана, из народног от
пора, што се могло преузети и присвојити, пре
узело. Априлски рат није могло преузети јер се
он и десио пре зачетка партизанског покрета,
па је по револуционарно-идеол
 ошкој искључи
вости, Априлски рат требало прећутати и Југо
славија се у њиховој историји морала распасти
без отпора и без ратовања.
Југословенски ратни пилоти нису затајили тог
6. априла и они су из свих својих ескадрила, са
својих аеродрома, узлетели да пресретну стра
шну немачку ескадрилу, која је пре објаве ра
та и ван свих норми до којих је цивилизација у
ратовању и ратном понашању била стигла, тре
бало да на Београд и још неке градове Србије из
ручи хиљаде тона експлозивне кукасте мржње.
Несврстани под идеолошке симболе, часном слу
жбом заклети краљу и отаџбини, бранили су на
род, бранили су отаџбину и част војске којој су

Биста Вука Караџића

припадали. О њима говори књига Небо је горело
Будимира Поточана, о њиховој неустрашивости,
оданости земљи, самопрегору и великој жртви.
Будимир Поточан је направио немали подвиг,
трагајући за именима и животописима хероја
Априлског рата, саопштавајући истине о њихо
вим подвизима када су пресрећући саму смрт
бранили небо отаџбине. Чињеница да је међу пр
вима пробио зид глувоће који је ове јунаке окру
живао и да је истрајао у својој намери да њихову
храброст и јунаштво изнесе на светло историје, је
сте велика чињеница. Тиме је учинио да се мно
гима обележи гроб у историји и у звездама.
Будимир Поточан нам показује пилоте херо
је на својим висинама, на висинама истинског
родољубља, изнад свих класних подела и на
ционалних мржњи, партијских калкулација и
владајућих прерачуна, изнад малих мера и по
грешних рабоша, изнад реалних процена и бед
них рачуна и још нереалнијих заблуда, изнад
манија и мегаломанија, изнад свег расула, из
над свих растакања, изнад страха и изнад саме
смрти. Приказује их као оне који су се и изнад
свега уздигли да би се величанствено суочили
са историјском судбином. Спрам толике фаши
стичке премоћи и силе њиховим делањем про
говарала је сама историја и ми видимо да су
њихови падови у запаљеним, погођеним лете
лицама у ствари прелази из једног времена у
друго. У њиховој судбини мит се спојио са чи
њеницама и тренуци њихове погибије тренуци
су вечности њиховог народа.
Да се зна за њих, подвизи југословенских ва
здухопловаца чинили би част историји светског
војног ваздухопловства. А да ово нису празне ре
чи може се сваки читалац уверити поређењем
догађаја из књиге Будимира Поточана о подви
зима југословенских ваздухопловаца у Април
ском рату и догађаја које из истог времена знамо
највише из рата за Перл Харбур који је Сједиње
не Америчке Државе увео у светски рат.
Према овој књизи, остаје сасвим јасно, бар
што се неба Југославије тиче, Априлски рат је
био изузетно частан. Он јесте неравноправан по
односу снага, али га то чини још часнијим. Десет
априлских дана на небу Југославије јесу најхе
ројскији дани те опаке ратне године. Битке југо
словенских пилота стоје уз најхрабрије подвиге
свих родољубивих људи Другог светског рата.
Ово је једна од оних књига којом се враћа и
утврђује национални понос на неоспорив начин.
Само истине смрћу запечаћене – коначне су.
Милован ВИТЕЗОВИЋ

Генерална реконструкција зграде је
изведена 1997/98. године, а фасада је
ревитализована 2006. године, у окви
ру пројекта „Лепша Србија”.
Зграда Министарства просвете је
1966. године први пут заштићена као
споменик културе, а од 1979. је утвр
ђена за културно добро од великог
значаја.
Завод за заштиту споменика култу
ре града Београда 1996. године објавио
је монографију о објекту под њеним
споменичким називом „Зграда Ми
нистарства просвете”, аутора истори
чара уметности Милојка Гордића.
Славко ВЕЈИНОВИЋ

Наши авијатичари
– антички јунаци
Југословенски ваздухопловци између два
светска рата, првенствено летачи, сматрају се
нашом понајбољом војском. Претходно стро
го и чак ригорозно изабирани, психофизички
снажни и супериорни, школовани и вођени
према опробаним принципима, снабдева
ни и најсавременијим авионима, били су и
увежбавани до савршенства. Почев од људ
ства, авиона и опреме, тежило се да све буде
елитно. Знајући колико је у њих улагано, и
сами авијатичари су се осећали и привиле
говано и повлашћено. Ни такозване ситнице
нису препуштане случају. Ваздухопловци су,
на пример, упућивани и на курсеве бонтона
и модерног плеса. Тако посебни и повлашће
ни, неговани су да буду личности без мане и
страха, да, у неку руку, буду звезде.
Истраживање о југословенским ваздухо
пловцима у Априлском рату 1941. године,
посебно о њиховој улози од 6. до 16. апри
ла, започео сам пре више од три и по деце
није. До тада се о томе врло мало знало па
мало и писало. Није било познато ни коли
ко се ваздухопловаца борило у Априлском
рату, ни где све, ни каква им је улога наме
њена, као ни то колико их је изгинуло у од
брани отаџбине.
Прећутани у јавности, нису били ништа
више заступљени ни у литератури. Оно што
се ипак дознавало потицало је из такозва
них посредних извора, побочно и узгредно.
Због тога су најважнији извор за истражи
вање постали и остали преживели ваздухо
пловци, учесници у Априлском рату.
У свом првом рукопису о ваздухопловци
ма, југословенске ваздухопловце у Април
ском рату означио сам као НАШЕ. Све дотле
они су представљани као краљевски пило
ти, уз, следствено, само негативне конота
ције. Равнодушност и игнорисање је њихове
подвиге сврставало у излишне и њихову жр
тву у готово узалудну.
До сад а су сам о јед ан ае с тор иц а пог и
нулих пилота у одбрани Београда добили
споменик на Земунском кеју. Једна улица
у Београду названа је Улицом Десет ави
јатичара (?!). Орденом витешког мача од
ликовано је нешто више од двадесеторице
изгинулих ваздухопловаца; одличје је уру
чено породицама или потомцима пре пет
наестак година.
Још је стотину ваздухопловаца положило
живот у одбрани неба отаџбине у Април
ском рату 1941. године. Огрешење је све до
сада што им се ни име не помиње. Ова књи
га је баш зато и настала!
(Будимир Поточан)
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ИЗ РАДА ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Двадесет година
Огранка Вукове
задужбине у Нишу
2001–2021
Приликом оснивања Огранка Вукове заду
жбине у Нишу, на Видовдан 2001. године, ака
демик Дејан Медаковић је, завршавајући своју
беседу, између осталог, рекао и ово:
„С обзиром на духовне могућности које посе
дује град Ниш, ми смо уверени да ће овај нај
млађи огранак Вукове задужбине (био је 23.
по реду оснивања у Задужбини) брзо стасати
и донети плодове свога рада. За ове племените
циљеве желимо вам да окупите што већи број
истакнутих посленика који желе да раде на за
дацима унапређења културе...” (лист Задужби
на 56, јун 2001). Тако је и било, с временом смо
за зад ужбин ар е стек ли бројн е пос лен ике од
знања и звања: од универзитетских професора
до студената и ђака; поред скоро свих нишких
институција из области науке и културе, ту су:
Народна библиотека „Стеван Сремац”, Универ
зитетска библиотека „Никола Тесла”, Нишки кул
турни центар, Филозофски факултет, Правни
факултет, Народни музеј, Грађевинска технич
ка школа „Неимар”, гимназије „Бора Станковић”,
„Светозар Марковић” и „Стеван Сремац”, Умет
ничка школа, основне школе „Иво Андрић” и
„Цар Константин”, као и неке локалне самоу
праве Ниша (ГО „Медијана”, ГО Нишка бања и
сам град).

Нишки Светосавски
конкурсни позиви
Важан сегмент из програмске организације
нишког Огранка Задужбине, који се у контину
итету успешно реализује, јесу радови са учешћа
средњошколаца по тематском конкурсном по
зиву, који се увек везивао за значајне датуме.
Ту су млади исказивали своје знање, ставове и
квалитете на себи својствен и слободан начин
и за тај рад бивали вредновани и награђивани
невезано за школске дневнике. Да би се нашла
адекватна веза између културне и историјске
баштине, утврђено је да се конкурсни позиви
објављују поводом Дана Вуковог рођења преко
нама доступних гласила, а додела признања и
награда за учешће и успех у раду, за Савиндан,
наредне године, али другачије од стереотипа
школских слава.
За период од две деценије било је одзива не са
мо из нашег града, Ниша, већ и из других места
у Србији, а једно време и из Републике Српске.
У оваквом трајању, генерације које су долазиле
и одлазиле носиле су карактеристичне новине
свога духа и времена у начину промишљања,
резоновања и сазнавања, посебно са интернет
извора. Надаље, смена учесника се вршила: је
њава интересовање средњошколаца и њихових
наставника из разумљивих разлога – обострана
преоптерећеност школским обавезама. Запра
во, долази до генерацијске смене интересовања:
сада ученици из основних школа показују жељу
да учествују, и то са квалитетним радовима. Од
пре две године Огранак у Нишу упућује позиве
и ученицима VII и VIII разреда основних шко
ла, поред средњошколаца. Конкурсни позиви су
сада модификовани у тематској формулацији
према ђачким могућностима.
Тем атс ки пос мат ран о, конк урсн и поз ив и
Огранка – Друштва „Вук Караџић” носили су ду
ховну страну одређеног времена, у конкретном
тренутку. Тако се започело са (првом) темом:
„Вук и Вуковска традиција на почетку новог
века”, што је одговарало и времену и идеји За
дужбине. За 2002–2003. годину тема је форму
лис ан а „Траг ом Вука”, а нар едн и конк урс се
односио на Први српски устанак – „Велика срп
ска револуција” у години 2004. И тако редом,
кроз теме се показивала историја, духовно бла
го нашег народа (пословице, српска народна
песма), али и повезивала велика имена: Свети
Сава, Доситеј и Вук кроз писмо и књигу. Своје
место су имали и наши „савременици”, Нушић,
Војислав Илић, Лаза Костић, Васко Попа, Бран
ко Миљковић. Поред писане форме, ученичка
инвенција је ишла и кроз слике, а у 2020. годи
ни један прилог је био скулптурални.
Позивима младима, са тематски одређеним
захтевима, идејно се придружују позиви – по
зивнице за ђачку светковину рада. Оне су упу
ћене свим релевантним поштоваоцима оваквог
ангажовања, много шире од само нашег гра
да, и то, од просветних посленика до духовних
представника и, најчешће, до медијских кућа
из Ниша. Позивнице Огранка Вукове задужби
не у Нишу, између препознатљивих корица са
Вуковим ликом, носиле су колико жеље, толи
ко и потребу да се бројно нађемо на Светосав
ском радосном и срећном окупљању са ђацима,
младим следбеницима великих имена на свим
пољима, код нас и у свету.
Искрене жеље, изр ечене обичним речима:
„Биће нам драго да присуствујете свечаној до
дели награда и признања...”, или, „Поштовани,
дођите да млади виде у нама подршку на свом
одабраном путу!”, као и „Дођите да поделимо
радост са младима који су заслужили призна
ња!” – биле су спонтано обраћање онима ко
ји су видели прави смисао оваквог ученичког
ангажовања. Ове наше светосавске свечаности
имале су озбиљност малих академија, које су
увек почињале Химном Светоме Сави, а поне
кад и државном химном. Иза поздравне речи
организатора, била је најчешће краћа беседа

неког од уважених гостију: представник градске
управе у име градоначелника, ректор Универ
зитета у Нишу, помоћник министра за култу
ру Републике Србије, владика нишки Иринеј,
представник факултета или неко од гостију из
других огранака.

Други облици рада
нишког Огранка
Од самог оснивања, поред приор
 итетне идеј
ности у свом раду, да Светосавским конкурсним
окупљањем млади – ученици покажу своје зна
ње, промишљање и инвенцију (што траје у кон
тинуитету 20 година), Огранак је најчешће у
школама са школарцима обележавао значајне
датуме из језичке и литерарне културе: Дан ма
терњег језика, Дан поезије, Дан књиге итд., али
повремено и са студентима Филозофског факул
тета, а на почетку и са студентима Правног фа
култета у Нишу.
Једна од важних активности Огранка било
је представљање алманаха-забавника „Дани
ца” и „Дан иц а за млад е”. На прик лад ан на
чин су учествовали и ученици у основним и
средњим школама, уз помоћ наставника, а на
факултетима (најпре Правном, а потом и на
Филозофском) студенти су приређивали мале
свечаности. Ниједне године ни медији нису за
обиђени. Поред овог, Огранак је представљао и
књиге других аутора, попут опуса академика
Злате Бојовић.
Широко припремљене су и одржане трибине
о језику: прва 2002. и друга 2010. године. Прва је
добила своје место у Великој сали (тада) Скуп
штине града, са темом „Ћирилица и интернет”,
а друга трибина је припремљена поводом Годи
не књиге и језика. На њој су учествовали, поред
Нишлија, и гости из Вукове задужбине у Бео
граду: др Миодраг Матицки и проф. др Слобо
дан Ж. Марковић, а излагања су била у згради
Председништва града.
У наставку овог таксативног „прелетања” пре
ко озбиљних области којима се Огранак бавио,
следе два округла стола: први, тематски одређен
са насловом „У духу традиције”, 2004, и други,
одржан поводом двадесет година постојања Де
партмана за српски језик и књижевност Фило
зофског факултета Универзитета у Нишу, 2008.
године. Били су ту књижевни научни радови
који су објављени на овом факултету за овај пе
риод. Излагања са оба округла стола објављена
су у посебним зборницима.
Велико духовно благо прошлог времена, срп
ска књига XVIII и XIX века штампана ћирили
цом, представљена је у сарадњи са Народном
библиотеком „Стеван Сремац” – Ниш. Изложба
примерака из фонда ове библиотеке, као и из
личних фондова, прир еђена је у аули зграде
Универзитета у Нишу, јуна 2011. године, пово
дом Дана Универзитета у Нишу.
За популарисање нишких научних послени
ка, Огранак у Ректорату Универзитета у Нишу
2012. године приређује њихов сусрет кроз пред
стављање радова објављених у Српској књижев
ној задрузи, поводом 120 година ове куће.
Као подс тиц ај најм лађ им школ арц им а да
се баве писањем, Огранак приређује изложбу
њихових каталогизираних књига, у простори
јама Дечјег одељења Народне библиотеке „Сте
ван Сремац” у Нишу, 2006. Потом, ове књижице
„путују” у Лозницу и, тамо, са истом идејношћу
лозничког Огранка, реализује се заједничка из
ложба младих „књижевника”. Иначе, сарадња
са Огранком у Лозници је била и велика и обо
страна. Њихови ученици се одазивају нишким
конкурсним позивима са веома квалитетним
радовима, добијајући прикладне награде, али
је и учешће младих Нишлија у Лозници еви
дентно, посебно из наших основних школа. На
рочито је била блиска сарадња нишког Огранка
са Центром за културу „Вук Караџић” у Лозници.
По њиховом позиву нишки Огранак учествује на
Вуковом сабору, први пут 2005. и други пут, у ор
ганизацији нашег Огранка и Градске општине
„Медијана”, представља део наших културних
вредности, 2007. године.
Успешна сарадња је остваривана и са другим
градовима. Ту је Чачак, Пирот, Велика Мошта
ница, Димитровград, Прокупље, Куршумлија, а
из Републике Српске, Градишка, наравно, у скла
ду са приликама и могућностима реализације.
У самом граду Нишу, сарадња је успостављена
са свим градским општинама, посебно је наш
„сапутник” била ГО „Медијана”.
Огранак Вукове задужбине у Нишу, са нази
вом „Друштво за неговање духовних вредности
В. Караџић” имало је ангажовање и у другим
(локалним) манифестацијама: литерарне све
чан ос ти пов од ом Дан а Унив ерз ит ет а, осве
тљење личности доскора заб орављене нишке
и српске књижевнице Јелене Димитријевић,
зат им су пред авањ а имал а свој е мес то у из
весним институцијама из културе (НКЦ, КСС,
„Стари Ниш”), свуда по позиву или потреби. И
за нар едни период Огранак планира сличне
акције које носе идејност вуковског рада, по
себно са младима – према приликама и мо
гућностима.

Део рада и у нашим књигама
Са променом одр едби и уредби везаних за
издаваштво, а са „благословом” Вукове заду
жбине у Београду, Огранак Задужбине у Нишу
објављује књиге. Прва књига У духу традици
је предс тав ља зборн ик изл агањ а вео м а зна
чајних имена из духовне културе, са округлог

стола који је одржан 2004. године. Зборник са
држи три области: књижевност, језик и истори
ју, а учесници, са својим темама у овој књизи
су: академик Мирослав Пантић, Горан Макси
мовић, Данијела Поповић и Милунка Митић
(књижевност); Недељко Богдановић, Јордана
Марковић, Мирјана Илић, Ирена Цветковић и
Надежда Јовић (језик); Драган Николић, Небој
ша Ранђеловић, Даница Добросављевић и Вла
димир Јовановић (историја), и са уводном речју
академика Дејана Медаковића. Зборник је об
јављен 2005. године.
Поред познатог, класичног обележавања Дана
Светога Саве у школама и другим образовним
институцијама, удружењима итд., а вековима
традиционално у храмовима, у Нишкој епархи
ји је, од краја осамдесетих у Нишу као центру,
одржавана популарна Светосавска академија са
беседом. Поред бесеђења тадашњег владике ни
шког Иринеја, свечано слово су држали, за пр
вих десет година: академик Мирослав Пантић,

председник Скупштине града, Драган Николић,
професор Правног факултета у Нишу, Марко Се
куловић, проректор нишког Универзитета, Го
ран Максимовић, декан Филозофског факултета
у Нишу – два пута, и Милунка Митић, професор
ка и председница Одбора за оснивање Огранка
Задужбине у Нишу (2001).
Милунка МИТИЋ, председница Скупштине
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Двадесет година
трајања
Јубиларни, 20. „Дани ћирилице” у Баваништу
одржани су у знаку речи слобода. О овој теми су
ученици основних и средњих школа писали и
цртали, везли, сликали и краснописали. Укупно
је стигао 2.351 рад, од чега 449 литерарних ра

Учесници манифестације Дани ћирилице испред Светосавског дома
Саша Хаџи Танчић, Живорад Петровић, Ненад
Живановић, Љубомир Хаџи Пешић, Драгиша
Бојовић, Горан Максимовић, Слађана Ристић
Горгиев, Гојко Ђого и Радослав Живић.
Од свог оснивања, нишки Огранак Вукове за
дужбине је посебно приређивао свечаност по
водом Дана Светог Симеона Немање, такође са
беседом. Беседе о Светом Симеону су држали:
Милунка Митић, Момир Јовић, Небојша Ози
мић, Зоран Филиповић и Небојша Ранђеловић.
Свечаности са беседама у обележавању Дана
Светог Симеона настављене су до 2010. годи
не, када је епископ нишки Јован преузео орга
низацију за широку популацију, ван храмова,
поред свечане службе у цркви. Са његовом сме
ном, нишка црква је престала са овим начином
празничног делања. У редакцији М. Митић, са
купљене су беседе – првих десет за Светог Саву
и првих пет за Светог Симеона, колико је дотле
одржано – и објављене као хрестоматија, на
словљена Својим светитељима Ниш. Књига је
изашла у издању Огранка Вукове задужбине у
Нишу, 2006. године. На 178 страна, са три ли
ковна прилога, поред изговорених похвалних
слова Светом Сави и Светоме Симеону, хресто
матија садржи и пропратне текстове о потреби
подсећања на српску духовну прошлост и вред
ност традиције.
Огранак Вукове задужбине, у сарадњи са Фи
лозофским факултетом Универзитета у Нишу,
одржао је Округли сто поводом 20 година по
стојања Студијске групе – Департмана за српски
језик и књижевност у Нишу. Скуп је отворила
председница Огранка М. Митић, а поздравила
Биљана Предић, (тадашња) проректорка Уни
верзитета у Нишу. Излагања са овог скупа – као
Прилози и прикази – део рада Студијске групе у
протеклом временском интервалу, приредиле су
Милунка Митић и Јордана Марковић, а зборник
је насловљен 20 година књиге и објављен 2008.
године. Уводни текст „Трајност књиге”, уместо
предговора, приложила је др Злата Бојовић, про
фесорка Филолошког факултета у Београду. Иза
тога су текстови са научних пројеката Центра
САНУ у Нишу, као и са других пројеката и збор
ника ове Студијске групе Филозофског факул
тета у овом граду.
Треба напоменути да је Огранак Вукове за
дужбин е у Ниш у штамп ао и инд ив ид уа лн у
књигу ауторке Милунке Митић, насловљену
Истините приче о краљевима српског средњег
века. То је друго допуњено издање (прво, Ниш,
1993), рађено по текстовима из српске житијне
књижевности. Књига, са рецензијом академика
Мирослава Пантића, објављена је у Нишу 2004.
године. И ова књига, као претходни зборници у
издавачкој организацији Огранка Вукове заду
жбине у Нишу, представља део документарно
сти његовог делања, као и део духовне и научне
културе града Ниша.
Рад Огранка Вукове задужбине у Нишу ре
ализован је ангажовањем бројних сарадника
задужбинара, али и других са стране; овде на
водимо имена само председника Скупштине
нашег Огранка: Владимир Домазет, адвокат и

дова, 375 илустрација, 1.314 калиграфија и ини
цијала, 107 везова и 106 израда лутака.
Из Србије је учествовало 2.116 ђака, а из загра
ничја и расејања (Републике Српске, Словеније,
Француске, Немачке, Италије, Јужне Африке, Ен
глеске, Аустралије и Боцване) 335 ученика.
За литерарне радове, жири је радио у саставу:
проф. др Бошко Сувајџић, др Рајка Уљмански,
др Бранко Златковић и Љиљана Симић, а за ли
ковне радове: др Сузана Полић, Емил Сфера, мр
Вјера Медић и Милица Марковић.
Жири је наградио 91 и похвалио 73 ученика.
Свечаној додели награда која је одржана у
прелепом амбијенту, у парку испред сеоске цр
кве, присуствовало је око две стотине ђака, њи
хових учитеља и родитеља. Чланови КУД „Аца
Обрадовић” и тамбурашки оркестар „Ковински
бећари” увесељавали су публику. Организатор
је за све учеснике манифестације обезбедио ру
чак. Окупљене је у име локалне самоуправе по
здравила Дивна Кирилов, директор ТО Ковин, а
у име жирија проф. др Бошко Сувајџић, председ
ник Вукове задужбине и председник жирија за
литерарне радове.
Сви награђени и похваљени ученици добили
су дипломе, похвале и вредне књиге, купљене уз
помоћ Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја Републике Србије, или добијене од
издавача. Сви учесници конкурса из дијаспоре
добиће признање Чувар српства.
Поводом двадесетогодишњег јубилеја, орга
низатор је школама и појединцима који су го
динама уназад учествовали и имали изузетне
резултате на конкурсу доделио захвалнице ис
писане златним словима.
Генерални спонзори Сабора су општина Ко
вин и Министарство просвете, науке и техно
лошког развоја, а медијски РТС, ТВ Панчево и
лист „Политика”.
Најуспешнијим учесницима конкурса своје
књиге поклонили су Вукова задужбина, Проме
теј, САНУ, Катена мунди, Академија СПЦ, Каирос
Сремски Карловци, Српска књижевна задруга,
Службени гласник, издаваштво РТС-а, Новости,
Јасен и илустратор Бранислав Мојсиловић.
Организатор манифестације до сада је обја
вио дванаест зборника најбољих литерарних ра
дова приспелих на конкурс, антологију Млади
говоре, Зборник радова са округлог стола одр
жаног поводом стогодишњице анексије Босне и
Херцеговине и Мали буквар, који је написала,
илустровала и приредила учитељица у пензији
Јелена Рекић, која данас живи у Аустралији.
Сабор ученичког стваралаштва „Дани ћири
лице” увек је био догађај у коме учествује цело
село – од осмогодишње школе „Бора Радић”, Би
блиотеке „Теофило Димић”, Црквене општине,
КУД „Аца Обрадовић” и Актива жена „Дуга”, уз
свесрдну подршку Вукове задужбине у Београду
и општине Ковин. Ова светковина српског пи
сма за две деценије постојања окупила је око
66.000 ђака из више од 500 основних и средњих
школа из свих земаља у којима Срби живе.
Вера СЕКУЛИЋ
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ГИМНАЗИЈА
„ВУК КАРАЏИЋ”
У ЛОЗНИЦИ

Позив за награде
Вукове задужбине
за 2021. годину

Деветнаесто
„Вуково звоно”

Вукова задужбина од 1990. године додељу
је годишње награде за науку и за уметност.
Следеће године биће награђено по једно де
ло у области науке и уметности, објављено,
изведено или приказано од 1. октобра 2021.
до 1. октобра 2022. године.

Љубав према писаној речи
остаје непромењена
Ове године, због епидемиолошке ситуације у
нашој земљи, и сам 50. Ђачки Вуков сабор, а у
оквиру саборских дана и 19. литерарни конкурс
„Вуково звоно”, одржани су на нешто другачији
начин (како би се испоштовале прописане мере
опреза), али симболика и љубав према писаној
речи остају непромењене. Конкурс сваке годи
не традиционално расписују Огранак Вукове за
дужбине Гимназије „Вук Караџић” и Центар за
културу „Вук Караџић” у Лозници.
Упркос отежаним условима, пристигли су ра
дови из разних крајева наше земље – из Белог
Потока, Инђије, Новог Пазара, Ваљева, као и из
основних и средњих школа на територији Ло
знице. Стигло је око 50 радова, а најуспелије
међу њима одабрао је стручни жири у саставу:
Маријана Павловић, професор српског језика и
књижевности у пензији, Невена Митровић, про
фесор српског језика и књижевности и дугого
дишњи председник Огранка, и Светлана Спајић,
професор страних језика и актуелни председ
ник Огранка.
Свечаност поводом уручења награда одржа
на је у свечаној сали Гимназије „Вук Караџић” у
Лозници и отпочела је рециталом „Женски глас
српског стиха” које су казивале гимназијалке:
Ана-Мариа Врањеш, Анастасија Ивановић (3.
разред) и Тијана Рашевић (2. разред). Оне су, по
том, водиле конферансу, па је уследило читање
награђених радова. Директор Гимназије, Дарко
Несторовић, професор музичке културе, одржао
је пригодан говор и младим ствараоцима уру
чио симболичне и лепе награде које су обезбе
дили Вукова задужбина из Београда, Центар за
културу „Вук Караџић”, Гимназија „Вук Караџић”
и Туристичка организација Лозница.
Свечаности су присуствовали награђени уче
ници са менторима и родитељима, представни
ци медија, представници Центра за културу у
Лозници и ученици и професори Гимназије (у
ограниченом броју из безбедносних разлога).

Награда за уметност додељује се јед
ном аутору за оригинално уметничко дело
настало у Србији или иностранству, одно
сно за књижевно дело објављено на срп
ском језику.

по Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори
и Далмацији, чинио је Ника Никола Стојић у
Драгачеву.
Поред посла у просвети и култури, Стојић је
за више од 50 година свог истраживачког ра
да, сакупио око 1.000 народних песама, леген
ди, пословица и умотворина и објавио у четири
књиге под називом „Драгачевке”. За више од по
ла века непрекидног уметничког стваралаштва
објавио је око 70 књига, које су данас стубови
драгачевске културе.
Давн е 1974. год ин е, Стој ић је био јед ан од
оснивача и дугогодишњи председник Удруже
ња самоуких сликара и вајара Драгачева, које
чува и наставља традицију најпознатијих дра

Наг рад а за нау к у дод ељуј е се једн ом
аутору за научно дело, оригинални истра
жив ачк и нау чн и рад, обј ав љен о на срп
ском језику, из научних области којима се
бавио Вук Караџић (наука о књижевности,
историја, лингвистика, фолклористика, ет
нологија, етнографија, етномузикологија,
геог рафија).
Награда се не додељује за критичка из
дања, зборнике радова, антологије, прире
ђивачке 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 по
јединци, научне и просветне установе и
установе културе, као и друштвене органи
зације.
Одлуке о наградама доносе одбори Вукове
задужбине за науку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна и фи
зичка лица да пошаљу предлоге за награде
Вукове задужбине за 2021. годину.
Уз предлог треба доставити образложење
и два примерка дела које се предлаже за
награду (ако је у питању књига или друга
публикација).
Предл оз и се дос тав љај у до 1. окт об ра
2022. године, на адресу: Вукова задужбина,
11000 Беог рад, Краља Милана 2.

С. В.

Никола Стојић
гачевских уметника Јанка Михаиловића Мо
лер а, свеш тен ика, сликар а и икон оп ис ца из
Негришора, и Радосава Чикириза из Ртију, нај
познатијег самоуког каменоресца у Србији. И
сам Стојић се отиснуо у свет уметности кроз
резање и резбарење дрвета, клесање камена и
цртање вињета. Труба и трубаштво су Стојићу
били вечита тема и инспирација кроз његове
песме, приче, вајарске радове, али и помоћ у
организовању и удруживању трубача, којима
је 1982. године помагао да обнове своје Удру
жење драгачевских трубача.
Од 1987. до 1991. године био је председник
Извршног одбора Туристичког савеза општине
Лучани и вишегодишњи покретач бројних ак
тивности на развоју туризма у Драгачеву. Иако
у дубоким годинама живота, Ника Никола Сто
јић је био млад духом и са великом енергијом за
рад. Посебно је 2020. године био активан, када је
као први аутор учествовао у писању монографи
је Шездесет година Драгачевског сабора трубача
у Гучи 1961–2020, у издању Културно-просвет
не заједнице Србије и Културно-просветне за
једнице Драгачева, затим каталога Драгачевски
сабор трубача у делима самоучара Драгачева,
поводом јубилеја 60 година Драгачевског сабо
ра трубача и 46 година рада Удружења самоу
ких сликара и вајара Драгачева.
Стојић је добитник најпрестижнијих призна
ња за разноврсно стваралаштво, међу којима
су: Вукова награда, Повеља Културно-просвет
не заједнице Србије, Повеља за животно дело
Удружења књижевника Србије, Повеља Црвеног
крста Србије, носилац је Ордена рада са злат
ним венцем, Повеље општине Лучани и број
них других признања и награда. Ника Никола
Стојић преминуо је 4. децембра 2020. године, на
велики црквени празник – Ваведење Пресвете
Богородице, у 91. години живота.
Катарина ГРАНАТА САВИЋ

Нови ћирилични фонт
– Орто РНИДС
Са свечаног уручивања награде Вуково звоно
Награђени су следећи ученици:
Основне школе
У категорији основаца за аутентично заб е
лежену анегдоту из народног живота, прва на
града је додељена Ани Живановић, ученици 6.
разреда ОШ „Анта Богићевић”, Лозница, за Ле
генду о три брата.
За кратку причу Маске прва нарада, у категори
ји основаца, припала је Павлу Несторовићу, уче
нику 8. разреда ОШ „Васа Чарапић”, Бели Поток.
За најуспелији циклус песама прву награду
је освојила Марија Анђела Хум, ученица 8. раз
реда ОШ „Душан Јерковић”, Инђија.
Средње школе
Прву награду за кратку причу у категори
ји средњошколаца освојила је Марија Бојанић,
ученица 3. разреда Гимназије у Ваљеву, за при
чу Црна птица, док је похвалница у истој кате
горији припала Анастасији Ивановић, ученици
3. разреда Гимназије „Вук Караџић”, Лозница, за
причу Руке.
Прва награда за најаутентичније забележе
ну анегдоту из народног живота, у категорији
средњих школа, припала је Белкиси Реџовић,
ученици 1. разреда Гимназије у Новом Пазару,
за наслов Легенда о Пазару.
Прву награду за најуспелији циклус песама у
категорији средњошколаца освојила је Марија
Којић, ученица 2. разреда Гимназије „Вук Кара
џић”, Лозница, док је похвалница у истој катего
рији припала Сари Мулић, ученици 4. разреда
Гимназије у Новом Пазару.
СветланаСПАЈИЋ

Сећање на Николу
Нику Стојића
Никола Ника Стојић рођен је 4. фебруар
 а 1930.
године у Гучи, од оца солунца Драгољуба, и мај
ке Станојле. Ту је похађао основну школу, а затим
гимназију у Чачку. Студије српског језика и књи
жевности завршио је на Филозофском факултету
Београдског универзитета. Радни век је провео у
родном месту, од 1961. до 1979. године, као про
фесор и директор Основне школе у Гучи, у чијој
изградњи је учествовао од њеног почетка.
Затим је наставио рад у култури од 1980. до
1994. године, на месту директора Дома културе
Гуча, Библиотеке и Драгачевског сабора труба
ча. Посебно је важно истаћи да је Ника Нико
ла Стојић један од оснивача удружења грађана
Културно-просветне заједнице – Гуча 1961. го
дине и председник Скупштине. Такође 1961. го
дине био је један од кључних оснивача и аутора
данас најпознатијих манифестација изворног
народног музичког и уметничког стваралаштва,
старих заната и занимања: Драгачево у песми и
игри, Распевано Драгачево и Драгачевски сабор
трубача, које су пронеле славу Гуче, Драгачева
и Србије широм света. Следеће, 1962. године, по
магао је оснивање и рад Удружења аматерских
трубачких оркестара Прва труба Драгачева – пр
вог удружења трубача у Србији.
Нешто касније, 1966. године учествовао је у
оснивању Сабора драгачевских ткаља у Доњем
Дубцу, са чувеном хероином Рајком Боројевић.
Оно што је рад ио Вук Стеф ан ов ић-Кар аџ ић

Орто РНИДС је ново ћириличко писмо креи
рано првенствено за екрански приказ које Фон
дација „Регистар националног интернет домена
Србије” (РНИДС) поклања корисницима интер
нета.
За разлику од писма Ареал РНИДС, предста
вљеног у јануару 2020. године, Орто РНИДС је
сансерифно типографско писмо хуманистич
ког типа. Изведено је у усправном и курзивном

облику, у две тежине. Креирано је са идејом да
се облици слова добро прилагоде приказу на
екрану, а подједнако добро се понаша и при
употреби у штампи. Ово је друго по реду ћири
личко писмо чију је израду РНИДС омогућио, а
креирано је кроз сарадњу са организацијом Ти
пометар. Нови фонтови поклањају се поводом
обележавања девете годишњице почетка реги
страције ћириличког .срб домена.
Ауторка фонтова Орто РНИДС је Ана Прода
новић, доценткиња на Факултету примењених
уметности. 
С. В.

Споменик
Стефану
Немањи

У

Београду је на Савиндан, 27.
јануара 2021. године, уз при
суство политичког руковод
ства Републике Србије, Ре
публике Српске, културних
и јавних радника, српске дијаспоре и Срп
ске православне цркве, откривен споме
ник Стефану Немањи, великом жупану,
најмлађем сину властелина Завиде и ро
доначелнику српске средњовековне дина
стије Немањића. Ово изузетно уметнич
ки дело рад је руског скулптора Алексан
дра Јулијановича Рукавишњикова, члана
Руске академије уметности. Споменик је
постављен на Савском тргу у Београду, на
почетку Немањине улице, испред некада
шње зграде Главне железничке станице,
у коју треба да буде усељен Историјски
музеј Србије.
Споменик представља владарску фигуру
Стефана Немање у племићкој одори. У де
сној руци се налази мач, а у левој руци је
Хиландарска повеља, иако је на првом при
казу идејног решење споменика било пред
виђено да велики жупан држи крст, али се
касније од тога одустало. По речима вајара
Рукавишњикова, то је учињено због тога што
је одлучено да се Стефан Немања прикаже
у световној одећи, као човек који је створио
српску државност. Уствари, одлучено је да
споменик представља Стефана Немању као
великог жупана и државника, за шта је при
кладнији симбол мач, а не као монаха или
Светог Симеона Мироточивог, за шта би сва
како прикладнији био крст.
Заједно са постаментом, споменик је те
жак 80 тона и висок 23,5 метра и представља
највиши споменик на територији Србије.

Постамент је сачињен од више елемената.
У основи, то је напукли византијски шлем,
као симбол Немањине борбе за независност
од Ромејског царства, из кога израња вла
дарско жезло, симбол владарске моћи.
Рук ав иш њиков нав од и да је за мод ел
жезла користио жезло Светог Саве (једини
предмет за који се поуздано зна да је био у
Савиним рукама), првог српског архиепи
скопа и Немањиног најмлађег сина, које је
сачувано и налази се у ризници манастира
Милешева и повремено излаже у Историј
ском музеју Србије, будући да такав пред
мет који би припадао Стефану Немањи није
сачуван, али постоје основи за веровање да
је и сам поседовао слично жезло.
На постаменту се налазе рељефи из Не
мањиног живота и српске историје за време
његове владавине. На предњој страни по
стамента, одмах испод споменичке фигуре,
налази се Студенички крст, један од препо
знатљивих симбола из Немањине задужби
не манастира Студеница. Са спољне стране
постамента приказани су манастир Студе
ница и манастир Хиландар, две најзначај
није задужбине Стефана Немање. Остали
рељефи су урађени по угледу на српске фре
ске, а један од њих је лоза Немањића, по
угледу на фреску из манастира Високи Де
чани у Метохији.
У плану је да простор на коме се налази
споменик постане место по коме ће се Бео
град препознавати и које ће обилазити ве
лики број посетилаца, како из земље тако
и из света.
Славко ВЕЈИНОВИЋ
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факултет у у Бео град у дод ел и Пов ељ а Мат и
це српс ке за неговањ е српс ке јез ичке култ у
ре 418
Миодраг Матицки, Слово о барду језикотвор
ства 423
Пренумеранти
Прен ум ер ант и на Дан иц у за 2021. год ин у
428
ДОДАТАК
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ, XIII ГОДИШТЕ

ОДЛАЗАК МИОДРАГА МАТИЦКОГ
Одлазак Миод
 рага Матицког; Разговор са
Миодрагом Матицким поводом изласка из
штампе његове књиге „Јеленак”, разговара
ла: Ема Зечевић; Миодраг Матицки, Коњи
Светога Марка 5
ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ
У Постојбини радости – разговор са књи
жевником Лазом Лазићем (разговарала: Гор
дана Малетић); Песме Лазе Лазића 16
ЗМАЈЕВО КОЛО
Десанка Максимовић, Ко хоће да доживи
чудо, Паук
 ово дело, Купање облака, Вече, Ку
пине 24
ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР
Светлана М. Спајић, У сусрет јубилеју 29
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Драган Хамовић, Змај са Маглича; Драго
мир Ћулафић, За добро јутро; Зорица Бајин
Ђукановић, Дар; Русомир Д. Арсић, Да је шума
зеленија; Слободан Станишић, Школске боје;
Јовица Ђурђић, Ђердан од капљица; Славка
Петковић Грујичић, Трка у циркусу; Владимир
Андрић, Странац у седлу; Милена Северовић,
Шта ми је данас ветар говорио; Добрица Ерић,
Мој отац; Светлана М. Спајић, Зачини; Љиља
на Крстић, Тражим једну узбрдицу 35
ПРИЧЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Стојан Срдић, Ципеле око врата; Милош
Петковић, Детективи из зоолошког врта; Дра
ган Ж. Бабић, Мачка; Власта Н. Ценић, Имам
идеју; Слађана Ристић, Девојчица са мушка
тлом; Божидар Пешев, Разиг рани несташко;
Оливер Јанковић, Необични пљачкаш 46
БАСНЕ
Васа Михаиловић, Свитац; Радомир Пут
ников ић, Тркачк и коњ и зунз ар а; Бранко
Стевановић, Како коме; Љиљана Вукић, Љу
та жаба 65
ЗАГОНЕТКЕ И ПИТАЛИЦЕ
Љубица Сикимић, Ко је најпаметнији; Вла
димир Андрић, Загонетке; Недељко Терзић,
Загонетке 69
СЛОВАРИЈЕ И ГРАМАТИЧАРИЈЕ
Милоје Радовић, А; Дејан Алексић, Напе
та песма; Гордана Тимотијевић, Жабља пе
ћина код Алексинца; Љиљана Дугалић, Стој!
Ко иде?– Акузатив 74
ШАЛЕ И ЗАВРЗЛАМЕ, КВИЗ
Радивоје Бојичић, ’Ајд’ ћао, кад ти кажем
српски; Милован Вржина, Цедуљице; Вла
да Батинић, Братска пажња, Прави дворац,
Зашто пето има кресту; Мирослав Кокошар,
Бакини зуби; Мирко Марковић, Оправдање;
Пеђа Трајковић, Мајмуни не певају шансо
не; Игор Колареов, Квиз 80
КАЛЕНДАР
Татјана Цвејин, Календар; Ђорђе Фишер,
Лењ ост; Лаз а Лаз ић, Стиже нам дан, Мај;
Мирјана Булатовић, Прабака; Весна Видо
јевић Гајовић, Пошиљка на ветру 88
НАУЧИМО СЕ ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ
Мирјана Булатовић, За добрим коњем се
прашина диже; Весна Алексић, Заљубљени
фазани 93

ЈЕЛОВНИК ЗА УНУЧАД
Љубивоје Ршумовић, Што се тиче јела; Ми
лован Данојлић, Најбоља дијета; Горан Нова
ков, Брза храна, Чиста хемија; Рајко Лукач,
Јурта и у јурти торта; 98
ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА
Љиљана Симић, Награђени школски ли
стови на конкурсу Друштва за српски језик
и књижевност 101
ПРЕПОРУКА КЊИГА
Гордана Малетић: Пеђа Трајковић, Ево за
што гавран личи на писаћи сто („Беосинг”,
2020); Златко Вас ић, Јед рењ ак у кукурузу
(„Креативни центар”, 2020); Рајко Лукач: Ча
робњак из воза („Граматик”, 2019); Божидар
Пешев: Тајна ртањске пирамиде („Каирос”,
2019); Јовица Ђурђић: Изабрана дела у 15
књига („Bookland”, 2020); Миодраг Матицки:
Необичне песме Светлане М. Спајић („Мра
вља теретана”) 109
ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. Фести
вали – такмичења – награде
Дани ћирилице – Баваниште 2020: Вера Се
кулић, Дани ћирилице у Баваништу 120
Награђени литерарни радови на конкур
су посвећеном теми „Љубав”
Основна школа, млађи узраст: Нађа Пај
кић, Јана Башовић 121
Основна школа, старији узраст: Лазар Гру
јичић, Лара Митић, Јаков Обрадовић, Теодора
Спасојевић, Тијана Поповић, Теодора Петро
вић, Ивана Кечкемет 122
Средња школа: Дениса Гурила, Нађа Сте
фановић 130
Радови ученика са Конкурса Огранка Ву
кове задужбине у Лозничкој гимназији „Вук
Караџић”: Миља Митровић, Тамара Савић,
Ана Ристановић, Анђелија Станковић, Ла
зар Катић 133
Награђени радови на 14. конкурсу Фонда
ције Вукове задужбине Жабљак – Шавник
– Плужине и ОШ „Душан Обрадовић” за уче
нике основних школа у Црној Гори: Лазар
Микијељ, Катарина Лончар, Андрија Ђуро
вић 142
Светосавски конкурс Друштва за негова
ње духовних вредности „Вук Караџић”, Ниш
за 2020: Вељко Ђурић 148
Литерарни радови ученика допунске на
ставе на српском језику у Француској и Ита
лији: (Француска): Моника Михаљица, Вук
Ђурђевић, Викторија Стефановић, Катари
на Вујанић–Ритали, Теодора Станисављевић,
Наташа Радовановић, Андреј Огњеновић;
(Италија): Дуња Ровчанин, Милош Гашић,
Димитрије Јовановић, Василиса Дуловић,
Анастасиа Нинковић, Анђела Естер Стева
новић Нардезе 156
Међународни литерарни конкурс Огран
ка Вукове задужбине у Чачку „Млади чувари
српске народне културе” за 2020. годину: Сара
Атлагић, Одељење 2/2 ОШ „Милинко Кушић“
из Ивањице, Јована Тодоровић 169
ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ
Славка Грујичић, Читање 174

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
1. Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003,
2004, 2005, 2007, 2008. год. – 800 дин./ ком.
2. Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
3. Даница за 1994, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021. год. – 1.000 дин./ком.
4. Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
5. Даница за младе IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VIII (2015),
IX (2016), X (2017), XI (2019), XII (2020), XIII (2021) – 300 дин./ком.
6. Даница за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска изда
ња) – 1.000 дин./ком.
7. Споменар Мине Караџић са преводима на немачки и ру
ски језик, Беог рад, 2018 – 750 дин./ком.
8. Радомир Путниковић Триста славујевих песама, Басне,
(2021) – 1.800 дин./ком.
9. Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007)
– 1.000 дин./ком.
10. Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове за
дужбине (2008) – 400 дин./ком.
11. Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Изда
вачи: Вукова задужбина и Институт за књижевност и уметност
(2011) – 1.000 дин./ком.
12. Вукова задужбина у XX и XXI веку, Славко Вејиновић. Из
давач: Вукова задужбина (2015) – 2.200 дин./ком.
13. 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.

Отворена
врата
Вукове
задужбине

14. Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное
наследие (Српска усмена народна баштина). Приредио, пред
говор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи:
Вукова задужбина и Чигоја штампа (2015) – 3.000 дин./ком.
15. Вук Стефановић Караџић, Le patrimoine oral serbe (Срп
ска усмена нар одна баштина). Прир едио, предговор и на
помене написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова
задужбина и Чигоја штампа (2018) – 3.000 дин./ком.
16. Књига Вук Караџић, Српске народне приповијетке, све
Вукове народне приче у једној књизи. Издавачи: Вукова заду
жбина и Лагуна, 2017 – 1.000 дин/ком.
17. Дејан Михаиловић, Хронологија Вуковог живота и дела
– Издавачи: Вукова задужбина и Лагуна, 2017 – 150 дин./ком.
18. 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.
19. Банат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вуко
ва задужбина (едиција Синтезе) – 3.000 дин./ком.
20. Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вуко
ва задужбина (едиција Синтезе) – 4.000 дин./ком.
21. Трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке. Из
давач: Вукова задужбина (2014) – 8.500 дин./ком.
22. Стар о српско рударство, Историја рударства у Срб а
(2002). Аутори: Сима Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ру
жа Ћук (едиција Синтезе) – 1.000 дин./ком.
23. Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабра
ни радови), Владимир П. Гутков. Издавачи: Завод за уџбенике

Вукова задужбина позива вас да јој приступите и да уче
ствујете у остваривању њених програмских задатака и ци
љева, 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.

и наставна средства, Вукова задужбина и Матица српска – 800
дин./ком.
24. Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској,
Предраг Степановић. Издавачи: Вукова задужбина, Матица срп
ска и Дечје новине – 800 дин./ком.
25. Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме, Гер
хард Невекловски. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица срп
ска и Вукова задужбина – 700 дин./ком.
26. Студије о Србима – Прилози о српском предвуковском
књижевном језику, Александар Албијанић. Издавачи: ЈП Завод за
уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина – 500 дин./ком.
27. Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају бли
ских народа, Илија Конев. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Ма
тица српска и Вукова задужбина – 400 дин./ком.
28. Преписка, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – III,
VI, VII, VIII, IX, X и XI књига – 1.200 дин./ком.
29. Преписка XIII (1863–1864), Сабрана дела Вука Стефанови
ћа Караџића. Издавачи: Вукова задужбина, Просвета, Београд
(2014) – 1.500 дин./ком.
30. О језику и књижевности III/2, Вук Стефановић Караџић.
Издавачи: 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 сто (100) 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. 011/2682-803; 011/2683-890
Текући рачун: 205-8530-09
И-мејл: s lavkovejinovic24@gmail.com
dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

