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Уручене награде Вукове задужбине за науку, уметност
и за дело посвећено Вуку за 2015. годину

У

Дому Вукове задужби
не, 24. маја 2016. годи
не, свечано су уручене
награде Вукове заду
жбине за 2015. годи
ну. Награда за уметност уручена је
Милисаву Савићу за књигу LA SANS
PAREILLE, љубавни роман са додаци
ма, који је објавила Агора, Нови Сад,
2015, а награда за науку уручена је
Драгољубу Златковићу за двотомно
дело – Речник пиротског говора, ко
је је објавио Службени гласник, Бео
град, 2014. Књижевнику Миловану
Витезовићу уручено је посебно при
знање Награда Вукове задужбине за
дело посвећено Вуку за свеукупни
допринос проуч
 авању Вуковог жи
вота и дела, као и за неговање ву
ковских принципа и вредности у
српској култури.
О лауреатима и награђеним дели
ма говорили су др Драшко Ређеп, пред
седник Одб ора за доделу награде у
области уметности, проф. др Љубин
ко Раденковић, члан Одбора за доде
лу награде у области наукe, и проф. др
Бошко Сувајџић, председник Управног
одбора Вукове задужбине. Награде су
уручили др Миодраг Матицки, пред
седник Скупштине Вукове задужбине,
и др Радован Дивнић, заменик градо
начелника Лознице.
Отварајући свечани скуп, Миодраг
Матицки је истакао да се око награда
Вукове задужбине за науку и за умет
ност налази галерија најзначајнијих
уметничких, пре свега књижевних
имена, имена писаца који своје ства
ралаштво заснивају на највећој Вуковој
тековини, на големој његовој задужби
ни – Српском рјечнику, који је наста
јао управо пре две стотине година, и
који ће одредити посве нови народни
правац када је реч о неговању српског
језика и писма, захваљујући којем ће
у српској књижевности настати дела

Драгољуб Златковић,
награда за науку

Милисав Савић,
награда за уметност

Милован Витезовић,
награда за дело посвећено Вуку

Лозница дародавац
Град Лозница је ове године рас
пис ао Јавн и конкурс за дод ел у
средстава задужбинама и фон
дац иј ам а у облас ти уметн ос ти
и науке за пројекте који допри
носе промоцији културно-исто
ријског наслеђа везаног за лик и
дело Вука Караџића од значаја за
град Лозницу.
Вукова задужбина је конкури
сала и добила средства за своје
награде.
светске вредности, да поменемо Ан
дрићева, Црњанског, Настасијевићева,
Десанке Максимовић и Васка Попе.
Пос ебн о је изр аз ио рад ост што у
Лозници и у Тршићу, у Вуковом кра
ју, Вукова задужбина налази велико
разумевање и подршку, чиме потвр
ђујемо да је Вуково дело и те како и

Свечана седница

данас живо и плодотворно. Истакао је
да скорим активирањем Међународ
ног центра за језик и књижевност у
Тршићу, уз постојећи Музеј језика и
писма у Тршићу, који ради већ више
година, Вуков Тршић поприма неке од
димензија „Српског Стратфорда“, ме
ста које ће постати препознатљиви,
снажни и гласовити знак на култур
ној мапи света, не само славистичког.
Кад убудуће неко изговори Тршић, са
говорник ће чути и оно неизговорено,
али најважније: Вук и српски језик.
Вукова задужбина своје годишње
награде за науку и за уметност доде
љује од 1990. године и ово је било 26.
уручивање награда. До сада су 52 лау
реата примила ово признање. Награда
Вукове задужбине састоји се из Пове
ље, Плакете с Вуковим ликом (рад Не
бојше Митрића) и новчаног износа.
На крају свечаности, добитници на
града бираним речима су се обратили
присутнима и захвалили Вуковој за
дужбини на додељеним и урученим
признањима.

РЕЧ ДРАШКА РЕЂЕПА

Неупоредива моћ искрености
Ново читање романа
Милисава Савића

Н

иј е неоп х одн о, али
свак ак о нал ик на
читачко отк ров ењ е,
пром иш љањ е триј у
тајанствених тачака
романа „La Sans Pareille” Милиса
ва Савића који је једнако посвећен
магији Фир енце, колико и према
Симонети Веспучи, вечитој и не
додирљивој, оној у коју су сви би
ли загледани, а Ботичели и Гирлан
дајо је сликали неутешно. Бар два
Медичија су била заљубљена у ту
лепотицу епохе, а Ђулијано, на ви
тешком двобоју, имао је девизу са
помислима на њу коју је проносио
на витешким турнирима. Симонета
је, међутим, у синтакси Савићевој
симболична, етерична и телесна у
исти мах, симболична силуета ко
ја штафетно хода вековима који су
иза нас, све до наших кобних деве
десетих година.
Најпре, како сад разазнајем, једна
реч треба на самом почетку да буде
изговорена, а онда и написана. То је
палимпсест. Усред Тоскане, одакле
је све почело, седименти нараштаја
и њихових искустава и снова належу
неизбрисиво, озбиљно опомињући са
временике. Фиренца, у таквој расвети,
остаје и даље извориште свакојаких
наших фантазија. Не заборавите да

је једна од две француске краљице
из рода Медичијевих, париска Јели
сејска поља засновала управо са по
мислима на завичајни град на Арну.
Савић, свакако, све памти и све, на
око лежерно, заборавља. Тако остаје
читаоцима поглед после. После че
га? Пос ле рен ес анс е, гал ер иј е Пи
ти са култним портретом Тицијана
оног непознатог племића са зеленим
очима, Сан Минијато и Сан Домени
ко, са последњим коначиштем Арнол
да Беклина, диптих Адама и Еве Луке
Кранаха Старијег и тај вечити који је
опчинио Анатола Франса, Црњански
и Сан Ђимињано – све се сад ту густо
тиска, као на Старом мосту, а у исти
мах и заборавља. Све зарад љубавне
приче са датумима наших најнови
јих балканских ратова, изгнаништва,
шоп инга у тун ел у опш те јефт ин о
ће. Савић није на трагу, него оставља
траг. Палимпсест је читав насељени
наш свет, али је видљив тек кришом.
Шеснаест посто невесео, како би већ
казала једна заборављена. Музика ле
ђера исто је стизала с Арна. Савић се
није двоумио: он се определио за ону,
рецимо условну колону аутора који
преферирају Фиренцу, попут Стенда
ла и Матоша. Сол Белоу је такође био
у њој, насупрот Мери Макарти која је,
попут Ничеа, тврдила како је Венеци
ја чиста, неприкосновена музика. И у
којој је, испод високог зида око казина
Муничипале, преминуо нико други
него Рихард Вагнер, а две своје бур
не године, у палати на Гранд хотелу,
писао и проклињао Џорџ Бајрон. Чак

се може рећи да је Савић још најбли
жи доживљају Томаса Мана. Славни
аутор Смрти у Венецији коју је конге
нијално, а филмски прочитао Лукино
Висконти, са ненадмашном Силваном
Мангано и Дирком Богартом, написао
је и драму за читање Фјоренца (пази
те, реч је о жени која је у Фиренци),
далеке већ 1928. Мање позната, а на
српском објављена тек недавно (Књи
жевна општина Вршац, 2015), доказу
је невреме, толико актуелно, управо
у сукобу тоталитарног Ђиролама Са
ванароле и мага хедонизма Лоренца
Медичија. Манова Фјоренца исто је
спаљена на берлинском Хегел плацу,
у нацистичкој, гебелсовској ватри. (У
мом скромном животу, који баш и ни
је био скроман, упамтио сам, по злу,
само још једну ломачу књига, у време
Конгреса културне акције у Крагујев
цу 1972. Одмила и сад је зову Латин
кин ом.) Онај друг и, тајн и плам ен
обазриво склоњен и даље траје.
Друга околност новог читања ове
нао ч ит е књиг е не може да се пре
небрегне. Бар како се одавде види.
Савић у њој остварује дијалог са Бока
чом и Шекспиром. Тако, на оним не
потрошним брежуљцима и терасама,
у вечитом разговору и причањима без
краја, где почива географија духа Де
камерона, исто се одвија прича. Наоко
у другом времену. У питању је европ
ска варијанта Шехерезадине приче:
док расп ред ам о и пом ал о сањ ам о,
дот ле и жив им о. Што се пак тич е
Шекспира, разговор угодни се одви
ја махом у знаку прерушавања. Само

што се у Савићевој књизи преруша
ва све и свако, за разлику од Шекспи
ра где Гвинет Палтроу и Џозеф Фајнс
много шта чине театра ради – овде је
све могуће, или се присиљава да буде
другачије. Мењају се имена, државе,

Драшко Ређеп говори
о награђеном роману
Милисава Савића
авионски летови, чак и ћирилица ко
ја је, као и српско име, у оним неве
селим ноћима и данима, неподобна.
Наш јунак пише својој љубави лати
ницом, и тек онда када дознаје да је у
питању српска жена, проналази своје
топло, антејско окриље у ћириличком
алфабету. Моћ судбине.

Најзад, радосно се може јавити сви
ма, дакле граду и свету, да је Савић и
овде истрајавао на непоновљивости.
За разлику од неких, чак поменутих
аутора, који су мултиплицирањем на
слова себе заправо пиратирали (До
бриц а Ћос ић, Мио д раг Пав лов ић,
Милорад Павић), он је остао на Ан
дрићевој страни проходности. Добро
је знао да је наш нобеловац могао, на
основу увида у баштину, о чему би за
цело боље од мене говорио Радован
Поповић, да напише бар десетак ро
мана у структури блиској с она чети
ри романескна славна наслова. То ће
рећи да је Савић писац који увек, као
пред иследником, наново пише не са
мо своју биографију, него и своју пр
ву и потоњу књигу. Тачно је, међутим,
да с времена на време пред нама ми
ну ликови – лелујави, као Растко код
Винавера – из култних, раних књига
Сав ић ев их (Млад ић и из Раш ке, Бу
гарска барака). Не мари: присуство
јединственог осећања за устаничку
прозу Вукову, о чему је писао рани
Савић, исто је скупоцено, нежно сре
бро успомена.
Свакако, они пир отски вокали из
студиозног Речника пиротског краја
Златковића, и онај неприкосновени
мирис јоргована из Савићеве Рашке,
сведоче о нама сугестивно. У окру
жењу неу п ор ед ив е моћ и искрен о
сти. Уосталом, рано је примећено а
онда заборављено да је између искре
и искрен ос ти сам о проз ирн а међ а
(не)сагласности.
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Представници Вукове задужбине посетили патријарха Иринеја

Посета патријарху
Представници Вукове задужбине – др Миодраг
Матицки, председник Скупштине, проф. др Бошко
Сувајџић, председник Управног одбора, и мр Љу
бомир Милутиновић, управник – заједно са епи
скопом рашко-призренским Теодосијем посетили
су 13. јануара 2016. године Његову светост патри
јарха српског Иринеја. Том приликом патријарху
су уручили 23. годиште Данице Вукове задужбине

за 2016. годину, која је посвећену Косову и Мето
хији и књигу Славка Вејиновића, Вукова задужби
на у 20. и 21. веку.
Обавестили су патријарха да ће ово годиште Да
нице бити представљено у Коларчевој задужбини
28. јануара 2016. и да ће домаћини бити представ
ници Призренске богословије. Патријарх Иринеј
прихватио је предлог да за следећу Даница (2017),
која ће бити посвећена Србима свима и свуда, на
пише своју Посланицу.

Управни одбор
Прв а седн иц а Управн ог одб о
ра Вукове задужбине одржана је
29. децембра 2015. Рразмотрена је
Информација о активности пово
дом Решења Комисије за стамбе
на питања и расподелу службених
зград а и пос ловн их прос тор и
ја Владе Републике Србије, а тиче
се коришћења Дома Вукове заду
жбине. Такође, Управни одбор је
размотрио и нека друга актуелна
питања везана за рад Вукове за
дужбине и донео више одлука из
своје надлежности.
Друга седница Управног одбо
ра, на којој је размотрен и усвојен
Финансијски извештај за период
јануар–децембар 2015. године и
Финансијски план за 2016. годину,
одржана је 25. фебруара 2016. го

Прва седница Управног одбора (29. 12. 2015)
дине. Управни одбор је размотрио
и остваривање програма Вукове
задужбине и утврдио издавачки
програм Вукове задужбине у овој
години. У расправи је истакнуто

да је потребно убрзати рад на ор
ганизовању научног скупа Шума
дија кроз векове. Слојеви култура.
Управни одбор је донео и више од
лука из своје надлежности.

Друштво за српски језик
и књижевност

Седница Управе Друштва

Задужбинари Вукове
задужбине (96)
ЈАГОДИНА
Сенка Томић
АУСТРАЛИЈА, ПЕРТ
Чланови новооснованог
огранка:
Драган а Бад ивук, Душ ан Гај ић,
Вит ом ир Данг уб ић, Нов иц а До
браш, Радослав Ђурић, Илија Илић,
Ненад Мирковић, Јован Ракочевић,
Милутин Спасојевић и Стево Чикић.
За председника огранка изабран је
Илија Илић. Сви чланови огранка су
добротвори Вукове задужбине.

У Дому Вукове задужбине, 5. маја 2016. године, одр
жана је седница Управе Друштва за српски језик и
књижевност Србије, на којој су размотрене активно
сти на припреми Четврте Књижевне олимпијаде и
26. Републичког такмичења из српског језика и је
зичке културе.
Књижевна олимпијада одржана је у Сремским
Карловцима 14. и 15. маја 2016. године, а због пове
ћаног броја ученика – њих скоро 900 задовољило је
високи праг пролазности на овом такмичењу – део
такмичарског програма реализован је и на Филоло
шком факултету Универзитета у Београду.
Републичко такмичење из српског језика и језич
ке културе одржано је у Тршићу 28. и 29. маја 2016.
године. 
С. В.
диновић из Ниша, Слободан Бјели
ца из Новог Сада, Жарко Димић из
Сремских Карловаца, Предраг Ми
од раг из Бео г рад а, Српс ка чит а
он иц а „Лаз а Кос тић“ у Сомб ору и
Народна библиотека „Данило Киш“
из Врбаса.
Призренска богословија даровала
је калиграфски рад својих богослова
Вуковој задужбини.
Д. М

Дарови Вуковој
задужбини
Вуковој задужбини дар ов ал и су
своје књиге и књиге других аутора:
Милунка Митић и Љиљана Коста

Дар калиграфа Призренске
богословије Вуковој задужбини

Признања
Вуковој
задужбини
Фил оз офс ки фак ул
тет Унив ерз ит ет а
у Приш тин и са при
врем ен им сед иш тем у
Кос овс кој Мит ров иц и,
поводом 55 година по
стојања и рада, доделио
је Вук ов ој зад уж бин и
ПОС ЕБН У ЗАХ ВАЛН И
ЦУ за успеш ну сар ад
њу у очувању и неговању
српског језика и књижев
ности.
Задужбина „Доситеј
Обрадовић“ доделила је
Вуковој задужбини ЗА
ХВАЛНИЦУ за успешну
сарадњу.
С. Б.

едан од оснивача листа „Заду
жбина“, гласила „Вукове заду
жбин е“, Мил ојк о П. Ђок ов ић
уписан је у импресуму као члан
Уређивачког одбора од 1. до 81.
броја, у периоду од готово две и по де
ценије. Својим текстовима и предлози
ма тема, за друге ауторе, зналачки је и
веома креативно доприносио садржи
ни листа. У том раздобљу „Задужбина“
је сматрана листом с најинтелектуал
нијим читалаштвом, што није тешко
утврдити само на основу списка лич
ности на чије је адресе стизала.
Угледни новинар и публициста Ми
лојко П. Ђоковић аутор је или коаутор
36 књига. Сарађивао је у више од 70 ли
стова и часописа широм некадашње Ју
гославије, био незаменљиви сарадник
Матице српске, Вукове задужбине и то
ликих других институција културе. Пр
ви српски новинар позван (а позвао га је
академик Радомир Лукић) да буде члан
Одбора за унапређење села Српске ака
демије наука и уметности...
Започео новинарски рад, непосред
но после рата, у ужичким „Вестима“. У
њима, тада, једини новинар и уредник.
Одмах окупио младе сараднике. Мно
ги међу њима, доцније афирмисани, и
новинари и књижевници, сматрају га
својим првим, правим и најважнијим
учитељем. Одатле је дошао у Београд, у
„Рад“, недељник Савеза синдиката Југо
славије, где је деценијама био новинар
и уредник. При Синдикату је одабирао
и уређивао књиге издавачке делатности
„Радничке штампе“.
Ниједан рад на енциклопедијама, лек
сиконима или алманасима о новинар
ству у протеклим деценијама није био
ни замислив без Милојковог учешћа. За
енциклопедијско издање књиге „Два ве
ка српског новинарства“ написао је нај
више одредница о новинарима. Био је
и незаменљив сарадник Матице српске
за Лексикон писаца. У пројекту Велике
енциклопедије је, уз легендарног Мила
Недељковића, опет у жижи, баш као и
на веома амбициозној Енциклопедији
новинарства, чија се огромна грађа, на
жалост још необјављена, налази у Удру
жењу новинара Србије.
За свој рад добио је више од двадесет
награда и других друштвених призна
ња. Издвајају се посебно: Златна повеља
Удружења новинара Србије (2004), Вукова
награда (2006), Награда за животно дело
Савеза новинара Србије и Црне Горе .
Како је схватао новинарски рад? Опет
на свој јединствен начин. Ни за кога, у
журналистици, чињенице нису биле то
лико неприкосновене, као да су свете.
Лична новинарска документација Ми
лојка П. Ђоков ић а управ о то нају в ер
љив иј е осликав а и предс тав ља га као
новинара и публицисту. Дуже од пола
века он је свакодневно прикупљао гра
ђу из штампе, из магазина и часописа.
Тако је настала једна од најреспектабил
нијих личних документација међу нови
нарима у Србији. Кад у стану није више
имао где да одлаже грађу, изнајмио је
гаражу. Из Милојкове документације по
некад се пре могао наћи податак него из
документација какве су некада биле „По
литикина“ или она у Радио Београду.
Разговарао сам с Милојком 1981. го
дине, за новине, поводом објављивања
њег ов е књиг е о Дим ит риј у Туц ов ићу.
Питам га шта му је било најтеже да би
савладао биографску грађу. Одговорио
ми је – настојање да одгонетне личност
овог знаменитог српског социјалисте.
Вели, потицао је из добростојеће сеоске
породичне задруге у Гостиљу на Злати
бору, старији брат му је био пуковник
и монархиста, а он социјалиста! Нашао
је одговор у следећем Туцовићевом ис
казу: – Рушан сам за правдом... Архаи

чан израз рушан означава оног који носи
црн ин у, кој и је жал ос тан за нек им. А
Туцовић је био жалостан за нечим дра
гоценим, то јест за правдом. На основу
податка пронашао је тачку отворености
и за личност.
Мил ојков а марљ ив ост, одгов орн ост,
тачност, поузданост, вредноћа, а нарочи
то топлина у комуникацији, готово су по
словичне. То су добро знали сви који су га
познавали. Позних седамдесетих година
прошлог века, у тек покренутом култном
часопису за неговање народне традици
је „Расковнику“, био је један од најмар
љивијих сарадника. Уочава све то мудри
др Драгиша Витошевић, па ће му озбиљ
но рећи: „Бога ти, Милојко, посматрам те
колико пожртвовано радиш. Ти ниси Ср
бин? Па, што се чудиш, толико вредног не
упознах досад ниједног!“
Његово родно Бреково деценијама је
међу најпознатијим селима на мапи Ср
бије. Зашто? Па зато што је имало Милој
ка: да искорени неписменост; да оснује
сеоску и школску библиот
 еку; да орга
низује сакупљање народних умотвори
на; да у село доведе „Мали Вуков сабор“;
форм ир а Књижевн и клуб „Прв о зрн о
сунцокрета“, који непрекидно траје ду
же од 45 година; да објави десетак књи
га поезије и прозе „Руковети завичаја; да
пише и инспирише писање три хронике
села Брекова...
У Брекову сам чуо и нес вак ид аш њу
анегдоту. Разболе се Милојко док још ни
у школу није пошао, толико да му у Бре
кову и околини не нађоше лека. Узе га
мати у наручје, па пешке на воз, па у Бео
град, па у болницу. И нађе се лекa. После
тога рече његовој мајци Десимирки нека
прозорљива Брековчанка: „Добро си учи
нила: спасила си дете да постане велики
човек и да дочека дубоку старост...“

К

ад је имао само седамна
ест година, остао је без оца
Петра. Погинуо је у Дру
гом светс ком рат у. Али
Мил ојко му је нач ин ио
јединствен живи споменик: на свему
што је написао, на свакој књизи и сва
ком тексту, које је објавио, увек је, без
изузетка, уз своје име и презиме пот
писивао средње слово „П“.
Да се ни ово не заборави. Знаменити
књижевник Бранко В. Радичевић испи
сао је вишетомне књиге „Сујеверице и
друге речи“. Одгонетао речи, обичаје, по
ступке и нарави људи... У њима издвојио
и браћу Ђоковиће – Милојка и Милана
– по узајамној братској љубави, по зајед
ничкој љубави за новинарство и књижев
ност и по човекољубљу...
Опет, нико као Милојко није толико
много и тако несебично радио за дру
ге. Потврдићу то, уз извињење, личним
примером. Кад је дознао да сам у селу
Јабланици на Златибору, као студент, за
бележио неколико стотина стихова на
родних лирских и епских песама, иако
ме није ни познавао, инспирисао ме је
да напишем два самостална рада о ли
рици и епици и, уз њих, да приредим и
стихове. И би како је рекао. Све је објавио
у „Ужичком зборнику“ код свог пријате
ља Слоба Радовића. А када је доцније др
Раде Пашић штампао књигу „Књижев
ност ужичког краја“, у којој су заступљена
и она два моја првенца, опет је био први
који ме је и о томе обавестио.
И опет кажем: нико као Милојко. Мило
је било човеку ако само сретне Милојка.
Мило и да поприча. Мило ако се с њим
посаветује. Мило и радити на заједнич
ком послу. Мило је било бити уз Милој
ка... Као да се то „мило“, из његовог имена,
танано и фино, прелило и у његову нарав,
чиме је јединствено, непоновљиво и до
бростиво зрачио целога живота...

Будимир ПОТОЧАН
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НАГРАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

Значајан допринос
српској лексикографији
Драгољуб Златковић,
„Речник пиротског говора 1-2“,
„Службени гласник“, Београд
2014, стр. 567 (први том), 601
(други том)

К

њига Драгољуба Златковића Реч
ник пиротског говора у два тома,
која је добила награду за науку
Вукове задужбине, укупно има
1168 страна.

Лексичка грађа коју доноси речник записана
је у српским селима око Пирота, Бабушнице, Бе
ле Паланке и Димитровграда, као и у неким се
лима књажевачке општине.
Уз речник дат је опис пиротског говора, затим
осврт на то како становници ових крајева вред
нују свој и туђи говор, подужи списак казивача,
називи места одакле потиче лексичка грађа, као
и подела подручја општине Пирот према раз
ликама у говору, која је приказана и на прило
женој карти.
Објављивање овог речника пада уочи јубилеја
српске дијалектологије – 110 година од штампа
ња чувеног дела Александра Белића „Дијалек
ти источне и јужне Србије“ (1905). Овим делом
дефинисане су источне границе српског језика
и отпочела плодна делатност описа српских на
родних говора. Она траје до данас, у првом реду
кроз периодична издања Српског дијалектоло
шког зборника САНУ, Матице српске и активно
сти појединаца у унутрашњости Србије.

и Метохије. Вероватно разлог за то јесте њихово
значајно одступање од књижевне норме српског
језика засноване на новоштокавским говорима
источнохерцеговачког типа. Други разлог је био
и слабо познавање лексике ових говора. Послед
њих година тај недостатак битно је поправљен
издавањем речника тимочког говора, јабланич
ког, лесковачког, врањског, нишког, црнотравског.
Објављивањем речника пиротског говора Дра
гољуба Златковића битно је промењена слика
познавања источносрпских говора.
Довољно је насумице упоредити у неким сег
ментима фонд речи који доноси Речник српско
хрватског књижевног и народног језика САНУ, и
видети колико има нових допуна које констату
је Златковићев речник. Рецимо на слово Г у Реч
нику САНУ нема лексема: гавошка, гавра, гадоча,
гајтаника, галатиште, галес, гамбер, гачица, гел
берија, главац, гладник, гладоча, гласовита ора
та, глеждевњак, глодница, гломотар, гломотарче,
глотница, глум, глумка, глч, глчава, глчило, гљи
ждав, гмитровче, гмурча, гнојарка, гњетавка цр
га, гола ртка, голгаш место, големи нишан, голка
тиква, горач, горњево, горољиљак, грабен леб, гра
бинци, градинска чаша, грапа, грваљ сол, грежде
ви, грезла, гренка, грљач, грметљивица грмодол,
грмот, гроздољ, громовац, грудун, грулен, губина,
гугурат, гугурчица, гуленичка, итд.
Међу овом лексиком су називи за биље, за
предмете традиционалне културе, за обичаје,
за простор. Тиме овај речник добија и етнолин
гвистички значај.
Нажал ост, год ин ам а уназ ад гов ор и источ
не и јужне Србије у нашим медијима служе за
подсмех. Не схвата се чињеница да они чувају
архаичност, значајну за осветљавање истори
је српског језика и српске народне културе. Јер

Љубинко Раденковић образлаже награду Драгољубу Златковићу

Врстан познавалац источносрпских говора
Драгољуб Златковић (1937) живи и ради у Пироту. Бележењем усмених облика фолклорног
стваралаштва у пиротском крају бави се више од пола века. До сада је публиковао петнае
стак књига народних приповедака, песама, пословица, изрека и других жанрова фолклора,
од којих су неке објављене у Српској академији наука и уметности у Београду. Фолклор беле
жи у изворном облику, поштујући све норме тачног записивања. Нико са стране, коме говори
источне Србије нису матерњи, не би могао да уђе у такве језичке детаље, као што то он чини.
Такође, кроз варијантност записа, он уочава и микродијалекатске особине и говора и народне
културе. Златковићеви записи фолклорног стваралаштва и лексичке грађе представљају фун
даментални допринос за познавање језика и културе Срба у источним крајевима Србије.
Шире гледано, значај овог речника може се
сагледавати и кроз два фундаментална лекси
колошка дела: завршеног Рјечника хрватскога
или српскога језика (прошле године је било 135
година од издања првог тома) и Речника српско
храватског књижевног и народног језика САНУ
(ове године је 57 година од издања првог тома,
1959. године). Први поменути речник је дијахро
нијски, а овај други обух
 вата различиту лексич
ку грађу 19-20. века.
Без обзира на то што је Белић у српске говоре
убројао и говоре источне и јужне Србије, Речник
САНУ, који је он основао, само селективно доно
си лексичку грађу из ових крајева, па и са Косова

Вук у свету

С

лав истк ињ а Алис иј а Хим ен ез
Мантсиоу превела је наше бај
ке на шпански језик. У књизи је
представила 24 приче које је саку
пио и објавио Вук Караџић и које
обилују лепим, али старим и заборављеним
речима. Хероји, заљубљене принцезе, змаје
ви, змије и чудесна бића из наших народних
бајки, први пут се, у свој раскоши, приказу
ју шпанским читаоцима. До сада су Шпанци
изабране српске народне бајке могли да чи
тају само у преводу са немачког језика.
Приликом промоције ове књиге, шпански
издавач (Miraguano Ediciones) истакао је да је
Вук Караџић признат као један од највећих
европских сакупљача народних прича у XIX
веку, попут браће Грим, са којима је сарађивао
и одржавао блиско пријатељство. Међутим, до
даје издавач, Вук је практично непознат шпан

границе језика су и границе света који човек
познаје.
Овом наградом, Одб ор за науку отворио је
врата и за вредновање дела која нису настала у
престоници Србије. Вуков рјечник, заснован пре
васходно на западносрпским говорима, добио
је, након двеста година, достојну равнотежу у
Златковићевом речнику, заснованом на источ
носрпским говорима.
Честитамо Златковићу на свему што је до сада
урадио на пољу фолклористике и лексикологије,
честитамо на добијеној награди за науку Вукове
задужбине и желимо му успех у даљем раду.

Љубинко РАДЕНКОВИЋ

Бошко Сувајџић говори о награди Миловану Витезовићу за дело посвећено Вуку

Награда Вукове
задужбине за дело
посвећено Вуку
Милован Витезовић је своју
посвећеност књижевности и
српској култури доказао
у педесетак књига романа,
драма, филмских
и телевизијских сценарија,
есеја и афоризама, у око
двеста издања, као и у више
књига приређених издања

Б

ошко Сувајџић, председник Управ
ног одб ор а Вуков е зад уж бин е,
образложио је Одлуку Управног
одбора да се књижевнику Мило
вану Витезовићу додели посебно
признање, које се први пут додељује – Награ
да Вукове задужбине за дело посвећено Вуку
за свеукупни допринос проучавању Вуковог
живота и дела, као и за неговање вуковских
принципа и вредности у српској култури.
Образлажући Одлуку Управног одбора, коју је
Скупштина Вукове задужбине једногласно подр
жала, на седници одржаној 10. новембра 2015.
године, истакао је да је Милован Витезовић био
дугогодишњи уредник Играног програма Теле
визије Београд и главни уредник Уметничког
програма Радио-телевизије Србије, професор
Академије уметности за предмет Филмски и
телевизијски сценарио.
Посвећеност књижевности и српској култу
ри доказао је у педесетак књига романа, дра
ма, филмских и телевизијских сценарија, есеја
и афоризама, у око двеста издања, као и у више
књига приређених издања.
Витезовић је аутор дванаест романа: Шешир
професора Косте Вујића, Лајање на звезде, Сим
фонија Винавер, Чарапе краља Петра, Хајдук
Вељко Петровић и др. Најзначајније збирке пе
сама су му: Војници у воћњаку, Слободније од
слободе, Робијаши у срцу, Хамлет студира глу
му, Сећање на нас, Певање српско, Одбрана ду
ше; књиге афоризама: Срце ме је откуцало и
Мождане капи, као и књиге песама за децу и
младе: Песме које расту, Изабрано детињство,
Дедовина и др. Заступљен је у више од 50 антоло
гија песама, сатира, афоризама, песама за децу
и прича. Превођен је на све важније словенске,
европске и светске језике.
Милован Витезовић је плодан драмски аутор.
О томе сведоче дела писана за позориште, као
што су драм е: Бајка о Вук у и Срб им а, Принц
Растко – монах Сава, Мистерија (играна као
Родољубац), Стеријин пут у Србе и др. Аутор је
десетина радио драма и монодрама о вожду Ка
рађорђу, о кнезу Милошу, о Вуку Караџићу, о Јо
акиму Вујићу и др.
Милован Витезовић је можда најпознатији
као телевизијски аутор. Овде се издваја теле

ској публици и ова књига би требало да му ода Вукове текстове српске усмене народне башти
заслужено признање и прикаже богатство срп не. Она показује у којој мери српска књижев
ске народне књижевности и лепоту словенског ност дугује немачкој култури за њен улазак у
и балканског фолклора.
круг европске и светске књижевности. Вукове
Алисија Хименез славистику је завршила у народне песме су, почев од 1814. године, у не
Гранади и, како истиче, српски је
зик јој се толико допао да је поже
лела да га боље научи. Допутовала
је у Беог рад крајем деведесетих го
дина, и ту је живела две године и
скупљала литературу о нашим бај
кама за докторат у којем је упоре
ђивала шпанске и српске народне
умотворине.
Вукова задужбина и Чигоја штам
па из Беог рад а, под пок ровитељ
ством Мин ис тарс тва култ ур е и
инф орм ис ањ а Реп уб лике Срб иј е,
објавили су две књиге изабраних Наслови књига на шпанском, руском и немачком језику
Вуков их текс тов а на нем ачком и
руском језику.
мачкој периодици, после превода и писања о
Књига Вук Стеф. Караџић 1787-1864-2014, њима (Грим, Гете, Тавјева, Јернеј Копитар), би
Mündliches Volksgut der Serben (Српска усме ле прихватане као жива хомерска традиција.
на народна баштина) објављена је 2014. годи
Књига Вук Стефанович Караджич, Серб
не на немачком језику и садржи најзначајније ское устн ое нар одн ое нас лед ие (Српс ка

визијска драма Шешир професора Косте Вуји
ћа, као и телевизијске игране серије Димитрије
Туцовић, Вук Караџић и Приповедања Радоја До
мановића. По његовим сценаријима снимљени
су филмови Лајање на звезде, Кнежевина Србија,
Краљевина Србија, Где цвета лимун жут и Ше
шир професора Косте Вујића.
Милован Витезовић је добитник више зна
чајних књижевних награда и признања, међу
којима се издвајају Вукова награда, Кочићева
награда, као и Европска награда за серију Вук
Караџић. Први је добитник ордена деспота Сте
фана који додељује Синод Српске православне
цркве, за књижевност и уметност. Добитник је
руског Златног витешког крста. На Сајму књи
га у Београду за издавачки подухват године, уз
едицију Филолошког факултета, проглашена је
његова монографија Вук наш насушни (Право
славна реч, 2015).
Милован Витезовић је делу Вука Караџића
посветио целокупан живот. Вуково дело сагле
давао је и тумачио као корениту реформу која је
модернизовала српску културу и условила нај
ширу демократизацију српског друштва.
Витезовић одаје највишу меру признања Ву
ку када га поистовећује са српским народом, а
у вуковском језику открива дубинску вибрант
ност, неухватљиви трепет историјске трагике,
витализам народа, часно битије српског имена
и саборност духа.
Витезовићева монографија Вук наш насушни
надовезује се на студије и биографска истра
живања живота и дела Вука Караџића из пера
Срезњевског и Кулаковског, на научне моногра
фије Љубомира Стојановића, Миодрага Попо
вића и Јована Делића, те на изузетне прилоге
Голуба Добрашиновића, Живомира Младено
вића, Владана Недића, Миленка С. Филипови
ћа, Мир ос лав а Пант ић а, Меш е Сел им ов ић а,
Над е Мил ош ев ић Ђорђ ев ић, Мио д
 рага Ма
тицког и др.
Вук наш насушни је обухватна, луксузно опре
мљена и пријемчиво написана књига. Витезови
ћева реченица је у основи вуковска – занимљива
и свежа, усредсређена на предмет, интонациј
ски проткана мелодијом народног говора, често
прожета казивањима анегдотског типа.
Најбоља народна песма, вуковска, у својој су
штини није ништа друго до „екстракт, есенци
ја“, вели Станислав Винавер. Тако је и последња
Витезовићева књига екстракт и есенција њего
вог живота, његовог стваралаштва и дела по
свећеног Вуку.
Сматрамо да целокупно дело Милована Ви
тез ов ић а, а пос ебно тел ев из ијс ка сер иј а Вук
Караџић и монографија Вук наш насушни у пот
пуности оправдавају предлог Управног одбора
да високо признање Вукове задужбине, Награда
Вукове задужбине за дело посвећено Вуку, први
пут припадне Миловану Витезовићу. Сматрамо
да оваква одлука чини част аутору, али и Вуко
вој задужбини, којој је у залог допало неговање
великог Вуковог дела.

Бошко СУВАЈЏИЋ

усмена народна баштина) објављена је 2015.
године и садржи најзначајније Вукове тексто
ве српске усмене народне баштине на руском
језику. Рукопис се ослања на научне студије и
биографска истраживања живота и дела Ву
ка Караџића, као што су научне монографије
Љубомира Стојановића и Миодрага Попови
ћа, те на вредне прилоге Голуба Добрашинови
ћа, Живомира Младеновића, Владана Недића,
Миленка С. Филиповића и др.
Вукова задужбина припрема и трећу књи
гу на енглеском језику, која ће садржати нај
знач ајн иј е Вуков е текс тов е српс ке усмен е
народне баштине. Циљ је да и ова књига на
учној и читалачкој јавности на енглеском го
ворном подручју поново скрене пажњу на сву
комплексност и драгоценост научног дела Ву
ка Караџића. Тиме се наставља и употпуњује
драгоцена едиција објављивања дела о Вуку
Стефановићу Караџићу на светским језицима
као дугорочни пројекат Вукове задужбине, ко
ји има за циљ да представи свету све оно нај
вредније што као народ у културном смислу
поседујемо. У плану је да ова књига из штам
пе изађе крајем 2016. године.
С. В.
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ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА

Представљена Даница 2016.
На пригодној свечаности,
у препуној сали Задужбине Илије
М. Коларца, Вукова задужбина
представила је свој годишњак
„Даницу“ 2016, посвећену
Косову и Метохији. „Даница“ је
ове године изашла 23. пут

В

укова задужбина представила је 28.
јануара 2016. године у Коларчевој за
дужбини свој годишњак Даницу 2016,
посвећен Косову и Метохији. У про
граму су учествовали епископ рашкопризренски и косовско-метохијски Теодосије, Ми
одраг Матицки, главни и одговорни уредник Да
нице, проф. др Валентина Питулић и аутори: Рајко
Петров Ного, Бошко Сувајџић, Ратко Поповић, Го
ран Боричић, Дејан Ристић, Милица Јефтимијевић
Лилић и Радослав Златановић. У музичком делу
програма учествовао је хор Богословије у Призре
ну и Александра Јоксимовић, студент треће године
Медицинског факултета у Косовској Митровици.

и Задужбине. Такође, објављени су и прилози из рада
огранака Вукове задужбине и списак пренумераната
на Даницу за 2016. годину. Своје радове је дало више
од 60 сарадника Вукове задужбине, од којих многи
већ годинама сарађују са Вуковом задужбином и ре
довно објављују прилоге у Даници.
Матицки је подсетио да је Вукова задужбина заокру
жила рад на Сабраним делима Вука Стеф. Караџића у
35 књига; да смо започели рад на његовој дигитали
зацији, да смо објавили фототипско издање његовог
Ковчежића за историју, језик u обичаје Срба cвa три
закона (Беч, 1849), приредили и објавили на немачком
и руском (припрема се и издање на енглеском) књи
гу Вук Стеф. Караџић 1787–1864–2014. Српска усмена
баштина која садржи изабране Вукове народне пе
сме, приповетке, етнографске записе, као и прилоге
који се тичу рецепције Вуковог дела у немачкој и ру
ској књижевности, као и научна осветљења онога нај
значајнијег што чини Вуково дело животним и данас,
фундаменталним за српску традицију и културу.
Епископ Теодосије, који je оживео рад Призренске
богословије, истакао je да смо ми светиње на Косо
ву и Метохији, које су кроз векове страдале, стално
обнављали и подизали градећи сами себе као Цр
кву Христову. „Оне за нас нису само грађевине, већ
су духовни стожери окупљања нашег народа око ве
ре у живога Бога“... „места наше духовне обнове, ве

Свечано представљање „Данице“ 2016. у Коларцу и Хор Богословије у Призрену
Отварајући свечану академију, Миод
 раг Матиц
ки је истакао да je 23. годиште Данице Вукове заду
жбине посвећено „Српском Јерусалиму”. После посете
коју смо уприличили српским енклавама на Косо
ву и Метохији, Великој Хочи, Призрену и Богослови
ји, схватили смо, рекао је Матицки, да је потребно и
да Вукова задужбина може, са великом породицом
својих задужбинара и огранака, да ангажује широ
ки круг аутора који више од две деценије несебич
но сарађују у Даници и приреди један тематски број
Данице посвећен Косову и Метохији. Управо, Дани
цу за 2016. годину томе смо посветили, о чему су 24
аутора објавили своје прилоге. Ово годиште алмана
ха приредили смо у сарадњи са Србима са Косова и
Метохије, уз благослов епископа рашко-призренског
и косовско-метохијског Теод
 осија.
Као и претходних година, и у Даници 2016. обја
вљен је МЕСЕЦОСЛОВ за Србе сва три закона, а за
држане су и редовне рубрике: Осветљења, Народна
књижевност, Књижевност и уметност, Светосавска
читанка, Језик, Описаније намастира, Династије,
Први српски устанак, Народни кувар, Астрономија

ре и наде“..., те да „зато као такве треба да остану, не
само физички тамо где су подигнуте, већ и духовно
да живе у нама као што и ми треба да живимо оном
вером која je и њих подигла“. Посебно је нагласио да
се о свему томе детаљно говори у капиталном делу,
монографији „Задужбине Косова и Метохије“, коју је
Српска православна црква – Епархија рашко-при
зренска и косовско-метохијска управо објавила. Ова
вредна књига, на више од 1.100 страница, илустрова
на је мноштвом колоритних репродукција значајних
историјских личности, манастира, цркава, фресака,
икона – врхунских уметничких дела, као и фотогра
фијама предела: косовских плодних ораница, жит
них поља и методијских винограда.
Програм у Коларцу водила је Валентина Питулић,
професорка Филозофског факултета у Косовској Ми
тровици, професор у Призренској богословији и аутор
неколиких прилога у Даници. У току трајања програ
ма, а и после свечано завршене књижевне вечери,
посебан угођај присутнима је приредио Хор Бого
словије у Призрену.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Дан Библиотеке Матице српске
У Новом Саду је први
пут обележен Дан
Библиотеке Матице
српске. Тим поводом је
први пут додељена и
награда „Златна књига
Библиотеке Матице
српске“

С

веч ан ој акад ем иј и
поводом обележава
ња Дана Библиотеке
Мат иц е српс ке 28.
априла 2016. године
присуствовали су представни
ци градске и покрајинске вла
сти, представници библиотека
– управн ик Нар одн е биб лио 
теке Србије Ласло Блашковић,
дир ект ор Унив ерз ит етс ке би
блиотеке „Светозар Марковић“
Алекс анд ар Јерков, дир ект ор
ка Нар одн е и унив ерз ит етс ке
биб лиотеке Републике Српс ке
Љиљ ан а Пет ров ић Зеч ић, ди
ректор Библиотеке Српске па
тријаршије Зоран Недељковић,
дир ект ор Градс ке биб лио т
 еке
у Нов ом Саду Драган Кој ић, и
други гости.
У Свечаној сали Матице српске,
академију је отворио епископ бач
ки Иринеј, а присутне је поздравио
проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске.
Бес еду о књизи и библиотеци
одрж ао је Сел им ир Рад ул ов ић,
управник Библиотеке Матице срп
ске (БМС).

Устан ов љен а наград а Златн а
књига Библиотеке Матице српске
додељује се за допринос развоју би
блиотекарства и библиографског
рада појединцима из реда истак
нутих научника, књижевника или
уметника. Први добитник награ
де Златна књига Библиотеке Ма
тице српске је академик Предраг
Пипер, редовни професор универ
зитета, водећи српски слависта,
научник с међународним угледом
и библиограф. Награду му је уру
чио академик Миро Вуксановић,
председник Управног одбора БМС,

стакнутији српски библиолог, и то
поводом 90 година његовог жи
вота. На свечаној академији уче
ствовао је и хор Гимназије Јован
Јов ан ов ић Змај, као и драмс ки
уметници Небојша Дугалић и Иси
дора Поповић.
Управни одбор Библиотеке Ма
тице српске установио је 29. децем
бра 2015. године Дан Библиотеке
и њену годишњу награду. За Дан
Библиотеке изабран је 28. април –
дан када је, 1864. године, пароброд
Напредак бечкеречког трговца Јо
вана Форовића кренуо из Пеште за

Са свечане седнице „Дан Библиотеке Матице српске“
који је одржао беседу о добитнику.
Лауреат се, такође, бираним речи
ма обратио присутнима.
Уручене су и две јубиларне за
хвалнице. Први добитници су Ма
тица српска, оснивач Библиотеке,
која ове године обележава 190 го
дина рада, и Лаза Чурчић, наји

Нови Сад, носећи шездесет и један
сандук са целокупном библиоте
ком Матице српске.
Дан Библиотеке Матице српске
има јасну историјску, националну
и културну поруку и од сада ће се
обележавати сваке године, истак
нуто је на свечаности.
С. В.

Миодраг Матицки и Раша Попов с учесницима у програму

ОСМА „ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ” ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Деца су украс света

Д

ом Вукове задужбине био је
24. фебруара домаћин про
грама којим је, први пут об
једињено пое зијом и музи
ком, представљено осмо го
диште „Данице за младе” за 2016, који
је реализован у сарадњи са Дечјим кул
турним центром Београда. Тај алманах
за младе и школски забавник, откад из
лази као посебна публикација Вукове за
дужбине, сваке године у почетној рубри
ци „Личност године” представља једног
писца госта, од којих су неки учество
вали у наведеном програму. До сада су
представљени Љубивоје Ршумовић, Мо
шо Одаловић, Слободан Станишић, Де
јан Алексић, Урош Петровић, Рајко Лу
кач, Весна Алексић и Зорица Бајин Ђу
кановић, у последњој свесци.
Били су ту и други писци за децу, који су
протеклих година предано сарађивали не
само прилозима већ и учешћем на госто
вањима широм Србије, а „Даница за младе”
је само током 2015. године представљена у
шездесетак школа, што је истакао др Мио
драг Матицки. Као главни уредник издања,
он је том приликом захвалио Министарству
просвете, науке и технолошког развоја Срби
је, уз чију подршку „Даница” редовно стиже
у све школске библиотеке, и Министарству
културе и информисања на помоћи.
Упутивши посебну честитку Раши Попо
ву, поводом Награде за животно дело „До
ситеј Обрадовић”, Матицки је поздравио и
представнике школа које су у „Даници за
младе” издвојене и представљене у рубри
ци „Школе огледало и узор”, овај пут то је
ОШ „Никола Тесла” из Раковице. Он је до
бродошлицу пожелео и ученицима и пе
дагозима основних школа „Вук Караџић” и
„Дринка Павловић” из Београда и другим
присутним на том програму.
Матицки је подсетио и да је Вукова заду
жбина већ више од деценије у своје програ
ме уградила пуну окренутост младима, па
су у „Даници” објављени и први скраћени
правопис и граматика за основне школе,
које се користе у српским школама у ра
сејању. Потом се скупу обратила Жељана
Радојичић Лучић, помоћница министра
просвете за предшколско и основно образо
вање, уредница Гордана Малетић укратко
је представила „Даницу за младе” па је во
ђење програма преузела Леонтина Вукома
новић из Дечјег културног центра (ДКЦ).
У музичком делу наступио је Хор ДКЦ Бе
оград, под управом мр Невене Ивановић,

са песмама „Коловођо”, „Разгранала грана
јоргована”, „Хајде, Јано”, „Славимо те, Хри
сте Боже”, „Уродиле жуте крушке”. Затим су
певали извођачи Хора „Чаролија” Леонтине
Вукомановић: Марија Митровић отпевала
је химну „Деца су украс света”, на стихове
присутног Љубивоја Ршумовића, Лана Ра
досављевић „У ливади под јасеном”, Дуња
Јеличић „Запевала сојка птица”, Наташа Зу
кановић „Мој голубе”, Ања Јакимов „Јечам
жела”, као и групно „Чувајте нам ђаке”.
У поетском делу, после Раше, Ршума и бр
залица Уроша Петровића, чули су се стихо
ви Миодрага Матицког („Најкраћа љубавна
песма”) које је говорила Анђела Зафиро
вић из ОШ „Браћа Барух”, затим Милана
Мрдаља „Доброта је у давању“ – посвеће
ни Бранки Веселиновић, које је говорила
Наталија Лошић из ОШ „Јелена Ћетковић“,
„Љубав” Ксеније Јововић из Прве београд
ске гимназије, „Срећа” Павла Радовића из
ОШ „Вук Караџић” у Старчеву. Своје песме
говорили су и писци Рајко Лукач, Весна
Алексић, Зорица Бајин Ђукановић, Весна
Видојевић Гајовић, Божидар Пешев, Сла
ђана Ристић, Славица Петковић Грујичић
и Бошко Ломовић.
Био је ту и млади критичар Никола Ми
лина, ученик осмог разреда ОШ „Лазар Са
ватић” из Земуна, који у рубрици „Пошта”
већ традиционално у сваком броју „Дани
це” приказује претходну свеску тог алмана
ха. Отварање страница и завиривање у то
духовно обиље делује попут читања – пору
ка из боце, како је речено у програму.
Треба рећи да „Даницу за младе” чине
и песме Лужичких Срба у преводу Нико
ле Јеремића, „Словарица” Татјане Цвејин и
рубрике „Приче за децу”, „Басне”, „Загонет
ке, афоризми”, „Научимо се лепом понаша
њу”, „Песме и приче младих стваралаца”,
Школска радионица „Моћне приче за од
важне и радознале”, „Хроника важних до
гађаја”, „Препорука књига”. Ту је и рубрика
„Час описа часописа” у којој Гордана Мале
тић представља шести број „Др Филстуда”
– поводом 55 година Филозофског факул
тета Универзитета у Приштини – Косовској
Митровици.
Веома добро осмишљено представљање
„Данице за младе” одвијало се у оквиру „Ву
ковог читалишта”, програма који уређује
Љиљана Симић, која је говорила песму Ви
олете Јовић „Мрављи воз”. Доступност широј
публици остварена је директним укључе
њем у програм РТВ „Студио Б” и снимањем
емисије Информативног програма РТС.

Димитрије СТЕФАНОВИЋ

Пола века на путу
социологије
Милош Немањић, социолог
културе, 1964–2014,
Београд, 2015.
Ретки су они научни радници на на
шим просторима који се могу похвали
ти да су више од пола века активни, као
социолог културе др Милош Немањић.
Он је живот посветио социо
логији, о чему сведочи књига
„Пола века на путу социоло
гије, Милош Немањић социо
лог културе 1964–2014“. То је,
заправо, наставак књиге „Пут
у социологију“ која је била по
свећена четрдесетогодишњи
ца проф ес ио н алн ог рад а др
Немањића. У поменутој књизи
сам аутор је писао о свом раду,
а у овој потоњој о којој је овде
реч, о његовом раду сведоче
колеге. Рад др Милоша Немањића, кога
неки називају и „бардом српске културе“,
чине многобројне књиге и близу 400 би
блиографских јединица, веома широког
спектра интересовања. Све је то разма
трано под снажним утицајем француске
социолошке школе, посебно Пјера Бурди
јеа, чији је ђак био.

Дружење Милоша Немањића са књи
гом датира још из школских дана, пре
више од 70 година, када је она за њега
била највећа вредност из које је црпео
знање за даља истраживања. Један овако
богат професионални рад имао је базу у
породици од које је имао подршку, али и
у понекад болним и тешким животним
искуствима, из којих се др Немањић из
дизао као феникс. И дан-данас
је активан као председник Ге
ронтолошког друштва Србије.
Књига Пола века на путу со
циологије садржи текстове који
потврђују широко интересова
ње др Немањића за социол
 ошке
сегменте од којих су неки били
запостављени од социлога кул
туре, јер су се они на неки на
чин бавили елитним појавама.
У књизи су сабрани текстови о
раду др Немањића из пера ње
гових колега, Станоја Ивановића, Сретена
Петровића, Бранимира Стојковића, Јована
Јанићијевића, Душана Иванића, Слобода
на Мрђе, Јовице Тркуље, Зорана Гудовића
и Марка Недића. Бојана Вукотић је прире
дила библиографију од првог текста обја
вљеног 1966, па до 2014. године.

Катарина Г. САВИЋ
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Уручена награда „Дејан Медаковић“
Медаковићево богато научно дело
са његовим драгоценим књижевним радом
чини складну целину
Лауреат академик Нада Милошевић Ђорђевић
У Градској кући у Новом Саду, 10. јануара 2016. године, свечано је уруче
на награда Дејан Медаковић академику Нади Милошевић Ђорђевић. У
образложењу жирија наведено је да је дело академика Наде Милошевић
Ђорђевић превасходно посвећено изучавањима српске народне књижев
ности и фолклора, али оно представља и драгоцену спону између српске
и европске научне мисли. Као зналац страних језика, књижевности и
култура, проф. Ђорђевић је суштинску пажњу усмерила на проучавање
односа српске историје и поезије, историје српског духа и духа српске
историје, у чему је остварила изузетне научне резултате.
Примајући награду, академик Нада Милошевић Ђорђевић обратила се
присутнима бираним речима, чије излагање доносимо у целини.
Уважени чланови жирија, цењене
колеге, даме и гоподо, поштована по
родице Дејана Медаковића,
Ова награда ми чини посебну част
и огромно задовољство из неколико
разлога.
Пре свега зато што носи име великог
Дејана Медаковића, који је Вука схва
тао и на прави начин целога живота
тумачио његове мисли. А дозволите
ми да кажем и нешто лично. Дејан Ме
даковић је био и драги лик мога де
тињства. Сретала сам га у мојој родној
кући у Франкопановој (Ресавској) 32,
у Београду у који је, као младић, пре
бегао из Загреба 14. септембра 1941.
године. Дошао је са својом чувеном те
та Хеленом и течом Огњеславом Ара
ницким, високим чиновником Савске
бановине, чија је права вокација била
писање историје о српско-хрватским
односима, па се о томе, у салону на
трећем спрату, у сред немачке окупа
ције, храбро дискутовало.
Награда ми је част, јер сам се на
шла у друштву чувених, претходних
лауреата: Мома Капора, Миодрага Б.
Про т ић а, Мирка Дем ић а, Вас ил иј а
Крестића, Радивоја Стоканова, Алек
сандра Гаталице и Динка Давидова.
Радост ми је што ме је предложио
уважени жири, чији су чланови Ву
кови поштоваоци речју и делом: Радо

ван Поповић, новинар и публициста,
први уредник листа Вукова задужби
на; професор народне књижевности,
писац и председник Управног одбо
ра Вукове задужбине – Бошко Сувај
џић, а на челу жирија – Драшко Ређеп,
идејни творац Награде, коме се Дејан
Медаковић увек обраћао као свом је
дином правом саговорнику: „... све
тионику у магли ... који је упозорио
на давно обеснажено духовно једин
ство једног растуреног народа и ње
гов преображај ... у многим за мене
важним приликама чула се Ваша реч
... и позивала на истрајавање...“. Како
су њих двојица општили, сведоци смо
једном били Јеја и ја. Сатима смо пра
тиле њихове дијалоге, који на невољу
нису забележени, а представљали су
бриљантну, осмишљену хронологију
српске (али и опште) црквене и све
товне историје од самих почетака до
наших дана и одвијали се на тераси
хотела у Манасији, у Данима српског
духовног преображења, спонтано. Слу
шаоци су се ројили, долазили и оста
јали, озарени.
Најзад, драго ми је што је додела
Награде у знаку празника „Прометеја“
и Зорана Колунџије, који јој је засни
вач и који се старао о издавању најве
ћег броја књига Дејана Медаковића,
што се збива овде на „српском севе

Нада Милошевић Ђорђевић са учесницима програма на уручењу награде
ру“ – да искористим Драшков срећни
израз који је као у народној књижев
ности постао општа, колективна фор
мула. Овде, у овој гласовитој палати,
у Новом Саду на обали Дунава, Деја
нове култне реке.
Мис лим да би Деј ан био зад ов о
љан што је Ковчежић дошао под ње
гово окриље. Био је то часопис до кога
је Вуку било посебно стало. Она врста
Вукових преокупација које су се на
метнуле и Дејану Медаковићу и ко
је су стицајем несрећних друштвених
околности остале не само актуелне,
него су ту актуелност још изош
 три
ле. Зато није случајно што је у својим
беседама као председник Скупштине
Вукове задужбине истицао Вуково де
ловање – на освешћивању и обједи
њавању српског народа „без обзира у
којим је државама живео и којим је
цивилизаторским међама био оме
ђен“; – на његовом откривању тајни
„како један мали народ само преко
својих несумњивих духовних вредно
сти може свугде да стекне поверење“;
– на Вуковом сагледавању живота у
духовним енклавама (у нашој савре
мености згуснутим у исељеништву).
Наглашавао је Медаковић да „нема
ни једне области којима се бавио Вук
Караџић, која се данас може сматра
тати истрошеном и превазиђеном“,

ДРАШКОВ РАБОШ

И чај, и вино
Књижевне паралеле
не маре сличности

Д

алеко је одјекнула крилатица актуелног
књижевног критичара педесетих годи
на прошлог века, Борислава Михајло
вића Михиза, како је српско читалиште
освојило своју значајну зрелост онога
часа када је могло да бира, на поетском турниру,
између Јована Јовановића Змаја и Лазе Костића.
Хтело се, уосталом веома поучно, да се упамти за
сва времена како ни једна једина азбука у свету не
траје од цигло једног слова. И како спортски дух
такмичења у књижевности има друкчија мерила.
И случајеве. Наводећи потом како су се, у потоњем
реду прве, по правилу трогателно двочлане лиге, у
читачким концентричним круговима, у разреди
ма и оним чувеним редовима пред Српском чита
оницом у Сомбору, које је описао Вељко Петровић,
спремно о пажњу конретног читаоца, као јединог
ореола дужности и славе, борили Милан Ракић и
Јован Дучић, потом, у наредном нараштају Милош
Црњански и Растко Петровић, напокон – у ватре
ним расправама о модернизму и реализму, Васко
Попа и Миодраг Павловић.
Све у свему, тај читаочев избор по сродности имао је
позитивне последице, а међу њима у највећој, утицај
ној мери појачан интерес за стих, за књигу као такву.
Но, као што бива, у узаврелим дворанама и ат
мосфери навијачке страсти, као да се, од самог тог
почетка века који, по некима, још увек, нимало ка
ленд арс ки одан о трај е и дан ас, пре рач ун ал о са
разликама него са сличностима. Не треба ни овде
заборавити како је веома разглашен запис Исидоре
Секулић о двема стазама, ако хоћете и настројењи
ма наше књижевности, био у знаку Доситеја и Вука.
Како су године протицале, у површности нашег све
општег нечитања, са предрасудама под сваком ми
шком, наши праоци Обрадовић и Караџић су безмало
постали супарници. А добро знају они који још умеју
да памте своје ране лектире, у основи су били ком
плементарни, допуњавајући се изнутра, преносећи
наше таленте и нашу памет као јединствен, покашто
и једини суверенитет достојан чојства и јунаштва.
Има без сумње и драстичнијих примера. Неопход
но је увек изнова указивати како Лукијан Мушицки
и Вук Караџцић нису били такмаци него, у својим
мисијама знања и подразумевања, апостоли једног
у бити пролазног времена. (Сада ризикујем оштар
коментар који је заслужено и често понављан: сва
су времена и прелазна, и пролазна. Опрезно их ослу
шните. Шушур не престаје да се чује.)

Нисмо на лицитацији, нити нас тендер очекује као
судбина. (Нисам сигуран да би Вук орно прихватио
ову реч берзанског надметања.) Распродаје трају већ
и иначе на другим и друкчијим местима. Стога и ни
је, особито о празницима и у тренуцима погребних
свечаности, претеривати са суперлативима. Њима су
се, ако се сећате, наругали за сва времена београдски
надреалисти, створивши атрибут најнајнији. Дакако,
он није означавао врх, него само дно, муљ наше мо
чваре, мртвају духовности. Нема једног јединог, али
ни двојице најзначајнијих наших лиричара. Како год
да било, увек се уплете и она трећа могућност, можда
се чак зове и треће небо. У сваком случају и треће је
могуће (tertiumdatur). Па чак и ако четвртога не ра
зумијемо следећи библијски наук, оставимо могућ
ност избора као једине живототворне и подстицајне
наше домаје одане неспокоју.
Паралеле, тако понтонски брзореко постављене из
умеђу двеју обала, нерадо рачунају са сличностима.
А заправо се увек ради о гестама и гримасама једног
истог доба. Нико никоме не може да украде или из
мени његов темперамент, његов језик, његов вокали
зам. Не откривају нас очевидно пратећи вокали, него
онај кобни прекид на везама. Шта да радимо када, у
уклетости властитог памћења, и сад памтимо заман
даљену мелодију песме Драгослава Брбића, у свена
родном вагону треће класе, када и прокосно потресну
кантилену Војислава Деспотова о смрти? Како да пре
небрегнемо Епитафе са Каранског гробља Љубомира
Симовића, из тихе, елегантне ужичке свеске његових
Словенских елегија, када већ Нашим реченицама Бори
слава Радовића заслужено показујемо а онда и покла
њамо пажњу, као нашој двојничкој пропедевтици?
Рогови у врећи, углови у троуглу, изданци из грма
кога су сви отписали, само су неке од могућности
простране доживљајности. Не певају хорови, али и
солисти, не једино у паници, унезверено трагају за
дијалогом. За оним другим. Можда и трећим.
Никада нисам заборавио како ме је, педесетих го
дина, ваљда приликом првог ходочашћа великој бе
оградској причаоници, касније је прозвали салоном,
Леле и Душана Матића, у улици Војводе Добрњца 26.
Дакако, сетио сам се тог догађаја иницијације, када
сам, пре безмало десет година, откривао спомен-пло
чу нашем професору слободе, пред степеништем ко
јим се кретала читава једна књижевност. Лела ме је
питала, без зазора: „Да ли хоћете чај или вино?“ Збу
њен матурант, широм затворених очију, изговорио
сам, вероватно на чуђење домаћице: „И чај, и вино“.
Е, сад је све јасније и оправданије у том одговору:
и Доситеј и Вук, и Змај и Лаза, и Црњански и Растко...
У исти мах. У непрегледу нових могућности које се,
као Симонета Веспучи на Ботичелијевом платну, от
кривају неочекивано. У тај пар.

Драшко РЕЂЕП

почев од језика чијим су „слабљењем
утрв ен е стаз е ... наш е нац ио н алн е
равнодушности“, до српске народне
поезије, чијом се маргинализацијом
заборавља да је била „неисцрпни из
вор подстицаја за истрајавање ... и у
најнеповољнијим друштвеним и по
литичким околностима...“. Као што су
и „бројни манастири очували српску
духовност, а у Срему одржали послед
ње остатке српске државности“.
На личном примеру, свом и Вуко
вом – доказао је да „паметно схваће
ни космополитизам није у несагласју
са истинским родољубљем“, борио се
да избрише политички смишљено из
једначавање појмова национално са
националистичким, указавши на ко
рене тог изједначавања.
И, морам рећи да, као што је Дејан
Медаковић на прави начин разумео
Вука, тако је Драшко Ређ еп, једини
у свој његовој ширини, разумео Ме
даковића, тог „свезнадара“ како га је
назвао, тог „последњег барокног Ср
бина“, а израз „учен као Рајић“ оса
врем ен ио нов им рухом: „учен као
Медаковић“. И заиста нема свестра
ниј ег крит ичког прил аз а Мед ако
вићевом лику и делу од оног који је
нап ис ао Драш ко Ређ еп. Обу х ват ио
је цел у њег ову ген еа л ог иј у. Њег ов
Хиландар поставио је на само чело

„уочавања и вредновања наших коре
нова“, истакао како је „бриљантно и са
великим гестом“ Медаковић „осмо
трио нашу уметност XVIII и XIX века,
а заветним кругом својих моногра
фија (Трст, Беч, Загреб, Сентандреја,
Сремски Карловци), маркирао заувек
границе српског национа“, остварио
„мисију непрекидног препознавања
наших људи и крајева у средњоевроп
ским координатама“. Драшко Ређеп је
и први сагледао Медаковићево неиз
мерно богато научно дело са његовим
драгоценим књижевним радом као
једну складну целину.
А сада, само неколико речи о Ков
чежићу. Можда нема ни једног Вуко
вог дела које је у тако сажетом облику
обухватило готово све области који
ма се Вук бавио. Расправљао је о ге
ографији и демографији, историји,
„закону“, животу и обичајима, језику,
народном песништву, о стварању но
ве писане књижевности, а изнад свега
о насушној потреби за слогом. Може
ли нешто пригодније звучати данас,
на трећи дан Божића, иако је прошло
равно 180 година од када је 1836. Вук
написао своја прва два поглавља („Ср
би сви и свуда“ и „Бока Которска“).
Ковчежић је у целини, као што је по
знато, штампан тек 1849.
 Нада МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ

Зборник САНУ о Вуку
Стефановићу Караџићу
Српска академија наука и уметно
сти, Одељење језика и књижевности,
објавила је Зборник са Међународног
научног скупа Вук Стефановић Кара
џић (1787–1864–2014), који је одржан од
4. до 6. децембра 2014. године, пово
дом сто педесет година од Вукове смр
ти. Организациони одбор сачињавали
су: секретар Одељења језика
и књижевности Српске ака
демије наука и уметности –
академик Предраг Пипер и
академик Нада Милошевић
Ђорђевић (изабрана за пред
седника Одбора); у име Ма
тице српске, њен председник
– проф. др Драган Станић и
проф. др Љиљана Пешикан
Љуш тан ов ић; у име Ака
демије наука и уметности
Републике Српске – акаде
мици Љубомир Зуковић и Слободан
Реметић; директор Института за срп
ски језик САНУ – проф. др Срето Та
насић; председник Скупштине Вукове
задужбине – др Миодраг Матицки и се
кретар мср Милена Ивановић.
Од седамдесет пријављених, на на
учном скупу су учествовала шезде

сет два научника, махом академици,
професори универзитета, доктори на
ука, из Србије и бивших југословен
ских земаља, као и из Русије, Немачке,
Пољске и Украјине. Рад се одвијао у
четири пленарне седнице и четири
секције.
Припадници различитих генера
ција стручњака из бројних
области језичких проуча
вањ а, фолк лор ис тик е и
етнологије, теорије и исто
рије књижевности, теоло
гије и психологије; писци
и преводиоци, компарати
сти, музиколози, историча
ри и социолози – учинили
су овај симпозијум интер
дис цип лин арн им, али су
показали и сву вишестра
ност Вук ов е дел атн ос ти.
Нови критички приступи осветлили
су умногоме Вуков рад из досад не
познатих углова посматрања. Жива
научна дискусија их је употпунила и
све је то сабрано, изложено и предста
вљено јавности у корицама ове вред
не књиге, чији је уредник академик
Нада Милошевић Ђорђевић.
С. В.

Дан Библиот
 еке САНУ
Библиотека САНУ, у оквиру обележавања Дана Библиот
 еке САНУ, 9. ма
ја 2016. године, посвећеног Вуку Стефановићу Караџићу, представила
је зборник Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), који је уредила
академик Нада Милошевић Ђорђевић. Поздравну реч на овом свечаном
скупу имали су академик Владимир С. Костић, председник САНУ, и ака
демик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ. О делу су говори
ли академик Предраг Пипер, академик Нада Милошевић Ђорђевић и
проф. др Бошко Сувајџић.

Дигитализација Сабраних дела
Вука Стеф. Караџића
У оквиру дигитализације Сабраних дела Вука Стеф. Караџића, у 36 књи
га, у првом плану је рад на Преписци (I – XIII) Вука Стеф. Караџића, која
представља најзначајнији архив српске културе XIX века.
Поред тога што ће свих 13 књига Преписке – која износи трећину Вукових
Сабраних дела – бити дигитализовано и доступно за претрагу, за штампу
ће се припремити и 14. књига Преписке, коју ће чинити Именски и Пред
метни регистри. Ова књига, као будући кључ за коришћење Сабраних
дела, објавиће се као 36. књига Сабраних дела Вука Стеф. Караџића.
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Кнегиња Милица и њено доба
У Трстенику, на централном
тргу, 17. јануар
 а 2016. године
откривен је споменик кнегињи
Милици. У присуству високих
званица и великог броја
житеља трстеничког краја,
чин освећења обавио је
патријарх српски Иринеј.
Проф. др Радмила
Милентијевић донирала је
израду и откривање
споменика. У наставку
доносимо ауторски текст
Радмиле Милентијевић
о кнегињи Милици

М

еђу истакнутим женама срп
скога рода, појава и делат
ност кнегиње Милице, мо
нахиње Јевгеније, снажно је
обележила време у коме је
живела. Од Боја на Косову 15. јуна 1389. до
њене смрти 11 новембра 1405. године, кнеги
ња Милица је Србију кнеза Лазара одбрани
ла, заштитила и унапредила својим храбрим
и мудрим одлукама судбоносним за српски
народ.
Стари српски родослови и летописи бележе да
је порекло кнегиње Милице из лозе Стефана Не
мање, да је чукунунука Немањиног најстаријег
сина Вукана. Вукан је имао сина Дмитра жупа
на, Дмитар кнеза Вратислава, а Вратислав кне
за Вратка, у српској епској поезији Југ-Богдана,
чија је ћерка Милица рођена око 1335. године.
Одгајана у традицији светородне и државотвор
не династије Немањића, веома паметна и мудра
Милица је стекла високо образовање напајано
културом и духовношћу златног доба средњове
ковне Србије. Удала се за будућег кнеза Морав
ске Србије Лазара 1353. године. Родила је осморо
деце, пет кћери, Мару, Драгану, Јелену, Теодору и
Оливеру, и три сина, Стефана, Вука и Добровоја.
Била је одана мајка која је посветила велику па
жњу васпитању своје деце. Довела ја на кнежев
двор у Крушевцу своју рођаку, монахињу Јефи
мију, веома образовану удовицу деспота Угље
ше, да јој буде подршка и помогне у одгајању и
васпитавању деце.
У времену које је претходило Косовском боју
кнегиња Милица је остала у сенци свога супру
га кнеза Лазара, који је у том преломном перио
ду стварао српску државу и свој ауторитет у њој.
Из тог доба сачуван је помен кнегиње Мили
це у интитулацији повеље светогорском мана
стиру Великој Лаври, издатој 1381. године: „Ја у
Христа Бога благоверни и самодржавни Стефан
кнез Лазар са супругом мојом кнегињом Мили

цом“. Ове речи потврђују улогу кнегиње Милице
у неговању предања српског народа овековече
ног у светим задужбинама. Тако у народној еп
ској песми „Зидање Раванице“ кнегиња Милица
подстиче кнеза Лазара да подигне своју заду
жбину и опомиње речима: „Залуду ми двоје ца
рујемо / Задужбине никакве немамо“.
Смрћу кнеза Лазара у Боју на Косову Србија је
изгубила владара, а Лазаревићи домаћина по
родице. О хаосу насталом у догађајима после
Косовске битке који је претио опстанку државе,
Константин Филозоф каже: „није претила беда
само од Исмаиљћана, него се и западни суседи
(Угри) спремише на рат. Уз то дођоше и међу
собне борбе оних који су им били подручни, а
други су били као самостални“. Турци су напа
дали и пљачкали по Србији, Угри су са севера
напали на Рудник и продрли у долину Груже, а
властела је водила међусобне борбе отимајући
имања и онима који су изгинули на Косову. Али
је највећа опасност по Лазаревиће потицала од
зета Вука Бранковића, за кога је била удата нај
старија ћерка Мара, који је непосредно после
Косовске битке кренуо у освајање Лазареве зе
мље. До краја 1390. године пространа подруч
ја на које је проширио своју власт кретала су се
од Дренице и Ибра на истоку до Лима, Таре и
Мораче на западу. Прве дубровачке вести после
Косовског боја потврђују незавидно тешку мате
ријалну ситуацију кнегиње Милице, која је била
приморана да неке драгоцености, укључујући и
свој сребрни појас, дâ у залог. У тим околности
ма, Дубровачко веће у октобру 1389. године од
лучи да кнегињу Милицу и њену децу приме у
заштиту у случају потребе, а кнегињино послан
ство обдаре у вредности од 100 перпера „ради
очувања пријатељства“.
У овако критичном времену за опстанак срп
ске државе, кнегиња Милица излази у први
план и улога коју преузима постаје кључна и
пресудна. Како рече патријарх Данило III, „она
тада одбаци женску немоћ и узе на сê ревност
мушку“. Титула кнеза и право на власт су припа
дали Лазаревом старијем сину Стефану, који је
имао само 12 година. У тим условима створено
је савладарство у коме је кнегиња Милица преу
зела вођење породице и државе. Тадашње окол
ности су захтевале мудре и судбоносне одлуке
које је кнегиња доносила. Она је у недељама и
месецима после Косова повукла низ храбрих
потеза да одбрани државу кнеза Лазара и пра
во својих синова на Лазарево наслеђе уз пуну
подршку Српске православне цркве и тадашњег
патријарха Спиридона.
Патријарх Спиридон је умро 11. августа 1389,
непуна два месеца после катастрофе на Косо
ву, али је у тим првим данима кључно допри
нео опстанку кнегиње Милице и њених синова.
Притиснута невољама у земљи и окружењу, Ми
лица је одустала од Лазареве политике супрот
стављања Турцима и уз подршку патријарха
Спиридона успела да одмах после Косовске бит
ке окупи државни сабор коме је председавала и
на коме је тада донела одлуке, заједно са Сабо
ром, да се склопи мир са Турцима и да се ступи
у вазални однос са султаном Бајазитом, да Сте

Радмила Милентијевић говори на отварању споменика, дело академског
вајара професора Драгољуба Димитријевића. Споменик се налази
на постаменту и висок је пет метара
фан 1390. године отпутује код Бајазита да среди
односе са Турцима и прихвати вазални статус,
и да се њена најмлађа ћерка Оливера пошаље
Бајазиту у харем. Како пише Константин Фи
лозоф, мајци и Сабору је била очигледна жртва
коју подносе за спас земље, јер „даде је Амиру
великом, да би било спасено христоимено ста
до од вукова, који су га клали“.
У борби за Лазарево наслеђе, коју је кнеги
ња Милица водила са Вуком Бранковићем, од
кључног значаја био је избор новог патријар
ха после Спиридонове смрти и канонизација
кнеза Лазара. Српска црква је одлучно стала

уз кнегињу Милицу и кнеза Стефана да у јесен
1390. сазову државни саб ор на коме је за па
тријарха изабран Данило III. Избором патријар
ха Данила III, који је наступио као заштитник
Лазаревих наследника, дошло је до преокрета
у унутрашњој политици Србије. Одлучено је да
се пренесу мошти кнеза Лазара из храма Све
тог Вазнесења у Приштини у манастир Равани
цу, кнежеву задужбину, што је патријарх Данило
III извршио у фебруару 1391. године. Преносу
моштију следила је канонизација кнеза Лазара
коју је српска црква спровела те исте, 1391. го
дине. Овим чином, Лазареви синови, Стефан и

ЗНАМЕНИТЕ СРПСКЕ ПОРОДИЦЕ ЦИНЦАРСКОГ ПОРЕКЛА
Димитрије Мита Пешика и потомци

Ујка Настасу у спомен

У

јануару 2016. године у
Београду је преминуо
Миливоје Миша Па
вловић (1932–2016),
грађ ев инс ки инже
њер, најмлађи син Марте Пешике
(1908–1999), удате Павловић, прав
нице и судије Трећег општинског
суда у Београду, унуке Димитри
ја Пешике. Овим одласком једног
од чланова те породице, актуали
зује се једна породична историја
која сеже у прву половину 19. ве
ка, када су већ увелико насељени
Цинцари у Кнежевини Србији и
српским земљама Аустроугарске
женидбама са српским девојкама
стварали породице са бројним по
томством. Данас је, што у Србији
што у свету, на десетине потома
ка Димитрија Пешике. Само у по
следњој генерацији, према нашим
сазнањима, има око 20 потомака,
који се сви међусобно и не познају.
Ово је стога прилика да се, истина
не први пут, прикаже родословно

стабло Пешика и на тај начин, мо
жда, повежу чланови ове велике
породице.
У том контексту, на самом почет
ку ове приче треба подсетити да је
у 19. веку велики број српских по
род иц а имао члан ов е и цинц ар
ског пор ек ла. Род он ач елн иц и тих
породица су потомци великог броја
Цинцара, расељених из турском на
јездом разорених градова Влахокли
сура, Москопоље и других. Они су се
већ крајем 18. и на почетку 19. века
као трговци и занатлије населили у
српским крајевима, Кнежевини Ср
бији пре свега, али и у осталим краје
вима, поженили српским девојкама
и створили потомство које ће у сле
дећим генерацијама дати многе ис
такнуте интелектуалце, међу којима
су чланови породица Леко, Куману
ди, Пешика и још неких. Ова поро
дична историја се, у великој мери,
заснива на драгоценом документу,
који је интелектуална заоставшти

на др Драгомира Лека (1898–1972),
познатог банкара и великог патрио
те, и његових синова др Марка Лека
(1928–2005), математичара и профе
сора Универзитета, и Милана Лека
(1930–2012), професора хемије. Овај
документ под називом Силазно по
родично стабло Пешика у поседу је
писца овог текста, захваљујући род
бинс кој вез и пор од иц е Пеш ика и
Немањић са породицом Леко (неки
подаци су ипак преузети с портала
„Гени“). Овде се, наравно, прати са
мо линија родословног стабла која
води од Димитрија Мите Пешике до
његових најмлађих потомака, пра
ун ук а и чук ун ун ук а. При том е, у
овом тексту, који објављује лист За
дужбина, не може да се улази у де
таље биографија појединих чланова
ове породице, већ се прати само ге
нерална линија.
Ко је био Димитрије Мита Пеши
ка? Поуздано се зна да је био четврто
дете Константина Пешике и Кати
це Карамарковић (1815), ћерке Са

ре Карађорђевић, што ову историју
чини посебно занимљивом. Писац
овог текста, унук Данице Пешике,
одн ос но син Вел им ир а Нем ањ и
ћа (1892–1967), приредио је до сада
три прилога на тему ове породичне
историје. Једна мало позната српска
задужбина – Задужбина Михаила и
Саре Арсенијевић и Хрисанте и Ан
дре Пурића (Даница, 2009, 216-227),
бави се племенитим гестом најста
ријег детета Константина и Катице.
Једн о необ ичн о венч ањ е у Њуј орк у
– љуб ав Мио д раг а Стев ан ов ић а и
Чех ињ е Вал ер иј е Бастл (Зад ужби
на, март 2006), прилог је посвећен
жив отн ој прич и син а Ане Пеш и
ке (рођ. 1864), старије ћерке Дими
триј а Пеш ике, удат е Стев ан ов ић,
коњичког официра и ратног хероја
Балканских ратова, кога су у Њујор
ку венчали Михаило Пупин и Џон
Фротингхам. Најзад, Прилог исто
рији једне српске грађанске породи
це (Даница, 2016) дуг је сопственом
пореклу, као унуку Данице Пешике

(1866–1932), млађе ћерке Димитри
ја Пешике, удате Немањић. Ове две
ћерке, Ану и Даницу, Димитрије Пе
шика је имао у браку са Катарином,
о којој немамо податке.
Тако долазимо до другог брака Ди
митрија Пешике, брака са Мартом
Мештеровић из Земуна (преминула
1923), с којом је имао три сина, Кон
стантина Кочу (1874–1957), Анаста
са Настаса (1882–1957), банкарског
чиновника, и Јована Јоцу. Од ова три
сина, само је Константин засновао
породицу, женидб ом са Борјанком
Јелић Павловић (1887–1977), с којом
је имао четворо деце: Марту, Љуби
цу (1911–1919), Ружицу (1914–1954)
и Владимира (1917–2005). Из његове
биографије, која се нашла у заостав
штини Миливоја Павловића, сазна
јемо да је, оставши рано без оца – као
година смрти Димитрија наводи се
1907 – успео да се школује захваљу
јући бризи мајке Марте и да заврши
Грађевински факултет Велике шко
ле 1896/97. године. Имао је успешну
професионалну каријеру, почев од
Министарства грађевина па до на
челника у Дирекцији државних же
лезница, где је пензионисан 1928.
год ин е. Што се тич е њег ов е дец е,
паж њу зас луж уј у жив отн е прич е
његове ћерке Марте и сина Влади
мира. Занимљиво је да су пред Други
светски рат, према Картонима жите
ља Београда у фонду Историјског ар
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Вук, постали су изданци светородног корена и
тиме осигурали своје право на Лазарево насле
ђе. У исто време, култ Светог кнеза мученика,
предано грађен заједно са црквом након Косов
ског боја, његове потомке је издвајао од свих
политичких чинилаца тог времена и давао им
углед и моћ. Одбијен је напад Угра и склопљен
мир са Турцима. Иза свих ових одлука стаја
ла је Кнегиња Милица. Она је у периоду 1389–
1391. године одиграла историјску улогу у борби
за опстанак Лазареве Србије и право његових
наследника на Кнежеву државу. Већ 1392. го
дине ситуација се тако побољшала да кнегиња
Милица моли Дубровчане да јој пошаљу зало
жени појас да га откупи.

ЈУН
2016.

ру Великој Лаври Светог Атанасија, кнегиња је
са синовима издала повељу 1395. године чији
су поседи у Петрушкој области ослобођени од
устаљених обавеза, од којих их ослобађаху „и
вси трие ми“. Године 1398. монахиња Јевгени
ја је самостално издала повељу, којом је земљу
грешком даровану духовнику Сисоју, вратила
Великој Лаври. Повељом из 1395. године издатој
манастиру Светог Пантелејмона монахиња Јев
генија са синовима и угледном властелом по
тврдила је старе поседе и даровала нове. Међу
даровима које је приложила сама кнегиња на
лази се Богородичина црква са поседима код
Новог Брда. У повељи се кнез Лазар ословљава
са епитетом „свети“ кнез, и потврђују три цр
кве са поседима које је кнез даровао повеља
ма 1380/81, године. У ово време, повеље увек
потписује кнез Стефан као легитимни владар
у породичном савладарству, али је монахиња
Јевгенија на првом месту. Тако у повељи мана
стиру Светог Пантелејмона интитулација гла
си: „Ја благочастива и христољубива монахиња
Јевгенија, са благочастивим кнезом Стефаном и
братом му Вуком“. У повељи издатој Дечанима,
кнегиња Милица је у своје име и име својих си
нова не само вратила и даровала известан број
села метоху овог манастира, него је обновила
Дечане и тиме постала нови ктитор – обнови
тељ, односно нови оснивач манастира.
У средњовековној Србији кнегиња Милица –
монахиња Јевгенија била је позната и као писaц.
Њено књижевно стваралаштво обележено је
вредностима њеног духовног монашког живо
та. Поред рукописа као што су „Молитва матере“

стихова у повељи је присутан и утицај литур
гијске поезије и мисли Светог апостола Павла о
љубави. Молитву монахиња Јевгенија изговара
по доласку у Дечане растужена јер је видела жа
лостан призор како је дело Светог ктитора, „по
Божјем допуштењу, због наших грехова, од злог
турског народа спаљено и оборено, упропашће
но и опљачкано, а метоси отети и скоро потпуно
опустели“. Погледала је на небо „духовним очи
ма“ и помолила се Сведржитељу Богу Христовим
речима: „Ја сам с вама до краја века“. Кнегиња
се у молитви обраћа Христу у духу богослужбе
не поезије, који прима „и од нас грешних сла
вословље и службе духовне“, и подсећа на тајне
Премудрости и да је сам Христос „премудрост
очева“, по узору на Светог апостола Павла. Пове
одине 1393. кнез Стефан је стекао
љу завршава новозаветним општехришћанским
пунолетство и постао легитимни
мотивом Христа судије, који ће судити живима
владар и наследник у управљању
и мртвима, којим Свети Сава завршава Житије
земљом. Млади кнез се ставио на
Светога Симеона.
чело војске која је ратовала за Ба
У Повељи Манастиру Светог Пантелејмо
јазита. По Стефановом пунолетству, те исте
на доминирају библијски новозаветни цитати
1393. године, кнегиња Милица се замонаши
свести о божанској слави, врлинама, разуму и
ла и као монахиња Јевгенија прешла у мана
светлости из Јеванђеља по Јовану и Матеји, и
стир Жупањевац где је боравила док није за
Посланице Римљанима Светог апостола Павла.
вршила изградњу манастира Љубостиње, ње
Цитати су праћени мотивима постизања небе
не задужбине. Међутим, кнегиња Милица је
ске славе извршењем божанских јеванђељских
задржала јаку позицију унутар породичних
заповести закона Господњег: „Јер ако ме волите,
савладарских односа у вођењу државе. Моћ
рече Господ, моје заповести испуните“; потвр
и утицај њене личности остали су неокрње
дом усвојених врлина божанског разума, „Јер
ни. Под њеним руководством борба са Вуком
они, који се управљају Духом Божјим, то су Бож
Бранковићем за Лазарево наслеђе успешно је
ји синови“; и оних који су се удостојили Христо
окончана 1393/94. године, а њен углед и моћ
ве божанске незалазне светлости: „Стога и они
су расли. Тако 1395. године Дубровчани шаљу
са Христом бораве у светлости која не залази, јер
посланике да изјаве да остају
он (Христос) сам рече: ‘Где сам
при старим уговорима о трго
ја, ту ће бити и мој послужитељ’.”
вини из времена кнеза Лаза Доносила мудре и судбоносне одлуке
Кнегиња завршава цитатом из
ра и објашњавају да посланике
Старога завета да је њихов под
Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија била је једна од најзначајнијих виг проповедао и прорекао цар
нису раније слали јер су време
и најутицајнијих жена у српској историји средњег века. Током 16 годи Давид: „Блажени су сви они који
на усилна била.
на њене владавине у веома тешком и преломном времену за српски на се боје Господа и који иду Њего
род, кнегиња Милица је сву своју снагу и политичку мудрост посветила вим путевима“.
Кнег ињ а Мил иц а је са Ду
одбрани, очувању и унапређењу Србије показавши изузетну политичку
бровч ан им а пор ед фин анс иј
Повеља Великој Лаври почи
зрелост и умеће. Њено порекло из династије Немањића, савладарски по ње мотивом духовне светлости,
ских била ангажована и другим
ложај и успешно вођење државних послова, јачали су њен углед и били зах ваљуј ућ и кој ој су прор оц и
државним пословима. Дубров
важан извор њене моћи и утицаја, и то не само у српској држави Лазаре предвидели будућност. Кнегиња
чани су у јулу 1396. године го
вића. Њени државнички подвизи, неговање немањићке традиције, све Милица цитира пророка Давида
спођу Јевгенију и кнеза Стефана
тородност и култ Светог кнеза Лазара допринели су прихватању деспота који је, надахнут том светлошћу,
молили да се не прогањају њи
Стефана Лазаревића као владара свих Срба и српских земаља.
хови трговци из Новог Брда, а у
објавио: „Доћи ће сви народи и
другом писму су им захваљива
пок лон ић е се пред тоб ом, Го
ли што су се код султана заложи
споде“! Она говори о испуњењу
ли да се дубровачки трговци несметано крећу по и „Удовству мојему женик“, књижевни дар кне пророчанства идејом о цркви која је од наро
њиховој земљи. Писали су им и када се треба гиње Милице посебно се огледао у писању и из да настала – „радује се у красоти и чувањем за
ло заложити за дубровачке трговце које су Тур давању повеља. У повељама се она препознаје повести у нади да се учвршћује ради примања
ци заточили. О утицају који је кнегиња Милица не само као даровита књижевница већ и као по будућег живота, чију славу и част силно пожеле
имала у српској држави сведочи и чињеница знавалац библијске теологије и литургијске пое смо“. Говорећи о испуњењу пророчанства, кнеги
да је Дубровчани почетком 1397. године нази зије. Њени мотиви су део богатог и разноврсног ња говори и о будућем животу уводећи мотиве
вају госпођа кнегиња Рашке, а у јесен 1398. го спектра општехришћанских вредности. Она уво осећања греха, покајања, и осуђивања савести.
дине обраћају јој се као госпођа кнегиња Новог ди молитву као потку повеље, што је повезује
У пролеће 1398. године кнегиња Милица је
Брда. То сведочи да су ови најважнији привред са Стефаном Првовенчаним. Софиолошки мо морала да се упути у врло значајну дипломат
ни центри државе Лазаревића били под њеном тиви (Бог је мудрост и свуда близу, иманентан ску мисију код султана Бајазита на двор у Серу,
управом.
јер је трансцендентан) и есхатолошки мотиви и са собом је повела своју најближу сапутницу
Колико је у спољној политици, уз велике жр (смрт, загробни живот, Страшни суд, судбина чо и сарадницу монахињу Јефимију. Циљ јој је био
тве, морала да одустане од политике кнеза Ла вечанства, крај света како је написано у Библи да оправда сина, кнеза Стефана, због поступака
зара, кнегиња Милица је у земљи наставила да ји, Светом писму Старог и Новог завета), чине приликом гушења завере властеле и оптужби
влада на темељима духовног и културног насле је блиском Светом Сави. Међу њеним бројним да је сарађивао са Угрима током турског похо
ђа Немањића. Настављајући традицију нема повељама посебно су истакнуте повеље мана да на Босну, што је могло довести до одузима
њићке Србије и кнеза Лазара, она је издавала стиру Дечани и светогорским манастирима Ве ња земље Лазаревићима. Кнегиња је вештом
повеље као ктитор са својим синовима, којима лика Лавра и Свети Пантелејмон.
дипломатском акцијом одбранила сина и от
су даровани светогорски манастири Хиландар,
Повеља монахиње Јевгеније Дечанима, саста клонила ову турску опасност на Бајазитовом
Велика Лавра Светог Атанасија, и манастир Све вљена од химне и молитве, почиње химном сла двору. Тај веома важан подухват, који је успе
тог Пантелејмона, као и Високи Дечани и други вљења Цркве Христове у коју су уткани псалмски шно окончала, потврдио је њен значај у вође
манастири широм Србије. Међу манастирским стихови. Уткивањем псалмских мотива у своје њу државних послова. На јесен те године, и сам
даровима издваја се и осам цркава са припа повеље, кнегиња постиже поетску снагу изра кнез Стефан је морао отићи Бајазиту да измо
дајућим поседима. Тако је повељом 1392. годи жавања и даје визију Цркве Христове: „Волећу ли опроштај, али је морао да прихвати поновно
не, Благоверна монахиња Јевгенија са синовима те, Господе, снаго моја!... Снага моја јеси и пе јачање мајчине улоге у власти. Приликом ове
даровала цркву Светог Ваведења са припадају сма, стога певаћу те у све дане живота мога, јер посете кнегиња Милица је успела да од Бајази
ћим јој селима манастиру Хиландару. Манасти се моја душа припи уз тебе“. Поред псалмских та добије дозволу да се мошти Свете Петке Па
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правника и учесника То
пличког устанка, који је
као прат ил ац Кос те Пе
ћанца оставио драгоцен
дневн ик, кој и је њихов
најм лађ и син, Мил ив о
је, под нас лов ом Трећ и
српски устанак објавио
2007. године.
Најс тар иј и син Бор и
слав (1928–1996), јед ан
од најм лађ их учес ника
НОБ, био је политичар и
један од истакнутих пар
тијских функционера 60их и 70-их година 20. века.
Из брака са Косаром има
два сина, Бранка (1960),
правн ика и адвоката и
Ратк а (1957), спортс ког
новинара. Први, ожењен
Драганом (1959) има две
кћери, Јелисавету (1990)
и Елену (1994). Ратко, оже
њен Марином (1961), има
сина Ивана (1991) и ћерку
Мину (1993).
Слободан (1929), млађи
син, авијатичар, ожењен
Димитрије Пешика (око 1840–1907)
Бранком (1930–1989), има
сина Александра (1954–
хива Београда, на адреси у Капетан 2005) и ћерку Сању (1955). Александар
Мишиној 11, у породичној кући Пе из брака са Асијом (1952) има ћерку
шика, живели и Марта и Владимир. Катарину (1978), а Сања из брака са
Марта, као најстарија, удала се за Оскаром Шарувићем има две кћери,
др Божидара Павловића (1898–1967), Ивану (1974) и Лору (1982).

Најз ад, најм лађ и, Мил ив ој е, из
брака са Вером Радин (1932–2004),
има две кћери, Бориславу (1962), ар
хитекту, и Дијану (1970), индустриј
ског дизајнера. Борислава, из брака
са Ђур иц ом Жур ић ем, има ћерк у
Милијану (2001), ученицу, а Дијана,
из брака са Милошем Костићем, има
синове близанце, Андреја и Доротеја
(1999), ученике гимназије.
Најз ад, свој е мес то са потомц и
ма у овом родословном стаблу има
и Владимир Пешика, правник, чија
је животна прича такође карактери
стична за овај групни портрет Пеши
ка и потомака. Рођен пред сам крај
Првог светског рата, 1917. године, де
вет година после Марте, већ 1937. го
дине жени се Надеждом Михајловић
(1919–1995), завршава у међувреме
ну Правни факултет, Други светски
рат проводи у немачком заробљени
штву као резервни официр, не враћа
се 1945. у земљу, борави неко време у
Аустралији, да би се ипак вратио у зе
мљу, где је преминуо 2005. године.
Са Над еж дом има син а Ђорђ а
(1940–2005), који лозу наставља же
нидб ом са Мирј ан ом Сот ир ов ић
(1946), из ког брака су Игор (1968) и
Дина (1970). Игор, према сазнањима
аутора овог текста, живи у Канбери,
где је ожењен и има двоје деце. Дина,
удата за Драгољуба Спасића (1963),
има двоје деце, сина Владана (1995)
и ћерку Ленку (2011). И ту се завр

раскеве пренесу из Видина у Србију. Мошти су
почивале у манастиру Жупањевцу, док их мо
нахиња Јевгенија није са собом пренела у ма
настир Љубостињу.
Сви ови догађаји имали су за последицу ја
чање моћи кнегиње Милице као савладара са
значајном самосталношћу у одлучивању. То јој
је подигло углед у земљи толико да је у повеља
ма поново себе називала кнегињом и монахи
њом. Тако 1398. године издаје повељу Великој
Лаври Светог Атанасија којом манастиру враћа
одузету земљу и сама је потписује као Јевгенија
монахиња кнегиња, а у интитулацији она је „у
Христа Бога благоверна кнегиња Јевгенија мона
хиња“. И Дубровчани су сматрали да је кнегиња
Милица најважнији члан савладарства Лазаре
вића, па је у једном писму у мају 1398. године
називају „славном и свечасном госпођом“, епи
тетима којима се ословљавају владари. Овакви
односи су одржани до краја 1402. године, ка
да деспот Стефан постаје кључна личност до
ма Лазаревића.

Б

ајазитов пораз у бици код Ангоре
1402. године и његова смрт про
мениће судбину Срба. На поврат
ку у земљу кнез Стефан је свратио
у Цариград, где га је император
Византије наградио титулом деспота. Деспот
Стефан 1403. године одлучно мења политику
Србије склапањем савеза и вазални однос са
угарским краљем Жигмундом. Кнегиња Ми
лица је била против овог политичког прео
крета, али је 1404. године дошло до измире
ња мајке и сина: кнегиња је задржала статус
савладара, али сада водећу улогу има деспот
Стефан. Она је „госпођа Јевгенија“ на разре
шницама рачуна за рудничке и прибрешке
царине чије приходе је уживала до краја жи
вота. Пред смрт монахиња Јевгенија је при
мила монашки завет велике схиме и добила
ново име монахиња Јевросима. Тако је ова из
узетна жена и велики државник уздигнута и
у монаштву. Последњи помен монахиње Јев
геније налази се у две разрешнице које је она
издала 12. септембра 1405. године. У једној од
тих разрешница стоји да је документ писан
„када се господин деспот жењаше“. Непуна два
месеца после тога, 11. новембра 1405. године
кнегиња Милица се упокојила. У записима о
њеној смрти стоји: „престави се монахиња Је
вросима, подружије кнеза Лазара“.
У оцени личности кнегиње Милице савре
меник њеног доба Константин Филозоф пише:
„Достојна славе и веома мудра Милица, која је
превазилазила многе изабране матере, остав
ши, као што каже Соломон, храбра жена, имала
је све врлине, као што знају сви око ње који су
поцрпили милост из њезине руке, и који су се
надали да је приме. Али будући у толикој вла
сти, знала је и светске ствари у којима је тешко
снаћи се; и по лепоти беше не само жена, него
и Одисеј мудри у многим саветима. А ко ће по
бројати божанствене и свештене украсе и дарове
црквама и манастирима? Ко се неће задивити
гледајући такву (њезину) спрегу са онима који
гледају ка једином Богу и како делима својим
превазилази заповести; и ишла је напред на све
већа и већа дела“.
Дела њеног неуморног стваралаштва која је
оставила у наслеђе српском народу обележи
ла су доба кнегиње Милице – монахиње Јевгени
је. Српска православна црква је прославља као
светитељку преподобну Евгенију (Лазаревић) 1.
августа (19. јула), заједно са сином Светим Сте
фаном, деспотом српским.

Радмила МИЛЕНТИЈЕВИЋ

шава прича о потомцима Димитри
ја Мите Пешике, с тим што за ове две
генерације, Ђорђа и његове потомке,
нема података о њиховим професи
оналним путевима, али то није то
лико битно.

А

ко се вратимо на све
чет вор о дец е Кон
стант ин а Коч е Пе
шике, од којих је, као
што смо видели, дво
је имало потомке, можемо у јед
ном резимеу да закључимо да су
сви они имали своје животне при
че, које овде и нису могле да буду
испричане. Марта, много познати
ја у породичном кругу као Цаца,
доживела је, може се слободно ре
ћи, дубоку старост и 1999. године
преминула као Марта Злокас, по
штована од својих синова и с по
себн ом бриг ом најм лађ ег син а,
Миливоја Павловића. Сахрањена
је у породичној гробници Пешика,
у парцели 31 на Новом гробљу у
Београду. Њени синови имају ше
сторо деце, а Владимир, који је та
кође сахрањен у породичној гроб
ници Пешика, од двоје унука има
четвор о праунука. Делимично у
расејању у свету, али и на просто
ру бивше заједничке земље – Сло
бодан живи у Загребу – ови број
ни потомци Мите Пешике и нема
ју много комуникације.

Аутор овог прил ога, кој и је, као
што је већ речено у уводном делу,
нав ео три рад а пос већ ен а даљ ем
претку, Константину Пешики и ње
говој жени Катици Карамарковић,
имао је само ту амбицију да, распо
лажући одређеном документацијом
и непосредним сазнањима, остави
траг о једној великој породици, ко
ја има и своје знаменито пор екло,
али и бројне чланове у неколико ге
нерација.
Осим расејања – Слободан живи у
Загребу, ћерка Александра у Канади,
а Игор са породицом у Аустралији
– са новим генерацијама идентитет
породице коју је у два брака створио
Димитрије Пешика увелико се мењао
током 20. века. Од једне типичне срп
ске грађанске породице, са елемен
тима цинцарског порекла, чији су
представници били Јован, Констан
тин и Анастас, што је добрим делом
очувано и у следећој генерацији чији
су представници Марта и Владимир,
већ код представника треће генера
ције настају културолошка раслоја
вања и по политичкој и по верској
и по националној основи. Али, то је
једна крупна тема, у коју би мора
ли да се сместе и потомци још не
ких српских породица, цинцарског
порекла, као што су Лекови и Кума
нудијеви, чему у овом кратком освр
ту нема места.

Милош НЕМАЊИЋ
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Понедељак,
23. новембар 2015. године
У Дому Вукове задужбине, ИК Про
метеј из Новог Сада представила је
књигу Антологија Ћопић – предговор,
избор и коментари, Драшко Ређеп. О
књизи су говорили Миодраг Матицки,
Бошко Сувајџић, Ђорђе Д. Сибиновић,
Бранислав Михајлов, Зоран Колунџи
ја и приређивач Драшко Ређеп.
Петак, 27. новембар
Огранак у Великој Моштаници при
редио је Трибину посвећену Вуковој
задужбини, у Галерији Траг у Срем
чици, на којој је учествовао Славко
Вејиновић, саветник и главни и од
говорни уредник листа Задужбина.
Том приликом представио је и своју
најновију књигу Вукова задужбина у
20. и 21. веку.
Уторак, 1. децембар
У оквиру Књижевног кафеа Goethe-
-Institut-a у Београду посетиоцима је
представљено издање Вукове заду
жбине објављено на немачком језику
Вук Стефановић Караџић: 1787-18642014. Српска усмена народна башти
на. О књизи су говорили уредници
и приређивачи: Миодраг Матицки,
Бошко Сувајџић, Мина Ђурић, пре
водилац Анете Ђуровић и Милијана
Симоновић, ликовна уметница. Раз
говор је водио Бошко Сувајџић.

Субота, 9. јануар 2016. године
У Градској кући у Новом Саду, на
свечаности поводом 26 година „Про
метеја“, академику Нади Милошевић
Ђорђевић уручена је нарада „Дејан
Медаковић“ за студију о Ковчежићу
Вука Караџића.
Среда, 13. јануар
Представници Вукове задужбине, др
Миодраг Матицки, проф. др Бошко Су
вајџић и мр Љубомир Милутиновић,
зај едн о са епис коп ом раш ко-при
зренс ким и кос овс ко-мет ох ијс ким
Теодосијем, посетили су Његову све
тост патријарха српског Иринеја. Том
приликом уручили су му 23. годиште
Данице Вукове задужбине за 2016. го
дину, посвећено Косову и Метохији и
књигу Славка Вејиновића Вукова за
дужбина у 20. и 21. веку. Обавестили
су патријарха Иринеја да ће ово годи
ште Данице бити представљено у Ко
ларчевој задужбини 28. јануара 2016.
године, у 19 часова, и да ће домаћини
бити представници Призренске бого
словије. Патријарх је прихватио идеју
да следећа Даница (за 2017) буде по
свећена Србима свима и свуда и обе
ћао је своју Посланицу за Даницу на
ову тему.

2015. годину добили су: проф. др Пре
драг Бајчетић, редитељ из Београда;
Јанко Вујиновић, књижевник из Бе
ог рад а; Борко Гвоз ден ов ић, нов и
нар, публициста, писац из Београда;
проф. др Драгутин Ђукић, професор,
књижевник из Чачка; Српски култур
ни центар „Свети Сава“ из Суботице;
проф. Бојан Суђић, диригент из Бео
града; Мирослав Тохољ, књижевник
из Беог рада; Радован Мића Трнавац,
академски сликар из Беог рада; проф.
Драгослав Ћетковић, публициста, по
сленик културе из Београда, и Мио
мир Филиповић, новинар, публициста
из Сремске Митровице. Добитници
изузетне Вукове награде за 2015. го
дину су: академик Матија Бећковић,
књижевник из Београда; мр Јадранка
Јовановић, оперска уметница из Бео
града, и Гимназија из Крушевца.
Четвртак, 11. фебруар
У организацији Друштва за српски
језик и књижевност Србије, Мини
старства просвете и наук
 е Републи
ке Србије и Филолошког факултета
у Бео г рад у, свеч ан о је отвор ен 57.
Републички зимски семинар за на
ставнике и професоре српског језика
и књижевности. У оквиру семинара

Среда, 17. фебруар
На конф ер енц иј и за нов ин ар е,
одржаној у Свечаној сали Вукове за
дужбине, проглашен је овогодишњи
добитник награде „Меша Селимовић“
– Милисав Савић за роман La sans pa
reille који је објавила издавачка кућа
„Агора“ из Зрењанина.
Четвртак, 18. фебруар
Дек ан Фил ол ош ког фак улт ет а у
Бањалуци Младенко Саџак и проф.
др Душан Певуља посетили су Вуко
ву задужбину и у разговору са пред
седн ик ом Мио д раг ом Мат ицк им
договорили основе програмских ак
тивности Огранка Вукове задужбине
у Бањалуци.
Петак, 19. фебруар
У Краљеву, у Библиотеци „Стеван Пр
вовенчани“ представљена је Даница за
2016. годину и Даница за младе VIII.
Ова вредна издања Вукове задужбине
представили су Миодраг Матицки,
главни и одговорни уредник, проф. др
Бошко Сувајџић и Љиљана Симић.
Среда, 24. фебруар
У присуству великог броја учени
ка и наставника, Вукова задужбина

Управног одбора Српске читаонице
Др Јован Рашковић, и Данко Перић,
уредник издања.
Среда, 6. април
Српска академија наука и уметно
сти и Народни музеј Краљево отво
рил и су у Гал ер иј и САН У изл ожбу
„Велика краљица 1314–2014, седам
векова од смрти краљице Јелене“, ко
аутора Татјане Михаиловић, Сузане
Новчић и Емилије Пејовић. Изложбу
је отворио академик Гојко Суботић.
Четвртак, 14. април
Културно-просветна заједница Бе
ограда уручила је, на Великој сцени
Народног позоришта у Београду, 45.
Златн и бео ч уг, као и пос ебно при
знање Повељу истакнутим поједин
цима, установама и организацијама
за трајни допринос култури Београда.
Добитник годишње награде Културнопросветне заједнице Београда је акци
ја Негујмо српски језик Секретаријата
за културу града Београда, Филоло
шког факултета Универзитета у Бео
граду и Библиотеке града Београда.
Четвртак, 28. април
У Матици српској обележен је Дан

Уторак, 8. децембар
У Свечаној сали Народне библиотеке
Србије представљена је публикација
Рук ов одс тво за слав енс ко крас но
речје Аврама Мразовића, текст прве
српске реторике са изворника Мили
воја Р. Мијатова. Књига је објављена
у издању Градске библиотеке „Карло
Бјелицки“ из Сомбора, суиздавач је
Историјски архив града Сомбора, уз
подршку Вукове задужбине. Учество
вали су: Миливој Р. Мијатовић, Тихо
мир Петровић, Стојан Бербер, Миодраг
Матицки и Владимир Јерковић.
Четвртак, 10. децембар
У Дому Вукове задужбине предста
вљен а је изд ав ачка дел атн ост Ме
ђун ар одн ог слав ис тичк ог цент ра
Филолошког факултета у Београду. О
зборницима са 45. Међународног на
учног скупа и другим публикацијама
Међународног славистичког центра
говорили су: др Миодраг Матицки,
председник Скупштине Вукове заду
жбине, проф. др Љиљана Марковић,
прод ек ан Фил ол ош ког фак улт ет а,
проф. др Вељко Брб ор ић, проф. др
Зона Мркаљ, проф. др Драгана Мр
шевић, управник МСЦ-а, и проф. др
Бошко Сувајџић, заменик управни
ка МСЦ-а.
Четвртак, 17. децембар
У Свечаној сали Вукове задужбине
представљена је књига прича из сло
венске митологије Каљави коњ аутора
Весне Алексић, у издању ИК „Пчели
ца“ из Чачка. Учествовали су: Весна
Алексић, Гордана Малетић, Љиљана
Симић, Наташа Кабаница, учитељи
ца и ученици петог разреда ОШ „Пе
тар Кочић“ у Беог раду.
Четвртак, 24. децембар
У Дому Вукове задужбине предста
вљен е су две књиге из другог кол а
Едиције Србија 1914–1918. у издању
ИК Прометеј из Новог Сада и Радиотелевизије Србије – Џелатов смешак.
Непознати рат против цивилног ста
новништва 1914–1928. аутора Антона
Холцера, и Крвави траг великог рата.
Злочини Аустроугарске и њених саве
зника 1914–1918. у светлу аустријских
докумената, аутора Милоша Казими
ровића и Ханса Хаутмана. Учествова
ли су: др Момчило Павловић, Никола
Мирков, др Милош Ковић, Зоран Ко
лунџија и Милош Казимировић.

Воденица Марка Кондића
из Тршића (Јадар), 1951.
Уторак, 26. јануар
Одржана Вукова трибина посвеће
на делу Милене Милановић, културо
лога, публицисте и лексикографа. О
стваралаштву и животу недавно пре
минуле Милене Милановић, говори
ли су њени дугогодишњи сарадници,
колеге и пријатељи. Посебно су иста
кли значај енциклопедијских зборни
ка које је Милена приредила: Српски
писци у расејању 1914– 2014, Познати
српским лекари, 500 Срба који су обе
лежили XX век и Срби у свету – ко је
ко 1996/99. Трибину су организовали
Вукова задужбина и Редакција био
графских лексикона Весол.
Четвртак, 28. јануар
У Малој сали Задужбине Илије М.
Коларца Вукова задужбина предста
вила је свој годишњак Даницу за 2016.
годину, посвећену Косову и Метохији.
У програму су учествовали: епископ
рашко-призренски и косовско-мето
хијски Теодосије, Миодраг Матицки,
главни и одговорни уредник Данице,
проф. Валентина Питулић и аутори:
Рајко Петров Ного, Бошко Сувајџић,
Ратко Поповић, Горан Боричић, Дејан

Абаџијска радња у Тршићу
додељене су награде награђеним уче
ницима и наставницима. Вукова за
дужбина је, и ове године, за награђене
обезбедила своја издања.
Недеља, 14. фебруар
У оквиру Зимске школе професора
руског језика, у Руском дому, у орга
низацији Славистичког друштва Ср
бије, представљена је књига на руском
језику – Вук Стефанович Караджич.
Сербское устное народное наследие.
О књизи су говорили: проф. др Петар
Буњак, рецензент, мр Милијана Си
моновић, ликовни уредник, мср Ми
на Ђурић, уредник, и проф. др Бошко
Сувајџић, приређивач.
Понедељак, 15. фебруар
Пов од ом дес ет год ин а од осни
вањ а Устан ов е Вуков а зад ужбин а у
Љубљани, у Месном музеју Љубља
не одржана је пригодна свечаност:
„Сретењс ки конц ерт 2016“ на ком е
је наступио Мешовити хор Липа зе
ленела је из Љубљане. О раду Вукове
задужбине говорили су: Живорад Ан
дрејић, председник Установе Вукова
задужбина у Љубљани, проф. др Бо

и Дечј и култ урн и центар, у оквиру
Вуковог читалишта, представили су
у Дому Вукове задужбине Даницу за
млад е VII I, за 2016. Пор ед члан ов а
Уредништва Данице за младе, у про
граму су учествовали писци, песници
и млади аутори. У музичком делу про
грама наступио је Хор Дечјег култур
ног центра и солисти Хора Чаролија.
Програм је водила Леонтина Вукома
новић.
Четвртак, 25. фебруар
Одржане су Прва седница Надзор
ног и Друга седница Управног одбора.
На дневном реду били су Финансиј
ски извештај за период јануар–децем
бар 2015. године, као и Финансијски
план за 2016. годину, који су једногла
сно усвојени.
Среда, 2. март
Програмски одбор Вукових сабора
одржао је седницу у Свечаној сали До
ма Вукове задужбине, на којој је раз
мотрен и усвојен програм 45. Ђачког
Вуковог сабора и 83. Вуковог сабора.
Петак, 4. март
Ред акц иј а Мал ог дневн ика РТС-а
посетила је Вукову задужбину и раз
говарала са Миодрагом Матицким,
председником Скупштине Вукове за
дужбине. Посебно интересовање по
каз ал и су прем а Дан иц и за млад е,
веома важном издању Вукове заду
жбине која излази већ осам година.
Уторак, 8. март
У Гимназији „Свети Сава“ у Београ
ду представљена Даница за 2016. го
дину. Учествовали су проф. др Бошко
Сувајџић и Љиљана Симић.

Четвртак, 24. децембар
Вукову задужбину је пос ет ио Ва
сил иј е Вран ић, проф ес ор у школ и
српског језика на Saint Xavier универ
зитету у Чикагу, и са председником
Задужбине др Миодрагом Матицким
разговарао о даљој сарадњи и ширењу
мреже пренумераната на Даницу Ву
кове задужбине на простору САД.
Уторак, 29. децембар
Одржана Прва седница Управног
одбора Вукове задужбине, на којој је
размотрена Информација о активно
стима поводом Решења Комисије за
стамбена питања и расподелу слу
жбених зграда и пословних просто
рија Владе Републике Србије, а тиче
се коришћења Дома Вукове задужби
не. Управни одбор је размотрио и не
ка друга актуелна питања везана за
рад Вукове задужбине и донео више
одлука из своје надлежности.

Библиотека „Архимандрит Стефан
Јовановић“ у Тршићу

Станко Костић, Фрулаш, Рановац
Ристић, Милица Јефтимијевић Лилић
и Радослав Златановић. У музичком
делу програма учествовао је хор Бо
гословије у Призрену.
Понедељак, 8. фебруар
У Председништву Републике Србије
уручена је, педесет други пут, Вукова
награда коју додељује Културно-про
светна заједница Србије. Награду за

шко Сувајџић, председник Управног
одбора, и Славко Вејиновић, саветник
и главни и одговорни уредник листа
Задужбина. Представнике Вукове за
дужбине примио је и градоначелник
Љубљане, Зоран Јанковић. На састан
ку је било речи о подизању споменика
Вуку Ст. Караџићу у Љубљани у знак
развијања пријатељске сарадње срп
ског и словеначког народа.

Среда, 23. март
У свечаној сали Дома Вукове заду
жбине, у оквиру Трибине „Културно
наслеђе“, представљена је књига Ане
Плотникове Славянские островные
ареа л ы: арх аи к а и инн ов ац ии (Из
двојени словенски ареали: архаика
и иновације), Москва: Институт сла
вяноведения РАН, 2016. О књизи су
говорили: др Биљана Сикимић, др Љу
бинко Раденковић, руководилац три
бине, и ауторка књиге.
Четвртак, 31. март
Српска читаоница Др Јован Рашко
вић из Београда представила је у Све
чаној сали Дома Вукове задужбине
књигу Јован Рашковић у времену и се
ћању. О књизи су говорили академик
Матија Бећковић, др Сандра Рашко
вић Ивић, Здравко Јокић, председник

Библиотеке Матице српске и први
пут уручена награда „Златна књига
Библиотеке Матице српске“, коју је
добио академик Предраг Пипер, ре
довни професор универзитета, слави
ста, научник и библиограф.
Понедељак, 9. мај
Библиотека САНУ, у оквиру обеле
жавања Дана Библиотеке САНУ, по
свећеног Вуку Стефановићу Караџићу,
представила је зборник Вук Стефано
вић Караџић (1787-1864-2014), који је
уредила академик Нада Милошевић
Ђорђевић.
Субота, 14. мај
Републичко такмичење из књижев
ности за ученике основних и средњих
школа – Књижевна олимпијада одржа
но је 14. и 15. маја 2016. у Карловачкој
гимназији у Сремским Карловцима
и на Филолошком факултету Универ
зитета у Београду. У суботу, 14. маја, у
Карловачкој гимназији такмичили су
се ученици средњих школа и гимна
зија, а у недељу су се, у Карловачкој
гимназији и на Филолошком факул
тету у Београду, такмичили ученици
основних школа. Вукове задужбине
је и ове године наградила победнике
вредним књигама.
Среда 18. мај
У Вуков ој зад ужбин и одржан а је
седница Програмског одбора 45. Ђач
ког Вуковог сабора, који је одржан од
25. до 29. маја 2016. године у Тршићу
и Лозници.
Среда 18. мај
На свечаности у Народном позори
шту – Сцена „Раша Плаовић“, уручена
су признања Златна значка за 2016.
годину. Златну значку додељују Кул
турно-просветна заједница Србије и
Министарство спољних послова Ре
публике Србије – Управа за сарадњу
са дијаспором и Србима у региону за
несебичан, предан и дуготрајан рад и
стваралачки допринос ширењу култу
ре. Покровитељ Златне значке је Ми
нистарство културе и информисања
Републике Србије.
Четвртак, 19. мај
У крипти цркве Светог Марка у Бе
ограду представљена је књига Жарка
Димића Споменица карловачког Со
кола 1904–2015, друго допуњено из
дање, коју је објавила ИК Прометеј
из Новог Сада. О књизи су говорили
др Никола Жутић, мр Предраг Мио
драг и аутор.

Приредила Душица МАТИЦКИ
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Из историје српског
позоришта

ИСТАКНУТИ НОСИОЦИ СЕОСКЕ ПЕВАЧКЕ
И СВИРАЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ У СРБИЈИ

Поуздани
чувари народне
уметности
Миросава Мира Прокић,
традиционални
уметник из Шаторње
код Тополе

неких од ових песама – као антоло
гијски примери сеоског певања у Шу
мадији, нашли су се у саставу звучних
архива водећих националних култур
них и научних институција, а неки од
њих су и објављени (на компакт диску
Шта се чује кроз гору зелену – тради
ционално певање и свирање у Горњој
иросаву Миру Про Јасеници, прир. Ј. Јовановић, Музико
кић, рођену Петро лошки институт САНУ, Београд 2007).
вић у Доњ ој Ша
Репертоар Миросаве Мире Прокић
торњи 1922. годи је веома широк и обухвата песме ста
н е, п о з н а в а о ц и рије традиције, које се могу певати
традиционалног певања и обичаја солистички и у групи – и то у бордун
опленачког краја већ дуго година ском, хетерофоном и хетерофоно-бор
знају као тетка Миру. Она је, пре дунском двогласу, затим песме новије
ма нашим сазнањима и немалом традиције, на бас, и песме градске и
теренском искуству, једна од најда варошке провенијенције. Захваљују
ровитијих певачица традиционал ћи њеном дару и певачкој вештини,
них песама са простора Шумадије. као и бројним запаженим јавним на
ступима сеоске групе са њом као со
Одмалена је имала прилику да од листкињом, њено умеће је брзо било
старијих чује и усвоји различите пе препознато у ширим круговима љуби
сме које су у доба њеног детињства теља и проучавалаца нематеријалне
увелико биле у живој извођачкој прак баштине овог краја.
си. Музички је изузетно надарена, као
Посленици у култури града Тополе
и њен брат, Ђурђе Ђура Петровић (од Миросаву Прокић су радо и са поно
личан свирач на усној хармоници и сом препоручивали истраживачима
на двојницама), са којим је у младо нар одног живота и обичаја, посеб
сти често и певала заједно. Народне но музике; деценијама су њен дом у
песме из свог окружења увек је усва Шаторњи посећивали припадници
јала и памтила с лакоћом. Прву песму чак четири генерације српских етно
коју је научила као дете примила је од музиколога и етнокореолога. Они су
своје бабе, Петли поје, зора забељује, имали прилику и привилегију да са
редак пример песме таквог садржаја њом разговарају и од ње забележе по
у њеном родном крају. Све до данас датке о традиционалним песмама, о
она непогрешиво распознаје и изво игри, а понекад и о инструменталном
ди различите мелодијске моделе (гла музицирању. Уз казивања, Миросава
сове: сватовски глас, жетелачки глас) Прокић је истраживачима увек дава
који карактеришу одре
ла много више: преноси
ђен е вок алн е жанр ов е
ла им је део свог богатог
– свадб ени, жетелачки,
животног искуства.
прелски, уз комишање,
Мир ос ав а Прок ић је
као и других, које су се
врло поуздан казивач. С
могле изв од ит и у раз
друге стране, песме које
личитим свакодневним
она пева увек имају јед
приликама.
ну пос ебн у атм осф еру,
С друге стране, на њен
свака од њих поседује за
развој као традиционал
себан, сасвим специфи
ног уметника посебно је
чан „кључ“ и у идејном и
утиц ао прог рам Рад ио
у естетском смислу. Зато
Бео г рад а ток ом друг е
је њена улога као народ
пол ов ин е ХХ век а, ну Миросава Мира
ног уметника изузетна и
дивш и реп ерт оа р срп Прокић
за само бележење песа

М

Самоуки извођачи народних песама
У Задужбини је покренута рубрика посвећена самоуким музичарима –
даровитим певачима и свирачима из сеоских средина у Србији, о којима
се у јавности углавном не говори много. На њиховом знању, искуству и
вољи да их пренесу и поделе са другима, темеље се сва етномузиколошка
истраживања и објављени радови. Снимци њиховог певања, свирања и
казивања ослонац су младима који усвајају законитости традиционал
ног музицирања, а истовремено у његовим оквирима спознају слободу
изражавања и поимања света. Посвећеност и племенитост које красе
ове изузетне личности оплемењују свакога ко са њима ступа у контакт
и слуша њихову музику.
ских варошких и градских, народних
и ауторских песама. Ове мелодије, са
свим другачијег карактера, даха, из
вођачких захтева у односу на сеоске,
Мир ос ав и Прок ић су пос ебн о дра
ге и привлачне, нарочито као своје
врстан изазов у извођачком погледу.
Изванредан слух, музикалност, а уз
то и природни дар који подразуме
ва висок ниво техничке спремности,
омогућили су јој да с лакоћом савла
да интонативне задатке градских пе
сама, које и данас пева са љубављу и
посвећеношћу.
Значајан моменат за афирмацију
саме Миросаве Прокић у ширим кру
говима зналаца и поштовалаца, што је
повратно утицало и на пораст њеног
угледа у самој Шаторњи, било је осни
вање изворне женске певачке групе у
селу почетком седамдесетих година
ХХ века ради представљања тради
ционалног сеоског певања у Шатор
њи на манифестацији „Сусрети села“,
у то време популарној и утицајној.
Као солисткиња групе, заједно са по
којним Даринком Даром Николић и
Станимирком Цајом Васић, као и са
и дан ас активном Мир ос ав ом Ми
ром Ранковић, наступала је на реги
оналним и републичким смотрама
нар одн ог ствар ал аш тва, дон ос ећ и
са својим другарицама увек врхун
ске интерпретације традиционалних
сеоских песама. Ови наступи су про
мов ис ал и пев ачко нас леђ е Шатор
ње и опленачког краја и омогућили
да се традицион
 ално певање може
и звучно забележити; аудио снимци

ма, и за могућност њиховог усвајања,
учења од стране млађих генерација, и
поновног извођења, уз естетски осло
нац врхунског ранга и угледа. Може
се са сигурношћу рећи да је својевр
стан „лан ац“ прен ош ењ а њен е ве
штине и репертоара већ успостављен
(личним ангажовањем ауторке овог
текста, њеним учешћем у раду певач
ке групе „Моба“ и њеном сарадњом
са младом женском певачком групом
КУД „Опленац“ из Тополе). Данас се
неки од најупечатљивијих примера
старе вокалне традиције Шумадије,
као што су бројаница на глас са почет
ним стиховима Ој дивојко, миле моје /
За планином заноћило стадо, или же
телачка Јутрос рано сунце огрејало на
репертоарима ових ансамбала.
Миросава Мира Прокић је својевр
стан узор и кад је реч о женама но
сиоцима сеоске певачке традиције.
Потребно је рећи да је она још као мла
да жена учествовала у једној позори
шној представи у Шаторњи, чиме се
већ тада издвојила из родног стерео
типа средине у којој живи. Њена упор
ност, чврстина, снага личности која је
преовладавала, уз подршку њеног су
пруга Војислава, помогла је да се у селу
одржи као извођач, али и да освоји спе
цифично поштовање и углед у очима
својих сународника. Зато је Миросава
Прокић пример изузетне стваралачке
личности, која је, у свом времену, успе
ла да задобије јединствени идентитет
традиционалног уметника, певача, у
пуном смислу те речи.

Јелена ЈОВАНОВИЋ

Зоран Т. Јовановић,
„Драматуршки огледи“.
Нови Сад, Позоришни
музеј Војводине, 2014,
428 стр.

В

редан истраживач исто
риј е српс ког поз ор и
шта Зоран Т. Јовановић
аутор је замашних сту
диј а и књига: Поз ор и
шно стваралаштво Михаила Кова
чевића (1992); 125 година Народног
позоришта у Београду са Рашком Јо
вановићем и Олгом Милановић (Бе
оград, САНУ, 1994); Народно позори
ште Дунавске бановине (1996); На
родно позориште Краљ Александар
Први у Скопљу 1913–1941 (Нови Сад,
2005); Позоришно дело Милана Гро
ла, као и низа монографија о савре
меним глумцима. Приредио је дела
Велибора Глигорића, Јована Путни
ка, Слободана А. Јовановића, Миха
ила Ковачевића, Драгољуба Влатко
вића, Душана Михаиловића, Мила
на Грола и Станислава Бајића.
У књизи Драматуршки огледи са
брао је двадесет и осам радова наста
лих последњих двадесет година који
су објављени у разним публикација
ма. Поделио их је у пет целина: По
зоришници из прошлости, Књижевна
дела на сцени, Сценске судбине, Позо
ришни историчари и теат
 ролози и
Новосадски позоришни круг.
У првом одељку бавио се Николом
Бор ојевићем, који је на Ријеци био
зачетник и главни организатор позо
ришног живота од 1850. до 1859. годи
не. Комбинујући новинарске чланке,
преписку и архивску грађу, показао
је развој овог, готово непознатог позо
ришника са средине 19. века. Такође
је обрадио позоришни рад Милована
Глишића, као деловање дружине Фо
тија Иличића (1846–1911).
Иличић је као управник позоришне
дружине деловао скоро четрдесет го

дина (од 1872. до 1909) путујући по
Србији, Босни и Херцеговини и Хр
ватској. Поред анализе и позоришног
репертоара ове дружине, Јовановић
пиш е и о Илич ић ев им драмс ким
делима (13 на броју), адаптацијама
(драматицазијама), са углавном на
ционалном, патриотском тематиком
(12 „историјских слика”, „историјских
црта”), које већим делом нису сачу
ване из разлога што их је љубоморно
чувао само за своје позориште и није
дозвољавао да се преписују.
У овом одељку налази се и текст о
турнеји по Америци дружине глумаца

Зоран Т. Јовановић
Луке Поповића (1878–1915). Захваљу
јући сачуваној рукописној Попови
ћевој Спомен-књизи, која се налази у
оставштини Ристе Одавића (Архив Ср
бије), Јовановић је реконструисао тур
неју по српским енклавама у Америци
(Кливленд, Њујорк, Детроит, Сент Лу
ис). Извештаји о овом деловању Луке
Поповића објављивани су за време са
мог гостовања у београдској штампи
тога времена. Најревноснији извешта
чи били су непознати (потписивали су
се разним иницијалима и псеудони
мима: Dim., Д. К., Стари бака) у Три
буни (1911), Правди (1912) и Штампи

(1912). Делови Спомен-књиге Луке По
повића објављени су у листу Правда
(1912), под насловом Српство у Амери
ци. Из споменице г. Луке Поповића.
Даље следе текстови о раду Брани
слава Нушића у Панчеву, позоришној
делатности Милана Грола, деловању
знач ајн их управн ика поз ор иш та у
Београду, Новом Саду и Скопљу (Бра
ниславу Војиновићу и Велимиру Жи
војиновићу), као и скопском глумцу
Пери Јовановићу.
У другом одељку налазимо преглед
драматизација и драмских дела Ра
доја Домановића, Стевана Сремца и
Јанка Веселиновића.
Следећи одељак је посвећен сцен
ским судбинама, сценским адапта
цијама појединих дела: Стеријиним
Род ољ упц им а, Пер и Сег ед инц у Ла
зе Кос тић а, Јаз авц у пред суд ом Пе
тра Кочића, Косовском боју у српској
драмској књижевности, као и забора
вљеним драмским делима Тодора Љ.
Поповића (Капетан-Пантелијина по
сла), и Чеде Поповића (Канцеларијско
време). На примерима Тодора Љ. По
повића и Чеде Поповића, Зоран Т. Јо
вановић је показао како је политика
утицала на репертоар Народног позо
ришта у Београду.
Четврти одељак посвећен је позори
шним историчарима и театролозима
које је Јовановић лично познавао, по
чев од Боривоја С. Стојковића и Слобо
дана А. Јовановића, преко Станислава
Бајића и Драгољуба Влатковића, до
Душана Михаиловића.
Пет и одељ ак пос већ ен је нов о
садс ким поз ор иш ним сав рем ен им
ствараоцима: Станоју Душановићу,
Милошу Хаџићу, Стевану Шалајићу
и Мирку Петковићу.
На крају књиге дат је позоришни
портрет Зорана Т. Јовановића у коме
се налазе записи о наградама, ауто
биографски записи и библиографија
његових радова од првог из 1977, до
наших дана. Књига је обогаћена илу
стративним материјалом, понајвише
фотографијама на којима се налазе
значајне личности културног и позо
ришног живота.

Станиша ВОЈИНОВИЋ

НОВА КЊИГА

Мале приче о Вуку Караџићу

Н

ов а мон ог раф иј а др
Бранк а Златк ов ић а
– Мал е прич е о Вук у
Караџићу (од 1878. до
1824), са Вуком у жи
жи и логичним „линковима“ који у
свеукупну причу уводе различите
актере, доноси много тога мало оче
киваног. Вук Стефановић Караџић
свакако јесте једна од великих лич
ности српске културне и историјске
прошлости.
О њему, о животу и делу, писано је
много, и површно и веом
 а докумен
тов ан о. Обимн е мон ограф иј е о Ву
ку написали су Љубомир Стојановић
и Миодраг Поповић. Вуковој језич
кој реформи, грађењу и обликовању
књижевног језика, Меша Селимовић
је посветио једну од својих најзани
мљивијих књига. Мноштво студија,
поготов о мањ их прил ога, пос већ е

Општа слика Вуковог деловања пре
пуна је датума, наслова, имена.
У књизи Мале приче о Вуку Кара
џићу (од 1878. до 1824) др Златковић
је одлучио да не осветљава Вуков жи
вот и дело истичући у први план да
туме, набрајајући имена, наслове, јер
те „чињенице“ не помажу много ства
рању особене, а нужне, сложене сли
ке једнога времена, актера који су га
деловањем обележавали, узајамним
одн ос им а кој и управ о инт ера кц и
јом доприносе „тродимензионалној“
представи свакога од њих.
Следећи поступак који је са великим
успехом применио у магистарској,
потом и у докторској дисертацији, др
Бранко Златковић је, пажљивим иш
читавањем мемоарских записа, исто
ријских списа, сећања, фрагментарних
присећања и записа сведока и судео
ника – утиснуо у слику Вуковог време
на неопходну људскост, „крв и месо“.

Узбудљива монографија
Др Бранко Златковић је, пажљивим ишчитавањем мемоарских записа,
историјских списа, сећања, фрагментарних присећања и записа сведо
ка и судеоника, дозволио себи да монументалну фреску прве половине
деветнаестог века, начињену помоћу анегдота и њима блиских „једно
ставних облика“, иронично и двосмислено именује као Мале приче о Вуку
Караџићу. Настојећи да оствари што сложенију, сликовитију и речити
ју слику времена, аутор је сучелио, каткад и сукобио, личности које су,
укључујући и самог Вука, стварале историјску, политичку, друштвену и
културну фреску нове Србије у настајању.
но је Вуковом доприносу сакупљању
народних умотворина, обимном лек
сикографском раду, доприносу исто
риографији Првог српског устанка и
раздобља владавине кнеза Милоша,
кнеза Михаила, уставобранитеља, до
приносу проучавању живота, обича
ја и веровања српског народа. Чини
се да ни један аспект Вуковог ком
плексног језичког, литерарног, исто
риографског и етнографског рада није
остао неиспитан, темељно непроучен.

Дозволио је себи да монументалну
фреску прве половине деветнаестог
века, начињену помоћу анегдота и
њима блиских „једноставних облика“,
иронично и двосмислено именује као
Мале приче о Вуку Караџићу. Настојећи
да оствари што сложенију, сликовитију
и речитију слику времена, др Златко
вић је сучелио, каткад и сукобио, лич
ности које су, укључујући и самог Вука,
стварале историјску, политичку, дру
штвену и културну фреску нове Србије

у настајању. Један поред другог, један
уз другог, један против другог ту су се
нашли поред Вука, књаз Милош, Сима
Паштрмац Амиџа, Иван Југовић, Сте
ван Стратимировић, Доситеј Обрадо
вић, Сима Милутиновић, Димитрије
Давидовић, Димитрије Фрушић, Сте
фан Живковић, Јернеј Копитар, Јован
Хаџић и други. Здружени, сучељени,
каткад сукобљени, приказани су као
обични људи са врлинама и манама,
често недовољно свесни улоге коју
ће им касније доделити и „зацртати“
историја (политичка, литерарна, кул
турна, страначка, династичка).
Благодарећи одличном познавању
релевантне историјске и књижевне
грађе, темељном познавању стручне
лит ер ат ур е, паж љив ом, анал ит ич
ком ишчитавању, аутор је умео да и
између редова препозна садржај ко
ји је проистекао из сувремене анег
доте, из шаљиве или поучне приче,

На корицама
књиге:
силуета Вука
Стефановића
Караџића
непознатог
аутора из
1848. године

из узгредног записа. Приступивши
анал из и грађ е на мод ер ан нач ин,
др Бранко Златковић је начинио уз
будљиву монографију која битно до
приноси спознавању првих деценија
настајања нове српске државе и уче
сника тог процеса. Ова монографија
јесте капиталан, а свакако изузетан
(веома писмен!) допринос и историј
ској и социокултуролошкој науци, као
и педагошкој пракси.
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Антологија Ћопић
или Анђео историје
Поводом 100. годишњице рођења Бранка Ћопића
(1915–2015), у Вуковој задужбини представљена је
књига „Антологија Ћопић“, за коју је предговор, избор
и коментаре сачинио Драшко Ређеп. На трибини је
учествовао Бошко Сувајџић, чије излагање
доносимо у прилогу
„Увек сам имао исту тему: моја тема је
био живот, ништа друго.“ (Гогољ)

В

алтер Бенјамин је у есе
ју О појму историје из
1940. слику Паула Клеа
Ang el us Nov us схват ио
као Анђ ел а истор иј е.
Према том схватању, Анђео би же
лео да помогне људима који су оп
хрвани свеколиким бригама. Но из
раја дува јак ветар који анђеле тера
у будућност. Ако је Бенјаминов Ан
ђео историје „ужаснути посматрач
нагомилавања рушевина“, а „Зло
срећни анђео“ великог источноне
мачког песника и драмског писца
Хајнера Милера друго име за обез
личеност историје и историју људ
ске обезличености, ако је „Милосрд
ни анђео“ из 1999. године лепет че
личних крила апокалипсе, онда је
Ћопићево дело, упркос свему: тиха
роморанка наде, Анђео човечности,
детиња посланица љубави, страх од
губитка потоње илузије и страва од
наслућеног бесмисла.
Леп о и страш но род су најр ођ е
нији. „Јер лепо није ништа друго до

страшнога почетак“, вели Рилке у Де
винским елегијама. „Гогољев смех, то
је човекова борба с ђаволом“, конста
тује Дмитриј Мер ешковски у гени
јалној студији Гогољ и ђаво. Смех је
Бранков пак одбрана од ужаса и де
мона који су навирали из спољашњег
света, који су куљали као ситничави
чиновници зла, као гласноговорници
идеје болести ума и расапа тела. Го
гољев смех је страшан, Бранков ми
лосрдан. Смех који изазива дуб оку,
бескрајну, неизлечиву тугу, неутешну
самилост према „човековом човеку“,
како би то рекао Оскар Давичо.
У врсном и вртном избору Драшка
Ређ еп а, у баш ти реч и из предгов о
ра „Боја слеза, глас детињства, време
бегунца“ у Антологији Ћопић, апо
строфирани су страх и нада као два
основн а пое тон им а Бранков е лир
ске прозе, јер је „овај велемајстор на
шег смеха, нашег подругивања, иначе
тако безопасно дечачки раздрагано,
управ о страх и над у став ио унеко
лико напоредо у наслову једне своје
проз е“. Изврсно угођ ена атмосф ера
ћопићевског стила налагала је Ређе
пу приповедање мање разбарушено
него обично, пригушено, тихо, старин

Трибина у Вуковој задужбини, одржана 23. новембра 2015,
посвећена Бранку Ћопићу
ског кова. Појмови тихости и кротке,
уплашене храбрости, која проистиче
из страха, и расте напоредо са њим,
у основи су Ређеповог виђења Ћопи
ћеве човечности. Ово је поглед иско
са, из прикрајка, налик на Бранков,
помало шеретски и сентименталан,
повише ужаснут. Све је овде дотакну
то, и приповедачко мајсторство, и ин
тимна присност међу људима (међу
нељудима је не може ни бити), и је
зичко творење у матрицама завичај
ности („Ћопић је посвуда био у свом
завичају говора и песме“).
И поред тога што је с правом осудио
брзоплетост којом је књижевна кри
тика осуд ил а Бранка на зав ич ајн у
анегдоту и на сликовити детаљ, жи
вописну згоду из подгрмечког амби
јента, Драшко Ређеп није одолео да не
обогати ову антологију личним уви
дима и анегдотским детаљима које
приповеда из прве руке, попут оне
седељке у Јелкином бидермајеру, ка
да су заједно седела три академика.
Прича јесте за богове: „Овде, у Јелки
ном бидермајеру, на моју опаску ка
ко седе заједно три академика (Цирил
Космач, Ацо Шопов и Бранко), самои
роничан до дна, са генетском жељом

да му досетке буду и упамћене, и пре
ношене с колена на колено, још у по
некој преосталој башти слезове боје,
пресудио је без зазора: ’Ја бих волио
да до паса будем академик, а од паса
надоле академац’.“
Управ о су ређ еп овс ки сус рет и са
Бранком и сведочења о тим сусрети
ма ексклузивна привилегија којом
су даровани читаоци ове антологи
је. Разговор Ређепов са Бранком на
смотри Мермер и звуци у Аранђелов
цу који је вођен 31. јула 1971. и обја
вљен у „Књижевним новинама“ исте
године представља једну од најдир
љивијих Бранкових исповести и нај
уп еч атљив иј их стран иц а о Бранк у
написаних.
У Антологији Ћопић мање се суо
чавамо са Бранком као са вечитим
дечаком наше литературе, као са не
смиреним њеним лахором, чистотом
лирске павети, тугом изгубљеног де
чаштва. Више као са њеном савешћу.
Управо је једно од основних осећања
која Бранкова појава у српској књи
жевности побуђује сугестија интимне
присности, лирске лепоте и неутешне
и необјашњиве туге над удесом чо
векова постојања. И ова антологија

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
У БЕОГРАДУ

Путевима змајева
кроз Голубац
Светски дан приповедања – 20. март био је прави
моменат за представљање прве мобилне апликације
о древним легендама из североисточне Србије

В

Представљање пројекта „Путевима змајева кроз Голубац“

еом
 а стара усмена пре
дања сачувана су у мно
гим крајевима Србије и
вред ан су део нем ате
ријалне баштине, којој,
нажалост, прети изумирање ако се
наредних неколико година не забе
леже и не подстакне њихово очува
ње. Народна библиотека „Вељко Ду
гошевић” у Голупцу и Кластер пу
тева културе Завода за проучавање
културног развитка – ЗАПРОКУЛ у
Београду позвали су све заинтере
соване да помогну у прикупљању

најб ољих предања североисточне
Србије.
Светски дан приповедања – 20. март
био је прави моменат да 18. марта За
вод за проучавање културног развит
ка у Београду приреди представљање
прве мобилне апликације „Путевима
змајева кроз Голубац”, на којој је забе
лежен део прича казивача из тог кра
ја Србије, а које се вековима преносе
с колена на колено. Приче и древне
легенде из Голупца, места где је Ду
нав најшири и где тврђава Голубачки

град вековима чува многе тајне, могу
се пронаћи на Гугл плеју, уз помоћ и
штампаног упутства.
Заинтер ес ован и тако могу да от
крију како је проклета Јерина гради
ла Голубачки град, како изгледа змај
са Дунава, зашто је опасно нагазити
на „вилино коло”, како суђенице од
ређују људску судбину, зашто се у се
лу Пожежино многи још живо сећају
прича о вампиру Малом Мики, а пла
ше тодороваца и Тодорове недеље. О
свему томе причају старији људи из
голубачких села.

Присутни на представљању има
ли су јединствену прилику да погле
дају дуже верзије тих очаравајућих
народних предања, које су увод у бу
дући документарни филм. Учесници
представљања били су Мануела Граф,
генерални менаџер Кластера путева
културе ЗАПРОКУЛ, Јелена Петровић
и Марија Живановић из НБ „Вељко
Дугошевић” у Голупцу, и проф. др Љу
бинко Раденковић из Балканолошког
института САНУ. Публика је такође
уживо чула и баку Драгицу Попић из
села Добра код Голупца, проглашену

Календар – хроника завичаја
Станко Костић, ликовни
уметник фотографије,
сачинио је у колору завичајни
КАЛЕНДАР ЗА 2016. ГОДИНУ,
узоран у информативном,
документарном и
уметничком смислу

К

алендар (calendarium) је врло ста
ра практична публикација, ко
ја има занимљиву историју на
станка и развитка. Основна њего
ва намена је рачунање времена.
Сматра се да је први научно заснован кален
дар увео Јулије Цезар (46. год. п. н.е) и по ње
му се назива јулијански (година има 365 да
на, а свака четврта година, преступна, има
366 дана). Постоје и: грегоријански календар,
јеврејски календар, хришћански календар (по
Библији), итд.
Календарима се утврђују годишња доба, рав
нодневице, празници (верски и државни, стални
и променљиви...), а савремени садрже и историо
графске податке (настанак етноса, миграције, ра
тови, верски, културни и историјски споменици,
државници, познате личности, научници и умет
ници. На пример, Лички календар, С.К. и Н.В, СКД
„Просвјета“, Загреб, шездесете године прошлог

века). Постоје и тематски календари, спортски,
јубиларни, вечити или стогодишњи (народни
обичаји, веровања, пословице и загонетке, сла
ве и крсне славе, литије, заветине, постови, цр
квене славе, сабори, вашари... са сановницима,
хороскопима итд). Хроника (hronos) је књижев
ни род, припада византијској историографији и
значи бележење, а завичај треба схватити у ши
рем значењу (родно село, град, област...).
Станко Костић (1964), ликовни уметник фото
графије, сачинио је у колору завичајни КАЛЕН
ДАР ЗА 2016. ГОДИНУ, узоран у информативном,
документарном и уметничком смислу. Кален
дар је компонован с великом љубављу према
историји, природним лепотама, традицији и
обичајима завичаја. Основна порука је у фор
ми лирске песме у прози. Завичај нису „само
обронци Хомољских планина/ кроз које теку ви
југаве реке/ стишка равница/ чија утроба недри
најквалитетније пољопривредне плодове,/ не
прегледна брда обрасла багремовим шумама./
Ту су и косе засађене виноградима и шљивари
ма,/ цветне ливаде пребогате медоносним нек
таром./ А ту су и станишта многобројних риба,/
птица и дивљачи./ Чине га и људи који у њему
живе/ са својим навикама и обичајима.“
Јануар је дочаран манастиром Витовница у
снежном амбијенту (задужбина краља Милути
на из 14. века), Горњак и Решковица (кнез Лазар,
14. век) и Благовештење (деспот Стефан Лазаре
вић, 14. век). Фебруар је илустрован хомољским
врховима, Трестом и долином реке Мелнице
још под снегом. Март дочаравају привељи у Ра
шанцу, Кнежици и Трновчу. Април је дочаран

стадима оваца и коза и младим фрулашем (Ра
новац, Кладурово, Ћовдин). У мају се славе Вас
крс и Ђурђевдан: лепота, младост и љубав, нови
живот. У јуну су детаљи, панораме Петровца на
Млави кад је од села, одлуком кнеза Милоша
1860. године, постао град. Јул је представљен
плодоносним пољима већ у зрењу (Рашанац,
Орљево, Ћовдин). Август је крунисан лепотама
бање Ждрело. Септембру припада стара архи
тектура (већ начета зубом времена). Октобар је
добио недостижне лепоте Млаве. Новембар већ
садржи смирај и јесење мотиве (Рашанац, Кла
дурово, Рановац). Децембар симболизују снежни

Етнопарк Тулба – Пожаревац.
Кућа (дурунгара, 1880), пресељена
из села Мелница
водопади река, побелеле борове шуме и завејани
путеви. Сваки снимак прати објашњење у леген
ди. И, најзад, у форми мозаика су (18 прилога)

проистиче из осећања губитка. Из ње
исијава Бранково подаништво чове
штву те необу з дан и прил ив страха
пред апокал ипс ом кој а је, свед оц и
смо том е, добрано узела маха: „Ба
ук популарности и усрдне заводљи
вости претпостављеног читаоца све
мање препокривају живост, неуни
штиву плазму неспокоја овога кла
сика, овог дечака, овог бегунца, овог
бојовника, овог шерета, овог сатири
чар а, овог над ас ве храб рог тум ач а
оног другог мишљења у временима
суровим, декретима коначним, пре
судама извршним. Оног коме је от
прв е бил о нам ењ ен о да наш ег Дон
Кихота препознаје и упознаје са сви
ма нама, изблиза, без околишења и
патетичког верзала“, наглашава Дра
шко Ређеп у предговору.
Антологија Ћопић се надовезује на
низ својих врсница из отмене еди
ције Прометеја. Ту су и Антић, и Ма
тић, и Црњански, и Исидора, и Вељко,
и Чиплић, и Тишма, и Капор и др. Не
можемо се отети утиску да је основ
ни критеријум за уређивање ових ан
тологија једно лирско промишљање
историје и поимање времена, и јед
но пос ве трад иц ио н алн о схватањ е
модерности.
Равнајући се према двема основ
ним људским потребама, тако сушта
ствено неспојивим у једну заједничку
идеју, потреби за стваралачком слобо
дом и потреби за друштвеном прав
дом, Бранко се нужно морао урушити
у себи самоме. Тачније, није се уру
шио Бранко, урушио се мост под њим,
и небо над њим, и река под тим небом,
и корито под том реком. Није Бранко
скочио са моста, сугерише књига ко
ја је пред нама, нити су га гурнули.
То га је смртоносни Анђео историје,
спуштајући ледене ветрове на људе,
одувао из раја у будућност.


Бошко СУВАЈЏИЋ

за најбољег народног приповедача на
конкурсу за прикупљање прича и ле
генди североисточне Србије. На рас
пис ан и конкурс стигло је скор о 20
записа, што је изузетан успех будући
да су многи људи у Србији на причање
древних предања давно заборавили.
Стручна комисија је претходно иза
брала изворне записе и обишла неке
од приповедача, а резултат је настанак
наведене јединствене апликације.
Покровитељи пројекта су општина
Голубац, Министарство културе и ин
формисања и Министарство трговине,
туризма и телекомуникација Србије.
Културно-туристичка рута „Путевима
змајева кроз Србију” покренута је за
хваљујући истраживању ЗАПРОКУЛ-а,
а кроз њу су представљене могућно
сти за развој културног туризма.
Све наведено мотивисало је више од
40 установа културе, туристичких ор
ганизација, привредника и чак шест
факултета да оснују Кластер путева
културе, у коме je и Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић” у Бе
ограду. Петочланом Управном одбору
Кластера председава проф. др Јован
Попеску са Факултета за туристички
и хотелијерски менаџмент Универзи
тета Сингидунум у Београду.

Димитрије СТЕФАНОВИЋ

представљене лепоте и карактеристике завича
ја: стари занати, воденице, грађевине, прелепе
девојчице окићене венцима, обичаји, прошлост
и садашњост. Све је идилично: планински врхо
ви, долине и реке, али ту су и запуштени салаши
– а деце је све мање. Наши арбајтери баш могу
да се хвале лепотама завичаја.
Костић мисли изражава сликом, али мисли
имају и позадину и не треба их схватити буквал
но. Посвећеност и оданост, очараност лепотама
Млаве и Хомоља, споменици прошлости, љубав
према завичају, али осим тих врлина као да се
провлаче забринутост, туга и стрепња.
Кос тић има бог ат у уметн ичк у био г раф и
ју: виш е од 80 кол ект ивн их и око 45 сам о
сталних изложби у земљи и иностранству (од
Петровца, Сирогојна и Београда – до Стразбура
и Варшаве. Добитник је три годишње награде
УЛУП УДС-а. Фот ог раф иј е и реп ортаже обј а
вљивао је у бројним листовима и часописима.
Основна преокупација су му култура и тради
ција Србије. Допринео је великом угледу Бра
ничевске епархије (Шестсто година манастира
Манасије, Манастири долине Млаве, Небеска
ризница сведочанства епархије Браничевске,
каталог изложбе Хиландар), а овековечио је и
српске светиње и манастире у Румунији. Добит
ник је Грамате Браничевске епархије и Призна
ња „4. јун“ општине Петровац на Млави. Легат
Станка Костића од 30 уметничких фотографија
плус 7-10 слика, завештан је Завичајном музеју
у Петровцу на Млави.
Уметничка склоност се не може скривати. Ис
казује се чак и у наоко техничкој опремљености
обичног календара. Прави уметник, таленто
ван, и обично чини необичним. Његов таленат
уметника фотографије тек ће се исказивати у
будућности.

Радомир ЖИВОТИЋ
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Знаменити Србин
из светске дијаспоре

ЗАПИС ПОТОМАКА СТАНОЈА
ГЛАВАША ИЗ СМЕДЕРЕВА

Како је Вељко
Петровић постао
Хајдук Вељко
Када би лавови проговорили
не би могли другачије него
као Станоје Главаш, Вуле Илић
Коларац, кнез Максим и,
наравно, Хајдук Вељко

В

ељко Петровић је рођен у Леновцу
код Неготина. Његов отац Петар, са
синовима Милутином и Миљком,
решио је да се одсели даље, јер се
сеоски субаша загледао у његову
ћерку Дуду. Вељко остаје код ујака Пауна, где
је био чобанин код Пазванџије, али не заду
го. Због сукоба са двојицом Турчина, морао је
да напусти Леновац.
Извесно време проводи код богатих турских
породица, служећи им храну за трпезом (агџи
ја). Па, како је и ту због своје дрскости одбио
послушност, одлази у једну берберницу. Већ по
знати хајдук, Станоје Главаш, са својом четом се
задеси у граду Пожаревцу, па пошто се тамо че
сто бријао он сврати у берберницу да обави тај
посао. Познато је из предања да је Главаш имао

Хајдук Вељко, слика Уроша
Кнежевића, 1853.
преку нарав и да је за најмању непослушност
могла да оде глава с рамена. Због те његове пре
ке нарави, нико се није латио бријача, али, на
опште изненађење свих присутних, пријави се
један нови ученик кога до тада нису видели у
радњи. Када је завршио посао око бријања (по
што га није посекао), Главаш га упита: „Знаш ли
ти, нови, да си ме посекао, оде ти глава“, на то му
Вељко Петровић одговара: „Да сам те посекао, ја
бих теби бријачем гркљан пререзао“!
Овај бритки одговор се Главашу толико сви
део, па му рече: „Ниси ти за берберина, од данас
си ти нови хајдук у мојој чети“! И тако Вељко Пе
тровић постаде Хајдук Вељко. А да се Главаш у
његовом случају није преварио, сведоче многа
јунаштва које је војевао у хајдучкој чети и Пр
вом српском устанку. Једном речју, чета Стано
ја Главаша је била регрутни центар за будуће
јунаке и војводе Првог и Другог српског устан
ка. Па и сам вожд Карађорђе се у њој обрео у
два наврата.
Но, вратимо се Хајдук Вељку. После полагања
хајдучке заклетве, Главаш је Хајдук Вељка удо
мио код своје рођене сестре (удовице), тј. наше
баба-тетке у Дубони (Младеновац). Данас тамо
постоји фамилија Хајдуквељковић.
Пошто је Главаш живео у Селевцу, одржавали
су везу преко засеок
 а Брдњак, тј. долином реке
Коњске. За трен ока су били један уз другог. Ка
да је плануо устанак Вељко се опростио од жене
и више се никада није ни вратио.
Ратовао је уз Главаша (коме никад није опро
стио што није прихватио да буде вођа Првог
српског устанка), војводу Ђушу и Вујицу Вулиће
вића. Није хтео да се покори „суду“ па се отиснуо
у планину у хајдуке. Пред напад Турске са три
фронта на Србију (од Ниша, Видина и из Босне)
прикључио се бившим саборцима. Погинуо је у
Неготину 1813. године, између Велике Госпојине
и Св. Илије. Познате су његове речи „Главу дам
– Крајину не дам“ (Тимочка крајина).
Неколико недеља по његовој погибији паде
и цела Србија. И тако се заврши живот малог
чобанчета, непослушног послужитеља и мла
дог берберина, до једног од најсрчанијих јуна
ка Првог српског устанка. Сима Милутиновић
Сарајлија је у 19. веку написао: „Када би лаво
ви проговорили не би могли другачије него као
Станоје Главаш, Вуле Илић Коларац, кнез Мак
сим и, наравно, Хајдук Вељко“.
Милан и Добрица НОВАКОВИЋ,
потомци Станоја Главаша
из Смедерева

Никола Моравчевић:
„Гроф Сава Владиславић“,
(Библиотека Златно руно,
Београд, Архипелаг, 2015)
„Прошлост је грозан, мутан бездан;
што у тај сумрак оде не постоји више
и није никад постојало.“
(Милош Црњански)

И

сторијски роман Гроф Сава
Владиславић приказује жи
вот овог херцеговачког и ду
бровачког Србина и право
славца од тренутка када је
запловио ђеновљанском трговачком гали
јом Мариолина ка Цариграду 30. јула лета
господњег 1693. па до 17. јуна 1738. годи
не, када је преминуо на свом имању у пе
троградској губернији, и погребен четири
дана касније, као тајни саветник и носи
лац највишег руског државног одликова
ња „у Благовештанској цркви Лавре Алек
сандра Невског на Васиљевском острву у
Санкт Петербургу, у којој су почивали сви
дотле преминули чланови владајуће ди
настије Романов и неколико највиших ру
ских великодостојника“.

Великог заробљавања и великог понижења
– донели су Сави Владиславићу статус непо
жељне особе у Османском царству.
Приврженост Петру Великом и руском на
роду у времену крупних државних реформи
Сава је показао својом подршком монетарној
и школској реформи. За потребе новоустано
вљене Академије словенско-латинско-грчке
за средњошколско и више образовање пре
вео је са италијанског на руски језик књигу
дубровачког опата Мавра Орбина Истори
ја Словена и штампао је у Петрограду 1712.
под називом Књига историографија. Затим
је превео на руски и посветио Петру Вели
ком Сократова филозофска упутства за жи
вот. Бригу о континуитету духовног развоја
и верског и националног идентитета панон
ских Срба, угрожених агресивним покатоли
чавањем, показао је тако што је испословао
да Петар Велики прими српског митрополи
та Мојсеја Петровића који ће измолити до
лазак руских учитеља ради отварања школе
у Сремским Карловцима средином треће де
ценије осамнаестог века.
Од 1716. до 1722. Сава је најпре приватно у
Дубровнику а потом, као представник Русије
у Венецији, проширује трговачке везе Мле
тачке републике са Русијом, обавља увид у
рад руских студената послатих на изучава
ње наутике и европског бродарства, стара се
о набавци и испоруци уметничких дела за
царски дворац у Петрограду и склапа брак са
Вергилијом Тревизан. Ту чека и добија писа
но овлашћење руског суверена за преговоре
о конкордату са папом Клементом XI, успе
шно разрешава сукоб између Свете столице
и царевог римског агента око испоруке „тек
ископане античке статуе Венере“ за Русију,
а пре повратка последњи пут посећује Ду
бровник.

Тих 45 година обухвата најзначајније мо
менте везане за Савине разгранате трговачке
послове и сјајну дипломатску каријеру оства
рену на руском двору, али и неке срећне и
трагичне моменте из породичног живота са
Млечанком аристократског порекла Верги
лијом Тревизан, чија је породица била „део
венецијанске елите“.
Син Луке Владиславића, добеглог
пред турс ким зул ум ом из окол ин е
Гацка у Републику светог Влаха, два
десетпетогодишњи младић средњег
раста, „бујне црне коврџаве косе“ –
својом привлачном спољашњошћу,
солидним образовањем стеченим у
дубровачким и венецијанским шко
лама, тактичан у комуникацији и све
стан значаја практичног познавања
језика у трговачком послу – по дола
ску на Левант, у круговима акредито
ваних представника западних земаља
у Цариграду словио је као особа која
„може да се докаже не само у тргови
ни него и шире“.
Будући гроф илирски и будући ка
ваљ ер Орд ен а Алекс анд ра Невс ког
прих ват ио се дип лом атс ке акт ив
нос ти у трен утку кад а су сам о они
вид ов ит иј и нас лућ ив ал и да ће до
мин ац иј и Турс ке у Европ и ускор о
одз вон ит и и да ће европс ка гео п о
литичка мапа претрпети велике из
мене. После пораза турске војске код
Сенте и склапања чувеног Карловач
ког мира 1699. године, уз „неутрално“
посредовање Британије и Холанди
је, хришћанске земље чланице Све
те лиге похитале су да капитализују
свој у поб ед у. Карл ов ачк им мир ов
ним угов ор ом Рус иј а је трет ир ан а
као неравноправан партнер и дове
дена у ситуацију да њен представник
о условима мира са Турцима прего
вар а пос ебн о. Рус и су те прегов ор е
окончали 1700. године захваљујући
и труд у Сав е Влад ис лав ић а кој и је
успео да својим каналима, и не без
ризика, обезбеди руском посланству
копије турских мировних уговора са Бронзани кип Саве Владиславића Рагузинског
осталим учесницама мировне конфе у Сремским Карловцима, рад вајара
ренције. То ће му отворити пут до Пе Ђорђа Лазића Ћапше
тра Великог и њиховог првог сусрета
у Шлиселбургу на Неви у лето 1703. године.
Крупном државном послу – успостављању
Тај кратак сусрет, све оно што је руски цар границе између Русије и Кине – посветио је
од раније чуо о Сави и утисак који је Сава Сава три године живота, али је после дугих и
оставио на Петра Великог, биће пресудни за напорних натезања са арогантним и свакоја
њихову даљу сарадњу, а Сави ће обезбедити ким смицалицама склоним кинеским пре
повлашћену трговачку позицију са Русијом говарачима посао крунисан потписивањем
и статус дворског саветника.
докумената о разграничењу у руском логору
У руско-шведском рату Петар Велики је ан недалеко од Тоболска 5. априла 1728. годи
гажовао Саву да организује војну логисти не. Након тога, по налогу Петра II – који му је
ку, која је била рак-рана царске армије, што за успешно разграничење доделио највише
је он са импресивним ефектом и брзином државно одликовање – Сава је почео да пи
невиђеном у поспаној Русији учинио: „само ше обавештајну студију о свом боравку у Ки
месец дана после његовог преуз имања од ни. На овом послу ће се ангажовати још три
говорности за војно снабдевање, безбројни године. У обимном манускрипту оставио је
каравани запрега са храном и ратним мате податке о кинеским оружаним снагама, коп
ријалом за царске трупе тако су преплавили неним и поморским, њиховим борбеним и
прашњаве степе Подмосковља да су посма морално-вољним карактеристикама, наору
трачи добијали утисак да је почела нова сео жању, тактици ратовања и војним утврђењи
ба народа“. А као награду за то Владиславић ма, о главним привредним делатностима, о
је добио три велика имања у Украјини.
трговини и караванским путевима. Истовре
Тајн и обав еш тајн и рад Проуч ав ањ е пу мено је из војно-безбедносног угла снимао и
та Црним морем у Москву за потребе руске стање на руској територији у пограничном
војске и морнарице са детаљним описом појасу и дао низ сугестија за ојачавање ње
топографије турских насеља дуж северне говог војног и привредног потенцијала. У
црноморске обале, те Савини драматични том смислу и сам је предузео и успешно ре
преговори са Балтаџи Мехмед пашом ка ализовао низ активности из делокруга сво
да су царске трупе код Прута упале у турску јих овлашћења.
замку – који ће скупо коштати Русију, али
У зав рш ном 23. поглав љу Влад ис лав ић
руску војску спасти тоталног пораза, а Петра дипломатски препоручује шта би Русија све

требало да учини у случају евентуалног похо
да на Кину. Сређени рукопис предао је каби
нету Њеног императорског величанства Ане
Ивановне 27. децембра 1731. године и, реал
но проценивши да је руска дипломатија зре
ла за нове људе, поднео молбу за пензију.
Са великим личним симпатијама аутор
пише о свом јунаку апострофирајући ње
гов маркантан физ ичк и изглед, херц его
вачку речитост, господственост и светске
манире, смисао за проницање у ментали
тет и прецизну антропогеографску каракте
рологију средина кроз које је пролазио, за
лов на употребљиве сигнале и слабе тачке
у ривалским преговарачким тимовима (ве
роломност, склоност подвали и корупцији),
друштвене антагонизме и интриге у врхови
ма држава које су биле предмет његове ди
пломатске пажње.
Многе његове специфичне особине (озби
љан и темељит приступ сваком послу, од
бац ив ањ е бил о как ве имп ров из ац иј е и
брзоплетости, способност да „у лету“ ухвати
потребну информацију, да прећути оно што
његовим намерама у конкретној ситуаци
ји не иде у прилог) показују да је гроф Сава
Лукић Владиславић напросто био предодре
ђен за дипломатски рад. Он је неуморни по
сленик неисцрпне енергије који паралелно,
и подједнако успешно „гура“ и своју дипло
матску каријеру и своје трговачке послове;
осведочени руски пријатељ који је свим ср
цем пригрлио „матушку“ Русију и делатни
српски патриота који ниједног тренутка није
заборавио свој поробљени народ, своје срп
ске и православне корене. Али Сава Влади
славић је и човек од крви и меса: ласка му
потврђивање наследног племићког статуса,
уме да ужива у чарима породичног живо
та које му нажалост стално измичу, тешко
га погађа немогућност наставка за
једничког живота са супругом која
се вратила у Венецију после смрти и
њихове треће ћерке, али има разуме
вања за њено понашање.

У

неколико одабраних де
таља Моравчевић је дис
кретн о освет лио и оне
дим енз иј е Сав ин е лич
ности које овај, сагорева
јући у ватри свакодневних послова,
није имао прилику да често показује.
О човеку Сави Владиславићу доста го
вори и откуп тројице младих Абиси
наца на цариградској пијаци робова.
Дирљив је тренутак који Сава проводи
у игри са својом најмлађом ћерком,
која га заправо дотле и није видела,
и лутком у обличју панде коју јој је
донео из Кине. Трагиком је обележе
но време које он, после тестаментар
не расподеле своје имовине и ваљано
обављене последње земаљске обавезе,
усамљенички проводи уз вотку и та
њирић киселих краставаца. Надасве
је упечатљив његов укочени поглед,
под вртлогом пахуљица, преко Сне
шка Белића којег је тренутак раније
подигао на гробу своје најмлађе ћер
ке и ставио му око врата Орден Алек
сандра Невског, а послуга тај призор
гледа кроз прозор, забринута за дома
ћиново ментално здравље.
На читаоцу је да се запита о чему је
у том моменту думао гроф Сава Лу
кић Владиславић. Да ли је, можда и
он, попут свог земљака, ратника Вука
Исаковича, неколико година касније
заглављеног у блату и маглуштинама
пред Штразбургом, осетио „грозну, вр
тоглаву празнину пред собом у којој
нема више ничега“?
А која се не може избећи.
Поред динамичног приповедања и
сликовите евокације привредне, друштве
но-политичке и духовне атмосфере једног
прохујалог доба у једном од најживљих гео
графских поднебља на преласку из 17. у 18.
век, ову књигу читаочевој пажњи препору
чује и срећно успостављени однос између
историјског фактицитета и уметничке има
гинације, без које нема ваљаног романа (а
посебно не – историјског).
У атмосфери нама својствене аљкавости
и урођене или, све чешће, неговане амне
зије, романсираном биографијом трговца и
дипломате Саве Владиславића – најбогати
јег, најактивнијег и у свету његова времена
најцењенијег Србина, нашег првог синоло
га, раног путописца, полиглоте (који је вла
дао и латинским, и италијанским, и грчким
и руским језиком) и првог весника ослобо
ђења српског народа из азијатског ропства
– Никола Моравчевић (Загреб, 1935) спаса
ва од загрљаја сумрака и пропадања у без
дан ништавила једног од највећих Срба из
светске дијаспоре. Овим романом он га, пу
них 277 год ин а од његов е смрт и, враћ а у
наш духовни видокруг и наш „посед“, по
дижући му трајни и заслужени споменик
који је гроф Сава Лукић Владиславић одав
но заслужио.

Милован М. РАДИВОЈЕВИЋ
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Изложба у част
Надежде Петровић
Поводом 100 година од смрти сликарке На
дежде Петровић, Народни музеј у Београду и
Медија центар Одбрана организовали су од 19.
новембра до 24. децембра 2015. године изложбу
посвећену знаменитој уметници у Великој га
лерији Дома Војске Србије. На изложби су би
ле представљене 73 слике из Народног музеја
у Београду, што је четвртина опуса родоначел
нице модерне у Србији. Изложба је предста
вила сва стваралачка раздобља уметнице од
1898. до 1913. године. Надежда Петровић је би
ла сликар, учитељица цртања у Вишој женској
школи, покретач ликовних манифестација, ли
ковни критичар, аутор позоришне драме, један
од оснивача и први секретар Кола српских се
стара (1903), члан Друштва српских уметника
Лада (1904–1906) и Српског уметничког удру
жења (1907). Организовала је рад (1905) и изло
жбу (1907) Југословенске уметничке колоније,
прве те врсте код нас. Бавила се ликовном кри
тиком и, прва међу Српкињама, фотографијом.
Надежда Петровић била је посвећена и хумани
тарним активностима. Била је добровољна бол
ничарка у Балканским ратовима (1912–1913) и у
Првом светском рату. Умрла је од тифуса у војној
болници у Ваљеву, 3. априла 1915. године.

Божићни сајам књига
У Дечјем културном центру у Београду, почет
ком 2016, одржан је Божићни мини-сајам књига
Деца читају. Најмлађи посетиоци и њихови ро
дитељи могли су да погледају и изаберу најбоља
издања домаћих издавача. То је била прилика
да деца у празничној атмосфери проведу своје
слободно време, да се сретну са писцима и да
учествују у литерарним радионицама. Намера
организатора сајма је била да подржи млади на
раштај у љубави према књизи, да их подстакне
да више читају и да се што више друже са књи
гом. Свако дете које је посетило Божићни сајам
књига добило је на дар бесплатно учлањење у
библиотеку Дечјег културног центра.

Награде Института
„Иво Андрић“
Књижевник Владимир Кецмановић и акаде
мик Матија Бећковић добитници су прве Велике
награде за књижевност Института „Иво Андрић“
из Андрићграда код Вишеграда. Кецмановић је
награду добио за најбољи роман у 2015. години
под називом Осама, док је Бећковић награђен
за укупно књижевно стваралаштво и књигу Три
поеме. Награда је добитницима уручена 8. јану
ара у Институту „Иво Андрић“.

Жири за доделу награде
Српски режисер Емир Кустурица најавио је
да ће у 2017. години награда Института „Иво
Анд рић“ бит и инт ерн ац ио н ал из ов ан а јер је
Иво Андрић светски писац. Награда се састоји
од плакете са ликом нобеловца Иве Андрића и
новчаног дела.

Обележен јубилеј
Библиотеке града Београда
Библиотека града Београда, 15. јануара свеча
но је обележила 85. рођендан уручивањем тра
диционалних награда. За најбоље библиотекаре
у 2015. години награду су поделиле др Светлана
Мирчов и Александра Вићентијевић. За најбо
љег издавача у прошлој години жири је про
гласио „Evro book“. У 2015. години на подручју
Београда највише је читан роман Мишела Уел
бека „Покоравање“. Међу изнетим подацима о
раду Библиотеке, посебно су били занимљиви
следећи подаци: број уписаних чланова изно
си 151.427, број издатих јединица – 2.056.548,
услуге Библиот
 еке, заједно са посетама њеним
програмима, користило је 1.238.532 посетилаца.
Средствима Министарства за културу и инфор
мисање обезбеђена је и посебна комора за фи
зичку заштиту која подразумева контролисане
услове температуре и релативне влажности у
којима ће се чувати драгоцености Библиотеке
града Беог рада.

Награда „Милан Ракић”
Иванка Вања Радмановић и Милисав Милен
ковић овогодишњи су равноправни носиоци
књижевне награде „Милан Ракић”. Ова прести
жна награда Милисаву Миленковићу припала
је за књигу „Одисеј се није вратио”, док је Иванка
Вања Радмановић награђена за збирку поези
је под називом „Рајски кавез“. Награда „Милан
Ракић“ установљена је још 1938. године у Бео
граду, на иницијативу песникове удовице Ми
лице Ракић. Једно време награду је проглашавао

културни и јавни посленик Милан Грол, а од
шездесетих година награду додељује Удружење
књижевника Србије. Награда „Милан Ракић“ до
дељује се сваке године искључиво члану Удруже
ња књижевника Србије за највреднију песничку
књигу објављену у претходној години.

„Извиискра Његошева“
Љубомиру Симовићу
Академик Љубомир Симовић, драмски писац,
песник, есејиста, пети је добитник престижне
књижевне награде „Извиис
 кра Његошева“, која
се додељује бијенално за најбољу књигу, сабра
на или изабрана дела, као и за животно дело
објављено на српском језику. Свечано проглаше

сти. Његова најпознатија дела су „Златно руно“,
„Време чуда“, „Године које су појели скакавци“,
„Беснило“ и „Ходочашће Арсенија Његована“,
за које је добио НИН-ову награду 1970. године.
Споменик је дело вајара Зорана Ивановића, а
открили су га Александар Вучић, председник
Владе Србије, и Пекићева супруга Љиљана.

Спомен-соба
Исидоре Секулић
До 9. марта 2016. године у Кући краља Петра
у Београду посетиоци су могли да погледају со
бу Исидоре Секулић, реконструисану од ствари
које је књижевница усменим тестаментом за
вештала Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић“. Биле су изложене њене личне ствари
– намештај, књиге, ситни предмети, документа
ција. У оквиру изложбе одржан је књижевно-му
зички програм „Чајанка у 5“, с темом „Српска
култура у огледалу Исидориног путописа“.

Четрдесет пети
Дани комедије
ње награде уприличено је на Великој сцени На
родног позоришта у Беог раду, 4. фебруара 2016,
у присуству великог броја истакнутих званица
из културног и јавног живота. У образложењу
жирија истиче се да је Љубомир Симовић, и као
драмски писац и као лирски песник, у врху не
само савременог српског песништва, већ и свет
ске књижевности, јер је планетарним успехом
својих драма стекао и међународну афирмаци
ју. Жири је радио у саставу: Јован Деић (пред
седник), Иван Негришорац, Милутин Мићовић,
Ранко Поповић и Драган Хамовић.

Представа „Родољупци“ Јована Стерије По
повића, режија Андраш Урбан, у извођењу На
родног позоришта из Београда, отворила је 20.
марта 2016. године 45. Поз оришни фестивал
најбољих комедиографских остварења Србије
– Дане комедије у Јагодини. Фестивал је одржан
је под покровитељством Министарства културе
и информисања и Скупштине града Јагодине.
Пре почетка фестивала у холу Културног цен
тра отворена је изложба Путујућа позоришта
у Србији од друге половине 19. века до 1945. годи
не, коју је приредио Музеј позоришне уметности

Драган Великић добитник
НИН-ове награде 2015.
Књижевн ик Драган Ве
л и к и ћ ј е 6 2 . д о б и т н и к
НИН-ове награде, за роман
„Иследник“, у издању „Лагу
не“. Драган Великић, који је
добитник НИН-ове награ
де по друг и пут, ист ак ао
је да је ова награда једино
признање које знатно про
шируј е читал ачку пуб ли
ку писца и скреће пажњу
на претходна дела. Одлуку
о дод ел и НИН-ове наг ра
де за 2015. дон ео је жир и
у сас таву: Божо Коп рив и
ца (председник), Михајло
Пантић, Јасмина Врбавац,
Тамара Крстић и Зоран Пауновић. Према ре
чима професора Пантића, награђени роман је
„сугестивно и слојевито исприповедана прича
о условљености појединца сложеним егзистен
цијалним околностима на које се не може ра
ционално утицати“.

Раши Попову награда
„Доситеј Обрадовић“
Књижевнику, публицисти, глумцу и дугогоди
шњем телевизијском новинару Раши Попову 21.
фебруара 2016. године уручена је награда „До
ситеј Обрадовић“ за животно дело. У образло
жењу жирија, који је радио у саставу: Војислав
Јелић (председник), Славко Гордић, Марко Не
дић, Драган Симеуновић и Мирко Васиљевић,
истакнуто је да „педагошки учинак стваралач
ког и медијског дела и деловања Раше Попова
на Доситејевом трагу духовног оплемењивања
младих нараштаја на укупном српском духов
ном простору, укључујући стару и нову дија
спору, чини га достојним Доситејеве награде
за животно дело“. Награду додељује Задужбина
„Доситеј Обрадовић“ уз подршку Министарства
културе и информисања, Народне банке Србије
и Народног позоришта у Београду, а састоји се
од плакете са ликом Доситеја Обрадовића, по
веље и новчаног износа. На Великој сцени На
родног позоришта у Београду награду је уручио
председник Управног одбора Задужбине „Доси
теј Обрадовић“ Радомир Путник.

Дан матерњег језика
Поводом 21. фебруара, Дана матерњег језика,
који се обележава од 1999. године, централна
прослава одржана је у Ковачици. На скупу су
говорили министар културе Иван Тасовац, шеф
делегације ЕУ у Србији Мајкл Давенпорт, амба
садорка Словачке у Србији Дагмар Репчекова,
председник општине Ковачица Јан Хусарик и
историчар Предраг Марковић. Том приликом, у
Ковачици је одржан и округли сто о словачком
наивном сликарству као специфичном елемен
ту нематеријалног културног наслеђа.

Споменик Бориславу Пекићу
На Цветном тргу у Београду, 2. марта 2016. го
дине, уз присуство великог броја представника
јавног и културног живота Србије, откривен је
споменик Бориславу Пекићу – књижевнику, ака
демику, драмском писцу и филмском сценари

Да није било Димитријевог талента и сликарске
кичице, данас бисмо били ускраћени за знаме
ните портрете Вука Караџића, Јоакима Вујића,
Симе Милутиновића Сарајлије, Доситеја Обра
довића... У Саборној цркви у Београду на осам
наест великих зидних композиција налази се и
око 50 икона за иконостас које је пре 170 година
осликао аутор. Димитрије Аврамовић је био јако
заинтересован за проучавање српског средњо
вековног наслеђа, па стога путује на Свету Гору,
истражује српске средњовековне споменике и по
повратку у Србију објављује две књиге. Колико
су ова дела била значајна, као и његов истражи
вачки рад на Светој Гори, сведочи и чињеница
да га је Друштво српске словесности изабрало
за свог дописног члана 1847. Аврамовић је жи
вео у доба Милоша и Михајла Обреновића. Ср
бин, рођен 1815. у Шајкашу, поред Титела, умро
је 1855. у Новом Саду. Живео је кратко, само 40
година, али је оставио велика дела.

Нушићева награда
Мири Бањац
Нушићева награда за животно дело глумцу ко
мичару ове године припала је истакнутој српској
глумици Мири Бањац. Признање јој је уручено
на 33. „Нушићевим данима“ у Смедереву. Ову од
луку једногласно је донео жири, у саставу: Све
тлана Бојковић (председавајућа) и чланови др
Драгана Чолић Бељановски и Светозар Рапајић.
Такође, жири је одлучио да Нушићева награда
за ревитализацију драмске класике на театар
ским сценама у земљи и иностранству ове го
дине припадне редитељки Милици Краљ. Ова
награда додељује се од 2014. године, а досада
шњи лауреати били су редитељи Егон Савин и
Југ Радивојевић. У плану је да Фестивал уради и
монографију о животу и делу Мире Бањац, једне
од најплоднијих и најпопуларнијих глумица на
овом простору. Месец април у Смедереву, тради
ционално, већ дуже од три деценије посвећен је
јединственом позоришном фестивалу у Србији,
у славу једног од највећих српских комедиогра
фа – Бранислава Нушића, који је детињство и
младост провео баш у овом граду на Дунаву.

Дани Београда

Иван Бекјарев
Србије. Фестивал је пратио и веома садржајан
пратећи програм, у оквиру којег је одржан и ме
ђународни симпозијум под називом Комедија
- наш савременик, на коме су професори Факул
тета драмских уметности и драмски писци из
региона говорили на тему Комедија и комично
и њихов утицај на друштвену стварност за
падног Балкана. Највише признање фестивала,
награду за животно дело – „Златни ћуран“ ове
године добио је глумац Иван Бекјарев.

Спомен-плоча
Ружици Сокић
На иницијативу Фондације „Ружица Сокић“
на Светски дан позоришта, 26. марта 2016. годи
не, заменик градоначелника Београда Андреја
Младеновић и глумица Рада Ђуричин открили
су спомен-плочу на кући у Крунској улици у
Београду, у којој је Ружица Сокић провела већи
део живота. Глумица је умрла крајем 2013. у Бе
ограду, а њена матична позоришна кућа био је
„Атеље 212“. Ипак, највеће успехе остварила је
играјући главну улогу певачице у филму „Кад
будем мртав и бео“ Живојина Павловића и про

Петнаесту градску манифестацију Дани Бео
града, која је трајала од 16. до 19. априла, обе
лежило је четрдесетак културно-уметничких и
других догађаја намењених свим генерацијама.
Под слоганом Под сјајем историје реализован
је богат програм: изложбе, концерти, фестивал
првих филмова снимљених у главном граду, по
сете историјски значајним местима Београда.
У Скупштини града отворена је изложба Наше
благо, на којој је било изложено осам уметнич
ких дела из београдских музеја и легата, ме
ђу којима су прва књига штампана у Београду
1552. године Београдско Четворојеванђеље, сли
ка Надежде Петровић Јеврејска Мала и портрет
Наталије Обреновић. У Кнез Михајловој улици
организован је концерт различитих жанрова, на
Цветном тргу приређена је књижевна трибина
Песме о Београду, обележено је 400 година од
смрти Виљема Шекспира и одржан џез концерт.
Заинтересовани су могли да посете Музеј ауто
мобила, Бањички логор, Старо сајмиште, Велики
барутни магацин на Калемегдану, Музеј Николе
Тесле, Савску променаду и фестивал Дечје Бе
оградско пролеће. Дани Београда се одржавају
од 16. до 19. априла због два важна догађаја у
историји града – 16. априла 878. године када је
у писму папе Јована VIII први пут поменуто име
Београда, и 19. априла 1867. године када је кнез
Михаило Обреновић од Турске добио кључеве
града, а Београд поново постао српски град.

Манакова кућа
Један од најстаријих објеката старобалканске
архитектуре у Србији из прве половине 19. века,
Манакова кућа, комплетно је санирана, ревита
лизована и с новим уређеним амбијенталним
окружењем, после пуних пет деценија од послед
њег конзерваторског третмана, поново је отворена
за публику. У овом вредном споменику културе,
као делу Етнографског музеја, смештена је најве
ћа етнографска спомен-збирка у Србији.

стодушне уличарке у филму „Жута“, Владимира
Тадеја, за коју је у Пули награђена „Златном аре
ном“. Откривајући плочу, Рада Ђуричин је иста
кла да Београд на овај начин захваљује нашој
великој глумици за све радости које му је сво
јим раскошним талентом даривала.

Изложба посвећена сликару
Димитрију Аврамовићу
Значајни уметник српског сликарства 19. века
Димитрије Аврамовић пре 170 година осликао
је у Саборној цркви у Београду 18 зидних ком
позиција. У Конаку кнегиње Љубице отворена
је изложба посвећена овом уметнику, једном од
најобразованијих стваралаца оног времена. Жи
вео је и стварао у првој половини 19. века и је
дан је од првих школованих српских сликара на
Бечкој академији, портретиста, писац, зачетник
карикатуре и ликовне критике у Србији. Најзна
чајнија Димитријева слика је Апотеоза Лукија
на Мушицког коју је урадио 1840. године у Бечу.

Отворена је и потпуно обновљена конзерви
рана стална изложба „Народне ношње и накит
централнобалканског подручја из 19. и првих
деценија 20. века“, аутора Јасне Бјеладиновић
Јергић, која обухвата 500 појединачних пред
мета, као и пратећа поставка „Језик као запис
културе“, посвећена представљању рукописне
заоставштине Црниловића. Збирка Христифора
Црниловића садржи 2.600 предмета велике кул
турне вредности, 1.617 негатив плоча објеката
снимљених на терену и више од 22.000 листова
рукописне грађе, као и приручну библиотеку са
више од 700 књига и часописа.

Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Допринос науци о усменој књижевности
Књига „Од Цариграда до Будима“ Славицe Гароњe Радованац,
на основу изабраних тема, познавања поетике народне
књижевности и њене транспозиције у уметнички текст,
подробних анализа, коришћењем адекватне литературе
и надасве специфичног, креативног приступа књижевним
проблемима, понудила је штиво које ће свакако дати нов
допринос изучавању српског усменог наслеђа

У

водну студију књиге Од Царигра
да до Будима (Академска књига,
Нови Сад, 2014) чини рад о Ца
риграду у српском усменом пе
сништву, као полазишту за ин
спиративан наслов читавој књизи. Пишући
о историјском значају Цариграда као пра
вославне престонице и његовом рефлексу у
усменом памћењу балканских народа, баве
ћи се семантичким значењем његових мор
фема („цар“ и „град“), ауторка показује на који
је начин у свести народа овај важан топоним
транспонован у усмено казивање. Цариград
је постао својеврсни топос „чак се песнички
иновирајући у све сложенијим и богатијим
значењима, пре свега као митски Центар све
та, да би у фолклорној свести српског народа
прерастао и у поетску метафору, симбол пр
вог реда, често хронотоп чежње за неком вр
стом изгубљеног (православног) уточишта“.
Ауторка сагледава неколико аспеката Цари
града у српској народној поезији: као место
збивања у песничкој функцији („бели град“)
, као имагинарни град или песнички украс у
улози стилских фигура, метафора, и Цариград
као стварни град, најчешће у епским песма
ма, као место одакле долазе све важне вести,
свадбене поворке, војни походи и др. Истра
живања су заснована на корпусу од најста
ријих записа из Ерлангенског рукописа, преко
лирских и лирско-епских песама из бројних
извора од Вука до сакупљача 19. века, као и
на корпусу епских народних песама (из Вуко
ве заоставштине и бугарштица).
У студији „Матријархални обредни прежици
у нашим народним баладама“, ауторка отвара
проблем женског начела који сагледава из визу
ре Лазе Костића, А. Веселовског, Вука Караџића,
а које као архетипски образац поимања Вели
ке мајке у траговима налазимо у митолошким
лирско-епским песмама. Ауторка подробно ана
лизира женско начело у свадбеном обреду као
обреду прелаза у брачној иницијацији где до
минантно место заузима невеста. У делокругу
обреда прелаза посебно место заузимају мајка
и сестра, чије функције у песми ауторка подроб
но анализира. У другом раду „Женско начело у
српској лирској усменој поезији“ ауторка посма
тра лирске песме из позиције „женског“ певања
и памћења, у којем су сачуване старе представе
о божанствима, владавини женског принципа

који је био у функцији опстанка људске заједни
це и који је преко обредних радњи обезбеђивао
наклоност виших сила.
У раду „Мотив змије младожење у српској
усменој поезији и у прози“ ауторка се бави јед
ним од најпродуктивнијих мотива у српској на
родној књижевности. Компаративном анализом
Вукових записа и других варијаната, ауторка по
казује богатство варијантних решења и сложе

ња разних утицаја који су се рефлектовали на
усмену грађу, где су се формуле комбиновале
унутар различитих мотива и жанрова. Ауторка
констатује да је Војна граница „изузетно плод
но тле разноврсних и плодоносних песничких
укрштаја у усменој традицији српског народа
на Балканком полуострву“.
У другом делу књиге, Славица Гароња се бави
транспозицијом усменог наслеђа у уметнички
текст, почевши од романа Хајдук Станко, Јанка
Веселиновића, показујући „сраслост са усменом
матрицом и уметничком обрадом фолклорних
мотива, а која долази у ред оних базичних вред
ности сваке националне књижевности и култу
ре, где је, као ни у једном примеру пре ни после,
дошло до активирања својеврсне ’делотворности
традиције’, која с обзиром на наше време, као да
поново добија на значају“.
У следећем раду ауторка се бави дневником
Герхарда Геземана, Са српском војском кроз Ал
банију 1915. Бавећи се подробно анализом Ге
земановог дневника као својеврсним „трагом

Књига „Од Цариграда до Будима“ представљена је и на Трибини Вукове задужбине
20. марта 2015. године. О књизи су говорили Миодраг Матицки, Душан Иванић,
Јеленка Пандуревић, Бора Бабић и ауторка
ност симбола змије у многим културама. У свим
анализираним записима мотива змија младо
жења ауторка примећује да је песма испевана
према поетичким законитостима баладе.
Славица Гароња се у својој књизи бави и усме
ним стваралаштвом Војне крајине, као прило
гом теорији формулативности. У овој студији
ауторка се бави грађом која „приказује суптил
не процесе живота и опстојавања српске усмене
песме на овом простору“, указује на специфич
ност овог поднебља јер „са ње /Границе/ поти
че и један од најстаријих познатих зборника
десетерачке усмене песме, Ерлангенски руко
пис“. Ауторка се бав и сис тем ат из ац иј ом ове
грађе на основу метричког обрасца, према по
зицији у тексту, у жанровској и међужанровској
функцији, као и у дијахронијској и синхрониј
ској перспективи. Бавећи се проблемом увод
них осмерачких и десетерачких формула као и
финалним формулама балада, ауторка приме
ћује да је Војна граница била подручје укршта

националног епа“, односно кроз Геземаново до
бровољно повлачење са српском војском и наро
дом, да би уживо видео како историјске пределе
опеване у српској епској песми, тако и поново
активирану епску матрицу у највећој егзистен
цијалној националној кризи 1915, овај рад буди
читаоцу жељу да зарони у свет Геземанове про
зе, која је слика једног драматичног тренутка у
српској историји, посебно из разлога што дола
зи из пера странца и научника слависте, који је
познавао српску традицију и богатство усменог
казивања, и који ће дати немерљив допринос
њеном проучавању.
Тема кривотворења народне поезије и бавље
ње овим проблемом у српској народној књи
жевности коју је започео Војислав Јовановић
Марамбо, у књизи Славице Гароње Радованац је
посебно подробно сагледана. Јовановићев увид
у мистификације и накнадне интервенције је
су појава која је била присутна у неким епским
збиркама 19. века, наглашава ауторка, али пра

ви критичку дистанцу и наводи да је Јовановић
понекад паушално процењивао као мистифи
каторе сакупљаче са широких простора српског
усменог певања којима Вук никада није прошао
(Војне крајине, Босне и Херцеговине) и њихове
рукописе из Етнографске збирке САНУ. Тиме је
чинио „нарочито далекосежну штету рецепци
ји усмене традиције са ових простора“, али и до
данас ваљано непроучене и необјављене Етно
графске збирке у целини.

Т

ранс поз иц иј у усмен ог нас леђ а
ауторка прати и у контексту са
времене књижевности. Тако по
казује на који начин усмена ма
трица функционише у Тестамен
ту Видосава Стевановића, који на митској
матрици приповедања, активирањем архе
типских образаца, али и самог непосредног
национално-историјског искуства, оживља
ва најдубље слојеве митског. Анализом овог
романа, ауторка уочава исписивање истори
је српског народа на митској матрици „које се
базира на цикличном, кружном току времена,
као и на бинарном односу: светло-тама, миррат, своје-туђе, небо-земља, земља-подземље,
јава-сан, живот-смрт, са посебним освртом на
симболе коња, жене, змије, светог дрвета и све
те шуме и сл.
Ауторка се на крај у осврћ е још једн ом на
Јанка Веселиновића, овог пута као сакупљача
збирке Севдалинке (1895), са „својеврсним лич
ним доживљајем народне песме“ и суптилним
нагласком притајеног ероса, истичући да је ова
збирка настала готово „за личну употребу“, та
ко да има обележје ауторске збирке. Завршни
рад „Народна књижевност у српском друштву
на поч етку 21. века“ у опоз итн ом пор еђ ењу,
шта је некад васпитно значила народна књи
жевност у животу три највећа српска научни
ка светског гласа (Тесла–Пупин–Миланковић),
као и кроз плодоносан есеј Бранка Лазаревића
„Три највеће југословенске вредности“, супрот
ставља им савремено стање усмене књижевно
сти и њена тумачења, кроз таксативно издељене
предмете истраживања (школске програме, за
ступљеност у јавности, својеврсно кривотворе
ње у новим издањима народних бајки, најзад
и политички утицај на сузбијање национал
не традиције и посебно народне песме, њеним
етикетирањем као „субверзивне“) дајући сумор
ну оцену и закључак о будућности ове некад ду
ховне и историјске осе националне и духовне
егзистенције.
Књига Од Цар иг рад а до Буд им а, на основу
изабраних тема, познавања поетике народне
књижевности и њене транспозиције у умет
нички текст, подробних анализа, коришћењем
адекватне литературе и надасве специфичног,
креативног приступа књижевним проблемима,
понудила је штиво које ће свакако, дати нов до
принос изучавању српског усменог наслеђа.

Валентина ПИТУЛИЋ

ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА

ТОПОЛСКИ ЗАДУЖБИНАР

Јеленин гроб

Александар Леса Живковић

З

а живота Ђорђевог,
Јел ен а се ниј е ме
шала ни у полити
ку ни и државу, него
је увек гледала свога
мужа и своју кућу, пазила децу
и за њих живела. Вест о Кара
ђорђевој смрти затекла је у Ру
сији, где је већ неко време са
децом живела. Пошто је кћери
удала, са синовима Алексом и
Александром и њиховим жена
ма и децом, живела је заједно.
Пос ле смрт и стар иј ег син а
Алексе и његове жене Рускиње
Марије, остао јој је унук Ђорђе,
да га гаји и васпитава. Пожеле
ла је да се врати у Србију, али јој
кум, књаз Милош лично забра
ни. Додуше, Порта је још раније
донела одлуку да се члановима
Карађорђеве породице забрању
је повратак у Србију. Настани се
тако у Румунији, где су је посе
ћив ал и рођ ац и Кар ађ орђ ев их
устаника. У њеном дому ковали
су завереничке планове против
кнеза Милоша, али се у то ни
су мешали ни она ни син. Онда
се Јелена са пор одицом почне
приближавати Србији, али опет
мораде подаље од Београда. Од
сечена глава вожда Карађорђа
била је између њих.
У време када су се на престо
лу смењ ив ал и члан ов и дин а
стиј е Обрен ов ић, прв о Мил ан
па Михаило, у народу прође глас
да Карађорђе има свог сина на
следника и да је време да се гре
шке бар мало исправе. Ако неће
они, Александар хоће. Осетила је
и Јелена да је куцнуо час, па је

са породицом пошла пут Срби
је. У контумацу на Дунаву је за
држаше, али даље од Неготина
није могла. Александар мораде
још даље од Србије, у Видин. Ова
одлука наиђе на незадовољство
у народу. Говорили су људи:
– Неправда је то да и после то
лико година удовица и потомци
Кар ађ орђ ев и лутај у пут ев им а
околних држава, да странствују
и да се потуцају!
– Колико ће још дуго? – питао
се народ.
Водећи рачуна о расположењу
у народу, и Порта и Обреновићи
скинули су забрану, па тако Је
лен а са унук ом Ђорђ ем дођ е
прва у Београд, а нешто касни
је и син Александар са супру
гом Персидом, иначе кћерком
Јеврема Ненадовића и унуком
Младена Миловановића, и њи
ховом децом. Узму кућу у најам,
а касније и купе. После званич
них посета представника владе,
цркве и конзулата, Јелену је че
сто у њеном дому посећивала и
кума, кнегиња Љубица, а кнез
Михаило је Александра узео за
свог ађутанта, дајући му чин по
ручника.
Једног зимског дана умрла је
у Београду Јелена, не дочекав
ши да на прес тол у вид и син а
Александра, који ће обновити на
силу прекинуту династију Кара
ђорђевић. Пошто су је опојали у
Београду, сахранише је у Топо
ли, поред онога кога је читавог
живота само волела. ЈЕЛЕНИН и
КАРАЂОРЂЕВ ГРОБ и данас све
доче о вечној љубави.

Бранка РАДОВАНОВИЋ

Све своје имање Леса
Живковић завештао је
1970. године Основној школи
„Карађорђе“ у Тополи. Фондом
„Леса и Деса Живковић“
данас управља Одбор од пет
чланова, школски одбор
и директор школе

Г

одинама, које су се проте
гле на деценије, Тополци су,
после Другог светског рата,
свако предвече испред згра
де бр. 18 у садашњој улици
Булевар краља Александра могли да
гледају својеврстан ритуал. Стари трго
вац Леса Живковић и његова жена Де
са износили су столице испред, некад
њихове, радње, и пажљиво се на њих
смештали. Понекад су им пријатељи
долазили у посету па су лепо обучени,
благих лица, тихо разговарали између
себе и са познаницима или само гле
дали шта се дешава на улици.
О томе сведочи и аутор овог текста. Чи
нило се као да је за њих време стало још
давне 1931. године када су у напону сна
ге подигли ову лепу и велику породичну
кућу са два дућана у приземљу и станом
на спрату. Ту се налазило и стовариште
грађевинског материјала, а затим магаза,
сушара за воће и месо, фуруна, радиони
це, ледара, подрум за маст и пиће, пекме
зара и печењара. На имању ван Тополе
гајили су крупну и ситну стоку. Живот им
је протекао у раду, борби за опстанак и
сталним почецима нових послова.
Александар Леса Живковић рођен је у
Жабарима, недалеко од Тополе, 1889. го

дине. У Жабарима је завршио само пр
ви разр ед основн е школ е, а онд а га је
стриц, познати трговац из Тополе Мили
воје Живковић довео код себе у радњу да
иде у школу и да код њега учи трговачки
занат. Стриц је био веома строг те се Ле
са пребацио у радњу фирме Браћа Ма
нојловић, где је постао калфа помоћник.
Причало се да је Леса био тако убедљив
и успешан при продаји робе да га је га
зда посебно одређивао да послује са нео
длучним купцима. Код Манојловића је
Леса остао шест година, а онда је 1910.
године кренуо у самосталан посао. После
неколико година морао је да оде у сте
чај. Међутим, избио је Први светски рат и
Леса се нашао у Крагујевцу 1914. године
где је војску снабдевао дуваном. Убрзо је

Кућа Лесе Живковића у Тополи

постављен за комесара војне кухиње. Са
кухињом се после слома 1915. повлачио
све до Скадра, а одатле се, преко Кото
ра, Добоја и Београда, после много мука
вратио у Жабаре. У Жабарима се до краја
рата бавио земљорадњом, уз повремена
бежања пред аустроуг арским окупатори
ма и сакривања по Бокањи.
Кад се рат завршио Леса поново покре
ће сопствену трговину на велико. Убрзо
се оженио 1920. године својом комшиком
из Жабара Десом Ђорђевић. Веома су до
бро напредовали у послу. Био је цењен
као један од најспособнијих и најјачих
трговаца у околини. Други светски рат за
уставио је овај полет. Створена је соција
листичка Југославија.
Нови услови живота и укидање при
ватне трговине нису избацили Лесу из
његовог пословног приступа. Он је у дру
штвеном предузећу, у просторијама њего
ве бивше радње, радио као да ради за себе.
У његовој магази су се одмах после рата,
уз ангажовање десетина људи па и деце,
куцале гајбице за откуп воћа. Леса је увек
био ту да укаже на потребу квалитетног
рада и да одбаци сваки лош производ.
Године 1969. умрла је Деса. Оставши
сам Леса је одлучио да оснује задужбину.
Нису га у одлуци омели примери осталих
тополских задужбина, које су све до једне
биле укинуте, а њихови фондови угаше
ни. Годину дана касније 1970. завештао је
све своје имање Основној школи Карађор
ђе у Тополи. Фондом Леса и Деса Живко
вић данас управља Одбор од пет чланова,
школски одбор и директор школе.
Леса Живковић умро је 1987. године.
На његовој кући, сада задужбини, стоји
мермерна плоча, која својим једва ви
дљивим словима обавештава пролазнике
о доброчинству тихог, а енергичног чове
ка Александра Лесе Живковића.

Душан Д. АЛЕМПИЈЕВИЋ
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Дечји сабор „Дани
ћирилице 2016“
У години када Баваниште, велико
село између Панчева и Ковина, обе
лежава 250 година постојања, одр
жан је петнаести Дечји сабор „Дани
ћирилице“. Сабор је почео у суботу, 21.
маја 2016. године свечаном доделом
награда најуспешнијим учесницима
истоименог конкурса, а покренут је са
жељом да допринесе очувању српске
културне баштине, језика и писма, пе
сме и игре, старих заната, обичаја и
православне вере.
Окосницу Сабора, као и до сада, чи
нио је конкурс за најбољи литерарни
рад, најлепши калиграфски рад, ини
цијал, вез и израду лутке у народној
ношњи. Тема конкурса мењала се из
године у годину: Вера, Нада и Љубав,
Срб, Милосрђе, Доброта, Колевка, Част,
Брат, Мостови, Будимо људи, Светиња,
Да се ја питам..., Сачувајмо ћирилицу,
Никад не заборави...
На конкурс за најбољи литерарни и
најлепши ликовни рад, који је Мини
старство просвете уврстило у Кален
дар републичких смотри, ове године
се одаз вал о 4.466 учес ника из 370
основних и средњих школа из Србије,
Републике Српске, Црне Горе, Маке
доније, Словеније, Руске федерације,
Грчке, Швајцарске, Италије, Румуније,
Чешке, Француске, Енглеске, Немачке,
Норвешке, Аустралије, Јужне Африке,
Америке.
Жири у саставу: др Миодраг Матиц
ки, др Рајка Уљмански, Милена Дорић
и Љиљана Симић, за литерарне радо
ве, и проф. др Сузана Полић, Вилма
Нишкановић и проф. Драган Боснић,
за ликовне радове, доделио је 109 на
града и 23 похвале.
Награђене и похваљене ученике по
здравили су академик Видојко Јовић,
почасни председник Сабора, председ
ници жирија др Миодраг Матицки и др
Сузана Полић и песници за децу Слобо
дан Станишић и Мошо Одаловић.
Током Сабора одржана је изложба
најлепших ликовних радова и мале
радионице керамике, плетења цвет
них вен ац а, стар их дечј их игар а и
српског кола.
Чланови КУД „Аца Обрадовић“, које
такође бележи јубилеј 40 година не
прекидног постојања, приказали су
сплет игара из Србије.

Академик Видојко Јовић са учесницима Сабора у Баваништу
Велику пажњу и радост деце иза
звало је такмичење за најукуснији ко
лач, а победник је и ове године Актив
жена „Дуга“ из Баваништа.
Округли сто на тем у српс ке ћи
рилице водио је Драгољуб Збиљић,
предс едн ик Удружењ а „Ћир ил иц а“
из Новог Сада.
Орган из ат ор је сваком учес ник у
конкурс а из дал ек их зем аљ а дод е
лио захвалницу.
Сабор је одржан под покровитељ
ством Министарства просвете и оп
штине Ковин, уз медијску подршку
емисије РТС-а „Жикина шареница“.
Вера СЕКУЛИЋ

НИШ

Садржајан
и континуир
 ан
рад огранка
Рад Огранка Вуков е зад ужбин е у
Ниш у, сад а са наз ив ом Друш тво за
неговање духовних вредности „Вук
Караџић“, у континуитету траје 15 го
дина. Држећи се програмских начела,
усвојених на самом почетку, активно
сти су се одвијале према потребама и
могућностима, али увек са потпуном
и успешном реализацијом важнијих
пројеката. Тако је и ове, 2016. годи
не први озбиљан и приоритетан по
сао био организовање Светосавског
конкурса за средњошколце. Биле су
предложене две теме: Загледан у на
слеђе српског духовног блага, калемим

благородно дрво (Избор из годишњи
ца Свети Сава, Јован Стерија Поповић,
Милан Ракић, Александар Поповић
и други.) и Свет је позорница на којој
свако игра своју улогу – Шекспир.
Ученици су се одазвали у великом
броју, а радови су пристигли из Пиро
та, Лознице, из Градишке, Република
Српска. Из Ниша је дошло највише ра
дова, а посебно из Гимназије „Свето
зар Марковић“.
Комисија, у саставу: Светлана Ме
дар, председница, Биљана Станоје
вић и Јефимија Коцић, издвојила је
рад-есеј Милутина Ћирића, ученика
III разреда Гимназије „Светозар Мар
ковић“ у Нишу (ментор Невенка Божо
вић, проф.), с обрађеном темом „Свет
је позорница на којој свако игра своју
улогу“. Поред других имена, наводи
мо и име Невене Петровић, ученице
II разреда, која је у песми „Свети Сава“
дала своје тумачење непролазне вред
ности нашег првог просветитеља на
свим пољима. Комисија је похвалила
и рад Дуње Тодоровић, чији је ментор
била Марија Церовина, проф. Гимна
зије „Светозар Марковић“ у Нишу.
По миш љењу Ком ис иј е, пох вал у
заслужује и рад Марије Цветиновић,
ученице II разр еда Гимназије „Вук
Кар аџ ић“ из Лоз ниц е, уз мент ор
ско вођење проф. Невене Митровић.
Ученица је у свом раду песнички об
радила Шекспирову мисао, изражава
јући тако свој поетски таленат. Треба
нагласити и учешће ученика првог
разреда Гимназије у Пироту, са мен
торским радом професорке мр Суза
не Јовановић, која своје ђаке од самог

почетка усмерава на шире активно
сти од школског програма. Конкурсна
сарадња са Гимназијом из Градишке
(Република Српска) доста је дуга. И
као што су и до сада ученици те шко
ле у свој им рад ов им а иск аз ив ал и
зрелост у размишљању, тако је и ово
годишња учесница конкурса Љубица
Каракаш, ученица трећег разреда ове
гимназије, у свом конкурсном при
логу показала инвентивност и зрело
промишљање.
Свеч ан ост дод ел е приз нањ а, уз
уметн ичк и прог рам, одрж ан а је у
Градској кући, где су свим учесници
ма уручене захвалнице, а књиге пре
ма вредн ос ти рад ов а. Пор ед овога,
учесници су добили примерак Бесе
де проф. др Бошка Сувајџића, са Ву
ковог сабора у Тршићу, 2015. године,
као и чланске карте нишког Друштва
„Вук Караџић“.
Од друг их акт ивн ос ти Друш тва,
треб а ист аћ и и предс тав љањ е Да
нице 2016, која је посебно медијски
уприл ич ен а у току ман иф ес тац иј е
Дан матерњег језика. О значају књи
ге, с посебним освртом на део за мла
де, говорила је преко локалне ТВ мр
Милунка Митић, председница Скуп
штине Огранка Вукове задужбине у
Нишу. Поводом Дана поезије, књига
је представљена и у ОШ „Вук Караџић“
у Дољевцу. О књизи, и посебно о при
лозима за младе, говорио је Немања
Јовановић, а електронску презентаци
ју припремила је Маја Новаковић.
Приликом представљања овог алма
наха у ОШ „Бранко Миљковић“ у Нишу,
треба истаћи и да су централно место
у овој манифестацији имали ученици
од II до VIII разреда, ствараоци – мали
песници, који су читали своје награ
ђене радове. О „Даници“ и о раду Ву
ка Караџића, као и о очувању нашег
језика, пригодно је говорила Милун
ка Митић. Даницу за младе предста
вио је Немања Јовановић, председник
УО Друштва. Том приликом упућен
је позив присутним ђацима да пи
шу и шаљу своје радове на конкурсе
огранака „Вукове задужбине“. Овакво
представљање Данице у организацији
библиотекарке Драгане Главашевић,
професора ОШ „Бранко Миљковић“ у
Нишу, имало је облик ђачке трибине
о књизи и о Вуку и језику.
У оквиру рада Друштва треба поме
нути и одржавање Скупштине за 2015.
годину, на којој је усвојен Извештај о
раду, прихваћен Програм активности у
2016. и усвојен финансијски извештај.

На крај у седн иц е уруч ен е су за
хвалнице сарадницима за подршку
у организацији рада, а посебно пред
седнику Градске општине Медијана
Зорану Стојановићу за материјалну
помоћ у реализацији програма Дру
штва за неговање духовних вредности
– „Вук Караџић у Нишу“.
Биљана МИЉКОВИЋ
СЕЛИМОВИЋ

У Дому Вукове задужбине гостова
ли су аутори Данице за младе, који су
читали своје песме и причали о сме
ху и његовој вечитој снази. Проф. др
Предраг Марковић, члан Управног од
бора Вукове задужбине, говорио је о
смеху из историјског угла. Наступи
ли су Љубивоје Ршумовић, Слободан
Станишић, Божидар Пешев, Бранко
Стевановић, Рајко Лукач, Душан Поп
Ђурђев, Влада Батинић.

Маринковић, који су извели одломак
из Стеријине комедије „Покондирена
тиква“. За младе књижевне ствараоце
ОШ „Никола Тесла“ од великог знача
ја било је дружење с њиховим омиље
ним писцима (Слободан Станишић,
Божидар Пешев, Бранко Стевановић,
Рајко Лукач...), као и с Љиљаном Си
мић, уредн иком „Вуков ог чит ал и
шта“. Уметници из „Тесле“ имали су
прилику да прошетају Вуковом заду
жбином и упознају се с њеном пребо
гатом историјом.
Александра ДРАКУЛИЋ

ЉУБЉАНА

Сретењски концерт
2016.
Огранак Вукове задужбине у Љу
бљан и, кој и дел уј е под наз ив ом
Установа Вукова задужбина, фонда
ција за проучавање и очување српске
култ урн е баш тин е, орг ан из ов ао
је 15. феб руа р а 2016. год ин е, у Ме
сном муз еј у Љуб љан а, а пов од ом
Дана државности Републике Србије,
Јед ан ае с ти Сретењс ки саб ор. Изв е
ден је пригодан културно-уметнич
ки програм под називом Сретењски
концерт 2016. у славу науке и заду
жбинарства, у коме су учествовали
Мешовити хор Липа зеленела је, под
диригентском палицом Кар ела Ле
сков ец а, као и уметн иц е из Рус ког
центра науке и културе у Љубљани:
Мар ин а Игрицкај а, соп ран, и Олга
Улокина, клавирска пратња.
Вукову зад ужбину на овој саб ор
ској свечаности представљали су Бо
шко Сувајџић, председник Управног
одбора, и Славко Вејиновић, саветник
и главни и одговорни уредник листа
Задужбина.
Обраћ ајућ и се прис утн им а и по
здрављајући учеснике свечаног скупа,
Бошко Сувајџић је говорио о најзначај
нијим активности Вукове задужбине у
протеклој години. Посебно је истакао
да је Вукова задужбина заокружила
рад на Сабраним делима Вука Стеф.
Караџића у 35 књига; објавила је фо
тотипско издање Вуковог Ковчежића
за историју, језик u обичаје Срба cвa
три закона (Беч, 1849), приредила и
објавила на немачком и руском књи
гу Вук Стеф. Караџић 1787–1864–2014
Српска усмена баштина, која садржи
најзначајније Вукове текстове српске
усмене народне баштине. Такође, ис
такао је да је објављено и 23. годиште
Данице Вукове задужбине, посвећено
Косову и Метохији; књига Вукова за
дужбина у 20. и 21. веку, аутора Слав

ВУКОВО ЧИТАЛИШТЕ
Представљена
Даница у Економској
школи „Нада Димић“
у Земуну
У Економској школи „Нада Димић“
из Земуна организован је књижевни
сусрет на коме је представљена Дани
ца Вукове задужбине за 2016. годину.
У госте су нам дошли Љубомир Милу

гањем Министарства просвете и култу
ре Републике Србије налази се у свим
школским библиот
 екама у Републи
ци Србији. Љиљана Симић је говори
ла о књижевном стваралаштву наших
гостију, који су добро познати нашим
ученицима и професорима, као и о Зо
рици Бајин Ђукановић, која је први пут
представљена у нашој школи.
У овом леп ом пес ничком друже
њу највише су уживали чланови Ли
терарне секције „Сремац“, за које је

Учесници књижевног сусрета
тиновић, управник Вукове задужби
не, Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта, Гордана Малетић, књи
жевница и уредница Данице за мла
де, и три писца за младе заступљена
у часопису: Божидар Пешев, Слађана
Ристић и Зорица Бајин Ђукановић. На
почетку сусрета директор школе Са
ња Дограјић уручила је Захвалницу
Љубомиру Милутиновићу за помоћ
Вукове задужбине школи у органи
зацији Градског такмичења у знању
страних језика и за награде најбољим
ученицима наше школе.
Гордана Малетић је представила
Даницу као својеврсни часопис кален
дарског карактера, који је задржао нај
вреднија обележја из Вуковог времена,
а обновљен излази већ 23. пут. Истакла
је да је ове године Даница тематски
посвећена Косову и Метохији, а зала

сусрет са старијим колегама по перу
био изузетан стваралачки доживљај.
Тако се једно лепо књижевно подне
претворило и у својеврстан јавни час
литерарне секције. Због тога смо за
молили госте да нас ускор о поново
посете да би нас упознали са својим
најн ов иј им про з ним дел им а и на
дахнули талентоване ученике за но
ве успехе на песничким и прозним
такмичењима.

Снежана ОБРАДОВИЋ

У част „Данице
за младе“
У свечаној сали ОШ „Никола Тесла” у
уторак, 26. априла 2016. године пред
стављена је „Даница за младе“ Вуко

ве задужбине. Гости школе били су
песници Гордана Малетић, Божидар
Пешев, Рајко Лукач и Љиљана Симић,
уредник Читалишта Вукове задужби
не, који су својим одабраним песмама
и причама, али и причом о настанку
ове изузетне књиге за њу заинтере
совали младу књижевну публику из
„Тесле“, која је у великом броју прису
ствовала овом посебном књижевном
догађају. Књижевном сусрету, у току
којега је представљен целокупни рад
Вукове задужбине и часопис „Заду
жбина“, присуствовали су и представ
ници Књижевног друштва Раковица и
Центра за културу у Раковици. У про
граму су учествовали хор, млади му
зичари и чланови Литерарне секције
(Лав Лук ић, Сар а Потп ар а, Мил ош
Мрдаковић, Елена Мајсторовић, Ми
лош Арсић, Анђела Пешић и Теодора
Петковић), чији је рад заједно са ра
дом правописне и новинарске секци
је школе представљен у овогодишњој
„Даници за младе“ у оквиру рубрике
„Школа огледало и узор“. Овом посетом
настављена је дугогодишња изузетна
сарадња између Вукове задужбине и
ОШ „Никола Тесла“, чији су ученици
чести гости и учесници у програми
ма ове значајне институције.

Александра ДРАКУЛИЋ

ОШ „Никола Тесла“
Лит ер арн а и нов ин арс ка секц и
ја ОШ „Никол а Тес ла“ из Бео г рад а
отвориле су Ноћ музеја у Вуковој за
дужбини посебним уметничким про
грамом, који је водила Ива Коврлија.
У књижевном програму наступили
су члан ов и Литер арн е секц иј е: Зо
ран Павловић, Марта Дукић, Теодо
ра Петковић, Страхиња Радуловић,
Милош Арсић, Лана Павловић, Ан
ђела Пешић, Сара Потпара и Лав Лу
кић, који су говорили своје стихове на
тему смеха. Такође, учествовали су и
ученици-чланови новинарске секци
је: Ања Илић, Андреј Пузић и Хелена

Фармацеутско-физиотерапеутска
школа
У Трин ае с тој Ноћ и муз еј а изв е
ден је и програм који су припремили
ученици и професори Фармацеутскофизиот
 ерапеутске школе из Беог ра
да. Њихов пројекат представио се у
Вуковој задужбини путовањем кроз
уметност и науку у Шекспирово до
ба, под називом „Отрови Капулетовог
врта“ и/или „ Лековити Сан Ивањске
ноћи“. Путовање кроз историју нау

Вукова задужбина
у Ноћи музеја
Вукова задужбина је и ове године
отворила своја врата за све посетио
це манифестације Ноћ музеја, која је
одржана 21. маја под називом Отво
ри очи у ноћи. Одвијала се на 57 ме
ста, са више од 2.800 дешавања током
вечери, с циљем да се и на овај на
чин многобројни посетиоци ове ма
нифестације увере да су уметност и
лепота свуда око нас и да се сваке го
дине откривају нови простори и са
држаји у којима се они налазе, често
скривени.

Ученици и професори Фармацеутско-физиотерапеутске школе
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ка Вејиновића и јубиларни, 100. број
листа Задужбина.
О раду огранка у Љубљани говорио
је председник Живорад Андрејић, а
проф. др Владимир Осолник евоци
рао је сећања на Николу Теслу (1856–
1943), поводом 160 година од његовог
рођења.
На крају свечаности, уручена су и
признања Вукове задужбине заслу
жним пој ед инц им а за доп рин ос у
раду огранка у Љубљани и унапређи
вању културних веза и сарадње срп
ског и словеначког народа.
Наредног дана Сабора, представни
ке Вукове задужбине (Бошка Сувајџи
ћа и Славка Вејиновића), Живорада
Анд реј ић а и Влад им ир а Осолн ика
прим ио је жуп ан (град он ач елн ик)
Љубљане, Зоран Јанковић, кога су оба
вестили о раду огранка Вукове заду
жбине у Љубљани, а било је говора и
о активностима везаним за поставља
ње споменика Вуку Стеф. Караџићу у
Љубљани и Јернеју Копитару у Београ
ду. Јанковићу су поклоњена и изда
ња Вукове задужбине: Даница 2016. и
књигу Славка Вејиновића Вукова за
дужбина у 20. и 21. веку.

Живорад АНДРЕЈИЋ

ЛОЗНИЦА

Вуково звоно
Протеклих дана у нашем завичају
низали су се разноврсни културни до
гађаји којим се обележио 45. Ђачки
Вуков сабор. У петак, 27. маја, Огра
нак Вукове задужбине Гимназије „Вук
Караџић“ приредио је академију по
водом 14. литерарног конкурса „Вуко
во звоно”, који је расписан од стране
Огранка и Центра за културу „Вук Ка
раџић” у Лозници.
Учесници литерарног конкурса су
основци и средњошколци који су би
ли пред креативним искушењима да
се остваре као песници, приповеда
чи и записивачи легенди из народ
ног живота. На нашу велику радост
пристигло је тридесетак радова из ра
зних крајева - из Ниша, Остружнице,
Крупња, Белог Потока, Зуца, Земуна
и Београда.
У категорији основаца, прва награ
да за кратку причу припала је Дуњи
Вићентијевић из Белог Потока (ОШ
„Васа Чарапић“). Прву награду за ци
клус песама у категорији основаца де
ле Адријана Ламбић из Белог Потока

(ОШ „Васа Чарапић“) и Тијана Антић
из исте школе, истурено одељење Зу
це. У категорији основаца прва награ
да за аутентично записану анегдоту је
изостала, јер нису пристигли очеки
вани радови.
У категорији средњошколаца, прва
награда за најуспелији циклус песа
ма „Мој мали кутак“ припала је Не
вени Петровић из Ниша (Гимназија
„Светозар Марковић“). Павле Зељић,
ученик Лозничке гимназије, награ
ђен је за кратку причу, а Александар
Деспотовић, ученик Средње школе у
Крупњу, награђен је за најаутентич
није заб ележену легенду из нар од
ног живота.
Награде су обезбедили: Вукова за
дужбина из Београда, Центар за кул
туру „Вук Караџић“ и Гимназија „Вук
Караџић“.

Невена МИТРОВИЋ

Немушти језик
суштине
У суб оту, 20. фебруар
 а 2016. годи
не, у Тршићу је традиционално обе
леж ен предс тој ећ и Дан мат ерњ ег
језика. Тим поводом, чланови Огран
ка Вукове задужбине Гимназије „Вук
Караџић“ из Лознице – Маја Митро
вић, Маја Репић (III4) и Јован Томић
(IV6), уз подршку Невене Митровић,
професора српског језика и књижев
ности, казивали су рецитал Немушти
језик суштине испред Вукове куће.
За свој труд, ученици су награђени
књигама. Свечаност је организована
у сарадњи са лозничким Центром за
културу „Вук Караџић“, а забележили
су је новинари лозничке телевизије
Лотел.

Светлана СПАЈИЋ

ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ

Ћирилица, огледало
српске душе
Месна заједница Велики Поповац,
под покровитељством општине Пе
тровац на Млави, а у сарадњи са Цр
квеном општином Велики Поповац,
Огранком Вукове задужбине Велики
Поповац и Нар одном библиотеком
„Ђура Јакшић” Петровац на Млави,
и ове године расписала је Конкурс,
осми по реду, под називом „Ћирили

ца огледало српске душе“, са темом
„Завичаја вечни пламен”.
Конкурс је био отворен до априла
2016. године, а учесници је требало
да пошаљу по једну песму, откуца
ну штампаним словима ћирилице,
у четири примерка и под шифром.
Учесници Конкурса су такође имали
обавезу да организатору доставе сво
ју биографију и да песма не буде ду
жа од 24 реда.
Комисија, у саставу: Татјана Живко
вић (председник), Радица Стевић, Да
нијела Божичковић Радуловић и Раде
М. Обрадовић, прогласиће најб оља
три рада и наградиће их повељом и
уметничком сликом. Сви радови, који
својим квалитетом заслужују, наћи ће
се у Зборнику. Планирано је да и ове,
као и претходних година, промоци
ја Зборника и додела признања буде
на Видовдан, 28. јуна 2016. године, у
порти цркве Св. Пророк Илија у Вели
ком Поповцу.

Раде М. ОБРАДОВИЋ

ГАЈДОБРА

Изашао десети
број годишњака
Изворник
Огранак Вукове задужбине у Гај
добри основан је 20. фебруара 2004.
године, а сада је регистрован под на
зивом Вукова задужбина – огранак у
Гајдобри. Издаје своју годишњу публи
кацију – Изворник, у коме се говори о
животу, обичајима и људима из Гајдо
бре и са простора Херцеговине, старог
краја многих житеља Гајдобре из ко
јег су се доселили у Бачку. Први број
Изворника објављен је 2005. године
и до сада је штампано десет бројева
овог вредног годишњака. Приређивач
свих издања је Митар Шутић, главни
и одговорни уредник Изворника, који
је уједно и председник Управног од
бора огранка.
Десети број Изворника посвећен је
седамдесетој годишњици досељавања
колониста у Гајдобру 1945. године. У
њему су, на 566 страна, објављени при
лози двадесетак аутора, дугогодишњих
сарадника и пријатеља огранка. Исти
чемо тек неке наслове из ове вредне
публикације: Леонард Немет Култур
но-историјска топографија Бачке Па
ланке, Милош М. Ђорђевић Знакови
поред пута или шифра Андрићеве по

етике, Јован Н. Ивановић (Не)познато
о Кочићу, Снежана Илић Светозар Ћо
ровић, један од најзначајнијих српских
интелектуалаца у Мостару крајем
19. и почетком 20. века, Вук М. Ђор
ђевић Велики Вуков наследник, Скица
за портрет слависте Бранка Тошо
вића, Борислав Милошевић Обичаји
Срба у Војводини који трају и који не
стају, Винко Стојанов Из топонимије
и историјске географије Средњег Поду
навља, Јован Коледин Обрва – Турски
шанац, Митар Шутић Досељени у Но
ву Гајдобру – коначни списак за ката
старску општину Нова Гајдобра, Срез
Бачка Паланка, 1948, Милован Бошко
вић Приватни и јавни (друштвени)
живот досељеника у Гајдобри током
прве три деценије (1945–1975), Винко
Стојанов и Мирослав Станић Одбране
Бачке Паланке од поплаве 1965. године,
Славко Вејиновић Вукова задужбина
на размеђи два века, Јанко Черни Пив
ничко аматерско позориште „Јанко
Чемен“, Ратко Шутић Један избор ре
чи, синтагми и реченичких формула
из говора Источне Херцеговине, Чедо
мир Говедарица Име Основне школе у
Гајдобри... На предњој страни корица
Изворника: Меркур, бог трговине, ка
мена пластика, палата Ресели у Бач
кој Паланци.
С. В.

АУСТРАЛИЈА

Огранак у Перту
У суботу, 30. априла 2016. године,
Огранак Вукове задужбине у Перту,
који делује у оквиру Српског центра
за Западну Аустралију, представио је
књигу пјесама Зинаиде Хипијус, ру
ске пјесникиње. Књигу је издала из
давачка организација Мирослав из
Београда. Изб ор, препјев и поговор
приредила је Љиљана Јовановић Ри
стић, која већ дуго живи у Перту. У
програму вечери учествовали су пре
водилац и глумци аматерског позори
шта Атеље из Перта. Огранак у Перту
основан је 1. јуна 2015. године, и то је
први огранак Вукове задужбине осно
ван на аустралијском континенту. Ње
гови оснивачи су: Драгана Бадивук,
Душан Гајић, Витомир Дангубић, Но
вица Добраш, Радослав Ђурић, Илија
Илић, Ненад Мирковић, Јован Ракоче
вић, Милутин Спасојевић и Стево Чи
кић. За председника огранка изабран
је Илија Илић.

Илија ИЛИЋ

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ

ке и уметности почело је извођењем
ауторске композиције матуранта Фар
мацеутско-физиотерапеутске школе
Константина Костића за клавир, фла
уту и гудаче под називом „У даљини“.
Та даљина, заштитничком моћи му
зике, „растерала је сујеверје“ и одве
ла публику у „Лековити Сан Ивањске
ноћи”, у ком су ученице смера фарма
цеутски техничар, одељења 2/2: Нађа
Пејовић, Ања Љујић, Мина Јагодић,
Исидора Јоксовић, Сара Кузмановић,
Тамара Максимовић, Кристина Мике
тић, Лена Вуковић повезале наша на
родна веровања о Ивањдану, читајући
Вукову Даницу за 2016, са чаролијом
лековите магије биља које се налази
у Шекспировим делима „Сан Ивањске
ноћи“ и „ Ромео и Јулија“, али су про
нашле и биљне амајлије које би могле
да промене судбину јунака „Ромеа и
Јулије“ и заштите их од трагичне суд
бине. Говорећи и о позоришном сује
верју најавиле су публици главни део
програма – представу „Отрови Капу
летовог врта“.
Велику захвалност за настајање и
трајање ове представе Театар Фарма
копеа дугује драмској подршци гђе Љу
бице Бељански Ристић и гђице Јелене
Раденовић. Као вид вршњачке едука
ције представа је настала током 2013.
године, а поводом обележавања годи
шњице Шекспировог рођења, према
мотивима књиге Ш. Ђарматија „Отров
ни Шекспир – Шекспирови отрови“ и
одломака из дела В. Шекспира „Ромео
и Јулија“. На крају представе је „нена
писана сцена“ која има хуману поруку
о превазилажењу сукоба и сигурности
да би свет био бољи када би „доза отро
ва била употребљена да се направи од
говарајући лек“. Представа наводи на
размишљање о важности професије
фармацеута, развија осећање профе
сионалног односа у раду и одговорно
сти, јер неправилна употреба лекова,
па и биља, може имати тешке после
дице и смртни исход.
Данијела ГЛИГОРИЈЕВИЋ
Олга РАДИВОЈЕВИЋ

Педесет седми Републички зимски семинар
за наставнике и професоре српског језика
и књижевности
Друштво за српски језик и књи
жевност Србије, Министарство про
свете, науке и технолошког развоја и
Филолошки факултет у Беог раду ор
ганизовали су од 11. до 13. фебруара
2016. године традиционални Репу
блички зимски семинар за настав
нике и професоре српског језика и
књижевности. Био је то 57. семинар
по реду, а похађало га је више од хи
љаду и двеста наставника и профе
сора из Србије.
Семинар је пригодним поздрав
ним говор ом отворио председник
Друштва проф. др Александар Ми
лановић, а поздравну реч упутила је
проф. др Александра Вранеш, декан
Филолошког факултета. Проф. др Бо
шко Сувајџић обратио се присутнима
евоцирајући успомене на недавно
преминулог професора Слободана
Ж. Марковића, дугогодишњег пред
седника Друштва, прегаоца изуз ет
них организационих способности и
неуморне радиности.
Као и ран иј их год ин а, учес ни
ци семинара могли су да, пре под
не, у пленуму, слушају предавања
истакнутих професора и академи
ка, најистакнутијих стручњака из
различитих области филологије, а
после подне да учествују у радио
ницама.
Шир ок је био круг тем а о кој и
ма је расправљано на пленарним
зас ед ањ им а, као што су: Бор ис ав
Станковић и модерна српска проза,
проф. др Радивоје Микић, Српски је
зик између великих и малих језика,
академик Предраг Пипер, О могућ
нос тим а тум ач ењ а нар одн е пое 
зије (о песми, варијантама, жанру),
проф. др Зоја Карановић, Синтакса
и правопис, проф. др Љубомир Попо

вић, Идеја ништавила у Стеријиној
и Сарајлијиној поезији („Надгробије
самом себи“ и „Разврат“), проф. др
Мило Ломпар, Лексика славеносрп
ског језика, доц. др Исидора Бјелако
вић, Стваралаштво Иве Андрића у
светлу библијске мудрости и народ
них пословица, проф. др Оливера Ра
дуловић, Могућности које пружају
анотирани језички корпуси у изуча
вању различитих аспеката језика,

Бојана Милосављевић, Српски ди
јал ект и у нов иј им грам ат ик ам а
и нас тав и, мср Сањ а Огњ ен ов ић,
Грађење императива као настав
ни проблем, мср Данило Алексић,
О казивању епске и лирске народне
поезије, Радомир Рале Дамјановић,
Анализа мисаоне песме у настави
(М. Црњански „Ламент над Београ
дом“, В. Попа „Очију твојих да није“,
И. В. Лалић „Ветар“, доц. др Милан

Пленарна седница
академик Александар Костић, За
што је Бора Станковић писао дра
ме, проф. др Зор иц а Нес тор ов ић,
Путописи у настави књижевности,
проф. др Слађана Јаћимовић, Српски
роман у 2015. години, проф. др Ми
хајло Пантић, Негујмо српски језик,
проф. др Вељко Брб орић и Владан
Вукосављевић.
У секцијама је, такође, разговара
но о двадесетак актуелних и инте
ресантних тема, као што су: Форме
учтивости у језику и у настави, др

Алекс ић, Улог а и изр ад а тес тов а
знањ а из књиж евн ос ти у средњ ој
школи, мср Милан Шиповац, Могућ
ност проучавања хумора у настави
књижевности у основној школи, др
Душица Мињовић, Концепт добра
и зла у фразеологизмима: применљи
вост у настави, мр Душица Добро
долац... Посебан утисак на учеснике
је оставила радионица Интертек
стуалност као мотивацијски по
ступак у анализи лирске песме коју
су реализовале др Вукосава Живко

Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из књижев
ности за ученике основних и сред
њих школа – Књижевна олимпијада
одржан о је 14. мај а 2016. год ин е у
Карловачкој гимназији у Сремским
Карловцима, а за ученике основних
школа 15. маја 2016. године у Карло
вачкој гимназији у Сремским Карлов
цим а и на Фил ол ош ком факултет у
Универзитета у Београду .
С обзиром на то да је ове године ско
ро 900 ученика основних школа по
казало изузетно знање и задовољило
високи праг пролазности на овом так
мичењу, а да Карловачка гимназија
нема довољно простора да прими ово
лики број ученика, део такмичарског
програма је реализован и на Филоло
шком факултету Универзитета у Бе
ограду.
Прв ог дан а такм ич ењ а, у суб от у,
14. маја 2016. године, у Карловачкој
гимн аз иј и се такм ич ил о око чет и
ри стотине ученика средњих школа
и гимназија.
Другог дана такмичења, у недељу,
15. маја 2016. године, такмичило се
око 500 ученика VII разреда на Фи
лолошком факултету Универзитета у
Београду, а у Карловачкој гимназији
скоро 400 ученика VIII разреда.
Свечано уручење диплома награ
ђен им школ арц им а обав љен о је у
Карл ов ачкој гимн аз иј и и на Фил о
лош ком фак улт ет у Унив ерз ит ета у
Београду. Награђено је 230 такмича
ра, и то: 84 ученика гимназија и сред
њих стручних школа и 146 ученика
основних школа. Сви поб едници су
добили дипломе и вредне књиге, ме
ђу којима су била и издања Вукове
зад ужбине кој а је и ове год ине на
градила победнике овог такмичења.
Књиге и захвалнице су уручене и на
ставницима чији су ученици освоји
ли једну од награда.
У пратећем програму Олимпијаде
за наставнике (пратиоце) и ученике,
Карловачка гимназија организовала
је обилазак Сремских Карловаца, а
у Београду су имали прилике да бо
ље упознају наш главни град, као и
да уживају у кратком програму који
су пре свечаног уручења диплома за
њих спремили студенти, чланови Сек
ције сценских уметности Филолошког
факултета.
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вић и мр Вал ент ин а Вукм ир ов ић
Стефановић.
Учесници семинара су имали при
лику да виде и представу Коштана,
Борисава Станковића, у изузетном
извођењу Омладинског позоришта
Техничке школе „Смедерево“. На се
мин ар у су уруч ен а и приз нањ а
награђеним ученицима и настав
ницима за књижевност, литерарне и
лингвистичке секције, листове и ча
сописе основних и средњих школа.
Другог дана семинара одржан је и
округли сто на тему Актуелна пита
ња образовне реформе у Републици
Србији, уз посебан осврт на пробле
ме везане за наставу српског јези
ка и књижевности. Учествовали су
проф. др Зоран Аврамовић, директор
Завода за унапређивање образова
ња и васпитања, Гордана Мијатовић,
помоћник директора Завода за уна
пређивање образовања и васпитања,
Ана Пејић, саветник-координатор за
српски језик и књижевност у Центру
за стандарде Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања,
и Ката Симић Мишић, саветник-ко
ординатор за српски језик и књи
жевност у Центру за испите Завода
за вредновање квалитета образова
ња и васпитања. Модератор разгово
ра била је проф. др Зона Мркаљ. На
округлом столу се, између осталог,
могло чути и докле је дошла и ку
да иде реформа образовања у Срби
ји, до које фазе се дошло са израдом
и прим ен ом станд ард а за средњу
школу, како тече процес израде за
вршних испита за ученике основних
школа, али и како је дошло до тога да
програм по коме се ради у средњим
школама за предмет Српски језик и
књижевност, упркос свим реформа
ма, буде исти онај по коме се радило
давне 1986. године.
Семинар је завршен Скупштином
Друштва за српски језик и књижев
ност Србије на којој је изабран и но
ви председник. Друштво ће први пут
у својој историју имати председни
цу, ванр едн ог проф ес ор а др Зон у
Мркаљ.
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ЈУН
2016.

Садржај
Данице за младе
за 2017.

Садржај
Данице за 2017.
Иринеј, патријарх српски, СРБИМА СВИМА И
СВУДА (Посланица за Даницу)
Миодраг Матицки, ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ВУКОВЕ
ЗАДУЖБИНЕ
Календар
МЕСЕЦОСЛОВ ЗА СРБЕ СВА ТРИ ЗАКОНА
ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР
Љубинко Раденковић, СРПСКИ НАРОДНИ КА
ЛЕНДАР: ЈЕСЕЊИ ПРАЗНИЦИ
Никола Бура, ЛЕТОПИС XXI ВЕКА
Годишњице
Бранко Бешлин, ТРИ ВЕКА ОД ОСВОЈЕЊА БЕ
ОГРАДА 1717.
Из подсетника Жарка Рошуља
Милан Ђ. Милићевић, КАРАЂОРЂЕ
Лукијан Мушицки, НА СРЕДИ СИЊА МОРА (пе
сма)
Прота Мат иј а Нен ад ов ић, МЕМ ОА Р И (Од
ломци)
Анастас Јовановић, ПУТ КЊАЗА МИЛОША ПО
НЕМАЧКОЈ
Полексија Д. Димитријевић-Стошић, АПРИЛ
СКЕ СВЕЧАНОСТИ 1867. ГОДИНЕ
Светислав Вуловић, БЕЛЕШЧИЦЕ (нар одна
мудровања)
Осветљења
Ђорђ е Ђур ић, БИБ ЛИО Т ЕК АР ЈЕРН ЕЈ КО
ПИТАР
Ђорђе Костић, ТРАГОМ КАНИЦА ПО СРБИЈИ
Михаило Петровић Алас, СРБИ НА БЕРМУ
ДИМА
Катарина Граната Савић, СРБИ У СЕНТАН
ДРЕЈИ
Књижевност и уметност
Драшко Ређеп, НАЈВЕЋИ СРПСКИ ПЕСНИЦИ
XX ВЕКА
Матија Бећковић, ПОЕМА О МАЈЦИ
Рајко Петров Ного, ПEСМЕ
Ратко Поповић, СТРАОРИ (песма)
Љубивоје Ршумовић, ЗДРАВИЦА
Миодраг Максимовић, ПЕСМЕ
Светлана Велмар-Јанковић, ЛЕГЕНДА О АРАН
ЂЕЛОВЦУ (ИСПОВЕСТ КНЕЗА МИЛОША)
Радован Бели Марковић, ОДЛОМАК ПРОЗЕ
Бранко Вујовић, МЛАВИН ТРАГ НА СЛИКАМА
СТАНКА КОСТИЋА

Језик
Миодраг Матицки, О НАСТАЈАЊУ ВУКОВОГ
СРПСКОГ РЈЕЧНИКА (1818)

ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ: Милан Мрдаљ (раз
говор водио: Слободан Станишић)
Песма: Није Раша слабина

Светосавска читанка
Епископ Теодосије, ОСВЕЋЕЊЕ ОБНОВЉЕНЕ
ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВИЈЕ СВЕТОГ КИРИЛА
И МЕТОДИЈА У ПРИЗРЕНУ

ЗМАЈЕВО КОЛО: Милован Данојлић (раз
говор водила: Гордана Малетић);
Песме: Тридесет слова, Лекови речима

Описаније намастира
Драган Р. Млађеновић, ПОЈАЊЕ У МАНАСТИ
РУ ХИЛАНДАРУ
Милан Мркела, Судбина Житомислића
Обнова Ферхадије
Први српски устанак
Ђорђе Ђурић, ДВА ВЕКА ОД СМРТИ ПРВОГ ВО
ЖДА СРБИЈЕ
Станиша Војиновић, УСТАНИК И САРАДНИК
НОВИНА СРПСКИХ (1813–1822) МИХАИЛО ГРУ
ЈОВИЋ
Народни кувар
Лука Грђић-Бјелокосић, СРПСКА НАРОДНА ЈЕ
ЛА У ХЕРЦЕГОВИНИ И БОСНИ
(НАСТАВАК ПРВОГ ДЕЛА ИЗ ДАНИЦЕ ЗА 2015.
ГОДИНУ)
Жарко Рошуљ, ШАЉИВАЦ
Астрономија
Срђан Самуровић: Насељиве планете у васи
они
Задужбине
Миле Станић, ЗАДУЖБИНАР МИТРОПОЛИТ
ЂОРЂЕ НИКОЛАЈЕВИЋ
Славко Веиновић, ВУКОВ СПОМЕНИК У ЉУ
БЉАНИ
Гордана Малетић, СЕЦЕСИОНИСТА ДРАГУТИН
ИНКИОСТРИ (150 год. од рођења)
Снежан а Бој ић, ГВОЗДЕН ЈОВАН ИЋ (1926–
1997)
ДОДАТАК:
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ IX ГОДИШТЕ
Пренумеранти
ПРЕН УМ ЕРАНТ И НА ДАН ИЦ У ЗА ГОД ИН У
2017.

ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР: Прва бео
градска гимназија
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ:
Бошко Ломовић, Ко сам, шта сам?. Одзив
на ову песму ученице Јоване Веселинов,
У пуб ерт ет у; Зор иц а Бај ин Ђукан ов ић,
Деч ак и облак, Кад се окраћ а; Бож ид ар
Пешев, Београд бели град; Слоб одан Ста
нишић, Иза магле; Горан Новаков, Књиге;
Томислав Ђокић, Ласте; Драгомир Ђор
ђевић, Чубура; Митар Митровић, Пучина,
Љиљана Крстић, Ветрова адреса; Власта
Цен ић, Мој а цар ев ин а; Драгом ир Ћул а
фић, Кошуља; Ђорђе Рачић, Цврчак Цвр
ле и бубамара ...
ПРИЧЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ:
Даница Бандић, Врабац у Пударини; Лаза
Лазић, Балон; Љубивоје Ршумовић, Песм
о мрав (одл ом ак из ром ан а Шумк ул а у
шкрипцу); Љиљана Дугалић, Деда Милисав,
добар човек; Владимир Андрић, Алигатор
и ја; Весна Видојевић Гајовић, Сломљена
прича ...
БАСНЕ: Лав Минић, Пањ, Мала; Бошко
Ломовић, Лењи хрчак,трешња и дрозд
ЗАГОНЕТКЕ: Милан Мрдаљ, Зоологијске
песме; Божидар Пешев, Загонетке; Русија
Маринковић, Осорог ...
КАЛЕНДАР (Бранко Стевановић)
МУДРОЛИЈЕ: Игор Коларов, Каскадер(ка),
Тврдоглава жаба
ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА:
Душан Стефановић (Песме): Мали Мита,
Бебе; Никола Милина, Новинарски изве
штај о нестанку Рака Кројача (прича)...

Отворена
врата
Вукове
задужбине

Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вукова задужби
на (едиција Синтезе) – 4.000 дин./ком.
Трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке. Издавач: Ву
кова задужбина (2014) – 8.500 дин./ком.
Старо српско рударство, Историја рударства у Срба (2002). Ауто
ри: Сима Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук (едиција Син
тезе) – 1.000 дин./ком.
Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани радови),
Владимир П. Гутков. Издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства,
Вукова задужбина и Матица српска – 800 дин./ком.
Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској, Предраг
Степановић. Издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечије
новине – 800 дин./ком.
Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме, Герхард Не
векловски. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова
задужбина – 700 дин./ком.
Студије о Србима – Прилози о српском предвуковском књижев
ном језику, Александар Албијанић. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике,
Матица српска и Вукова задужбина – 500 дин./ком.
Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских на
рода, Илија Конев. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и
Вукова задужбина – 400 дин./ком.
Преписка, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – III, VI, VII,
VIII, IX, X и XI књига – 1.200 дин./ком.
Преписка XIII (1863–1864), Сабрана дела Вука Стефановића Кара
џића. Издавачи: Вукова задужбина, Просвета Београд (2014) – 1.500
дин./ком.
О језику и књижевности III/2, Вук Стефановић Караџић. Издавачи:
Вукова задужбина, Просвета Београд (2014) – 1.500 дин./ком.

Књиге се могу наручити поштом на адреси: Вукова задужбина,
Краља Милана 2, 11000 Београд; телефоном или факсом: 011/2683890, 011/2682-803; и-мејлом: ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs

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

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

ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА (периодика за
децу): Округли сто: Ревија ђачких часопи
са и часописа намењених деци и млади
ма (са пратећом изложбом – Ђачки Вуков
сабор 25. мај 2016. године)
ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. Фести
вали – такмичења – награде: Олимпијада
знања; Дани ћирилице у Баваништу; Ћи
рилица пише срцем – огранак Вукове за
дужбине у Сомбору; Песничка сусретања
деце и младих Београда – Библиотека гра
да Београда; Смотра стваралаштва – Чита
лићи ( Ражањ) ...
Награђени литерарни радови на Данима
ћирилице у Баваништу: I –VIII разред: Ма
теја Војводановић, Илија Рајковић, Катари
на Ковачевић, Татјана Јевтић, Лав Лукић,
Вања Бузгановић, Ива Радић, Ема Стоја
новић, Милица Ђорђевић, Даница Тодо
реско.
Гимназије и средње школе: Милош Вје
штиц а, Стеф ан Адам ов, Кат ар ин а Не
над ов ић, Марко Рад ој ич ић, Мил иц а М.
Јанковић, Милена Чантрак, Катарина Сто
јановић, Катарина Ненадовић.
ПРЕП ОРУКА КЊИГА: Дан иц а Банд ић,
Пун а кол а прич а; Мил ов ан Дан ојл ић,
Куд а иду корњ ач е; Драг ом ир Ђорђ ев ић,
Благ о град у Бео г рад у; Вес на Вид ој ев ић
Гај ов ић, Словн е прич е; Петар Жеб ељ ан,
Флоре и фауни; Гордана Влајић, Заистин
ска српс ка бајк а; Јов ан а Кул ау з ов Реб а,
Прич е о дин ас тиј и Нем ањ ић а и Српс ке
принц ез е и влад арке, Алекс анд ар Поп о
вић, Шкрти берберин; Весна Алексић, До
ђи на једно чудно место; Виолета Јовић,
Шта ако...
ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ: Никола Ми
лина, Даница за 2016 (приказ)

Позив за награде Вукове
задужбине у 2016. години

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2008. год. – 800 дин./ ком.
Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
Даница за 1994, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. год. – 1.000
дин./ком.
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VIII (2015)
– 300 дин./ком.
Данице за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања) – 1.000
дин./ком.
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007) – 1.000
дин./ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине
(2008)
– 400 дин./ком.
Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Издавачи: Ву
кова задужбина и Институт за књижевност и уметност (2011) – 1.000
дин./ком.
Задужбинарство код Срба, Славко Вејиновић. Издавачи: Вукова за
дужбина и ИК Прометеј (2011) – 2.900 дин./ком.
Вукова задужбина у XX и XXI веку, Славко Вејиновић. Издавач: Ву
кова задужбина (2015) – 2.200 дин./ком.
Вук Стефановић Караџић 1787-1864-2014, Mündliches Volksgut
der Serben (Српска усмена народна баштина). Приредио, предго
вор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова
задужбина и Чигоја штампа (2014) – 3.000 дин./ком.
Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие
(Српска усмена народна баштина). Приредио, предговор и напоме
не написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова задужбина и
Чигоја штампа (2015) – 3.000 дин./ком.
Срем кроз векове, Зборник радова. Издавачи: Вукова задужбина,
Огранак Вукове задужбине у Беочину и Институт за књижевност и
уметност (едиција Синтезе) – 1.500 дин./ком.
Банат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вукова заду
жбина (едиција Синтезе) – 3.000 дин./ком.

ЈЕЛОВНИК ЗА УНУКЕ: Из Кувара Драгана
Бабића, Пропала попара; Из Бакиног кува
ра Зорице Матицки (Песме): Унуке, Шљи
ва, Шипурак

Вукова задужбина од 1990. године додељује
годишње награде за науку и за уметност. На
грађује се по једно дело у области науке и умет
ности, објављено, изведено или приказано од 1.
октобра претходне до 1. октобра ове године.
– Награда за уметност додељује се једном
аутору за оригинално уметничко дело настало
у Србији или иностранству, односно за књижев
но дело објављено на српском језику.
– Награда за науку додељује се једном аутору
за научно дело, оригинални истраживачки на
учни рад, објављено на српском језику, из на
учних области којима се бавио Вук Караџић
(наука о књижевности, историја, лингвистика,
фолклористика, етнологија, етнографија, етно
музикологија, географија).
Награда се не додељује за критичка издања,
зборнике радова, антологије, приређивачке по
слове и за магистарске тезе и докторске дисер
тације.
Награда се састоји од повеље, плакете са Ву
ковим ликом и новчаног износа.
Предлоге за награде могу подносити поједин
ци, научне и просветне установе и установе кул
туре, као и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбори Вукове за
дужбине за науку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна и физичка
лица да доставе предлоге за награде Вукове за
дужбине за 2016. годину.
Уз предлог доставити образложење и два при
мерка дела које се предлаже за награду (ако је у
питању књига или друга публикација).
Предлози се достављају до 1. октобра 2016.
године, на адресу: Вукова задужбина, 11000 Бео
град, Краља Милана 2.
С. В.

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

