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ПРЕДРАГПИПЕР
(1950–2021)

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ПРЕДРАГПИПЕР:
ОЛИЧЕЊЕНАУЧНЕПЕРФЕКЦИЈЕ,

ХРИШЋАНСКЕВРЛИНЕИСКРОМНОСТИ

Вест о смр ти ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра (Бе о град, 20. VI II 
1950 – Ва ље во, 10. IX 2021), тог жи вог оте ло тво ре ња људ ских врли
на, до шла је као гром из ве дра не ба. Та вест је сти гла оног цр ног 
пет ка, 10. сеп тем бра 2021. го ди не, а она ме је по го ди ла она ко ка ко 
по га ђа ју са мо ве сти о од ла ску нај ми ли јих и нај це ње ни јих осо ба 
ко је у жи во ту има мо при ли ке да упо зна мо. Пре драг Пи пер је био 
упра во то: чо век у пу ном и до сто јан стве ном, али не па те тич ном 
сми слу те ре чи; чо век ти хих и не на ме тљи вих, али де ло то вор них 
и сна жних вр ли на; чо век ко ји го во ри увек мно го ви ше од ре чи 
ко је ко ри сти; чо век ко ји увек го во ри ве о ма ти хо, али зна че ња тих 
ре чи моћ но од је ку ју у оно ме ко има сна ге да те ре чи са слу ша и о 
њи ма про ми сли. Та кав је он уоп ште био: чо век на ко јег се мо же те 
у све му осло ни ти, а да при том бу де те си гур ни да ни ка да, али баш 
ни ка да не ће на пра ви ти ни ка кав по пуст ка ко пре ма оно ме ко се на 
ње га осла ња или од ње га за ви си та ко и пре ма оно ме ко пре ма ње
му ис ка зу је сим па ти је или му је при ја тељ. Био је, очи глед но, чо век 
ко ји је исти ну ства ри др жао да ле ко из над свих људ ских вр ли на и 
ма на, из над днев не упо тре бе и то ли ко че сте пр љав шти не на ших 
сва ко днев них жи во та. Био је то чо век ко ји се спре мао за веч ност и 
за кри те ри ју ме ко ји у веч но сти вла да ју: за то ми слим да у веч но сти, 
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са да, он има јед но ја сно, чи сто и све тло ме сто. То је са мо ње го во, 
Пи пе ро во ме сто. 

Плод ни, из у зет ни на уч ник

Оти шао је је дан из у зе тан на уч ник, чо век чи ји ста во ви, оце не 
и са зна ња ни ка да ни су но си ли обе леж је ве ли ких афе ка та, али 
је су би ли обе ле же ни по у зда но шћу, објек тив но шћу, те ра ци о нал
но шћу са знај ног чи на. За вр шив ши 1973. ру ски је зик и књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, Пи пер је ма ги стри рао 
1975. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а 1981. док то ри рао 
на ма тич ном Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. На сту диј ској 
гру пи ру си сти ке у Но вом Са ду за по слио се као аси стент 1974, 
би ран је за до цен та 1983, а по том је на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду 1989. иза бран за ван ред ног и 1991. за ре дов ног про фе со
ра. За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза
бран је 2003, за ре дов ног 2012. го ди не, а за ино стра ног чла на Ма
ке дон ске ака де ми је на у ка и умет но сти 2015. Пре да вао је на мно гим 
уни вер зи те ти ма ши ром све та, уче ство вао на мно гим на уч ним 
ску по ви ма, не ке од њих и ор га ни зо вао, а ду го је ме ђу срп ским 
на уч ни ци ма био сва ка ко нај бо љи по зна ва лац свет ских зби ва ња у 
сла ви стич кој лин гви сти ци и лин гви стич кој сла ви сти ци. 

Сво ју на уч ну ка ри је ру за по чео је отва ра њем пр вог те мат ског 
кру га сво јих ис тра жи ва ња, с ко ји ма је оба вио и свој ма ги стар ски 
рад и док тор ску ди сер та ци ју: про у ча вао је за ме нич ке при ло ге као 
гра ма тич ке и се ман тич ке ка те го ри је, а ис тра жи ва ња је оба вљао 
на гра ђи три сло вен ска је зи ка: срп ском(хр ват ском), ру ском и пољ
ском. Реч је о књи га ма: За ме нич ки при ло зи: гра ма тич ки ста тус 
и се ман тич ки ти по ви (1983) и За ме нич ки при ло зи у срп ско хр ват
ском, ру ском и пољ ском је зи ку (1988). Дру ги те мат ски круг ти че 
се струк ту ре и функ ци је, син хро ни је и ди ја хро ни је ру ског и срп
ског, али и оста лих сло вен ских је зи ка, па су та ко на ста ле књи ге: 
Ју жно сло вен ски је зи ци: гра ма тич ке струк ту ре и функ ци је (са 
Вја ром Мал џи је вом, Зу за ном То по лињ ском и Ма јом Ђу ка но вић, 
2009), Лин гви стич ка ру си сти ка: сту ди је и члан ци (2012) и Лин
гви стич ка сла ви сти ка: сту ди је и члан ци (2014), као и низ при ло га 
по све ће них ра зним сло вен ским је зи ци ма и кон тра стив ним аспек
ти ма је зич ких ана ли за (на при мер, Гра ма ти ка ру ског је зи ка: у 
по ре ђе њу са срп ском, 2005). Тре ћи те мат ски круг ти че се из у ча
ва ња сла ви сти ке као ди сци пли не, а ту ди сци пли ну је при ка зао у 
ње ној син хро ни ји и ди ја хро ни ји, у ши ро ком струк тур ном оби му и 
у исто риј ском раз во ју, на чи нив ши нај ин фор ма тив ни ји, нај пре глед
ни ји и нај је згро ви ти ји Увод у сла ви сти ку 1 (1998; те про ши ре но 
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из да ње Увод у сла ви сти ку 1–2, 2009) ко ји има мо; уз ова оп шта 
сла ви стич ка ис тра жи ва ња тре ба до да ти и из у зет но ва жне при
прем не, би бли о граф ске по сло ве у При ло зи ма исто ри ји срп ске 
сла ви сти ке: би бли о граф ска гра ђа (2011). Че твр ти круг ње го вих 
ис тра жи ва ња од но сио се на те о риј ске, оп ште лин гви стич ке те ме 
ко је су на раз ли чи те на чи не из ла га не у свим по ме ну тим књи га ма, 
а по себ но је у том сми слу зна чај на књи га Је зик и про стор (1997, 
дру го до пу ње но из да ње 2001) ко ја се ба ви ла те о ри јом се ман тич
ких ло ка ли за ци ја, тј. пи та њем од но са два фе но ме на име но ва на 
на сло вом књи ге. 

До бар део свог на уч ног ис тра жи ва ња Пи пер је по све тио пе
том те мат ском кру гу, тј. свом ма тер њем, срп ском је зи ку, а у том 
до ме ну ка пи тал ни зна чај има Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског 
је зи ка (2013), књи га ко ју је на пи сао са Ива ном Клај ном, по ну див
ши пр ви гра ма тич ки опис срп ско га је зи ка но р ма ти ван по ка рак
те ру. Тај по ду хват је ау то ри ма до нео нај у глед ни ју лин гви стич ку 
на гра ду „Па вле Ивић”, а 2021. је иза шло и че твр то, из ме ње но и 
до пу ње но из да ње, са про ши ре ним ау тор ским ти мом чи ји члан је 
по ста ла и Рај на Дра ги ће вић. Из у зет но ва жне до при но се Пи пер је 
дао у обла сти из у ча ва ња син так се срп ско га је зи ка: у ко лек тив ној 
мо но гра фи ји Син так са са вре ме но га срп ског је зи ка: про ста ре че
ни ца (ре дак ци ја Мил ке Ивић, ау то ри: П. Пи пер, Ива на Ан то нић, 
Вла ди сла ва Ру жић, Сре то Та на сић, Људ ми ла По по вић, Бран ко 
То шо вић, Бе о град – Но ви Сад 2005; пи сци ове сту ди је су до би ли 
на гра ду „Па вле Ивић”) он је ау тор нај ва жни јих те о риј ских аспе
ка та и от при ли ке по ло ви не ове из у зет но обим не сту ди је од 1164 
стра не; у мо но гра фи ји Син так са сло же не ре че ни це у са вре ме ном 
срп ском је зи ку Пи пер је ре дак тор књи ге (она је не што ма ње га 
оби ма у од но су на сво ју прет ход ни цу, па има „са мо” 766 стра на), 
као и ау тор уз Ми ли во ја Ала но ви ћа, Сло бо да на Па вло ви ћа, Ива ну 
Ан то нић, Ма ри ну Ни ко лић, Дој чи ла Вој во ди ћа, Људ ми лу По по
вић, Сре ту Та на си ћа и Би ља ну Ма рић. Срп ски је зик Пи пер је ис
тра жи вао и са ком па ра тив ног, исто риј ског и со ци о лон гви стич ког 
ста но ви шта, а ре зул та те тих ис тра жи ва ња из ло жио је у књи зи 
Срп ски из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка (Бг 2004), те Срп ски у кру гу 
сло вен ских је зи ка (2015). 

Све му то ме, као по се бан ше сти круг де ла, тре ба ло би, сва ка
ко, до да ти и спе ци фич не кул ту ро ло шке, ду хов ноисто риј ске, по
не кад и ин тро спек тив не, ис по вед не при ло ге, као што је, при ме ра 
ра ди, (по смрт но иза шли) текст „Сло вен ство и са вре ме ни свет” 
(Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку, 100/2021), као и три књи ге 
раз го во ра/ин тер вјуа Ми ло ша Јеф ти ћа с Пре дра гом Пи пе ром: Из 
сла ви стич ке ри зни це (2002); Тра гом ре чи (2009); и Жи вот је зи ка 
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(2015). Из тих и та квих при ло га чи та лац мо же са гле да ти ка ко је 
Пи пер ви део оп ште хо ри зон те сло вен ског, ју жно сло вен ског и срп
ског све та, ка ко пи та ње ду хов них осно ва чо ве чан ства, ка ко про
бле ме на уч них ди сци пли на ко ји ма се ба вио, ка ко је ви део дру ге 
ис тра жи ва че, али и ка ко је ви део са мо га се бе и сво је бли жње. Из 
овог, ола ког и про стог са гле да ва ња про бле мат ског оп се га Пи пе
ро вог опу са ја сно се на ме ће за кљу чак о при ро ди ка ко ње го вог 
кон цеп ту ал ног и ис тра жи вач ког опре де ље ња та ко и ње го вог осо
бе ног ума и сен зи би ли те та.

Ду жно сти, оба ве зе, за ла га ња

Пре драг Пи пер је на уч ник и про фе сор са ве о ма раз ви је ним, 
сна жним осе ћа њем оба ве зе и ду жно сти у од но су на оп ште, дру
штве но ва жне и кул тур но од го вор не по сло ве. Ње го ве ве зе са Ма
ти цом срп ском би ле су сна жне и чвр сте, а био је ан га жо ван на 
раз ли чи тим по сло ви ма и оба ве за ма. Члан са рад ник уста но ве био 
је од 1982, а стал ни члан са рад ник од 1990. го ди не. У Ма ти ци је 
ду го го ди шњи члан Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик (2000–
2021) и Од бо ра Лек си ко граф ског оде ље ња од 1991–2016, а био је и 
се кре тар Лек си ко граф скоби бли о граф ског оде ље ња од 1999–2004, 
те члан Из вр шног од бо ра 1999–2004. и Управ ног од бо ра 2004–2021. 
Уз то у Ма ти ци је Пре драг Пи пер био глав ни и од го вор ни уред ник 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за сла ви сти ку (1998–2012), уред ник еди
ци је „Би бли о гра фи је” (1992–2004), члан уред ни штва еди ци је „Сту
ди је о Ср би ма” (2000–2021) и др. Из ван Ма ти це срп ске Пи пе ро ве 
оба ве зе и функ ци је би ле су на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду и Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, по ма гао је кон сти ту
и са ње ру си сти ке на Уни вер зи те ту Цр не Го ре, ан га жо вао се у до
ма ћим и ино стра ним сла ви стич ким асо ци ја ци ја ма, у СА НУ (био 
је се кре тар Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, пред сед ник Управ ног 
од бо ра Ин сти ту та за срп ски је зик и др.), у Ву ко вој за ду жби ни итд. 
Уз то Пи пер је уре ђи вао ча со пис Ју жно сло вен ски фи ло лог (2008–
2018), те уче ство вао као члан уред ни шта ва ра зних ча со пи са, те мат
ских збор ни ка и ко лек тив них мо но гра фи ја. Све ове мно го број не 
оба ве зе тра ја ле су че сто ве о ма ду го, а то све до чи о то ме ко ли ко 
је по се до вао по у зда ног зна ња и ве ли ке рад не енер ги је, те ко ли ко 
су у ње га има ли по ве ре ња они ко ји су га би ра ли за од ре ђе не по
сло ве и функ ци је. 

Као рет ко ко, Пре драг Пи пер је био чо век на свом ме сту и 
чо век кон струк тив ног усме ре ња. Има ју ћи све то у ви ду, осе ћам 
ду жност да по све до чим ка ко ми је би ло по себ но ин те лек ту ал но 
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за до вољ ство и част да се са њим на ђем на мно гим за јед нич ким 
по сло ви ма. Од свих њих по себ но бих сво јим се ћа њи ма из дво јио 
рад у Уре ђи вач ком од бо ру Срп ске ен ци кло пе ди је ко ји тра је од 2006. 
го ди не, а ко ји је до са да, уз пу но и ак тив но уче шће Пре дра га Пи
пе ра, обез бе дио пет по себ них књи га, са укуп но пре ко 4200 стра
ни ца. Про је кат се су о ча ва с раз ли чи тим те шко ћа ма, ме ђу ко ји ма 
је не а де кват ност фи нан сиј ске по др шке, сва ка ко, нај ве ћи про блем, 
та ко да се цео пер со нал ни и ор га ни за ци о ни си стем до ста те шко 
одр жа ва, уз ве ли ке на по ре и ен ту зи ја зам уче сни ка. У свим тим 
по сло ви ма, уну тар ти ма од бли зу 1000 уче сни ка, Пи пер је ис ка зао 
ви со ку ме ру упор но сти и тр пе љи во сти, на уч не и струч не уте ме ље
но сти, те ен ци кло пе ди стич ке ве шти не, пре ци зно сти и са же то сти. 
Нај лак ше је би ло од у ста ти већ на пр вим те шко ћа ма, али се Уре
ђи вач ки од бор срп ске ен ци кло пе ди је, за јед но са уред нич ким и 
лек си ко ре дак тор ским ти мом, те ши ро ком са рад нич ком мре жом 
ни је пре да вао. У том по гле ду, Пи пе ро ва уло га је би ла из у зет но 
ва жна с об зи ром на то да су ње го ви при ло зи из ре дак ци је за лин
гви сти ку и фи ло ло ги ју би ли бес пре кор ни у сва ком по гле ду. Про сто 
се зна ло то да ка да Пи пер пре да при ло ге ко је је ко нач но ре ди го вао, 
ту по сла ви ше не ма и ту вер зи ју тек ста мо же те ди рект но да шаље
те у штам па ри ју. Због то га, као пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра 
и за вр шни ре дак тор ен ци кло пе ди је, за све ове го ди не имао сам 
све га не ко ли ко пу та по тре бу да по ста вим не ка пи та ња или да су
ге ри шем са мо сит ни је до пу не. Укуп ни број та квих ин тер вен ци ја 
не пре ла зи број пр сти ју јед не ру ке, а пер фек ци ја са ко јом је Пре
драг Пи пер ра дио пред ста вља, по себ но у на шим окол но сти ма, 
не што оди ста за ди вљу ју ће. 

Не бро је но пу та то ком ду го трај не и му ко трп не из ра де Срп ске 
ен ци кло пе ди је, има ли смо по тре бе и при ли ке да се, као Уре ђи вач
ки од бор, кон сул ту је мо, нај че шће око чи сто је зич ких пи та ња, али 
по не кад и знат но ши ре од тог окви ра, па смо се обра ћа ли лин гви
сти Пре дра гу Пи пе ру за са вет. Ње го ве ре ак ци је би ле су го то во 
увек исте: ни ка да не би жу рио са од го во ри ма, али кад би их из ре као, 
ти са ве ти су де ло ва ли пот пу но не по ме ри во, нај бо ље што се уоп
ште мо гло. Због то га од тих са ве та ау тор ви ше ни је од сту пао, а 
Уре ђи вач ки од бор је био си гу ран да по сту па на нај бо љи, нај про
ми шље ни ји и нај од ме ре ни ји на чин. Та кав је Пи пер у све му био: 
од ме рен и урав но те жен у ми сли, ста ву и по на ша њу, истин ски го
спо дин ко јем се ма ло шта мо же за ме ри ти, а уз то пред љу ди ма и 
Бо гом ви со ко од го во ран чо век. Та кви љу ди би ли су и оста ли оди
ста пра ва рет кост, али је њи хо во по сто ја ње увек хра бри ло оне нај
бо ље ме ђу на ма и оно нај бо ље у на ма.
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Ду хов но буд ни бо го тра жи тељ

Го ди не 2021, 10. сеп тем бра, оти шао је је дан кре а тив ни, дра
го це ни, че сти ти, од го вор ни и бо го љу би ви чо век. Оти шао је чо век 
чи је од су ство знат но оси ро ма шу је срп ску на у ку о је зи ку, ру си сти
ку, ср би сти ку и сла ви сти ку, али и чо век чи ја ти ха мо рал на по сто
ја ност сва ка ко је сте нај ми ли ја бо го ви ма, ма ко ли ко љу ди на стоја ли 
да те вр ли не пре ви ђа ју, а по не кад и ла ко ми сле но, луц ка сто чак и 
пре зи ру. Би ла ми је част што је тај дра го це ни чо век, у сво јој уну
тар њој су шти ни и ти ши ни, до бро знао да у ме ни има отво ре ног и 
искре ног са го вор ни ка, те да за јед но мо же мо пре тре сти и нај не
при јат ни је и нај сло же ни је те ме, а да стр пљи во, ко рак по ко рак, 
до ла зи мо до за јед нич ког ре ше ња. У сре ду, 8. сеп тем бра, два да на 
пре смр ти, чу ли смо се те ле фо ном и, као и обич но, то пло и ср дач но 
раз го ва ра ли, о све му се до го во ри ли, па се чи ни ло да за јед нич ки 
иде мо пре ма бу ду ћим по сло ви ма ко ји нас че ка ју: но во, до пу ње но 
из да ње Нор ма тив не гра ма ти ке срп ско га је зи ка, штам па ње но ве 
књи ге Срп ске ен ци кло пе ди је (том III, књи га 2: Де мо кра ти ја – Ђу ша), 
као и мно ги дру ги рад ни про јек ти овог ве ли ког ра де ни ка срп ске 
лин гви сти ке и сла ви сти ке. Два да на ка сни је за у век је оти шао је дан 
ве ли ки на уч ник, али и чо век чи ја је ду хов на сна га би ла та ква да 
схва ти ко ли ко је хо ри зонт на у ке огра ни чен, те ко ли ко истин ски 
про све тље ни умо ви мо ра ју стре ми ти и не ку да из ван окви ра ко је 
за да је на у ка. 

То, да на у ку тре ба ну жно по што ва ти и на њој те ме љи ти све 
оста ле по ду хва те, али да се до ме ти људ ског ума не сме ју са мо на 
тај и та кав до мет осу ди ти, то је Пре драг Пи пер до бро знао и по 
то ме је жи вео. Ка ко је он сам ду хов но ра стао, све је би вао уве ре
ни ји ка ко је тај да љи, скри ве ни ји про стор чак ва жни ји од на уч них 
са зна ња до ко јих се мо же до ћи. Жи ве ћи та ко ду хов но обо га ћен и 
про ши рен, жи ве ћи као на уч ник, али и као ду хов но бу дан чо век, 
као ра ци о нал но и са знај но, али и као ду хов но и бо го тра жи тељ ско 
би ће, он је до се гао моћ не про сто ре људ ског и бо жан ског ума, па 
је ње гов на чин спо зна је био ра ци о на лан и ира ци о на лан, на у чан и 
ре ли ги о зан, спон тан и ме то до ло шки во ђен, ди сци пли но ван и мо
ћан у исти мах. Да је то та ко, до вољ но го во ре на уч но крај ње акри
бич ни при ло зи ко је је он ства рао, али го во ре и мно ги па са жи уну тар 
тих при ло га ко ји са свим на ли ку ју чи сто пе снич ком, књи жев ном 
об ли ку из ла га ња.

Не ко ли ко при ме ра мо же ја сно по ка за ти ко ли ко је тач но ово 
што сам ре као. Та ко је, при ме ра ра ди, Пи пер с чу де сно ма ло ре чи, 
ле по и су ге стив но опи сао фе но мен Све те Го ре, и то у све га не ко
ли ко ло гич ки ја сних, сми са о но по ве за них ко ра ка. При знав ши на 
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пр вом ко ра ку да „је дан сам од мно гих ко ји мо гу ре ћи да им је 
кра так бо ра вак на Све тој Го ри осве тлио све на ред не го ди не”, он 
је ука зао на то да се баш на том све том ме сту мно ги ма „поч ну 
отва ра ти очи на мно го стру ку по ве за ност Твор ца и тва ри, као и 
сва ког ство ра и сва ке ства ри, што је ваљ да пр ви услов за ко ли ку
то ли ку сми ре ност у ко ви тла цу стра сти сва ко днев ног све тов ног 
жи во та.” (Ми лош Јеф тић, Жи вот је зи ка: раз го во ри са Пре дра гом 
Пи пе ром, стр. 16) На да ље, на дру гом ко ра ку, он ис ти че да „на Све
тој Го ри мно ги су се лак ше не го игде дру где при бли жи ли од го
во ру на пи та ње сми сла сво га по сто ја ња”, те да „што бли же Бо гу, 
то бли же сми слу.” (стр. 17) По том, на тре ћем ко ра ку, до да је да „на 
Све тој Го ри чо век лак ше не го дру где по ста је све стан чу да ко ја га 
це лог жи во та окру жу ју”, а да је то све од нај ве ћег зна ча ја за на уч
ни ка, он је не дво сми сле но уве рен: 

Ве ру ју ћи на уч ник на сто ји да оно што је до ку чио сво јим умом 
бу де у скла ду са оним у че му се про ја вио ви ши ум, а у то ме му је 
глав ни осло нац чи сто ср це, по ме ри ње го ве чи сто те, ко ја је, на жа
лост, увек да ле ко од же ље не. За то би нај ве ћи ду хов ни ци мо гли 
би ти и нај бо љи на уч ни ци ка да би се ба ви ли на у ком, и на род не 
во ђе, ка да би се ба ви ли по ли ти ком, али они зна ју и осе ћа ју да су 
све ту и се би по треб ни ји као ду хов ни ци, као они ко ји нас ви шем 
све ту при бли жа ва ју, пре све га, сво јим ср цем, а не људ ским умо ва
њем и до ка зи ва њем. (стр. 18) 

Уз то, ду бо ко ве ру ју ћи у све тост на у ке, Пи пер је за пи сао: 
„Де лим ми шље ње оних ко ји сма тра ју да све тов на на у ка има оправ
да ње свог по сто ја ња са мо оно ли ко ко ли ко слу жи на у ци ду хов ног 
уз ра ста ња чо ве ка и чо ве чан ства.” (стр. 19) Са по себ ним дрх та јем 
ду ше из ри чем ове Пи пе ро ве ста во ве јер ова ква уве ре ња и сам 
жи вим ве о ма ду го, још од о них го ди на свог ду хов ног са зре ва ња 
ко ји ма је Хри сто ву кру ну ста вио упра во мој бо ра вак у Хи лан да ру 
и на Све тој Го ри. 

Већ из ових, про бра них при ме ра ја сно се мо же ви де ти ко ли
ко је Пре драг Пи пер био на уч ник, лин гви ста и фи ло лог ко ји се уз 
то ис по ља ва и као чо век ши ро ких ду хов них ви ди ка. Сто га не тре
ба ни ко га да за чу ди што је упра во он пред ло жио да „Уни вер зи тет 
у Бе о гра ду тре ба ло би да се зо ве Уни вер зи тет ’Све ти Са ва’, по 
пр вом срп ском ар хи е пи ско пу, уте ме љи ва чу са мо стал но сти срп ске 
пра во слав не цр кве и јед ном од уте ме љи ва ча срп ске др жа ве, ди
пло ма ти је, пра ва, здрав стве ног си сте ма, уте ме љи ва чу срп ске про
све те и ле пе књи жев но сти.” (стр. 21) Он је то пред ло жио сто га што 
сма тра да „све тли ли ко ви ве ли ких љу ди мо гу има ти нео бич но 
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ја ку вас пит ну функ ци ју, што је увек, а по го то ву са да, на су шно 
по треб но”, а тра ди ци ја из ко је по ти чу ти ли ко ви је сте ма хом јед
на и је ди на: „за ве ћи ну Ср ба то је пра во слав на хри шћан ска све
то сав ска цр ква и тра ди ци ја.” (стр. 21–22) Пре драг Пи пер је та кве 
тра ди циј ске вер ти ка ле ве о ма ја сно са гле да вао, па је у том скло пу 
ја сно ви део и оно што је у на шем, да на шњем вре ме ну нео п ход но 
учи ни ти да би се те вер ти ка ле очу ва ле као жи ва ствар ност ко ја 
до ти че го то во све нас, да на шње при пад ни ке срп ске кул ту ре.

Ако сан о бу дућ но сти је сте од су штин ске, кон сти ту тив не 
ва жно сти за сва ко га од нас, па и за чи та ву за јед ни цу, дру штво и 
на род, он да је Пре драг Пи пер био онај ко ји је тај сан са њао, али 
ко ји је свој сан увек био спре ман да по да ри сво јој кул ту ри и свом 
на ро ду, као што је био спре ман и да са њи ма по де ли све не до у ми
це и му ке. С та квим љу ди ма ко ји да ру ју дру ги ма и де ле с дру ги ма 
све вред но сти ко је успе ва ју да от кри ју, оди ста је ле по, брат ски и 
све ча но ра ди ти и нај јед но став ни је и нај о бич ни је по сло ве. С та квим 
љу ди ма увек има те осе ћај да ра ди те не што што је Го спод бла го
сло вио и што је, ма ко ли ко би ло од ово га све та, увек по ве за но са 
не чим ви шим, бо љим и леп шим од ово га ов де, те да по то ме, пре
ва зи ла зе ћи вр хо ве ово га све та, за ди ре у са му оно стра ност. Пре
драг Пи пер је, на тај на чин, ис пи ти вао жи вот у веч но сти, жи вот 
ко ји на ста је он да ка да нас ви ше не ма, а ка да о на ма по чи њу да 
го во ре ис кљу чи во де ла ко ја смо на овом све ту на чи ни ли. О Пи
пе ру има то ли ко то га да се ка же, а све то са ма де ла по све до чу ју и 
обе ле жа ва ју зна ком је дин стве но сти и не по но вљи во сти, та ко да ће 
се из веч но сти ње гов глас још за ду го слу ша ти и ту ма чи ти. Због 
од ла ска та квих љу ди овај свет на јед ном по ста не не ка ко ис пра
жњен, оси ро ма шен, ту жан због од су ства не чег ве о ма ва жног и за 
нас од ре ђу ју ћег. Та кав је свет остао по сле оног 10. сеп тем бра 2021. 
го ди не: та пра зни на је оди ста та ква ка ква је сте, њу ни шта не мо
же за ме ни ти и на до ме сти ти. Јед но је дин стве но, Пи пе ро во ме сто, 
оста ло је пра зно и не ма ни ко га ко би то мо гао по пу ни ти! Не ка је 
сла ва Пре дра гу Пи пе ру, ко јем за ме не не ма!

(Реч на обе ле жа ва њу по ла го ди шњи це од смр ти: „Се ћа ње на  
Пре дра га Пи пе ра”, у Ма ти ци срп ској, 11. мар та 2022. го ди не) 
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