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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ВУКСТ.КАРАЏИЋ–
ТЕМЕЉИОРИЈЕНТИР

Сје ни Па вла Иви ћа

Ако је Ву ков Срп ски рјеч ник из 1818. го ди не кључ на и основ на 
књи га но ви је срп ске кул ту ре – а та ко ми сли Па вле Ивић, срп ски 
лин гви ста свјет ског гла са и ста ту са, ко ји ни је био склон ова квим 
ком пли мен ти ма и ко ме су стро гост, тач ност, исти но љу би вост и 
кри тич ки од нос и осје ћа ње исто ри је би ле пр ве на уч не вр ли не – 
он да је не сум њи во да је Вук Сте фа но вић Ка ра џић кључ на лич ност 
и глав ни ју нак но ви је срп ске кул ту ре, њен те мељ и њен ори јен тир 
кроз вје ко ве, а на ро чи то у смут ним вре ме ни ма исто риј ских кри за, 
ко ја пра ти бри жљи во пла ни ра но и про из во ђе но ду хов но лу ди ло 
и ра за ра ње нај ве ћих ври јед но сти. 

Ври је ме у ко јем чо вјек жи ви не мо же да се би ра – тај ко ма дић 
вре ме на му је до су ђен и ва ља се оства ри ти у за да том вре мен ском 
од сјеч ку. Ву ко во ври је ме је би ло до ба два ју срп ских уста на ка и 
ства ра ња Ср би је по сли је ви ше од че ти ри сто ље ћа тур ског роп ства. 
Ка да је пла нуо Пр ви срп ски уста нак, имао је се дам на ест го ди на 
и био је пи сар код Ћур чи је ха рам ба ше, ко га је вр ло во лио, па код 
Ја ко ва Не на до ви ћа, ко га је тр пио и под но сио, одр жа ва ју ћи и доц
ни је с њим пре пи ску и по вјер љи ве од но се, иа ко о ње му ни је ми слио 
до бро; за тим у Кра ји ни, гдје је био оп чи њен лич но шћу Хај дукВељ
ко вом. Раз бо лио се и са два де сет дви је го ди не остао до жи вот но 
са кат у ли је ву но гу. Та кав – хро мац без но ге, си ро мах без нов ца, 
из бје гли ца без отаџ би не, без игдје ико га ути цај но га у сви је ту – 
ту мар нуо је у сви јет по сли је сло ма устан ка 1813, бје же ћи од тур ске 
од ма зде и од ку ге, ко ја је већ би ла сти гла до Сре ма. Ср би ја је била 
осу ђе на на смрт, а Ср би на ис ко ри је ње ње и не ста нак. Тур ска вој ска 
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је са ју га и за па да вр ши ла од ма зду и те рор. У Бе о гра ду, на Ка ле
мег да ну, сва ко га ју тра је по ба да но но во ко ље са на би је ним Ср би ма, 
ко ји су ду го му че нич ки уми ра ли, док су уз ко ље ска ка ли пси ли
жу ћи људ ску крв, же ле ћи да се до ко па ју ко ма да још жи вог људ ског 
ме са. Ко је та да мо гао и по ми сли ти да ће за са мо дви је го ди не 
бук ну ти Дру ги срп ски уста нак, а да ће већ 1814. онај са ка ти хро ми 
бје гу нац, без здра вља, нов ца и отаџ би не, об ја ви ти Ма лу про сто-
на род ну сла ве но-серб ску пје сна ри цу, па Пи сме ни цу серб ско га јези-
ка, а већ на ред не (1815) го ди не На род ну срб ску пје сна ри цу, да би 
1818, пет го ди на по сли је бјек ства из Ср би је об ја вио и Срп ски рјеч-
ник. Ти ме је, из ван отаџ би не, за по чео ве ли ки кул тур ни пре по род 
срп ског на ро да ка да га ни ко ни је оче ки вао, а Ср би по нај ма ње. 

Ако чо вјек не мо же да би ра ка да ће се и гдје ро ди ти, мо же и 
у нај го рем од свих вре ме на да ура ди нај ви ше кул тур не под ви ге; 
да ра ди пре ма сво јој мје ри, уму и сна зи и да у злим вре ме ни ма на
пра ви ве ли ко чу до у кул ту ри сво га на ро да. То је, ка ко је ре као Иво 
Ан дрић, „Ву ков при мер”, по ко јем је Вук „учи тељ енер ги је”. 

Већ је На род на срб ска пје сна ри ца има ла европ ске од је ке. Ја
коб Грим је пи сао:

Ако се Хер де ро ви Stim men der Völker (Гла со ви на ро да) сми ју 
узе ти као цвет на род не по е зи је, то ре цен зент не зна да ли се ико ји 
на род да на шње Евро пе мо же у том по гле ду ме ри ти са Ср би ма.

Па исто то, али ма ло друк чи је:

Ја не бих знао ко ји би на род мо гао по ка за ти та ко из вр сно бо
гат ство љу бав них пе са ма сем Со ло му но ве све те Пе сме над пе сма ма.

Иво Ан дрић хва ли Ву ко во пам ће ње. Жи ве ћи да ле ко од сво
је зе мље, Ву ку је „ње го во пам ће ње у ства ри би ло за ње га ње го ва 
зе мља и све што је у њој”. Сво ју пр ву Ма лу про сто на род ну пје-
сна ри цу на пи сао је „из гла ве”. Сво ју зе мљу је но сио у сје ћа њу „као 
део се бе”, па то чу де сно пам ће ње Ан дрић ту ма чи као „плод и ме ру 
Ву ко ве ду бо ке љу ба ви пре ма сво јој зе мљи и при сне ве за но сти са 
сво јим на ро дом и ње го вом суд би ном”. 

То пам ће ње је Вук пре лио у сво је огром но, пре бо га то и ра зно
вр сно дје ло, пре тво рив ши га у ри зни цу зна ња о Ср би ма и срп ским 
зе мља ма, а на ро чи то у Срп ски рјеч ник, ко ји Ми о драг По по вић зо ве 
Пам ти век. 

Срп ски рјеч ник је, по сво јој при ро ди, струк ту ри и функ ци ји, 
лек си ко граф ско дје ло, али он има и из ра зи ту по ет ску функ ци ју 
по бо гат ству књи жев них ци та та, при че ко ју раз ви ја, и књи жев них 
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ју на ка, али и по опи си ма ко ји ма об ли ку је и илу стру је од ред ни це. 
За то ни је чу до што је ма гич но при вла чио пи сце и про у ча ва о це 
књи жев но сти. Ми ло рад Па вић у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку ви ди 
пре те чу сво га Ха зар ског реч ни ка, а Ми ро Вук са но вић сво ју се
мољ ску три ло ги ју ро ма на азбуч ни ка – Се мољ го ра, Се мољ зе мља 
и Се мољ љу ди – ве зу је за Ву ко ву тра ди ци ју. 

Ан дрић узи ма „вас ко ли ку Ву ко ву про зу као це ли ну, без обзи
ра на књи жев ни род ко ме слу жи [...] јер ње гов ка рак те ри сти чан на
чин гле да ња и опи си ва ња ства ри из би ја, ја че или сла би је, у свим 
ње го вим ра до ви ма, ка ко у је зич ким ет но граф ским и исто риј ским, 
та ко и у по ле ми ци и у лич ној пре пи сци”. Ву ка као пи сца по твр
ђу ју „и рас пра ве и по ле мич ки спи си [...] и, на ро чи то, Реч ник”. Као 
илу стра ци ју, Ан дрић на во ди ри јеч ше грт, а мо гао би на ве сти низ 
дру гих ри је чи у ко ји ма су да ти опи си „на ше па три јар хал не дру штве
не ствар но сти”. 

У оцје ну Ву ка као пи сца, Ан дрић, да кле, укљу чу је „вас ко
ли ку Ву ко ву про зу као це ли ну”, а „на ро чи то Реч ник”. Не за кла њам 
се иза ау то ри те та, већ са мо же лим да ар ти ку ли шем сво ју ме то до
ло шкоте о риј ску по зи ци ју: ва ља нам ис пи ти ва ти сва про зна дје ла 
у ко ји ма до ла зи до из ра за сна га до ча ра ва ња, од но сно по ет ска 
функ ци ја је зи ка, ма кар она и не би ла до ми нан та. Сам Вук пи ше 
да се око не ких крат ких при ча у Рјеч ни ку „то ли ко му чио да би 
не ки на ши гдје ко ји спи са те љи мо гли чи тав ро ман ис пи са ти”. 

На ше чи та лач ко ис ку ство по твр ђу је по ли ва лент ност, по ли
функ ци о нал ност Ву ко ве про зе: ње го ви тек сто ви, по пра ви лу, имају 
и по ет ску, без об зи ра на не ку дру гу до ми нан ту, ре ци мо лек си ко
граф ску и ре фе рен ци јал ну функ ци ју. Не сум њи во је да је Ву ков 
Срп ски рјеч ник (1818, 1852) пр во ра зред но лек си ко граф ско дје ло, 
али је и ет но граф ско, и књи жев но. Он је ен ци кло пе ди ја срп ске 
књи жев но сти, ми то ло ги је и кул ту ре; у ње му је ци је ло књи жев но 
бла го са ку пље но и по од ред ни ца ма рас по ре ђе но. По је ди не од редни
це су књи жев ни ме да љо ни – на рав но, не све – по пут Ан дри ће вог 
ше гр та, ма ло књи жев но дје ло за се бе, „крат ка при ча”, док у дру
ги ма по вла шће но мје сто има ју та ко зва не „јед но став не фор ме”. До
бар број од ред ни ца има са мо стал ну књи жев ну ври јед ност на ни воу 
лек си ко граф ске је ди ни це.

Има у Ву ко вом Рјеч ни ку јед на број од ред ни ца ко је по ка зу ју 
мо гућ ност, па и тен ден ци ју улан ча ва ња. Мо гућ но је спа ја њем од
ред ни ца до би ти пор тре те књи жев них ју на ка или чак ви зи ју по је
ди них до га ђа ја, па чак и исто ри је и суд би не на ро да. Та ко је мо
гућ но скло пи ти суд бин ску срп ску при чу о Ко со ву и о ко сов ским 
ју на ци ма, али и при чу о Ма чви и По цер ју, од но сно о Пи ви и Дроб
ња ку. По шту ју ћи ово мје сто на ко јем го во ри мо, из дво ји ће мо приче 
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о два Ми ло ша По цер ца – Оби ли ћу из ко сов ских вре ме на и Сто и
ће ви ћу из Пр вог устан ка. 

Ми лош је у Рјеч ни ку ис ту ма чен са мо као му шко име, а од
ред ни ца Оби лић уоп ште не по сто ји. За то по сто ји од ред ни ца Обил, 
под ко јом је ис при ча но пре да ње о на стан ку Ми ло ше вог за го нет ног 
и раз ли чи то ту ма че ног пре зи ме на:

Ср би при по ви је да ју да је сил ни цар Сте фан ло ве ћи по Це ру 
угле дао на јед ном мје сту гдје се гра не др ве ћа и до ље са ви ја ју и го ре 
уз ви ја ју. Кад до ђе на оно мје сто, а то ди је те код не ко ли ко ова ца 
уда ри ло сво ју сје ки ру у кла ду, па ле гло на ле ђа те спа ва: кад дух не 
из се бе, он да се гра не уз ви ја ју у ви си ну, а кад по ву че па ру у се, он да 
се са ви ја ју к зе мљи. Кад то ви ди цар, за чу ди се, па пру жа ру ку с 
ко ња да му узме сје ки ру, али хо ћеш! Не мо же да је из ву че из кла де. 
Бр жебо ље сја шу слу ге и вој во де с ко ња, огле да ју сви ре дом об је ма 
ру ка ма да из ва де сје ки ру из кла де, али ни је дан не мо же ни по ма ћи. 
Он да про бу де ди је те и за пи та га цар: „Ка ко ти је име?” А он од гово ри 
„Ми лош”. „Имаш ли оца и мај ку?” „Мај ку имам, а отац ми је умро.” 
„А гдје ти је мај ка?” „Ето је та мо до ље у се лу код ку ће.” „Ај де да нас 
водиш ку ћи!” „Не мо гу од ова ца!” И та ко га ко је ка ко на мо ле да по
тје ра ов це и да по ђе пред њи ма ку ћи. Сад су они ра ди зна ти и ви дје
ти шта ће ра ди ти са сје ки ром, ка ко ће је из ва ди ти из кла де; или ће 
је она ко оста ви ти. Кад Ми лош кре не ов це, а он узме сје ки ру јед ном 
ру ком и за мет не на ра ме. Ка ко до ђу ку ћи, Ми лош од мах оста ви 
ов це и не по зна те го сте, па за мак не ме ђу згра де да тра жи мај ку. По
што цар сја ше с ко ња, по ђе и он са Ми ло шем да гле да да му се гдје 
не са кри је, кад по гле да кроз брв на у јед ну згра ду, а то му мај ка 
ми је си хљеб, а пре ба ци ла де сну си су пре ко ли је вог ра ме на, а лије
ву пре ко де сно га, те он од страг си са. Он да цар ре че: „Ме ђер оби ла 
мај ка ро ди ла оби ла ју на ка!” – Цар узме Ми ло ша од мај ке и од ве де 
га сво ме дво ру, и од то га се на зо ве Оби лић.

Ми ло ше ва сна га и пре зи ме до ла зе, пре ма ово ме пре да њу, од 
мај ке. О оцу зна мо са мо да је умро. Мит ска сна га мај чи ног мли
је ка и хље ба да ју сна гу Оби ли ћу. Пре да ње ве зу је Оби ли ћа за По
цер је, као и ети о ло шка пре да ња о на стан ку то по ни ма Дво ри ште, 
Пу сто по ља и хи дро ни ма Не ча ја, и гла го ла ча ја ти, за тим то пони
ма Ми ло ше ва ска ка ла. У Ми ло шев лик улан ча ва ју се од ред ни це 
Ма чва, Јед но лич ке, Гла ван, Вој во да За ђе ви ца, Ис куп, За те ћи се, 
Хва ла и Згу би ти. Уз од ред ни цу Вој во да Вук на во ди сти хо ве:

По ра ни ла три срп ске вој во де
Од Ко со ва уз кр шно при мор је:
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Јед но бје ше од При ле па Мар ко,
Дру го бје ше Ре ља од Па за ра
Тре ће бје ше Ми лош од По цер ја. 

Ми ло ша, да кле, и еп ска пје сма ве зу је за По цер је, а Вук од ред
ни цу гу сле за Ми ло ша и ње му за ду шну пје сму:

Гуд ’те гу сле, Ми ло шу за ду шу!

На Кне же вој ве че ри Ми лош сје да у за ста ву – „мје сто на дну 
сто ла”, а „пре ма гор њем че лу”, од но сно удно со фре, што је знак 
сум ње у ње го ву из да ју:

Сје ди Ми лош до ље у дно со вре.

Тек по сли је Ко сов ског бо ја Ми ло ше во мје сто по ста је по ча сно 
мје сто, рав но те жа „че лу сто ла”. Ми лош уста је од о здо, са дна, из 
под нож ја, окле ве тан, пле беј ског по ри је кла, уз ди жу ћи се до подви
га. Он ни од ко га ни шта ни је до био ни ти на сли је дио. Оба ца ра га 
ста вља ју у под нож је. Му рат га по ни жа ва да му љу би па пу чу, како 
би схва тио ко је и гдје му је мје сто:

Нек цје лу је но гу и па пу чу,
Нек се зна де ђе му је под нож је. 

Вук у Рјеч ни ку сјен чи Оби ли ћев лик, што ће чи ни ти и са ју
на ци ма уста нич ке про зе. 

На ју на ке уста нич ке про зе па да свје тлост и сла ва ко сов ских 
ју на ка; на Ми ло ша Сто и ће ви ћа По цер ца па да свје тлост ко сов ског 
Ми ло ша По цер ца – Оби ли ћа. 

У Да ни ци за 1829. го ди ни на ла зи мо цио Ву ков збор ник би о
гра фи ја под вр ло ин ди ка тив ним на сло вом: Као срп ски Плу тарх, 
или жи ти ја знат ни Ср ба ља у Ср би ји на ше га вре ме на, гдје се Вук 
по ка зу је као мај стор пор тре та и гдје се на ла зи и жи ти је Ми ло ша 
Сто и ће ви ћа. На слов ме је ин спи ри сао да 1987. го ди не на пи шем 
ком па ра тив ни рад о Ву ку и Плу тар ху, а не што ка сни је – о Ву ку 
и Та ци ту. Шта је Вук уоп ште знао о ан ти ци?

Вук је био же љан зна ња и ула гао је озбиљ не на по ре да се 
обра зу је, на ро чи то у фи ло ло ги ји, ми то ло ги ји и исто ри ји. Фи зи ка 
и ме та фи зи ка су му би ле да ле ке. Оту да ње го ва же ља да на у чи 
ла тин ски, гра ма ти ку и жи ве је зи ке. Имао је из у зет но пам ће ње и 
фи ло ло шки дар, па Ко пи тар де цем бра 1815. пи ше Му шиц ком по
во дом Ву ко вих ам би ци ја да је „сва ко уче ње и ге ни ју ко ри сно [...] 
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да га осред ње гла ве, а про шле кроз шко ле, не гле да ју пре ко ра ме
на”. Син таг му осред ње гла ве ва ља ло би ра зу ми је ти пе јо ра тив но и 
иро нич но – у зна че њу ме ди о кри те та. Сре зњев ски је свје до чио да 
се с Ву ком мо гло „го во ри ти не мач ки, ру ски, срп ски, раз у ме ће вас 
ако поч не те го во ри ти че шки и пољ ски”. Вук је већ од Ју го ви ћа 
не што са знао о Ари сти ду, Те ми сто клу, Со кра ту, Пла то ну, Ари сто
те лу, Со ло ну, Ли кур гу, Ле о ни ди, Ка то ну и Му ци ју Сце во ли. Сте
као је и ли је пе пред ста ве о Хо ме ру и ње го вим епо ви ма. Ње гов зет 
Сте ван Жив ко вић Те ле мак пре во дио је Фе не ло но вог Те ле ма ка, па 
је Вук, ра де ћи на ру ко пи су пре во да у Кра ји ни и у Бе чу упо знао 
без ма ло све ју на ке Оди се је и до бар број Или ја де. Вук по ре ди Ми
ло ша Оби ли ћа, па и Хај дукВељ ка са Ахи лом, Мар ка Кра ље ви ћа 
са Хер ку лом, а Ми ло ша Во ји но ви ћа и цр но гор ске еп ске ју на ке са 
Па ри сом. За се бе и Му шиц ког ве ли да су они Пла то ни и Ари сто
те ли сво га вре ме на. Ву ков уче ник, кнез Ми ха и ло, жа ли се сво ме 
учи те љу да се о ње го вом оцу, кне зу Ми ло шу, пи ше као да је Ка
ли гу ла и Не рон. Кнез Ми ха и ло на во ди ове Та ци то ве ју на ке до бро 
зна ју ћи да их ње гов учи тељ исто риј ски по зна је. Вук је по сје до вао 
књи гу Кор не ли ја Не по та, рим ског исто ри ча ра из I ви је ка п. н. е., 
De vi ris il lu stri bus, и чи тао упо ред ни жи во то пис Пе тра Ве ли ког и 
Кар ла Ве ли ког на не мач ком. Сје дио је и ве че ра во „у бир цу зу” „Код 
би је лог кур ја ка” са Ко пи та рем и „ау стриј ским Плу тар хом”, Јо зе
фом фон Хор мај ром. Био је у кон так ту са не мач ким исто ри ча рем 
Ри ма Ни бу ром. Би ће да је имао ли је па зна ња и о ан ти ци, и о био
гра фи ја ма, и о ми то ло ги ји.

Жи ти је Ми ло ша Сто и ће ви ћа је сед мо, по сљед ње, у Да ни ци. 
Сво јим име ном, чи ном и по ри је клом – вој во да По цер ски – го то во 
је по ду дран с Ми ло шем Оби ли ћем. Био је „ју нак не ис ка за ни”, а 
чак се и Ка ра ђор ђе „опо ме нуо” Оби ли ћа кад је за вој во дио Сто иће
ви ћа. У би ци на Ми ша ру за до био је са бљу Ку линка пе та на, јед ну 
од нај љеп ших у ци је лој срп ској епи ци. Сто и ће вић ни је хтио да ти 
са бљу за зла то већ са мо у раз мје ну за срп ско ро бље, ко је је већ 
би ло ис пре про да ва но по тур ском цар ству. Иа ко пре пу на еп ских 
алу зи ја на глав ног ко сов ског ју на ка, Ми ло ша Оби ли ћа, би о гра
фи ја је осјен че на иро ни јом суд би не и Ми ло ше вом смр ћу. Ми лош 
Сто и ће вић, вој во да од По цер ја, лу до ги не од срп ске ру ке, од хајду
ка Пре ла, па Вук по ен ти ра дво стур ком бе сми сле ном смр ћу – Ми
ло ше вом и Пре ло вом:

И Пре ла по том уби ју, али Ми ло ша не по вра те.

Вук се по ка зу је као мај стор при по ви је да ња у по ен ти и обрти
ма. До обр та до ла зи и са Ку ли но вом са бљом: Ми ло шев брат Јан ко 
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се пре да Тур ци ма 1813. го ди не и са бља без от ку па сти же Ку ли но вој 
по ро ди ци, а Јан ко у Ца ри гра ду уми ре као тур ски роб, му че нич ки 
и под сра мо том. 

Вук је мај стор у до ча ра ва њу иро ни је суд би не и ан тро по ло шког 
пе си ми зма. Он ни је во лио иде а ли за ци ју чак ни иде ал них ју на ка. 

Вук је оста вио свој сна жни лич ни пе чат на на род ним пје сма
ма, а на ро чи то на при по ви јет ка ма ко је је са ку пљао, при ре ђи вао и 
об ја вљи вао. Ис ку ство му је го во ри ло да је сти хо ве лак ше пам ти ти 
и при ре ђи ва ти, док „у пи са ној при по ви јет ки већ тре ба ми сли ти и 
ри је чи на мје шта ти, да не би ни с јед не стра не би ло пре ће ра но”, па 
до да је:

Али ће ми сла бо ко вје ро ва ти и ра зу мје ти, ка ко је при по ви јет
ке те шко пи са ти.

Пи сци и про у ча ва о ци про зе не са мо да му вје ру ју већ су му 
и да нас за хвал ни на овим ри је чи ма. Вје ро вао му је и сам Иво Ан
дрић, ко ји овај став ци ти ра. Пи са ње про зе је те жак и за хтје ван по сао, 
а Ву ко ва ау тор ска са мо сви јест је за вид на и дра го цје на. Он од пи сца 
оче ку је и зах ти је ва сви јест о оно ме што ра ди, као од сва ког дру гог 
мај сто ра сво га по сла – по зна ва ње „за на та”, тех ни ке при по ви је да
ња, и сви јест о том „за на ту”, оно што се да нас зо ве ау то по е тич ком 
са мо сви је шћу:

Ни ка кав мај стор не ра ди сво га за на та, не зна ју ћи шта гра ди 
ка ко гра ди... Ка ко сва ки мај стор свој за нат ра ди, та ко тре ба и спи
са те љи да пи шу.

Овај за хтјев је мо де ран за то што је вје чан.
Ан дрић је као Ву ко ву вр ли ну ис ти цао ње го ву усмје ре ност 

на ствар, а од су ство ра зу ми је ва ња са ме ства ри и про ни ца ња у 
ње ну су шти ну Вук је сма трао за глав ну ма ну и сла бост сво јих опо
не на та. То про ни ца ње у ствар и го вор из са ме ства ри за јед нич ко 
је по е тич ко на че ло Ву ка и Ан дри ћа, што се слу ти из дви ју на ред
них Ан дри ће вих ре че ни ца: 

Ствар, да кле, то је оно до че га је Ву ку ста ло, то је оно на че му 
се осе ћа јак и не са вла див. Он сво јим про тив ни ци ма као глав ну 
за мер ку пре ба цу је, „да ства ри не раз у ме ју”.

У сва ком свом прег ну ћу по што вао је при ро ду ства ри за ко ју 
се бо ри или у ко ју про ни че, а при ро да ства ри за ко је се он бо рио 
ни је до пу шта ла по пу стљи вост ни ти „сред њи пут”: „сред њи пут”, 
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нај че шће, ни је пут до исти не ни до су шти не ства ри и за то га Вук 
енер гич но од ба цу је. Ва ља тра жи ти но ве, нај че шће те же, пу те ве у 
от кри ва њу но вих свје то ва. 

Вук је био чо вјек прег ну ћа, спре ман да пред у зе ти по сао до
ве де до кра ја, без об зи ра на „от пор ма те ри ја ла”, окол но сти и про
тив ни ке. Во ље, упор но сти и енер ги је ни кад му ни је не до ста ја ло. 
Ње го ва чу де сна, ла кон ска де ви за већ два сто ље ћа охра бру је нај
бо ље Ср бе; охра бри ва ла је и Иву Ан дри ћа да се не ки по ду хват 
до ве де до кра ја и до са вр шен ства:

Не да се, али ће се да ти!

Оштар и не ми ло ср дан као кри ти чар и по ле ми чар, Вук се за
ла гао за стро гу кри ти ку. И да нас од је ку ју ње го ве ри је чи:

Бо ље да ни јед ног спи са те ља не ма мо, не го да са мо рђа ве имамо.

Ове ће се ри је чи пам ти ти до кле бу де срп ске кри ти ке.
Иво Ан дрић на ла зи у Ву ко вом на чи ну ра да – у ње го вој тач

но сти, пре ци зно сти и кон крет но сти – „не чег ег закт ног, ма те мат
ског”, што је сам Вук ви дио као свој ство гра ма ти ке и гра ма тич ког 
ми шље ња, а што број ни ма те ма ти ча ри и лин гви сти сво јим ис ку
ством по твр ђу ју:

Ви ће те са ми на ћи и до зна ти да је гра ма ти ка, а осо би то ор то
гра фи ја, ма ло на лик на ра чун...

Вук је био из гра дио култ ра да и дје ла чак и као вид осве те 
свим сво јим не при ја те љи ма. По бје ђуј ра дом и дје ли ма, а не при
ми тив ном осве том. За пам тио сам, за ци је ло не што де фор ми са ну, 
Ву ко ву де ви зу ко ја је ста ја ла у ка би не ту мо га при ја те ља Јо ва на 
Ка ши ћа, про фе со ра ко ји је при ре дио Ву ков Срп ски рјеч ник из 
1852. го ди не:

Ра ди те и пје вај те јед на ко, и та ко ће те се нај бо ље осве ти ти 
свим сво јим не при ја те љи ма, и све их ре дом по сра ми ти. 

Вук је ци је лог сво га жи во та др жао до сво га ин те гри те та и до 
лич ног и на ци о нал ног иден ти те та. Ан дрић нас опо ми ње да је 
Ђу ра Да ни чић „1847. по бед нич ке го ди не” на пи сао:

Но у да на шња вре ме на ри јет ко мо же ко по ста ти књи жев ник, 
а да не из гу би мно го од сво је на род но сти.
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Вук се ни је ни „по ру му нио” ни „по ма ђа рио”, као што су то 
не ки Ср би учи ни ли бје же ћи по сли је сло ма Пр вог срп ског устан ка. 
Ни је по стао ни „ње мач кар”, иа ко је би оже њен Аном Кра ус и жи
вио углав ном у Бе чу, као што се при је то га ни је ни по тур чио. Био 
је и остао Ср бин и срп ски књи жев ник, ре фор ма тор срп ског је зи ка 
и пра во пи са и остао те мељ но ви је срп ске кул ту ре. И у ври је ме 
„нај те же бе де и на па сти” чу вао се да се не огри је ши о свој на род 
и отаџ би ну:

Пра ви ро до љу бац не тре ба да љу би сво је ота че ство као сви ња 
по то ка гдје на ла зи жи ра и во де; не го да га љу би, ма кар ка ко од ње га 
био уда љен и ма кар му оно и зло же ље ло и чи ни ло.

Пр ви услов лич ног ин те гри те та је сте – по што ва ти свој ум; 
очу ва ти лич ну са мо стал ност. Ум је из над рев но сти и ода но сти; 
ум од лу чу је о прав цу ак ци је и о по ступ ци ма сло бод ног чо вје ка. 
Раз ло зи ума по бје ђу ју страх: „Ко га се бо ји те, кад вам ум ка же да 
она ко тре ба” – пи та Вук јед ног Му шиц ког, пре о пре зног чо вје ка 
ко ји зна до ме те сво је хра бро сти и лич не сло бо де. 

Да ти ум под арен ду – ни је то са мо мо рал ни и вред но сни пад 
већ је и пси хич ки про бле ма тич но; то је пут не у спас већ у лич ну 
не сре ћу, а не сло бо да, од но сно ду хов но и ми са о но роп ство се под
ра зу ми је ва:

Оно су не срећ ни љу ди, ко ји су ум свој да ли под арен ду, па сад 
мо ра ју да ми сле ка ко дру ги оће. 

Ву ко ва ре че ни ца, иа ко у пи сму на пи са на, зву чи као за ко но
пра ви ло, не са мо мо рал но, већ и ми са о но, и пси хо ло шко. Вук није 
био за ко но да вац са мо у гра ма ти ци и пра во пи су већ и у ми шље њу, 
ко је мо ра би ти сло бод но, ако је ми шље ње; ако ни је у нај му и „под 
арен дом”. 

Љу бо Јан дрић свје до чи да је Иво Ан дрић пре по ру чи вао да 
се у жи во ту и књи жев но сти ва ља др жа ти и Ву ка и Ње го ша, и да 
су нам, не сум њи во, не при ја те љи они ко ји их на па да ју. Ву ку и Ње
го шу да нас тре ба до да ти и са мо га Ан дри ћа. Сва тро ји ца су у по
сљед ње че ти ри де це ни је би ли ме та без оч них, отво ре них или при
кри ве них на па да, све до оспо ра ва ња њи хо вих дје ла и ста ту са у 
је зи ку, књи жев но сти и кул ту ри. Гро теск но ства ра ње но вих је зи ка 
и њи хо во име но ва ње, ин спи ри са но из сви је та и на мах уни со но 
при хва ће но у сви је ту, сва ка ко је же сток на пад на Ву ка и ње го ве 
те ко ви не. Сам врх гро те ске је цр но гор ско од ри ца ње од ћи ри ли це 
за рад чир ги ли це и уво ђе ња два ју но вих сло ва. Из вр ши о ци по сла 
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су љу ди за љу ља ног иден ти те та иза ко јих сто је про бле ма тич ни 
мен то ри. То су по ку ша ји да се за ва де Ву ко ва Пет ни ца и Ву ков 
Тр шић, љу ди и на род. Са ма иде ја да се ства ра не ки ско ро је вић ки 
је зик на по чет ку 21. ви је ка су лу да је и са мо у би лач ка; она зна чи 
ли ша ва ње оних ври јед но сти ко је су ства ра не у прет ход них де сет 
сто ље ћа. Као да је Вук са вре ме ник Ју го сла ви је, па ра за ра њем Ју
го сла ви је ва ља ра зо ри ти и Ву ков је зик. И је зич ко лу ди ло има 
сво је до ме те и ви јек тра ја ња, ма да им пре си о ни ра упор ност да се и 
ме ђу Ср би ма на ђу ра за ра чи Ву ко вих те ко ви на и ву ков ског је зи ка; 
и на ла зе их, за ли је пе па ре и универзит ет скa мје ста ко ји ма оп сје
њу ју про сто ту. Има струч ња ка ко ји да ју свој при ла го дљи ви ум 
под до бру арен ду, „па сад мо ра ју да ми сле ка ко дру ги оће”.

Знао је Вук за за ко но дав ца и му дра ца Со ло на, и то још од 
Ју го ви ћа и Ве ли ке шко ле, а зна че ње ње го вог сти ха:

Ни си сва ко ме драг ве ли ку гра де ћи ствар

осје ћао је ци је ло га сво га жи во та на сво јој ко жи, а ње го во дје ло га 
осје ћа и да нас. 

Све што је ра дио, Вук је „слао” на дви је адре се. Пр ва је срп-
ско по том ство, за ко је је бес по штед но из га рао ства ра ју ћи свој 
огро ман опус, и ко је је – то по том ство – сма трао је ди ним су ди јом 
у бу дућ но сти и вјеч но сти, по че му је бли зак Ње го шу:

По ко ље ња дје ла су де, што је чи је – да ју свје ма. 

Дру га адре са је сви јет и зна ме ни ти и ути цај ни љу ди у сви је ту, 
ка кви су би ли Ге те, Ја коб Грим, Те ре за Ал бер ти на Лу и за фон Ја коб, 
Ле о полд Ран ке, Фа тер, До бров ски, Сре зњев ски и мно ги дру ги. Вук 
је на сто јао да стран ци упо зна ју Ср бе „с нај бо ље стра не, ко ли ко је 
мо гу ће не вре ђа ју ћи исти не”. Знао је Вук да мо ра би ти та чан и да 
про тив исти не не сми је го во ри ти.

Ис ку сни ди пло ма та и од ли чан по зна ва лац на ших љу ди и на
ра ви, Иво Ан дрић, ис ти че оне Ву ко ве осо би не ко је „на шем чо веку 
че сто не до ста ју: ис трај ност, уз др жљи вост и осе ћа ње ме ре”, а ко је 
су дра го цје не у ко му ни ка ци ји са стран ци ма. О че му год је пи сао, 
по себ но за стран це, „он је ре дов но та чан у ства ри и од ме рен у на
чи ну из ла га ња”. 

О Ву ку се мо ра го во ри ти стро го и кри тич ки, као и о све му и 
сва ко ме о ко ме се озбиљ но го во ри. Али при је то га ва ља и се би и 
дру ги ма по ста ви ти не ко ли ко пи та ња и да ти на њих не ко ли ко од
го во ра. 
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Ко је у на шем на ро ду и кул ту ри ство рио, и иза се бе оста вио 
ве ће, обим ни је и зна чај ни је књи жев но, на уч но, је зи ко слов но и 
уоп ште кул тур но дје ло од Ву ка Ка ра џи ћа, или као Вук?

Ко ли ко је ме ни по зна то – ни ко. 
На из ра ди кри тич ког из да ња Ву ко вих са бра них дје ла, иза ко

је га је ста ла др жа ва, ан га жо ва не су нај ве ће на уч не ин сти ту ци је и 
нај круп ни је лич но сти срп ског на ро да и ње го ве на у ке, па ти ода
бра ни и нај е ми нент ни ји љу ди ни је су успје ли да за пе де сет го ди на 
об у хва те и кри тич ки на сви јет из да ју оно што је ура дио је дан Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић. Иза Ву ка ни је ста ја ла ни др жа ва, ни др жав
не ин сти ту ци је; ни ко осим Ко пи та ра и по не ког у му ци сте че ног 
при ја те ља. 

Има ли не ко у на шем на ро ду, ме ђу пи сци ма и на уч ни ци ма, 
ко је одр жа вао та ко ин тен зив не ве зе, та ко ин тен зив ну пре пи ску 
са сви је том, као што је то чи нио Вук Сте фа но вић Ка ра џић?

Се дам де бе лих све за ка пре пи ске за ди ви ло је Иву Ан дри ћа. 
Да ни шта дру го ни је ура дио не го што је на пи сао се дам то мо ва пи
са ма, би ло би до вољ но за је дан жи вот. Те шко да је не ко и на том 
пла ну с Ву ком по ре див. То је, нај ве ћим ди је лом, пре пи ска с нај ути
цај ни јим љу ди ма ње го во га вре ме на. Та пре пи ска освје тља ва епо
ху и Ву ка у њој. Пре бо га то, пре дра го цје но, илу стра тив но, по уч но, 
бес крај но жи во пи сно. А кри тич ко из да ње има три на ест то мо ва 
пре пи ске!

Да ли је ре ал но за ми сли во да пу ту је на да ле ке пу те ве по Евро
пи и Ру си ји не ко ко је хром, те жак ин ва лид са шту лом, са те шком 
ко сто бо љом, са гла во бо љом, са сла бим ви дом и бо ло ви ма у очи ма?

А Вук се на пу то вао; про пу то вао је и ви дио сви је та као ма ло 
ко ји Ср бин сво га вре ме на. Сва та пу то ва ња би ла су у функ ци ји 
ње го ве кул тур не ми си је, на ко рист срп ског на ро да и ње го ве кул
ту ре. Ма па и мре жа ње го вих пу те ва и да нас је им пре сив на. Та ква 
енер ги ја је те шко за ми сли ва. 

Да ли је не ко у на шој књи жев но сти и кул ту ри, при је и по слије 
Ву ка, учи нио ко ли ко он, или ви ше од ње га, за ста тус и ре цеп ци ју 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре у сви је ту?

Ни кад ни ко!
У Ву ко во до ба, за хва љу ју ћи при је све га Ву ку, на ша на род на 

књи жев ност, на ро чи то лир ска и еп ска по е зи ја, би ла је хит у Евро
пи. Епи ка се, по пра ви лу, по ре ди ла са Хо ме ром, а ли ри ка са Со ло
мо но вом Пје смом над пје сма ма. Ни ка да срп ска књи жев ност ни је 
то ли ко осво ји ла сви јет, и то пре ко Ву ка Ка ра џи ћа. А за ту по е зи
ју су ра ди ли је дан Ге те, је дан Ја коб Грим, је дан Пу шкин, је дан 
Миц ки је вич и без ма ло сви сла ви сти то га вре ме на, или ба рем ови 
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ко ји су не што зна чи ли. Пре ко Те ре зе Ал бер ти не Лу и зе фон Ја коб, 
уда те за Аме ри кан ца Ро бин со на, Ге те о ве ми ље ни це и пре во ди тељ
ке срп ских на род них пје са ма баш за Ге теа, глас о срп ској на род ној 
по е зи ји и ње на сла ва сти гла је и до Аме ри ке. А ле ген дар на ТАЛФЈ 
– го спо ђи ца фон Ја коб, ка сни је го спо ђа Ро бин сон – ни је зна ла 
срп ски. Она је би ла ћер ка уни вер зи тет ског про фе со ра фон Ја ко ба, 
ко ји се да нас сма тра пре те чом се ми о ти ке, а ко ји је пре да вао Сло
ве ни ма, Ру си ма, па је и Те ре за Лу и за из вр сно зна ла ру ски, а пре
ко ру ског, уз по моћ ин ту и ци је, и сва ђа ју ћи се с Ву ком, пре во ди ла 
срп ске пје сме. Али она је има ла ми си ју пре во де ћи за Ге теа, а онда 
ре фе ри шу ћи у Аме ри ци о срп ском усме ном пје сни штву. Ма ло 
ли је?

То ни је сме та ло Ву ку да го спо ди ну Ро бин со ну от пи ше да је 
Чи ча То ми на ко ли ба пре ве дена на срп ски, али да је по ло жај Ср ба 
под Тур ци ма го ри од по ло жа ја цр на ца у Афри ци. Не ка Аме ри ка
нац зна ка ко ства ри сто је и с ким има по сла. 

Ко је од на ших пи са ца Ву ко вог до ба имао та кве ме ђу на род не 
кон так те као Вук: Ко пи тар, Ге те, Грим, ТАЛФЈ, Фа тер, Ран ке, 
Аде лунг, До бров ски, Хан ка, Ке пен, Жу ков ски, Сре зњев ски...? Тај 
спи сак име на из у зет но је дуг. Све су то во де ћи пи сци и на уч ни ци 
сво га до ба, ко ји су ве о ма по мо гли ре цеп ци ји Ву ко во га дје ла и срп
ске на род не по е зи је у сви је ту. Та кве лич не ве зе те шко да је не ко 
од Ву ко вих су вре ме ни ка имао, ни ти је умио во ди ти та кву кул тур
ну ди пло ма ти ју. Вук је био и остао во де ћи чо вјек срп ске кул тур не 
ди пло ма ти је. За хва љу ју ћи ре цеп ци ји срп ске усме не по е зи је у сви
је ту, при је свих Ге теу и Пу шки ну, срп ски еп ски де се та рац по стао 
је стал ни ме ђу на род ни об лик сти ха. 

Да ли по сто ји не ко од срп ских исто ри ча ра, пи са ца, на уч ни ка, 
по ли ти ча ра, ко је то ли ко ши рио исти ну о Ср би ма сво га вре ме на 
у тур ко фил ској Евро пи као Вук Стеф. Ка ра џић? Да ли је не кад неко 
по ну дио сво ју до ку мен та ци ју, по моћ и енер ги ју не ком стра ном 
исто ри ча ру да оства ри та ко зна чај но дје ло као што је то Ран ке о во 
Die ser bische Re vo lu tion?

Ни је ми по зна то.
А ква сац те књи ге за ку вао је Вук. 
Ву ков при мјер нас учи да те о ри ја исто риј ске дис тан це пре ма 

са вре ме ним до га ђа ји ма има огра ни че не до ме те. Не што се о до га
ђа ји ма мо ра по зи тив но зна ти, а то зна ње, то свје до че ње, до ла зи 
са мо од са вре ме ни ка. Ми смо срам но гре ши ли пре ма ло го ри ма и 
ло го ра ши ма из Пр вог и Дру гог свјет ског ра та; пре ма жр тва ма 
си сте ма па жљи во во ђе них гра ђан ских ра то ва у Ју го сла ви ји. Ви ше 
ври је де дви је цр не књи ге – она по зна ти ја, Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, 
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и она ма ње по зна та, Ми ро сла ва То хо ља – од то мо ва исто риј ске ма
гле Ви ше су дво ји ца вла ди ка – Ам фи ло хи је и Ата на си је – ура ди ле 
за жр тве на Ко со ву и Ме то хи ји од свих срп ских ин те лек ту а ла ца. 
Ву ко ву лек ци ју из са вре ме не исто ри је ни је смо на у чи ли. А да је
смо, дру га чи је би смо да нас го во ри ли о на шим жр тве ним ме сти ма 
из Пр вог и Дру гог свјет ског ра та. 

Има ли са вр ше ни је азбу ке, од но сно са вр ше ни је га пи сма, од 
Ву ко ве ћи ри ли це у ко јој сва ки глас има сво је пи сме но, сво је сло во? 
То ни је ни ру ско, ни фран цу ско, ни ње мач ко, ни ен гле ско пи смо. 
До ду ше, Ву ко во пи смо по ку ша ва ју да „уса вр ше” не до гра ђе на лин
гви стич ка не до но шчад, али се зна ка ко про ла зе они ко ји с Ву ком 
ра ту ју, па и са мр твим Ву ком.

Да ли је не ко ви ше са ку пио, бо ље уре дио и при ре дио огром
но срп ско усме но бла го: лир ску и еп ску по е зи ју, при по ви јет ке, по
сло ви це, за го нет ке, пи та ли це, бр за ли це? Да ли је не ко пи сао бо ље 
од Ву ка о то ме шта је ра дио и ура дио? Шта би би ло од на ше усме
не тра ди ци је да ни је Ву ко во га дје ла?

Те тра ди ци је не би би ло. 
А усме на епи ка је, што ре че Вас ко По па, „на ша кла си ка, једи

на и пра ва”.
Без Ву ка ту кла си ку не би смо има ли, без об зи ра на мо је по

што ва ње за све дру ге са ку пља че. 
Ко ја је књи га те мељ но ви је срп ске кул ту ре; ње на основ на 

књи га?
Ву ков Срп ски рјеч ник; ве ли ка ри зни ца срп ског пам ће ња.
Ту књи гу – Ву ков Срп ски рјеч ник, и онај из 1818, и онај из 

1852. го ди не – знао је го то во на и зуст Вас ко По па, ко ји би ове годи
не пу нио сто го ди на. Пре ко Ву ка и пре ко Чај ка но ви ћа укор је њи
вао се у срп ску ми то ло ги ју. Пје сник вуч јих очи ју би рао је дру штво 
и књи ге. Ву ку и Чај ка но ви ћу тре ба до да ти и ста ро срп ско пје сни
штво не ма њић ког до ба – то је По пин тра ди циј ски тро лист. 

Иво Ан дрић, ко га сам да нас нај че шће ци ти рао, нај ви ше је од 
свих пи са ца пи сао о Ње го шу и Ву ку; они су два глав на сту ба ње
го вог из бо ра из тра ди ци је. 

Про фе со ри Па вле Ивић и Јо ван Ка шић и да нас су са мном 
ка да го во рим о Ву ку. Не мо же се без при ре ђи ва ча Ву ко вог Срп ског 
рјеч ни ка из 1818. и 1852. го ди не. Ка ши ћу сам се оду жио јед ном по
све том у књи зи Тра ди ци ја и Вук Стеф. Ка ра џић. За то ову да на шњу 
бе сје ду по све ћу јем сје ни Па вла Иви ћа.

Ди ја лог са мр тви ма је ди ја лог са вјеч но шћу.

Гла со ви мр твих ни су мр тви гла со ви.
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За хва лан сам сви ма ко ји су сво јим пред ло гом и од лу ком омогу
ћи ли да ов дје го во рим о 125. го ди шњи ци пре но са Ву ко вих по смрт
них оста та ка у Бе о град, о сто три де се тој го ди шњи ци Ан дри ће вог 
и сто го ди шњи ци ро ђе ња Вас ка По пе. Див но су ми се сло жи ле ства
ри у овом да ну и на овом мје сту, за ко је сам ви ше стру ко ве зан.

Др Јо ван М. Де лић 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Ка те дра за срп ску књи жев ност са 
ју жно сло вен ским књи жев но сти ма 
jo van de lic.de lic @gmail.co m




