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Б У К Т И Њ А



*  *  *

	 Мало	је	страница	у	часописа	Буктиња када	за	тему	имамо	
Вука	Стефановића	Караџића,	оца	српске	писмености.	Мото	овог	
броја	су	стихови	Лазе	Костића	написани	Вуку	Караџићу:	
	 „Ко	 за	 свог	 века	 не	 посрну	 хром,	 похрамаће	 за	 њиме	
векови.“
	 Вук	 је	 најзначајнија	 личност	 српске	 књижевности	
и	 културе	 у	 првој	 половини	 деветнаестог	 века.	 Наш	 велики	
језички	 реформатор,	 филолог,	 брижни	 сакупљач	 наше	 усмене	
књижевности,	 творац	 првог	 српског	 речника	 и	 граматике,	
прославио	је	српскo	народнo	певање	са	немачким	књижевницима	
свог	времена,	Гримом	и	Гетеом	и	тако	поставио	темељ	српској	
књижевности	и	писмености.	
	 Уз	подстицај	Јернеја	Копитара,	кренуо	је	у	реформу	срп-
ског	 језика	 и	 ћирилице	 и	 у	 одлучујућу	 борбу	 за	 увођење	народног	
језика	у	српску	књижевност.
	 Тим	писмом	и	на	том	језику	писали	су	српски	књижевници	
Вуку	и	о	Вуку	за	овај	број	часописа.
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MИОДРАГ МАТИЦКИ

ВУК И КРАЈИНА

	 Вук	je	дошао	у	Кладово	с	пролећа	1811.	у	својој	двадесет	
и	 трећој	 години.	 Због	 отимања	 устаничких	 главара	 око	 власти,	
Карађорђе	 је	довео	у	Београд	 	и,	потом,	протерао	у	Каравлашку,	
велике	војводе	из	Неготинске	крајине	Миленка	Стојковића	и	Петра	
Добрњца,	који	се	посебно	истакао	приликом	освајања	Кладова.	На	
њихова	места	Вожд	је	поставио	своје	људе.	У	Поречу	је	завојводио	
Јову	Стефановића,	у	Кладову	Живка	Констатиновића	Кладовског,	
на	 чело	 устаничког	 магистрата	 у	 Брзој	 Паланци	 наименовао	 је	
Јевту	Савића	Чотрића,	дотадашњег	совјетника	 зворничке	нахије.	
О	овом	свом	даљем	рођаку	Вук	бележи	да	је	био	веома	писмен	и	
да	га	је	упознао	са	тајнама	слова,	чак	га	је	назвао	и	својим	првим	
учитељем.	Када	је	именован	у	Правитељствујушчи	совјет	(1808),	
Чотрић	је	са	собом	повео	Вука	у	Београд,	који	је	пре	тога	био	писар	
у	лозничкој	војсци	Јакова	Ненадовића.	Када	га	именују	на	дужност	
брзопаланачког	 „комеданта”	 и	 судије,	 под	 чијом	 је	 управом	
био	и	 „ђумрук”	у	Кладову,	Чотрић	опет	 са	 собом	води	Вука	као	
цариника.
	 Вук	 се	 обрео	 у	 крају	 који	 су	 устаници	 ослободили	 тек	
1810.	године:	24.	 јуна	-	Брзу	Паланку,	2.	септембра	-	Кладово,	7.	
септембра	 -	 Прахово	 и	 Неготин.	 Његова	 царинска	 надлежност	
није	 била	 ограничена	 само	 на	 Кладово,	 посебно	 1812.	 када	 за	
послове	око	„ђумрука”	одговара	Хајдук	Вељко,	већ	и	на	Буковче,	
Брегово,	 Брзу	 Паланку.	 Вук	 путује	 по	 Крајини,	 од	 Голупца	 до	
Пореча,	 од	 Пореча	 преко	 планине	 Мироч	 у	 Брзу	 Паланку.	 Он	
често	борави	у	Неготину	као	гост	Хајдук-Вељка.	Из	Вуковог	списа	
„Географическо-статистическо	описаније	Србије”,	који	је	објавио	
у	свом	забавнику	Даница	за	1827.	годину,	сазнајемо	какви	су	тада	
били	путеви	у	Крајини.	„Од	Голупца	до	Пореча	мора	се	често	преко	
таквих	стрмена	ићи	да	је	тешко	и	коња	превести,	акамоли	c	колима	
проћи,	од	Пореча	пак	преко	Мироча	у	Брзу	Паланку	може	се	проћи	
с	 колима,	 али	 је	 врло	 стрмено,	 особито	од	Поречке	ријеке	до	на	
Планину.”
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	 Вук	није	обављао	само	царинске	послове.	У	молби	упућеној	
8/20.	маја	1842.	године	кнезу	Михаилу	помиње	да	је	1812.	био	послат	
од	Совета	као	комесар	врховног	вожда	Ђорђа	Петровића	у	Видин	
Мула	-	паши	„ради	којекаквих	договора”,	као	и	да	је	по	вождовој	
заповести	био	судија	и	управитељ	у	Брзој	Паланци	до	1813.	године.	
О	Вуковом	лагодном	животу	Сима	Милутиновић	Сарајлија	овако	
препричава	речи	Јевте	Савића:	„	Какве	две	служавке	имаде,	које	
га	дан	и	ноћ	служе	као	две	виле.	-	Оне	га	свлаче	и	облаче,	постељу	
намештају	и	јести	му	доносе.	С	њима	ти	он	све	своје	сувише	време	
проводи,	 које	 му	 прекодневни	 други	 послови	 допусте.	 Те	 то	 ли	
је	 узрок,	 речем	му	 ја,	 помисливши	 у	 себи	 да	 је	 с	 лучем	 тражио	
не	би	боље	нашао.	Прођи	га	се	дакле.	Сад	верујем	да	баш	нехма	
кад.	Чудим	се	како	и	јести	времена	има.	А	већ	знам	да	ко	и	зец	са	
гледећим	и	отвореним	очима	спава	да	му	красавице	изпред	очију	
не	 ишчезну.”	 Круг	 Вукових	 пријатеља	 у	 овим	 крајевима,	 поред	
Савића,	 чинили	 су	 Стефан	 Живковић,	 београдски	 тровац	 који	
је	 у	 Неготину	 био	 саветник	 Хајдук-Вељков,	 Стефан	 Живковић	
Сремац,	писар	у	Совјету,	који	се	1811.	оженио	Савком	Чаркаџијом,	
Вуковом	рођаком,	преводилац	Фенелоновог	дела	„Прикљученија	
Телемаха”,	по	чему	је	и	добио	надимак	Телемак.	Са	овим	су	у	Брзој	
Паланци	били	и	његов	брат	Симо	и	Вуков	рођак	Обрад	Томић,	те	
Петар	Томић	из	Вршца,	песник,	некадашњи	писар	Добрњчев,	Арса	
Андрејевић	 звани	 „Кастриот”.	Са	 свима	њима	се	Вук	дописивао	
или	их	је	помињао	у	списима.	Станоје	Марковић,	из	Неготина,	па	
Констатин	Павловић,	Петар	Недељковић	и	Матија	Живковић,	тако-
ђе	из	овог	краја,	претплаћују	се	на	Вуков	„Српски	рјечник”	из	1818.	
голине.	На	Вукову	књигу	пословица	(1836)	претплатиће	се	млађи	
брат	Хајдук-Вељков	Милутин,	последњи	неготински	војвода.	На	
друго	Вуково	издање	„Речника”	(1852),	међу	35	претплатника	биће:	
епископ	тимочки,	чиновници,	учитељи,	трговци,	калфе	и	шеснаест	
крајинских	школа.	На	књигу		„Правитељствујушчи	совјет	сербски”	
(1860)	биће	уписано	чак	98	претплатника	из	овог	краја.
	 У	Неготину	 је	живела	удовица	 крајинског	 кнеза	Михаила	
Карапанџића	 „племенита	 госпођа	 Сара	 Михаиловица	 от	
Карапанџић”,	 како	 је	 Вук	 ословљава	 међу	 претплатнииима	 на		
„Српски	 рјечник”	 (1818).	 Она	 је	 била	 и	 једини	 претплатник	 на	
Вукову		„Пјесмарицу”	(1815),	чак	је	за	Вука	забележила	двадесетак	
народних	песама.	Из	обимне	њихове	преписке	очигледно	је	да	је	била	
Вуку	веома	наклоњена:	„Ја	Вас	свагда	пред	очима	имам	и	никада	ве	
заборавит	нећу	до	мојега	часа	последњега.”	Голуб	Добрашиновић	
претпоставља	да	је	међу	њима	постојала	озбиљнија	веза:	„Када	је	

у	немаштини	наумио	да	напусти	Беч,	Вук	је	пожелео	службу	неку	
у	Неготину	 „ухљебија“	 ради,	 а	 можда	 и	 Сари	 да	 би	 био	 ближе.	
Молио	ју	је	да	се	о	томе	распита.	Она	се	спремно	одазвала:	писала	
је	о	том	кнезу	Јакову,	настојала	у	том	смислу	и	преко	других,	али	
по	свој	прилици	узаман,	стога	саветује	Вука	да	се	сам	непосредно	
обрати	оберкнезу,	ако,	вели,	и	не	мисли	озбиљно	на	прелазак,	да	
види	бар	шта	ће	му	 „отписати“.	Вук	 је	Сару	и	 у	Бечу	очекивао.	
Узалуд	очевидно:	у	болести	и	жалости	њој,	рекло	би	се,	није	више	
било	до	тога.	С	њеним	писмом	од	4.	августа	1817.	прекида	се	(или	
завршава)	њихова	преписка.
	 Из	Вукових	 казивања	познатом	руском	 слависти	Измаилу	
Ивановичу	Срезњевском,	сазнајемо	да	је	Вук	управо	у	Неготинској	
крајини	почео	да	пажљиво	слуша	народни	говор	и	бележи	све	што	
му	се	у	њему	чинило	занимљивим:	„Особито	ми	је	било	корисно	
време	када	сам	у	лето	1813.	године	био	судија	у	Брзој	Паланци.	Ту	
сам	пажљиво	слушао	сељаке	кад	се	суде,	па	сам	сваку	непознату	
ми	реч	одмах	бележио	на	хартији	без	икаквог		књижевног	циља,	о	
коме	тада	нисам	ни	сањао,	него	онако,	за	себе.”
	 У	 Неготину	 је	 Вук	 забележио	 прелепу	 народну	 љубавну	
песму	„Девојка	са	три	љубовника”	и	више	других	народних	лирских	
и	епских	песама,	за	које	није	назначио	да	су	из	неготинског	краја,	
описао	је	обичаје	везане	за	Ђурђевдан	и	крсно	име,	као	и	обичаје	
краљица	и	лазарица,	слушао	легенду	о	смрти	Марка	Краљевића,	
описивао	је	народни	живот.
	 У	првом	и	другом	издању	„Српског	рјечника”	(1818;	1852),	
посебно	 у	 географско-статистичком	 опису	 Србије,	 детаљно	 је	
описао	Неготинску	крајину,	„равнину”	и	поједина	места	(Неготин,	
Кладово),	планине	(Мироч,	Поречке	планине,	које	деле	Пореч	од	
Крајине	и	Кључа),	реке	 (Дунав,	Тимок,	Поречка	река)	и	Ђердап,	
острва	 (Пореч),	 изворе	 (Царичина),	 манастире	 (Буково,	 Вратна),	
зидине	 и	 утврђења	 (Кулич,	 Костолац,	 Рам,	 зидине	 у	 Градишту,	
Голубац,	 Милошева	 кула);	 пописао	 је	 69	 села	 неготинске	 и	
кладовске	нахије.	Вук	је	из	прве	руке	сакупио	податке	о	догађајима	
у	овом	крају	из	времена	Првог	српског	устанка	и	о	учешћу	руске	
војске	у	устаничким	борбама	у	Неготинској	крајини.	У	Неготину	
се	 спријатељио	 са	 Хајдук-Вељком	 Петровићем,	 чије	 ће	 житије	
топло	 написати	 и	 објавити	 у	 првом	 годишту	 „Данице”	 (1826),	
започињући	значајан	посао	који	 је	с	правом	оценио:	„као	српски	
Плутарх”.	 Начиниће	 и	 краће	 животописе	 Павла	 Тодоровића	 и	
Данила	Алексијевића,	који	су,	такође,	били	везани		за	Неготинску	
крајину.



	 У	пометњи	слома	буне,	Вук	се	враћа	у	Београд	и	с	пасошем	
за	Пореч,	издатим	2.	септембра	1813	-	не	успева	да	до	Пореча	доће,	
јер	су	га	већ	запосели	Турци.	Негде	код	Ритопека	чамцем	прелази	
Дунав	у	панчевачку	Омољицу	и	тако	се	расгавља	с	Неготинском	
крајином.	Иако	се	у	тај	крај	више	никада	није	вратио,	није	се	од	
њега	растао	заувек.	Готово	у	свим	његовим	делима	наилазимо	на	
помен	Неготина	и	Неготинске	крајине.	Његов	сусрет	са	овим	крајем	
у	младости,	када	је	тек	започињао	свој	пут,	био	је	добра	коб	и	за	
њега	и	за	све	нас;	у	Неготинској	крајини	је	сам	почетак	Вуковог	
откривеног	нашег	„источног	трага”.

Портрет Вука Караџића - рад Мине Караџић
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ВИШЕСЛАВ ЖИВАНОВИЋ

ВУКОВА ШТУЛА

	 У	 доба	 Првог	 српског	 устанка,	 на	 крајњем	 североистоку	
српства,	 Крајина	 и	 Кључ	 су	 били	 од	 вишеструког	 значаја	 за	
побуњену	 Србију.	 Стратешки	 је	 то	 била	 тампон	 зона	 између	
Видинског	 и	 Београдског	 пашалука,	 простор	 за	 приступ	 руских	
одреда	на	ово	подручје,	привредно-економски	је	то	било		раскршће	
трговинских	путева	и	токова	роба.	Сам	Видински	пашалук	је	имао		
доста	наглашене	слободе	и	самоуправу.	
	 Богати	 Кључ	 и	 још	 богатија	 Крајина	 били	 су	 поштеђени	
похаре	 јаничара,	 и	 никада	 нису	 имали	 спахије.	 Давали	 су	 само	
данак	који	су	сакупљали	и	давали	српски	кнезови	бегу	у	Кладово,	
а	он	га	је	слао	султану		у	Цариград.	
	 	„Из	Крајине	су	угојени	овнови	и	овце	јаловице	одлазиле	за	
Видин,	пшеница	за	Малу	Влашку;	воће,	коже,	мед,	восак	и,	нарочито,	
вино	 за	 Аустрију.	 Још	 почетком	 осамнаестог	 века	 аустријски	
трговци		из	Оршаве	добављали	су	вино	из	Неготина	и	разносили	га	
по	свету.	Оршава	је	била	прозор	кроз	који	је	аутономна	кнежевина	
Крајина	гледала	у	Европу.	Срби	у	Крајини	имали	су	своју	власт:	
баш-кнеза	 у	Неготину,	 под	 којим	 су	 биле	 три	 српске	 буљубаше,	
сваки	са	по	тридесет	пандура.	По	султановом	писму,	турско	копито	
није	смело	да	гази	плодну	крајинску	земљу.“	1                          
	 Сви	 путописци	 и	 сведоци	 оног	 времена	 не	 само	 Вук,	 су	
истицали	и	описивали	особеност	самоуправе	у	Крајини	и	Кључу	и	
наследност	кнештва	породице	Карапанџић.	Крајински	оборкнезови	
су	 били	 потврђени	 царским	 бератима	 од	 колена	 до	 колена	 са	
бератлијским	 правима.	 Познато	 је	 да	 су	 таква	 оборкнезовска	
права	најдуже	уживали	Рашковићи	у	Старом	Влаху,	Зимоњићи	у	
Херцеговини	и	Карапанџићи	у	Крајини.	
	 Протеравши	Миленка	Стојковића	и	Петра	Добрњца	из	ових	
крајева,	 Карађорђе	 је	 хтео	 да	 има	 поуздане	 људе	 у	 крајевима	 у	
којима	су	до	јуче	владала	ова	двојица.	
1   Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић 1787 – 1864, Нолит Београд 
1964. год.



	 До	свог	доласка	у	Крајину	Вук	је	обављао	разне	писарске	
и	 секретарске	 дужности	 код	Ђорђа	Ћурчије,	 Јакова	Ненадовића,	
„свидетељство“	у	име	попа	Луке	Лазаревића,	у	Совјету...
	 Вук,	 	 се	 после	 напуштања	 Велике	 школе	 због	 болести	 и	
неуспешног	лечења,	договара		са	Симом	Милутиновићем	Сарајлијом	
да	напишу	историју	Првог	српског	устанка.	Милутиновић	у	стиху	
а	 Вук	 у	 прози.	 Али	 не	 лези	 враже,	 Карађорђе	 се	 сети	 Вука	 и	 у	
недостатку	 других	 пошаље	 за	 „ђумрукџију“	 у	 Кладово.	 Тако	 се	
Вук	са	штулом	и	штаком	уместо	да	започне	свој	списатељски	рад	
1811.	године	обрео	у	Кладову	где	 је	преузео	дужност	старешине	
„ђумрука“	-	царине.	Царину	је	у	то	време	под	закуп	држао	његов	
рођак	Јефта	Савић.		
	 Сам	 Вук	 се	 ту	 није	 херојски	 осећао.	 Са	 костобољом,	
болестан	 и	 сакат,	 мали	 растом,	 осетљив	 и	 слабашан,	 потајно	 се	
дивио	 јунацима.	 Болест	 му	 је	 поред	 разорених	 нерава	 унела	 и	
немире	у	душу,	а	костобоља	и		сакатост	су	га	још	више	удаљавали	
од	јуначког	позива.	Зто	се	дивио	неустрашивости	и	волео	јунаке.	
Својом	неустрашивошћу	Хајдук	Вељко	је	одмах	запленио	душу	и	
симпатије	новог	ђумрукџије.	
	 „У	 Крајини	 је	 варош	 (и	 мали	 градић	 што	 је	 зидао	
Пасманџија)	Неготин...мала	варошица	Брза	Паланка	(на	Дунаву	на	
међи	Крајине	 и	Кључа)...	Од	 југозападне	 стране	међа	Крајина	 с	
Кључем	(Кладовском	нахијом),	у	Кључу	има	око	тридесет	села	...
	 У	 Кључу	 је	 варош	 а	 мали	 градић	 Кладово	 на	 Дунаву;	 с	
горњу	страну	Кладова	знаду	се	 (до	воде	некакве	старе	зидине,	а	
ниже	Кладова	(око	по	сахата	далеко)	знаду	се	на	суху	(особито	са	
Влашке	 стране)	 	 зидине	 од	 Трајанова	 моста,	 о	 којему	људи	 још	
приповиједају	којешта.	“2
										Победници	-	устаници	су	овде		живели	сито,	богато	и	распусно.	
Изнели	 су	 све	 из	 препуних	 турских	 дућана,	 изделили	 хануме	из	
харема,	девојке	су	их	миловале	на	меким	јастуцима.	
										Како	је	Вук	вршио	царинске	послове	не	знамо	много.	Изузев	
неколико	 писама,	 нису	 много	 сачувани	 обрачуни	 ни	 царинска		
документа.	Зна	се	да	је	његова	обавеза	пре	свега	била	да	наплати	
царинске	дажбине	од	 стране	 трговаца	и	 то	пре	 свега	 од	оних	из	
«ћесарије»	и	да	за	то	изда	ваљану	«тескеру».	 	Већ	наредне	1812.	
године,	ћумрук	ће	у	закуп	узети	Вуков	пријатељ	и	побратим	Хајдук	
Вељко	Петровић.
                                   
�   Др Голуб Добрашиновић: Вук у Крајини и Кључу, ИА Крајине, Кључа и 
Пореча, Неготин, Кладово, 1987. године
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	 Царинске	 дужности	 Вукове,	 нису	 биле	 везане	 само	 за	
Кладово.	Као	ђумругџија,	Вук	је	покривао	гранични		простор		од	
Оршаве	до	Буковча.	Зато	се	Вук	кретао	целим	Кључем	и	Крајином	
у	 вршењу	 својих	 царинских	 дужности.	 Од	 укупно	 21	 писма,	
сачуваног	у	његовој	преписци,	највећи	број	му	је	послат	на	Брзу	
Паланку.	То	је	и	разумљиво,	јер	је	Вук	поред	царинских	послова	
вршио	и	управитељске	послове,	секретарске	послове	код	госпотара	
Јефте	Савића	у	Брзој	Паланци		и	послове	судије.	

Зграда	Димитрија	Кузмановића,	трговца.	Спратни	део	ове	
зграде	је	користио	Вук	Караџић,	па	су	је	стари	Брзопаланчани	

звали	Стара	Царинарница,	односно	Вуков	конак.	

	 „У	устаничкој	Србији	било	је	двадесет	и	шест	магистрата,	
смештених	у	управним	и	административним	средиштима:	Београд,	
Бања,	Баурић,	Брза	Паланка,	Брусница,	Ваљево,	Велико	Градиште,	
Гроцка,	Гургусовац,	Зајечар,	Јагодина,	Карановац,	Кладово,	Крагу-
јевац,	Крушевац,	Лозница,	Неготин,	Параћин,	Пожаревац,	Пореч,	
Ражањ,	Смедерево,	Ћуприја,	Ужице,	Чачак,	Шабац.	“3
	 Поред	 ђумругџијских	 послова,	 Вук	 је	 дакле	 обављао	 и	
секретарске	 послове	 код	 Јефте	 Савића	 и	 послове	 судије	 у	 Брзој	
Паланци	у	којој	је	највише	времена	проводио.																											
	 Вршећи	царинску,	секретарску	и	судијску	функцију,	Вук	је	
морао	да	доноси	самостално	одређене	мере	везане	за	погранични	
промет,	а	1812.	године	морао	је	да	иде	и	на	преговоре	у	Видин	на	
разговор	са	тамошњим	пашом.	
	 Његови	 послови	 судије	 и	 управитеља	 	 обједињавали	 су	
3   Деловодни протокол Карађорђа Петровића, Миле Недељковић, Крагујевац, 
Светлост, 1988. године
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многе	надлежности.	Обављали	су	се	у	посебној	Канцеларији			која	
је	била	одвојена	од	царинарнице,	а	обухватали	су	издавање	пасоша	
за	 путовања,	 регулисање	 односа	 између	 трговаца	 и	 пролазника,	
и	одржавање	реда	и	безбедности.	У	судским	споровима	највише	
су	били	заступљени	и	наглашени	трговачки	спорови,	које	 је	Вук	
морао	да	сам	решава.	
	 Вук	је	вишеструки	службеник,	али	је	и	комендат	и	војвода.	
Вуков	рођак	Јефта	Чотрић	Савић	је	морао	да	напусти	своје	место		
„коменданта“	и	оде	на	преговоре	са	Турцима,	са	Ћоси	–	чехајом	
Џелеби	 ефендијом	 у	Ниш	 и	 Софију	 у	 па	 ће	 га	 привремено	 Вук	
замењивати.	 	Али	 то	неће	 задуго	бити	 тако,	 већ	 28.априла	1813.	
године	Јефта	је	дописом	1367	позван	од	Карађорђа:
	 „Писато	 Јевти	 Савићу	 у	 Берзу	 Паланку	 да	 остави	 вука	
Стефановича	на	своје	место	и	даму	покаже	начин	какоћесе	у	делу	
владати	и	с	влашком	страном	дасе	добро	што	боље	може	обходи	
и	никакови	противни	повод	 	 даим	неподаје,	 а	 када	 тако	наредбу	
учини	после	дасе	спреми	и	минут	прије	да	овамо	К	Нама	у	Тополу	
дође.“4
										Извршавајући	налог	Карађорђијев	Јефта	Савић	је	одмах	на	
своје	место	поставио	Вука	издавши	му:	

																																														Полномочије

	 1	–	во.	Чрез	које	ја	долуподписати,	по	заповести		верховнога	
вожда	и	кавалера,	господара	Георгие	Петровича,	остављам	на	место	
моје	овде	на	команди	Вука	Стефановича,	и	на	њега	препоручујем	све	
оне	народне	послове,	које	сам	ја	совершавао,	да	их	он	совершава	до	
возврашчанија	мога,	за	које	свакому	кому	надлежни	знати	јављам	
и	свима	овдашњем	терговцем	и	вообште	житељем	 	равно	и	овуд	
проходјашчем	препоручујем	да	вишереченога	Вука	имаду	слушати	
и	уважавати,	како	год	самаго	мене.	
	 2	 –	 го.	 При	 томе	 остаје	 народни	 секретар	 Спиридон	
Димитријевић	да	совершује	дужност	секретарску.	
	 3	–	че.	А	над	Ђорђија	Слатинаша,	буљугбашу	варошког	и	
на	 Јована	 Терзију,	 буљугбашу	 шешацког,	 препоручујем	 стражу	
у	 вароши	 и	 Дунавом	 добро	 да	 чувају	 и	 са	 вишереченим	 Вуком	
у	договору	да	уређују,	и	што	би	им	он	заповедио,	као	мене	да	га	
слушају.	
	 4	–	то.	А	што	се	тиче	суда	и	пресужденија,	оно	ће	све	овди,	
4   Деловодни протокол Карађорђа Петровића, Миле Недељковић, Крагујевац, 
Светлост, 1988. године

у	 Канцеларији,	 као	 и	 досад	 совершавати,	 а	 терговачки	 послови	
даваће	се,	по	обичају	на	терговачко	 	пресужденије,	а	кому	не	би	
поволни	овдашни	суд	био,	онај	ће	бити	одавде	одпуштен	со	писмом	
Великом	суду	народњему.	
										5	–	то.	А	који	би	се	у	војним	делам	противан	показао,	или	
херђав	уватио,	 таковога	да	имаду	вишеречене	буљугбаше	везана	
под	 стражом,	 с	 писмом	 и	 согласијем	 Вуковим,	 војводи	 Велку	
Петровичу	предати,	 који	 ће	 знати	њему	по	делу	 судити.	Прочем	
да	имаду	сви	овдашни	житељи	по	дојакошњему	обичају	владати	
се	и	у	Канцеларији	 јављати	се,	а	који	би	што	преступио,	онај	ће	
под	 одговор	 и	 каштигу	 доћи,	 за	 које	 болшег	 ради	 верованија	 и	
сигурност	 о	 ово	 полномошчије	 Вуку	 Стефановићу,	 Спиридону	
Димитријевичу	 и	 буљугбашама	 и	 сопственоручним	 потписом	 и	
печатом	потврђујем.	
										Дано	на	Берзој	Паланки	5	–	г	маја	1813.	

Исправ.	Јефто	Савић	Б.С.З.Н.	5

	 Тако	 је	 Вуку	 поверена	 одговорна	 «комендантска»	 улога,	
захваљујући	пре	свега	његовој	интелегенцији	и	бистрини,	његовој	
приљежности	и	храбрости,	његовој	образованости	и	привржености	
отечеству.	Његова	хромост	(ни	штака	ни	штула)	није	била	од	утицаја,	
јер	 требало	 је	 земљу	 бранити,	 народ	 спасавати,	 организовати	
одбрану	...
	 Вождов	 секретар	 Панта	 Радовановић	 из	 Неготина	 му	 је	
послао	ашове	и	двеста	добрих	момака,	а	Вук	је	искупио	стотину	па	
су	одабрали	место,	размерили	и	утврдили	шанац,	а	и	један	топ	су	
добили	као	појачање.	Вративши	се	са	неуспелих	преговора,	Јефта	
Савић	поново	преузима	команду,	 а	Вук	после	 вршења	дужности	
цариника,	комесара	са	посебним	налозима,	преговарача,	секретара,	
судије	и	коменданта,	полази	за	Београд	да	тражи	за	Вељка	и	Крајину	
помоћ,	а	да	се	у	њу	више	никада	не	врати.	
	 Вук	 је,	 видели	 смо,	 невољно	дошао	у	Крајину	и	Кључ,	 и	
због	хромости	и	болешљивости	тешко	су	му	падале	обавезе	које	је	
имао	на	ђумруцима	од	„Ршаве	до	Буковче“.	Колико	год	желео	да	се	
растерети	тих	обавеза	и	приближи	Београду	није	му	се	дало.	
	 Граница,	 надомак	 Влашке,	 са	 Оршавом	 која	 је	 прозор	 у	
свет	 независне	 кнежине,	 чести	 преласци	 руских	 јединица,	 чине	
Крајину	стециштем	оновремене	интелигенције,	образованих	људи,	
�   Вук Стефановић Караџић: Преписка I (1811 – 18�1), Просвета, Београд 1987. 
године 



устаника,	хајдука,	и	многих	«почтенородних»	трговаца	и	европских	
путника.	Била	 је	то	веома	интересантна	и	динамична	средина	за	
младог	човека	какав	је	био	Вук.
	 Вук	је	у	Брзој	Паланци	друговао	са	два	Стефана		Живковића.	
Један	 је	 био	 трговац	 из	 Београда,	 а	 други	 је	 био	 Бечки	 студент	
медицине,	 који	 је	 из	 родољубивих	 побуда	 напустио	 студије	 и	
дошао	у	Србију	да	помогне	своме	народу.	Био	је	писар	у	Совјету,	
а	у	Крајини	је	у	војним	логорима	започео	превод	Фенеловог	дела		
„Прикљученија	Телемаха“,	са	француског	на	српски	језик,	па	како	
би	који	део	превео	давао	је	Вуку	на	читање.	
	 Била	су	ту	и	два	Томића,	Обрад	и	Петар.	Обрад	је	знао	да	
гусла,	и	од	њега	 је	Вук	чуо	неке	од	песама	у	десетерцу,	а	Петар	
Вршчанин	родом	био	је	и	сам	стихотворац.	Трговци	по	занимању,	
преводиоци	и	службеници,	проводили	су	ноћи	са	Вуком	уз	гусле	на	
којима	је	гудио	Обрад	и	стихове	песама	које	је	рецитовао	и	певао	
Петар	(„Георгију	Петровићу“		и		„Песна	коју	су	Сербљи	у	Сербији	
певали	на	мајалосу	на	Топчидеру	код	Београда	1808	године“).
„Имао	је	врло	лијеп	глас	и	био	добар	певач“	-	говорио	је	за	њега	
Вук.	Да	ли	што	му	се	свиђало,	или	због	угледања	на	свог	побратима	
Хајдук	Вељка	коме	је	свирала	„банда“	док	је	обедовао	или	полазио	
у	бој,	и	Вук	је	у	време	свог	управниковања	у	Брзој	Паланци	увео	
обичај	да	му	се	пева	уз	гусле	у	време	обедовања	и	увече.	
	 У	 Брзу	 Паланку	 му	 1813.	 године	 пишу	 Јанићије	 Ђурић	
Димитријевић	и	Стојан	Ненадовић	захваљујући	му	се	на	Ватсоновој	
књизи	 „Римљани	 у	Шпанији“,	 коју	 је	 Вук	 овде	 уврстио	 у	 своју	
лектиру	и	послао	њима	на	читање.	А	послао	им	је	да	је	проуче	и	
да	пренесу	Ђорђу	нове	тактичке	могућности	ратовања.	Срби	у		то	
време	малобројнији	и	слабији	не	користе	простор	него	ратују	из	
шанчева.	
	 У	 овим	 крајевима	 Вук	 долази	 у	 контакт	 и	 са	 руским	
песницима.	Претпоставка	је	да	је	до	руских	песмарица	дошао	од	
Руса	који	су	биваковали	у	Кладову	до	пролећа	1811.	године.	Читање	
зборника	руских	народних	песама	навело	га	 је	на	помисао	да	би	
тако	нешто	требало	да	и	„ми	Сербљи	имамо“.		
	 На	то	ће	га	подстаћи,	сигурно,	и	прве	песме	будућег	„ове-
нчаног	поете“	и	свог	пријатеља	Симе	Милутиновић	Сарајлије.	
	 Осим	Симе	било	је	тада	и	других	нама	непознатих	песника,	
који	су	„спјевавали“	песме	у	десетерцу.	
										„Године1812,	оставио	нам	је	податак	у	свом	необјављеном	
запису	–	испросио	један	Грк	из	Брзе	Паланке	једну	покрштеницу	
у	Кладову,	па	се	потом	поквари	та	женидба	и	не	буде	од	ње	ништа.	
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Онда	му	неки	Арсеније	Станојевић	из	Мачве	(момче	око	25	година,	
које	је	онђе	било	код	нас	у	служби)	спјева	тако	смијешну	пјесму	
да	би	цркао	од	смија	човјек	који	познаје	оне	људе	о	којима	је,	а	ко	
их	не	зна,	рекао	би	да	је	каква	пјесма	бог	зна	од	колико	времена	и	
од		какових	јунака.	Ја	сам	је	чуо	од	Арсенија	неколико	пута	(знао	
је	добро	пјевати	уз	гусле,	па	сам	му	ја	био	купио	гусле,	те	нам	је	
често	пјевао	кад	ручамо,	или	вечерамо),	али	је	нијесам	сву	упамтио	
по	реду,	него	само	знам	да	се	почиње:	

Вино	пије	Базерђан	Стерија
Баш	у	шеру,	у	Брзој	Паланци,
Крај	Дунава	тије	воде	ладне.	

Вино	служи	Тривун	момче	младо,
А	када	се	накитио	вина,

Тад	он	јунак	стаде	бесједити:
Ој	Тривуне,	моја	вјерна	слуго,
Нежењен	сам,	женити	се	хоћу:
Обишо	сам	земље	и	градове,

Турску	земљу	и	Стамбола	града.
Сву	Њемачку	до	бијела	Беча,	
Каравлашку	и	Карабогданску,
Ја	не	нађох	за	мене	ђевојке,
До	садека	у	Кладову	граду,
У	онога	Косте	Јерменлије,
А	на	име	Јелену	ђевојку.	

Већ	сад	мене	сјетуј,	вјерна	слуго,
Кога	ћемо	послат	у	Кладово
Да	ми	проси	лијепу	ђевојку,	
Мени	љубу	а	теби	госпођу.	

Ал	говори	Тривун	вјерна	слуга:
Господару	Базерђан	Стерија,

Прво	пошљи	старца	Слатинаша,	
Слатинаш	је	влашка	поглавица,	
Па	ће	њега	свуда	послушати.	
Друго	пошљи	Радића	Јована,	
Јер	је	Радић	рода	господскога,	
Из	лијепа	шера	Сарајева;
Обишо	је	земљу	и	градове,

Он	господски	знаде	говорити.
Треће	пошљи	Грчића	Николу,
Који	знаде	грчки	и	јерменски.
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										Затим	у	прози	Вук	наставља:	Како	је	Тривун	узео	чутуру	па	
отишао	те	дозвао	Слатинаша	и	Радића	и	Грчића	...“6

	 Вук	 даље	 ову	 песму	 препричава	 до	 краја	 помињући	 и	
описујући	 околна	 места,	 Кладово	 и	 Грабовичко	 поље	 итд.	 Ова	
песма	нам	говори	доста	о	овом	крају	и	оном	времену,	о	обичајима,	
и	 дочарава	 нам	 атмосферу	 «брзопаланачке	 канцеларије».	 	 Али	
Вуку	је	овај	пример	још	увек	живог	десетерачког	песмотворства	и	
његово	извођење	уз	гусле	пробудио	глад	за	народним	умотворинама	
и	потврдио	потребу	сакупљања	и	очувања	овог	народног	блага.	
	 Поред	 ових,	 у	 Вуку	 се	 буде	 и	 прва	 лексикографска	 инте-
ресовања.	И	то	баш	ту,	у	судијској	канцеларији	у	Брзој	Паланци,	Вук	
је,	видели	смо,	царинске	послове	обављао	у	старој	царинарници		а	
управитељске	и	судијске	у	Канцеларији	управитељства	и	судници.	
А	оне	су	се	налазиле	у	јединственом	комплексу	у	центру	насеља	
заједно	 са	 	мезуланом	и	 ханом.	Али	 више	 од	 управних	послова,	
у	 време	 када	 се	 припремају	 нове	 битке,	 јер	 се	 Турци	 спремају	
да	 упадну	 у	Крајину,	 када	 треба	 смиривати	народ,	 заштитити	 га	
и	утврдити,	Вуку	падају	на	памет	неке	беспослице.	На	заседању	
суда	њега	не	интересује	само	суђење	и	дељење	правде.	Више	од	
тога	интересује	га	језик	народа,	начин	изражавања,	живи	говор.	И	
слушајући	расправу,	одсутно	седи	и	бележи	на	хартији	речи	које	су	
му	мање	познате	или	их	први	пут	чује.	И	тако	ће	из	источне	Србије	
понети	 речи:	 зајац,	 дреје,	 грајати,	 кожина,	 грнац,	 оцат,	 железо,	
ђердап	и	друге.

               
Слика	старе	мезулане	на	раскршћу	путева	према	Поречу,	Крајини	
и	Кључу	у	Брзој	Паланци	у	којој	је	од	1811.	до	1813.	године,	радио	
Вук,		и	скица	унутрашњег	уређења.	У	десном	углу	је	део	у	коме	је	

Вук		радио	као	управитељ	и	судија�

6   Др Голуб Добрашиновић: Вук у Крајини и Кључу, Историјски архив Крајине, 
Кључа и Пореча, Кладово 1987. године
7   170 година Поште Србије, Београд �010. године

	 О	томе	он	прича	своме	биографу	Измаилу	Ивановићу	Сре-
зњевском:	„Мене	су	звали	зналцем	српског	језика.	Такво	мишљење	
о	 мени	 подстицало	 је	 моје	 самољубље,	 те	 нисам	 пропуштао	 ни	
једну	прилику	да	оправдам	добро	мишљење	о	моме	знању	језика,	
пажљиво	сам	слушао	народни	говор,	бележећи	марљиво	све	што	
ми	се	у	њему	чинило	 занимљивим.	Особито	ми	 је	било	корисно	
време	кад	сам	у	лето	1813.	године	био	судија	у	Брзој	Паланци.	Ту	
сам	пажљиво	слушао	сељаке	кад	се	суде,	па	сам	сваку	непознату	
ми	реч	одмах	бележио	на	хартији	без	икаквог	књижевног	циља,	о	
коме	тада	нисам	ни	сањао,	него	онако	за	себе.“8
	 Вук	је	у	Брзој	Паланци	свраћао	и	у	сеоске	домове	и	слушао	
језик	 и	 говор	 становништва.	 Срби	 су	 га	 нудили	 хлебом,	 Власи	
пројом	и	мамаљигом,	а	и	једни	и	други	су	га	појили	вином.	
	 Договор	Симе	и	Вука	о	писању	историје	Карађорђеве	буне	
није	остварен,	али	је	њиме	упаљен	пламичак	који	је	у	доба	Вуковог	
боравка	 у	 Брзој	 Паланци	 показивао	 да	 ће	 се	 разгорети	 у	 прави	
пожар.	
	 Вук	је	у	Крајину	и	Кључ	дошао	оставивши	иза	себе	једну	
љубав.	У	младости,	„сердце	у	простоти	и	у	невиности	бесхудожно	
по	природи	је	спевавало“,	и	у	тим	лирским	песмама	је	девојка	била	
час	румена	ружа,	час	перуника,	зрно	бисерово,	грана	бисерна,	злато	
материно...	Девојке	су	пак	певале	„умрети,	душо,	хоћу	за	тобом“...	
За	Вуком	је	умирала	 једна	Ружа,	са	којом	 је	заједно	чувао	стоку,	
брао	цвеће	и	воће.	Она	је	прела	и	певала,	а	он	је	стално	носио	буквар	
са	собом.	Заволели	су	се	још	као	деца	и	родиељи	су	их	сматрали	
зарученим.	У	то	време	Вук	је	као	ђак	био	на	посебној	цени.	
	 Дошавши	у	Кључ	и	Кладово,	болестан,	са	штаком	и	штулом	
и	Вук	се	опустио	и	предао	животу,	какав	су	водили	победници	у	
Кладову.	„Вук	је,	без	сумње,	лепо	живео	у	Крајини“,	сматра		академик	
Голуб	Добрашиновић.	Уносан	посао,	углед,	власт	омогућавали	су	
му	 многе	 лагодности.	 Имао	 је	 послугу,	 момци	 су	 му	 разносили	
пошту,	а	имао	је	послугу	и	у	кући.	А	кући	су	га	двориле	две	младе	и	
лепе	девојке	из	харема,	или	дворова	дојучерашњих	властодржаца.	
„...	Али	да	је	теби	знати	како	се	је	и	гди	наместио	у	квартир	и	сам	
би	онако	желио.	Какве	две	служавке	имаде,	кое	га	дан	и	ноћ	служе,	
како	две	виле!	Да	већ	вели	онаке	бити	могу,	а	другачије	и	лепше	
не!	Оне	га	свлаче	и	облаче	–	постељу	намештају,	и	јести	му	доносе.	
Ш	њима	ти	он	све	свое	сувише	време	проводи,	кое	му	прекодневни	
други	послови	допусте.	Те	то	ли	е	узрок!	Речем	му	а	помисливши	
8   И. И. Срезњевски: Вук Стефановић Караџић, Матица Српска, Нови Сад, 
1964



у	себи,	да	е	с	лучем	тражио,	не	би	боље	десио.	Проћи	га	се,	дакле!	
Сад	верујем	да	баш	нехма	кад!	Чудим	се	како	и	ести		времена	има.	
А	већ	знам	да	ко	и	зец	са	гледећим	и	отвореним	очима	спава,	да	му	
красавице	испред	очи	неизчезну.“9
	 То	а	и	друге	љубави	ће	учинити	да	се	Вук	опрости	од	Руже,	
своје	прве	љубави.	Боравећи	послом	у	Београду,	упитан	од	Ружине	
породице	мисли	ли	се	женити,	јер	је	девојци	време,	или	ће	је	другом	
дати	Вук	је	одговорио	негативно.	„Ружа	је	живела	само	као	далека	
успомена,	цвет	који	остане	леп	и	кад	увене.	 –	Сад	мени	није	до	
женидбе,	она	нек	се	удаје,	а	од	Бога	 јој	срећа,	тако	 је	поручио	у	
Јадар.“10
	 У	 Неготину	 је	 живела	 «племенита	 госпођа»,	 млада	 удо-
вица	 крајинског	 кнеза	 Мише	 Карапанџића,	 са	 којом	 се	 Вук	
одмах	 спријатељио.	 „Топло	 и	 срдачно	 пријатељство,	 испуњено	
нескривеном	 топлином“	 успостављено	 је	 одмах	 између	 ово	
двоје	 младих	 људи,	 који	 су	 имали	 доста	 тога	 заједничког.	 Били	
су	ослонац	једно	другом,	тежећи	да	дуже	остану	заједно,	што	им	
се	неће	 остварити.	Вук	 је	 тражио	 већ	 ту	 у	Крајини	да	му	 „Сара	
Михаиловица	 от	Карапанџић“	 прикупља	песме,	 а	 она	 је	 за	њега	
тражила	посао	у	Неготину.
	 	„Брате	мои	буди	ми	онај	кои	си	био	и	досеаде.“	-	пише	му	
она	из	Пореча.	Навала	Турака	ће	их	раставити.	Вук	ће	кренути	ка	
северозападу	 а	 Сара	 у	Оршаву.	 Али	 ће	њихова	 преписка	 остати	
пуна	 нежности,	 присности	 и	 очито	 говорити	 о	 природи	 њихове	
везе.
	 „Ах,	слачаиши	брате,	елиси	уопште	жив	на	свету,	ми	есмо	
одаљени,	 али	 мои	 дух	 свагда	 е	 с	 	 Вашим	 и	 Висте	 мени	 свагда	
предочима	мојима	и	Ваше	прећашње	речи	и	сада	су	моем	сердцу	
мелем,	али	ми	е	особито	жао	 	и	сама	се	свагда	чудим	и	не	могу	
самада	 расудим	 или	 е	 несреће	 те	 моа	 писма	 послата	 к	 вами	 не	
примисте	ели	нисам	те	среће	имала	да	ми	ви	ту	част	учините	да	ми	
кадгод	пишете	новине	да	видимо	и	ми	у	какве	ћемо	надежде	стоати	
на	чудим	се	где	ми	не	пишете	тек	се	чудим	како	се	заборави	вришко	
лубав	и	пријателство	ја	се	заисто	нисам	надала	да	се	тако	вришко	
заборави	 ...	 када	 би	 ја	 ваше	 писмо	 примила	 весма	 би	 радосна
била	...“		
	 Не	зна	да	ли	се	шалио	када	јој	је	тражио	да	прикупља	наро-

9   Сима Милутиновић – Вуку Караџићу 16. мај 1811.године, Преписка I, 
Просвета, Београд 1987. године 
10   Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић, 1787-1864, Нолит, Београд 
1964. године
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дне	песме,	„али	ја	сам	због	љубави	према	вама	примила	заистину	
и	написала	20	песани	и	метнула	3	дуката	па	запечати	посла	дукате	
за	книге	...”
	 „Ваше	дражајше	писмо	к	нами	послато...тела	самти	и	душом	
и	сердцем	и	имамте	како	душу	мој	дражајши	брате	и	вас	свагда	пред	
очима	имам	и	никад	ве	заборавит	нећу	до	моега	часа	последнега...
али	кад	би	срећа	била	да	ми	отидемо	у	Неготин	и	то	би	наивише	
желели	да	ви	к	нами	дођете	и	бесамне	брацки	доживимо	зашто	и	
ми	никога	немамо	и	кад	би	вас	едан	пут	видела	и	сас	вами	усмено	
говорила	то	би	мене	веома	драго	било	и	ка	да	би	много	предобила	
и	све	мертве	с	очима	видела	и	туга	се	моја	умалила.“	
	 Вук	је	Сару	звао	у	Беч,	она	је	радила	све	да	он	дође	у	Неготин.	
Већ	наредних	година	Вук	пише	песме	Ани	Краус,	са	којом	ће	стати	
пред	олтар.	
	 После	његовог	одласка,	иза	 	хромог	Вука	 је	остала	прича	
о	његовом	делању.	Али	и	о	његовом	животу.	Када	би	који	дилбер	
заноћио	код	неке	девојке	или	жене,	 говорило	се	да	 је	у	тој	и	тој	
кући	заборавио	штулу.	Насмешени	брк	и	задовољство	дилбера,	и	
јарост	и	бес	домаћина	«под	чијим	кровом	је	нађена	штула»	остали	
би	иза	ноћи	проведене	у	љубави.	
										Иако	је	у	Брзу	Паланку,	Крајину	и	Кључ,	где	се	повремено	
лоше	осећао	због	болести	и	напора,			дошао	као	антихерој,	богаљ	са	
штаком	и	штулом,	Вуку	то	није	сметало	да	управо	одавде	у	пуном	
светлу	засија	и	почне	радити	на	остварењу	својих	снова.	
	 Много	 је	 воде	 протекло	 Дунавом	 и	 Вук	 је	 одавно	 заузео	
своје	место	у	српској	историји,	књижевности,	и	науци	 	када	 је	у	
месту	његовог	ђумруковања	и	управитељства		донета	одлука	да	се	
поводом	150	годишњице	школства	у	Брзој	Паланци	направи	Вуков	
споменик.	Те	1997.	године	је	требало	на	неки	начин	и	озваничити	
пресељење	Брзе	Паланке	 на	 нову	 локацију,	 иако	 је	 она	физички	
много	 раније	 пресељена.	 Али	 требало	 је	 преселити	 и	 сећања	 и	
успомене,	 а	 за	 то	 је	 потребно	 време	 и	 много	 више	 свега	 другог	
поред	новаца.	
	 Раније	је	већ	у	сарадњи	са	Историјским	архивом	из	Неготина	
издата	 публикација	 академика	 Голуба	 Добрашиновића	 «Вук	 у	
Крајини	и	Кључу»,	а	сада	је	требало	направити	и	обележје	Вуку,	
баш	ту	где	је	најдуже	службовао.	
	 У	старту	су	мештани	желели	да	тај	 споменик	буде	нешто	
посебно.	Не	попрсје	са	великим	брковима,	већ	цела	статуа,	«Вук	
какав	је	био	док	је	у	Брзој	Паланци	службовао».	А	ту	су	га	зна	се	
служиле	и	оне	две	младе	слушкиње...
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	 На	објављеном	конкурсу	за	израду	споменика	у	ужи	избор	
су	ушла	два	решења	реномираних	српских	вајара.	Једно	решење	је	
било		Вук	класичног	типа,	а	друго	различитије	од	свих	других.	
	 И	 посао	 је	 поверен	 професору	 Мирољубу	 Стаменковићу	
вајару	из	Београда.	Незадовољни	учесници	конкурса	су	исказивали	
незадовољство	 и	 лично	 реаговали	 преко	 јавних	 гласила,	 а	 	 дан	
обележавања	и	постављања	споменика	6.	октобар	1997.	године	се	
приближавао	вртоглавом	брзином.	
	 Када	је	статуа	завршена	«у	глини»,	у	атељеу	аутора	окупила	
се	група	формирана	за	оцену	рада.	По	извршеним	интервенцијама	
требало	 је	 приступити	 ливењу	 споменика.	 Неким	 случајем	 и	
сам	 сам	 био	 члан	 те	 групе	 за	 оцену	 и	 са	 неким	 већ	 пристиглим	
члановима	пијуцкао	кафу	у	гаражи	једног	новобеоградског	солитера	
преуређеног	у	 атеље.	У	средини	се	налазило	постоље	укопано	у	
земљу	на	коме	је	стајао	Вук	урађен	у	глини,	около	гомила	скица	и	
цртежа,	малих	решења,	модела,	неколико	столица,	решо	за	кафу	и	
још	којечега.	
										„Знао	сам!“	-	трже	се	уметник	кад	је	видео	ко	још	долази.	
	 Његову	резервисаност	сам	схватио	тек	када	сам	сазнао	пуни	
састав		групе	за	оцену	и	пријем	рада,	а	њу	су	сачињавали:	Академик	
др	Голуб	Добрашиновић,	историчар	примењене	уметности	 	Спо-
менка	 Медаковић,	 кустос	 Народног	 музеја	 др	 Катарина	 Каћа	
Амброзић,	 Управник	 музеја	 Вука	 и	 Доситеја	 Љиљана	 Чубрић,	
управник	Вукове	фондације	Десанка	Латковић,	директор	музеја	у	
Кладову	мр	Јелена	Кондић	археолог,	директор	Основне	школе	Брза	
Паланка	Александар	Крстић	и	моја	маленкост.	
										Пре	доласка	у	Београд,	проучио	сам	два	зборника	у	којима	
су	 приказани	 сви	 споменици	 посвећени	 Вуку	 у	 Југославији.	
Имало	их	је	и	у	другим	републикама.	Углавном	су	то	биле	бисте	и	
попрсја	и	само	два	споменика		која	приказују	целу	фигуру.	Један	
је	практично	без	обриса	доњих	делова	тела,	а	други	 је	покривен	
капутом	испод	кога	се	не	виде	ни	ноге	ни	штула.	Ништа	што	би	
могло	бити	коришћено	као	полазиште	за	оцењивање.	И	комисија	је	
почела	са	радом.	Статуа	је	детаљно	прегледана	са	свих	страна.	
	 Катарина	 Амброзић	 је	 одмах	 почела	 да	 приговара	 да	 су	
услови	конкурса	били	некоректни	и	да	 је	стављање	услова	да	то	
буде	«млади	Вук»	уствари	спутавање	уметничке	слободе.	
	 „Није.	-	успротивио	сам	се.		–	То	је	само	услов	који	треба	да	
подстакне	машту	уметника,	покушај	да	се	врати	у	оно	време	када	је	
јездио	поред	Дунава.	И	ми	гледаоци	имамо	право	слободе	и	маште.	
Не	мора	уметник	да	спутава	моју	машту.	Уосталом	ко	им	брани	да	

себи	направе	Вука	каквог	замишљају.“	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Примедбе	су	се	односиле	на	интервенције	потребне	да	се	
изврше	на	лицу	и	...
	 „А	штула?“	-	одјекнуло	је	питање?
	 Ујео	сам	се	за	језик	да	не	лупнем	оно	што	ми	кажемо	у	мом	
крају	кад	неко	пита	за	његову	штулу.	

                           

Споменик	Вуку	Караџићу	у	Брзој	Паланци.	Штула		у	другом	плану:	
испод	књига	и	иза	стуба	његових	научних	дела	

	 „Биће	и	штула	у	мери	којој	треба.“	-	рекао	је	уметник.	
	 И	 закључујући	 	 да	 је	 урађена	 статуа	 добра	 и	 да	 има	 свој		
уметнички		ниво	да	се	по	спровођењу	примедаба	може	приступити	
ливењу,	комисија	је	завршила	свој	рад.	
										У	октобру	месецу	откривена	је	биста	младог	Вука	испред	
дома	културе	у	Новој	Брзој	Паланци.	Бронзани	млади	Вук	са	сетом	



гледа	 	тамо	где	вода	покрива	његов	конак,	судницу,	и	где	 је	онај	
млади	знао	да	остави	штулу	и	где	је	са	слушкињама...
	 На	 статуи	 се	 види	 згрчена	 лева	 нога	 којом	 се	 наглашава	
болест,	 а	 испод	 гомиле	 књига	 под	 сточићем	 који	 симболизује	 и	
стуб	науке	и	знања	не	много	приметна	налази	се	и		штула.	
									Академик	Добрашиновић	је	био	одушевљен,	јер	је	одливак	
дорађен	и	много	 је	бољи	и	лепши	од	примерка	који	 смо	 заједно	
гледали.	
	 Штула,	објашњавао	је	аутор,	није	била	ограничење	Вуку	да	
се	уздигне	изнад	свих	пораза	и	дотакне	небо	радећи	све	на	«ползу	
свога	народа».	Можда	га	је	баш	она	и	нагонила		на	тако	беспоштедан	
рад.	
	 А	преко	пута	статуе	бронзаног	Вука	на	самој	обали	Дунава	
је	 кафана	 –	 мотел	 „Шаран“,	 направљена	 према	 	 архитектури	 и	
облику	Вуковог	конака.	Уместо	две	слушкиње	су	конобари.	
	 И	 мислио	 сам	 да	 је	 прича	 о	 Вуку	 у	 Брзој	 Паланци	 ту	
завршена.	
	 Јуна	месеца	прошле	године,	шетајући	се		Кнез	Михаиловом,	
реших	да	пригвирим	у	Галерију	САНУ.	Тамо	је	изложба	170.	година	
Поште	Србије.	Одмах	на	улазу	у	стакленом	звону,	макета	мезулане	
у	Брзој	Паланци!	Оне,	Вукове!	Оне	у	којој	је	управитељевао	и	судац	
био.	Трчим	до	кустоса	и	питам	га	да	ли	могу	да	се	сликам	поред	
ње.	Овај	ме	гледа	узнемиреног,	мало	му	је	нелагодно,	јер	управо	су	
му	у	госте	дошли	представници	некадашњег	ПТТ-а	Југославије	и	
пошта	околних	земаља.	
	 „Знате,	 ја	 сам	тамо	рођен!	 Ја	сам	се	играо	око	ње,	 гледао	
коње	које	 су	 смештали	у	централном	делу	и	ишао	у	библиотеку	
која	је	била	у	Вуковој	судници.“
	 „Може	-	насмеја	се	он	-	под	једним	условом.“	
	 „Којим?“	-	питам	забринуто.
	 „Да	о	томе	кажете	нешто	овде	присутнима!“
	 „Може,	 -	 одговорих	 -	 само	 ми	 реците	 колико	 треба:	 пет,	
петнаест	или	четрдесет	и	пет	минута?“
	 И	 почео	 сам:	 Ову	 зграду	 познату	 као	 најстарија	 зграда	
поште	у	Србији,	у	којој	је	Вук	службовао,	помиње	још	1690	године	
Абдулах	Ускудари	...
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Али	то	је	друга	прича.	А	док	ову	пишемо	поред	Вуковог	
споменика	у	Брзој	Паланци,	зида	се	и	музеј	Пошта	Србије,	према	
макети		мезулане	у	Брзој	Паланци.	Онако	како	је	тада	изгледала	и	
како	ју	је	Вук	памтио	...
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ВУКУ СТЕФАНОВИЋУ

У манастиру Шишатовцу 18. октобра 1817.

Та	шта,	о	Вуче!	зар	си	ми	се	већ	и	из	
Вијене	ићи	спремао?	Предати,	

Ах!	бедни	Сербски	Речник	судби
Гвозденој?	Сердце	ми	трепти!	Бози!

Докле	ћемо	се	борити	немоћни	—	
О	благу	општем?	кад	ће	нам	писцима	
Прострети	сјајне	длане	моћни?	—	
Чествоват’	кад	ће	почети	своје?	—

Но	благо	нама!	Геније	Сербски,	Ти
Још	бдиш!	Ти	душе	нам	родољубиве	

Од	бездног	очајања	светом
Десницом	одвраћаш!	Штедре	перси

Док	само	дирнеш,	у	помоћ	нишчима
Већ	лете.	Тирка!	Ана	с	Маријом!		ви	

Лампаду	ноћну	нашег	Вука
Вољно	подкреписте,	умиравшу,

Прозрачним	красним	јелејем1	вашега	
(Чуди	сс	Геније	сам)	милосердија!	

Толика	вам	лепота	душe!													
Та	вам	превосходи	срeбро,	злато.

Пожив’те	срећно.	Ваша	имена	ево	
У	бесмертија	венац	ја	сплето’	рад.	

Род,	закон,	језик	који	љубе,	
Ти	су	ми	Хероји	гласне		лире.

1   уљем

ЛУКИЈАН МУШИЦКИ



На	крилима	Вуче,	народољубља	
Опет	ми	лети	к	намери	полезној;				

Покажи	Роду	очевидно,
Шта	после	Косовске	битке	оста.

СИМА МИЛУТИНОВИЋ САРАЈЛИЈА

О ЛИЦУ И ДУХУ КАРАЏИЋА ВУКА, ЈАДРАНИНА, 
СТЕВАНОВА СИНА, ИЗ ТРШИЋА

Одривак из мога списа Оџаклије Зубанове

Лице	Вука	достоји	се	места	
У	зачинби	свег’	важнијег	Србства.	
Ће	л’	су	гусле,	ђе	л’	је	певанија,	
Ће	л’	душевна	свака	ђаконија,	
Тршићкоме	ту	је	место	Вуку,	
Ко	славују	у	пролетну	лугу;	
Вук	је	Србин	и	оцем	и	мајком,	
Вук	је	Србин	вером	и	законом,	
Вук	је	Србин	местом	и	рођењем,	
Ал’	највишс	словом	и	језиком,	

Нам’	он	пише,	како	Срб	му	дише,	
Учи	људе	да	с’	о	бољем’	труде,	
Да	се	смију	будалаштинама	
И	својима,	кано	и	туђима,	
Постиго	је	понајвишу	мету	

Дел’ма	спомен	подиго	у	свету,	
Дел’ма	Србства,	свог’	природна	људства.

……………………………………..

Силом	слова	он	уздиже	славу	
Свог’	народа	и	целога	Србства,	
Пак	и	њега	венац	не	промаша	
Вук	овечи	себ’	и	собом	Србство	
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А	нек’	зна	се	тко	имао	кога,	
Тко	л’	и	хромцем	поста	ратујући	
За	слободу	и	правицу	Србску.	—	

Вук	је	исти	Серб	—	народник	чисти,	
Вук	најволи	тек	небесно	благо,	
Чем’	ни	огањ	нс	мож’	наудити,	
То	ли	му	га	тати	покраднути	...	
Што	ј’	волео,	то	је	и	текао,	

Што	л’	текао,	баш	је	и	стекао,	
Нитко	с	њиме	данаске	не	може.	

АЛЕКСА ШАНТИЋ

ХИМНА

У славу преноса Вукових костију

Српске	горе	крунисане	
Славом,	ланом,	зором	б’јелом,	

Одјекните	на	све	стране	
Живим	гласом,	пјесмом	врелом!	

С	вама	данас	од	радости	
Пропојаће	свете	кости	

Оца	Вука,	
Отргнуте	из	туђина	

У	ваша	ће	њедра	лећи.
Да	о	дивној	снију	срећи.	
И	са	ваших	са	висина	
Да	слушају	јасну	клику:

		—	Слава	Вуку	бссмртнику!

Слава	оном,	који	знаде	
В’јенцем	крунит’		умно	чело.	

Који	своме	роду	даде	
Дар	божански	—	дивно	дјело,	
Да	прам	јасном	сунцу	сјаје	



Кроз	далеке	нараштаје	
И	в’јeкове!

Слава	праху	који	сада	
Српска	земља	у	се	прима,	
Он	ћe	бити	нама	свима	

Извор	дјела,	труда,	рада.	—	
В’јекови	ће	орит’	клику:

	—	Слава	Вуку	бесмртнику!

НА ПАРАСТОСУ ВУКА СТ. КАРАЏИЋА

Парастос	опет:	вера,	љубав,	смрт.
Од	неког	доба	виле	српске	глас	

парастоса	се	не	напараси.	
Парастос	Вуку,	умро	нам	је	Вук.	
Па	шта?	па	ко	је	самртник	нам	тај!	
Је	л’	оно	чело	бледо,	брижано,	
боровито	што	борачки	му	ум
	у	бледилу	сад	крије	вeчитом?	
На	столу	нове	српскe	просвете	
у	прочeљу	је	чeло	било	то,	

ал’	још	то	чело,	још	то	није	Вук.	
Ил’	уста	она	можда	медена	

што	толики	испричаше	нам	плам?	
Кроз	уста	та	је	прошо	пољубац
што	старе	своје	њиме	целује	

поштовалачки	млади	нараштај;
	ал’	још	та	уста,	још	то	није	Вук.	
Ил’	онај	ваљда	штаколазни	крок,
живота	радна	верни	пратилац?	
Зелено	дрво	штака	нам	је	та,	
јаворика	из	њега	проклија,	

прама	летње	нам	песме	хранећ	гуд.	

ЛАЗА КОСТИЋ
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Уписаће	се	на	дрвсту	том:	
Ко	за	свог	века	нe	посрну	хром,
похрамаће	за	њиме	векови.	—	
Вековито	је	дрво	штака	та,	

ал’	још	то	дрво,	још	то	није	Вук.	
Сасвим	јс	други,	други	то	је	Вук;	
ал’	о	том	Вуку	што	га	мислим	ја	
не	приличи	ми	овде	причати,	

јер	Вук	је	тај,	тај	покојник	је	жив,	
а	живима	парастос	не	бива.	

Да,	још	је	жив!	У	грудма	нам	је	жнв,	
из	речи	наших	и	он	говори,

уз	песме	наше	припев	нам	је	он;	
и	да	му	није	дух	међ	нама,	

помолили	би	молитвом	се	том	
покојиих	душа	цару	задушном
нек	вољан	прими	нашу	старину,	
нек	дарује	предусретан	му	дар,	
од	небескога	гусле	јавора.	

И	саслуша	л’	нас	тако	Господ	Бог,	
понестаће	из	раја	јавора,	
потсећаће	га	дуси	на	гусле,	

за	тили	часак	српски	биће	рај!	
Ал’	какве	смо	на	земљи	срећице,	
отеће	нам	још	и	тај	завичај.

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

СТИХОВИ УЗ ПИСМО ВУКУ КАРАЏИЋУ

Збогом	остај,	збиљски	Србе,	
храни	србства	душом	грбе,	

буди	свагда	оне	ћуди	
да	ти	србством	дишу	груди,
па	ћеш	сваком	мио	бити,	
душом	ћу	те	ја	љубити.
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ИЗ “ПУТА”

Пођо	онда	опет	унапреда,	
Па	ти	једну	ливаду	угледа	

А	по	њојзи	свуд	коприва	густа	
Нађикала	сврх	човека,	пуста.	
Чкаљ,	буника,	татула,	штирина,	
И	свакаква	друга	травурина.	
Ал’	ето	ти	уједанпут	чуда:	
Дође	човек	један	однекуда,	
Па	како	се	довати	ливаде,	
Травурине	нестајати	стаде.	
Он	имаше	нешто	иза	плећа,	

Гледнух	боље,	кад	ал’	бреме	цвећа,	
Како	дође,	а	он	га	дохити	
Па	цветиће	око	себе	хити,	

Амо	до	три,	тамо	четир	струка,	
У	један	час	окити	се	лука,	
Замириса	цела	околина,	

Боже	мили,	што	ћу	од	милина!	
Де	цвет	пао,	ту	се	и	примио,	
Ко	је	тако	чудо	још	видио?	
Па	ти	даље	ја	весео	гледа	
Како	оде	човек	унапреда,	
Како	просу	семе	некаково,	
Драги	брате,	опет	чудо	ново:	
Како	пало,	семе	изникнуло,	

Изникнуло,	стабло	подигнуло,	
И	још	класје	што	шеницу	носи,	
Класје	зрело,	само	да	се	коси,	—	
Коси,	брате,	часа	не	почаси!

............................................................
Чујте	славље,	чујте	песме	оне,	
Кад	ви	срце	у	недрима	тоне,	

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Да	вам	срце	сместа	живо	плане	
Кад	чујете	изгубљене	дане,	
Кад	се	песме	с	јавора	заоре

Да	што	Србин	учинити	море.	—	
Пут	раскрчен,	горе	њиме	ајте,	
Ајте	горе,	ал’	се	и	сећајте	

Коно	красна	пута	вам	огради,	
Па	му	руци	прионите	млади,	
Пољубите	ону	руку	свету	

Што	разагна	невољу	вам	клету,	-
Ноћ	вам	дође	са	Вука	једнога,
Данак	бели,	браћо,	са	другога,
Онај	мишку	у	гвожђе	вам	скова,	
Овај	души	вериге	раскова	...

ВУКУ СТ. КАРАЏИЋУ

Неуморно,	умно	твоје	око
Гледало	је	дубоко,	високо.	

Све	кроз	таму	милог	рода	твога,
Кад	је	др’јемо	са	незнања	свога!	...

Кад	је	био	упр’о	очи	у	тe,	
А	ти	си	му	расв’јетлио	путе.
И	правој	га	довeо	си	мети,
Са	које	ће	циљу	да	полети.

Данас	Српство	с	тобом	се	поноси
И	захвално	пеп’о	ти	преноси	—

У	наручје	твојо	домовине!

Гдје		се	српски	и	о	Српству	збори,
Усклик	врео	одасвуд	се	ори:

—	Слава	теби,	дични	српски	сине!

АВДО С. КАРАБЕГОВИЋ



АУГУСТ ХАРАМБАШИЋ

ВУКУ СТЕФАНОВИЋУ КАРАЏИЋУ О ПРОСЛАВИ СТО-
ГОДИШЊИЦЕ ЊЕГОВА ПОРОДА

Сто	је	љета,	што	у	сретном	трену	
Ти	си	бијели	данак	угледао,
Што	је	нашем	роду	измучену	
Вишњи	Бог	Те	милостиви	дао.

Јер	он	бјеше	у	мртвилу	снену,	
А	Ти	први	будит	си	га	стао,	

Ти	га	к	свијести	и	к	јединству	прену,	
Ти	си	први	помоћи	му	знао.

Отци	наши	бјеху	сабљом	диви,	
Ти	си	пером	извојево	више,	
Јер	Ти	књигу	народну	оживи,

Тер	сад	Твојим	језиком	се	пише,	
Гдје	год	Хрват	или	Србин	живи,	
Гдје	год	само	за	свој	народ	дише.

ОСМАН ЂИКИЋ

ВУКУ СТ. КАРАЏИЋУ
(Приликом преноса костију му из Беча у Београд)

Са	свих	страна,	гдје	год	Србин	живи,	
Твом	помену	ловор	—	в’јенци	лете,	

Па	и	овај	прими	славни	Вуче,	
Што	га	моја	млада	душа	сплете!
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У	том	в’јенцу	узалуд	би	било	
Тражит’	златом	исплетених	грана.	
Јер	тај	в’јенац	ништа	друго	није,	
Него	моја	душа	раздрагана.

Низ	година,	штоно	се	је	сплео	
У	даљини	изнад	гроба	твога,	

Ко	да	бјеше	ланац	тешких	мука,	
Туђе	легло	—	срца	леденога.

Ал’	ти	гредеш	својој	земљи	сада,	
Своја	земља	лагана	јe	рака,	
На	твом	гробу	неумрли	Вуче,	
Мирисаће	српска	ружа	слатка!

ПРЕД СПОМЕНИКОМ
ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА

Балкан,	та	Земља	света,	моћна,	тајна,	
Сељачки	Балкан,	духом	богодани,	
И	тебе,	Вуче,	наша	звездо	сјајна,	
Роди	и	патњом	за	борбу	отхрани.

Кад	нам	освану	Зора	величајна,
И	устреба	нам	вођа	одабрани,	

Да	нас	изведе	из	мрака	бескрајна.	
Ти	нам	Пут	својим	гeнијем	раздани.

Највеће	Благо	открио	си	нама,	
И	сродио	нас	с	нашим	истинама,	
И	ми	сад	знамо	куда	путујемо.

Хвала	ти	Вуче!	Залутали	нисмо	...	
Све	што	велика	и	славна	створисмо,	
Сељаку	српском	само	дугујемо.

АНТОН ФАРЧИЋ
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Др ВУКУ СТЕФАНОВИЋУ

O	мој	пријатељу,	ти	си,	да,	ти	си	то	
на	светлост	дана	изнео	драгуље.	

Поносим	се	сада	у	део	што	ми	пада	
да	те	славим.	Награда	нека	буде	

напорном	раду	твом	на	челу	ловор,	
што	из	песама	твојих	бокори.

Знали	смо	сунце	да	прекрасно	сија	
над	Србијом	твојом;	да	је	то	земља	
планина	и	река	с	ваздухом	опојним,	

да	историја	и	векови	давни	
не	подигоше	у	њој	пирамиде,	

али	нисмо	знали	да	дух	узвишени	

музиком	и	песмом	заносно	се	шири	
свуд	испод	тврђаве	Београда	твога;	
у	равницама	дуж	Мораве	живи	
и	да	се	рухом	Травуније	кити.	

Сада	ти	кличемо	радосни	и	срећни:	
у	друштву	муза	добро	нам	дошао!

...........................................................

Кућа	је	твоја	од	опеке	слабе,	
а	ти	нежнији	од	многога	од	нас.	

Али	је	зрак	сунчани	обасјао	пут	твој	
и	његова	светлост	допире	до	мене.	

Пријатно	се	лута	по	Србији	
твојој	слушајући	тебе,	о	бледи	гусларе!

ЏОН БАУРИНГ

ЗА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА

Речи	нова,	буди,	буди	барутана	
Што	ће	разуздати	страст	у	свакој	ствари.	
Расковник,	који	спира	бол	с	крвавог	дана,	

Еј,	да	се	ко	никад	на	свету	другари.	
Да	рудариш	срцем.	Напред.	пешадије.	
Најбољи	је	онај	који	гони	иајвише.	
Другови,	младићи,	од	данас	се	смије	
Да	се	грли	више	него	што	се	дише.	

То	је	час	кад	ветар,	ветар	русих	крести	
Дува	с	кровињара.	пљетара	и	кљора	

И	гони	брод:	брате,	почни	провом	јести	
Кров	звездани,	жито	из	амбара	мора.	
Час,	кад	вук	љубави,	на	ланцу	ужаса.
Између	два	пса,	два	аветна	чувара,	

Премлаћен,	и	ко	ви,	модри	до	дна	гласа,	
Шири	руке	ко	да	тамнице	обара.	

Ово	је	час	задњи,	што	ће	први	с	ране	
Банути	међ’	вас	који	трзате	ноже,	
Јер	у	себе	више	не	може	да	стане	

Нико.	Сви	шикљају	из	пробите	коже.	
Ви	сте	-	у	дан	ропца	-	ура	жељна	здравља,	

Жудња	за	променом	од	закона	цвећа	
До	белине	људи,	да	се	не	понавља	
Вешање	о	грање	кривога	дрвећа.	

Где	су	сад	гоничи	што	су	дим	терали.	
У	име	оца	отели	вам	круха,	

Крвили	све	руке,	а	сами	остали	
И	глаткога	ока	и	чистога	руха?	

Где	ли	су	да	чују	како	се	бол	шири	
И	откида	главе	и	котрља	круне

Као	немир	у	оном	који	се	не	мири	
И	буна	у	онима	који	се	буне.

ОСКАР ДАВИЧО



ПИСМА САРЕ МИШИНЕ

 Већ како је летње сунце помолило главу над супротном 
обалом с оне стране, а јутарње огледало реке пренело и просуло 
ове гримизне и охрабрујуће слике пуне весеља на кровове брзо-
паланачких кућâ на овој обали, која је прихватала парење са 
сестром јој, ближом сунцу, Дунав их је, мирно и узвишено ходећи, 
обе придржао за руке и венчавао.
 Помоћни службеник Јон Трајило(вић) из Купузишта, као 
без душе, дотрчао је у кућу Кузмановићевих и тражио да одмах 
пробуде младог писара и цариника Вука, јер бејаше из Неготина 
са момцима-помоћницима пристигла Сара Мишина, хотећи да га 
што пре види у писарници, пошто се сваки час са румунске стране 
могло појавити теретно пловило које ће превести омање стадо 
оваца и јагањаца са нешто качица сира, како је и одраније за кућу 
Карапанџића пристизало, час као дар од куће војводе Тјудора 
Владимирескуа, час као купљена роба изузетне чистоће и свежине, 
однегована на јужним обронцима Карпата и на мехединачким и 
стрехајским торовима.  
 Кад чу да је пловило требало да стигне и пре сунца, 
Карађорђев ревносни чиновник убрза корак, али због сметњи 
и постојаних болова у савијеној нози не могаше ни да одржи 
корак са Трајилом, који се видније журио и потрчкивао пред 
претпостављеним.
 Кад је на неколико десетина закорачаја пред канцеларијом 
у младој, тек рођеној сенци дрвета ораха угледао још млађи осмех, 
зачудно нечитљив, ни прекора ни подршке, жене достојанственога 
стаса и у дугој дамској хаљини, писар се још више осети немоћним 
да убрза корак или потрчи, али док је Трајило размандаљивао врата 
бележникове просторије, сад нешто прибранији, Вук је успео да 
одржи службен изглед своје појаве и да се, чинило му се, и наметне 
као битнији у овој јутарњој причи која ће тек уследити. Најпре 
се није желео да упозна и пружи дами руку под орахом, него ће 
сачекати да му се у канцеларији прво она представи.

ВЛАСТА СТАНИСАВЉЕВИЋ ШАРКАМЕНАЦ
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 Кад рече да је војвоткиња и удова војводе Михајла Мише 
Карапанџића, те да то сад она, као и раније муж, води, уместо 
њега, трговачке послове, и да са момцима треба да преузме товар 
из Румуније, цариник осети некакву слабост и да би било боље да 
остане мало суздржанији, те само рече како она вероватно зна у 
којој је он чиновничкој улози и тек суво, дубљим гласом изговори 
име: Вук Стефановић. Слабост која га спречи да се рукује и да се 
подуже представи није се, у ведар и контролисани дух овога човека 
који се ближио средњим годинама, баш као и његова мало старија 
странка у канцеларији, уселила и ујавила тек ту у соби; он ју је 
јасно осетио већ под орахом угледавши у младој сенци још млађи 
осмех блаженог лица које је својом лепотом саопштавало да га је 
Господ довршавао, враћајући се на њега и кад се, створивши свет, 
журио на небо. Ни аватари га после тога нису ни морали ни смели 
да дотакну да не би штогод покварили.
 Роба је била марљиво и предано пописана, а бележник је, 
ближећи се завршетку пописа, бивао све жалоснији зато што ће 
момци повести стадо из Брзе Паланке право уз Слатинску реку, и 
потом Замну, на Дели Јован, да би га тамо прикључили осталим 
буљуцима оваца ове породице у салашко-шаркаменском атару, а 
нарочито зато што ће један од момака, млади Станоје, господским 
чезама одвести даму низ Дунав, ка Неготину.
 И док су чезе врлудале по полутврдом, утабаном путу, 
трасираном десном обалом реке, Вук се клањао огледалу Дунава и 
помишљао како би било лепо да га река прими на своје ноге-таласе 
и понесе га бар до Кусјака, одакле се дамин повратни пут одваја 
од реке, како би се дошло у Неготин, али бар до тог места могао 
је још, након завршенога посла, да ужива у благим цртама једног 
женског лица какво до сад није никада видео, ни у Београду чак, 
где је неко краће време био упослен у основној школи.
 Кад се, у слућеној омами душе, уплаши својих сопствених 
жеља и можда узалудног маштања, јер тако лепу даму могао је, 
ако би хтео, најпре да приграби неустрашиви делија, иначе, на 
пословима нахијског војводе, наследник њенога мужа, Вељко 
Петровић, цариник се прибра још једном и, док се сунце јасно 
селило преко воде на обалу с друге стране да се сада она огледа и 
реком овенча са сестром јој с оне стране, чиновников здрави разум 
отклони сваку сумњу у погледу исправних осећања, јер, Хајдук би 
могао све што науми, а како се то већ није и догодило, значило је 
да се њему отварају врата и  да може да иде до краја. За бурним 
даном стигла је и бурна ноћ, јер су се у свакој секунди несанице 



ређале, увек испочетка па до краја и поновног почетка, без краја, 
слике које су протицале од осмеха у сенци ораха па до и радосног 
и сетног махања за чезама.
 После неколико дана Станојеве чезе застале су под орахом 
испред канцеларије. Стигло је прво писмо од Саре. Вук је мирно 
читао податке о лошем понашању трговаца и цариника, који су 
закидали у Циганашулу на супротној страни одакле су товари 
преко реке стизали у Брзу Паланку, и како би се Сара опет вратила 
на бољи увоз блага преко управе у Адакалеу. Међутим, при крају 
писма читаочево чело су наједном засуле крупне грашке зноја, јер је 
дама изразила жељу да би, ако је господин сагласан, једном дошла 
да се са њим извезе до Адакала и ту могућност заједно погледају. 
Станоје је имао још једно прво писмо, овај пут младог човека 
који је са радошћу одговорио на речи које су  му се у другом делу 
даминог писма учиниле као да су управо њему лично биле упућене. 
Видео је у њима и нешто изван службеног говора. Херцеговачка 
крв је заструјала већом брзином, па ипак, да би сакрио очевидну 
радост која се да наслутити у речима, како је склон говору цариник 
тако мислио и за друге, а мудар на писању, додао је да ће то бити 
добро, јер и он хоће на том путу да обиђе метох манастира Буково, 
манастир Манастирицу, који је већ доста пропао. 
 И не би време дуго потрајало, а чезе-полуфијакер, брже од 
фијакера биле су пред домом Кузмановићевих и у хладовини куће 
одмарале се за брзи наставак договореног пута ка северу. Вук се 
овај пут и ревносније и чилије појавио да га обасјају рани сунчеви 
зраци, али и они зраци које је дубље и топлије осећао сваким делом 
свога тела чију је брзину кочила болна нога.
 Успут је Вук више слушао о последњим догађајима око 
Адакала, а мање саопштавао шта ново о њему Сари која је била 
добро обавештена, мада је Вук имао шта да дода у погледу догађаја 
везаних за Миленка Стојковића и сечу дахија, коришћених у песми. 
Посебно се Сари допало неколико стихова Симе Милутиновића, 
које је Вук знао готово напамет.
 Уредно снабдевени пропусницама, посебно Сара, којој су 
неке привилегије остале и после мужевљеве смрти, могли су се 
мирно кретати према Кладову, које је готово пре годину дана било 
већ ослобођено од Турака којима ни утврђење Фетислам није 
помогло. Могла их је задесити само хајдучка невоља, јер су се са 
луксузним возилом и расним коњима, и са свима њима у богатој 
господској одежди, могли наћи на мети пустахијског пресретања 
тројки злогласног хајдука Гице, страха и трепета са румунске 
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стране, који је и на левој обали чинио велике зулуме, да је и сам 
Карађорђе морао с њим касније улазити у преговоре. А Кладово 
је било Гици на нишану, јер се ту оженио Јеленком, покрштеном 
Туркињом из харема Миленка Стојковића, која ће касније Кнезу 
Милошу родити сина Гаврила. Хајдука је на зулум према Србима 
подстицао и Реџеп-ага, зли управник Адакалеа, будући да је, пак 
он Гицину сестру држао у свом харему. 
 Стигавши срећно до Кладова, на одмору код кнеза Крачуна 
Николајевића сазнају да је њихова запућеност у Адакале, као 
последњи османски бастион на ђердапском Подунављу, постала 
помало бесмислена, јер је војсковођа Кутузов, који је пружио помоћ 
Србима у ослобађању Кладова, наредио да трговачки пут из Видина 
више не иде преко Адакала, већ преко Калафата и Оршаве, тако да 
су царинске предности острва остале изван функције. Одседање 
код кнеза Николајевића било је упутно, јер се војвода кладовски, за 
разлику од наследних војвода Крајинске нахије са указом, бератом, 
бирао јавно као специфичан додатак српској управи због влашког 
статуса. А кладовски војвода Живко Константиновић није био 
добро виђен код Карађорђа, што је Вук и знао, пошто Вожд није 
подносио неодлучност код војводâ, што ће по Живка бити кобно 
нешто касније, када 1813. буде осуђен и стрељан.
 Пошто им је остао већи део каснолетњег сунчаног дана 
путници по Кључу могли су да се одвезу до манастира Манастирице, 
где је служавши свештеник био из куће Кузмановићевих, Вукових 
домаћина. Светиња је била видно оштећена. На њу, и вернике, 
кидисали су силници одметника од Порте, видинскога Пазван 
Оглуа, али и једног другог, са леве обале Дунава, напасника 
Бејтуле.  
 Колико год је знала о овој светињи, смерна и вери 
привржена госпођа имала је шта да чује од свога пратиоца: и како 
је у тражењу места за свој светачки мир, манастир, по дозволи 
кнеза Лазара, подигао Свети Никодим Тисмански, са још неколико 
манастира на румунској страни, и како је то било у време кад је 
у Видину столовао цар Страцимир, и како је у светињи, пре но 
што ће се скрасити у Дубровнику, уточиште нашла сестра Деспота 
Лазаревића, ослобођена по Ангорској бици из заточеништва код 
Бајазита Првог.
 Још једном је суздржани Вук распршио своју узгојену наду 
према пресмерној лепотици, кад је она са видљивим сузама у очима 
упалила свећу за покојног мужа – војводу Мишу Карапанџића. То 
му је чак олакшало да уцвељеној и тужној дами, несмањене лепоте 



због сете, без зазора предложи да сиђу до речице Шајне и да се 
мало одморе, што она прихвати и додаде да има ткану простирку и 
да би Станоје могао да напоји коње (један је увек био привезан за 
кола).
 Сунце, које се у спарни дан видљиво приклањало своме 
заслуженом одмору, чинило је боравак на простирци и ведрим јер 
још није смркавало, али и пријатним јер су се, под дрвећем, врућине, 
прозване каснијим поподневљем, прве извлачиле ка небу. Први 
пут је млад човек, после нелагодности са младим осмехом незнане 
даме у такође младој, јутарњој сенци ораха, био поново збуњен 
кад му је Сара, као да је то исто што и тражити да је придржи на 
папучи чеза како би се укрцала, рекла: Па дођите, Вуче, опружите 
се поред мене, простирка није преширока. Одморите ногу! Да је 
тихи шумор воде из Шајне и појачао свој милозвучни говор кроз 
тишину малога луга, забрани, где су се склонили, не би надјачао, 
чинило му се, говор сопствене крви који је Вук слушао у својим 
ушима, пре него што ће се без речи којих и није имао, срушити 
поред, како је сад видео, још издуженијег женског тела, гледајући 
да, више искоса, падне на здраву ногу. Тада је, ослобађајући ту 
налеглу руку, и хватајући дружбеницу за обе њене руке, обе и своју, 
дакле, све три укрштене и уплетене принео на њен доњи стомак. 
Још је дубоким и реским, али подрхтавајућим гласом додао: Саро, 
погледајте ове гране, храстове, како се једне суше да би се тако 
одслужене једном и откинуле, а како друге, бујне зеленилом пружају 
хлад као да се брига за пород и за ове младице уз дебело стабло 
само њих тиче.
 Сара, чија крв такође поче дотицати у јагодице и лице, 
имајући из лежећег положаја погодну прилику да погледа храстову 
крошњу са доње стране, помисли да никада ништа дивније није 
чула у животу, па се наједном у себи упита, и заустави црвењење, 
шта ли је то код ње превише брзо одслужило и откинуло се, кад јој 
Бог није дао прилику да има и она, као и друге жене, порода.
 И тад, ослободи своју руку, ону даљу од благо дрхтећег 
мушког тела, те срчаним и здушним потезом дохвати и четврти сет 
од пет прстију мушке, оне спољне, слободне, руке, да се све четири 
нађоше на једном месту и у једном истом стезају, а тај срчани и 
здушни потез, мало превише нагао, принуди мужа на спонтано 
окретање трупа му, и створи последицу да се мушко тело нађе над 
женином снагом ...
 Највернији газдаричин момак Станоје још се није враћао 
из потока са коњима, а и да јесте, морао би напојена грла одвести 
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повише луга, на пут где су остала и кола, и тамо чекати док се 
господарица не врати ...
 Пењали су се уз падину са понесеном опремом, наизглед 
још уморнији. Вук помисли како су жене обдарене од Бога да се 
по убирању љубавних понуда и плодова увек боље од мушкараца, 
и одморније и веселије, осећају. А Сара је, пак, мислила како је 
чудно што уместо да смркава, оно сад, гле, свањива. Мисли им 
прекину тихо рзање упрегнутог белца, раније привезаног за кола и 
сада одморног, али нестрпљивог да се пође у повратак јаслама.
 Станоје се ниједном није окренуо ка госпођи која је 
разговарала,  што није био случај у одласку у Кладово. На растанку 
пред домом Кузмановића, Сара је још рекла: Кад већ толико знате 
о манастирима, могли бисте код мог следећег преузимања стада 
из Циганашула да пођете са нама ка Шаркамену и Ливађу, где 
држимо буљуке, и на путу обиђемо манастир Вратну, подигнут 
под трима капијама – право чудо природе ...
 Већ после зиме (а зими се овце не добављају) дошло је до 
прве испоруке из Румуније. Стигао је и тренутак да се види Вратна. 
Вук се више чудио како је река Јабуча, или Вратна, тако мала могла 
издубити у стени онолике, и по тридесет метара високе, природне 
капије,  због којих и река и место и манастир Вазнесења  носе име 
Вратна. На тору Карапанџићевих, у дну Ливађа, кад се западно од 
Штубика напусти десна обала Замне, а недалеко од великог извора 
Врело, Вук је остао неколико дана. То му је био и први истински 
одмор откада је, готово ће година, на служби у Крајини. Но, ни 
ту није могао остати потпуно миран. Поред честих састајања и 
разговора са Саром, тражио је најстарије људе у селу Шаркамену 
да му толкују о томе шта знају о великом зиђу под орасима, које је 
једном било Римски град Гаја Галерија Цезара, Максимина Даје, а 
можда и Лицинија. А било је приметно да склон језику Вук код тих 
људи више слуша говор са оне језичке стране него историју саму.
 Пред повратак у Брзу Паланку молио је Сару да га по 
остављеним задацима за пастире и сточаре стално обавештава о 
резултатима трагања и пажње коју је од задужених младића тражио 
у вези са претурањем земље у средини многоугаоне зидине, где се 
увек могло наћи нешто значајно. Али је увек молио дрýгу да му 
бележи дословно баш онај говор којим је Шаркаменци обавештавају 
о чињеницама, јер је било очито, што Вуку није промакло, да је овај 
народ, шаркаменски, стигао однекуд са југа Косова и Метохије, 
што ће се преко великог броја породица које славе Светога Илију, а 
који се слави и на Бистрици призренској, показати тачним. Писма 
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су пристизала.
 Друга година Вуковог боравка у Крајини отпочела је љутим 
упадима Реџеп-агиних плаћеника на српску страну Дунава, а први 
међу јуришницима био је и даље Гица-хајдук, чија је сестра још 
увек у Реџеповом харему на Адакалеу. Те јесени, 812-те, сигурност 
је постала мања и Вук у једној поруци саопштава Сари да је боље да 
се мало примири са увозом оваца, сира и коже, како не би постала 
мета злих пустахија који су знали да се спусте и дубоко на југ, 
низ реку. Она, пак, знајући како се њен пријатељ доброга срца и 
ведре нарави отежано креће због болесне ноге, узима ризик на себе 
кад треба да се виде и предлаже му да и он остане миран до боље 
прилике.
 Та прилика се није указала ни у читаву јесен. Гица се бејаше 
готово формално настанио у Кладову, где се и оженио Јеленом, 
покрштеном Туркињом, да је горопадно загосподарио целим крајем, 
и Карађорђе већ прави план да ступи у преговоре са хајдуком, док 
за то време наређује војводи кладовском и кнезу, који бù Сарин 
и Вуков домаћин, да се одлучно даду преко Дунава и да свим 
средствима гоне Реџепове силнике до града. Али ће се прилика 
указати у цичу зиму на размеђу 12-те и 13-те године. Виноград 
Карапанџића на кусјачко-душановачком брду, и на обронку ка 
Дупљану и Јасеници, све на левој обали Јасеничке реке, да је могао 
да исприча о томе причу, он би је овако испричао: 
 Претпоследње писмо Саре Мишине у 812-ој години 
садржавало је тачан опис винограда и начин коришћења синорских 
путева, који су у зимско доба готово сви покривени снегом, па је 
потребно да се дође саоницама. Кад је Вук одговорио да нема 
погодног домаћина који о овом путешествију не би засигурно 
никоме ништа говорио, онда је Сара најпре јавила дан, а онда 
послала и своје саонице којим бејаше већ стигла у виноград. Вук је 
најпре добро нагрејао неколико комада цигала и, увивши обе ноге 
у дебелу поњаву, сео у саонице, које по лакоћи и луксузу опреме 
нису много заостајале за господским чезама. Обузет припремама и 
бригом да се све по договору одвије, Вук ће почети да осећа струјање 
оне херцеговачке крви, како је први пут осетио на пропланку над 
Шајном, тек кад се одвоје од Кусјака и крену према вису. Питао се 
још једном има ли права на то што чини или је довољно да поверује 
како одговара на потребе драге му особе, и разложност чина је већ 
ту. Бригу је појачавало сазнање да се бар зими не иде у виноград, 
осим можда из романтичних разлога.
 Кад је у бели сумрак, какав зна да започне у зимски дан 

на сваком вису под Дели Јованом, угледао како се из повеће 
виноградарске куће-виле петролејска лампа оглашава својим 
жућкастим светлом које се у ово доба дана, по студени, расипајући 
се по снежној покорици, претвара у плаво, помисли како је стигао 
тамо где још никада није био и што никада није ни могао замислити. 
Топлота из бубњаре, која га запахну кад уђе, само потврди његово 
уверење да се налази на седмом небу. А кад Сара довикну одлазећем 
Станоју да јој сутрадан донесе и хлеба из вароши, Вук се, нагоном 
младића који дуго станује у човеку средње доби, раскомоти и баци 
на кревет, с кога га Сара позва за сто да се окрепи куваним вином.
Бубњање сувих комада церовине у тученој пећи на дрва покривало 
је и тако склон шапутању говор. То шта су Сара и Вук једно 
другом говорили, односио је делијовански горњак који је по готово 
залеђеној корици снега имао и свој говор који је личио на Вуков, 
као што је ноћ имала свој одговор на ветрове захтеве, исти какав и 
Сара на Вукове. Оба та говора, увијена у горњакову неодступност, 
односила је Јасеничка река ка Дунаву, а овај даље у Црно море, 
одакле се ништа не враћа ...
 Али, вратио се ујутру Станоје и донео врућега хлеба са 
фуруне. После заједниочког доручка који је прошао у ћутању, што 
је и Станоју било чудно, саонице су најпре одвезле госта са опет 
угрејаним циглама, а потом су вратиле и госпођу у варош ...
 После ове љуте, али упамћене зиме за Србе у Крајини и 
Кључу, почели су најтежи дани којима ће Вук бити сведок. Реџеп-
ага адакалски спречава подунавске, кладовске Србе да се покрену 
у избеглиштво ка југу. У ваздуху се осећа велики српско-турски 
пролом, до којега ће и доћи, па већ у рано пролеће Карађорђе улази 
у преговоре са Гицом и наређује кладовском војводи да Гицу пусти 
гди хоће да седи. Гица, већ изабравши Кладово, умањује Реџепове 
могућности победе, а нарочито то исто чини, око Кладова, и 
Вељков брат Милутин, који се супротставља и коначно одбија 
Турке, палећи Реџепово село Џеврин.
 Кад у лето Махмуд Други против српских неверника про-
глашава џихад и кад се Турци као дивље звери баце на народ, те 
кад у тој неравноправној борби почињу да гину и највећи јунаци 
попут Хајдук-Вељка, и падају градови Неготин и Кладово, Вук зна 
да мора да напише опроштајно писмо Сари, у којем је моли да, ако 
може, и поред свих непогодности, једне ноћи стигне до њега. Била 
је то Бартоломејска ноћ кад су мушкарци пуштали сузе, а жене их 
пробраним  мудрим речима спасавале и враћале у живот. Наиме, 
Вук је био одлучио да пође. Саопштио је план да ће отићи у Земун, 
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потом у фрушкогорске манастире да би прибавио препоруке да 
доспе до Јернеја Копитара, цензора словенских књига у Бечу, где 
ће покушати да објави нешто на чему је радио овде у Крајини. 
Списе о пропасти Првог српског устанка.
 Сара зна какав јој је мелем за душу и понос за потребу 
вођења финих разговора бивао овај наочити и врли господин, којему 
је поклонила најодговорније дане свога живота, кад је била млада 
удова, па пажљиво слуша које ће манастире и које учене људе и 
духовнике походити у Фрушкој Гори, како би могла на некој адреси 
да га сачекају њена писма, јер готово, мислила је, више није могла 
а да му не пише. Писана реч јој је сада заиста остала једина утеха, 
јер Вук је у својој неодступности одласка деловао неумољиво. А 
и која би њена родољубива женска страна душе била то, ако би га 
молила да не иде, и тако и не објави дела која ће бити на велику 
ползу њиховог народа, који, по заједничком мишљењу, заслужује 
да има културу и језик који ће сви разумети?
 Али оно што јој је било остало, а могло је за полазника 
на пут значити праву женску брижност, којој се ништа не може 
замерити, ни са једне стране, био је још један позив да, пошто 
је стигла по поноћи, и готово је свањивало, Вук остане и сачека 
још један дан, добро се одмори пред полазак, и добро се, следеће, 
целе ноћи, изнаразговарају, па тек тада одморан крене. Вук у том 
предлогу види и нешто више, те прихвата понуду да остане, иако 
му се жури. 
 Још једна ноћ је, заиста последња, отекла низ мутан Дунав 
пун свакаквих гласова и о добру и о злу, и о љубави и о чежњи, па 
и о животу и о смрти. Учесници ноћне драме опет су били ветар и, 
овај пут, вода, исто колико и Вук и Сара. Опет је све отишло у Црно 
море. У цик зоре пред растанак, и двојни полазак на различите 
стране, обоје схватају да је заиста најбоље кад пријатељи на 
растанку кажу једно другом све што су имали, а тек онда им остане 
још једна ноћ. То је Сара знала, а Вук тек сада научио.
 После готово три године одболовâња и сете за саговорником 
и драгом особом која је отишла, да је Сара, можда, више никада 
не види, те неколико писама љубави, од којих нека нису ни 
упућена, Сара је нашла разлог да му напише и једно писмо, пуно 
историјских догађања, верујући да је Вук можда и даље обузет 
писањем историјских списа (... У Ади остаде Дервиш-бег, за Србе 
добро се чује али не знам до кад ће ...), али је он већ био дубоко 
потопљен у битку за нови српски језик, као и у штампање књига 
које су илустровале и подржавале ту борбу ...

 А једном су и писане речи утихнуле, као да су и оне неком 
обрнутом кошавом однесене низ воду. Додуше ..., неко их је могао 
ослутити још задуго по ишчезнућу, кад би се оне писане отеле 
обрнутим ветровима и на крилима праве крајинске кошаве пошле 
узводно до Беча. Тада је у старачким очима проговарала запаљива 
искра бубњаре из винограда, она која намах врати човека у дане 
прошле и бар за мало узбурка крв што се већ полако слаже у 
венама, а потом, кад се и та ватра из старе церовине врати, попут 
сплина, у корито свеопште тишине, тада све, све што је постојало 
пође великом водом у Проклето море заборава ...
 ... У светлуцавим зрнима финога песка са обала рајских 
река, који је мека постеља за босе ноге ходочасника, можда се може 
излучити и ухватити покоја речца великих Речи и Разговора који су 
били изговорени или написани у свим Писмима. За то је најмање 
потребно, прво, да се ходочасник упути к томе, а потом, и да сиђе 
на реку, спреман да мукотрпно испира злато, али пре свега тога, 
ипак је неопходно да се у све то поверује и истински заволе они за 
којима трагамо и у чије трагове стопâ желимо да угазимо.
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ПИТАЛИЦЕ

Стари	Вук	седи	на	обали	туђинске	воде,	
облаке	посматра	ретке,	

слуша	вечерње,	непознате	птице;	
а	поток	му	као	некад	задаје	загонетке	

и	питалице:

Има	ли,	Вуче.	што	брже	од	муње
кад	плане	за	суше	над	мачванским	житом;

и	лепшега	игде	детлића	и	жуње
од	сунца	вечерњег	кад	у	Дрину	тоне,
а	глас	зрикаваца	дозива	га	питом?

Да	ли	ко	као	подринске	шуме	изненада	
затвори	вратнице	испред	првог	мрака?	

Има	ли	игде	мирнијега	стада	
од	сутоном	окупаних	рађевачких	брежуљака?

Зна	ли	ко	на	свету	паучину	тању
од	сутонове	над	пашњацима	пређе?	
Има	ли	жетелица	које	брже	жању	

од	ноћи	кад	с	јесени	по	Србији	њиве	
пожње	смеђе?

И	опет	поток	загонетке	задаје	Вуку:	
Има	ли	где	на	свету	светлијег	длана	
него	кад	месец	над	Цером	дигне	руку	

и	ноћ	поцерску	обасја	те	буде	
пространија	од	јулског	дана?

Има	ли	на	свету	игде	реке	дуже
од	људске	мисли	са	сетним	обалама?

Има	ли	плугова	што	од	ње	дубље	плуже?

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

БОЖИДАР ТИМОТИЈЕВИЋ

ВУКОВА ШТУЛА

Куда	год	ходиш	ти	штулу	водиш	
а	она	одзвања	све	пред	тобом
и	зове	језик	да	ослободиш	

и	пред	људима	и	пред	Богом.

За	тобом	ветрови	и	пси	лају,	
немушти	крмци	на	штулу	грокћу,	

бисере	-	речи	у	нем	муљају	
мутави	суци	што	дрзно	цокћу.

Хтели	би	штулу	да	ти	изгоре	
и	на	ченгеле	језик	ти	суше,
међ’	свињски	гроктај	уоборе	
говор	народа,	лепоту	душе.

Ал’	куда	ходиш	ти	штулу	водиш	
а	она	одзвања	све	пред	тобом:	
у	неко	сунчано	време	бродиш	
више	језиком	а	мање	ногом.

Има	ли	воћке	што	се	као	она
под	родом	слама?

Има	ли	игде	дубљег	ковитлаца,
него	што	у	људском	срцу	отворе	се
кад	старост		котве	у	њ	стане	да	баца?
Да	ли	негде	теже	него	у	туђини,

Вуче,	мре	се?



ГВИДО ТАРТАЉА

ВУКОВ „РЈЕЧНИК“

Тече	кроз	Рјечник,	кроз	његове	стране	
ко	река

љубав	за	груду	далеку.	
пролећа	њена	и	јесени	ране,	

за	равна	поља,
за	шуму,	за	реку.

За	људе	с	дола,	за	људе	горштаке,
славне	јунаке	из	песме,

хајдуке,
људе	са	српом,	са	косом,

тежаке,
и	људе	с	маљем,
жуљевите	руке.

За	нарави	и	за	стара	предања,
ношњу,	јечерму	и	сребрну	току,

колибе	мале
од	прућа	и	грања

и	горде	ате,
за	вранце,	за	стоку.

И	осећање	натапа	и	плави
речи

ко	река	ораницу	драгу.
Ко	летња	киша	пољани	и	трави
речима	носи	свежину	и	снагу.

Протиче	река.	И	речи	оживе
народске,	крепке,
и	домаће,	наше,

оштре	ко	коса	са	јесењске	њиве,
меке	ко	гласи	са	фруле,	са	паше	...
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Речи	засвстле	ко	пламен	свстиљке
и	освеже	нас,	и	буде	и	носе.

У	часу	буне,	запраште	ко	диљке;
сјајне	ко	муње,
речи	пркосе.

Благе	и	добре	и	мелем	на	рану.
чврсте	и	тешке,	с	тежином	међаша,

нижу	се	речи
К’о	црте	на	длану,
и	живе	с	нама
и	свака	је	наша.

АДАМ ПУСЛОЈИЋ

ГОВОРИ ВЕЉКО ВУКУ

У	сваком	од	њи,	погледај	ги	добро,
има	по	један	живи	ђаво	налик	на	ме.
Тешко,	тешко	се	данас,	брале,	носи

Глава	на	рамену.	Тешко	ко	вишњев	топ.

Погледај	ги!	Све	је	то	го	сељак.
Свако	види	ноћу	кано	дању.	Сви	ми	они
Пристигоше,	бежећи	од	својих	љуба,
Носећ	душу	у	опанку,	под	шубаром.

Ал’не	плачу	за	њима	љубе.	Плачу
Њиве	јаловице,	добра	стока	напуштена.

А	и	она	плаче	кротко,	кано	деца:
Нема	сена,	а	трава	је	сва	крвава.

Погледај	ги.	Глава	им	о	концу	виси,
А	певају	од	мене	више,	лепше.	Ко	да
Неготину	с	нама	и	смрт	сама	брани	...

А	барута	нам	нема	ни	за	лека	...



ЉУБИША РАЈКОВИЋ КОЖЕЉАЦ

ВУКОВЕ СУЗЕ

На	гробљу	у	Бечу	један	човек	клечи,
у	гроб	мали	гледа	без	суза	без	речи.
„Милутине,	сине,	зар	ми	и	ти	оде?!“	–
проговори	најзад.	„Како	ти	је	овдје?

Имаш	ли	сад,	сине,	све	што	дјеци	треба,
јеси	ли	ми	јоште	жељан	коре	хљеба?

Ево	оца	твога	да	те	пита,	сине,
дрхтиш	ли	од	студи	ил’	си	пун	топлине.
Иду	л’	ми	у	школу	сва	остала	дјеца,
је	ли	неко	слово	научила	Јеца?

А	тебе,	Амалија,	пита	мајка	Ана
је	л’	лијепо	сада	Роза	очешљана?
Василија	моја	шта	ми	сада	ради,

игра	л’	се	с	гуслама	мој	првјенац	млади?
Је	ли	Миљко	најзад	проходао	мени,
јесу	л’,	сине,	Милки	образи	румени?

Да	ли	се	мој	Ненад	још	са	душом	бори,
а	Милена	моја	шпрехеће	л’	ил’	збори?
Хоће	л’	мала	Зора,	кад	прозбори,	знати

рећи	мајне	мутер	или	моја	мати?

Дјецо	моја	мила,	моја	жива	рано,
све	је	вашам	оцу	овде	покопано.
И	ваши	осмјеси,	и	плач,	и	радости
сад	су	само	плоче,	и	земља,	и	кости.

К’о	орач	на	њиви,	сав	забављен	сетвом,
ја	сад	живим,	дјецо,	с	вашом

страшном	клетвом.
Ал’	на	њиви	мојој,	из	те	моје	сетве,
изнићи	ће	класје	за	богате	жетве.
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Дјецо	моја	мила,	за	ме	опрост	иште
запретано	оно	тршићко	огњиште,

с	којег	искре	лете	на	све	четир’	стране
да	најзад	и	Србљу	бијел’	дан	осване.
Опростите	оцу,	дјецо	моја	мртва,

опростите	јер	је	нужна	наша	жртва.“
Па	устаде	отац,	главу	горе	диже,

гробовима	дјеце	примаче	се	ближе:
једанаест	хумки	он	сузама	зали,
једанаест	свећа	из	нед’ра	запали
и	поћута	дуго,	а	тад	најзад	крете

уз	крцкање	штуле	што	јеца	к’о	дете.

МАТЕРЊИ

 Вуку Стефановићу Караџићу

Да	се	наднесемо	над	огњиште	и	загледамо	у	жеравицу,
Јер	језик	јесте	жива	ватра,	оно	наше	лице	боље
Која	светли	у	густој	тмини	и	лечи	ону	несаницу,
Зато	уђимо	у	сазнање	полако	као	у	минско	поље.

Уђимо	кроз	врата	одшкринута,	у	то	обиље	укрочимо
Радознало	и	постојано,	међу	цветове	док	певају,

И	тако	сиђимо	у	будућност	да	старо	знање	обновимо,
Где	они	вечни	знакови	трају,	ту	да	банемо	у	спознају.

Божанска	мера	је	то	преобиље,	ненадано	даровано	нама
Да	се	бар	њиме	уздигнемо	овако	слаби,	усамљени
И	наложени	неспокоју,	са	малом	надом	у	зеницама
Да	ће	једино	моћ	говора	ту	страшну	немоћ	да	засени.

ЗОРАН ВУЧИЋ
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СРЕБРНАСТИ ОБЛАЦИ

Вуку Стефановићу Караџићу

У	Ноћи,	над	Шавником,
сребрнасти	облаци	плове.
Помислих	да	су	магла!
Помислих	да	су	вода!
У	ствари,	то	ми	је	
светлост	помогла
да	сазнам	ко	сам!

Где	сам	стигао,	Вуче?
Брдо	има	Твоју	моћ.
Брдо	има	Твоју	белу	

чисту	кошуљу
коју	сам	овде	нашао.	

Смем	ли,	овако	малехан,
да	је	обучем!

Смем	ли	икоме	рећи
Да	сам	Те	видео

на	сребрнастом	облаку!

То	није	била	магла!
То	није	била	вода!

Била	је	то	моја	једина	мисао
о	планини	и	о	Теби,	Вуче.

На	врху	чуке	-	чука.
На	врху	чуке	чукун,	чукун-деда

и	један	чукун,	чукун-унук
сребрнасте	облаке	развејава.

ЉУБОМИР ЋОРИЛИЋ

Опет	сам	на	почетку.
Опет	је	утуком	подупрто

моје	малехно	тело
за	тако	велику	земљу.

ВИШЊИЋ

И	да	није	било	Бога	и	молитве	
прогледао	би	он	и	народ	мој	

на	гусле	јаворове

Ископнио	очима	из	оностраног	
у	овострано	певање	сишао	
човек	и	светац	с	најдубљом	
раном	и	песмом	мелемном

Никада	светови	толико	добра	
неће	видети	као	што	је	
Он	видео	струнама	

и	никад	неће	крв	лепше	
запевати	јаворе	мој

Чувај	нам	Боже	речи	
које	смо	преузели	
из	најлепших	уста

Испевај	очи	његове	
јаворе	мој



ВУК КАРАЏИЋ ИЗМЕЂУ ГРИМА И ГЕТЕА

	 Јакоб	Грим	 је	 подстакнуо	Вукову	 ћерку	Мину	 да	 преведе	
јужнословенске	 бајке	 на	 немачки	 језик.	 Он	 је	 лично	 написао	
предговор	 у	 којем	 Вука	 назива	 својим	 дубоко	 поштованим	
пријатељем	а	његову	збирку	приповедака	хвали	као	дело	достојно	
дивљења.	
	 Овај	пример	недвосмислено	потврђује	да	неговање	немачко-
јужнословенских	 културних	 односа	 има	 дугу	 традицију	 и	 да	
постоји	и	данас.
	 Док	су	се	у	18.	веку	у	 јужнословенској	књижевности	осе-
ћали	утицаји	разних	суседних	 земаља,	почетком	19.	 столећа	нај-
већи	утицај	врши	немачка	књижевност.
	 Односи	према	Немцима	били	су	многострани	и	развијали	су	
се	под	веома	различитим	историјским,	политичким	и	привредним	
околностима.	Чак	ни	последња	два	рата	нису	зауставила	овај	процес	
нити	га	умањила.	
	 Немачки	утицај	на	јужнословенском	простору	био	је	одувек	
истакнут	-	тако	да	није	никакво	чудо	што	је	немачки	језик	-	поред	
енглеског	 -	 најраспрострањенији	 страни	 језик.	 Овај	 утицај	 се	
развијао	 иако	 су	 јужнословенски	 народи	 били	 под	 аустријском	
односно	 турском,	 владавином	 и	 водили	 херојску	 ослободилачку	
борбу.
	 Јужнословенске	 народне	 песме,	 до	 тада	 готово	 непознате	
западној	 Европи,	 побрале	 су	 најпре	 симпатије	 код	 научника	 и	
песника.	 Гете	 је	 превео	 баладу	 „Хасанагиница”	 под	 насловом	
„Тужбалица	племените	Хасан-агине	госпе”.	
	 Јакоб	 Грим	 је	 учио	 интензивно	 српски	 језик	 и	 као	 добар	
познавалац	тог	језика	први	је	превео	народне	песме	и	учинио	их	
популарним	и	у	Немачкој	и	изван	ње,	у	целом	свету.
	 Да	би	 се	 разумело	народно	 јужнословенско	 стваралаштво	
потребно	је	познавање	политичких	прилика.	Тако	је	писао	славни	
немачки	 историчар	Леополд	фон	Ранке	 у	 својој	 историји	 српске	
револуције	која	је	испуњена	симпатијама	за	српски	народ.	

МИОДРАГ ВУКИЋ
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	 Вук	је	својевремено	упознао	Леополда	фон	Ранкеа.	Историја	
српске	револуције	из	 списа	и	 саопшитења	Леополда	фон	Ранкеа	
појавила	се	1829.	у	Хамбургу;	материјал	за	ово	познато	Ранкеово	
дело	доставио	је	аутору	Вук.	
	 У	предговору	Ранке	наглашава	да	је	дело	настало	заједничким	
радом	са	Вуком	а	у	преписци	са	Вуком	назива	књигу	„наше	дело”	и	
шаље	Вуку	половину	хонорара.
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МИРА АЛЕЧКОВИЋ

ЗДРАВИЦА ЗА ВУКА КАРАЦИЋА

У	овом	народу	крсте	именом	Вука	
када	односе	децу	вештице,	вампири	и	чуме,	

да	буде	мање	смрти	и	мање	мука,	
да	буде	више	деце	за	снове	и	будуће	буне;	
у	овом	народу	расту	Вукови	кротки	и	благи	

што	једном	здравом	ногом	стигну	до	накрај	света
	—	где	ли	би	са	обе	ноге	стигли.

У	каквој	питомој	драги	
зауставили	једра

кад	овилене,	окрилате,	
кад	љубав	им	за	све	људе	раскрили	недра.

Кратка	ти,	Вуче,	нога,
памет	ти,	Вучино,	дуга,

срце	ти	наше,	широко,	а	дубок	чемер	и	туга.	
Гавранови	на	Мишару	кљују

јунацима	очи,
како,	Вуче,	из	мрака,	како	из	ове	ноћи?	

Иверје	расуто	како	скупити	за	велику	ватру	
и	увек	се	поново	родити	и	увек	поново	све	моћи,	

и	не	дати	да	те	сатру	ни	да	ти	име	затру	
и	никад	остати	сам	без	пријатеља	и	друга.

Увек	ти	будно	на	стражи	питомо	Поморавље,	
Јадар	и	Поцерина	сањају	снове	будни	...	

Расте	смиље	и	ковиље	и	расковник,	сунчано	жуто,	
и	расте	девојкама	рузмарин,	сватовско	цвеће;

чашу	ти	сунца	у	здравље,
Топлица	црним	гроздом	наздравља	ти	у	спомен,	

кад	ли	покупи	толико	мраморје	и	бисерје	
речи	и	песме	које	никад	умрети	неће.

ВУК КАРАЏИЋ

Самоуки	мудрац
што	са	штулом	цота,	
скупљао	је	песме	
читавог	живота.

Загонетке,	приче,
пословицу	сваку,
носио	је	брижно
у	своме	торбаку.

Градио	културу	
од	прага	до	крова.
Азбуку	је	свео

на	тридесет	слова.

И	шта	још	о	њему
да	се	каже	више?
Пиши	како	чујеш!
Читај	како	пише!

РАДОМИР МИЋУНОВИЋ

Сви	устанички	кресови	твојом	се	појише	песмом
и	опет	слободи	заверу	сковаше	црне	птице

у	Србији	што	умирати	не	може	и	што	умрети	неће
док	је	слобода	не	обгрли	чаробном	руком;

букте	пламени	песама	из	партизанских	ватри.
Вуче,	хвала	ти	за	стих,	за	побуну	ону	драгу,
хвала	за	Србију	која	се	умирит	не	може,
којој	је	слобода	увек	од	сунца	ближе,

за	све	старе	Вујадине	и	синове	свих	устаника,
за	песму	која	из	мртвих	диже.
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МИРЈАНА БУЛАТОВИЋ

ТВОРЦИ  РЕЧНИКА
 
 

У	руднику	језика	седам	рудара
сложно	рију	по	најдубљем	копу.
О	њима	се	сам	Господ	стара,
анђели	их	прате	у	стопу.

 
У	руднику	језика	нико	не	хаје
да	ли	то	надире	запаљиви	гас.
На	улазу	се	сав	живот	предаје

и	уноси	се	једино	глас.
 

Глас	је	светиљка	рударева,
да	боље	види	из	даљине

кад	златни	грумен	језика	сева
у	темељима	отаџбине.

ГРАДИМИР СТАНИСАВЉЕВИЋ

ЈЕЗИК

Свака	реч	на	српском
Репата	је	и	безобразна

Да	ли	због	језика	или	маште
Југ	је	то	Балкан

Конзервативним	мисионарским
љубавницима

Ерос	на	језику	почиње
И	завршава

И	свака	чак	и	туђа	реч
Постаје	репата	и	безобразна

ВУК И МОКРАЊАЦ 

ономад	Вук	рече
да	је	језик	хранитељ	народа

и	тим	путем	и	Мокрањац	крену
да	лепом	речју

руковете	оплемени
речју	народном
и	ватром	Вуковом	

истоку	Сербије	
Бог	подари	три	великана

да	вознесу	Србију
до	самог	Космоса
до	сјајних	звезда

и	небеског	кликтаја

ЖИВКО АВРАМОВИЋ

ДУШКО РАДОВИЋ

ВУК

У	Вуково	доба	
владала	је	мода	
да	се	свака	глава	

за	две	турске	прода,	
јер	ће	само	тако	
сванути	слобода.
Вук	је	био	мудар,	
није	дао	главу

мислио	је	главом	
и	био	у	праву	
и	помоћу	главе	
стекао	јс	славу.



ПОЕТИЧКИ КАЗАНА ИСТОРИЈА

	 Устаничка	дешавања	у	Србији	с	почетка	19.	века	тачка	су	
прекретница	у	развоју	Срба	и	то	у	вишеструком	смислу:	друштвено-
политичком,	економском	и	културно-књижевном.	Једна	стихијска	
побуна	израсла	је	тако	до	ранга	националне,	социјалне	и	културне	
револуције.	Иако	је	на	стицање	државности	и	коначног	ослобођења	
требало	још	чекати	(хатишерифима	из	1830.	и	1833.	године	Турска	
је	 најпре	 признала	 Србији	 аутономију,	 а	 потом	 јој	 и	 укинула	
феудалне	обавезе).	Први	и	Други	 српски	устанак	 (1804-1815)	не	
представљају	само	тренутно	ослобођење	српског	сељака,	него	 је	
овај	у	суштини	јединствени	покрет	и	трајно	ослободио	вековима	
спутавани	српски	дух.
	 Више	 пута	 у	 историји	 књижевности	 и	 књижевној	 крити-
ци	 истицано	 је	 то	 да	Вука	 у	 оквиру	 друштвене	 и	 политичке	 ис-
торије	 интересује	 заправо	 улога,	 место	 и	 судбина	 конкретног	
човека,	 појединца	 (поетика	 романтизма	 огледа	 се	 у	 тежњи	 ка	
индивидуализму),	 за	 шта	 Вук	 и	 оставља	 експлицитне	 потврде.	
У	уводу	за	своје	 	дело	из	1829.	 	Као	српски	Плутарх	или	житија	
знатни	Србаља	у	Србији	нашега	времена	пише:
	 „Житија	поједини	људи	су	врло	скопчана	с	историјом	народа	
њиова,	јер	се	у	њима	назначују	млоге	ситнице,	које	се	у	историји	не	
могу	пометати,	а	опет	јој	велиику	светлост	дају.“
	 Најпре,	 Вук	 историчар	 најчешће	 се	 огледа	 у	 жанру	 био-
графије,	 књижевно-документарној	 врсти	 која	 у	 Срба	 има	 дугу	
традицију.	 “Поетическо“	 како	 то	 Вук	 вели,	 не	 мора	 се	 тицати	
имагинације,	инкорпорације	фиктивних	догађаја	и	личности,	већ	
суме	обликованих	поступака	који	ће	као	учинак	имати	смисаоно	
јединство	и	целовитост	текста.	Најкраће	речено:	писање	историје	
увек	је	писање	историје.	 	
	 Иво	 Андрић	 у	 Вуковој	 устаничкој	 прози	 проналази	 две	
особине	које	одликују	сваког	доброг	писца,	па	и	Вука	Караџића,	
то	су	пажња	и	смисао	за	карактерну	појединост.	Вук	је	нарочито	
способан	да	као	портретист	одабере	особену	и	специфичну	црту	

СЛАЂАН МИХАЈЛОВИЋ
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одређеног	карактера,	често	је	и	експлицитно	именује,	готово	увек	
илуструје	карактеристичном	анегдотом.	Вук	се	у	свом	приповедању	
о	животима	„знатних	Србаља“	у	Србији	свог	времена	ипак	наслања	
на	једну	древну	традицију-	традицију	усменог	приповедања.	Језгро	
његовог	 приповедања	 је	 анегдота,	 један	 од	 наративних	 жанрова	
у	 оквиру	 народне	 књижевности.	 Оно	 што	 додаје	 анегдоти	 јесу	
обично	општи	биографски	подаци	о	 устаничком	војводи	и	 један	
дескриптивни	сегмент	 (спољашњи,	каткад	и	унутрашњи	портрет	
устаника)	којима	се	завршава	биографија.
	 Вукова	монографија	о	Милошу	Обреновићу	има	свој	био-
графски	нуклеус.	Она	се	састоји	зи	три	дела:	уводног,	хроничарског;	
другог		у	којем	је	описана	историја	владања	Милоша	Обреновића	
„по	 реду“,	 и	 трећег,	 где	 се	 Вук	 задржава	 само	 на	 најбитнијим	
догађајима	из	периода	владавине	српског	књаза.	Да	се	закључити	
да	је	већи	део	ове	монографије	хронолошки	исприповедан.		Једино	
се	 Особита	 грађа	 за	 српску	 историју	 нашега	 времена	 значајно	
разликује.	 И	 овде	 је	 приповедно	 језгро	 анегдота,	 али	 се	 овде	
анегдоте	не	ређају	хронолошки,	него	се	групишу	као	илустрације	
око	одређених	карактерних	и	властодржачких	 	„рђавих“	особина	
књаза	 које	 Вук	 настоји	 да	 обзнани:	 „спрдњу“,	 „самољубље	 и	
презреније	 свију	 других“,	 „самовољно	 владање	 и	 управљање“,	
„непостојанство	 и	 лаж“	 и	 „домаћи	 живот“.	 Два,	 заправо,	 три	
портрета,	 један	Хајдук-Вељков	и	два	Милоша	Обреновића,	 један	
из	монографије,	други	из	особите	грађе,	представљају	ремек-дела	
приповедне	прозе	српског	XIX	века.
	 Када	 је	 у	 питању	 портрет	 Хајдук-Вељков,	 очигледна	 је	
намера	пишчева	да	достигне	крајње	размере	хероизма:	
	 „У	вријеме	Ахила	и	Милоша	Обилића	он	би	заиста	њихов	
друг	био,	а	у	његово	вријеме	Бог	зна,	би	ли	се	они	могли	с	њим	
испоредити.“
	 Миодраг	Поповић	примећује	да	Хајдук	Вељко	има	одлике	
правог	романтичарског	јунака,	делује	Вељко	узвишено	и	дотерано.	
Почев	од	његовог	одласка	у	хајдуке	зато	што	није	могао	да	трпи	
да	 га	 бије	 господар,	 преко	 великих	 подвига	 на	 бојном	 пољу,	 до	
његовог	односа	према	устаничкој	власти	и	ауторитетима,	Хајдук	
Вељко	 је	 типичан	 пример	 романтичарског	 бунтовника	 чија	 је	
основна	 карактеристика	 „апсолутизам	 воље“.	 Вук	 Вељкову	
раскалашност	 и	 хедонизам	не	 осуђује	 већ	 и	 тим	 особинама	 даје	
димензију	херојског.	Он	не	осуђује	ни	Вељкова	неверства,	већ	од	
Вељкове	друге	жене,	Стане,	ствара	романтичарску	хероину.	Наиме,	
по	Вељковој	погибији	у	Неготину,	Стана	одбија	да	се	уда	за	богатог	
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трговца,	образлажући	то	следећим	исказом:	„	 Ја	сам	 (...)	била	 за	
јунаком,	и	ако	се	још	један	пут	удајем,	опет	ћу	се	удати	за	јунака.“
	 Милош	Обреновић	 из	 монографије	 дат	 је	 са	 много	 више	
реалистичких	 детаља,	 иако	 је	 и	 он	 велики	 јунак,	 за	 разлику	 од	
Хајдук-Вељка	он	је	„јунак	по	потреби,	кад	му	нема	друге“.	Милоша	
од	 других	 устаничких	 војвода	 издваја	 доза	 рационалности	 у	
понашању	и	управљању,	она	врста	рационалности	коју	Вељко	не	
поседује	 када	 се	 одлучује	 да	 сачека	Турке	 у	Неготину.	Наравно,	
не	смемо	сметнути	с	ума	ни	Милошеву	способност	преговарања-
дипломатичност.	 Таква	 слика	 Милошева,	 доживеће	 потпуно	
разобличавање	 у	 Особитој	 грађи.	 Ту	 се	 Милош	 приказује	 као	
превртљивац	 и	 лажов,	 као	 самољубиви	 деспот	 који	 не	 подноси	
да	 се	 кочијаш	 вози	 у	 његовој	 висини.	 Најзад,	 треба	 поменути	
Милошеву	склоност	спрдњи	која	је	ишла	до	травестије	црквеног	
обреда,	 заправо	 свете	 тајне	 венчања	 у	 режији	његовог	 поданика	
Амиџе,	или	до	таквих	шала	које	су	знале	да	се	заврше	губитком	
људског	живота.
	 Заправо,	 Вук	 у	 ова	 своја	 три	 списа	 исписује	 сопствену	
ево-луцију	 поимања	 легендарног	 хероизма	 устаничких	 војвода:	
почев	 од	 Житија Ајдук-Вељка Петровића,	 где	 се	 хероизам,	
испољен	и	 као	 „апсолутизма	 воље“	 недвосмислено	 глорификује,	
преко	нешто	реалније	и	разумније	концепције	херојства	у	Милошу	
Обреновићу,	до	иронијско-сатиричног	разобличавања	било	каквог	
волунтаризма	 и	 владарске	 самовоље	 у	 Особитој	 грађи	 псовка	
је	 средство	 сатиричког	 разобличавања	 тог	 истог,	 али	 овог	 пута	
владарског	 и	 самодржачког	 апсолутизма.	 Вук	 као	 лексикограф	
није	 бежао	 од	 бележења	 „срамотних	 речи“,	 јер	 је	 то	 сматрао	
природним	и	нужним	делом	свог	научног	задатка.	Вук	је	знао	да	за	
све	у	језику,	па	и	за	вулгаризме	и	скаредности,	постоји	оправдано	
место	и	време.	Дакле,	и	псовка,	као	и	турцизми	на	којима	су	му	
неки	 замерали,	 као	 и	 конкретност	 језика	 	 „свињара	 и	 говедара“,	
без	примесе	славјанствовања	за	апстрактне	појмове,	били	су	само	
средства	једне	целовите	слике	света	који	неумитно	ишчезава.
	 Иако	 је	много	штошта	 од	Вуковог	 стварања	 било	 одјек	 и	
одазив	актуелном	културном,	али	и	политичком	тренутку,	целокупно	
његово	стваралаштво,	па	и	историографско,	имало	је	далекосежне	
последице	 по	 конституисање	 српске	 националне	 културе.	 	 Вук	
је	 својим	 	 делима	 (Житије	 Ајдук-Вељка	 Петровића,	 Милош	
Обреновић	књаз	Сербiи)	дао	дела	трајне	уметничке	вредности,	која	
уз	Мемоаре	Проте	Матеје	Ненадовића	спадају	у	најквалитетније	
прозне	странице	током	епохе	српског	романтизма.

СЛЕПОМ ПЕСНИКУ
Филипу Вишњићу

О	чело	моје	од	сна	и	ветра	мапо
чудних	открића	виду	испод	коже
у	измишљеној	сенци	цвете	и	лампо

уместо	речи	која	се	поновити	не	може.
О	чело	моје	од	сна	и	ветра	мапо!

Одајем	се	мртав	сунцу	после	мене
јер	несрећа	и	после	смрти	траје.

Слепи	јасно	виде	судбину	пред	којом	шене
предели	небесни	сатворени	од	издаје.
Одајем	се	мртав	сунцу	после	мене.

То	је	све	што	је	остало	од	мога	гласа,
тај	одјек	у	коме	су	заточени	сви	дани.

Је	ли	споменик	гроб?	Издвојен	звездама	стаса
предео	који	ћу	заувек	да	настаним.

И	то	је	све	што	је	остало	од	мога	гласа.

У	тихом	се	цвету	неке	ватре	пале.
Изгубљене	у	свету	варке	ми	око	снују.
О	тужне	ноћи	преко	сна	мог	пале!

Нек	небо	усни	огањ	и	олују!
У	тихом	се	цвету	неке	ватре	пале.

О	чело	моје	од	сна	и	ветра	мапо
чудних	открића	виду	испод	коже,
у	измишљеној	сенци	цвете	и	лампо

уместо	речи	која	се	поновити	не	може.
О	чело	моје	о	моја	слепа	мапо!

БРАНКО МИЉКОВИЋ



ВУК СРБИЈИ

У	тој	тами	дугој	бљешти	моја	луча,	
Србијо,	из	канџи	излети	још	млађа!	

Слутим	зору	бријегом	кроз	крв	која	кључа	
за	твоју	слободу,	за	све	што	се	рађа.

Избјегох,	ал’	твој	сам	до	дна,	задње	нити,	
зар	могу	не	вољет	дом	тај,	своје	краје?	
И	овдје,	у	св’јету,	ја	ћу	с	тобом	бити	
међ’	нама	даљина	макар	колика	је.

Јер	знам	чежње	твоје,	твој	сан,	твоје	наде,	
знам	ширину	душе	и	љубав	без	мјере,
твој	мрак	знам	дубоки.	и	тугу,	све	јаде,	
сву	бол	коју	болиш,	све	то	што	те	ждере.

Знам	шта	оком	плане.	мрко,	усред	уза,	
крену	л’	чете	листом,	бљесну	ли	шишане;	
знам	ти	сваку	мис’о,	сву	горчину	суза,	
гњев	твој	предубоки,	ланце	покидане.

Земљо	моја	родна!	Знам	и	глад,	и	хајке,	
кевтања,	и	сплетке,	и	жуч,	мракобјесе;	

знам	јед	шупљоглавца,	глас	туђе	свирајке,
знам	душу	мантије,	ћуд	кнежеве	кесе.

Ал’	за	тебе	тријех	—	за	дан	што	ће	доћи,	
за	пучину	твоју	што	се	диже	смјела,	

за	см’јех	твог	прољећа	мрак	покидах	ноћи,	
за	живу	ти	ријеч	горјех	до	пепела.

За	све	снове	твоје	уткане	у	струне
гусала,	за	бајку	мајке	—	ткаље	меко,	

ДУШАН КОСТИЋ
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за	горчину	клетве	издају	што	куне,	
ријеч	њежну	драге	драгом	на	далеко.

Земљо	моја	родна!	Твој	сам.	Руди	пјена	
над	буктињом	срца	-	љубав	тихо	плави.	
Ја	знам	снагу	пера,	праха	размућена:	

сву	љепоту	твоју	свјетом	да	прославим!

СЛЕПИ ПЕВАЧ И ВУК

Ватра	са	једне	стране,	
Са	друге	—	вода!	

У	језик,	у	језик	стане	
Пламени	сан	—	слобода!

Иза:	четири	века	чаме!	
Испред:	невиделица!	

Кроз	језик	још	само	блеска	
Слобода	—	светлица!

Четири	века	ропства,
Да	не	остану	мук,

У	песму	бунтарску	скупљају
Слепи	певач	и	Вук.

Да	у	прошлост	све	не	оде,
Да	не	мине.

Сувим	златом	да	зазвоне	
Све	даљине.

Да	откријеш	древну	слику	
У	памћењу,	у	језику.

ДРАГОМИР БРАЈКОВИЋ
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ВУКОВИЦА

Вук	је	јунак	
и	данас	и	негда,	
(отац	Стеван	

а	мајка	му	Јегда).

У	Тршићу,
уз	козе	и	кише,

научио	
да	чита	и	пише.

Био	писар	
код	Вељка	Хајдука,	

и	кубуру	
држала	му	рука.

У	хајдука
Караџића	Вука,
пушка	пуна	-

на	гуслама	струна.

Две	му	ноге,	
ал’	једна	дрвена,	

израсла	му	
из	десног	колена.

Никад	није
каскао	за	четом
и	с	дрвеном

летео	је	светом.

Умео	је	
земље	да	премости,	

ДРАГАН ЛУКИЋ

Вук	Караџић,	
доктор	писмености.

За	језике
Имао	је	дара
Па	ордење

Носи	од	три	цара.

У	њему	је	
снага	превелика	
имао	је	срце
Баш	Челика.

Изнад	феса
носио	небеса,
испод	феса

триста	самокреса.

Тај	краљ	слова,
витез	од	азбуке,

имао	је
и	памет	и	руке.

Што	у	глави,	
то	у	руку	стави:
што	у	руци,	
то	и	у	азбуци.



КОЛОНИЈАЛНА НАЈЕЗДА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И ВУ-
КОВИ ПОГЛЕДИ НА УПОТРЕБУ СТРАНИХ РЕЧИ

	 О	српском	језику,	ћирилици	и	употреби	страних	речи	данас		
се	све	мање	расправља	на	достојан	начин.	У	расправљању	нема	оних	
који	су	„надлежни“	за	проучавање	и	предочавање	народу	стања	и	
праксе	живог	говора	и	писања:	Института	за	српски	језик,	Одбора	
за	српски	језик	Српске	академије	наука	и	уметности,	Црногорске	
академије	 наука	 и	 умјетности,	 Акдемије	 наука	 и	 умјетности	
Републике	Српске,	Матице	српске,	Завода	за	издавање	уџбеника,	
угледних	 лингвиста,	 професора	 Универзитета,	 књижевника.	
Заједно	са	њима,	и	надлежни	државни	органи	(Скупштина	Србије,	
министартсва	 културе	 и	 просвете,	 Уставни	 суд,	 одговарајући	
контролни	инспкцијски	органи	локалне	самоуправе)	су	„заборавили		
своје	надлежности“.	Уместо	њих,	повремено	и	сасвим	спорадично,	
у	штампи,	програмима	радија	и	телевизије,	на	јавним	трибинама	и	
другде,	јављају	се,	углавном,	забринути	људи	различитих	струка	и	
занимања,	чланови	удружења	за	заштиту	српског	језика	и	српског	
писма	–	ћирилице,	који	не	могу	да	се	начуде	толикој	равнодушности	
српских	институција	према	сопственом		родном	језику	и	писму	на	
које	ударају	многе	стихије	и	организоване	силе,	с	намером	да	их	
избришу	из	употребе	у	 свакодневном	говору	и	писању,	 заводећи	
српски	 народ	 некаквим	 тезама	 о	 недовољности	 српског	 језика	 и	
писма	да	изразе	савремену	историју,	уметност,	веру	и	науку,	уводећи	
у	свакодневну	комуникацију	уместо	српских	небројиве	стране	речи	
из	енглеског,	немачког,	италијанског	и	француског	језика.	Нарочито	
из	енглеског,	који	је,	као	и	његов	народ,	империјалном	историјом,	и	
до	данас	задржао	колонијални	карактер.
	 Светом	данас	кружи	„авет“	енглеског	језика.
	 Напоредо	 са	 моћном	 економијом	 и	 још	 моћнијом	 војном	
силом,	и	енглески	 језик	окупира	светске	просторе.	 	Свеприсутна	
је	 његова	 колонијална	 најезда	 нимало	 различита	 од	 најезде	
скакаваца.		
	 Добронамерни	забринути		људи	се	оправдано	питају:

ЉУБОМИР ЋОРИЛИЋ
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Да	ли	је	на	сцени	глобалистичка	пљачка	малих	језика	и	народа,	и	
„убијање“	њихове	цивилизацијске	родности	и	суштине	или	намера	
да	 се	 човечанство	 „усрећи“	 језиком	 који	 ће	 омогућити	 бољи	
живот?		
	 Очито	да	је	реч	о	првом,	агресивном	акту.		
	 На	сцени	је	„глобалистичка	пљачка	малих	језика	и	народа,	
и	 убијање	 њихове	 цивилизацијске	 родности	 и	 суштине“.	 Боље	
споразумевање	 и	 разумевање	међу	 народима	 је	 само	маска	 црне	
змије	 „колонијалне	 најезде“.	 Призовимо	 у	 помоћ	 неколико	
података:	
	 На	свету	постоји	око	7.000	језика,	а	Мајкл	Клаус	тврди	да	
ће	90%	језика	изумрети	због	најезде	енглеског	језика.	То	би	одмах	
могло	да	значи	да	ће	изумрети	90%	човечанства.	
	 Претпрошле	 године,	 на	 Међународном	 сусрету	 писаца	 у	
Београду,	 мати	 свима	 познатог	 књижевног	 лика	 Харија	 Потера,	
аустралијска	 књижевница	 Џоана	 Роулинг	 изнела	 је	 податак	 да	
су	 Енглези,	 кад	 су	 запосели	 аустралијски	 континет,	 затекли	 око	
500	 говорних	 дијалеката.	 Данас	 је	 живо	 само	 седам.	 Остали	 су	
„убијени“	колонијалном	најездом	енглеског	 језика.	Колико	ли	 је,	
тек,	говорних	дијалеката	„убијено“	на	тлу	Африке,	Азије,	Америке!	
Тешко	је	и	замислити,	а	камо	ли	проценити	цивилизацијску	штету	
која	је	човечанству	тиме	нанета.
	 Изузетан	 пример	 и	 доказ	 данашње	 најезде	 је	 најезда	 на	
простор	српског	језика.	
	 Енглески	језик	пати	од	суперменског	комплекса.	Инсталиран	
је,	као	језик,	у	технологију	којом,	због	силе	и	сиромаштва,	не	могу	
да	овладају	„мали	језици	и	народи“.	
	 Његови	„промотери“	су	пронашли	модел	распростирања	који	
ће	уништити	језичку	и	сваку	другу	културу	човечанства.	Пронашли	
су,	и	свакодневно	проналазе,	у	малим	народима	„следбенике“	који	
уверавају	свој	народ	да	је	за	њих	најбоље	оно	што	је	страно,	па	и	
енглески	језик,	свакако!	
	 Енглески	језик	иде	и	данас	раме	уз	раме	са	економском	и	
војном	 силом.	 Са	 политичким	 притисцима,	 вештачки	 изазваним	
кризама,	државним	и	дипломатским	уценама,	пре	свега,	Енглеске	
и	Америке,	као	највећих	савремених	„протагониста“	колонијалне	
(читај:	империјалне!)	најезде.
	 У	 Србији	 најезда	 енглеског	 језика	 већ	 оставља	 тешке	
последице.	Млади	 су	масовно	почели	 да	 заборављају	 свој	 језик,	
залуђени	 наводном	 светском	 мисијом	 енглеског	 језика.	Мало	 ко	
више	учи	 такође	 веома	живе	 језике:	 немачки,	француски,	 руски,	



грчки,	кинески,	шпански,	српски.	 	Млади	 	„беже	у	свет“	у	којем		
доминира	енглески	језик.	Језички	„колаборационисти“	шире	данас	
међу	 српском	 младежи	 посве	 криво	 постављене	 и	 још	 кривље	
протумачене	тезе	српског	лингвисте	Павла	Ивића:	
	 „Српске	ријечи	треба	потискивати	из	науке,	а	стране	треба	
фаворизовати“.
	 „Стране	ријечи	не	истискују	српске	ријечи	из	употребе“.
	 „Нико	у	свијету	не	чисти	стране	ријечи	из	свог	језика“.
	 „Бранити	стране	ријечи	у	српском	језику,	а	не	српски	језик	
од	страних	ријечи“.
	 Како	 би	 на	 све	 то	 одговорио	 данас	 српски	 лингвиста	 и	
реформатор	језика	Вук	Стефановић	Караџић,	чија	се	мисао	и	реч	
нису	исцрпљивали	у	„језичким	и	књижественим	измишљањима“,	
као	код	његових	оспоритеља,	већ	је	скоро	свака	од	њих	доносила	
чудесно	 снажне	 доказе	 да	 је	 у	 праву,	 да	 осећа	 не	 само	 било	 и	
природу	свог	језика	(српског!),	него	и	његове	лексичке	вредности,	
укорењеност	у	говору	народа,	правилност	изговора	и	писања;	да	
познаје	снагу	и	лепоту	његове	изражајности,	богатство	словенске	
породице	 језика	 из	 које	 је	 српски	 језик	 израстао	 и	 развио	 се	 у	
посебан	језик?	
	 Дао	би,	сигурно,	свима	разумљив	одговор,	као	и	на	многа	
друга	питања	у	свом	времену.	
	 Вук	је	имао	јасне	погледе	на	употребу	страних	речи	у	срп-
ском	језику,	за	разлику	од	многих	данашњих	српских	лингвиста	и	
књижевника.	Ти	би	погледи	могли	да	буду	корисни	пракси		употребе	
страних	речи	и	у	ма	ком	другом	светском	језику.	Поставио	је	њене	
јасне	основе	пре	више	од	два	века,	упркос	томе	што	је	у	његовом	
времену,	као	и	данас,	у	српском	језику	владала	непојмљива	збрка	и	
што	је	на	све	стране	имао	оспоритеље.	Има	их	и	данас.
	 Данашњи	 Вукови	 оспоритељи	 оспоравају	 његове	 језичке	
реформе	понајчешће	због	тога	што	немају	воље		да	истраже	његово	
„спознање	 српског	 језика“	 као	 живог	 говорног	 језика	 народа.	
Због	тога,	ма	колико	имали	на	својој	страни	против	Вука,	српског	
језика	и	ћирилице,	енглески	језик,	инструментализовану	техничку	
терминологију,	 компјутере	 програмиране	 енглеским	 језиком,	
менталну	 склоност	 Срба	 да	 некритички	 прихватају	 све	 што	 је	
страно,	па,	тако,	и	стране	речи	којима	не	знају	значење	–	не	могу	
обезбедити	жељену	превагу	страним	речима	у	српском	језику.
	 Српски	језик	ће	преживети	колонијалну	најезду	енглеског	
језика	 и	 све	 данашње	 покушаје	 „однарођавања“,	 као	 што	 је	
преживео	и	време	турско	и	аустријско,	у	којима	је	вршен	отворен	
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„политички	и	окупацијски	притисак“	да	се	у	српски	језик	насели	
што	више	турских	и	немачких	речи	и	укине	српско	писмо,	не	би	ли	
се	поништио	српски	идентитет	и	Срби	одвојили	од	Русије.		
	 Укорак	са	укидањем	језика,	вршен	је,	као	и	данас,	и	покушај	
укидања	 српског	 писма	 ћирилице	 зато	 што	 се	 и	 она	 „противи“		
страним	 речима	 и	 чува	 српски	 језик	 од	 некритичког	 надирања	
„варваризама“.	
	 За	ову	тврдњу	најбољи	је	пример	политичких	и	окупацијских	
притисака	аустријских	власти		које	су	успеле	да	на	сабору	у	Пожуну	
(1.	 III	 1782)	 издејствују	 „да	 се	 ћирилица	 замени	латиницом	 а	 да	
се	место	народног	језика	може	узети	језик	образованијих	класа“.	
Само,	 та	 одлука	 није	 спроведена	 јер	 су	 се	 Срби	 успротивили.	
Одустало	се,	поред	осталог,	 	и	зато	што	 је	постојала	„могућност	
немира	у	српском	народу“.	
	 Толико	 су	 ондашњи	 Срби	 били	 свесни	 значаја	 ћирилице	
и	 народног	 језика,	 за	 разлику	 од	 данашњих	 „покондирених“	
колонијално	неосвешћених	Срба.
	 Ћирилица	 не	 трпи	 писање	 страних	 речи	 зато	 што	 су,	 у	
основи,	 несагласне	 са	 правилом	 „Пиши	 као	што	 говориш,	 читај	
како	је	написано“.	Стране	речи	„траже“	да	буду	писане	онако	како	
се	у	дотичном	страном	језику	пишу,	не	само	имена,	а	то	је	противно	
природи	српског	фонетског	писма.	Уосталом,	исти	 је	случај	и	са	
другим	језицима.	Ни	енглески	језик	не	трпи	у	својој	ортографији	
писање	 речи	 ћириличним	 или	 којим	 другим	 писмом:	 кинеским,	
руским,	јерменским,	арапским…
	 А	и	како	би	изгледао	тако	измешани	језик	и	писма?	!	Колико	
би	људи	заиста	могло	да	влада	тако	смршеном	језичком		масом?	
Да	је	којим	случајем	поново	међу	нама,	таква	питања	поставио	би	и	
Вук,	који	је	језичком	реформом	увео	Србе	у	ново	доба	писмености	
и	културе.	Питао	би	нас:	„Каква	вам	је	то	језичка	збрка!“	и	„Зар	сам	
вам	ја	такав	језик	оставио	у	наслеђе!“
	 Приметио	би	да	су	и	многи	данашњи	Срби	постали	његови	
безразложни	оспоритељи	и	замерио	што	тврдимо,	као	неки	његови	
савременици,	„да	се	језик	прољепшава	намјешћењем	и	уређивањем	
говора	свога	по	примјеру	списатеља	паметни	народа;	и	превођењем	
цијели	 начина	 говора	 из	 други	 обрађени	 језика“.	И	 с	 правом	 би	
опет	тврдио		да	„млоги	примјери	свједоче	да	се	тако	језици	највише	
кваре“.	У	њима	се,	пре	свега,	„показује	оно,	што	је	туђе“.	Изненадио	
би	 се	 колико	 су	 нам	 дражи	 „германизми,	 еленизми,	 еврејизми“	
од	„србизама“.	 Још	би,	 због	 	данашње	преобилне	и	неоправдане	
употребе	страних	речи,	придодао	многе	„англицизме“	и,	уопште,	



„европеизме“,	који	“варварски“	кваре	српски	језик.
	 Уопштено	 узевши,	 посве	 је	 разумљиво	 да	 стране	 речи	
појмовно	не	покривају	сасвим	значење	које	подразумева	одређена	
говорна	ситуација	родног	језика,	да	њихов	изговор	уноси	у	говор	
на	родном	језику	исказну	пометњу,	нарочито	и	због	тога	што	се	реч	
најчешће	изговара	на	 слабо	 савладаном	 страном	 језику.	Условно	
речено,	 такве	 „полиглоте“	 не	 знају	 начин	 изговора,	 значењску	
основу,	ни	акценатску	природу,	без	обзира	о	ком	угроженом	језику	
говоримо.	
	 Исказна	 пометња	 логична	 је	 последица	 и	 тога	 што	 људи	
мисле	на	 свом	родном	 језику,	 а	 не	 на	 страном.	Мало	 ко	 савлада	
тако	 страни	 језик,	 да	на	њему	може	да	мисли	и	 говори.	Да	није	
тако,	„есперанто“	би	давно	постао	светски	живи	језик.
	 Као	разложан	и	трезвен	човек,	Вук	није	био	противан	сваком	
богаћењу	 српског	 језика	 страним	 речима.	 Истина,	 ту	 потребу	 је	
више	осећао	него	што	 је	успео	да	 је	образложи,	али	 је	 	 јасно	да	
предност	увек	даје	свом	језику	и	„његовом	изображавању“	унутар	
сопственог	развојног	потенцијала.	Он	каже:
		 „Истина	 да	 се	 језик	 паметним	 превођењем	 може	 сила	
обогатити...	 А	 зар	 се	 језик	 сам	 по	 себи	 не	 може	 изобразити	 и	
уљепшати	 без	 туђи	 језика?	А	 да	 како	 је	 могао	 Елински,	 који	 се	
држи,	да	је	најизображенији	од	свију	остали	језика?“
	 Ваљало	 би	 знати	 да	 Вук	 није	 случајно	 за	 пример	 узео	
„Елински“.	Он	је	и	до	данас	остао	„најизображенији“,	јер,	на	њему	
је	написана	најзначајнија	цивилизацијска	књижевност.	
	 Вук	је,	у	ствари,	говорио	о	„паметном	превођењу“,	односно,	
о	потреби	да	имамо	што	„тачнији	превод“	на	језик	којим	мислимо	
и	 говоримо,	што	 би	 даље	могло	 да	 се	 схвати	 као	Вукова	порука	
да,	 ма	 са	 ког	 језика	 преводили,	 у	 свом	 језику	 морамо	 имати	
одговарајућу	 језичку	масу	којом	ћемо	 себи	протумачити	 „стране	
речи	и	изразе“или		веће	језичке	целине.	Морамо,	дакле,	радити	на	
богаћењу	свог	језика,	а	не	на	његовом	сиромашењу.	Свеједно	је,	при	
том,	са	ког	на	који	језик	преводили.	Најчешће,	ни	најбољи	зналци	
страног	језика	не	могу	да	задовоље	„потребе	тачног	превођења“,	
особито	кад	је	реч	о	превођењу	каквог	књижевног	текста:	поезије	
или,	 прозе.	 А	 како	 то,	 онда,	 могу	 људи	 који	 су	 савладали	 тек	
неколико	 страних	 речи,	 израза	 и	 фраза	 којима	 покушавају	 да	
се	 користе	 у	 свакодневном	 говору.	 Такви	 нису	 смешни	 само	
другима	него	и	сами	себи.	Природно	је	да	нама	Србима	делују	као	
„покондирена	 тиква“,	 односно,	 	 „попапучени	 опанак“.	 И	 посве	
је	природно	да	српско	језичко	наслеђе	и	српска	култура	са	њима	
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увећавају	историјски	губитак.
	 Црн	 је	 то	 говор,	 и	 црно	 такво	 писање.	 Све	 док	 свет	 не	
схвати	да	је	„експанзија“	енглеског	језика,	у	основи	„колонијална	
најезда“,	 неће	 успоставити	 механизме	 одбране	 свог	 језика	 и	
своје	 цивилизацијске	 културе.	 Потреба	 за	 споразумевањем	 међу	
народима	не	би	смела	да	подразумева	искорењивање	језика	малих	
народа.	

	 (Напомена:	У	овом	тексту	коришћени	су	цитати	из	Вукових	
списа	о	српском	језику	и	књижевности,	записи	о	употреби	страних	
речи	Мила	Медића	и	многобројни	други	данас	актуелни	текстови.	
Текст	 је	изговорен	у	Удружењу	књижевника	Србије,	на	Трибини	
за	 српски	 језик	 Међународног	 сусрета	 писаца	 у	 Београду,	 26.	
септембра	 2009.	 године.	 Подстакнути	 претходне	 године	 (25.	
септембра	2008)	Ћорилићевим	саопштењем	„Вуков	језик	и	писмо	
у	 нашем	 времену“	 на	 свечаном	 отварању	Међународног	 сусрета	
писаца	у	Коларчевој	задужбини,	писци	су	одлучили	да	убудудуће,	
сваке	године,	расправљају	о	теми:	„Језик	–	наслеђе	и	будућност“.	
Изборна	Скупштина	Удружења	књижевника	Србије	је,	25.	децембра	
2010.	 године,	 донела	 одлуку	да	 у	Француској	 7	 установи	 сталну	
трибину	о	заштити	српског	језика	и	ћирилице.)

Вукова кућа у Тршићу
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ТРОНОША

Савили	се
Вука	брци
над	олтарим
у	Троноши

Од	азбуке
игра	коло

„Добро	дошли
боље	пошли“

РАША ПЕРИЋ

СРБОЉУБ МИТИЋ

УТУКНИК

Хрома	Вука
Срца

Голубијег

Вијали	су
Кано

Укољника

Док	он	звезде	
По	тмушама	

Сејо

Цупка	штула
у	певници
од	тропрста
ускличници

Уврх	торња
знак	питања
шта	вазноси
шта	потања

Под	брцима
Вука	смејка
крст	и	слово
два	огрејка

СРПСКИ ВУК ЕВРОПСКИ ПРОСВЕТИТЕЉ

Од	кочева	кренуо.
Земљом	светих	и	распетих.

Ходајући	пут	стварао.
Разговарао	и	писао
Што	мудар	казивао.
Писмо	српско	уредио.
Пиши	као	што	говориш.
Читај	као	што	пишеш.
Од	Дрине	до	Тимока

Три	цивилизације	превалио!
На	Дунав	бисаге	изнео.

С	даровима	у	Беч	се	запутио.
Велика	врата	духом	одшкринуо.
Малу	Србију	у	Европу	увео.
Онај	који	храмао,	први	стигао.

СЛОБОДАН БРАНКОВИЋ
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ВУК

Вук	је	храмљући	
пошао	у	бој	
издао	речник	
узео	зајам
и	предујам	

у	страшном	трку
кроз	јунаке	
делио	псовке
као	савет	

затим	позвао	разум
на	свадбу	

и	правду	вишњу
за	народ	

који	га	у	игри
вуче	за	брк

МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ

ЉУБИША ЂИДИЋ

РУЖА ЗА ВУКОВ ГРОБ

Подно	Саборне	цркве
спустих	своју	ружу
на	Вуков	гроб.

Био	је	7.	новембар
године	1989.	
на	јутрењу.

РАДЕ НИКОЛИЋ

Не	знам	да	ли	сам	се
за	ружом,	у	магновењу

сплео,

ал’	осетих	да	је
Вуков	костур
већ	био	мој	део

И	сватих:	телу	мом
лепше	се	отвори	пут
док	се	осећам	хром

ВУК

Где	стане	ногом	
никне	расковник

Куд	погледа	
открије	бисере

Њивом	кад	прође	
проклија	семе

Испод	пепела	нађе	
уснули	жар

Кроз	мрачне	шуме	
прокрчи	пут

Кад	чекићем	удари	
у	наковањ

на	небу	Европе	
прште	варнице
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ВЛАДИМИР ЈОВИЧИЋ

ХИМНА ВУКУ КАРАЏИЋУ

Пастир	си	речи	ових,
овога	звонког	стада.

Овде	си	га	извео	појилу,
овде	му	је	и	прва	ливада.

Човече,	Вуче,
под	бременом	столетних	завета,

у	пустињи	телом,
душом	...	накрај	света	...

Овде	си	чувао
Вуче	међу	курјацима	у	планини

и	престарео	за	све	европске	школе.
Уместо	дивитом	по	пергаменту

ти	крвљу	исписа	младе	брезове	коре.

Како	си	умео	тако	тврдо	да	сањаш
тврда	веро
у	огњу	буне
голом	руком	
окаљено	перо.

О,	тај	сан
на	вечитом	уранку!

А	завичајна	Жеравија	још	увек	гуче
успаванку

која	је	детињству	била	драга.

Одазови	се,	Вуче.
Подриње	твоје	име	ти	кличе

с	највише	планине	-
са	твога	кућног	прага.

ПАВЛЕ ПАВЛОВИЋ

ТРШИЋ

Године	испредоше	повесмо	повесно,	
капак	плавог	неба	био	је	тако	сив.	
За	реч	најчистију	умирасмо	чесно,	
са	нама	не	живи	ко	је	мишљу	крив.

Знали	смо	злу	збиљу	да	зберемо	у	збег,
курјаке	и	курјуке	да	крстимо	у	чвор,	
За	нас	је	просјак	јак	као	бог	и	бег,	

сазидасмо	красно	сунцу	златном	бели	двор.

Нас	су	љубиле	змије	ватре	још	док	смо	били	у	повоју,	
семе	се	и	слеме	затирало	па	се	пустиле	куће,	

у	инат	небу	корење,	врење	и	зрење	чували	смо	у	зноју,	
па	смо	процвали	мали	горуће	вруће	и	немогуће.

Кад	родимо	с	муком	ми	родимо	реч	
слободну	да	се	вине	у	висине	у	челињи	лет.	
Са	медом	и	ледом	и	погледом	зачинимо	креч,	

стојећи	сами	у	тами	стигосмо	у	свет.

Сељаче,
гољо,

каурине,
докторе,
чобанине!

Оплевио	си	четири	века	заборава.
слава	ти,
Вуче,,
слава!
Слава!
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ЂОКО СТОЈИЧИЋ

ВУК КАРАЏИЋ

Шта	ћу?	Куд	ћу?	Клецам	по	Јевропи,
Србија	ми	у	валима	таме,

Срце	ми	се	за	Србијом	топи,
Куд	год	кренем,	нигде	пута	за	ме?

Сербија	је	тица	закључана	у	крлетки,
Свака	је	њена	песма	моје	умилно	јање,

Кол’ко	Срба	–	тол’ко	загонетки,
И	сто	пут	тол’ко	дозива	у	раздање.

Докле	ово	тамновање	ума?
Добри	старче,	вечно	траје	смак	света.

Сила	иде!	Склоните	се	с	друма!
Где	су	деца?	Однела	их	чума!

Устаничке	ватре	горе	сваког	лета,
Нови	свет	се	из	памети	народа	ствара.

Србљи	псују,	србљи	ћуте,	а	Вук	одгонета,
У	срцу	поробљених,	слобода	к’о	пожар	хара.

Шта	ћу?	Куд	ћу?	Клецам	по	Јевропи,
Србија	ми	у	валима	таме,

Срце	ми	се	за	Србијом	топи,
Куд	год	кренем,	нигде	пута	за	ме?

Родимо	ретко	и	јетко	ал’	родимо	тицу	
вичну	да	полети	чило	ко	шило	под	небески	свод,	
Ми	јесмо	убоги	и	строги	ал’	на	нашем	лицу	
цвет	и	свет	се	огледа.	Наш	најближи	род.

НА НОВОМ ГРОБУ ВУКОВОМ
приликом преноса костију му из Беча у Београд 

(За певање удесио Ј. Маринковић)

Мушки	хор:
Вечна	ти	памет

Светли	сине	отаџбине!
Туђа	ј’	зeмља	хладна,	

Туђа	ј’	зeмља	тешка	рака.	
Ова	ће	ти	бити	лака.	—	
Жељан	си	јe,	знамо.

Женски	хор:
Вечна	ти	памет,
Блажена	ти	душа!	

Српкиње	ћe	венцe	вити	
Да	сe	ово	место	кити,	
Гдe	ћеш	лежат’	узорити,	

Караџићу	Вуче.

Дечји	хор:
Вечна	ти	памет,	
Поју	деца	мала.	
Хвала	ти,	хвала!	
Кличу	деца	мала.	

У	аманeт	свeти	прима	
Твога	духа	вечни	сјај	
Најмлађи	нараштај.

Сва	три	хора:	
Вечна	ти	памет!
Вечна	ти	памет!
Вечна	ти	памет!

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
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ОГЛАС ЗА „СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ”, 1853 

	 Oпростивши	се	рјечника,	не	дангубећи	ни	мало	рад	сам	се	
трудити	еда	бих	јоште	што	од	смрти	уграбио	и	на	свијет	издао.	И	
тако	ево	најприје	нашијех	народнијех	приповиједака,	за	које	мислим	
да	ће	у	своме	роду	бити	тако	знатне	као	што	су	народне	пјесме	у	
своме.	Као	што	су	пјесме	углед	језика	наше	народне	поезије,	тако	
ће	ове	приповијетке	бити	углед	народнога	језика	у	прози.	Као	што	
сам	пјесме	штампао	у	различнијем	нарјечијама,	како	сам	коју	гдје	
добио,	 тако	ће	бити	наштампане	и	ове	приповијетке:	биће	их	из	
Бачке,	 из	Сријема,	 из	Србије,	 из	Херцеговине,	 из	Боке	Которске						
и	т.	д.	
	 Књига	ће	ова	особито	бити	за	младеж	и	мушку	и	женску,	
а	 и	 стари	 људи	 и	 жене	 читаће	 је	 с	 великом	 радости	 како	 ради	
чистога	 народног	 језика	 тако	 и	 ради	 народнијех	 мисли	 у	 овој	
струци	умотворине	народа	нашега.	Књига	ће	ова	бити	око	петнаест	
табака	 велика,	 и	 цијена	 јој	 је	 за	 пренумеранте	 двије	 цванцике	 и	
по	у	сребру,	или	 једна	форинта	у	новцима	од	хартије	који	данас	
овдје	иду	мјесто	сребра,	а	за	пренумеранте	из	Русије	једна	рубља	у	
сребру	(съ	пересылкою).	
	 Пошто	књига	изиђе	на	свијет,	биће	јој	цијена	у	сребру	три	
цванцике,	а	у	хартији	једна	форинта	и	дванаест	крајцара	или	три	
форинте	у	шајну.	Новци	се	не	ишту	напријед,	него	само	имена	од	
пренумераната	за	које	су	скупитељи	увјерени	да	ће	књигу	одмах	
платити	кад	је	приме.	За	скупљање	пренумераната	особито	молим	
ону	господу	који	су	ми	купили	пренумеранте	на	рјечник.	Вријеме	
пренумерације	трајаће	до	свршетка	мјесеца	Јунија.	Из	Србије	опет	
ће	најбоље	бити	да	се	имена	од	пренумераната	пошаљу	у	Биоград	
Г.	Јовану	Гавриловићу,	начелнику	у	попечитељству	финансије,	а	из	
осталијех	мјеста	на	мене,	додавши	на	писму	auf	der	Landѕtraѕѕe,	am	
Heumarkt	Nr.	517	іn	Wіen.	Господи	скупитељима	даће	се	по	обичају	
једанаеста	књига	на	дар.	
	 Мјесто	 овијех	 приповиједака	 мислио	 сам	 сад	 штампати	
обичаје,	или	управо	рећи	живот	народа	нашега,	али	сам	ово	за	сад	

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

одгодио,	да	бих	које	љетос	у	Србији	које	преко	пријатеља	својијех	
из	 другијех	 крајева	 о	 томе	 још	 којешта	 дознао,	 тако	 ће	 ово,	 ако	
Бог	да	 здравље,	 бити	прва	књига	моја	послије	приповиједака.	У	
овој	ће	књизи	бити	гдјекоје	ствари	из	рјечника	у	ред	намјештене	
и	многијем	којечим	новијем	чега	 у	 рјечнику	нема,	 састављене	и	
потпуњене.	

У Бечу о Сретенију 1852.

АНА КРАУС КАРАЏИЋ

ОГЛАС ЗА „СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ”, 1869 
КЊИЖЕВНИ ОГЛАС

„СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ” КОЈЕ ЈЕ СКУПИО 
И НА СВИЈЕТ ИЗДАО ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ

(Друго умножено издање.)

	 Tа	 се	 књига	 распродала	 одмах	 за	 тим	 како	 је	 на	 свијет	
изишла;	има	томе	готово	пунијех	16	година,	и	кроз	све	то	вријеме	
тражила	се	она	са	свију	страна,	а	у	ово	пошљедње	доба	стала	се	
врло	јако	тражити;	пријатељи	и	љубитељи	народне	књижевности	
Српске	стали	су	сада	све	већма	и	већма	зактјевати	да	се	она	већ	
једном	прештампа.	
	 Да	 су	 те	 приповијетке	 драгоцјени	 дио	 онога	 народнога	
блага,	које	 је	Вук	народу	Српскоме	скупио	и	оставио,	свакоме	 је	
познато,	а	види	се	најбоље	из	самијех	ријечи	ВУКОВИЈЕХ,	којима	
их	је	он	године	1852.	огласио,	а	које	ријечи	ја	овдје	мјесто	икакве	
друге	препоруке	ево	наводим:	
	 „Ево	 нашијех	 народнијех	 приповиједака,	 за	 које	 мислим	
да	ће	у	своме	роду	бити	тако	знатне	као	што	су	народне	пјесме	у	
своме.	Као	што	су	пјесме	углед	језика	наше	народне	поезије,	тако	
ће	ове	приповијетке	бити	углед	народнога	језика	у	прози.	Као	што	
сам	пјесме	штампао	у	различнијем	нарјечијама,	како	сам	коју	гдје	
добио,	 тако	ће	бити	наштампане	и	ове	приповијетке:	биће	их	из	
Бачке,	из	Сријема,	из	Србије,	из	Херцеговине,	из	Боке	Которске	и	
т.	д.	Књига	ће	ова	особито	бити	за	младеж	и	мушку	и	женску,	а	и	
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стари	људи	и	жене	читаће	је	с	великом	радости	како	ради	чистога	
народнога	 језика	 тако	 и	 ради	 народнијех	 мисли	 у	 овој	 струци	
умотворине	нрода	нашега.”	
	 Пошто	 се	 нашло	 у	 оставштини	Вуковој	 у	 рукопису	наро-
днијех	 приповиједака	 по	 њему	 за	 штампу	 приређенијех,	 додаће	
се	и	умножиће	се	садржај	старе	књиге	за	осам	табака	од	прилике,	
те	ће	„одбор	за	издавање	Вуковијех	књига”	овај	сувишак	узети	на	
трошак	 фонда,	 и	 с	 погледом	 на	 многостране	 жеље	 посредоваће	
он	да	се	сада	најприје	штампа	ова	књига,	која	се	са	свију	страна	
тражи.	
	 Величина	 те	 књиге	 биће	 дакле	 око	 20	 табака	 на	 8-ни,	 а	
наштампана	ће	бити	на	лијепој	хартији	и	 јасним	словима;	дакле	
биће	књига	од	прилике	онака	као	она:	 „Живот	и	обичаји	народа	
Српскога.”	
	 Цијена	 јој	 је	 за	 пренумеранте	 из	 царства	 Аустријскога	 1	
фор.	Аус.	 вр.,	 а	 за	 пренумеранте	из	 кнежевине	Србије	 10	 гроша	
чарш.	Послије	пренумерације	повисиће	јој	се	цијена	на	1	фор.	20	
нов.	Аус.	вр.,	или	12	гроша	чарш.	
	 Г	Г.	Скупитељима	даће	се	на	свако	10	књига	 једна	књига	
бесплатно,	да	је	поклоне	млађима	који	ће	им	помагати	око	раздавања	
књига	у	своје	вријеме.	
	 Новци	се	не	ишту	напријед	(а	ко	хоће	може	их	послати),	него	
ћеду	се	књиге	свакоме	(ко	новаца	није	напријед	послао)	послати	per	
Nachname;	зато	нека	ми	сваки	и	јави	кад	да	му	књиге	пошаљем.	
Рок	пренумерације	трајаће	до	свршетка	Нојемврија	о.	г.	по	Српском,	
а	књига	ће	изићи	на	свијет	до	свршетка	Фебруарија	идуће	године	
(опет	по	Српском).	
	 Имена	 пренумераната	 биће	 на	 крају	 књиге	 наштампана;	
зато	нека	ми	се	до	назначенога	рока	амо	за	цијело	пошаљу	онако	
написана,	како	је	ко	рад	да	се	наштампају.	
	 Писма	 са	 пренумерантским	 именима	 и	 новцима	 (ако	 ко	
напријед	буде	новаца	слао)	нека	се	и	сад,	као	и	до	сад,	из	царства	
Аустријскога	шаљу	управо	на	мене	(Anna	Karadѕchіtѕch,	Landftra-
be	Marattanergaffe	Nr.	З,	 in	Mien),	а	из	кнежевине	Србије	нека	се	
сада	шаљу	Гдну	Сави	Сретеновићу,	 I.	 секретару	у	министарству	
просвете	и	црквенијех	дјела,	у	Биоград.	
	 Свијем	пренумерантима	ја	ћу	књиге	послати	о	моме	трошку,	
а	 будући	 да	 ћеду	 се	 књиге	 слати	 per	Nachname,	 ја	 ћу	 свакоме	 у	
Nachname	ставити	онолико	мање	да	за	књиге	плати	кад	их	прими,	
колико	буде	изнео	подвозни	трошак.	Ако	буде	ко	новаца	напријед	
послао,	томе	ћу	подвозни	трошак	ја	одмах	овдје	платити	за	књиге.	

	 Ја	молим	свакога	пријатеља	и	родољуба,	коме	овај	оглас	у	
руке	дође,	било	да	сам	му	га	ја	сама	послала,	било	да	га	је	каквом	
другом	приликом	у	руке	добио,	било	да	га	је	у	каквијем	новинама	
читао	да	би	скупио	што	више	пренумераната,	и	да	би	се	својски	
потрудио	да	се	ова	у	правоме	смислу	народна	књига	по	народу	што	
је	више	могуће	распростре	и	чита	као	што	то	c	такијем	књигама	у	
другијех	народа	бива,	који	прије	свега	за	своју	народну	књижевност	
маре	и	њоме	се	диче.	
	 Г	Г.	скупитељима	који	се	онако	својски	потрудили	те	су	ми	
скупили	пренумеранта	на:	„Живот	и	обичаје	народа	Српскога”,	и	Г	
Г.	уредницима	Српскијех,	Хрватскијех,	и	осталијех	Славенскијех	
листова	што	 увијек	моје	 књижевне	 огласе	 у	 својим	поштованим	
листовима	штампају,	ја	овдје	за	то	лијепо	захваљујем,	и	молим	их,	
да	то	и	сад	учине.	Многи	од	поменуте	Г	Г.	уредника	шаљу	ми	у	
таковијем	 приликама	 свагда	 онај	 број	 свога	 поштованог	 листа	 у	
ком	су	наштампали	мој	оглас:	ја	им	овом	приликом	и	на	томе	овдје	
лијепо	захваљујем.	

	 Поглавити	 скупитељи	 пренумеранта	 на	 ову	 књигу	 јесу	
сљедећа	Господа:

	 У	 Биограду:	 Саво	 Сретеновић,	 І.	 секретар	 министарства	
просвете	 и	 црквенијех	 дјела;	 —	 у	 Вараждину:	 С.	 Џепић,	 гим.	
професор;	—	у	Вршцу:	Сима	Бакић,	српски	учитељ;	—	у	Вуковару:	
Василије	 Марковић,	 трговац;	 —	 у	 В.	 Кикинди:	 Ђорђије	 Радак,	
одвјетник;	—	у	Дубровнику:	Лазар	Лучић,	трговац;	—	у	Ердевику:	
Аксентије	Јанковић,	трговац;	—	у	3агребу:	Петар	Кораћ,	официјал	
намјесничкога	 вијећа,	 и	 Саво	 М.	 Мартиновић,	 Црногорац;	—	 у	
3адру:	 Герасим	 Петрановић,	 архимандрит	 и	 члан	 консисторије;	
—	у	3агребу:	В.	 Јагић,	професор;	—	у	Земуну:	Васа	Васиљевић,	
трговац;	 —	 у	 Карловцима	 (Сријемскијем):	 Јован	 Живановић,	
професор;	—	у	Карловцу	(Горњем):	Никола	Беговић,	прота;	—	у	
Котору:	 поп	 Вук	 Поповић;	 —	 у	 Манастиру	 Ходошу	 Бодрогу:	
Самуило	Брашованов,	јеромонах;	—	у	Неузини:	Младен	Телечки,	
свећеник;	—	у	Н.	Саду:	Александар	Гавриловић,	професор,	и	А.	
Хаџић,	секретар	„Матице”	Српске;	—	у	Осијеку:	Васа	Атанасијевић,	
доктор	медицине	и	варош.	физик;	—	у	Панчеву:	Др.	Пеичић,	физик	
варошки,	 и	 С.	 Врањешевић,	 трговац;	 —	 у	 Пакленици:	 Митар	
Вукотић,	добростојник;	—	у	Пардању:	Ђорђе	Петровић,	парох;	—	
у	Фрањеву:	Младен	Маџаров,	биљежник,	и	Петрачић,	професор;	
—	у	Сентомашу:	Јован	Настић,	учитель	 II.	класе;	—	у	Сомбору:	
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Димитрије	 Поповић,	 парох	 и	 намјесник;	 —	 у	 Српском	 Бечеју:	
Ђорђе	Глибоњски,	учитељ;	—	у	Старој	Градишки:	Косто	Угринић.	
—	у	Старој	Кањижи:	Тодор	пл.	Мирилов,	учитељ	и	актуар;	—	у	
Српском	Итебеју:	Миша	Панић,	 биљежник;	—	у	Спљету:	Косто	
Војновић,	одвјетник;	—	у	Сенти:	Теодор	пл.	Брановачки,	српски	
учитељ;	—	 у	 Старој	 Паланки:	Петар	 Савић,	 учитељ	 II.	 разреда;	
—	у	Суботици:	Ђуро	Манојловић,	одвјетник,	и	Божидар	Вуић,	ц.	
к.	поштар;	—	у	Темишвару:	др.	Бранко	Стефановић;	—	у	Требињу:	
Вук	Врчевић,	ц.	к.	козуларни	агент.	—	у	Турији:	Вељко	Поповић,	
учитељ;	 —	 у	 Ужице:	 Ђорђије	 Р.	 Пантелић,	 предсједник	 окруж.	
суда;	—	у	Шибенику:	Теофан	Поповић,	свештеник	и	учитељ.	

У Бечу 16. Септемврија 1869.

Ана, удовица
Вука Стеф. Караџића.

	 Примједба:	Осим	ове	оглашене	књиге	могу	се	код	мене	по	
назначеној	цијени	у	Аус.	вр.	још	сљедеће	књиге	добити:	а)	Српско-
Њемачко-латински	 рјечник,	 најновије	 издање	 године	 1852.,	 на	
великој	4-ни	54	табака	велики,	комад	по	8	фор.;,	б)	ІV.	и	V.	књига	
Српскијех	 народнијех	 пјесама,	 ком	 по	 З	 фор.;	 в)	 Херцеговачке	
женске	пјесме	ком.	по	1	фор.	50	нов.	и	Приправа	за	историју	свега	
свијета	ради	дјеце,	по	А.	Л.	Шлецеру,	ком.	по	60	нов.	

Ана Краус и Мина Караџић

СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ

ЕРО С ОНОГА СВИЈЕТА

	 Kопао	 Турчин	 с	 Туркињом	 кукурузе,	 па	 на	 подне	 отиде	
Турчин	да	препне	и	да	напоји	коња,	а	Туркиња	остане	одмарајући	
се	у	хладу.	У	том	удари	однекуд	Еро:	
	 „Помози	Бог,	кадо!“	
	 „Бог	ти	помогао,	кмете!	а	одакле	си	ти,	кмете?“	
	 „Ја	сам,	кадо!	с	онога	свијета.“	
	 „Је	ли	Бога	ти!	а	нијеси	ли	виђео	тамо	мога	Мују,	који	 је	
умръо	прије	неколико	мјесеци?“	
	 „О!	како	га	не	би	виђео!	он	је	мој	први	комшија.“
	 „Па	како	је,	Бога	ти!	Како	живи?“	
	 „Вала	Богу!	здраво	је,	али	се	Богме	доста	мучи	без	ашлука:	
Нема	 зашто	 да	 купи	 дувана,	 нити	 има	 чим	 да	 плати	 каву	 у	
друштву“.		
	 „А	оћеш	ли	ти	опет	натраг?	не	би	ли	му	могао	понијети,	да	
му	пошљем	мало	ашлука?“	
	 „Би,	зашто	не	би,	ја	идем	сад	управо	тамо.“
	 Онда	 Туркиња	 отрчи	 тамо,	 ђе	 јој	 се	 муж	 био	 скинуо	 од	
врућине,	те	узме	кесу	с	новцима,	и	штогођ	буде	новаца	у	њој,	да	
Ери,	да	понесе	Муји.	Еро	докопа	новце,	па	метне	у	њедра,	па	бјежи	
уз	поток.	Тек	што	Еро	замакне	уз	поток,	ал’	ето	ти	Турчина	ђе	води	
коња	да	напоји,	а	Туркиња	те	преда	њга:	
	 „Да	видиш,	мој	човече!	туда	сад	прође	један	кмет	с	онога	
свијета,	па	каже	за	нашега	Мују,	да	се	мучи	без	ашлука:	нема	за	
што	да	купи	дувана	нити	има	чим	да	плати	каву	у	друштву;	те	сам	
му	ја	дала	оно	новаца,	што	је	било	у	твојој	кеси,	да	му	понесе.“	
	 А	Турчин:	
	 „Па	куд	оде?	Куд	оде?“	
	 А	кад	му	жена	каже,	да	је	отишао	уз	поток,	онда	он	брже	
боље	скочи	на	гола	коња,	па	поћерај,	уз	поток!	Кад	се	обазре	Еро	и	
види	Турчина,	ђе	трчи	за	њим,	а	он	онда	бјежи!	Кад	дође	под	брдом	
у	једну	воденицу,	а	он	утрчи	унутра,	па	повиче	воденичару:
	 „Бјежи,	 јадна	 ти	 мајка!	 Ето	 Турчина	 да	 те	 посијече;	 већ	



дај	 мени	 твоју	 капу,	 а	 на	 теби	 моју,	 па	 бјежи	 уз	 брдо	 туда	 око	
воденице.“	
	 Воденичар,	видећи	Турчина	ђе	трчи	на	коњу,	поплаши	се,	
и	не	имајући	кад	питати,	зашто	ће	и	кроз	што	да	га	посијече,	да	
Ери	своју	капу	а	Ерину	баци	на	главу,	па	изнад	воденице	бјежи	уз	
брдо.		
	 Еро	метне	 воденичареву	 капу	 на	 главу,	 па	 још	 узме	мало	
брашна,	те	се	поспе,	и	начини	се	прави	воденичар.	У	том	и	Турчин	
дотрчи	пред	воденицу,	па	сјаше	с	коња	и	улети	у	воденицу:	
	 „Камо,	 море,	 таки	 и	 таки	 човек,	 што	 је	 сад	 ту	 ушао	 у	
воденицу?“		
	 А	Еро	му	каже:	
	 „Ено	га,	видиш,	ђе	утече	уз	брдо.“	
	 Онда	Турчин:	
	 „Држи	ми,	море,	коња.“	
	 Еро	 узме	 коња,	 а	 Турчин	 уз	 брдо	 за	 воденичаром,	 овамо,	
онамо	по	буквику.	Кад	га	већ	стигне	и	увати,	а	он:	
	 „Камо,	к...о!	новци,	што	си	преварио	моју	жену,	те	узео	да	
понесеш	Муји	на	они	свијет?“	
	 Воденичар	се	стане	крстити	и	снебивати:	
	 „Бог	с	тобом,	господару!	ја	нити	сам	виђео	твоје	жене,	ни	
Мује,	ни	новаца.“	
	 И	тако	им	прође	читаво	по	сата,	док	се	освијесте,	и	виде	шта	
је.	Онда	Турчин	потрчи	на	врат	на	нос	к	воденици;	кад	тамо,	али	
оћеш!	Еро	узјао	коња,	па	отишао	без	трага,	а	Турчин	савије	шипке,	
па	пјешице	к	жени.	Кад	га	жена	опази	без	коња,	а	она	повиче:	
	 „Камо,	човече!	шта	уради?“	
	 Вели:	
	 „Тамо	њој	матер!	ти	си	му	послала	новаца,	да	купи	каве	и	
дувана,	а	ја	сам	му	послао	и	коња,	да	не	иде	пјешице.“	

СВЕТИ САВА И ЂАВО 

	 Пошао	свети	Сава	преко	једне	планине	па	срете	ђавола.	Кад	
га	ђаво	угледа,	уплаши	се	и	шћедне	да	побјегне,	али	не	могне,	па	
се	сада	сретну	на	путу.	Свети	Сава	рекне	ђаволу:
	 „Помози	Бог!“	а	овај	одговори:	
	 „Није	ти	за	тим	стало.“	
	 „Како	си?“	рече	свети	Сава,	а	ђаво	му	одговори:	
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	 „Шта	је	теби	брига	како	сам?“	
	 „Куда	хоћеш?“	упита	га	свети	Сава,	а	овај	одговори:	
	 „Ни	за	тим	ти	није	стало.“	
	 „Шта	би	радио?“	рече	свети	Сава;	а	овај	му	одговори:
	 	„Радио	би	баштованлук,	кад	би	имао	мршаве	земље	и	таког	
ортака.“	
	 Онда	свети	Сава	каже	ђаволу:	
	 „Чујеш,	побратиме,	баш	ако	хоћеш	да	радиш	баштованлук,	
ево	сам	ти	ја	ортак,	но	да	се	договоримо,	како	ћемо	и	шта	најприје	
радити	и	сијати	и	ко	ће	сјеме	набављати.“	
	 А	ђаво	му	одговори:	
	 „Вала,	ако	ме	и	мрзи	с	тобом	радити	и	опет	ти	се	покорити	
нећу,	али	само	хоћу	да	начиним	уговор	па	да	отпочнемо	радити.“		
	 Сад	се	договоре	да	посаде	најприје	мрки	лук;	ово	и	учине.	
Кад	лук	почне	да	расте,	дошао	би	ђаво	па	гледао	како	су	лијепа	и	
добра	перја	у	лука,	а	не	гледаше	шта	је	у	земљи.	Кад	лук	у	највећој	
снази	буде,	онда	свети	Сава	позове	ђавола,	те	дођоше.	Е	рече	сад	
свети	Сава	ђаволу:	
	 „Пола	је	моје	а	пола	твоје,	па	бирај	сам	које	волиш.“	
	 Видећи	ђаво	силна	пера	у	лука	превари	се	и	узме	оно	што	
је	на	земљи,	а	свети	Сава	узме	оно	што	је	у	земљи.	Кад	лук	стане	
зрети,	долажаше	ђаво	почесто	да	га	обиђе,	али	му	не	бијаше	мило	
кад	 види	 да	 пера	 труну	 и	 суше	 се.	 Лук	 сазри,	 пера	 сва	 увену,	 а	
свети	Сава	повади	лук	и	однесе	га.	Ово	ђавола	врло	ожалости	па	се	
ријеши	те	јошт	један	уговор	са	светијем	Савом	учини,	да	посију	и	
посаде	купус,	па	ђаво	рече:	
	 „Ја	 ћу	 оно	што	 је	 у	 земљи,	 а	 ти	 оно	што	 је	 на	 земљи“	 и	
тако	 буде.	 Купус,	 мој	 	 брате,	 посаде	 и	 овај	 све	 растијаше	 више	
и	 развијаше	 свој	 лист,	 док	 се	 и	 главице	 укажу.	Видећи	 ово	 ђаво	
мишљаше:	кад	је	оволика	чвонта	на	земљи,	то	колика	мора	бити	
у	земљи,	па	се	врло	радоваше.	Кад	у	јесен	буде,	свети	Сава	дође	
те	купус	посијече	а	ђаволу	остави	корење.	Мало	за	тијем	ево	ти	и	
ђавола!	Ту	су	гајде,	ту	су	свирале,	хука,	бука,	пјесма	и	арата	велика.	
Па	чим	један	корен	извади	и	види,	да	нема	ништа,	пренемогне	се	
од	муке	па	онда	умоли	светога	Саву,	те	јошт	један	уговор	начине,	
да	посију	кромпире,	па	онда	што	је	у	земљи	то	нека	буде	светога	
Саве,	а	што	је	на	земљи	то	да	њему	остане.	Овако	и	учине.	Посију	
кромпире.	Кромпири	изникну,	укаже	се	најприје	цимина,	па	онда	
цвијет	а	за	овијем	бобе.	Видећи	ово	ђаво	стане	се	смијати	и	светом	
Сави	пркосити.	Но	кад	буде	у	јесен,	онда	цимина	опадне	и	иструне,	
а	свети	Сава	повади	кромпире	па	у	трап.	
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	 Надимаше	 се	 ђаво	 да	 пукне	 од	 зла	 видећи	 овако	 себе	
преварена,	кајаше	се	што	је	са	попом	имао	посла,	па	опет	умоли	
светога	Саву,	те	посију	шеницу	и	уговоре:	што	 је	на	земљи	нека	
буде	светог	Саве,	а	што	је	у	земљи	то	да	буде	ђаволу.	Кад	шеница	
порасте	 и	 укласа,	 а	 ђаво	 дође	 над	 ограду	 па	 гледаше	 колико	 је	
израсла,	и	говораше:	
	 „Из	малог	зрна	нарасте	оволика	стабљика.“	
	 Кад	буде	у	јесен,	онда	свети	Сава	позове	жетеоце,	те	шеницу	
пожње,	а	ђаволу	стрн.	Сад	ђаво	стане	плакати	па	од	љутине	рече:		
	 „Вала,	попе,	баш	хоћу	још	с	тобом	да	посадим	виноград,	па	
шта	буде,	и	ако	ме	још	и	овђе	превариш,	онда	од	нашега	ортаклука	
нема	ништа.	И	тако	посаде	виноград.	Кад	виноград	треће	године	
роди	 и	 покаже	 се	 врло	 лијепо	 грожђе,	 онда	 се	 састану	 да	 опет	
бирају	шта	који	воли.	Сад	свети	Сава	упита	ђавола:	
	 „Што	 волиш,	 ортаче,	 или	 чорбу	 или	 густижу?“	 а	 ђаво	
одговори:	
	 „Вала,	ја	ћу	густижу,	а	теби	џаба	чорба.“	
	 Кад	виноград	сазри,	онда	свети	Сава	обере	грожђе,	метне	
у	кацу	па	после	источи	вино,	а	ђаволу	остане	џибра.	Сад	се,	мој	
брате,	домисли	ђаво	те	у	џибру	наспе	воду,	начини	казан	и	препече	
ракију,	а	свети	Сава	тек	њему,	—	па	му	рече:	
	 „Шта	је	то,	ортаче?“	а	овај	му	одговори:	
	 „Печем	ракију,	побратиме!“	
	 Онда	свети	Сава	рекне:	
	 „Дајде,	ортаче,	да	видим,	ваља	ли.“	
	 А	 овај	 му	 наточи	 у	 чашу.	 Сад	 свети	 Сава	 сркне	 једном,	
другом,	па	трећи	пут	благослови	и	прекрсти	се,	а	ђаво	побегне	и	
рече:	
	 „Вала,	 баш	 то	 је	 стару	 лијек	 а	 младоме	 бијес!“	 па	 тако	
ишчезне,	и	више	га	никако	нема	тамо	гдје	чује	да	је	поп.	

Забележио Вук Стефановић Караџић

МИТРОВДАНСКИ ВАШАР

	 С	јесени	сви	путеви	у	Семберији,	на	Мајевици,	у	Подрињу,	
Мачви	 и	 Срему	 воде	 у	 Бијељину.	 Јесењи	 путеви	 воде	 право	 на	
њене	 улице	и	 сокаке,	 на	 пијаце	 и	 тргове,	 у	 кафане	и	 кафиће,	 на	
вашариште	и	игриште	-	на	Митровдански	вашар.
	 У	 Бијељину	 воде	 путеви	 и	 из	 равни	 и	 са	 брда,	 и	 уски	 и	
широки,	и	они	кроз	обрана	кукурузишта	и	воћњаке,	и	они	преко	
њива	и	ливада,	и	преко	испашишта	и	пландишта,	и	кроз	радилишта	
и	градилишта,	и	кроз	шуме	и	шеварја,	кроз	села	и	засеоке,	и	они	
преко	мостова	и	газова.
	 Воде	 путеви	 и	 са	 изворишта	 и	 са	 залазишта,	 са	 лазова	 и	
гајева,	и	са	сјевера	и	са	југа,	и	они	што	су	мало	устрану	од	свитања	
и	они	што	су	мало	устрану	од	сутона.
	 И	сви	воде	у	Бијељину.	И	они	прашњави	и	блатњави,	и	они	
преко	којих	тракћу	кола,	и	они	равни.	Воде	и	они	са	Саве	и	они	са	
Дрине,	и	они	са	бостаништа	и	ловишта.
	 На	путевима	и	угојени	парипи	и	очешагијане	ждребице,	и	
дешњаци	и	љеваци,	и	чивтаре	и	чивтари,	и	они	који	у	касу	забацују	
главу	и	они	којима	се	грива	лепрша	као	сватовски	пешкир.
	 Путевима	који	с	јесени	воде	у	Бијељину	брекћу	угланцане	
лимузине	и	претоварени	трактори,	и	точкови	и	точкићи,	и	камиони	
и	фургони.
	 А	на	путевима	 с	 јесени	дрчни	момци	и	 сиједе	 старине,	 и	
устрептале	снаше	и	зачешљане	невјесте,	и	баке	и	унуке,	и	успаљене	
моме	и	знатижељне	мајке,	и	оне	румених	образа	и	оне	с	обореним	
погледом.
	 На	 путевима	 и	 домаћини	 и	 сјецикесе,	 и	 божјаци	 и	 они	
од	рода	и	кољена,	и	богати	и	убоги,	и	дебели	и	мршави,	и	они	с	
врећом	и	они	с	торбом,	и	у	фијакеру	и	у	чезама,	и	у	лимузинама	и	у	
приколицама,	и	на	коњу	и	поред	њега,	и	боси	и	обувени,	и	они	брза	
корака	и	они	троми,	и	са	завежљајима	и	са	шареницама,	и	са	марвом	
и	без	ње,	и	са	житом	и	са	хљебом,	и	са	лулом	и	са	цигаретом,	и	они	
тек	замомчени	и	они	пред	женидбу.

ТИХОМИР НЕСТОРОВИЋ
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	 С	 јесени	 на	 путевима	 и	 испрошене	 дјевојке:	 и	 оне	 са	
дукатима,	и	 са	марамама	и	без	њих,	и	у	 сукњама	и	у	хаљинама,	
и	ниске	и	високе,	и	плаве	и	гараве,	и	оне	које	воле	и	оне	које	су	
вољене.
	 Иду	у	Бијељину	да	купују	и	да	продају,	иду	да	их	виде	и	да	
буду	виђени,	и	да	просе	и	да	дарују,	иду	да	се	возе	и	да	коло	воде,	
да	бирају	и	да	буду	изабрани,	да	љубе	и	да	буду	љубљени,	иду	да	
се	погоде	и	да	капаришу,	да	намигну	и	да	уздахну,	да	поцикну	и	да	
запјевају,	иду	да	нађу	и	да	покажу,	да	кажу	и	да	чују,	да	пренесу	и	
да	понесу,	да	упитају	и	да	одговоре.
	 Иду	у	Бијељину	да	се	чудима	начуде.
	 Иду	да	се	наједу	кобасица	и	печења,	и	пребранца	и	свадбар-
ског	купуса,	и	бурека	и	сирнице,	и	шампита	и	колача,	и	лепиња	и	
ћевапа,	и	грожђа	и	јабука,	и	шећерлема	и	бомбона,	и	пита	и	крофни,	
кулена	и	чварака,	и	шваргли	и	пихтија.
	 Иду	 да	 се	 наједу	 и	 слатког	 и	 сланог,	 и	 масног	 и	 посног,		
киселог	и	накиселог,		куваног	и	печеног,	бареног	и	вареног,	крчканог	
и	 подјареног,	 подгријаног	 и	 охлађеног,	 запрженог	 и	 посољеног,	
папреног	и	маринираног.
	 Иду	људи	у	Бијељину	да	пију	вина	и	ракије,	и	пива	и	сокова,	
и	“траварице”	и	“манастирке”,	и	коњака	и	вињака,	и	бозе	и	клакера,	
и	крушковца	и	пелинковца.
	 А	Бијељина	их	чека.	
	 И	увијек	 је	тамо	гдје	 је	и	раније	била	 -	на	крају	свих	тих	
узнемирених	путева.	
	 Дочекује	све	који	јој	пристижу.	Мјерка	их	и	прихвата,	па	их	
онда	води	у	паркове	и	на	тргове,	на	улице	и	на	уличице,	у	сокаке	и	
у	дворишта		-	расплине	их	да	и	сама	не	би	отежала.	Притисну	град	
сукње	и	сукњице,	панталоне	и	чакшире,	ципеле	и	опанци,	штаке	
и	 цокуле,	 капути	 и	 шешири,	 доламице	 и	 кабанице,	 штрикови	 и	
свитери.
	 Стигну	 у	 Бијељину	 и	 равничари	 и	 брђани,	 и	 Сремци	 и	
Сремице,	и	Мачвани	и	Мачванке...
	 Дођу	и	намирисани	и	напудерисани,	зализани	и	заглађени,	
чупави	и	мутави,	знојави	и	умивени,	пргави	и	умилни,	наивни	и	
мудраци,	вјешти	и	сметени,	квргави	и	чворњави,	танки	и	високи,	
галамџије	и	тријезни,	пијани	и	гладни,	свакакви	и	никакви.
	 А	 град	 ћути	 и	 трпи	 и	 прихвата	 и	 повјериоце	 и	 дужнике,	
чобане	и	кочијаше,	раднике	и	земљораднике,	мајсторе	и	мајсторице,	
брице	и	фризре,	куваре	и	пекаре,	конобарице	и	пјевачице,	фрулаше	
и	тамбураше,	коловође	и	лововође.
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	 А	град?
	 Прима	у	своје	ширине	и	висине	и	оне	што	су	зором	зорили	и	
оне	што	су	са	сунцем	поранили,	и	надничаре	и	газде,	и	оне	што	се	
моле	и	оне	што	воле,	и	оне	који	плаћају	и	оне	који	узимају,	и	ведре	
и	намргођене,	и	оне	што	за	уснама	тугују	и	оне	што	љубавни	бол	
болују,	и	оне	које	прогоне	и	оне	који	се	крију,	и	оне	што	се	правдају	
и	оне	што	пријете,	и	оне	што	гатају	и	оне	што	варају,	и	оне	што	
коцкају	и	оне	што	картају,	и	оне	што	робе	и	оне	што	глобе,	и	оне	
што	кривудају	и	оне	што	иду	право.
	 Бијељина	прави	мјесто	и	онима	што	стоје	и	онима	што	ћуте,	
и	онима	што	пјевају	и	свирају,	и	онима	што	вриште	и	што	пиште,	
и	 онима	што	 халапљиво	 једу	 и	што	 небаждарено	 пију,	 и	 онима	
што	застајкују	и	што	се	лактају,	и	онима	што	се	довикују	и	што	
ослушкују,	и	онима	што	се	морају	нуткати	и	онима	што	се	окрећу,	
и	онима	што	думају	и	онима	што	снивају.
	 У	граду	се	купују	нови	амови	и	кајаси,	улари	и	штрањге,	
сјекире	 и	 мотике,	 трактори	 и	 ципеле,	 ексери	 и	 узице,	 повоци	
и	 оглавине,	 чизме	 и	 капути,	шпорети	 и	 кревети,	 канте	 и	 кутије,	
чешљеви	 и	 оголедала,	 коњи	 и	 кобиле,	 ждребад	 и	 телад,	 овце	 и	
јагњад,	штенци	и	птичице,	огрлице	и	ташнице,	кесе	и	врећице.
Вашар	о	Митрову	дне.
	 На	вашару	се	не	брине	ни	о	воловима,	ни	о	доловима,	ни	о	
напасању	ни	о	товљењу,	ни	о	снијегу	ни	о	вјетру,	ни	о	томе	да	ли	је	
кућа	закључана	ни	да	ли	је	ватра	заложена,	ни	да	ли	је	амбар	пун	
ни	да	ли	кола	шкрипе.
	 А	на	вашару	се	не	мисли	ни	на	комшије	ни	на	рођаке,	ни	на	
глад	ни	на	жеђ,	ни	на	вреле	момачке	вечери	ни	на	дуге	дјевојачке	
ноћи,	ни	на	сушу	ни	на	кишу,	ни	на	порезнике	ни	на	позивнике,	ни	
на	судије	ни	на	општинаре,	ни	на	болест	ни	на	умор,	ни	на	тијесне	
ципеле	ни	на	уске	панталоне,	ни	на	оца	ни	на	мајку.
	 Вашар	је	-	чудо	невиђено.	На	њему	се	гледом	гледа	и	слухом	
слуша,	и	гура	и	узима,	и	купује	и	продаје,	и	годи	и	нагоди,	и	уговара	
и	поговара,	и	наплаћује	и	плаћа.	
	 Све	то	још	који	пут,	па	се	онда	опет	једе	и	пије,	па	се	хода	и	
застајкује,	и	гледа	и	загледа,	и	пита	и	скита,	и	добацује	и	забацује,	
и	врда	и	мрда,	и	ходи	и	води..
	 А	град	и	даље	ћути	и	трпи.	Ноћ	се	ближи	и	свјетла	се	пале.
	 А	вашарџије?
	 И	сити	и	пијани,	и	уморни	и	задовољни,	и	љути	и	дурни,	
и	уплакани	и	насмијани,	и	замишљени	и	раздрљени,	и	закопчани	
и	умазани,	и	натоварени	и	празних	руку,	и	модри	и	зачешљани	-	
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коначно	се	враћају	кући
	 Стижу	 у	 своја	 села	 и	 засеоке,	 у	 сокаке	 и	 на	 шорове,	 у	
кућице	и	избице,	у	собе	и	собице,	у	колибе	и	потлеушице,	у	вајате	
и	зиданице,	у	кревете	и	ложнице,	на	таване	и	ћерпичаре.
	 Враћају	се	и	задовољни	и	тужни,	и	покрадени	и	са	зарадом,	
и	са	робом	и	са	стоком,	и	подерана	xепа	и	празне	торбе,	и	крива	
врата	и	повијених	леђа,	и	крвава	носа	и	модра	ока,	и	са	слатким	
смијешком	и	заврнутим	брком,	и	са	капаром	и	прстеном,	и	са	сликом	
и	са	приликом,	и	са	сватовима	и	са	свирачима,	и	кришом	и	преко	
плотова,	и	преко	дворишта	и	дуваништа,	и	наоколо	и	пријеко,	иза	
стогова	и	иза	дубова,	и	са	њива	и	са	друмова.	
	 На	путевима	од	вечери	ране	до	зоре	рујне	и	пјесма	и	вриска,	
и	мук	и	ход,	и	труцкање	и	снивање,	и	облизивање	и	прекоријевање,	и	
хваљење	и	тимарење,	и	љубљење	и	ружење,	и	крпљење	и	гланцање,	
и	стезање	и	презање,	и	грљење	и	миловање.
	 Вашар	је	био.
	 Отишли	многи.
	 Има	и	оних	који	су	остали,	јер	су	под	тезгом	заспали,	и	они	
што	су	покисли	и	накисли,	и	они	што	још	никог	нису	дочекали	и	
они	што	су	све	испратили.
	 Остали	они	који	су	одоцнили	и	заборавили,	и	они	што	су	
се	 заплели	и	што	су	се	саплели,	и	што	су	се	 заљубили	и	што	су	
занијемили,	 и	што	 су	 заборавили	и	што	 су	 опростили,	 и	што	 су	
изгубили	и	што	су	нашли,	и	што	су	преварени	и	покрадени.
	 Шта	ће	они	сада?
	 Па,	као	и	сав	остали	свијет	-	с	вечери	или	зором	кренуће	и	
они	на	своје	путеве.	Снаћи	ће	се	већ	некако.	Важно	да	су	били	на	
вашару	и	да	су	гледали	како	их	је	град	издржао	и	истрпио.
	 На	вашару	о	Митровдану	мора	се	бити	у	Бијељини,	па	тек	
онда	о	њему	приповиједати.
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