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In m em oriam  

ДИМИТРИЈЕ BY4EHOB

Када оде чсшек .из наше средине, преис- 
питујемо ce шта смо и  к о јг и к о  са н»име <из- 
губили, к о ј ш к о  смо постали сиромашнији 
као заједкица и као оојединци.

За оне ,које су  тсао чланови Уређивачког 
одбора Годишшака града Београда, као 
«гшсци, рецензенти или «ао залослени y М у- 
зеју града Београда сарађивали са профе- 
сором др Димитријем Вученовим, овај ча- 
сопис je био опјона са њим, која je опсто- 
јала лреко трвдесет година. Тако иас y том 
преиапитивању сећање враћа до ону већ 
давну 1954. годину, :када je изаш ла I књига 
Годишшака М узеја града Београда. Већ y 
другој :кн»изи, 1955. године, срећемо y уре- 
ђивачком одбору др Димитрија Вученова. 
И даље, редом — из кнжге y књигу, из 
броја y број, то име je ирисуш о све до 13.
XI 1986. године, до дана његаве смрти. Та- 
ко ce десило да je историјат постојања Го- 
дишњааса града Београда неодвојив од  
историје једне значајне актинности профе- 
сора др Димитрија Вученова.

Др Вученов je  и аутор студије Радоје  
Домановић y  београдском књиж евном и  по- 
литичком животу y  трећај «ш изи Гадиш- 
њака града Београда. Ту ce срећемо са 
њлм као историчаром кшижевиости, ства- 
раоцем y још једној значај<ној области н»е- 
говог рада.

Ово дело je вишеструко вредно за Го- 
дишњак — за његову физиономију и за  
његов углед.

На самом сточетку студије аутор ггише:
„Београд je већ четврт века био култур- 

ни и (књижевни центар тада још разједи- 
њеног срлаког «арода када ce !име Радоја 
Домановића почело гтомињати као име по- 
знатог кшижевника.

Као и већина српоких књижевника y то 
време, и Домановић није био Београђанин, 
али je Београд y знатној мери условио « е -  
ке елементе y његовом ^књижевном ствара- 
њу, и  без сталног боравка y београдској 
средини вероватно да његова сатира не би 
добила «и  ону оштрину y идејном ставу, 
<ни ону лродорност y друш твену стварност, 
које чине његову карактвристлку." Прате- 
ћи животни ток Домановића, Вученов сли- 
ка друиггвену оредину тадање Србије, Б е- 
ограда y шој, као амбијента који нужно  
утиче на ф-ормирање овога атисца: , , . . .  Ма- 
да je отпорна снага ових ситшооалствестич- 
ких маса била релативно мала, ипак je от- 
пор, у з  ллиме и осоке, тгостојао и  добијао 
своје видне манифеетације, na ce огледао 
к y верности тих маса Радикалној странци.

151



Б Р А Т И С Л А В  С Т О ЈА Н О В И Ћ

Врхунац своје отпорности локазале су 
ове масе 1883. године, y Тимочкој буни, a 
јављао ce и после тога y мањим покретима, 
али je било очигледно да je револуционар- 
ни ттут Светозара Марковића све више на- 
пуштан, да je борбеност опадала, a оггрем- 
кост на 'комлромисе и опортунизам јача- 
ла. . . .

Временом je утицај тог дела буржоазије
— a под буржоазијом ce лтисли на буржоа- 
ЗИЈУ У србиј анским размерама a не y европ- 
ским — y Радикалној странци све више ја- 
чао и добијао све пресуднију улогу. И један 
део водећих радижалаких људи, на челу са 
Пашићем, ојачао je економски м ттрешао 
из редооа ситноб y р жоаок их y крулнију 
буржоазију. . . . Ту, не y унутрашшости, 
. . .  ту je ‘могао 'написати једну од најбољих 
сатира y српској књижевности, Вођу,  y ко- 
јој je на сатиричан начин дао оцену Николе 
Пашића као вође страике, a и саме странке 
и читаве ситносопствеиичке Србије, која je 
слепо 1ишла за н>им. . . .

Уносио je он y своје сатире штошта од 
анархистлчке огорчености /пролетеризова- 
ног интелехтуалца, a исто тако и елементе 
оне своје везаности за село, сељака и тапло 
осећање за беспомоћнсст y којој ce овај 
налазио.“

И тако, редом, Вученов слика сву сло- 
јевитост лолитичког и кн»ижевног живота 
Београда из доба Радаја Домановића. За- 
писано je и треба ce враћати на ту трећу 
књкгу, на ову студију — 'Студију која je 
прави допринос Годишњака, града Београ- 
да, стручно-научној ризници података и 
сведочанстава о некадашњем и садашње-м 
животу Београда.

У кшизи VI, сада већ Годишњаку града 
Београда, (1959) посвећеној четрдесетого- 
дишњици оанивања Комунистичке лартије 
Југославије, «алази ce и прилог др Вуче- 
нова Васа Пелагић y Београду.  Исто као и 
претходно, уводи нас y једно лротекло до- 
ба, y кретања (идеја и догађаја, a уз то 
приказује и личност Васе Пелагића.

„Међу првим мметгма која je забеле- 
жила историја соци-јалистичке мисли и на- 
стајаша да друштво исрене ка својој соци- 
јалистичхој фази, међу Србима je свакако 
значајно симе Васе Пелагића. He толико по 
идејама оригиналшш >и на већој висини, 
него y  гшсаној и усменој речи СветозаЈра 
Марковића, колико по упорности с хојом je

при њима остајао и уверењу и жару с ко- 
јим je та своја схватања ширио и бра- 
нио. . . .

Тај и татсав Васа Пелагић био je и сво- 
јим личним животом и овојом делатношћу 
везан за Беотрад, за тадашња политичка 
и друштвена кретања y Београду, за бео- 
градаки јавни живот и социјалне сударе y 
н>има“. . . .

И да из овог рада још цитирамо:
„Требало je Васу Пелагића прогласити 

лудим и опровести га y Београдску лудни- 
ницу. Али слободарски Beoip-ад није допу- 
стио да ce план опроведе до нраја. После 
три недеље огроздне масе овета кренуле су 
ттрема лудници и ослободиле Васу Пела- 
тића. Била je то најлепша манифестацијa 
слободарства Београда и демонстрирања 
против владајућих исругова, ixoja je изведе- 
на y последн>ој децешсј'и деветнаестог века 
y овом граду. . .  . Био je то и тријумф на- 
родних маса y Београду >и почетак њиховог 
излажен>а на улицу организовано и са јас- 
но одређеним циљем.“

Др Вучеиов je на челу Уређивачког од- 
бора, Годшшвака града Београда од гсњиге 
XIII за 1969. годину. Тих, иенамстљив али 
«еуморан — окоро неприметан, првенстве- 
но je служио огтштој ствари, остављајући 
себе y позадини. Имајући свој став, саслу- 
шао би и прихватао довољно образложеиа 
и аргументована и друга мш љ ењ а. Тако 
je остваривао своју улогу y уређивању Го- 
дишњака. (Уз то, он je уредник часописа 
,.Кшижевност и језик“, часогшса „Прилози 
за хњижевност, језик, историју и фолк- 
лор“, као и „Летапис Матице српске“. 
Ипак, ово су само неки трагови онога што 
јо оставио за собом. Ево најхраћег из ње- 
гове богате биографије. Димитрије Вуче- 
нов, професор кшижевности, књижевни и-  
сторичар, есеиста, критичар и лреводилац — 
рођен y Вуковару 30. X 1911, дде je и т м -  
«азију завршио, 1930; дипломирао je иа 
Филозофоком факултету y Загребу 1935, a 
докторирао 1954. године на Филозофском 
факултету y Београду.

Он je лрофесор (и декан 1961—69) Фи- 
лозофоког фаосултета y Београду; пред- 
седник Прк>светног савета СР Србије 
(1971—75) улравних Коларчевог универ- 
зитета (1973—74). У последшим година- 
ма живота je активан (научнигк и као до-
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писни члан Slovenslke alkademije znanosti in 
umetnosti, члан Одбора за проучавање ис- 
торије књижввности САНУ и члан Научног 
већа Института за исњлжевност.

Проучавања кшижевности je посебно 
уомеравао на епоху 1Српаког реализма. Из 
Tfc области je и позната његова монографи- 
ја о најзначајмијем сатиричару српске 
књижевности Радоју Дамановићу (ттрире-

ђивач je и његових сабравих дела y три 
књиге, објављених 1964. годиие). Ту су за- 
тим студије и естетички текстови о Вуку, 
Стерији, Глиихићу, Лазаревићу, Веселино- 
вићу, Сремцу, Ранковкћу, Кочићу, Б. Стан- 
ковић-у . . .

У целшш — Димитрије Вученов je био 
пример вгаиестрано и широко слособног 
лрегаоца.
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