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ДИМИТРИЈЕ ВУЧЕНОВ ПО ДРУГИ 

ПУТ У ШУМАДИЈИ
Сећање посвећено личностима српске књижевности: 
Радоју Домановићу, сатиричару и професору Димитрију Вученову, књижевном историчару 

Средином прошлог века, када се Димитрије Ву-
ченов (1911-1986) запутио у срце Шумадије, 

друмови су били насути макадамом, пуни праши-
не и крупног камена по грбини српских пејсажа, 
а сеоски путеви блатњави, очишћени од врзина 
и поравнати, за сеоске чезе, воловска кола и по 
који моторцикл или камион. Вученов, средовеч-
ни Славонац, рођен у Вуковару, закорачио је у 
прелепи простор брдовитог и од цветова шљива 
и јабука обојеног пролећа, обасјаног варљивим 
сунцем, са жељом да се сретне са поднебљем у 
коме је живео Домановић и да се упозна са онима 
који су чинили карактер сатире коју је овај врсни 
писац српског реализма написао и оставио нам у 
наслеђе.

Од Домановићег времена мало шта се проме-
нило у изгледу Овсишта и Горњих Јарушица у то 
време, а сећање на Радоја било је још свеже код 
сељана, поготову из Јарушица, који су као и ње-
гови другови 1938. године, за лист „Политика”, 
говорили на врло жив и шаљив начин, јер је сваки 
започети разговор о Радоју наводио саговорнике 
на страну анегдоте и сатире, домислице, илустра-
ције каквог духовитог детаља из живота. Те 1938. 
године они коју су га познавали говорили су да 
је Радоје био чапкун (несташан, враголаст), да је 
рођен у Овсишту, где му је отац, учитељ, био са 
службом. Рекоше и да се Радоје „у Овсишту није 
честито ни исплакао, а мати га је, кад му је било 
тек петнаест дана, донела у Горње Јарушице, где 
је живела цела породица Домановића и куда је 
Радојев отац био премештен”. Тада посведочише 
да кућа Радоја Домановића још постоји у Јаруши-
цама, да је продата Набављачкој задрузи и служи 
као задружни магацин.

Са оваквим сликама и говором људи срео се 
Димитрије Вученов и своје утиске је описао упра-
во тако, почев од 1873. године, када је рођен Ра-
доје, са једном белешком која ће све истраживаче 
и проучаваоце Домановићевог дела непрестано 
враћати истом, тј. указивати на чињеницу, живот-

ну и стваралачку, да је „једно село у Шумадији, Ја-
рушице, код Раче Крагујевачке, било место у коме 
је Радоје Домановић провео своје детињство и за 
које је остао везан целог свог живота”. О Домано-
вићима, пореклу и животу у Шумадији Вученов 
се подробно бави и даје један пример детаљног 
описивања, из докуменaта и сведочанстава људи 
живом речи, јер је у то време била обавеза рада 
на терену, или је сам Вученов на томе инсистирао, 
приликом истраживања и израде докторских ди-
сертација.

Путовање по Шумадији Димитрије Вученов је 
обавио неколико године пре него што је завршио 
докторску дисертацију „Радоје Домановић – жи-
вот, доба, и генеза дела”, а коју је одбранио 1954. 
године. Његова дисертација била је не само први 
докторат наука из југословенске књижевности на 
Универзитету у Београду после Другог светског 
рата, већ по оцени предлагача да се Вученову до-
дели национална пензија, много година касније, 
било је то „значајно и у оно време методолошки 
ново научно изучавање писца и дела. Показива-
ње значаја уметничке и друштвене стране сатире 
Радоја Домановића изазвало је дискусију на самој 
одбрани дисертације и означило почетак једног 
новог вида проучавања и оцењивања наше књи-
жевне баштине”. 

Велико истраживање живота и рада Радоја До-
мановића професор Вученов је преточио у два 
капитална пројекта за српску књижевност. Своју 
докторску дисертацију објавио је 1959. године под 
насловом „Радоје Домановић”. Неку годину касни-
је, 1964, написао је предговор и приредио Сабрана 
дела у три тома, насловљена „Радоје Домановић”. 
О Домановићу касније ће писати спорадично, јер 
се бавио другим писцима српског реализма, али 
све што је долазило из пера професора Вученова 
осветљавало један веома плодоносан и занимљив 
период наше књижевности.

После много година Радоје Домановић је поно-
во ступио на сцену; прво зборником „Лако перо 

Радоја Домановића” (2008), а потом и „Сабраним 
делима Радоја Домановића” I-III (2008-2010, из-
давач „Кораци“ из Крагујевца), Радојеви Шума-
динци су обележили 100 година од смрти овог 
необичног и знаменитог писца српске књижев-
ности. Као уредник и приређивач, са Видосавом 
Стевановићем и Татјаном Јовићевић, у великој 
мери смо се ослонили на све оно што је урадио 
професор Вученов, користећи његова искуства, са 
основном жељом да још једном покренемо сећа-
ње на Домановића и читање његових сатира. Дух 
Домановића био је поново покренут, друмовима 
и путељцима; као што су то чинили Радоје Дома-
новић и Димитрије Вученов кренули су многи у 
походе селу Горње Јарушице. На изворе Радоје-
вог стваралаштва 2009. године Град Крагујевац је 
повео ђаке основих школа које у овом граду носе 
име Радоја Домановића, кроз пројекат „Сунчани 
круг”, са идејом да се укаже да градска и сеоска 
култура нису супротстављене, већ да се прожи-
мају. Било је ту, у говору инспиративних жаока 
и говора који су били у духу Домановића, као да 
је Радоје ту у прикрајку шапутао текст и чинио 
представу занимљивијом и храбријом у критици 
него што се очекивало. Надахнуто су говорили 
мр Дејан Обрадовић и др Малиша Станојевић. У 
то време се поново покренуо и оснажио ДОДАС 
(Домановићеви дани сатире) који су раније води-
ли Милован Витезовић и многи други знаменити 
писци. Владимир Јовићевић Јов и Витомир Вита 
Теофиловић су кренули пут Јарушица и не мало 
били одушевљени лепотом овог дела Шумадије и 
чудотворним причама које су се чуле на сваком 
кораку, са духовитошћу и оштром сатиром чудо-
творног Радоја Домановића.

У вези са овим друмовима вредно је спомену-
ти да село Јарушице административно припада 
општини Рача, у ранијим временима Срезу Ле-
пеничком, али у случају Радоја Домановића, бар 
према ономе што је до сада познато, не спомиње 
се нека везаност, или какав запис да је Радоје бо-
равио у Рачи. Њега су друмови водили ка Крагу-
јевцу, Београду, Пироту, Врању, Лесковцу… Чак 
ни боемија коју је значајно у варошици Рача сла-
вио Ђура Јакшић, у свом кратком боравку, радећи 
као учитељ са неславним епилогом, није га довела 
у рачанске механе. Недавно се тамо појавила јед-
на књига о Радоју Домановићу, са претензијом о 
културном наслеђу, без већих вредности и нечег 
новог што би било значајно за осветљавање Радо-
јевог припадања тој средини. 

На друмове којим је пролазио Радоје Домано-
вић упућује нас његова биографија, али и про-
фесор Вученов који је то брижљиво бележио, 
скупљао и оставио у наслеђе. Како сам се веома 
добро познавао са професором Вученовим, који 
ме је запазио још у студентским данима, а потом 

Димитрије Вученов (Вуковар, 1911 - Београд, 
1986). На Филолошком факултету у Београду 
био је редовни професор на предмету југосло-
венске књижевности и декан факултета (1968-
1971). Више година је био главни и одговорни 
уредник Летописа Матице српске (1974-1979). 
Поред монографије „Радоје Домановић” објавио 
је „Кратак преглед сатире у српској књижевно-
сти до краја 19. столећа”, „О српским реалисти-
ма и њиховим претходницима”, као и већи број 
студија о писцима српског реализма.

Пише: проф. др Малиша Станојевић

проф. др Димитрије Вученов
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1987. године објавио песму у Летопису Матице 
српске, то смо у разговорима често отварали тему 
елемената анегдоте и сатиричног у говорима До-
мановићевог краја и Шумадинаца уопште. Једном 
приликом професор је говорио о истраживачком 
поступку и о важности фактографије, укључују-
ћи и слике са којих се много тога може сазнати. 
Уобичајено је да се Домановић представља фото-
графијом са шеширом на основу чијег изгледа је 
Небојша Митрић извајао споменик, постављен 
на Калемегдану 1973. године, поводом 100 годи-
на од рођења. Професор је скретао пажњу и на 
други изглед овог писца, пре но што је овај срп-
ски реалиста постао један од оних који је после 
Ђуре Јакшића под црним шеширом, животом и 
књижевним радом, заблистао у једном кратком 
друштвеном и културном времену и до дан данас 
остао савремен писац хумористичко-сатирич-
них портрета, сатиричних гротески, проницљив 
критичар… Упућивао нас је професор на текст 
„Радоје Домановић у београдском књижевном и 
политичком животу” …тамо ћемо срести младог 
Домановића, у романтичарском духу, са лепом 
валовитом косом, белом кошуљом и мисаоним 
погледом у даљину.

Уз помоћ историчара мр Дејана Обрадовића 
из Годишњака Музеја града Београда (књ. III — 
1956) фотографија је преузета за Сабрана дела I. 
Исту фотографију објавила је Кристина Шалуб 
(Christine Chalhoub) која је превела на француски 
језик Домановићева најпознатија дела: „Стради-
ја”, „Размишљање једног обичног српског вола”, 
„Укидање страсти”, „Мртво море”, „Данга”, „Вођа”, 
у књизи „Au fer rouge, Radoje Domanović”. 

После више деценија враћамо се младом Радоју 
Домановићу, поносни на дело Шумадинца који се 
смејао да не би плакао, чије је перо било оштро, 
као што написа у писму Ристи Одавићу: „Нећу се 
борити ни мачем, ни шарком пушком, већ пером, 

али имајте на уму да је моје перо 'силније' од маче-
ва светских освајача”.

Професор Димитрије Вученов био је велики 
посленик српског школства, културе, универзи-
тетске наставе и развоја филологије, оснивач и 
уредник многих научних часописа, аутор читанки 
за средње школе са професором Радмилом Дими-
тријевићем. Умро је у Београду, а почива у свом 
родном Вуковару.

Радоје Домановић рођен је 4. фебруара 1873. го-
дине у Овсишту, детињство провео у Јарушица-
ма. Домановић је био ђак гимназије у Крагујевцу 
од јесени 1883. до лета 1890. године. На Великој 
школи у Београду завршио је Филолошко-исто-
ријски одсек на Филозофском факултету 1898. 
године. Радио је у Врању, Пироту, Лесковцу и 
Београду. Боравио је у Минхену. Радио је као пре-
давач, писар Министарства просвете, шеф ко-
ректуре Државне штампарије, писац и уредник 
сатирично-политичког листа Страдија. Умро 
је у Београду 4/17. августа 1908. године

Насловна страна Зборника „Лако перо Радоја 
Домановића”

Проф. др Вученов посетио је Смедеревску Па-
ланку новембра 1977. године. У град на Јасеници 
довео га Миша Јевтић (Радио Београд). Био је 
гост Радио-новинске организације „Јасеница“. 
Директор те медијске куће Јован Ристић (отац 
Ненада Ристића театролога и уредника РТС-
-а) окупио је бивше студенте др Вученова. На 
фотографији су А. Ећимовић (карикатуриста, 
двоструки добитник „Пјера“), П. Цветковић, 
новинар РНО, мр С. Здравковић, директор Гим-
назије, З. Милојковић, проф. Школе ученика у 
привреди, Ј. Ристић, Ј. Милићевић, глумац, М. 
Радовановић, новинар, М. Чутурило, секрета-
рица Катедре за српску књижевност (у то време 
југословенске књижевности), проф. Димитрије 
Вученов, О. Којадиновић, новинар РНО и Д. Пау-
нић, уредник у РНО, који је студирао права.

Непознати фотографски снимак Радоја 
Домановића из млађих дана

Група српских књижевника пред крај 19. века,
С лева на десно, седе: Светозар Ћоровић, Слободан 
Јовановић, Сима Матавуљ, Алекса Шантић и Јанко 
Веселиновић; стоје: Миле Павловић, Анастасије 
Шола, Радоје Домановић, Светолик Јакшић, 
Милорад Митровић (у средини), Кисић, Риста 
Одавић и Јован Скерлић

Стварност

У додиру

Зеленог и плавог

Је обмана

Очи виде оно што виде

А разум схвата

Оно што жели

У чему је стварност

Кад је сад већ прошла

У невидљивом

У неразумљивом

У будућем

У нади

У тежњи

Мара Руег Петровић

Не пуштај

коње

нишаним

прагове

слутњи

не пуштај

зло ноћас

у мислима

кријем

ноћас

не пуштај

коње

слутим

крај...

(Драгана Чолић 

Биљановски, из збирке 

песама „Прагови 

слутњи“, издавач 

„Свет књиге“, Београд, 

стр.9)


