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Као из у зет но зна чај на лич ност, ко ја је те мељ но из ме
ни ла то ко ве кул тур не и дру штве не исто ри је Ср ба, Вук Сте
фа но вић Ка ра џић остао је упам ћен у књи жев ној, исто ри о
граф ској и до ку мен та ри стич кој ли те ра ту ри, као и у усме ној 
тра ди ци ји. Осо бе не при ро де и по ја ве, он је био за ни мљи ва 
и под сти цај на лич ност за при по вед но об ли ко ва ње, те о ње
му, ра зно вр сно и упе ча тљи во, збо ре мно ге анег до те. Вук је 
и лич но до при но сио на стан ку и рас про сти ра њу при ча о 
се би. Мно ге ау то би о граф ске бе ле шке и фраг мен ти, ра се
ја ни ди љем ње го ве ли те ра ту ре и пре пи ске, као и са др жа ји 
ка зи ва ни би о гра фу (Сре зњев ски 1987), по ста ли су део оп
ште гра ђе ко ју су по том пре но си ли ње го ви жи во то пи сци,1 
а мно штво тог ма те ри ја ла на ста ви ло је да жи ви и у усме ној 
при по вед ној тра ди ци ји. 

Ву ко ви би о гра фи на во де да је он ро ђен у се лу Тр ши ћу, 
у Ја дру, на Ми тров дан, 26. ок то бра 1787. го ди не.2 Ис под за
пад них вра та Са бор не цр кве у Бе о гра ду гроб му по кри ва 

1 Ку ла ков ски (1978), Рај ко вић (1950), Сто ја но вић (1987), По по вић 
(1987), Ша у лић (1988), До бра ши но вић (2006), Ми на Ка ра џић (2015), 
Ви те зо вић (2015).

2 Пре ма но вом ка лен да ру да тум Ву ко вог ро ђе ња на во ди се дво ја ко: 
6. и 8. но вем бра (о Ми тров да ну) (Сре зњев ски 1987: 11; До бра ши но вић 
2006: 11).
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пло ча на ко јој је укле са но да је „отац но ве књи жев но сти 
срп ске / ро ђен у Тр ши ћу 1787“ (Ми ли ће вић 1901: 178). Ме
ђу тим, у тра ди ци ји је пре тра ја ла и при ча ко ја тек до во ди у 
пи та ње да тум Ву ко вог ро ђе ња. На и ме, „ме се ца ју на 1856. 
био је Вук Ка ра џић у Но вом Са ду и том је при ли ком по хо
дио сво га ста рог при ја те ља Пла то на Ата нац ко ви ћа, та да
шњег вла ди ку но во сад ског. Пла тон је во лео ша лу и за ба ву 
за руч ком, а вр ло је че сто би ло раз го во ра о то ме ко ли ко 
је го ди на ово ме или оном ње го вом го сту. Ка ко је у то ку 
раз го во ра би ло при ме ће но да су па три јарх Ра ја чић и лорд 
Пал ме р стон вр шња ци (ро ђе ни обо ји ца 1784. г.), ре ћи ће 
вла ди ка за се бе, да је он три го ди не мла ђи од па три јар ха 
и за пи та ће Ву ка Ка ра џи ћа, ко ли ко је ње му го ди на? На то 
Вук Пла то ну од го во ри овим ре чи ма: ’то сам ја од Вас го
ди ну да на ста ри ји, јер ја сам се ро дио го ди не 1786’. До сад 
је го ди на 1787. ва жи ла као го ди на ро ђе ња Ву ко ва, јер та ко 
сто ји и у Ми ли ће ви ће вој ’Кне же ви ни Ср би ји’, (и у ’По ме
ни ку’), и у Су бо ти ће вој мно го ра ни јој ’Чи тан ци’, за ко ју су 
по да ци цр пе ни из уста – са мо га Ву ка Ка ра џи ћа. Сад ко је 
је тач ни је (1786. или 17873) те шко је пре су ди ти, по што обе 
ове ци фре по ти чу од са мо га Ву ка, а са мо јед на од њих мо
же би ти исти ни та. Шта се то у бу ду ће по ка же, а за сад не ка 
бу де са мо на го ве ште но“ (Ог ња но вић 1900: 54). 

Ка ко ро ђе ња и до га ђа ји ко ји пра те тај чин пред ста вља
ју ва жне мо мен те у би о гра фи ја ма ју на ка та ко већ и Ву ко во 
име но ва ње по ста је пред мет при по ве да ња ко је са др жи од
је ке ар ха ич них ве ро ва ња. Вук је ка зи вао Об ра ду Јо ви чи ћу, 
ко ме је доц ни је по ве рио на чу ва ње сво ја има ња у Тр ши ћу, 
да је отац Сте фан ње го во ро ђе ње ују тро огла сио пуц њем из 
пу шке. Ра до сној ве сти ода зва ли су се пр ви су се ди: Ба ња нац, 

3 У тек сту сто ји 1887. го ди на, али је ја сно да је гре шка (прим. Б. З.).
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До бри ло ви ћи и Ива но вић (Дра ги ће вић). Они су че сти та ли 
Сте фа ну. Пи ли су ка фу и ре ша ва ли су ко је име да да ју но
во ро ђен че ту. Ба ња нац је пред ла гао име Кр ста, јер ве шти це 
бе же од кр ста. На то по ро ди ља рек не да је стра шни је име 
– Вук. То су сви при хва ти ли (Ба ња нац 1997: 33–34). На и ме, 
пре Ву ко вог ро ђе ња, ње го ви ро ди те љи Сте фан Јок си мо вић 
и Јег да (кћи Си ме Зр ни ћа из Ник ши ћа у Ста рој Хер це го
ви ни) из гу би ли су пе то ро по то ма ка. По сум ња ли су да им 
ве шти це је ду де цу, па су одој че кр сти ли апо тро пеј ским име
ном – пре ма жи во ти њи ко ја жи ви у ја дар ским шу ма ма, јер 
се ве ро ва ло да ве шти це за зи ру од ву ка (Сре зњев ски 1987: 
12). У гла со ви том Срп ском рјеч ни ку (1818) Вук је за бе ле
жио на род но ве ро ва ње: „Вје шти ца се зо ве же на, ко ја (по 
при по ви јет ка ма на род ним) има у се би не ка кав ђа вол ски 
ду, ко ји у сну из ње изи ђе и ство ри се у ле пи ра, у ко кош 
или у ћур ку, па ле ти по ку ћа ма и је де љу де, а осо би то ма лу 
ђе цу“ (1966: 74). На кон ви ше од три де це ни је ве ро ва ње је 
и по том би ло увре же но. Свог пе ва ча, Сто ја на Ај ду ка, Вук 
је за те као 1820. го ди не у се лу Бру сни ци код го спо да ра Јо
ва на Обре но ви ћа, „где је био за тво рен, што је, до шав ши  
из ај ду ка, убио не ка ку ба бу, за ко ју је ми слио, да му је, као 
ве шти ца, де те изе ла“ (Ка ра џић 1986: 398). Под ви дом ис
тра ге ве шти ца, за бе ле жио је Вук, же не су му че не и уби ја не: 
„У Жа ба ри ма же ну Па вла Ста но је ви ћа Па у ну, као вје шти цу 
по за по ви је сти К[ара] Ђ[ор ђе вој] при ве за ли уз ра жањ, па 
је пе кли ме ђу дви је ва тре, па је нај по сли је, кад се ни је хтје
ла ода ти, спа ле, те из го ри згр нув ши оне обје ва тре на њу.  
– А Пе тра Јо ки ћа из То по ле ма ће ху, опет као вје шти цу, уби
ју из пи што ља и иси је ку но же ви ма“ (1969а: 218). У де тињ
ству, Вук је био све док спро во ђе ња и дру гих пра зно вер них 
од ре да ба оби чај ног на род ног пра ва. Пан та Ста ме нић из 
Тр ши ћа и Ми тар Ту фек чи ја из се ла Мој ко ви ћа у Ра ђе ви ни 
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ва ди ли су ма зи ју ка ко би се по све до чи ло да ли су кра дљив
ци или ни су. Вук ве ли да он ни је знао ни ти јед ног ко ји је ва
дио ма зи ју, а да се ни је оже гао, а ви део је да су оној дво ји ци 
не срећ ни ка ру ке из го ре ле док су из кљу ча ле во де ва ди ли 
уси ја на же зла (1966: 382)4. 

Упр кос не у слов но сти ма ше сто Сте фа но во де те ипак се 
одр жа ло у жи во ту. Ро ди те љи су при жељ ки ва ли да се умет
не на прет ке ко ји су би ли на гла су ју на ци, вој во де и до бри 
гу сла ри – ко јих је би ло оту да, ве ро ва ло се, што су де цу за
да ја ли мле ком из гу са ла (До бра ши но вић 2006: 5). Тр шић ки 
Ка ра џи ћи во ди ли су по ре кло из не гда шње ис точ не Хер це
го ви не, да на шње Цр не Го ре, од дроб њач ког брат ства из се ла 
Пет ни це под Дур ми то ром.5 Се о ба Ка ра џи ћа оту да по че ла је 
кра јем ау стротур ског ра та ко ји је у на ро ду остао упам ћен 
као Мла ти шу ми на бу на – пре ма срп ском обер ка пе та ну у 
ау стриј ској вој сци, Ста ни ши Мар ко ви ћу Мла ти шу ми, ро
дом из Ку ча. О тим зби ва њи ма све до чи за ни мљи ва анег до
та. Мла ти шу ма је 1729. го ди не до шао у Ку че и по бу нио је 
Ср бе. Узда ју ћи се да ће пр о те ра ти Тур ке, они поч ну од ње га 
да тра же тур ске ку ће, не ко за тра жи њи ву, не ко во де ни цу 
итд. и он сва ко ме об рек не; али не ка кав поп Ко сто, или као 

4 По све до чен и у Ду ша но вом за ко ни ку оби чај ва ђе ња ма зи је опи
сао је Вук: „У Ср би ји и сад ка што ва де ма зи ју, т.ј. кад на ка кво га чо ве ка 
ре ку да је што украо, а он се од го ва ра да ни је, он да уз ва ре пун ка зан 
(или ве ли ки ко тао) во де, па у ону вре лу во ду мет ну ко мад вру ћа усја ла 
гво жђа (или ка мен), а онај, на ко га ве ле да је украо, за су че ру ка ве, па 
об је ма ру ка ма из ва ди оно гво жђе из во де. Ако он бу де украо оно што 
на ње га го во ре, не ће се оже ћи ни ма ло, ако ли бу де украо, из го ре ће му 
ру ке“ (1966: 382; Љу бин ко вић 2014: 285).

5 Ка ра џи ћи су се до се ли ли у Пет ни цу око 1640. Пре ма пре да њу 
они су ста ри ном из пле ме на Ва со је ви ћа, из Цр не Го ре, из Ло па та крај 
Ли је ве Ри је ке, ода кле су се исе ли ли кра јем 16. или по чет ком 17. ве ка, 
по што су ту да про др ли Тур ци (До бра ши но вић 2006: 5).
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што су га Тур ци зва ли, Ко стро, слу шав ши та иска ња и об
ри ца ња, пру жио је Мла ти шу ми рас кри ље ну ка пу и рек не: 
„Ја сам, го спо ди не, стар, ни ти ми тре ба тур ска ку ћа ни во
де ни ца, ни њи ва, не го ми дај што ов ђе го то во“. Мла ти шу ма 
из ва ди не ко ли ка ду ка та и ба ци му у ка пу. По што Мла ти шу
ма, за тим, по бег не на траг и ни ко ни шта не до би је до поп 
Ко сто што му је да то у го то ви ни, оста не по сло ви ца у оном 
кра ју: „Го то ви ну, као и поп Ко сто (хо ће, иште)“ (Ка ра џић 
1965: 80; Са мар џи ја 2011: 258–259). 

Ве ро ват но да је и Ву ков де да Јок сим, зва ни Бан ду ла, 
син То ме Ка ра џи ћа, при стао бу ни, па је по ње ној про па сти 
из бе гао из за ви ча ја (Сре зњев ски 1987: 11; Ка ра џић М. 2015: 
11). Ме ђу исе ље ни ци ма би ло је че тр де се так по ро ди ца. Кон
цем че твр те де це ни је 18. ве ка ве ћи на њих се за у ста ви ла крај 
ре чи це Же ра ви је у Тр ши ћу. Јок сим Бан ду ла за те као је се ло 
по све пу сто. Зе мља је би ла за пар ло же на, јер је до ја ко шње 
жи те ље по се ти ла ку ма. Та ко су Ја дра ни сво ја та ли ку гу, не 
би ли је уми ло сти ви ли, јер се у Ср ба кум ство не од би ја.6 
Но, она је не ми ло срд но по мо ри ла и „ста ро и мла до“ (Сре
зњев ски 1987: 10). 

Јок сим се ску ћио уврх Тр ши ћа, ме ђу бр ди ма. Ку ћа у ко
јој се Вук ро дио би ла је по кри ве на да ска ма и ни чим се ни је 
раз ли ко ва ла од дру гих да шча ра у Тр ши ћу. Баш пред ку ћом 
био је из вор кра сне во де; ма ло ви ше би ла је оче ва ка ча ра 
и ви ше ње дру ги из вор. Во ду с овог из во ра Ву ков отац био 
је на вео у та бар ку ка да је пе као ра ки ју. Због те хлад не во де, 
би ло је по зна то да је Сте фан увек имао нај бо љу ра ки ју у це
лом Тр ши ћу (Ми ли ће вић 1890: 58). Сте фан се по том за и мао 

6 По сло ви ца „Ку ми ћеш ку гу да те умо ри (ако то и то бу де)“ све до чи 
да се ку га, као из ба ви лац од пат њи, сво ја та ла и да би скра ти ла жи вот 
(Ка ра џић 1965: 169).
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у Тр ши ћу. Сте као је знат но има ње с обе стра не Же ра ви је. 
Кр чио је шу ме и са дио је шљи ве, тре шње и кру шке. Ње гов 
је био шљи вик у Ми ће вој ко си у по то ку, као и ви но град с 
оне стра не бр да ко ји је ку пио од Жи ва не То до ро ве. Њи хов 
је био и ви но град у Пар ло зи ма, ку да је Сте фан на ка ле мио  
око пу та кру шке та ку ше, а две су им оско ру ше би ле по са
ђе не на пу ту пре ма ви но гра ду ка ма лој Бо би ји. Уз га ја ли 
су и бо стан, ко ји је чу вао Ву ков де да Јок сим. Мле ле су и 
њи хо ве во де ни це, јед на ни же Ђо ко ве ку ће, као и гор ња и 
до ња во де ни ца у План ди шту (Ба ња нац 1997: 37–38). Же
ра ви ја у Тр ши ћу „не пре си ше ниг да“, за пи сао је Вук, „но на 
њој два ка ме на ниг ђе не мо гу мље ти, а кад је су шна го ди на, 
он да и је дан ме ље на уста ву, и он да ис под Ку јун џи ћа ку ће 
ста не у ви ро ве и до ље пре ко Ло знич ког по ља пре су ши са 
свим“ (1975: 565). Спо ме ну ти тр шић ки то по ни ми на ла зе се 
за бе ле же ни и у јед ном Ву ко вом сво је руч ном по пи су ко ји 
се на шао у ње го вој оста ви ни (До бра ши но вић 2006: 7–8). 

Цу ца ју ћи ма лог Ву ка на ко ле ни ма уку ћа ни су га за ба
вља ли пе сми цом: 

Цу цу, цу цу на ко њу,
Ву ци т’ мај ку за ко љу
У ше ни ци у по љу!
Не мој’, ву ци, за Бо га!
Мај ка ми је дра га,
Си су ми је  да ла,
Дру гу ре кла да ти,
Кад по ђе мо спа ти. 

(Ка ра џић 1975: 207)

Ме ђу тим, сма тра се да су сви, чак и Јег да, би ли не за до
вољ ни Ву ко вом не жни јом при ро дом и сит ним ра стом. Пр ви 



11

МАЛЕ ПРИЧЕ О ВУКУ КАРАЏИЋУ

Ву ков би о граф7, Из ма ил Ива но вич Сре зњев ски, бе ле жи да 
је мај ку је ди ло то што је се дам на е сто го ди шњи Вук остао 
не у гле дан спрам сво га уз ра ста, али те ши ла ју је по сло ви ца: 
„Ду кат је ма ли но вац, али ври је ди ви ше од та ли је ра“ (1987: 
15). За ни мљи во је да се ова по сло ви ца не на ла зи ме ђу Ву
ко вим „у оби чај узе тим ри је чи ма“ (1965). По то њи Ву ков 
би о граф, Ми о драг По по вић, ис ти че да је мај ка за не ма ри
ва ла Ву ка и да је она ви ше ма ри ла за дру гог си на, Ми хај ла, 
ко ји се уско ро ро дио. „О ма те рин ској љу ба ви ни је на пи сао 
ни је дан ред. Уме сто то га, на је дом ме сту ре као је ка ко Ник
ши ћан ке ’ви ше ми сле о ју на штву не го о љу ба ви’. Ка да му је 
два де сет и ви ше го ди на по мај чи ној смр ти, у да ле ком Бе чу, 
умр ла та шта на пи сао је ка ко је њу, ту ђин ку, Не ми цу, ви ше 
во лео но мај ку“ (По по вић 1987: 9; Ша у лић 1988: 16). Ме ђу
тим, ни су без то пли не Ву ко ве ре чи у Пред го во ру Срп ског 
рјеч ни ка (1818) да је он ту књи гу пи сао хер це го вач ким на
реч јем за то што се та ко го во ри он де где је он ро ђен и да је 
та ко „нај при је од мај ке и оца на чуо го во ри ти“ (1966: XVII). 

За раз ли ку од ста си тог мла ђег бра та ко ји се већ са 
пет на ест го ди на бо рио у Пр вом срп ском устан ку, Вук је, 
ме ђу тим, по ка зи вао друк чи је скло но сти. У Ву ко вом жи во
то пи су, ко ји је Ву ко ва кћи Вил хел ми на Ми на по сла ла око 
1882. фран цу ском но ви на ру Ан ри ју Аблеу, на во ди се да је 
тек ше сто го ди шњи Вук вр шљао по Тр ши ћу са са ви је ном 
ко ром бре зо вог др ве та, ски дао је њен бе ли, ме ка ни са став 
и пре са ви јао га је у „књи гу“ (пи смо), те је из ње ко ба ја ги 
чи тао и пе вао, она ко као што је то чуо да чи не ка лу ђе ри 

7 Пр вим Ву ко вим би о гра фом, у ства ри, мо же мо да сма тра мо 
Јер не ја Бар то ло ме ја Ко пи та ра, ку сто са Двор ске би бли о те ке и цен зо ра 
сло вен ских књи га у Бе чу, ко ји је Ву ко ве би о граф ске по дат ке ви ше пу та 
на во дио у цен зор ским обра зло же њи ма и у из ве шта ји ма беч кој по ли ци ји 
(До бра ши но вић 1986).
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у обли жњем ма на сти ру, у ко ји га је во дио по бо жни отац 
(Ка ра џић М. 2015: 11; Ка ра џић 1986: 404). У Тро но ши, за ду
жби ни кра љи це Ка та ли не, же не кра ља Дра гу ти на Не ма њи
ћа, а пре ма на род ном пре да њу за ду жби ни бра ће Ју го ви ћа, 
Ву ку се за на век уре зао је дан при зор. У ма на стир ској цр кви, 
по све ће ној Ва ве де њу пре све те Бо го ро ди це, с де сне стра не 
код две ри био је „на мо ло ват го ста рац, ко га су гу је опа са
ле, те га ко љу и пи ју му си се“. О тој стра вич ној пред ста ви 
ка зи вао му је отац да се онај ста рац звао Бо га ти Га ван и да 
је по ред свег свог пре ве ли ког бо гат ства био твр ди ца и не
ми ло стив, па га је Бог за то она ко осу дио (Ка ра џић 1966: 81; 
1975: 155; Pe šić, Mi lo še vićĐor đe vić 1984: 87–88). 

Прем да су ка зи ва ња о Ву ко вом ра ном опи сме ња ва њу, 
те шко ло ва њу у Ло зни ци и Тро но ши, као и за тим у Срем
ским Кар лов ци ма, ма хом до вољ но по зна та, ипак их је ну
жно по но ви ти због пре глед но сти и пот пу но сти рас по ло
жи ве и ра зно вр сне пи са не и усме не гра ђе. 

Вук је ве о ма ра но на у чио да пи ше и сри че че тр де сет 
че ти ри сло ва сло вен ске азбу ке, та ко да се он, ка ко је ка зи вао 
Сре зњев ском, „чак и не се ћа кад је био не пи смен“ (1987: 12). 
Пр ви учи тељ био му је стриц Јеф та Са вић Чо трић, тр го вац. 
Он раз му ти ба рут у во ди, узме ко мад хар ти је за па тро не (фи
ше ци), па ста не да пи ше сло ва и да те ра Ву ка да их учи. Вук 
је по на вљао: аз, бу ки, вје ди, гла го ле итд. Пре ма већ спо ми
ња ном жи во то пи су ко ји је са ста ви ла кћи Вил хел ми на Вук 
је по бре зо вој ко ри пи сао сло ва со ком зре лих ку пи на (2005: 
11; Сре зњев ски 1987: 12). Тек мно го доц ни је Јеф та је до ба вио 
ма лом Ву ку „не ка кав бу квар, мо жда мо сков ски, са сли чи ца
ма, од ко јих је Ву ка нај ви ше за ни ма ла не ка ква чуд на пти ца“ 
(Сре зњев ски 1987: 12). Ле кар, исто ри чар, пу то пи сац и ау тор 
не кро ло га у ви ду Ву ко ве би о гра фи је, Сиг фрид Ка пер, пи ше 
да је Јеф та до нео Ву ку „не ка кву ис це па ну ста ро сло вен ску  
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ли тур ги ју да га на у чи оно ли ко ко ли ко и сам зна“ (1964: 275). 
Без об зи ра на то да ли је Вук учио сло ва из ру ско сло вен ског 
или срп ско сло вен ског бу ква ра, та књи га по ста ла је ње гов 
„ода ни пра ти лац“. Че сто је ишао се лом или пу тем и чи тао 
бу квар. Ни је про пу штао ни ког од ко га се на дао да ће до би ти 
од го вор, а да га не за пи та да ли до бро чи та ово или оно. „Чим 
би ви део та квог чо ве ка, би ло тр гов ца, би ло по па или ка лу ђе
ра, са мо да ни је Тур чин – што се мо гло ла ко по зна ти по оде лу 
– ски нуо би пред њим ка пу, по љу био га у ру ку и мет нуо му 
бу квар пред очи: ’мо лим те мај сто ре’ (ако је то био тр го вац) 
или ’ду ов ни че’ (ако је био ка лу ђер), ’мо лим те ка жи ми’. За
тим би опет по љу био у ру ку, ре као ’фа ла’, – па на ста вио по на
вља ти свој бу квар. Де ша ва ло се и та ко, осо би то с тр гов ци ма, 
да је на сво ју мол бу Вук до би јао са мо ова кав од го вор: ’Бог ме, 
син ко, не знам ни ја’ (Сре зњев ски 1987: 13). При ли ком по
се те род ном ме сту, слич но ће Вук ка зи ва ти и 1855. го ди не, 
у дру штву с де вет на е сто го ди шњим си ном Ди ми три јем. На 
пу ту ка Ло зни ци, „на бре гу ви ше точ ка (че шле) има ве ли ки 
ле штар и дру га шу ма. Ту Вук уста ви ко ња и са че ка све нас 
ко ји смо та ко ђе пу то ва ли на ко њи ма. Кад се при ку пи смо, он 
ре че: ’Ов дје сам чу вао ко зе, па док оне план ду ју, ја па зим да 
ви дим ка кво га пут ни ка ва ро ша ни на, или по па или ка лу ђе ра, 
и чим спа зим ко га у пла вим чак ши ра ма, стр чим на пут, и, 
по ка зав ши му свој бу квар, упи там да ми по ка же ка ко се зо ве 
ово или оно сло во. Ну нај че шће сам до би јао од го вор: ’Бог ме, 
син ко, не знам ни ја!’ А кад ви дим по па или ка лу ђе ра био 
сам си гу ран да зна; и они би ми по ка за ли, а ја бих по сли је 
ту вио и му чио се“ (Ми ли ће вић 1890: 59).

Го ди не 1795. или 1796,8 ка да је Ву ку би ло око осам го
ди на, је дан Тр ши ћа нин, не ки Гр гу ре вић, отво ри ма лу шко лу 

8 О да ти ра њу: Сре зњев ски 1987: 13.
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у ва ро ши ци Ло зни ци. Пре ма по то њим ка зи ва њи ма то је 
био Гр гур Гр гу ре вић. У се ћа њи ма је осо би то остао упам ћен 
ње гов син Фи лип, у ка лу ђер ству Фи ли мон. Он је био игу
ман ма на сти ра Тро но ше, а стре љан је 1844. због уче шћа у 
Ка тан ској бу ни (Ба ња нац 1997: 18, 30, 34). У јед ну од пр вих 
оно вре ме них при ват них шко ла Сте фан упи ше и Ву ка (Ка
ра џић М. 2015: 12). На о чи тог ло знич ког ма ђи сто ра, ка ко 
су он да на зи ва ни учи те љи, за дир ки ва ли су пе сми цом, ко ју 
је Вук упам тио: 

Ма ђи сто ре, мо ја мед на уста ута!
Оста ла ти тво ја шко ла пу ста пу та!
Пу штај ђа ке на ди вор со ка ке. 
   (Ка ра џић 1975: 215; 1969: 119)

За вре ме Ву ко вог шко ло ва ња у Ло зни ци још је био оби
чај да се ђа ци у су бо ту по сле под не ту ку без ика кве кри ви
це, па „ако је ко ји онај дан, ма кар и по сли је под не, био би јен 
за лек ци ју или за дру го што, то му се ни је при ма ло у ра чун, 
не го је мо рао и по дру ги пут оби ча ја ра ди би ти би јен“. Оту
да је оста ла по сло ви ца: „Су бо та ђач ка бу бо та“ (Ка ра џић 
1965: 270; Чај ка но вић 1973: 17–31). Те школ ске го ди не, на 
Бо го ја вље ње, Вук је у по вор ци са Ло зни ча ни ма, по пом, учи
те љем и оста лим ђа ци ма ишао иза ва ро ши на је дан то чак 
ко ји се звао Да ни ло ва во да, „и то без ли тур ђи је, јер ка ко 
ни је су има ли цр кве, ни оста ле опра ве она им се ни је ни 
слу жи ла“ (Ка ра џић 1972: 168). Соп стве но шко ло ва ње Вук 
је ви ше стру ко опи си вао. Он да шњи ђа ци, ве ли Вук, мо ра ли 
су да се де и уче од ју тра до мра ка у шко ла ма. На пу шта ли су 
је са мо због од ла ска на ру чак. По чи ња ли су да уче из ру ко
пи са, јер су штам па ни бу ква ри, по пут Ву ко вог ко ји је до био 
од ро ђа ка, би ли рет кост. По што ко ји ђак та ко из ру ко пи са 
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из у чи бе ка ви цу (сри ца ње из бу ква ра) он да пре ђу на сло вен
ски ча сло вац. По што ђак про чи та не ко ли ко пу та ча сло вац, 
он да узме псал тир, а ко ји из у чи и про чи та не ко ли ко пу та 
псал тир, „онај је већ из у чио сву књи гу; он да је мо гао би
ти, ако је хтио, поп, ка лу ђер, ма ђи стор, про та, ар хи ма дрит,  
ако је имао до ста но ва ца, и вла ди ка“. У шко ла ма је вла да ла 
то ли ка бу ка да се ни шта ни је мо гло ра за бра ти, јер су сва 
де ца мо ра ла да ви чу углас чи та ју ћи сва ко сво је (Ка ра џић 
1969: 841). По но вив ши бе ка ви цу (азбу ку), Вук поч не да учи 
ча сло вац и већ га је био са вла дао и тек што је тре ба ло да 
пре ђе на псал тир, опет се по ја ви ку га у Ја дру. Она „до ђе 
гла ве мно гим у Ло зни ци, рас те ра уче ни ке, па и Ву ка оте ра 
ку ћи“ (Сре зњев ски 1987: 13–14). Сти хо ви већ спо ме ну те 
пе сме као да су на го ве сти ли суд би ну Гр гу ре ви ће ве шко ле. 
Алу ди ра ју ћи мно го доц ни је на Ву ко во мр ша во и не срећ но 
шко ло ва ње, ње гов нај же шћи је зич ки и књи жев ни про тив
ник, Јо ван Ха џић (Ми лош Све тић), ру гао се Ву ку, на зи ва
ју ћи га „ло знич ким псал тир цем“. 

По што се ку га ни је про ши ри ла и у ло знич кој око ли ни, 
Сте фан је при че као дватри ме се ца, па је де се то го ди шњег 
Ву ка по слао у дру гу шко лу – у ма на стир Тро но шу. Вук је 
опи сао ма на стир ско шко ло ва ње: „Код сва ког на ма сти ра 
има по не ко ли ко ђа ка, па ко ји су ма ло ма њи, они чу ва ју 
ље ти ко зе, ов це, ја ри ће, ја гањ це, сви ње; са де и пли је ву лук; 
иду уз плуг; ку пе си је но, шљи ве и. т. д. а ве ћи иду с ка лу ђе
ри ма по пи са ни ји; а зи ми по што до не су др ва (обич но је да 
сва ко ју тро и ве че иду у др ва), и на по је ка лу ђер ске ко ње, 
а ма њи по чи сте со бе“, па се ску пе „у ка ку со бу (ко ја се у 
Тро но ши зва ла џа га ра) те би им ка кав ка лу ђер или ђа кон 
по ка зи вао да уче ча ти ти, или би сва ки учио код сво га ду
хов ни ка. Мно ги ље ти за бо ра ве што зи ми на у че: и та ко су 
гдје ко ји учи ли по 4 по 5 го ди на па још ни је су зна ли ча ти ти“ 
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(1966: 920; 1969: 841). Из тих да на Вук је ка зи вао анег до ту. 
„Кад сам био у ма на сти ру Тро но ши, слу жио сам као ђа чић 
јед ног ка лу ђе ра, и дво рио га при руч ку. Ка лу ђер је сам се
би лио ви но у ча шу, а ме ни би са мо вик нуо: ’Ди је те! улиј 
ма ло и во де; ја не пи јем без во де!’ ја бих по хи тао да ули јем 
во де, али је ду хов ни ко ва ча ша сва кад би ла та ко пу на ви на, 
да во де ни је мо гла при ми ти ви ше од не ко ли ко ка пи! Кад се 
ова ко пре пу на ча ша пре ли је, ка лу ђер ме је ка рао и – Бо га 
ми – ту као!“ (Ми ли ће вић 1890: 58).

Прем да је Вук у тро но шкој шко ли ви ше био слу га не го 
ђак опет ни је дан гу био. О то ме све до чи ве ли ки број ре чи 
цр кве ног по ре кла ко је је Вук унео у Срп ски рјеч ник из 1818. 
го ди не (По по вић 1987: 15). У Тро но ши је бо ље упо знао ар
хи ман дри та Сте фа на Јо ва но ви ћа. Го ди не 1828. Вук је об ја
вио са же ту би о гра фи ју овог гла со ви тог и од ва жног игу ма на 
и ве ли ког за штит ни ка на ро да ко га је из бо ја зни да шу ру је 
с Нем ци ма отро вао звор нич ки па ша 1799. го ди не, да кле, 
дветри го ди не по што је Вук на пу стио ма на стир (Ка ра џић 
1969б: 411–412). Понекад је уз тро но шког ар хи ман дри та као 
мо мак ишао и хај дук Ми ха и ло Ши шо из тро но шког пр ња
во ра. Већ у де тињ ству Вук се ди вио хај ду ци ма. Он пам ти 
да је Ши шо имао „вр ло до бро и ли је по оруж је“ (Ка ра џић 
1969г: 800). За ни мљи во је да Вук не спо ми ње Тро но шки ро
до слов, ру ко пи сну исто ри ју Ср ба ис при ча ну пре ма слич ним 
ро до сло ви ма, али мо гао је да га чи та, јер је мо нах Јо сиф 
за вр шио ње го во пи са ње ко ју го ди ну пре Ву ко вог до ла ска 
у ма на стир (Ви те зо вић 2015: 44).

Ме ђу тим, ка да Сте фан схва ти да се ње гов син за ни ма 
ма на стир ском сто ком, а да рет ко учи, он да он ре че Ву ку: 
„Хо ди ку ћи, те чу вај на ше ко зе“ (Сре зњев ски 1987: 14). По
што је Вук по стао па стир, ко зе је че сто чу вао са дру гом Мак
си мом (Ми ли ће вић 1890: 58). Са њим и са оста лом де цом из 
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Тр ши ћа он се, из ме ђу оста лих за ба ва, играо „зе ца“, за тим 
„на ти ка са ли са“ или „на ти ка са ли си це“. Шест де це ни ја 
ка сни је Вук је по сма трао по то њу игру у Цр ној Го ри, где се 
она на зи ва ла „фус“ (Ка ра џић 1969г: 798; 1972: 345, 354, 495). 

У Ву ком су сед ству жи ве ла је Ру жа. Њен се отац звао 
То дор, а ма ти ње на би ла је, пре ма Ву ко вим ре чи ма, нај леп ша 
же на у Тр ши ћу, „пра ва ги зда, и уме ла се ки ти ти уку сно“. 
Ру жа је за Ву ка би ла пр во „љуп ка де вој чи ца, а по сле и љуп ка 
де вој ка“. Ра сли су за јед но и она се сви ђа ла Ву ку, а мо же би ти 
да се и он њој до па дао. Прем да је из ме ђу де ча ка и де вој чи це 
то би ло нај о бич ни је се о ско при ја тељ ство, њи хо ви ро ди те
љи су на то гле да ли друк чи је. Ру жин отац го во рио је Ву ку: 
„Да ћу ти дје вој ку.“ Ма да се Вук љу тио због то га, ро ди те љи 
су се њи хо ви већ опри ја те љи ли (Сре зњев ски 1987: 18–19).

По ред до ма ћих оба ве за и деч је игре, Вук је на ста вио 
са мо стал но да учи. Об на вљао је гра ди во, али је чи тао и 
по не што но во, јер му је отац ку пио де ла Ви кен ти ја Ра ки
ћа Пјесн исто ри че ска ја о жи ти ји свја то го и пра вед на го 
Алек си ја че ло ве ка бо жи ја (Бу дим, 1798) и Жер тва Авра
мо ва и со бо се до ва ни ја гре шни ка с бо го ма тер ју (Бу дим, 
1799), те и ме се цо слов и треб ник (Сре зњев ски 1987: 14–15).  
У па стир ској до ко ли ци, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић је сма трао 
да је Вук већ та да по чео да за пи су је на род не пе сме, при че  
и по сло ви це (Ми ли ће вић 2005: 548; Ку ла ков ски 1987: 40). 
Прем да за та кво твр ђе ње не ма мо по твр да, из ве сно је да је 
Вук у том пе ри о ду био на из во ри шту на род ног ства ра ла
штва. Слу шао је мно штво на род них пе са ма и при ча. Не
ке од њих је и до бро упам тио. У Пред сло вију Пје сна ри це 
(1814) пи ше: „Ја прем да ни је сам пје вач; али сам ове пје сне 
за пам тио, кад сам јошт при је 12 го ди на, у нај срећ ни е му 
со сто ја ни ју смерт ни, ов це и ко зе чу ва ју ћи жи вио. Да клем 
кад сам ја у ме сту ро ђе ња мо е га (у се лу Тр ши ћу у Ја дру) 
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ово ли ко пје са на чуо, и без ни ка ко ва на мје ре ња за пам тио; 
то је на рав но, кад би се тко по тру дио, да би мо гао са бра ти 
ве ли ку књи гу, ка ко год што је Ро си ски пје се ник“ (1965б: 
42). Уо чи Бо жи ћа, у Тр ши ћу, ишла су мом чад од ку ће до 
ку ће и пе ва ли су ко ле дар ске пе сме. Вук се опо ми ње да је у 
јед ној од ова квих пе са ма слу шао да се же ли да кра ве бу ду 
мле ч не, да на му зу пун ка бао мле ка (Ка ра џић 1972: 156). 
По сма трао је Тр ши ћа не ко ји уби ју ву ка, на би ју му су ву ко
жу на мот ку, па иду с њо ме од ку ће до ку ће те про се ву ну и 
пе ва ју (Ка ра џић 1975: 438). Упам тио је и по вор ке кр сто но ша 
ко је су се кре та ле у Тр ши ћу на дру ги дан Тро ји ца (Ка ра џић 
1972: 174). Као де те слу шао је пе сму о Јан ку ко ји је стао да 
рас пи ње ча дор „код зе ле на у го ри је зе ра“, па му за пре ти ла 
ви ла да то не чи ни. Ка да се он упла шио, Се ку ла га је хра
брио и по тра жио му је „два рон ца ју на ка“, „два би је ла рта“ 
и „два си ва со ко ла“, да жи ву ви лу ухва ти. Ка да је Јан ко то 
дао, Се ку ла је ис пу нио обе ћа ње, ухва тио је и са вла дао је 
ви лу (Ка ра џић 1975: 198). Гла со ви ту пе сму „Смрт Оме ра  
и Ме ри ме“ Вук је слу шао од мно гих же на и де во ја ка у Ма
ђар ској и имао је ви ше ње них пре пи са, али ни јед на му се 
ни је сви де ла та ко као вер зи ја ко ју је пр ву пут чуо у Тр ши ћу 
1803. го ди не од јед ног тур ског Ци га ни на из Бо сне ко ји ју је 
уз гу сле пе вао (Ка ра џић 1975: 242). 

У обли жњем се лу, у Бе го вој Ље шни ци у Ја дру, Вук је 
по сма трао нео би чан при зор. Тур ци су мир но се де ли, а Ср би 
су око ло њих игра ли и под ви ки ва ли:

Опа цу па да нас сју тра,
На ше но ге, Тур ска зе мља;
За то Тур ци и не ма ре,
Си ле не ба ше гов на је ду,
А су ба ше та сла и шу. 
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Вук за кљу чу је да та кве увре де у ко лу ни ко за сра мо ту 
не при ма, али се ван ње га не сме ју ни по ме ну ти (1966: 611).

При се ћао се Вук и оста лих ша љи вих пе са ма ко је су 
кру жи ле у Тр ши ћу у вре ме ње го вог де тињ ства. Илу стру ју ћи 
при ме ну ре чи па ра мен та на вео је сти хо ве:

У на ше га чи че па ра мен те
Три ар до ва у по дру му пр де:
У јед но ме ниг де ни шта не ма,
У дру го ме (за бо ра вио сам шта је),
А у тре ћи пр ни па за вр ни.

(Ка ра џић 1969а: 488)

Осим у се лу Вук је био окру жен гу сла ри ма и пе ва чи ма 
и у по ро ди ци. Од ра стао је у ку ћи у ко јој су сви му шки чла
но ви, као и ко ји дру ги раз лич ни на мер ни ци Хер це гов ци, 
по це лу зи му пе сме пе ва ли и ка зи ва ли, при пи ја ју ћи чу ве ну 
Сте фа но ву ра ки ју (Ка ра џић 1986: 410). Вук је 1815. го ди не у 
Кар лов ци ма од оца за пи сао пе сму „Ди о ба Јак ши ћа“, ко ју је 
доц ни је на не мач ки је зик пре вео Ја коб Грим и ко ја се ве о ма 
до па ла не мач ком пе сни ку Јо ха ну Вол фган гу Ге теу (Ка ра џић 
1972: 245; 1988: 287, 308). Но, ка ко Вук твр ди, Сте фан ни је 
ма рио за пе сме, не го их је знао са мо оно ли ко ко ли ко их је, 
го то во не хо ти це, упам тио од оца Јок си ма и од бра та То ме 
„ко ји су не са мо мло штво пе са ма зна ли и ра до ји пе ва ли и 
ка зи ва ли, не го и пе сме спе ва ва ли“. Под ста рост Ву ков де да 
Јок сим спе вао је „мло ге сми је шне пе сме“, чи је је де ло ве Вук 
на вео у Пред го во ру пр вој књи зи На род них срп ских пје са ма 
(Лај пциг, 1824), а и ње гов син То ма, од но сно Ву ков стриц, са
ста вљао је пе сме. О то ме Вук пи ше у „ра чу ну од ју нач ки пе
са ма“, у Пред го во ру че твр те књи ге На род них срп ских пје са ма 
(Беч, 1833): „Све оне пе сме, ко је су спо ме ну те у пред го во ру  
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к пр вој књи зи од стра не XX. до XXVII. спе вао је мој дед 
Јок сим; а си на ње го вог То му ја сам 1803. го ди не гле дао, ка
ко ра де ћи пољ ски по сао шап ће и спе ва ва пе сму о смр ти 
Сма илбе га Бег за ди ћа, ко ји је пре 45 да на био по ги нуо, па 
се дав ши да се од мо ри, до зо ве ме не к се би, и сме ше ћи се 
ста не ми је ка зи ва ти. Ја сам ову пе сму, ко ли ко сам је од 
ње га упам тио, на пи сао још 1814. го ди не“ (1986: 404–405). 

Вук Ка ра џић је из ри чи то ис ти цао да он ни је пе вач и 
да ни ка да ни је са ста вио ни јед ну пе сму. Ка да му је при ја
тељ и ру ски пу бли ци ста Ни ко лај Ива но вич На де ждин, у 
сеп тем бру 1847. го ди не, на пи сао пи смо у де се тер ци ма, Вук 
је жа лио што му не мо же от пе ва ти ка ко и при сто ји, јер 
он не уме да пра ви сти хо ве (Ка ра џић 1993: 838–840; 842).  
У љу бав ном за но су то ком 1814. го ди не Вук ни је Ани Кра ус 
по све тио соп стве не сти хо ве већ јој је из Срем ских Кар ло ва
ца по слао пе сму не ког не мач ког пе сни ка (Ка ра џић 1987пр.: 
199). И Ми лош Све тић је из ри чит: „По чем он [Вук] ни ти 
је сам по е та“ (Ка ра џић 1969: 334). Ме ђу тим, пре ма јед ном 
ка зи ва њу, Вук је са ста вио ша љи ву пе сму о до га ђа ју из Тр
ши ћа. На во де ћи ка ко пе сме у на ро ду по ста ју, у Пред го во ру 
пр вој књи зи На род них срп ских пје са ма (1824), Вук пи ше 
ка ко је спе ва на пе сма не ком Ми тру Ми ја и ло ви ћу (Тер зиј
ћу) из Тр ши ћа и ка ко је он због те пе сме оти шао Тур ци ма, 
по тур чио се и до шао до ве ли ког чи на и бо гат ства. Вук ту 
о се би не збо ри ни јед не ре чи, већ твр ди да су Ми тру ту 
пе сму по че ла „мом чад по све му се лу пје ва ти“ (1975: 564). 
Ме ђу тим, Ив ко По по вић, окру жни про та у Ло зни ци, ко ји 
се са Ву ком са ста јао сва кад ка да је овај до ла зио у Ло зни цу, 
уве ра ва да је Ми тру ту пе сму спе вао сам Вук. Пре не го што 
је об ја вио за ни мљи во ка зи ва ње Ми лан Ђ. Ми ли ће вић под
се тио је про ту Ив ка на оно што је Вук за бе ле жио у пр вој 
књи зи На род них срп ских пје са ма о том слу ча ју, од но сно да 
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је та мо ак тер пе сме био Ми тар, али му је он од го во рио да 
се се ћа ка ко је Вук то га чо ве ка име но вао Па влом. „Би ја ше у 
Тр ши ћу“, при чао је Вук г. про ти Ив ку, „не ки Па вле Чо трић, 
си ро мах чо век, а при ли чан не рад ник. То ме Па влу умре же
на, и он, с не ко ли ка дру га, оде у се ло Грн ча ру да про си не ку 
удо ви цу Ан ђе ли ју. Ан ђе ли ја их од би је. То се раш чу је по 
Тр ши ћу. Ја сјед нем и сро чим о то ме ша љи ву пје сму. Кад 
Па вле, јед но ве че, до ђе на ка зан мо је га оца, ја узмем гу сле, 
и пред њим и сви ма дру ги ма ис пје вам ову пје сму: 

Ми ли Бо же, чу да го ле мо га!
Ви но пи је од Чо три ћа Па вле
У Тр ши ћу се лу ма ле но ме.
С Па влом пи ју три че ти ри дру га. 
Кад од вин ца ће ив за до би ше,
И уда ри еглен у дру жи ну, 
Дру жи на је Па влу бе сје ди ла: 
’Мо ре, Па вле, да од Бо га на ђеш,
Што се бо лан, оже ни ти не ћеш,
Удо ви цом ил’ ђе вој ком мла дом?
Ђе за про сиш, сва ки ће ти да ти.
Та ко, бра те, жи вље ти не мо реш.
Љу ба ти је вјер на пре ми ну ла
А ђе чи це имаш, Бо гу хва ла, 
Њи ма тре ба из ме та чи ни ти!’
Дру жи ни је Па вле го во рио:
’Хва ла ва ма, бра ћо и дру жи но,
На та ко ву ва шем раз го во ру,
И сам ви дим, же ни ти се мо рам,
Ну је му ка и не во ља љу та,
Неј ма за ме сли ке ни при ли ке,
Што би ме ни вјер на љу ба би ла,
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И ђе чи ци мај ку за ме ни ла.
Ал’ сам чуо, и ка жу ми љу ди, 
У Грн ча ри се лу по но си ту,
Ка зу ју ми мла ду удо ви цу
По име ну Дил берАн ђе ли ју,
Та ман, бра ћо, као што ја тра жим.
Њој ћу по ћи, не би л’ је до био,
Ил’ за бла го, или за ју на штво,
Већ ако сте мо ји при ја те љи,
Као што се да нас ка зу је те,
Дво ру мо ме су тра до ра ни те,
Да иде мо, бра ћо, у Грн ча ру,
До Ан ђу ше мла де удо ви це,
Не би ли је ка ко ис про си ли,
Ил’ на си лу ју нач ки оте ли
К’о што су нам и ста ри ра ди ли!’
Дру жи на је то му ка ил би ла,
Сад уста ше па се ра зи ђо ше:
Сва ки оде сво ме б’је лом дво ру,
А сам Па вле с ђе чи цом оста де.
Кад у ју тру ју тро осва ну ло,
Дру жи на се ста де при би ра ти:
Сви до ђо ше је дан за дру ги јем.
Ли је по их Па вле до че ку је
Ош ђел ди јом и до бро до шли цом,
А кад се је дру штво ис ку пи ло,
И по пи ло ка ву и ра ки ју,
Ме зе том се ма ло при хва ти ло,
У то му се и Па вле спре мио.
По нео је бур ме и пр сте ње
Џе по ве је на пу нио бла гом,
И ша ре не на лио бу кли је,
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Па је он да дру жби го во рио:
’Азур, бра ћо, ври је ме је по ћи!’
Сви ско чи ше на но ге ла га не
По је зди ше сло жно и ве се ло
Из Тр ши ћа у се ло Грн ча ру.
При је ђо ше бр до Бо ја ни ћа
Па до ђо ше по љу Је зе ри ни.
Је зе ри ну здра во пре је зди ше, 
Изи до ше мје сту Свра ћевш ни ци – 
Не гда би ла Свра ћевш ни ца цр ква – 
И цр кви ште хи тро пре је зди ше,
Ма ши ше се бр да грн чар ско га.
Бр до пре шли у Грн ча ру до шли,
Баш пред дво ре ли је пе Ан ђу ше,
Ка ко их је Ан ђа угле да ла, 
Је да нак је пред њих ише та ла,
За ју нач ко здра вље упи та ла,
Па се бр же у двор по вр ну ла,
Те из но си ша ре не ја сту ке,
На ја сту ке го сте по са ди ла
Па их слу жи ка вом и ра ки јом.
Па вле пи је, па се осмеј ку је
Ми сли би ће до бро, ако Бог да,
Кад ова ко до че ку је ље по!
Ка да су се по на пи ли пи ћа,
Те се еглен по че отва ра ти,
Пр о го ва ра ђу ве ги ја Па вле:
’Чу јеш, Ан ђо, што ћу бе сје ди ти:
Ти не пи таш, ми не ка зу је мо,
Ра шта ли смо до шли дво ру тво ме?
Па да џа бе ту не дан гу би мо,
Ја ћу ка зат, ка да дру ги ћу те.
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Ја сам чуо, ка зу ју ми љу ди,
Да с’ оста ла мла да удо ви ца,
А до бра си и ври јед на, ка жу.
И ја сам ти без љу бе остао.
Те бе хва ле, а ме не не ку де,
Па до ђо смо да те за про си мо
Да ми бу деш вје ре ни ца љу ба.
И ево ти бур ма и пр сте ња
Са ви ску те, за су че ру ка ве,
Те по ку пи бур ме и пр сте ње.
Имам бла га ко ли ко ти дра го,
Да ћу, Ан ђо, ре чи ре ћи не ћу.’
Кад то за чу Ан ђа удо ви ца,
Без за зо ра Па влу од го ва ра: 
’Прођ’ се, Па вле, то га раз го во ра!
Не ћу тво јих бур ма ни пр сте ња.
Ни сам тво ја сли ка ни при ли ка:
Нит’ ме про си, нит’ ћу за те по ћи!’
То из ре че у дво ре за ма че...
Ну то му ке и не во ље љу те
Мла до же њи Па влу и дру жи ни
Кад оста ше у авли ји са ми,
И, сра мот ни, му ком за му ко ше:
Нит’ ко збо ри, нит’ ко ји го во ри,
Већ свак гле ди у зе мљи цу цр ну;
Ми сли што ће са да и ка ко ће?
Па вле љу тит, ал’ се осмеј ку је,
Сва ког дру га ре дом по гле ду је,
Па ова ко ју нак про го ва ра:
’Та шта вам је те сте за ћу та ли,
Да од ко га ни по ја да мо га
Већ од јед не же не бр зо је зе
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Што реч ре че па од мах уте че
Да се ка је што је го во ри ла.
Не го, бра ћо, ме не по слу шај те,
Иза зов’те Ан ђу пред дво ро ве,
Као да се с њо ме опро сти мо,
Кад иза ђе, и кад међ нас до ђе,
Са ле ти те па је ухва ти те,
Да је, бра ћо, на зор од ве де мо.
Кад до ђе мо у Тр ши ћа мо га,
Би ло да њу, би ло у по но ћи,
Ја ћу на ћи и по па и ку ма,
Нек вен ча ју ме не с Ан ђе ли јом!’
Па вле му дар, а дру го ви вред ни,
Што ре ко ше то и учи ни ше.
Кад иза ђе Ан ђа у авли ју 
Па вло ви је сва ти са ле ти ше
Не би ли је мла ду ухва ти ли
Ал’ Ан ђу ша, хи тра као ср на,
Од ско чи ла, у двор умак ну ла,
Па дру га ма сво јим бе сје ди ла:
’Се стре мо је, пре ље дру га ри це!
Ви дје сте ли бру ке и сра мо те,
Што од ме не учи ни ти шћа ху,
Тр ши ћа ни, мо ји про си о ци?
Не го, дру ге, к’о се стре вас мо лим,
По моз’те  ми да нас у не во љи,
До ко пај те мот ке и пре сли це, 
Хај те са мном да их ис пра ти мо,
Да про сци ма пу та по ка же мо!’
Же не бја ху, али сло жно бја ху:
До ко па ше мот ке и пре сли це
А Ан ђу ша ва траљ од ог њи шта
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Ки ди са ше Па влу и дру жи ни.
Не гле да ју ку да уда ра ју:
Ва траљ зве чи, а пре сли ца пље шти
И мот ка ма све на до хват сти жу.
Ка да ви де Па вле и дру жи на
Да ће би ти мр твих и ра ње них,
По бје го ше гла вом без об зи ра.
Ни дво ји ца за јед но не бја ху.
Је дан Па вле пу та по тре вио, 
Ал’ се ни он ни је уста вио
До цр кви шта цр кве Свра ћевш ни це.
Ту с’ уста ви, и од ук ну Па вле,
Зној ути ре и кр ва ву гла ву, 
Па ју нач ки иза гла са ви че:
’Ђе сте бра ћо и дру жи но дра га!
Има ли вас ко га у жи во ту?
Ова мо те да се са ста не мо,
Да с’ ви ди мо, ра не пре ви је мо,
Бар одав де за јед но д’ иде мо.’
Дру жи на се сва са ку пи ту де.
Ту на су се те ке од мо ри ли.
Бо же ми ли, на све му ти хва ла!
Ка кав бје ше Па вле и дру жи на,
Кад по ђо ше из се ла Тр ши ћа,
Све се пу тем је дан дру гом хва ли,
И за ри че да из да ти не ће
Ако бу де ка ка окр ша ја.
А са да су грд ни и умор ни,
Кр ва ви јех гла ва и но со ва, 
Мо дрих ру ка, раз би је них ле ђа.
Да од ко га ни по ја да кле та,
Већ од же на, и са про ше ви не!



27

МАЛЕ ПРИЧЕ О ВУКУ КАРАЏИЋУ

Ота лен се дру штво по диг ну ло,
Оде пра во ка се лу Тр ши ћу,
По ку ње на но са и кр ва ва,
Да се хва ле шта су за до би ли...
Од мен’ пје сма, а од Бо га здра вље.
Да Бог да се Па вле оже нио!

’Док сам ја пје вао ову пје сму’, при чао је Вук да ље, ’Па
вле је ћу тао; са мо се је не што вр тио на сво је му мје сту, и 
по гле дао у ме не. Чим ја пје сму свр ших, Па вле се ди же и 
оде ку ћи. Дру ги дан – не ма Па вла. Тре ћи дан – не ма Па вла 
у се лу ни гдје. Не ста де га, као да у зе мљу про па де... 

По сли је до ста го ди на, јед ном до ђе за по ви јест од ди зда
ра ша бач ко га гра да, да му до ђу из Тр ши ћа: Вук, син Сте ва
нов, и не ки Ди ми три је Н. Ни је смо зна ли ра шта нас тра жи, 
и чу ди ли смо се шта то мо ре би ти, али смо мо ра ли оти ћи. 
Диг не мо се ја и Ди ми три је у Ша бац, по не сав ши 3 југ ње 
ма сла на дар. При ја вив ши се ди зда ру, учи ни мо те ме на и 
од мах при ка же мо дар ко ји смо му до ни је ли. Тур чин дар 
при ми и ре че мом ку да га но си и оста ви гдје тре ба. За тим, 
окре нув ши се ме ни, упи та: ’Је си ли ти Вук, син Сте фа на Ка
ра џи ћа из Тр ши ћа?’ – ’Ја сам, че сти ти ди зда ру!’ – ’А је ли то 
Ди ми три је?’ – ’Је сам’ – од го во ри мој дру гар. – По сли је ми 
ри је че те вра та на со би за тво рих, па ме он да за пи та: ’По
зна јеш ли ти ме не, Ву че?’ – ’Не по зна јем, че сти ти ди зда ру’, 
од го во рих ја. – ’По гле дај ме до бро’ – по но ви он – ’па ка жи 
по зна јеш ли ме?’ – Ли це ми ње го во би ја ше по зна то, али му 
опет од го во рих да га не по зна јем. – ’Не бој се ни шта, Ву че’, 
ре че он да ље, ’на овај мин дер ти си ме не по са дио!’

Со ба би ја ше за стр та ћи ли ми ма; он се ђа ше у углу на 
ни ску мин дер лу ку и др жа ше у ру ци нар ги лу, те пу ша ше.  
’Ја сам, Ву че’, ре че ди здар да ље, ’онај Па вле, ко је му оно ти, 
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на ка за ну оца тво га, ис пје ва ону ша љи ву пје сму. Ти се, Ву че, 
он да ша лиш, а ме ни се кр ва ве ва ља ју: же на ми умр ла, ђе
ца оста ла не ја ка, ја си ро мах: ђе це сво је ни хле бом ни је сам 
мо гао за хра ни ти, а ка мо ли одје ну ти и опра ти! А љу ди, као 
љу ди, не ће да ми по мог ну, а мо је му ја ду хо ће да се сми ју. 
Кад сам из ка за ни це, оно ве че, из и шао, сву дра гу ноћ ни
је сам за спао, па тек јед ном ре кох: ’Е, ов дје ви ше ја ље ба не 
ћу је сти!’ Од мах одем у Звор ник, из Звор ни ка у Са ра је во, 
а одан ле у Ца ри град, ђе уђем у вој ску и – ево сам да нас 
ди здар ша бач ко му гра ду. Вје ром, Ву че, ни је сам пре вр нуо. 
(Ту се ли је по пре кр сти.) Кад сам сам, кр стим се и мо лим се 
Бо гу по мо је му за ко ну, а кад сам с Тур ци ма, идем у џа ми ју, 
и кла њам. Али, Ву че, је зик за зу бе, оде гла ва!’

По сле ду жег раз го ва ра ња с на ма, ре че нам да оде мо у 
ме ха ну на ко нак и да се ли је по по ча сти мо, а он ће све пла ти
ти. Су тра, пак, опет да до ђе мо к ње му. Дру ги дан оде мо му 
по ра но. У ње га за ста смо пун ибрик ка ве. За тво рив ши опет 
вра та пи ли смо ка ву и раз го ва ра ли о сва че му. Нај по сли је, 
он узе јед ну ке су с нов ци ма, па, за гра бив ши ша ком пру жи 
ме ни ре кав ши: ’На ово те би, Ву че!’ –Дру гу пру жи мо је му 
дру га ру, ре кав ши: ’На ово те би, Ди ми три је!’ – За гра бив ши 
тре ћу, пру жи је ме ни с реч ма: ’Бо га ти, Ву че, ово по не си мо
је му бра ту, не мој му кри во учи ни ти!’ – Брат му је био ма ло 
ша шав и ве ли ки си ро мах. Иза то га ми се диг не мо и опро сти
мо се с Па влом. Ка ко смо до шли у ме ха ну, из бро ји мо нов це и 
за чу ди мо се да је сва ком дао рав но по 75 злат них ма му ди ја.“

Про та Ив ко се не се ћа да ли је би ло раз го во ра о де ци 
Па вло вој. Са мо је Вук до дао да по сле то га ни је ни шта ви ше 
чуо за Па вла (Ми ли ће вић 1890: 53–56). Уко ли ко је ка зи ва
ње ве ро до стој но оно би се мо гло по сма тра ти и у функ ци ји 
сво је вр сне Ву ко ве ис по ве сти и ис по ве ди пред све ште ни ком 
за рад мла да лач ког не ста шлу ка и гре ха. 
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И без по мо ћи шко ле, Вук се про чуо као вр ло учен чо
век. Осим стри ца Јеф та Са ви ћа, он је био је ди ни пи смен 
чо век у се лу. Сто га је био вр ло по што ван и по ред сво је мла
до сти. Он је мо гао за сва ки европ ски но вац, чим га ви ди, 
да ка же ка да је ко ван, знао је ка да ко ји пра зник па да пре ко 
го ди не (Сто ја но вић 1987: 5). Же не су га љу би ле у ру ку као и 
„пр вог кме та“. На свад ба ма и сла ва ма се део је уврх со фре, 
по ред све ште ни ка. На се о ске са стан ке по зи ван је уме сто 
оца (Сре зњев ски 1987: 15). Вук је већ та да др жао до се бе. 
У ста рим да ни ма, при по ве дао је Вук ка ко је је да ред иза шао 
из Ло зни це пе ши це шет ње ра ди. „За њим по да ље ишао је 
је дан се љак, ко ји по ви че за Ву ком: ’Еј, мај сто ре!’ Вук не 
освр нув ши се иђа ше да ље. Он да се љак по ви че за њим: ’Еј 
тр гов че!’ Вук опет иђа ше да ље. Он да се љак опет по ви че за 
њим: ’Еј го спо ди не!’ Вук за ста де, окре нув ши му се, а се љак 
он да ре че: ’А! Од тог си ти да кле ру ве та’ (го спод ско га)“ 
(Сто ја ди но вић 1964: 124). Вук је во дио теф тер са за ду же њи
ма и раз ду же њи ма тр шић ком спа хи ји Су леј манбе гу Алај
бе го ви ћу ка да би он сва ке го ди не до ла зио из Хер це го ви не 
да ку пи да нак од се ља ка. Они су се по го ди ли са спа хи јом па 
су му пла ћа ли „осје ком на го ди ну“. Из два ја ли су де сет гро
ша од оже ње не гла ве и ни шта ви ше, ту му је и глав ни ца и 
де се так за све (Сре зњев ски 1987: 17–18; Ка ра џић 1972: 332).  
О том пе ри о ду бла ге спа хиј ске упра ве Вук је доц ни је го
во рио као о „злат ном вре ме ну“ под Тур ци ма (Ка ра џић 
1987пр.: 323–324). Ме ђу тим, док је био бла го на клон пре ма 
спа хи ја ма за ко је је сма трао да су у Ср би ји и у Бо сни и Хер
це го ви ни нај бо љи љу ди за на род (Ка ра џић 1972: 331), до тле 
је пре зи рао чи тлукса хи би је ко је су нај ви ше гло би ле на род. 
Упам тио је су ро вост Алипа ше Ви да ји ћа. Го ди не 1802, сво
јим је очи ма гле дао сем бе риј ског кне за Ива на Кне же ви ћа, 
ју на ка по то ње Ви шњи ће ве пе сме, ка да је до ла зио у Ја дар да 
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Алипа ши на ми ру је оба ве зе. На ред не го ди не по сма трао је 
ка ко је Ви да јић хва тао жи те ље се ла Клу ба ца те их је ве зи
вао и ту као док му се ни су про да ли (1972: 21, 333–334, 483).

Утом је Вук до че као и пре лом ну Ка ра ђор ђе ву бу ну 
1804. го ди не. У Шу ма ди ји, Ср би су па ли ли тур ске ха но ве, 
док су Ја дар и Ра ђе ви на би ли мир ни све док гу чев ски хај дук, 
Ђор ђе Ћур чи ја, ни је сво је вољ но на пу стио оп са ду Бе о гра да 
и до ле тео у Ма чву и Ја дар да ди же уста нак. Сре ди ном ју ла 
1804. ње го ви мом ци за па ли ли су Алибе го ве дво ре у се лу 
Шу ри ца ма и по би ли све Тур ке. Утом је и Ћур чи јин ха рам
ба ша Си мо Са рић из се ла Ци ко та до шао у Тр шић на ко нак. 
Та да је Сте фан при сту пио уста ни ци ма, а Вук је су тра дан 
пи сао ло знич ком ка ди ји: „Ло знич ко ме ка ди ји, и све му џе ма
ту (оп шти ни) од ра је Ја дран ске по здра вље. И ми смо уста ли 
на зу лум, то јест: на чи тлук са и би је и на су ба ше, и на оста ле 
зу лум ћа ре, ко ји ца ра и ње го ва су да не слу ша ју; а сви оста ли 
Тур ци, ко ји су до сад ме ђу на ма мир но и по ште но жи ви ли, 
не ка се не бо је ни шта, већ не ка сје де сва ки на сво јој ку ћи, и 
гле да ју сва ки свој по сао. Ко ји пак не ће с на ма при ста ти на 
ово, они да нас не ка изи ђу иза ва ро ши пред нас, да не па ли
мо ку ћа и пра вим људ ма“ (Ка ра џић 1969б: 343). Тр шић ки 
књи го но ша на шао је пу сту Ло зни цу. Тур ци су по бе гли пре ко 
Дри не. За њим су у ва рош ушли тр шић ки се ља ци на че лу са 
Си мом Са ри ћем. Опу сто ши ли су град. На ка ди ји но ме сто 
по ста ви ли су тро но шког игу ма на Ми лен ти ја, а на му се ли
мо во хај ду ка Ми тра Ту фег џи ју. Вој ска је оти шла да ље и тек 
се уло го ри ла у Смр дан Ба ри9 код Ко ви ља че. Ђор ђе Ћур чи ја 
та да по ша ље Сте фа на у Тр шић, а уме сто ње га за тра жи ње го
вог си на, ко ји је са ста вио пи смо ло знич ким Тур ци ма. Та ко 

9 Старији називи Бање Ковиљаче били су Смрдан Бара и Смрдан 
Бања.
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Вук по ста не Ћур чи јин пи сар. Би ва ју ћи у не по сред ном кон
так ту с Ђор ђем Ћур чи јом Вук је, сто га, и мо гао да про стра но 
опи ше ње го ву уста нич ку де лат ност, као и де та ље ње го ве 
смр ти (342–348). По ла зе ћи у Ћур чи јин уста нич ки ло гор, 
пре ма до ми шља њи ма Сиг фри да Ка пе ра, Вук је оста вио оца 
у Тр ши ћу, а у со бич ку ку ће са крио је све шчи цу с пе сма ма 
и бај ка ма ко је је до та да за бе ле жио (1964: 276). Бу ду ћи ску
пљач на род них умо тво ри на то ле то про вео је у ло го ру по
крај Дри не. Кад су по шли на Ло зни цу би ло их је петшест 
сто ти на, а у Смр дан Ба ри оста ло их је све га две ста (Ка ра џић 
1969б: 344). Да не би и да ље бе жа ли из ло го ра Вук ми сли да 
је Ћур чи ја из ми шље ном при чом упо слио до ко не љу де. Јед
но ју тро ја дар ски ста ре ши на за по ве ди те сва вој ска ста не 
у па ра ду, а он иза ђе пред њу и ста не да го во ри: „Ви ди те ли 
љу ди то бр до? Ја сам чуо у Ње мач кој да је то био ве ћи град 
и од Шап ца и од Звор ни ка, па су љу ди, пред што ће Тур ци 
обла да ти овом зе мљом, на тр па ли у ње га пу ша ка и то по ва, 
и ба ру та и оло ва, и са ба ља и но же ва, и оста ло га сва ко ја ка 
оруж ја, па га за су ли зе мљом, па та ко и оста ло и гра би ћи по 
ње му по ра сли; не го сад и она ко смо бес по сле ни, до не си те 
тр но ко пе и ло па те, да га от ко па мо, па ће мо има ти и град, и 
оруж ја и џе ба не; јер ви ди те она ба ра за то уда ра на ба рут, 
што те че ис под тог гра да, па ва ља да је не где за ли ло у ба рут.“ 
По том бу љу ба ше од мах по ша љу у се ла да се до не се алат, 
па поч ну дватри да на с вр ха кр чи ти и от ко па ва ти бр до. 
Утом уда ре Тур ци и вој ска се рас пр ши и Ко ви ља ча оста не 
као што је би ла (Ка ра џић 1969г: 281). Фе ликс Ка ниц је у 
ле то 1860. го ди не по се тио Ба њу Ко ви ља чу за ко ју ве ли да 
је на род на зи ва Смр дан Ба ња и да она спа да ме ђу нај бо ља 
ле чи ли шта у Ср би ји, у шта се и лич но уве рио. Он бе ле жи 
и да је Вук Ка ра џић од ла зио у ову ба њу све до сво је ду бо ке 
ста ро сти (1989: 391).
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Ис пред Ту ра ка Бо шња ка пре пла ше ни се ља ци по бе гли 
су из Смр дан Ба ње у Тр шић. Ка ко све до чи не гда шњи пи сар,  
а по том и хро ни чар, „не ки ве ли: ’Ђе је сад мо ја же на?’ Не
ки ве ли: ’Ђе су мо ја ђе ца?’ Не ки ве ли: ’Ђе је мо ја ма ти, или 
се стра?’“ (Ка ра џић 1969б: 344). И Вук је бе жао. Ме ђу тим, 
у Тр ши ћу су их до че ка ле вој во де Ми хај ло Не дић и Јо ван 
Ти мо тић. Они оку пе три ста бо ра ца, па још ту исту ноћ на
пад ну Тур ке у Ло зни ци. Над моћ ни ји Тур ци де сет ко ва ли су 
Ср бе. По ги ну ло је ви ше од осам де сет пе ша ка ко је је пред во
дио Јо ван Ти мо тић, „а да им ноћ ни је по мо гла, ни је дан не 
би гла ве из ни јо“. Ко ња ни ци, ме ђу ко ји ма се из гле да на ла зио 
и Вук, је два су ус пе ли да из мак ну (345). Би ће да је Вук ми
слио на овај тра гич ни окр шај он да ка да га је бив ши ру ски 
по сла ник у Ср би ји за вре ме Пр вог срп ског устан ка, Кон
стан тин Кон стан ти но вич Ро до фи ни кин, у Пе тро гра ду 1819. 
го ди не пре срео пи та њем: „Ка мо сте ви у Ср би ји да би је мо 
Тур ке“, јер је ми слио да је Вук ау стриј ски Ср бин, по што се 
опо ми њао да је у Ср би ји за вре ме ње го вог ба вље ња она мо 
би ло вр ло ма ло пи сме них љу ди, а Вук му је пред ста вљен 
као ау тор Срп ског рјеч ни ка. На то је Вук од го во рио: „Ја сам, 
ва ше пре вас хо ди тељ ство, био Тур ке у Ср би ји и при је вас и 
по сли је вас“ (Ка ра џић 1969а: 76).

На род је бе жао у збе го ве чак до Це ра. У Тр ши ћу Вук 
ни је ви ше за те као пле та ру де де Јок си ма. Пред во ђе ни Бе ћир 
па шом из Бо сне, Тур ци су је спа ли ли. Сто ку су му сву оте
ра ли, па је Сте ван, ко ји је до тле био иму ћан чо век, са свим 
оси ро ма шио (Сре зњев ски 1987: 15; Ка пер 1964: 276). По
вра так у Тр шић ума ло да Вук ни је пла тио гла вом. Док се 
скри вао по шу мар ци ма око ло Же ра ви је ухва ти ла га је тур
ска па тро ла. Ме ђу тим, је дан из те че те пре по знао је Ву ка и 
вра ћа ју ћи му до брим за до бро спа сао му је жи вот. На и ме, 
на јед ном пре лу у Тр ши ћу тај је ре као не што ру жно јед ној  
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де вој ци што је њу раз љу ти ло, па га је она уда ри ла пре сли цом 
по гла ви, из над обр ве, од че га му је ра на обил но кр ва ри ла.  
Вук је по мо гао да ра ну за ви је и да кр ва ре ње за у ста ви, али 
је остао ве ли ки ожи љак. Тур чин је по ка зао озле ду и ре као 
Ву ку: „Ти си Ву че ме не јед ном спа сао од си гур не смр ти, а 
ја ћу те би са да спа сти гла ву.“ Вук је ово ис при чао Је ве ре му 
До бри ло ви ћу из Тр ши ћа, ко ји је био Ву ков ме ђаш и ор так, 
ка да је јед ном до ла зио из Бе ча у Тр шић, а до ла зио је шест 
пу та. Је врем је пре нео си ну Љу бо ми ру, ко ји је жи вео 90 
го ди на, и ко ји је при чу са оп штио Ми ло ра ду Ба њан цу ко ји 
је ка зи ва ње за пи сао и об ја вио (Ба ња нац 1997: 24).

Ја ков Не на до вић, ко ман дант Ва љев ске на хи је, оп ту жи
вао је Ђор ђа Ћур чи ју да је он глав ни кри вац што су Тур ци 
по чи ни ли то ли ку ште ту у Ја дру и у Ра ђе ви ни. Пи зма ме ђу 
њи ма окон ча на је Ћур чи ји ним уби ством по ло ви ном ав гу ста 
у Но вом Се лу. По сле Ћур чи ји не смр ти, у Ја дру и Ра ђе ви ни 
иза бра ни су но ви кне же ви: Ан та Бо ги ће вић из се ла Клу ба ца 
и Ву ков ро ђак Јеф та Са вић Чо трић из Тр ши ћа; а за го спо
да ра они су при зна ли цар ског Тур чи на Мех медка пе та на 
Ви да ји ћа, па шу звор нич ког (Ка ра џић 1969б: 347–351). Ву ку 
се ни је ви ше ми ли ло да оста не у Тр ши ћу, у ко ме је до по
чет ка Пр вог срп ског устан ка, ка ко је доц ни је твр дио, „нај
бе збри жни је да не жи во та про вео“ (Ка ра џић 1988пр.: 46). 
За пре тив ши да ће се од мет ну ти у хај ду ке, ако га не пу сте 
у шко лу, Вук је до био ро ди тељ ски при ста нак: „Кад је та ко, 
да ти је про сто“. Об на вља ју ћи по ру ше ни дом, Сте ван и Јег
да бла го сло ви ли су Ву ков пут (Сре зњев ски 1987: 15). Ни је 
са свим ја сно утвр ђе на го ди на пре ла ска у Срем ске Кар лов
це – 1804. или 1805, јер Вук дво ја ко да ти ра (Сре зњев ски 
1987: 15; Ка ра џић 1987пр.: 728). Ме ђу тим, нај ве ро ват ни је 
да је он у Кар лов ци ма про вео 1805. и 1806. го ди ну. Нај пре 
је го ди ну да на учио код ку ће, а за тим је по ха ђао основ ну  
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шко лу ко јој је „бла го дје тељ и по кро ви тељ“ био Сте фан  
Стра ти ми ро вић (Ка ра џић 1987пр.: 728). Шко лу за си ро
ма шне уче ни ке кар ло вач ки ми тро по лит отво рио је 1794. 
го ди не. Ту је Вук пр ви пут чуо за за пи си ва ње на род них 
пе са ма. Пред Кар лов ча ни ма за зи рао је да го во ри о жи во
ту и о при ли ка ма у за ви ча ју. О то ме све до чи 1814. го ди не: 
„При је осам го ди на ја сам чуо у Кар лов ци ма Срем ским (у 
мје сту, гди  сам се ја он да, са јошт не ко ли ко Сер би ја на ца, у 
бла го дје ја ни ју От ца и По кро ви те ља Му за Серб ски на хо дио; 
и гди сам на мо ју ве ли ку и не за бо ра вље ну жа лост по знао 
да има на сви е ту јошт ви ше на у ка, осим на ше га Псал ти ра 
и Ча со сло ва), гди зах те ва ше Го спо дин, са да шњи Ар хи ман
дрит, Лу ки ан Му шиц ки, да му на пи ше мо, ако кои зна, про
сти пје са на Серб ски. Ја сам, исти на, он да имао у па ме ти, 
раз лич но га ро да пје са на пет пу та ви ше, а де сет ја сни је, не го 
сад; али му ни је сам смио ни јед не на пи са ти и да ти; јер бо сам 
цје ло ми слио да се он чрез то подсмје ва на ма, као мом ча ди
ма ко ја су по шу ми код сви ња, код ко за, и код ова ца од ра
стла“ (1965б: 37).10 За оно до ба, у бо га тој Стра ти ми ро ви ће
вој би бли о те ци Вук се пр ви пут упо знао с де ли ма За ха ри ја  

10 У члан ку о срп ским на род ним пе сма ма из 1824. го ди не Јо хан 
Вол фганг Ге те на во ди слич ну, јед ну ње му „ле пу, дра гу анег до ту“: „Кад 
су пре мно го го ди на при ја те љи та квих не у мет нич ких пе са ма хте ли да 
на ве ду не ке у Бе чу на ста ње не Ср бе да им дик ти ра ју у пе ро по не ке од 
тих њи хо вих пе са ма, по што су уме ли да их мно го це не, ови Ср би су то 
твр до гла во од би ја ли, јер су ве ро ва ли да ће их ку ди ти и кри ти ко ва ти и 
њи хо ву про сту по е зи ју, са свим при род ну, по ре ди ти са умет нич ком не
мач ком по е зи јом да би је по ни зи ли. Да би их уве ри ли да љу ди и код нас 
уме ју да це не њи хов на чин пе ва ња, по ка за ли су им онај го ре по ме ну ти 
пре пев пе сме о пле ме ни тој Асанаги ни ци, ко ји се са свим вер но др жи 
тек ста ори ги на ла, што их је об ра до ва ло, па су ту пе сму са оп шти ли на 
ори ги нал ном је зи ку, ка ко је он да и би ла на штам па на, и та ко је до шло 
до об ја шње ња не ких ре чи ко је ја ни сам раз у мео“ (Ка ра џић 1988б: 467).
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Ор фе ли на, с исто ри јом Јо ва на Ра ји ћа. На дах њи вао се де ли
ма До си те ја Об ра до ви ћа, осо би то Жи во том и при кљу че ни
ји ма (По по вић 1987: 27). Би ло је и не за бо рав них тре ну та ка. 
Игре „фо ту ма“ и „па пу ча“, у ко јој се ска че на јед ној но зи 
пре ко на ме ште них тр са ка, с „про шким де вој ка ма“ 1805. 
го ди не, у ви но гра ду но во сад ског вла ди ке, Вук је убра јао 
ме ђу нај ве се ли је тре нут ке у жи во ту (Ка ра џић 1987пр.: 395; 
1969а: 488). У ис ка зу, ме ђу тим, ни је са свим ја сно да ли се 
Вук за ба вљао у дру штву де во ја ка из па ро хи је или се из раз 
„про шке“ мо же до ве сти у ве зу с Проћ ком, Проч ком, од
но сно Про ште ним по кла да ма, јер се овај пра зник ина че 
обе ле жа вао ве се ло (Љу бин ко вић 2014: 71). 

О Ву ко вом шко ло ва њу у Срем ским Кар лов ци ма бе
ле шку је оста вио ка лу ђер, пе сник и Ву ков про фе сор сло
вен ског је зи ка Лу ки јан Му шиц ки: „Вук Сте фа но вич, 18, 
из На и је звор нич ке, пре де ла Ја дра, се ла Тр ши ча; приј де 
в Кар лов це 1805 м(есе)ца мар та; пре жде по чел в Сер би
ји ча со слов, знал по мал је пи са ти, ади ра ти, суб стра и
ра ти и мул ти пли ци ра ти; изи де из Кар лов цев с кон цем 
1806 на у чив серб ски и не мец ки до бро чи та ти, сла вен
ску гра ма ти ку со вер шил, це лу арит ме ти ку и ка ти хи зис“  
(Пе ро вић 1954: 163). Ка да се, по том, при ја вио да на ста ви 
шко ло ва ње у Кар ло вач кој гим на зи ји, Ву ку је ре че но да је 
као де вет на е сто го ди шњак пре ста рео и да је он за Ср би ју 
већ спре ман да бу де поп, учи тељ или пи сар (Сре зњев ски 
1987: 16). Ме ђу тим, нај ве ро ват ни је да пре ста ре лост ни је 
би ла пра ви раз лог, прем да је Ми ло ван Ви да ко вић до шао у 
Кар ло вач ку гим на зи ју с два де сет го ди на (16). Би ће пре те
жни је оно о че му пи ше Сиг фрид Ка пер: „Ње го ву [Вукову] 
мол бу да га при ме у шко лу упра ва гим на зи је сме ста је од
би ла. Ни је упра во мо гао да при ло жи све до чан ство о то
ме да је би ло где за вр шио за ко ном пр о пи са не при прем не 
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раз ре де. Због то га де вет на е сто го ди шњи мла дић ни је мо гао  
да сту пи у нај ни жи раз ред гим на зи је. Би ло је уза луд но до
ка зи ва ти да он, иа ко са мо ук, мно го ви ше зна не го што се у 
та да шњим при прем ним раз ре ди ма учи ло, уза луд но је би ло 
и то што је био нео бич но об да рен. Све што је по сти гао би
ла је до зво ла да сме по ха ђа ти шко лу. Да ре жљи вост не ких 
чо ве ко љу би вих ка лу ђе ра омо гу ћи ла му је да се пре хра ни, 
а као обич ни слу ша лац у по след њој клу пи мо гао је из ми
ло сти да се на хра ни и ду хов ним хле бом“ (1964: 276). Јер неј 
Ко пи тар, пак, на во ди да ми тро по лит Стра ти ми ро вић ни је 
хтео да при ми Ву ка у Гим на зи ју „јед но што – ка ко му се 
чи ни ло – ни је био до вољ но млад за ђа ка, имао је, на и ме, 
ско ро се дам на ест го ди на, а, с дру ге стра не, и за то што ни је 
хтео од у зе ти јед ног рат ни ка“, јер је та да Ау стри ја по ма га ла 
Срп ски уста нак (До бра ши но вић 1986: 43). Не пу ну го ди ну 
ка сни је, Кар ло вац су на пу сти ли и Си ма Ми лу ти но вић Са
рај ли ја и Ди ми три је Да ви до вић. Они су из ба че ни из Кар
ло вач ке гим на зи је због чи та ња за бра ње них књи га и пи са ња 
сло бо до ум них пе са ма. Иа ко је осу да би ла оштра, го ни о ци 
се ни су за до во љи ли са мо из ба ци ва њем из шко ле, већ су 
их и „из са мог гра да прог на ли“, дав ши им уме сто ђач ког 
све до чан ства „де сет шта по ва“ (Ка ра џић 1969в: 168–169; 
Ми лу ти но вић 1976: 179; Ми ли ће вић 1888: 119, 363; Ог ња
но вић 1900: 73; Га ври ло вић 1911: 20–21). По сле то га, Си ма 
Ми лу ти но вић се вра тио у Зе мун, па је 1808. пре шао ро
ди те љи ма у Бе о град. Да ви до вић је оти шао у Ке змарк, па 
у Пе шту, а Вук се у је сен 1806. го ди не упу тио у Пе три њу, 
код Си ска, где је на ме ра вао да упи ше та мо шњу гим на зи ју. 
Би о гра фу је са оп штио да је он де ви ше ше тао не го што је 
учио, па се 1807. го ди не вра тио у Ср би ју (Сре зњев ски 1987: 
16–17). На дру гом ме сту пи ше да га је „би јед но си ро ма штво 
од на у ка ра ста ви ло и у оте че ство оте ра ло“ (1965б: 37). Ка ко 
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је на Пре о бра же ње 1807. го ди не у Бе о град при спео и слав ни  
До си теј Об ра до вић, Вук пи ше да оде ње му „јед но мом че 
ко је је има ло ве ли ку же љу и дар к на у ци, а ни је има ло с чим 
да иде да се учи, пре ђе из Ње мач ке у Би јо град и, зна ју ћи из 
До си ти је ви књи га да је До си ти је ве ли ки љу би тељ на у ке, и 
да је и он та ко за на у ком че знуо и му чио се, оти де к До си
ти ју да му ка же сво ју же љу и да га мо ли, или за са вјет ку да 
ће и ка ко ће ићи да се учи, или да га пре по ру чи Срп ском 
се на ту, не би ли му што по мо гли у том. Ко би сад по го дио 
ка ко је До си ти је при мио ово мом че? – Она ко, као ње га ми
тро по лит Ви дак11 у Бе чу! Мом че се ни је мо гло на чу ди ти, 
шта га је сна шло и чу де ћи се и ди ве ћи, је ли мо гу ће, да је 
то онај До си ти је, ко ји је она ке књи ге пи сао, оти де уну тра 
у Ср би ју“ (1968: 23). Пре ма оп штем ми шље њу ово „мом че“ 
мо гао би би ти сам Вук. 

У Ву ко вом од су ству бу на на да хи је пре ра сла је у Срп
ски уста нак за пот пу но осло бо ђе ње од Ту ра ка. Уста ни ци су 
осво ји ли знат не гра до ве, про ши ри ли су гра ни це, за у зе ли 
су Ја дар и Ра ђе ви ну. По по врат ку из Бе о гра да Вук је не ко 
вре ме ко пао па прат у Тр ши ћу и ко ре њем је хра нио оче ве 
сви ње (По по вић 1987: 30). Та мо шњу власт др жао је Ја ков 
Не на до вић ко ме је био по тре бан пи сар. Иа ко Вук ни је ма
рио за Ћур чи ји ног уби цу ипак је по хи тао у Ло зни цу. Био 
је све док ње го ве су ро во сти и са мо во ље. Због не ке сит ни це 
ту као је на џа ком ра ђев ског вој во ду, кне за Кр сту Иг ња то ви
ћа, ко ји је био мно го ста ри ји од ње га и про сед. Вук је био у 
Ло зни ци, али се у онај мах ни је де сио пред ча до ром где се 
то зби ло, не го је био у кан це ла ри ји. Ме ђу тим, Кр ста му се 

11 Вук се се ћа епи зо де из До си те је вог Жи во та и при кљу че ни ја, али 
је по гре шно ве же за ар хи е пи ско па Ви да ка (Јо ва но ви ћа). Реч је о Јо ва ну 
Ђор ђе ви ћу, кар ло вач ком ми тро по ли ту, од 1769. до 1773. го ди не. Епи зо да 
је у VII пи сму дру гог де ла Жи во та и при кљу че ни ја (Ка ра џић 2014: 530).
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по сле ту жио, го во ре ћи: „Ни је ми жао што ме би је го спо дар 
Ја ков, не го за што да ме би је и ње гов слу га (не ки Ђор ђи је, 
ко га су зва ли де ри ште, и ко ји је код Ја ко ва од при ли ке био 
оно што се у Ње мач кој код го спо де зо ве ка мер ди нер, па кад 
је Ја ков вик нуо да Кр сту оба ле на зе мљу, и он га уда рио 
но гом и пе сни цом не ко ли ко пу та)“ (Ка ра џић 1969а: 83). 
Сил ни Не на до ви ћи ни су усту па ли пред ност ни Ка ра ђор
ђу. Те, 1807. го ди не у Ло зни ци Про та Ма те ја Не на до вић 
при чао је Ву ку да је је дан од пр ве ру ске го спо де за пи тао 
срп ске по сла ни ке (Про ту Ма те ју, Јо ва на Про ти ћа, Пе тра 
Чар да кли ју) у Пе тро гра ду на свр шет ку 1804. го ди не ко им 
је ста ре ши на у Ср би ји? Про та је од го во рио да они не ма ју 
јед ног ста ре ши не не го да на хи је има ју сво је гла ва ре ко ји 
се из ме ђу се бе до го ва ра ју и са ве ту ју. На то им Рус рек не да 
би ва ља ло да по ста ве Со вјет. Вук се чу дио Про ти ном при
зна њу пре ма ко ме он ни је при зна вао Ка ра ђор ђа за глав ног 
го спо да ра и упра ви те ља (53). У ша то ру ко ман дан та Ја ко ва 
Вук је су сре тао и слу шао гу сла ре и пе ва че. Он пи ше да се 
сла бо кад ру ча ло или ве че ра ло без пе ва ча и „бу ду ћи, да је  
и Г. про та Не на до вић ра до слу шао ју нач ке пе сме, та ко су 
нам ка пе та ни из би ра ли и до во ди ли нај бо ље пе ва че из њи
о ви кум па ни ја“ (Ка ра џић 1986: 410). 

Ка да је 1807. го ди не Пра ви тељ ству ју шчи со вјет пре
ме штен из Сме де ре ва у Бе о град, Ка ра ђор ђе је на ре дио да 
Ја дар и Ра ђе ви на по ша љу пред став ни ка. Ја дар је иза брао 
Јеф та Са ви ћа Чо три ћа, ко ји је у Бе о град по вео и ро ђа ка Ву
ка (Ка ра џић 1969а: 57). Као је дан од ма ло број них пи сме них 
Вук је од мах по стао пи сар у Со вје ту. Пи сао је и чи тао је 
мно га пи сма. Опо ми ње се јед ног ко је је на свр шет ку 1807. 
го ди не па три јарх ца ри град ски пи сао Со вје ту и по слао га 
по јед ном вла ди ци. У пи сму по ру чу је да се Ср би по ко ре 
Тур ци ма. Се ћао се Вук, та ко ђе, да су пи сма из Ру си је би ла 
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нат пи си ва на: Вер хов но му вождю и пра ви тельствуюјщему 
совѣту, а пи сма из Со вје та от пи си вао је без ичи јег име на: 
Пра ви тељ ству ју шчи со вјет на род њи Серб ски (или на ро да 
Серб ског) (59). 

Окру жен уста нич ким пр ва ци ма, Вук је, иа ко млад, 
спо знао и на лич је ју на штва. Под шти том рат них за слу га 
они су се бо га ти ли и оти ма ли о власт. Осо би то су се ис ти
ца ли Мла ден Ми ло ва но вић, пред сед ник Со вје та и бив ши 
сви њар ски тр го вац, и ње гов кум Ми ло је То до ро вић, упра
ви тељ бе о град ских бе ћа ра. Они су се, бе ле жи Вук, „на чи
ни ли у Би о гра ду као да хи је те па ле и жа ре по сво јој во љи“ 
(64). За то вре ме Ка ра ђор ђе је ма хом бо ра вио у То по ли. Вук 
све до чи да су га се Бе о гра ђа ни бо ја ли и да се ни су ра до ва
ли ње го вом до ла ску – „јед но за то, што је ма ло ко с њи ме 
мо гао го во ри ти, а дру го, што су мом ци ње го ви до ста пу
та чи ни ли по Би о гра ду шта им је во ља“. Вук је по сма трао 
1808. го ди не ка ко су Ка ра ђор ђе ви мом ци по ва ли ли јед ног 
чо ве ка у бла то и ис ту кли га, што је про ја хао ми мо њих на 
ко њу кад су они се де ли на клу пи пред Ка ра ђор ђе вим (пре 
Му лаЈу су фо ви јем) ко на ком, па га окри ве да их је по пр скао. 
Со вјет ском пи са ру се овај „не по вољ ни и жа ло сни по сао 
та ко он да увр тио у па мет“ да се и по сле пе де сет го ди на 
жи во се ћао не срећ ног чо ве ка и ње го вог ко ња: „ка ко је био 
по шао до ље низ чар ши ју ка ко ће к цр кви; па ка ко су га они 
по том вра ти ли, с ко ња ски ну ли и у бла то по ва ли ли. Чо вјек 
је овај био млад и по ва ро шки ли је по об у чен (имао је на 
се би пла вет но џу бе без ру ка ва не по ста вље но, као што су 
он да мно ги но си ли, и пре ко ње га ћур че), и био је у Би о гра
ду жив до ско ра и чи ни ми се да су га зва ли Ша шкинТо шо; 
а коњ му је био ала таст“ (65–66). 

У Бе о гра ду се Вук бо ље упо знао са се кре та ром Со вје та 
Ива ном Ју го ви ћем, ко ји се та ко на звао по ко сов ским ју на ци ма  
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по што је 1805. го ди не пре шао из Ау стри је у Ср би ју, а ње му 
је, за пра во, пра во име би ло Јо ван Са вић. Вук ни је чуо пре 
то га да је у Ср би ји ко сво је име „пре ђео док ни је Те о дор 
Фи ли по вић до шао у Ср би ју (1805) и на звао се Бо жа Гру јо
вић, а Јо ван Са вић Иван Ју го вић (ва ља да је иза брао име за 
при је стол Срп ски)“ (Ка ра џић 1966: 636). Он је на Ву ка оста
вио јак ути сак. За ње га је он по том твр дио да је био „из ре да 
нај у че ни јих и нај па мет ни јих Ср ба“ оно га вре ме на (108). 
По што Ива на Ју го ви ћа због по ли тич ких ин три га ис те ра ју 
из со вјет ске слу жбе, Вук на го во ри ро ђа ка Јеф та Са ви ћа, у 
чи јем је до му жи вео, да на ко нак при ми и Ју го ви ћа, ко ји га 
је за тим учио не мач ки је зик. У вре ме њи хо вог су жи во та, 
Ву ку при па да ју и не ке за слу ге за по че так ра да уста нич ке 
Ве ли ке шко ле. Ка да је јед ном, из гле да у свој ству кућ но га 
еко но ма, оти шао у ду ћан Јо ве Лу то ра (ко га су та ко зва ли 
што се го во ри ло да ни кад не по сти), та мо је на ће пен ку 
про на шао го ми лу ста рих књи га на не мач ком и ла тин ском 
је зи ку, па је „за мо лио“ тр гов ца да их „но си ку ћи“. Ни је ја сно 
да ли их је Вук ку пио или му је ду ћан џи ја књи ге по кло нио? 
По што Ју го вић раз гле да књи ге јед ну оста ви се би, а дру гу 
пру жи Ву ку да из ње учи не мач ки. Ју го вић је он да књи гу 
ко ја је но си ла на слов Исто ри ја сви ју на ро да од по ста ња 
сви је та до Хри ста стао на мах да ужур ба но пре во ди са не
мач ког на срп ски је зик. Ву ку нај пре ни су би ле зна не на ме ре 
ње го вог учи те ља, али ка да је сву пре ве де, Ју го вић ре че да 
ће да отво ри Ве ли ку шко лу. Та ко се ис по ста ви ло да је Вук 
пр ву ви со ко школ ску уста но ву у об но вље ној Ср би ји снаб
део, исти на не хо ти це, пр вим уџ бе ни ком, а та ко ђе се, ме ђу 
оста лим по ла зни ци ма, на шао и као њен ђак. Ве ли ка шко ла 
от по че ла је с ра дом 1808. го ди не и то све ча ним го во ром До
си те ја Об ра до ви ћа „О ду жном по чи та ни ју к на у ка ма“ ко ји 
је про чи тао из ру ко пи са Со бра ни ја ра зних нра во у чи тел них 
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ве штеј (103–104).12 Си ма Ми лу ти но вић, ко ји је био учи тељ 
у Ве ли кој шко ли (Ка ра џић 1969г: 842), сти хо ви ма је по здра
вио осни ва ње учи ли шта и ње ног вр лог ђа ка:

У истог је и Вук Ја дра ни не
Бли же с’ по зно с књи гом и са со бом...
Те с’ до мо же иде ал не жи зни,
Та Спа со ва цар ства не бе сно га.
  (Милутиновић 1993: 3)

Осим Ву ка Ка ра џи ћа ме ђу пр вим ђа ци ма би ли су: Ка
ра ђор ђев син Алек са, Мла де нов се стрић Јо ви ца, Ми лен ко ви 
си но ви Ми лан и Иван и па сто рак Ни кол че, син со вјет ни ка 
на хи је Ћу приј ске Ми ло сав, Сте фан Но ва ко вић из Сме де ре
ва, син сме де рев ског кне за Но ва ка, Ми ло је Бо жић из Чу ми
ћа, син кне за Бо же Чу ми ћа, Ми ло сав, син кне за Ми ли са ва 
Ре сав ца, Мак сим Ран ко вић, Ра до ван До ља нац из Остру
жни це, Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка. Вук на во ди да су сви 
ђа ци зна ли при лич но да чи та ју и пи шу, осим Мла де но вог 
се стри ћа Јо ви це, за ко га се при по ве да ло да је у Сре му во дио 
слеп це и кад је по чео да иде у шко лу још је био у сре мач
ком гу њу, а по сле не ко ли ко го ди на Мла ден га је оже нио 
Ка ра ђор ђе вом кћер ком По лек си јом (Ка ра џић 1969а: 104). 
Зна ме нит је Ву ков опис Ве ли ке шко ле у ко јој ни је би ло клу
па, не го су ђа ци уна о ко ло се де ли на сла ми. Пр ви учи тељ 
Иван Ју го вић из по чет ка ни је пре да вао ни шта дру го осим 
исто ри је и ра чу на. Исто ри ју је ка зи вао ђа ци ма из ру ко пи са, 
те су је пи са ли, па им је по сле ту ма чио. Уз исто ри ју че сто 

12 До си теј је пре ми нуо не из дав ши на ста вак сво јих Со бра ни ја из 
1793. го ди не. Ру ко пис је ус пео да об ја ви Па вле Со ла рић (Ме зи мац г 
До си те ја Об ра до ви ча, част вто ра Со бра ни ја ра зних нра во у чи тел них 
ве штеј в пол зу и уве се ље ни је, Бу дим, 1818).
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је го во рио и о ге о гра фи ји и о зид је био обе сио не ко ли ко 
на ба вље них ма па. Ра чун је пре да вао на и зуст. Вук се чу дио 
ко ли ко је Ју го вић био у то ме вешт, осо би то што се раз ло
ма ка ти че, јер „што но се у нас ка же, и у др ве ну гла ву мо гао 
би ули ти“ (104). Пре ма све до че њу из 1814. го ди не, Вук је 
ве ро ват но та да на шао јед ну „ве ли ку Пје сна ри цу (од Ка чи
ћа) са ла тин ским пи сме ни ма пе ча та ну, ко ју, ка ко сам узео у 
ру ке и ви дио да су пје сне, и баш она ко ве исте, ка ко ве на ши 
Сер бљи код ва тре сје де ћи уз гу сле пје ва ју, од ма сам по чео 
сум ња ти да је го спо дин Му шиц ки с на ма ша лу про во дио; 
а кад сам ону Пје сна ри цу сву про чи тао, он да сам тек по чео 
ње го во на мје ре ње до га ђа ти“ (1965б: 37–38). Књи гу Раз го вор 
угод ни на ро да сло вин ско га Ан дри је Ка чи ћа Ми о ши ћа, ко ја 
је Ву ку пре до чи ла свр ху ску пља ња срп ских на род них пе
са ма, Караџић 2014:519. Љу бо мир Сто ја но вић ми сли да је 
Вук њу чи тао тек 1813. го ди не у Бе чу (Караџић 2014: 519). 

Ка ко је већ и ра ни је био ки ван на До си те ја Об ра до
ви ћа, ко ји је у уста нич ком Бе о гра ду ужи вао нај ви ше по
што ва ње и то и од са мог Ка ра ђор ђа, Вук је тра жио при ли
ку да му уз вра ти за ис ка за ну не за ин те ре со ва ност пре ма 
по лет ном мла ди ћу и да се на ру га. Ве ро ват но кон цем 1807. 
го ди не Вук је са ста вио пр во ори ги нал но де ло – по хвал но 
сло во До си те ју – ко је, на жа лост, ни је са чу ва но. „Кад по сли
је не ко ли ко мје се ци до ђе то мом че (пре о бу че но у Срп ске 
или у Тур ске аљи не) опет у Би јо град, он да по ми сли у се би:  
’Ај де још је дан пут да оку шам сре ћу, са мо да ви дим До си ти ја 
је ли онај исти’. Па он да сје де, те на пи ше ве ли ко по хвал но 
сло во До си ти ју, у ко ме бла го да ри Бо гу, што се ро ди ло у 
то пре срећ но ври је ме, кад је До си теј на сви је ту по стао, и 
сви је ћу про све ште ни ја у на ро ду на ше му за же гао и мра ке 
су је вјер ја раш ће рао и. т. д. па с тим сло вом упра во к До
си ти ју. Кад До си тај про чи та сло во, а он уста не, па за гр ли  
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мом че и ста не га љу би ти, го во ре ћи: ’Си не мој! Чим ћу ја 
те бе да ри ва ти кад си ти ме ни ова ко ле по сло во до нео?’  
– И по сли је мло ги раз го во ра и ком пли ме на та, изи ђе мом че 
и оти де опет чу де ћи се“ (Ка ра џић 1968б: 23–24).

Већ на кон цу жи во та До си теј Об ра до вић је у уста нич
кој Ср би ји за по ста вио књи жев ни рад, а по све тио се ис пр ва 
про свет ним, а он да и по ли тич ким по сло ви ма. Сто га Вук Ка
ра џић под сме шљи во су ми ра До си те јев скро ман књи жев ни 
опус на стао у Ср би ји. Он на во ди: „а) да је пи сао не ко ли ко 
по у че ни ја, ко ја су се ча ти ла у цр кви Би јо град ској; б) 1808. 
го ди не на но во ље то сти хо ве Ру ско ме ца ру и Ро до фи ни ки
ну (ко ји су на штам па ни у Мле ци ма, и мо же се ре ћи, да су 
нај го ри од сви ју ње го ви сти хо ва); в) над гроб ну бе сје ду и 
над гроб ни нат пис по кој но ме Чар да кли ји; г) од го вор на Ју
го ви ће ве па скви ле; а мо же би ти да је још ко ји ли стић о че му 
на пи сао, што на ма ни је по зна то“ (21–22). Та ко ђе, Вук до да је 
ка ко До си теј пр ве три го ди не у Ср би ји ни је имао ни ка квог 
дру гог по сла осим што је „учио оно јед но ди је те [Алексу 
Карађорђевића], па и то ни је га он све учио, не го је ишло 
и у шко лу, а он га је са мо по у ча вао и с њим жи вљео“ (21). 
Ме ђу тим, До си те ју је убр зо по ве ре но над зи ра ње и раз ви
ја ње срп ских учи ли шта. Го ди не 1808. он је већ спо ме ну тим 
го во ром, ко ји је био при пре мљен за ту при ли ку, отво рио 
Ве ли ку шко лу, пр ву ви со ко о бра зов ну уста но ву те вр сте 
у Ср би ји. У ве зи с тим до га ђа јем, Вук Ка ра џић пре но си 
ка ко се вој во да и ко ман дант Бе о гра да, Мла ден Ми ло ва
но вић, гр о хо том на сме јао ка да је, у чи та њу, До си теј ре као: 
„У по па би ва ља ло да су и пра сад му дра, а у ње га су и дје ца 
лу да.“ По том је, су тра дан, по че ла шко ла (1969а: 104). На 
дру гом ме сту Вук се ма ло друк чи је опо ми ње До си те је вих 
ре чи: „По пов ска и пра сад ва ља ло би да су па мет ни ја, а њи
о ва су и ђе ца лу ђа, не го оста ли љу ди“, на шта су се „срп ски  
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се на то ри“ ста ли сме ја ти, а Мла ден ре че: „Мо ре, баш је та ко, 
ви диш!“ (1968б: 23; Ма рин ко вић 1961: 62–63).

Као управ ник шко ла у Ср би ји и члан Со вје та До си теј 
је вр шио јав не по сло ве без пла те. О то ме све до чи у јед ном 
пи сму: „Пла ће ов де ни ка кве не имам, кро ме пре пи та ни ја. 
Од кад сам пре шао ов де [у Србију], ни јед на ’Ге о гра фи ја’ ни
је се про да ла ни ти се ов де за књи ге ма ри... И сам уме ре но 
жи вим. Не ту жим се, но ка жем што јест“ (Об ра до вић 2008: 
116). До си те је ву из ја ву Вук осо би то ко мен та ри ше: „Ако ни
је имао ни ка кве пла те ни је му ни тре ба ла: сам ка же у пи сму 
к уја ку г. Со ла ри ћа да је имао ра ну (и по ред си на Цр но га 
Ђор ђи ја, и код нај ве ће го спо де, мо рао је има ти го спод ску 
хра ну и на пи так), а имао је и ко нак ли јеп и сву по слу гу 
као и син Цр но га Ђор ђи ја; а да ни је баш без крај ца ре и да 
на чи ни ко ју аљи ну да ва ло му се опет ка што по не ко ли ке 
де се ти не ду ка та. Па шта је ви ше тре ба ла пла та (ње му као 
ста ру ка лу ђе ру)? Зар је он био до шао у Ср би ју да те че нов
це?“ (1968б: 21). 

До си теј је у Ср би ји сте као по ли тич ке не ис то ми шље ни
ке. На ро чи то се ис ти цао Ву ков учи тељ Иван Ју го вић, ко ји је 
био ау стро фил ски ор јен ти сан. Он се про ти вио До си те ју, за 
ко га се сма тра ло да је при вр жен Ру си ји. У знак по себ не па
жње ру ском ца ру и ру ском пред став ни ку у Ср би ји, Кон стан
ти ну Кон стан ти но ви чу Ро до фи ни ки ну, но ву 1808. го ди ну 
До си теј је че сти тао по хвал ним сти хо ви ма. Пе сме је об ја вио 
Вук Ка ра џић у књи зи Пра ви тељ ству ју шчи со вјет серб ски 
(1860). Он на во ди да су ти сти хо ви би ли штам па ни 22. мар
та 1808. го ди не у Ве не ци ји. Ме ђу тим, до да нас ни је по знат 
ни је дан са чу ван при ме рак из да ња. Пе сме је, ка ко Вук по том 
про стра но са оп шта ва, от пе вао Пе тар То мић, ко ји је „имао 
вр ло ли јеп глас и био до бар пје вач“. У дру штву са До си те јем, 
он је пред Ро до фи ни ки ном, у ње го вом до му, нај пре от пе вао 
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сти хо ве по све ће не ца ру, а по том и оне упу ће не ње му. Иза 
то га, Пе тар То мић оти де Ива ну Ју го ви ћу и оба ве сти га о до
га ђа ју. Под сме ва ју ћи се До си те ју, Ју го вић рек не: „Сад ти ре ци 
да је сан ни шта! Ја но ћас сним гдје се на со ка ку чу је пре кра
сна му зи ка, кад про мо лим гла ву кроз пен џер да ви дим шта 
је, а то се го ло гуз чо вјек на тр ћио па остраг за дио трум бе ту 
те сви ра. То је тај ваш по сао“ (1969а: 108–109). 

У 96. бро ју Срб ских но ви на из 1860. го ди не, ко ји ма је 
Ми лан Ђ. Ми ли ће вић био уред ник, об ја вље на је по ку да 
Ву ко ве књи ге Пра ви тељ ству ју шчи со вјет серб ски. Из ме
ђу оста лог, за ме ра се Ву ку и то што је „на пи сао Ју го ви ћев 
сан ка ко је он ка зи вао да је снио“. У од бра ни од „ру же ња и 
ку ђе ња“, Вук од го ва ра: „Ју го ви ће ва сна ја друк чи је ни је сам 
мо гао ка за ти не го она ко ка ко сам га од ње га чуо, а из о ста
ви ти га ни је сам хтио, јед но за то што се њи ме по ка зу је ка ко 
је Ју го вић био до сје тљив и на подсмјех го тов, а дру го, што 
он да не бих мо гао ни они јех До си ти је ви јех сти хо ва спо ме
ну ти и на штам па ти. За ова ко ве ства ри мо гу ме не кри ви ти и 
мо ју књи гу ку ди ти са мо они љу ди ко ји не по зна ју исто ри је 
оста ли јех на ро да у ко јој има мно го и мно го сра мот ни јих и 
скан да ло зни јих ства ри“ (Ка ра џић 1954: 56). 

Ме ђу тим, Иван Ју го вић је још ви ше на па дао знат ног 
уста нич ког ди пло ма ту, Пе тра Но ва ко ви ћа Чар да кли ју, за 
ко га се ве ро ва ло да је био нај за слу жни ји ши ре њу ру ског 
ути ца ја у Ср би ји. Сма тра ло се да је Чар да кли ја до вео и Ро
до фи ни ки на у Ср би ју. Ка да је Чар да кли ја 1808. го ди не пре
ми нуо у Бе о гра ду, ње гов ода ни при ја тељ До си теј са ста вио 
је нат пис за ње го во над гро бје. Очи то да је Вук Ка ра џић 
имао до бро пам ће ње, по што је он Ју го ви ћу усме но пре нео 
са др жај епи та фа. Ју го вић је, по том, на пи сао ви ше па ро дич
них по смрт ни ца, ко је је уо ко ло об зна њи вао. Сти хо ви тих 
пе са ма ко је је Вук отр гао од за бо ра ва гла се: 
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I

Ов де ле жи Чар да кли ја
Ни шта са да где не кли ја,
 Есте ство се су ши.
Ед се зми јев пу ши сву да,
Пло де и сад чест на тру да
 За ви стљи во гу ши.
 
Са ма еште гор да ру жа,
Кад је на ма гор ка сту жа
 Тер ном се по но си;
На гро бу му фи ник13 дре во,
Ко га ро ди его чре во,
 Плод ја дан до но си.

II

Ов де ле жи Чар да кли ја
В Серб ском кри лу гад на зми ја;
Ар на у тин љу ти бја ше,
Скот ски сваг да и жи вља ше;
За кон, ве ру он по га зи,
Сер бље бра ћу он омра зи:
Мал се не зби его тру дом,
Да с по би ју ме жду со бом.14

Зе мљи ца е сво им тру сом15

13 Ју го вић је ми слио на Ро до фи ни ки на ко га је Чар да кли ја до вео 
у Ср би ју.

14 Ју го вић је при по ве дао да је Чар да кли ја на го ва рао Ка ра ђор ђа да 
уби је Мла де на и Ми ло ја.

15 Онај дан кад су Чар да кли ју са хра ни ли уве че се тре сла зе мља.
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Све до чи ла бра ћи Ру сом
Бож ју ја рост на злоб ни ка,
Все об ште га кле вет ни ка,
Тру див ши се от ма сти ти,
Ко сти вра же уз ба ци ти.
    (1969а: 106–107)

На то је, ве ли да ље Вук, До си теј от пи сао од го вор у 
про зи ко ји је по чи њао по сло ви цом: „У ла жи су крат ке но
ге.“ По што у Бе о гра ду ни је би ло штам па ри је, овај са став је 
јед но вре ме пре пи си ван и чи тан. Ме ђу тим, и упр кос то ме, 
из гу био се и „по свој при ли ци га већ да нас ни ко и не ма“, 
за кљу чу је Вук. Ју го вић је и по том пи сао „ма ле сти ши ће 
про тив До си те ја и где ко је од њих чи тао је сво јим при ја те
љи ма“. Прем да их је до био од Ла за ра Ар се ни је ви ћа Ба та
ла ке, те их је и имао не где у Бе чу на пи са не, Вук је сти хо ве 
ипак об ја вио „ко ли ко их се опо ми њао на и зуст“: 

У ла жи су крат ке но ге,
То нас уче ба сне мно ге,
А ви де и љу ди.
Ли си ца је тан ка ста са,
Ал’ е она па сја гла са,
За лу ду се тру ди:
Крие очи,
Ме дља ре чи,
Ал’ је ви де љу ди.
Ше и танљу ди што не ви де!
Куд год ко ја ре пом ви не
Они од ма све то ви де.
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На кон по сло ви це ко ју је Иван Ју го вић на вео пре ма 
не ком ста ром спи са те љу – „Сти ди те се ви ко ји зло чи ни те, 
а не гле дај те да за сти ди те оне ко ји то об ја вљу ју“ – при се ћа 
се Вук и оста лих сти хо ва:

Не на дај се, До си те ју,
Што с’ утек’о у Сер би ју
Да си ти се спа сао:
Ми ће мо ти ре ћи
Бар на тво јој да ћи:
Ка лу ђер си био,
И до бро си пио,
За лу ду си ски тао.

Грч ки сваг да го во ра ше,
Сер бље Гр ком про да ва ше,
Сит них сло ва род.

Нит’ је ла дан ни ти врућ,
Нит’ је наш ни ти туђ
Ко му сад би род?

Ни на зе мљи ни на не бу,
Не го у свом тол стом тр бу,
Не си ти је то род.

Он ла ска ше го спо да ром
За тра пе зом пу ном ту ка,
Ма сног – зиј род.
    (107–108)



49

МАЛЕ ПРИЧЕ О ВУКУ КАРАЏИЋУ

Ме ђу тим, Вук Ка ра џић је остао упам ћен као је дан од 
нај о штри јих До си те је вих кри ти ча ра. Он је уве ра вао чи та
о це да је До си теј био не ма ран пре ма је зи ку и сти лу пи са ња, 
па је за три де сет го ди на књи жев не де лат но сти по пра вио 
са мо јед ну сво ју гре шку, па још ни њу ни је до те рао ка ко 
тре ба. У До си те је вом Ме зим цу на стра ни 39. и 40. сто ји: 
„У мо еј пр вој Ба сни, пер ви пе ри од ни шта не ва ља. Ево ка
ков је: Орао и ли си ца учи ни ли су ме ђу со бом дру же ство; и 
што би то би ло всег да шње и по сто ја но, до го во ри ли су се и со
гла си ли, да жи ву у ком ши лу ку, да би у по тре би је дан дру гом 
мо гли по моћ да ти. Ово би ва ља ло ова ко да је: Орао и ли си ца 
учи не ме ђу со бом друж ство; и што би то би ло всег да шње и 
по сто ја но, до го во ре се и со гла се у ком ши лу ку жи ви ти, да би 
у по тре би мо гли је дан дру гом по моћ да ва ти.“ На то Вук 
до да је: „Пр во До си ти је сам ка же да не ва ља ни шта, а ја бих 
ре као да ни дру го ни је као што би ва ља ло, јер, н. п. мје сто 
учи не друж ство Ср бин би ка зао удру же се или здру же се; а 
мје сто је дан дру гом, ка зао би јед но дру гом; ни ти би Ср бин 
ка зао што би, всег да шње, со гла се и.т.д.“ (Ка ра џић 1988: 48).

Та ко ђе, Вук је за ме рао До си те ју што „ви че на цр кве
не оби ча је“. Ву ков пре кор пред мет је анег до те. За вре ме 
руч ка у ма на сти ру Хо по ву, 29. ма ја 1856. го ди не, Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња спо ме ну ла је да је не дав но би ла у 
ма на сти ру Пет ко ви ци под Це ром и да је по кло ни ла ма на
стир ској би бли о те ци сва До си те је ва де ла, Ме да ко ви ће вог 
из да ња. Вук Ка ра џић на то од го во ри: „Што се ти че До си
ти је вих књи га, оне ни је су нај згод ни ји по клон ма на сти ру, 
јер зна мо да је До си ти је ви као на цр кве не оби ча је. Да сам ја 
1833 био цен зор у Ср би ји, кад је Гли ша Во за ро вић До си ти ја 
пре штам па вао, ја то пре штам па ва ње не бих до пу стио, јер су 
се ка лу ђе ри, осо би то ка ко је Ми лош био обла дао, у Ср би ји 
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већ го то во са свим по че ли за ти ра ти и она ко, а и пост и мо
шти све ти јех и оста ле цр кве не оби ча је љу ди на у че и са ми 
од се бе пре зи ра ти“ (Рај ко вић 1950: 147). Ву ку је сме та ло 
што До си теј на па да рас по ја са ност ка лу ђе ра и што то чи ни 
баш он ко ји и сам не по шту је по сто ве. У ве зи с тим на вео је 
за ни мљи ву бе ле шку. Он ве ли да је До си те ја већ „и ста рост 
би ла по ђе ти ла“, па је „јав но пред то ли ким љу ди ма (ко ји су 
и она ко на ње га ви ка ли да му не сми је пе так ни сри је да у 
ку ћу за ви ри ти) го во рио: ’Во лим се пи јан по бла ту ва ља ти, 
не го гла дан на Хри сто ву гро бу спа ва ти’“ (1968б: 22). Та ко 
и у ре цен зи ји на књи гу Ми ло ва на Ви да ко ви ћа Љу бо мир у 
Је ли си ју му Вук пи ше: „Та ко и наш Љу бо мир ваљ да је чуо 
где До си теј и Рељ ко вић (и још где ко ји) ви чу на на род не 
оби ча је, а ни је знао ра су ди ти, да су они у том сви лу до ва
ли“ (1968а: 157). Слич ног је сми сла и за пис о Алек си Ре љи 
Ре љи ћу ко га Ми лан Ми ли ће вић спо ми ње као Ре љу Ба на
ћа ни на. Вук пи ше да је он био „вр ло сми је шан и чуд но ват 
чо век (као ка кав Срп ски Ди о ген), и био је је дан од пр вих 
До си те је вих љу би ма ца у Ср би ји: за што је вр ло ли је по знао 
ви ка ти на ка лу ђе ре и на по по ве, и под сми је ва ти им се, ка ко 
про се ми ло сти њу и ва ра ју на род; а ко ји је гођ то знао, он 
је код До си ти ја био про свје штен чо век и об да рен здра вим 
ра зу мом“ (Ка ра џић 1968б: 23; Ми ли ће вић 1888: 26).

То ком До си те је вог бо рав ка у Ср би ји Вук је јед на ко ома
ло ва жа вао и ње го ву ди пло мат ску де лат ност и при пи су је му 
по ли тич ке ин три ге. Чак га оп ту жу је за про паст уста нич ке 
Ср би је. Он пи ше да при ли ком ди пло мат ске ми си је у Вла
шкој До си теј „ни је ни шта зна ме ни ти је учи нио, не го што 
је до био је дан све ште нич ки зла тан крст; и што је до шао у 
Би јо град при је Пе тра и Ми лен ка, и про тол ко вао Цр но ме 
Ђор ђи ју њи о ве ин три ге, и по мо гао и про ће ра ти из Ср би је 
(и тим на чи ном по мо гао да Ср би ја при је про пад не), и по 
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том по стао по пе чи тељ ду хов них дјел и на род на го про свје шче
ни ја и до био пет сто ти на ду ка та пла те на го ди ну. И ту је 
већ би ла ри ба ухва ће на, и кљу че ви се на шли (ни ти је ви ше 
тре ба ло мре же на тр пе зу ме та ти, ни по гу рен ићи), али опет, 
по сли је три мје се ца, до ђе смрт и он сво је го спод ство оста ви 
Ју го ви ћу, нај ве ће му не при ја те љу сво ме!“ (Караџић 1954: 69) 

Ву ко ви не га тив ни ста во ви о До си те ју Об ра до ви ћу од
у век су би ли пра ће ни па жњом, не ла го дом и на сто ја њи ма 
да се про ник не у њи хо ве мо ти ве. Ме ђу тим, жи ве ћи без
ма ло чи тав век од ви ше труд но и оскуд но и сва ко ја ко се 
до ви ја ју ћи да на мак не сред ства за штам па ње соп стве них 
из да ња, чи ни се да Вук Ка ра џић ни је мо гао без за ви сти и 
тек та ко ола ко да пре ђе пре ко ве ли ко ду шно сти ко ју су срп
ске уста нич ке вла сти ис по ља ва ле пре ма ста ром учи те љу и 
фи ло зо фу. У Ву ко вим ка зи ва њи ма о До си те ју Об ра до ви ћу 
мо же би ти оту да то ли ко ис ка за ног је да и не тр пе љи во сти 
пре ма ста ри јем са бра ту по пе ру. 

Док је још био пи сар у Со вје ту Вук се раз бо ли. Бо ле ла га 
је на ро чи то ле ва но га (Сре зњев ски 1987: 18; Сто ја но вић 1987: 
3; До бра ши но вић 1978: 5–7). По што се здра вље по гор ша ва ло, 
Вук је на пу стио Бе о град и оти шао је у Тр шић. Ле же ћи та ко, 
го то во, уко чен, Ву ка је по се ти ла Ру жа То до ро ва, де вој ка из 
Тр ши ћа, ње го ва па стир ска љу бав. Он је ни је ви део још од 
1804. го ди не све док се 1809. ни је вра тио у Тр шић бо ле стан. 
Че тр де се тих го ди на 19. ве ка се ћао се Вук: „Је дан пут до ђе 
Ру жа на шој ку ћи, не знам за што, хтео сам да је ви дим, и по 
мо јој же љи она до ђе из ку хи ње у со бу, где сам ле жао. По љу би 
ме у ру ку. Узмем је за ру ку и упи там: ’Је си ли ве ли ка по ра сла?’ 
Она од го во ри: ’Ето ви диш, ве ли ка сам’, па до да де: ’А ку да си 
се ти од био у сви јет, оста вио оца и ма тер! Да те ни је бо лест 
до ће ра ла, не би ни сам ку ћи до шао!’ Ско ро тим ре чи ма се и 
за вр шио наш раз го вор“ (Сре зњев ски 1987: 18–19).
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Не мо гав ши да пре бо ли у Тр ши ћу, Вук се уздао у по моћ 
ми не рал не во де, па је 1809. оти шао у ба њу Ме ха ди ју (да нас 
Хер ку ла ну), не да ле ко од Ор ша ве у Ру му ни ји (Ка ра џић 1969г: 
355; Сре зњев ски 1987: 18). У Ср би ји је бук тао рат. Тур ци су 
не за др жи во про ди ра ли. При по ве да се ка ко је срп ски пе сник 
Јо ван До ше но вић 1809. го ди ну про вео у Пе шти, штам па ју
ћи сво је књи ге. За то вре ме се раз бо лео и бо ло вао је ду го. 
Утом до пре до ње га глас о срп ској по ги би ји на Ка ме ни ци. 
При ди жу ћи се из по сте ље, До ше но вић ре че при ја те љи ма: 
„Хва ла Бо гу што ни сам умро! Не за то што ми се ми ли жи
ве ти не го сто га што је Ср би ну гре хо та ове го ди не умре ти на 
по сте љи!“ (Га ври ло вић 1911: 15). По пут До ше но ви ћа и Ву ка 
су при ти ска ле те шке сли ке у ба њи Ме ха ди ји док за ви чај и 
чи та ва Ср би ја плам ти (По по вић 1987: 41).

Те шко бо ле сног, из Ме ха ди је су га од не ли у Но ви Сад, 
где је ле жао у јав ној бол ни ци (Ку ла ков ки 1987: 44). Био је 
без ичи је по мо ћи. Сви су за бо ра ви ли Ву ка. Али, ипак се 
на шао спа си лац у не во љи. То је би ла ми ло срд на Но во са
ђан ка Ма ри ја от Ста ни са вље вич, же на пе де се тих го ди на, 
бо га та тр гов ки ња. Че ти ри го ди не ка сни је, њој се Вук за хва
љу је и по све ћу је јој штам па ни пр ве нац. У По све ти Ма ле 
про сто на род ње сла ве носерб ске пје сна ри це (Беч, 1814) ау
тор опи су је без на де жну си ту а ци ју: „При је че ти ри го ди не 
да на, кад је ме не нај ве ћа ну жда, ко ја смерт но га на ово ме 
сви е ту по стиг ну ти мо же по сти гла (кад ме бо лест у убо же
ству на па ла), он да су ме не пре зре ли и оста ви ли сви мои 
при ја те љи и до бро же ла те љи, кои су, док сам ја здрав био и 
њи слу жи ти мо гао, ме не љу би ли, по сво ја ва ли, и злат на ми 
бр да обе ћа ва ли. – У та ко вом бед ном со сто ја ни ју пре шав ши 
ја из оте че ства мо е га у Це са ри ју да се ли е чим, мо рао сам 
под ле ћи свим ну жда ма, ко и ма су нај не срећ нии љу ди ово га 
сви је та под ло жни, мо рао сам и ту у бол ни ци Но воСад ској 
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(из ми ло сти Серб ско га об ште ства) ље та 1810га зи му пре зи
ме ти. Он да сте ВИ Бла го род на Го спо же! ме ни, кад сам хо тео 
у то пли це по ћи, ше дро да ро ва ли 150. фо рин ти. Ме ни као 
јед но ме нај бед ни је му чо ве ку, ко е га ни кад при је, до он да, 
ни ти сте чу ли, ни ви ди ли!“ (1965б: 33–34).

С тим нов цем Вук се упу тио у Бу дим ску ба њу, ба њу 
Све тог Лу ке у Пе шти, али се ни та мо ни је мо гао из ле чи ти. 
Ле ва но га оста ла му је згр че на. Од та да па то ком чи та вог 
жи во та спо ма гао се и хо дао је је ди но уз по моћ др ве не но ге 
(До бра ши но вић 1978: 6). Она му је и пред о дре ди ла жи вот ни  
пут. Ње ним спо ме ном Вук је за по чео ка зи ва ње ру ском  
би о гра фу: „Е, ја ова ко ми слим: без ове ов де шту ле, и без 
мо је до бре же не, и без пле ме ни тог Ко пи та ра, ја не бих био 
књи жев ник, а то ме је при по мо гло и то што сам во лео да 
пу ту јем“ (Сре зњев ски 1987: 17). „Са сво јом шту лом“, на
вра ћао је раз го вор, „ни сам мо гао ми сли ти ни на ко ња ни 
на рат, те сам мо гао, хтео не хтео, на ви ка ва ти, ко ли ко сам 
мо гао, на се де ње код ку ће. Да ни сам имао шту лу, био бих, 
мо жда, по ги нуо од Ту ра ка, као мно ги мо ји вр шња ци; а мо
ја шту ла ме је на те ра ла да тра жим ми ра, да мир но чи там 
књи ге, да мир но за пи су јем на хар ти ји оно што сам чуо и 
ви део оком. Исто то ли ко ко ли ко шту ла, за др жа ва ла ме је 
на ме сту и мо ја же на“ (19). 

У то до ба у Бу ди му и Пе шти би ло је пу но Ср ба на шко
ло ва њу. У ле то 1810, Вук је у Пе шти упо знао Лу ку Ми ло
ва но ва Ге ор ги је ви ћа, Са ву Мр ка ља, Ди ми три ја Фру ши ћа, 
Јо ва на Бе ри ћа, Ди ми три ја Да ви до ви ћа. Ми ло ва нов је за вр
шио пра ва, Фру шић и Да ви до вић су учи ли ме ди ци ну, Мр
каљ фи ло зо фи ју и ма те ма ти ку, Бе рић фи ло зо фи ју. Сви су 
се они ин те ре со ва ли за срп ске кул тур не при ли ке. Но, и Вук 
је већ та да пре тре сао кул ту ро ло шка пи та ња. Са Са вом Мр
ка љем и са г. Бу ли ћем он је код не ког по сла сти ча ра Сте фа на  
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у Пе шти раз го ва рао о зна ча ју и уло зи Па вла Со ла ри ћа у 
срп ској књи жев но сти (Ка ра џић 1987пр.: 519). Осо би то су 
Лу ка Ми ло ва нов и Са ва Мр каљ би ли по све ће ни ре фор ми 
азбу ке и срп ског књи жев ног је зи ка. Они су би ли ро до на чел
ни ци кул тур них про ме на, ма да су и пре њих срп ски пи сци 
(До си теј Об ра до вић, Ата на си је Стој ко вић, Па вле Со ла рић, 
Са ва Те ке ли ја) тра жи ли из ла зе из пра во пи сног ха о са у ко ји 
је за па ла срп ска књи жев ност. Ата на си је Стој ко вић је још 
1801. го ди не на звао знак ъ (де бе ло јер) „пе тим точ ком у ко
ли ма“. Ду хо ви та ме та фо ра сви де ла се Јер не ју Ко пи та ру, ко ји 
је 1814. го ди не, у та ко ђе ша љи вом то ну, про ши рио спи сак 
не по треб них сло ва: „Кад већ ћи ри ли чар ско ро уоп ште сма
тра знак ъ као пе ти то чак у ко ли ма, мо рао би Ср бин сма
тра ти ы (је ри) као де ве тог (во ла) у плу гу“ (До бра ши но вић 
1980: 11). У сво јој књи зи „Ри мља ни у Шпа ни ји по спи са ни ју 
Ват со на Ан гли ча ни на пре ве де но“ (1807) Са ва Те ке ли ја је 
са свим из о ста вио ъ (де бе ло јер). Ко пи тар се сме јао ка да је 
чи тао да су за го вор ни ци цр кве но сло вен ске азбу ке, тзв. „де
бе ло је ров ци“, ве ро ва ли да ће обо ри ти Те ке ли јин пра во пис 
без ъ ти ме што ће га на зва ти – „го ве че без ро го ва“ (1980: 
23). Књи гу Са ве Те ке ли је Вук Ка ра џић је чи тао по чет ком 
1813. го ди не у Бр зој Па лан ци, па ју је по слао Во ждо вом 
се кре та ру Ја ни ћи ју Ђу ри ћу, мо жда с на ме ром да бу де про
чи та на Ка ра ђор ђу (Ка ра џић 1987пр.: 158). 

Са ва Мр каљ је ја сно ви део из лаз у фо нет ском пра во
пи су. У сеп тем бру 1810. по ја ви ла се ње го ва књи га Са ло де
бе ло га је ра ли бо азбу ко про трес пи са на без ја та и азбу ком од 
26 сло ва уме сто 40. Мр каљ сма тра да за ди гра ме дь, ль, нь 
тре ба на ћи по је дан знак. На кра ју књи ге на ве де но је пра
ви ло пи ши ка ко што го во риш! (Ка ра џић 1968а: 291–297). 
Овом књи гом оду ше вио се Јер неј Ко пи тар. Он је 12. апри ла 
1811. пи сао Јо зе фу До бров ском да у бро шу ри ко ја бро ји 
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све га 19 стра на има ви ше фи ло зо фи је о је зи ку не го у ка квој 
де бе лој гра ма ти ци, те да та ко би строг гра ма тич ког ума он 
ни је на шао у Изра и љу (Сто ја но вић 1987: 27). По здра вља ју
ћи по кре та ње (1. ав густ 1813) Но ви на серб ских из цар ству
ју шче га гра да Ви е не,16 осим по хва ла Јер неј Ко пи тар за ме ра 
уред ни ци ма – пе штан ским сту ден ти ма ме ди ци не, Ди ми
три ју Фру ши ћу и Ди ми три ју Да ви до ви ћу – ко ри шће ње  
не по треб них сло ва за не по сто је ће гла со ве у ју жно ду нав
ском ди ја лек ту (де бе ло јер и је ри) и са ве ту је да ве о ма па
жљи во чи та ју ма ли спис Са ве Мр ка ља, ко ји има је два 18 
стра на, али је пун са др жи не (До бра ши но вић 1980: 9, 11). 
Ме ђу тим, по зи тив но ми шље ње ни су сви де ли ли. На про тив! 
Ди гла се хај ка про тив ње. Кон зер ва тив ни срп ски кул тур ни 
и цр кве ни кру го ви и за го вор ни ци тра ди ци о нал не сло вен
ске пи сме но сти и књи жев но сти на но во та ри је гле да ли су с 
ве ли ким про ти вље њем као на то бо жњу је рес. Но, да ствар 
бу де још дра стич ни ја, Са ва Мр каљ се 1811. по ка лу ђе рио и 
до био је име Ју ли јан. Као ђа кон био је опре мљен у ма на стир 
Го мир је, ме ђу ка лу ђе ре, о ко ји ма је пи сао њи хов ар хи ман
дрит Јо сиф Ра ја чић, по то њи па три јарх, вла ди ци Мој си ју 
Ми јо ко ви ћу: „Ели кои на сто ја тељ ика да не сре ћан био, то 
сам во и сти ну ја. Не са мо что ни шта при мо је му всту пље
ни ју у ову жа лост ну оби тељ ни ко ма да хле ба ни сам на шао, 
но не сло гу, па леж, да и са мо раз бој ни че ство ме жду мо јом 
бра ти јом тер пје ти мо рам“ (Рај ко вић 1950: 119). Зле ма на
стир ске при ли ке осо би то је ис ку сио ве ли ки Ву ков прет
ход ник и уи сти ну тво рац но вог срп ског пра во пи са. Он је 
био те ме љан у зна њу и уду бљен у књи ге, а бра ти ја је нај ве ћу 
па жњу по кла ња ла ра киј ском и вин ском по дру му. Убр зо су 
по че ли да га за дир ку ју, го во ре ћи му: „Је си учен, ал’ па ме тан 

16 Од 1817. го ди не Но ви не срб ске.
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ни си, јер да си па ме тан не би до шао ме ђу нас“. Опа да ли су 
га да ни ком не да ми ра у ма на сти ру. Под но си ли су ту жбе 
да не пре ста је да се је не мир и не сло гу, те за и шту да се и са
свим от пу сти из ма на сти ра. Та је суд би на Мр ка ља и до сти гла. 
По сле од ла ска из Го мир ја Са ва је без на де жно лу тао, за пао 
је у оску ди цу и за ра дио је раз дра жљи вост жи ва ца. Из ме ђу 
оста лог, при по ве да се да је је дан „тр бу ша сти двор ски“ ка
лу ђер за пи тао Мр ка ља у Кар лов ци ма, ви де ћи га у ње го вом 
јaдном и жа ло сном ста њу, за што обу ћу ни је на ма зао ка да је 
имао „са ла де бе ло га је ра“? (1950: 123). Ни је му по мо гло ни 
то што се доц ни је по ка јао и члан ком Па ли но диа ли бо од бра
на де бе ло га јер до ка зи вао по тре бу је ра у срп ском пра во пи су 
(Ка ра џић 1968а: 323–323). Са ва је 1827. по ме рио па ме ћу услед 
пат ње и гла ди. Кад су хте ли да га по ша љу вла ди ци Лу ки ја ну 
Му шиц ком, Са ва је ре као: „Не дам се ни јед ном по пу жив у 
ша ке!“ (Рај ко вић 1950: 125). Вук Ка ра џић је по се ћи вао Са ву 
Мр ка ља у беч кој ду шев ној бол ни ци у ко јој је он и умро 1833. 
го ди не (Рај ко вић 1950: 127; Ог ња но вић 1900: 77). 

На кон Мр ка ље ве књи ге ни Опит на ста вле ња к срб ској 
слич но среч но сти и сло го мер ју или про со ди Лу ке Ми ло ва но
ва, ко ји је 10. ав гу ста 1810. го ди не био у цен зу ри одо брен 
за штам пу, с про ле ћа 1811. цен зу ра ни је до пу сти ла да се 
об ја ви. У цен зор ском обра зло же њу ста ја ло је да се књи га 
не мо же штам па ти јер је у њој „пра во пи са ња на чин, ка ко гођ 
и у Азбу ко про тре су“ (Ка ра џић 1968б: 590). Лу ка је не го до
вао, па је ка сни је пи сао Ву ку: „Ово је ве ли ка оби да не да ти 
чо ве ку пи са ти на чи ном оче вид но лак шим, и пра вил ним. 
То ти је бра те ве ћа си ла од тур ске“ (Сто ја но вић 1987: 86). 

Из о ста вља ње де бе лог је ра из азбу ке знат но је од јек ну ло. 
Ву ков пе штан ски при ја тељ, Јо ван Бе рић, по то њи адво кат и 
управ ник срп ских основ них шко ла у Бу дим ској епар хи ји, 
од мах је 1810. от пе вао пе сме је ро ви ма. Об ја вио их је 1813. 
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у До дат ку Да ви до ви ће вих Но ви на, а за тим их је по се ћа њу 
за бе ле жио Јо ван Ха џић у свом Огле да лу за 1864. го ди ну:

Де бе лом је ру Ъ:
Већ и на те по ди гла се хај ка,
Јер де бе ло жа ло сна ти мај ка.
Ста ри на ши те бе по што ва ше
Те па ше ти и де бе ло је рет
А са да те та ко про га ња ју,
Мла дој де ци те бе оти ма ју,
Ско чи на те Стој ко вић и Са ва
Та му дра је обо ји це гла ва;
И го ни те Ду рић и Ка тан чић,
Ино вер ци ско ва ће ти лан чић
Већ се те пи, и ка ко знаш гу ди,
Да се с то бом не ру га ју љу ди и т. д.

Тан ком је ру Ь:
Већ и на те бе на мин дрос узе ше,
Је ру тан ко на штап те по пе ше,
Баш као ши јак кад ја бу ке но си
За њих жи та у так ми це про си
Да се зна де, да је на од ме так
Ка но жен ска пре сли ца у пе так
Ћерв ба ци ше к’о ву ги не пти ће,
Ме сто ње га те бе опо па до ше
И твер до ти (ть) с до бром (дь) до да до ше,
Твер до твр до, а до бро је до бро
Ти јер тан ко зло ћеш про ћи, по бро,
По крај твер да и до бра до ба ра
Бог ме, брај ко, тан ка си ре ба ра и. т. д.

(Ог ња но вић 1900: 15–16; Рај ко вић 1950: 140–141) 
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У Пе шти Вук је чи тао Мр ка ље ву књи гу, а ве ро ват но и 
нео бја вље ни спис Лу ке Ми ло ва но ва, па се он ши рих по гле
да и с др ве ном но гом вра тио у Бе о град кра јем 1810. го ди не. 
Са вре ме ни ци све до че о Ву ко вом не за до вољ ству тих да на. 
Док се он бо ле стан те шко кре тао уз по моћ шта ке, ње го ви 
дру го ви из Ве ли ке шко ле по ста ли су чак вој во де – Ми ло
сав Здрав ко вић у Ре са ви, Или ја Ча ра пић у Гроц кој, Је врем 
Не на до вић у Там на ви. По то њи исто ри чар Пр вог срп ског 
устан ка, Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка, та ко ђе ње гов школ
ски друг, го во ри ка ко су Ву ка тих да на „због ње го вог бре
зо бра злу ка и не ра зум ног по ве де ња за без бо жни ка др жа ли“ 
(По по вић 1987: 47). Но, убр зо је Вук по ста вљен за учи те ља у 
бе о град ској основ ној шко ли. Ме ђу тим, пе да го шки рад ни је 
га ис пу ња вао. Би о гра фу је по ве рио да он ни је био она кав 
учи тељ ка кав је же лео да бу де, али да се већ та да опа жа ло 
ње го во зна ње на род ног је зи ка, па су га дру го ви, ве ћи ном 
из Ма ђар ске, сма тра ли знал цем срп ског је зи ка. Та кво ми
шље ње, збо рио је Вук, под сти ца ло је ње го во са мо љу бље. 
Ни је про пу штао ни јед ну при ли ку да оправ да до бро мње
ње о соп стве ном зна њу је зи ка. Па жљи во је, сто га, слу шао 
на род ни го вор и по чео је мар љи во да бе ле жи за ни мљи ве 
је зич ке по ја ве (Сре зњев ски 1987: 20–21). Из тог пе ри о да 
по ти че по знан ство и по бра тим ство са пе сни ком Си мом 
Ми лу ти но ви ћем Са рај ли јом, ко ји је он да по Бе о гра ду јед
на ко ишао бо со ног (Ка ра џић 1987пр: 145). Вук пи ше: „Ја 
смо и г. Си мо Ми лу ти но вић жи вље ли у Ср би ји за вре ме 
Цр но га Ђор ђи ја као два ро ђе на бра та, је дан смо дру го га зва
ли бра том, и ње го ва је ма ти ме не зва ла си ном“ (2014: 310).  
У про ле ће 1811. го ди не они су се до го во ри ли да Вук са ста ви 
исто ри ју Ка ра ђор ђе ве бу не у про зи, а Ми лу ти но вић да се 
ла ти сти хо ва не хро ни ке (Ђор ђе вић 1893: 31). Си ма, ме ђу
тим, ду го ни је имао ни ка квих ве сти о по бра ти му от ка ко 
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је Вук 1811. го ди не оти шао за управ ни ка ца ри не у Кла до
во. О ње му је тек до знао од Јеф те Са ви ћа Чо три ћа, ка да је 
до шао у Бе о град из Кла до ва, где је био за ку пац ђу мру ка и 
ста ре ши на оног кра ја (Ми ли ће вић 1888: 830). Пред Си мом 
Ми лу ти но ви ћем, ко ји је та да „ци пе ле и ча ра пе но си ти по
чео“, Јев та је ро ђа ка нај пре прав дао зах тев ним ца рин ским 
оба ве за ма. Си ма ни је да вао за пра во, твр де ћи да ако је да
њу то ли ко за у зет он да је мо гао ба рем уве че да што на пи ше 
по бра ти му и да му по Јеф ти по ша ље за Бе о град. Јеф та му је 
од го во рио: „Али да је те би зна ти ка ко се је и гди [Вук] на ме
стио у квар тир, и сам би она ко же лио. – Ка кве две слу жав ке 
има де, кое га дан и ноћ слу же, ка ко две ви ле! Да већ ве ли 
она ке би ти мо гу, а друк чи је и леп ше не! – Оне га свла че и 
обла чу – по сте љу на ме шта ју, и је сти му до но се. – Шњи ма 
ти он све свое су ви ше вре ме про во ди, кое му пре ко днев ни 
дру ги по сло ви до пу сте.“ – „Те то ли је узрок“ – ре че Си ма, 
по ми слив ши у се би: „да је с лу чем тра жио, не би бо ље де сио. 
Про ћи га се да кле! Сад ве ру јем да баш нех ма кад! Чу дим се 
ка ко и је сти вре ме на има. А већ знам да ко и зец са гле де ћим 
и отво ре ним очи ма спа ва, да му кра са ви це ис пред очи не 
иш че зну“ (Ка ра џић 1987пр.: 145–146). У том пе ри о ду Ми
лу ти но вић је по зај мио од по бра ти ма и сво ту нов ца ко ји је 
био по тре бан ње му или ње го вом оцу Ми лу ти ну, јер се Вук 
у Кра ји ни за и мао од уно сног ца рин ског по сла и тр го ви не 
со љу и па му ком. Зај мом је по мо гао и Сте фа на Жив ко ви ћа  
(153) ко ји се 1811. оже нио Ву ко вом се стром од стри ца 
Сав ком, кћер ком Ни ко ле То до ро ви ћа Чар ка џи је, бо га тог 
ша бач ког тр гов ца (Сто ја но вић 1987: 14; До бра ши но вић 
2006: 34). Ву ков зет сте као је на ди мак Те ле мах, јер је баш 
у Кра ји ни, док је био у вој сци, с фран цу ског на срп ски је
зик пре во дио књи гу кам бреј ског ар хи е пи ско па Фе не ло на 
При кљу че ни ја Те ле ма ка си на Ули се ва, ко ју је не гда слу чај но 
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ку пио у Кра ље ву (1814: V). Жив ко вић је по зи вао Ву ка да 
до ђе из Кла до ва у Бр зу Па лан ку да за јед но пре во де књи гу: 
„Осим јед ног Те ле ма ха дру ги при се би кни га не и мам. Ње га 
чи та ли би, пре во ди ли би“ (Ка ра џић 1987пр.: 146). Но, Вук 
се у Кла до ву при бли жио по ро ди ци кра јин ских кне же ва Ка
ра пан џи ћа. По што је вој во да кра јин ски Ми ша Стан ко вић 
Ка ра пан џић умро у ле то 1811. го ди не (Ми ли ће вић 1888: 
233), Вук се по том осо би то спри ја те љио с ње го вом удо ви
цом Са ром, ко ја је уте ху на ла зи ла у Ву ко вом дру штву и у 
раз го во ри ма с ду хов ним чо ве ком, ко јих ни је би ло од ви ше 
у уста нич ком Кла до ву (По по вић 1987: 49–51). При ја тељ
ство се на ста ви ло и ка сни је. По сле пет го ди на од ра стан ка 
Са ра ни је за бо ра ви ла Ву ка, при жељ ки ва ла га је и „ду шом 
и ср цем“ и у апри лу 1816. го ди не нај ср дач ни је му је из Ор
ша ве пи са ла: „Дра жај ши бра те ја вас сваг да пред очи ма 
имам и ни кад ве за бо ра вит не ћу до мо е га ча са по след не га“. 
Уве ра ва ла га је да ни не по ми шља „да ће се на ша љу бав 
за бо ра ви ти ја ми слим ви не ће те ни то ли ко кни га про чи
та ти ко ли ко ја вас спо ме нем тек у јед ну не де љу“ (Ка ра џић 
1987пр.: 299–300).

Већ 1812. го ди не Вук је ма ње у Кла до ву, а ви ше пу ту је 
на ко њу по чи та вој Кра ји ни и уре ђу је гра нич ну тр го ви ну 
со љу због че га му сти жу и по хва ле из Бе о гра да. Пи шу му из 
Пра ви тељ ству ју шчег со вје та да им је по во љи што „сте уре
ди ли за тр гов це на ше да ни јед ном сло бод но ние у Вла шку 
ићи и сол ка па ри са ти пу тем и про че све ка ко сте уре ди ли 
раз у ме ли смо, то је све до бро“ (163). Вук је ре ша вао и мол
бе не за до вољ них тр го ва ца. Због на пла ћи ва ња пре ко мер не 
ске ла ри не за 127 де на ка па му ка при мио је и при го вор ор
шав ског тр гов ца Те о до ра Де ме тра Тир ке, бу ду ћег беч ког до
бро чи ни те ља и ку ма, су пру га Ма ри је Тир ке, из по ро ди це Де
ме ли ћа (164). Ис цр пљен пу то ва њи ма и за мет ном слу жбом,  
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Вук је мо лио не гда шњег ве ли ко школ ског про фе со ра Миљ ка 
Ра до њи ћа, а он да Ка ра ђор ђе вог по пе чи те ља, да се за у зме за 
ње гов пре ме штај. Овај му је са ве то вао да се стр пи до кон ца 
1812. го ди не, а за уна пред уте шно му је обе ћао: „Ја при зна
ју ћи Тво ју спо соб ност от јед не, а и сла бост те ле сну от дру ге 
стра не, не ћу из о ста ви ти по соб сво ва ти, да до спо кој ни ег и 
со сто ја ни ју Тво ем сход ног на чи на жи во та до преш“ (151). 
Да ли да лич но мо ли за пре ме штај или ко јим дру гим по
слом, углав ном Вук је исте го ди не био у Бе о гра ду. Та да је 
до шао иза сла ник од Ру жи ног оца То до ра, па ве ли: „Ишту 
љу ди Ру жу“ и на по ме не му дав на шњи уго вор њи хо вих ро
ди те ља, по ко ме је Вук био пр ви Ру жин за руч ник, та ко да 
ни сад, кад је дру ги про си, не ће да је да ју док не са зна ју шта 
ће Вук ре ћи. Вук је од го во рио да сад ни је ње му до же нид бе, 
а она не ка се уда је и по же лео јој је од Бо га сре ћу. С та квим 
од го во ром иза сла ник се вра тио у Тр шић – и Ру жа се уда
ла. У вре ме ка да је Вук ка зи вао жи ти је И. И. Сре зњев ском, 
ви ше ни је би ла жи ва (1987: 19). 

У пи сму кне зу Ми ха и лу Обре но ви ћу од 20. ма ја 1842. 
го ди не Вук на во ди да га је Со вјет 1812. по слао као ко ме са
ра с осо би тим на ло зи ма у Не го тин и да је одан де ишао по 
за по ве сти во жда Ђор ђи ја Пе тро ви ћа у Ви дин Му лапа ши 
ра ди ко је ка квих до го во ра (Ка ра џић 1993пр.: 845). У Не
го ти ну Вук се спри ја те љио са Хај дук Вељ ком Пе тро ви ћем 
ко ме је доц ни је по све тио и нај жи во пи сни је стра ни це свог 
би о граф ског опу са. У гла со ви том жи ти ју кра јин ског вој во де 
и ко ман дан та Не го ти на Вук са оп шта ва да је Хај дук Вељ ко 
по слат из Ба ње у Не го тин 1811. уме сто Ми ше Ка ра пан џи ћа, 
ко ји је пре ми нуо те го ди не. До шао је у Не го тин без иче га, 
али се по том обо га тио, јер је 1812. от ку пио од Со вје та ске
ле и ђу мру ке и тај је до би так го то во сав по де лио са сво јим 
бим ба ша ма и бу љу ба ша ма. 
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По ред то га што је сва ко днев но био об у зет ца ри ном и 
тр го ви ном, ве ро ват но у ор та штву са Хај дук Вељ ком, Вук 
ни је за бо ра вио ни обе ћа ње да то Си ми Ми лу ти но ви ћу у 
Бе о гра ду – о пи са њу исто ри је Ка ра ђор ђе ве бу не. По зни ји 
опис не срећ не бит ке на Че гру 1809. го ди не Вук је дао пре ма 
све до че њу је ди но пре жи ве лог уче сни ка бо ја. Ка да је ре сав
ски вој во да Сте ван Син ђе лић схва тио да су Тур ци овла да ли 
и да је бит ка из гу бље на, он је за па лио џе ба ну и ди гао је у 
ва здух и се бе и сво је са бор це, као и Тур ке ко ји су већ би ли 
ис пу ни ли ша нац и чу па ли се са Ср би ма за вра то ве. „Та ко 
из ги ну сви Ре сав ци, ко ји јех је, као што се он да го во ри ло, 
би ло око 300017, са мо се из кне за Сте фа на, мла до и вр ло цр
но ма ња сто мом че, уз ја ше на кне же ва ха та, и уми је шав ши 
се ме ђу Тур ке, ко ји су ми сли ли да је ци ган че и се из ка квог 
Тур ског по гла ви це, оста не у жи во ту и до шав ши ме ђу Ср бе 
ка же ка ко је би ло.“ Ово мом че по сле је до бе гло код Хај дук 
Вељ ка у Не го тин и с њим је Вук та да го во рио о до га ђа ју (Ка
ра џић 1969а: 71). Слу шао је и на род не пе сме из тог кра ја. 
Мно ге „жен ске“ пе сме сла ви ле су Хај дук Вељ ко во ју на штво, 
а осо би то су спо ми ња ле и ње го ве љу бав не аван ту ре. На 
при мер, пе сму Дје вој ка са три љу бов ни ка чуо је у Не го ти ну 
од Тур чи на Дер вишбе га, ко ји је за Па сман џи ји на (Осман 
Па званОглуа) вре ме на био су ба ша по Ти мо ку. За ту пе
сму – ко ја је по чи ња ла сти хо ви ма: „Ка жи Ра до, ка жи бра ти, 
/ Кол’ко имаш љу бов ни ка? / Ја ги имам тро ји цу“ – Вук је 
на по ме нуо да она на ги ње бу гар ском ди ја лек ту, јер се у њој 
ја вља за ме нич ки об лик ги уме сто срп ског их, а у по след њем 
сти ху при дев мил уме сто мио или драг (Ка ра џић 1975: 316). 
По што је у де тињ ству за во лео на род не пе сме и при че, ко је 
су у ње го вом до му пе ва ли и ка зи ва ли мно ги Хер це гов ци, 

17 Тур ци су по сле од њи хо вих гла ва са зи да ли ку лу крај Ни ша.
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Вук је у Кла до ву (1811), Не го ти ну и Бр зој Па лан ци (1812. 
и 1813) с ве ли ком же љом и ра до шћу слу шао пе сме и тра
жио је и при зи вао пе ва че. Ку пио је и гу сле ко је је др жао у 
ку ћи. Осим мно гих вој ни ка ко ји су му пе ва ли, на ро чи то је 
во лео да слу ша Ар се ни ја Ста но је ви ћа из Ма чве, јер је вр
ло ле по знао да пе ва уз гу сле. Са мо је за то он то „мом че“ 
др жао код се бе у слу жби као ку ва ра (Ка ра џић 1986: 410; 
Не дић 1965: 368). Бли зу Не го ти на, ви ше се ла Чжа но ва и 
ис под из во ра Ца ри чи не на ла зи ла се ба ра над ко јом су се 
из ди за ле ру ше ви не. Вук је ви део те зи ди не за ко је се у Кра
ји ни при по ве да ло да су то оста ци ста ре цр кве ко ја је би ла 
на чи ње на на гро бу Мар ка Кра ље ви ћа. Пре ма ка зи ва њи ма 
у тој ба ри крај Ду на ва за гли био му се коњ Ша рац ка да се 
он на стра ни Ту ра ка бо рио про тив Вла ха. А от ку да Мар ко 
ме ђу Тур ци ма то Вук упра во ни је знао, са мо је пре нео да 
Ср би при по ве да ју да се он сва ђао с оцем Ву ка ши ном ка да 
је овај убио мла дог Уро ша и да је он да оти шао ме ђу Тур ке, 
па га је тур ски цар по си нио и због ње го ве хра бро сти ве о ма 
га је во лео (Ка ра џић 1965б: 108). 

Прем да је Вук, у то вре ме, јед на ко пу то вао, био је из ло
жен опа сно сти ма. Вре ба ли су га хај ду ци, јер је пре но сио за
ма шне сво те од на пла ће них ске ла ри на. Ми ха и ло Па вло вић 
пи ше да је до чуо од не ког Вла ха да су се хај ду ци рас пи ти ва
ли о ње му: „Ку дае онаи кои на стои над свим ђу мру ци ма?“ 
и упо зо ра ва га да се при па зи ка да од Не го ти на до Бр зе Па
лан ке или оту да до Кла до ва пу ту је (Ка ра џић 1987пр.: 161). 
Би ва ју ћи час ова мо час она мо Јеф та Са вић нео д ре ђе но му 
је адре си рао пи смо „у Кла до во или гди бу де“. Пи ше му да 
чим при ми пи смо да од мах „где био да био“ до ју ри у Бр зу 
Па лан ку, јер тре ба да га од ме ни на ме сту ко ман дан та гра да, 
по што му је Вр хов ни вожд на ло жио да иде у Бе о град, па у 
То по лу и да ље у Со фи ју на пре го во ре с Че ле биефен ди јом 
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(1987пр.: 159–160; Де ло вод ни про то кол 1988: 116). Уме сто 
же ље ног пре ме шта ја Вук је по хи тао у Бр зу Па лан ку. Осим 
ду жно сти упра ви те ља до Јеф ти ног по врат ка Вук је на и ме
но ван и за су ди ју. Те ду жно сти у Бр зој Па лан ци он је оба
вљао све до кле год Тур ци ни су 1813. го ди не на онај крај уда
ри ли, па га је сме нио Ми лу тин Пе тро вић (Ка ра џић 1993пр.: 
845). Као и прет про шле го ди не у Бе о гра ду, док је учио де цу, 
ни са да ни је био ни ма ло за ин те ре со ван за свој но ви по зив. 
На суд ским за се да њи ма ње га је ма ло ин те ре со вао слу чај, 
тек ко ли ко да се не ка ко ре ши, а ви ше је па жње обра ћао на 
је зик ко јим пар ни ча ри, кра јин ски се ља ци, го во ре. О то ме 
све до чи: „Осо би то ми је би ло ко ри сно вре ме кад сам у ле то 
1813. го ди не био су ди ја у Бр зој Па лан ци. Ту сам па жљи во 
слу шао се ља ке кад се су де, па сам сва ку не по зна ту ми реч 
од мах бе ле жио на хар ти ји, без ика квог књи жев ног ци ља, о 
ко ме та да ни сам ни са њао, не го она ко, за се бе“ (Сре зњев ски 
1987: 21). Нај ве ро ват ни је да му је та да до пао ру ку и је дан 
ве ли ки Рос си ски пје се ник. Чи та ју ћи у ње му раз ли чи те пе сме, 
Вук се за пи тао: „Да ли са ми (је ди ни) Ру си ова ку и ово ли ку 
књи гу има ју? Или и дру ги на ро ди има ју, а ми са ми Сер бљи 
не ма мо?“ Не ду го за тим, по што је из бе гао у Ау стри ју, та мо је 
про на шао слич не не мач ке збир ке и та ко се уве рио да срп ске 
на род не пе сме „ни је ни ко ма рио да ску пља и да пе ча та; пак 
се за ба ци ле и за бо ра ви ле, као и дру го (осо би то на ше) мно го 
ко е шта“. Прем да је на ла зио по твр ду да је „раз лич ни“ пе са ма 
и он да би ло мно го у на ро ду, Вук је још ја сни је не го до та да 
по чео да до и ма сми сао под стре ка Лу ки ја на Му шиц ког да 
ђа ци ску пља ју и за пи су ју „про сте пје сне Серб ске“ (Ка ра џић 
1965б: 38; По по вић 1987: 53).

Ме ђу тим, тог ле та 1813. го ди не оче ки ва ла се од суд на 
офан зи ва Ту ра ка на Ср би ју. Хај дук Вељ ко Пе тро вић се при
пре мао за од бра ну. По што је с оста лим не ја ким на ро дом  
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ис пра тио и сво ју же ну са сна ја ма и де цом у без бед ни ји По
реч, до ђе му је дан при ја тељ и спа зив ши по со би раз ли чи
те „сре бр не на ки те коњ ске и дру ге ко је ка кве ску по цје не 
ства ри“, он упи та Вељ ка: за што и то ни је по слао са же ном 
у По реч? По свој при ли ци овај при ја тељ био је лич но Вук, 
ко ме Хај дук Вељ ко ка рак те ри стич но од го во ри: „Не ка же
не но се и чу ва ју њи о ве ко шу ље и ча ра пе, и плат но и пре ђу 
и пле ти во; а ово су ства ри ју нач ке, ко је сам ја на са бљу 
до био, и сад са са бљом ва ља да и чу вам; а ко ји то ни је ка
дар са бљом чу ва ти и бра ни ти, ни је га ври је дан ни има ти. 
Сра мо та би би ло, да Тур ци до ђу у мо ју ку ћу, па, код тол ке 
сла ве и име на мо га, ни шта у њој да не на ђу“. Ка ко се у тај 
мах Вук при пра вљао за пут у Бе о град, ваљ да и због то га да 
за при ја те ља иска по моћ од Со вје та, Вељ ко га је за др жа вао, 
го во ре ћи му: „Ми смо ов ђе до ста ве се ли да на за јед но про
ве ли, оста ни и сад да раз би је мо Ка пе танпа шу (за ко га се 
го во ри ло да ће с вој ском на Не го тин уда ри ти), па ба рем и 
сла ву да ди је ли мо“. Вук је по до зре вао, јер се про чу ло да се 
на Не го тин спре ма ло 15.000 тур ских вој ни ка, а био је упо
знат и с тим да под Вељ ко вом ко ман дом не ма ви ше од 3.000 
вој ни ка ко ји при том ни су би ли сви раз ме ште ни у Не го ти ну 
не го оде ље ни и у Бр зој Па лан ци и на Ве ли ком остр ву (Ка
ра џић 1969б: 72). У од су ству Јеф те Са ви ћа Чо три ћа и сам је, 
пре ма Во ждо вој за по ве сти, ко ман до вао уре ђи ва њем шан ца 
не да ле ко од Бр зе Па лан ке у ко ме је тре ба ло да бу де три ста 
бо ра ца и ста рао се да се „жен ско и сит но му шко“ укло ни 
пре ко пла ни не у Мај дан пек (Ка ра џић 1987пр.: 166). Сто га је 
он за пи тао Вељ ка о то ме ка ко он ми сли да раз би је Тур ке, а 
вој во да му је на мах ис ка зао рат ни план: „Е! ка ко? из ве шћу 
мо је сол да те и бе ћа ре пред њи, па ћу им ј... ма тер“. Зна ју
ћи до бро да осим ју нач ког ср ца не кад тре ба по слу ша ти и 
па мет, Вук је убе ђи вао Вељ ка да не че ка Тур ке у Не го ти ну, 
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већ да иза ђе пред њих и да у слу ча ју не у спе ха обез бе ди од
ступ ни цу по бу си ја ма у пла ни ни: „Али сад не ће уда ри ти 
на те бе са мо су ба ше, не го ће до ћи цар ска вој ска, и до ву ћи 
убој не то по ве и кум ба ре; за то мо же би ти, да би бо ље би ло, 
да се ти не за тво раш у Не го тин, не го да на чи ниш још је дан 
ма ли шан чић ђе у пла ни ни, а ов ђе да на ре диш са мо то ли
ко пје ша ка, кол ко је по треб но за чу ва ње шан че ва, и да им 
по ста виш до бре уред ни ке; па кад Тур ци уда ре на Ти мок, а 
ти изи ђи, те и до че кај та ко с бе ћа ри ма и са сол да ти ма, па 
ако и раз би јеш, а ти ај де опет у Не го тин, ако ли те бе Тур ци 
раз би ју, не иди ви ше у Не го тин, не го са свим ко њи ци ма и 
с оста лом вој ском, што је су ви ше у шан че ви ма, иди у пла
ни ну; па ће се Тур ци те бе из пла ни не с 1.000 љу ди ви ше 
бо ја ти, не го да имаш 10.000, па да те ов ђе оп ко ле.“ На то се 
Ву ко во над му дри ва ње с Тур ци ма Хај дук Вељ ко гро хо том 
на сме јао, го во ре ћи му: „Е! ти си се по пла шио од Ту ра ка. 
Мо ли се ти са мо Бо гу, да Тур ци уда ре, па кад до ђу мо ји 
ко за ци с Ти мо ка, и ре ку: ето Ту ра ка, он да ћу ја при па са ти 
са бљу и уз ја ти Ку шљу18, па идем у по ље пре да њи, а ти ви чи 
Пе тра кљу ча ра, не ка ти до не се ол бу пе ле на ша, па ево ов ђе 
сје ди те пиј, и узми дур бин, те гле дај, ка ко ћу ја њи ма да 
ј...м ма тер“ (Ка ра џић 1969б: 72–73).

Не ко ли ко да на по сле то га Вук је оти шао у По реч и 
одан де у Бе о град, а Хај дук Вељ ко је остао у Не го ти ну по 
ста ром. У Бе о гра ду Ву ка је до че ка ла оп шта не из ве сност. 
Ка ра ђор ђе је у ју лу пре ко вој во да об ја вио рат ну про кла
ма ци ју, јер се тур ски на пад на Ср би ју оче ки вао са че ти
ри ста не, са по 80.000 бо ра ца из сва ког прав ца (Бу ра 2003: 
112). Та мо ни је за те као у жи во ту учи те ља Ива на Ју го ви ћа. 
Прет ход но, већ у мар ту, пи сао му је из Бе о гра да у Не го тин 

18 Та ко се звао Хај дук Вељ ков нај ми ли ји коњ.
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зет Сте фан Жив ко вић: „Но во си чуо дае Ју го вич оти шао к 
Са ви ћу! – бог да му опро сти“ (Ка ра џић 1987пр.: 157). Док 
се спре мао за по вра так у Кра ји ну Тур ци су, сре ди ном ју ла 
1813, на па ли Не го тин. Вељ ко се хра бро бра нио. Чим је ви део 
да ће оста ти без џе ба не он је пи сао Со вје ту да га оп скр бе. 
Из Бе о гра да од мах му по ша љу „по оном истом при ја те љу, 
ко ји му је го во рио, да се не за тва ра у Не го тин“, од но сно по 
Ву ку, „јед ну ла ђу то пов ски та не та, и на ре де, да се ба ру та и 
пу шча не џе ба не узме из По ре ча, и да му се ка ко по ша ље, 
ако бу де мо гу ће“. Но, све то стиг не доц кан у По реч (Ка ра џић 
1969б: 74). Хај дук Вељ ко је по ги нуо на шан цу 10. ав гу ста, 
по го дио га је тур ски тоб џи ја. Пет да на по сле ње го ве смр
ти Ср би оста ве Не го тин и по бег ну у По реч. Оту да је Са ра 
Ми ха и лов на Ка ра пан џић пи са ла Ву ку 28. ав гу ста и мо ли ла 
га да се за у зме за њу у Со вје ту код Ја ко ва Не на до ви ћа, не 
би ли јој по слао па сош за пут у Бе о град (Ка ра џић 1987пр: 
168). Али ни Вук ни је сти гао до По ре ча ко ји је пао у но ћи 
из ме ђу 20. и 21. сеп тем бра. Ка ра ђор ђе је на пу стио зе мљу 
21. сеп тем бра 1813. го ди не. Ка да се то про чу ло, на ста ла је 
оп шта бе жа ни ја из Бе о гра да и из чи та ве Ср би је. По сто је 
опи си стра шних при зо ра. Ве ћи на ста нов ни штва је на гр ну ла 
пре ко Са ве и Ду на ва. Да би се спа си ли ба рем они ко ји су се 
до мо гли ча ма ца, ла ђа ри су уда ра ли по ру ка ма оне ко ји ма то 
ни је ус пе ло. Не вољ ни ци су ви си ли о ла ђа ма, а мно ги су се и 
да ви ли. Јо ван Џи мић Ма ран да ка зи вао је Сре те ну По по ви ћу 
ка ко је не ки отац и сво ју кћер уда рио но жем по ру ци не би 
ли спа сио оста лих пе то роше сто ро де це (По по вић 1950: 79). 

Пре но што ће из бе ћи, уста ни ци су у бе су по па ли ли и 
по би ли све тур ско по Сме де ре ву и Бе о гра ду. Њи хо ва жр тва 
би ла је и Тур ки ња Фа ти ма, пр ва љу бав Ву ко вог по бра ти ма 
Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је. По што је крат ко 1813. го ди не 
био про фе сор у бе о град ској Ве ли кој шко ли, Ми лу ти но вић  
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је с ме ста на став ни ка оти шао у бо је ве на Дри ни. Док се 
бо рио у че ти го ла ћа Зе ке Бу љу ба ше,19 срп ски уста ни ци су 
у Бе о гра ду у од ма зди усмр ти ли ње го ву во ље ну. У пе сми 
се ја да и про кли ње уби це: „Ах Ф...о, је ди ни цо мај ке! [...]  
/О... про сти ми, пре бла го сти ки пе, / Што се де сих тад на 
вој сци худ ној, / А не б’ те бе рас трг ну ли звје ри, / Уз бје снив
ше бе ћа ри не стрв не, / При пре вра ту стр мо глав Ср би је...“ 
(Ми лу ти но вић 1993: 212). 

Тур ци су не за др жи во на пре до ва ли пре ко Дри не. У по
ха ри Тр ши ћа не ста ла је Ву ко ва ма ти Јег да, а у оп ко ље ној 
Ло зни ци, на ко ју су ју ри ша ли звор нич ки Тур ци, ме ђу вој
ни ци ма вој во де Пе тра Ни ко ла је ви ћа Мо ле ра би ли су и Ву
ков отац Сте фан и ње гов мла ђи брат Ми ха и ло. Уста ни ци 
су хра бро и ду го бра ни ли град. Ме ђу тим, ка да су Тур ци 
пре ки ну ли до ток во де у срп ски ша нац, ле ген дар ни вој во да 
Мо лер је, пре ма осо би тим са зна њи ма Ву ка Ка ра џи ћа, по
тра жио по моћ пи смом ко је је на пи сао соп стве ном кр вљу, 
јер ни ти је имао ма сти ла ни ти до вољ но ба ру та за ра си па ње. 
Ли шен по мо ћи, Мо лер је осло бо дио вој ни ке за кле тве и од
лу чио се за ноћ ни про бој (1969а: 95). Бе же ћи из Ло зни це, 
ве ли ки број вој ни ка је по ги нуо. Ме ђу жр тва ма био је и Ву
ков брат Ми ха и ло. О ње го вој смр ти Вук је мно го ка сни је 
ка зи вао Фе лик су Ка ни цу (1989: 387). Сте фан је пре жи вео, 
али је осле пео од пра ска кум ба ре. Ра ста вље ног од же не, 
чи ја је суд би на оста ла не зна на, сла бо ви дог Сте фа на по
вео је са со бом си но вац Об рад То мић. Ње га Вук по ми ње у 
Срп ском рјеч ни ку (1852): „Је дан мој бра ту чед ко ме је би ло 
име Обрен оти де у Са ра је во на за нат, па она мо ње го вом 
мај сто ру и мај сто ри ци учи ни се то име не по зна то, за то га 
про зо ву Об ра дом (јер су Об ра да он дје има ли), и та ко он 

19 Овај по да так Н. Љу бин ко вић сма тра не по у зда ним (2000: 34–35).
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оста не Об рад“ (1969г: 570). Не где ус пут су сре ли су се отац 
и син, јер је Вук са Сте фа ном Жив ко ви ћем и Сав ком бе жао 
пре ма Бе о гра ду. По чет ком ок то бра 1813, не где код Ри то пе ка 
или Гроц ке, пре ве зли су се пре ко Ду на ва у се ло Омо љи цу 
код Пан че ва (До бра ши но вић 2006: 32). Пре ма он да шњим 
ау стриј ским про пи си ма про ве ли су око три не де ље у ка
ран ти ну. За то вре ме, уз Ву ко ву по моћ, Сте фан Жив ко вић 
при во ди кра ју пре вод Фе не ло но вог Те ле ма ха (Ви те зо вић 
2015: 108). „Ба рем од све му ке не би ли не мец ки на у чио“, 
Вук се упу тио у Беч (Ка ра џић 1965б: 38). Ис цр пље ног оца 
оста вио је у Срем ским Кар лов ци ма, а он се у дру штву са 
Жив ко ви ћем и Сав ком за др жао у Зе му ну, где је тр гов цу 
Ни ко ли Па вло ви ћу по зај мио 57 ду ка та. Дуг је на ред не го
ди не на пла тио Ву ков по ве ре ник Јо ван Се ба сти ја но вић, 
али из нос ни ка да ни је пре дао Ву ку (Сто ја но вић 1987: 181).  
С њим је Вук во дио ду гу ви ше де це ниј ску пар ни цу и лич но 
је због то га 1825. го ди не ишао у Сла вон ски Брод, где му је у 
суд ском про це су по др шку пру жао хр ват ски је зи ко сло вац и 
тр го вац Иг њат Бр лић (Ка ра џић 1988пр.: 593, 600, 667–671). 

На не из ве стан пут Вук ни је по шао не при пре мљен. На
про тив, он је кре нуо у Беч са знат ном уште ђе ви ном ко ју је 
стекао у Кра ји ни, пре те жно у уно сним по сло ви ма са Хај дук 
Вељ ком. Као илу стра ци ја нек по слу жи пи смо ко јим вој во да 
кра јин ски за по ве да Ву ку да про пу сти три ла ђе ко је пло ве 
из Не мач ке у Тур ску, јер им је он већ на пла тио ђу му кри ну 
1.500 гро ша (163). При спев ши у ау стриј ску пре сто ни цу, 
кра јем но вем бра 1813, Вук се са зе том и се стром на ста нио 
у беч ком пред гра ђу Ланд штра се, у ко јем ће оста ти да жи ви 
до кра ја жи во та, а про ме ни ће два де се так ста но ва (Га ве ла 
1964: 189–192). 

Ка да је као из бе гли ца сти гао у Беч, Вук се, оте жа ног 
кре та ња, у ту ђем све ту ни је ода вао уо би ча је ном жи во ту 
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срп ских еми гра на та, већ је пре гао и са ста вио ма лу књи гу 
о про па сти Ср би је у ви ду пи сма Ка ра ђор ђу, ко је је на свр
шет ку го ди не пре дао на цен зу ру (Ка ра џић 1969в: 245). Та 
књи жи ца до ђе у ру ке Сло вен цу Јер не ју Бар то ло ме ју Ко пи
та ру, цен зо ру сло вен ских књи га у Бе чу, ко ји се он да сав био 
пре дао пи та њи ма сло вен ске фи ло ло ги је. Он је из Љу бља не 
до шао у Беч 1808. го ди не да сту ди ра пра во и да из у ча ва 
сла ви сти ку, оста вив ши у Љу бља ни не до штам па не та ба ке 
Сло ве нач ке гра ма ти ке. Кра јем ав гу ста 1810. по стао је цен
зор сло вен ских књи га, а у де цем бру исте го ди не до шао је и 
на упра жње но скрип тор ско ме сто у Двор ској би бли о те ци. 
Од 1809. го ди не по свим беч ким књи жев ним ли сто ви ма 
би ли су об ја вљи ва ни Ко пи та ре ви члан ци о Сло ве ни ма, Гр
ци ма и Ру му ни ма, о њи хо вим књи жев но сти ма, је зи ци ма и 
кул ту ра ма, а нај про дук тив ни ји је био 1813, да кле у го ди ни 
по знан ства с Ву ком, ка да је на пи сао око 70 чла на ка (Сто
ја но вић 1987: 16–17; Ка ра џић 1968а: 265).

Ме ђу тим, уо чи Кон гре са у Бе чу Двор ска кан це ла ри ја 
ус кра ти ла je im pri ma tur Ву ко вој „но во го ди шњој че стит ци, 
упра вље ној Цр ном Ђор ђу“, ко ју је он 1814. го ди не хтео да 
штам па о свом тро шку (До бра ши но вић 1980: 102). О не ве
ли ком спи су, ко ји да нас на жа лост ни је по знат, до зна је мо 
по сред но на осно ву за па жа ња Са ве Те ке ли је ко ји је књи гу 
чи тао у ру ко пи су и за ко ју је 1814. го ди не из ја вио да се 
она од ли ку је исти но љу би во шћу, јер је њен ау тор „без при
стра си ја“ ка зао исти ну у свом „вој во да Срп ски опи са ни ју“ 
(Ка ра џић 1969в: 245). Та ко ђе, и Ко пи та ру се ру ко пис до пао.  
У ње го вом ау то ру он је пре по знао та ле нат чо ве ка из на ро
да. Од мах је по же лео да лич но упо зна Ву ка. На кон пр вог 
су сре та на мах су се спри ја те љи ли. Опо ми њу ћи се ка сни је 
тог до га ђа ја, Ко пи тар је за бе ле жио: „Та да сам ви део, ка ко из 
ње го ва ру ко пи са та ко и из лич ног са о бра ћа ја с њим по сле  
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то га, да је он од при ро де нај бо ља срп ска гла ва ко ју сам до 
то га до ба по знао“, а за тим до да је: „Учио је са мо основ ну 
шко лу у Кар лов ци ма“ (До бра ши но вић 1980: 102). Ко пи тар 
је од та да на ме нио Ву ку уло гу срп ског и сло вен ског кул тур
ног ре фор ма то ра. И ни је се пре ва рио. Вук је све то из вр
шио. Тих го ди на у Бе чу би ло је и дру гих уче них Ср ба ко ји 
су тај по сао др жа ли за бе сми сли цу и го во ри ли му у очи да 
не ква ри хар ти је уза луд (Ка ра џић 2014: 324). Ме ђу нај у глед
ни јим Ср би ма у Бе чу би ли су Ди ми три је Да ви до вић и Ди
ми три је Фру шић, по кре та чи и уред ни ци Но ви на серб ских. 
Ка да је Вук њи ма пред ло жио да за јед нич ки са ста ве срп ску 
гра ма ти ку пре ма анег до ти они су од го во ри ли: „Е, про ђи 
се бу да ла шти не“ (До бра ши но вић 1980: 115). Ме ђу тим, та
кви са ве ти ни су по ко ле ба ли Ву ка, већ је он ра ди је слу шао 
Ко пи та ра. Из не на ђу је бр зи на ко јом је усва јао ње го ве иде је 
и спро во дио их у де ло. Убр зо је по чео да са ста вља свој пр
ве нац, Пје сна ри цу са сто лир ских и осам еп ских пе са ма. На 
ту иде ју, ве ли, до шао је за хва љу ју ћи пред ло зи ма Ко пи та ра: 
„Ме ђу дру гим раз го во ри ма би ла је реч и о срп ским на род
ним пе сма ма. Ви де ћи да их ја мно го знам, Ко пи тар ме ста де 
на го ва ра ти да их за пи су јем, што ви ше, то бо ље, а по сле у 
име бо га и штам пам. Е шта ћу, ме не је то за ба ви ло, и ја ти 
дај пи ши пе сме, а шта ни сам знао пи тао сам ро ђа ку, же ну 
Ст. Жив ко ви ћа, с ко јим сам за јед но до шао у Беч“ (1980: 
115). За ни мљи во је да у Предсловију Ма ле про сто на род ње 
сла ве носерб ске пје сна ри це (1814) ни је спо ме нуо до при нос 
ње го ве ро ђа ке Сав ке. Ње ну по моћ не спо ми ње ни ти ка да 
у Пред го во ру пр ве књи ге На род них срп ских пје са ма (Лај
пциг, 1824) та ко ђе го во ри о по ре клу пе са ма, већ са мо ве ли: 
„Све оне пје сме, што су у пр вој књи жи ци на штам па не у 
Бе чу 1814. го ди не, ја сам у Беч у гла ви до ни јо (осим оне о 
пле ме ни тој Асанаги ни ци, за ко ју сам ка зао још он да, да је 
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узе та из Фор ти со вог пу то ва ња по Дал ма ци ји), и он ђе сам 
и пи сао ко ли ко сам се мо гао опо ме ну ти“ (1975: 558). С по
дат ком ко ји тек ка зу је би о гра фу 1842. го ди не био је лич но 
упо знат Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, ко ји је та да бо ра вио 
у Бе чу. Он по твр ђу је Сав ки не за слу ге у са ста вља њу Ву ко ве 
збир ке: „Мла да Срп ки ња, ко ја је зна ла ве ли ки број ма лих 
жен ских пе са ма, са оп шти ла их је сво ме ро ђа ку“ (Ка ра џић 
1965б: 369). Ме ђу тим, Вук је пре ћу тао и Ми лу ти но ви ће
во ау тор ство. На и ме, на Ву ко ву мол бу Си ма је 23. ја ну а ра 
1814. на пи сао сти хо ве Серб ска мо ма... ко ји су, без пот пи са, 
об ја вље ни као мо то Ма лој про сто на род њој сла ве носерб
ској пје сна ри ци (369). Ме ђу тим, ка да су Ву ку доц ни је за ме
ри ли да је то сми шље но пре ћу тао и да ту ђе при сва ја, Вук 
се ско ро три де це ни је ка сни је (1843) прав дао: „Кад [Си ма 
Милутиновић] у по чет ку 1814. до ђе у Беч, где сам ја он да 
при пра вљао за штам пу пр ву књи жи цу на ших на роднх пје
са ма, зна ју ћи да сти хо ве ла сно пи ше, рек нем му да ми на
чи ни ње ко ли ке вр ста под онај образ ко ји сам био на ми слио 
до да ти уз књи жи цу. Он на чи ни та ко ва дватри пот пи са и 
ја од њих иза бе рем онај: ’Срб ска мо ма, ил’ је до ма’ итд. но 
не са мо што ја под оно ни је сам пот пи сао сво га име на не го 
сам још мно ги ма, кад се раз го вор до го дио (осо би то кад 
сам чуо да гдје ко ми сли да је и оно на род на пје сма), при
по ви је дао ко га је на чи нио, а мно ги ма је то и она ко по зна то 
би ло, јер се ни је кри ју ћи ра ди ло, већ у дру штву пред ви ше 
љу ди. А да се г. Си ма име он де мет не под оно, то ни ти је он 
же љео, ни ти смо и је дан од нас мо гли ми сли ти да је ну жно, 
јер он да у на шој ли те ра ту ри ни ти је ко знао за ме не ни за 
ње га, ни ти смо мо гли ми сли ти да ће се, код оно ли ки јех и 
она ки јех на ши јех књи жев ни ка из цар ства ау стриј ско га, о 
на ма дво ји ци и о на ши јем по сло ви ма го во ри ти кад ова ко 
као да нас што се го во ри. Још се већ ма чо вјек мо ра чу ди ти 
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с ка кви јем обра зом и по ка кви јем све до чан стви ма мо же г. 
Све тић ка за ти да сам се ја ’ср дио, кад је г. Ми лу ти но вић 
исто као сво је штам па ти дао’ кад ја ни ти сам ико ме на сви
је ту ка зао да се ср дим, ни ти сам то гдје на штам пао? И за што 
бих се ср дио? Зар би онај по сао мој без оно га пот пи са што 
из гу био? Да сам ја о оно ме по слу он да знао ми сли ти ова ко 
као сад што ми слим, ја бих мје сто оно га пот пи са на пи сао: 
Ја дран ска или Ре сав ска дје вој ка, као што је је дан го спо дин 
и при ја тељ мој и на ва љи вао. Та ко г. Све тић и дру го мно го 
ко је шта го во ри са мо за то да је она ко што он она ко ми сли 
и хо ће!“ (2014: 310–311).

Ме ђу тим, с про це сом на ста ја ња пр ве Ву ко ве Пје сна
ри це нај не по сред ни је је био упо знат Јер неј Ко пи тар. Он је 
че сто по се ћи вао Ву ка где се спри ја те љио са Сте фа ном Жив
ко ви ћем и ње го вом су пру гом, Ву ко вом ро ђа ком. Сав ка је 
пе ва ла срп ске на род не пе сме, а Ко пи тар је слу шао ме ло ди је 
са ње них уса на. На јед ном ме сту за пи сао је: „Го спо дин Вук 
и ње го ва се стра зна ли су 110 та квих пе са ма на и зуст. Вук их 
је за пи сао и оне су про шле цен зу ру“ (До бра ши но вић 1980: 
88). Ле па Срп ки ња до па ла се Ко пи та ру. Она га је под се ћа ла 
на ле пе Го рењ ке, на де вој ке из ње го вог за ви ча ја (Ка ра џић 
1987пр: 294). По што је Јер неј већ имао 33 го ди не и био не
же ња че сто су се ша ли ли на ње гов ра чун и тра жи ли су му 
при ли ку. Сав ка је Ко пи та ра зва ла „зе том“, а он њу „ле пом 
сва шћу“, јер су га у ша ли же ни ли Сав ки ном се стром, че тр
на е сто го ди шњом па стир ком у Ба на ту (Сто ја но вић 1987: 31; 
По по вић 1987: 66). Ка да је Вук био у Сре му он је пи сао Ко
пи та ру у Беч, на по ми њу ћи да ће ње го ва „шо го ри ца (сваст)“ 
Сав ка о Вас кр се ни ју 1815. до ћи у ма на стир Ши ша то вац са 
се стром и ма те ром и да ће јој он узру чи ти Ко пи та рев по
здрав (Ка ра џић 1987пр.: 230). Сма тра се да је Ко пи тар па тио 
због фи зич ког из гле да, јер је био не у гле дан (По по вић 1987: 
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68). Пре ма опи су Јо ва на Га ври ло ви ћа, ко ји је Ко пи та ра ви
део у Бе чу 1817. го ди не, он је био „сред њег ра ста, риђ. Имао 
је пла ве очи, тан ке усне, пла ву, ви ше ри ђу ко су, а исте та кве 
и обр ве. Био је су во њав, а ипак здрав, – по глед оштар, али 
и при ја тан. Ход му је био уме рен, ишао је ма ло по гр бљен.“ 
Еле гант но се оде вао. „Но сио је мрк фрак и пан та ло не, по
нај ви ше бео пр слук и бе лу ма ра му око вра та. На гла ви ци
лин дар“ (Рај ко вић 1950: 109). Ве о ма је за ни мљи ва чи ње ни ца 
да Ко пи та рев пор трет ни је по знат. Пре ма ре чи ма Е. Кернц, 
вр сног знал ца ње го вог жи во та и де ла, он ни је до пу штао да 
га пор тре ти шу, уве рен да је ру жан (До бра ши но вић 1980: 
181). Пре ма ка зи ва њу Ву ко ве кће ри Ми не, услед не срећ не 
љу ба ви Ко пи тар се ни је же нио. Ко ју је он хтео, ни је га хте
ла, већ се уда ла за ар ти ље риј ског ка пе та на. Ми на  је ви де ла 
сли ку те Ко пи та ре ве љу ба ви (1980: 182).

Ка ко је прет ход но већ спо ме ну то, Вук је сво ју пр ву 
књи гу пе са ма по све тио Но во са ђан ки Ма ри ји Ста ни са вље
вић, ко ја му је усту пи ла 150 фо рин ти ра ди ле че ња он да ка
да су га сви за бо ра ви ли. Од та да, пи ше Вук у по све ти, „ни 
је сте ме ви ше ни ви ди ли, ни ти сте што о ме ни чу ти мо гли; 
јер бо раз лич на об сто ја тел ства ме ни су пре пјат сво ва ла... и 
на рав но сте Ви мо ра ли већ одав но по ми сли ти, да сам ја, као 
не бла го дар ни син и по след њи чо век, Ва ше бла го де ја ни је 
за бо ра вио“. На про тив, уве ра ва да ље Вук, угод на де ла се не 
за бо ра вља ју: „Ка ко год што сте Ви ме не уве ри ли да јошт 
има (прем да је ри ед ко) ме ђу љу ди ма серд ца чув стви тел ни 
и пу ни ми ло сти во га со жа ле ни ја к бјед ним и стра да ју ћим, 
та ко ја сад да би уве рио Вас, да се по лу че но бла го де ја ни је 
ри ед ко за бо ра вља, усу дио сам се ову ма лу про сто на род њу 
Серб ску Пје сна ри цу по све ти ти Ва ма, а осо би то Ва ма, као 
бо дрој Ра чи тел ни ци и ште дрој Бла го дје тел ни ци Серб ски 
Му за“. Уз ди жу ћи без ин те ре сну људ скост и пле ме ни тост 
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го спо ђе Ма ри је Ста ни са вље вић Вук де фи ни ше бит до бро
чин ства: „Но мо же ка кав не ис ку сан ре ћи: има ли сте до ста 
пак сте да ли; Ни је ту да, не: до бро не чи ни онај кои мо же, 
не го онаи кои чув ству је ра дост учи ни ти га“ (1965б: 33–35). 

Јер неј Ко пи тар се ди вио мар љи во сти и бр зи ни ко јом је 
књи жев ни по чет ник Вук Ка ра џић са ста вљао збир ку. Пред
ви ђао му је ве ли ке за слу ге за срп ску на ци ју и за су на род ни
ке, али с дру ге стра не би ло му је жа ло сно гле да ти га ка ко 
се му чи шан та ју ћи хром и го во рио му је: „Не мо гу а да не 
по жа лим што овај ле пи жи вот тре ба да про ве де те на шта
ка ма.“ Због то га га је од вео јед ном мла дом, али ис ку сном 
беч ком ле ка ру (Ка ра џић 1987пр.: 179). Ме ђу тим, Вук ни је 
при о нуо ле че њу. Чим је за вр шио Пје сна ри цу и оста вио је на 
цен зу ри, убр зо, по чет ком апри ла 1814. го ди не, упу тио се у 
Пе шту (До бра ши но вић 2006: 40). Штам па ње књи ге по ве рио 
је Сте фа ну Жив ко ви ћу. Пу ту ју ћи из Бе ча Ву ка су за бо ле
ле очи и у Бу ди му је те шко због то га пи сао. Сто га је тек у 
дру гој по ло ви ни ма ја Ко пи та ру упу тио пи смо, мо ле ћи га 
да се за у зме да убр за штам пу Пје сна ри це ко ја је за ста ла, јер 
је Жив ко вић оду го вла чио због об ја вљи ва ња свог пре во да 
Те ле ма ха. Осим то га, он му на ла же да ко ри гу је ор то гра фи ју, 
да уме сто ть мет не ћ, а уме сто i da ста ви и. Уз то ша ље му 
„фи гу ру“, од но сно сли ку па стир ке да се до да у штам пи на 
„ме ђи“ књи ге (Ка ра џић 1987пр: 174, 184). Сли ка са др жи 
„из ре зан образ (фи гу ру), кои Сер би ан ску де вој ку код ова ца 
у оде лу Сер би ан ском пред ста вља, ка ко во сад но се Серб ске 
де вој ке по Рес са ви и сву да с ону стра ну Мо ра ве до Ти мо ка“ 
(Ка ра џић 1965б: 359). Сли ка се Ко пи та ру уоп ште ни је до па
ла, јер на њој ко зе из гле да ју „као ср не, пас као ли си ца, де
вој ка пре ста ра, а мом че из гле да без ду ха“ (179). Ко пи тар је 
сма трао да срп ска де вој ка тре ба да из гле да као Сав ка, а не да 
де лу је она ко хлад но и др ве но као срп ска мо ма на по сла тој  
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сли ци (1988пр: 254). На по слет ку, прем да је на сли ци реч о 
срп ској но шњи, Ко пи тар је сма трао да опет то све не ка ко 
мо же и да про ђе, али би он уме сто пот пи са „Серб ска мо ма“ 
ра ди је ста вио „Срп ски па сти ри из Ре са ве“ (1987пр.: 179). 
Но, Ву ку се „фи гу ра“ до па ла, осо би то де во ја ка, а др жао је 
и до пот пи са и до Ми лу ти но ви ће вих сти хо ва, па је од го
во рио Ко пи та ру: „Фи гу ра исти на да би мо гла љеп ша би ти, 
и под пис био би при лич ни и као што Ви ка же те, али већ 
што би би: за сад оста де ова ко, а кад ја амо до ле на ку пим 
дру ге пје сне, и ста не мо дру го из да ње пе ча та ти, он да ћу ја 
по сла ти Ва ма, или ћу ја сам до ни е ти, пак ће мо пра ви ти ка ко 
Ви нај бо ље зна те“ (175, 180).

Јер не ју Ко пи та ру, ме ђу тим, ни је би ло по све ја сно за
што је Вук из не на да на пу стио Беч. Јед на ко је ми слио да га је 
он, у ства ри, оте рао, ка да га је онај прем да „вешт, но мла да
лач ки не смо трен“ беч ки ле кар упла шио јед ном реч ју. Шта 
је ле кар ре као не ка же се, али мо же би ти и да му је пред ло
жио што дра стич но – мо жда и ам пу та ци ју но ге. Ко пи тар је 
стра хо вао да је за сваг да из гу био Ву ка и ње го во по ве ре ње 
(179). Вук је од ри цао да се упла шио са ве та ле ка ра, а то што 
ни је по сле то га оти шао да ле жи у бол ни ци то је за то што 
је он уве рен да „ни ка во људ ско мо гућ ство ни зна ње“ ње
га не мо же да из ле чи, „већ ако би до шао Хри стос са оним 
ње го вим мо гућ ством ко је му се у Је ван ђе љу при пи су је“. Он 
на во ди да су ње га са свим дру ги раз ло зи по кре ну ли из Бе
ча у Бу дим, али да то зах те ва по вер љив усме ни раз го вор 
(181). На га ђа се, при том, да је Вук из Бе ча оти шао и због 
то га, јер му је Жив ко ви ће ва по ро ди ца, с ко јом је де лио стан, 
би ла на те ре ту, а ње го ва се уште ђе ви на из Кра ји не та њи ла 
(До бра ши но вић, 1980: 131). На јед ном ме сту Вук уз гред 
за пи су је да је он Сте фа на Жив ко ви ћа о свом тро шку из 
Пан че ва у Беч до вео и да га је око по ла го ди не из др жа вао, 
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те да је штам па ње го вог пре во да Те ле ма ха ста ја ла ви ше од 
сто ду ка та (2004: 331). 

У Бу ди му Вук че зне за Ко пи та ром и за раз го во ри ма с 
њи ме и при жељ ку је су срет: „Што се ти че на ше га ра стан ка 
то је за и ста серд цу мо ме, пре ко сва ке мје ре чув сти тел но; 
но опет не мој те Ви са свим гу би ти на де жду да ћу ја ви ше 
икад у Беч до ћи, и да ће мо се ми јошт уст ме но раз го ва ра ти 
[...] а на про ле ће, ако жив бу дем, мо же би ти да ћу к Ва ма 
у Беч до ћи. А кад би цје ло знао да би мо гао ту у Дор нба ху 
од Серб ске Ли те ра ту ре жи ви ти, ја би се за и ста амо до ље 
зи мус оже нио, пак би на про ле ће до шао ту на ви ек да жи
вим. О! Ко би он да срећ нии био од ме не? У дру же ству с 
та квим при ја те љем жи ви ти!“ Али га пла ши, ша љи во до да је, 
Ми ха и ло Мак си мо вић ко ји, у јед ној од пр вих срп ских ху
мо ри стич ких књи га, у Бу ква ру за ве ли ку де цу (Беч, 1792), 
го во ри: „Од Серб ске Ли те ра ту ре жи ви ти зна чи ко ли ко од 
ка пу ци на20 чор бу ср ка ти“ (До бра ши но вић 1980: 132). „Али 
ја ћу“, за кљу чу је у пи сму, „опет до ћи да ви дим, не Беч, не 
Пра тер, ни Шен бурн, не го Вас“ (1987пр.: 181–182). 

То ком ра да на Пје сна ри ци Ко пи тар је за ин те ре со вао 
Ву ка и за са ста вља ње срп ске гра ма ти ке. По што је био оду
ше вљен књи гом Са ло де бе ло га је ра ли бо азбу ко про трес 
(1810) и ау то ро вим „гра ма тич ким умом“ Ко пи тар је са ве
то вао да ру ко пис пре штам па ња при ло жи на пре глед Са ви 
Мр ка љу. Ме ђу тим, Са ва је тад био не до сту пан, јер се, ка ко 
се он да ка зи ва ло, на ла зио у За гре бу, где је оба вљао по сло
ве упра ви те ља код не ког тр гов ца (179). А ка ко је Ву ку би
ла нео п ход на струч на по моћ, он је с ру ко пи сом гра ма ти ке 
оти шао пе штан ском при ја те љу Лу ки Ми ло ва но ву Ге ор ги
је ви ћу. Из нај мио је стан у Бу ди му и за то вре ме жи ве ли су 

20 Ка лу ђер фра ње вач ког ре да с „ка пу ља чом“.
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за јед но во де ћи сва ко днев не раз го во ре о срп ској гра ма ти ци. 
Исто вре ме но Лу ка је пре пи си вао свој још увек нео бја вље ни 
Опит на ста вле ња к срб ској слич но среч но сти и сло го мер ју 
или про со ди ко ји је за тим по ве рио Ву ку да га по не се у Беч и 
об ја ви у штам па ри ји Јо ха на Шни ре ра (Ка ра џић 1968а: 266). 
Ме ђу тим, ни ти је пре пи си ва ње књи ге ни ти је до вр ша ва ње 
гра ма ти ке ишло са свим глат ко, јер је Лу ка Ми ло ва нов, од 
њи хо вог по знан ства 1810. го ди не, у ме ђу вре ме ну, оглу вео 
и са свим се про пио. Го ди не 1810, док је пи сао књи гу Ми
ло ва нов је био срп ски учи тељ у Пе шти. „По том не где на 
ве ли ко ме мра зу по ђе у Ир му к ру ским пев ци ма, ко је је учио 
ма те ма ти ци, и озе бао ушав ши у вру ћу со бу, оглу не ује дан
пут. Та ко из гу бив ши јед но од нај глав ни ји чув ства, не са
мо што ви ше ни је мо гао учи те ље ва ти, не го се учи ни и као 
су лу даст, и про пи је се“. Тре зан ни је мо гао ни шта да ра ди, 
пио је ви но, а за ра ки ју ни је ма рио (Ка ра џић 2014: 129–130). 
Обич но се увре дљи во ис ти че да су Пи сме ни цу „ства ра ли, 
сва ки на свој на чин, три па стор ка при ро де: ма ли, ру жни, 
по гр бље ни Ко пи тар, хро ми Вук и го то во пот пу но глу ви 
Лу ка Ми ло ва нов“ (Ка ра џић 1968а: 266; По по вић 1987: 70). 

Пи сме ни цу је Вук по све тио пре чест ње ше му го спо ди ну 
Ме лен ти ју Ник ши ћу, не гда шњем ар хи ман дри ту ма на сти
ра Сту де ни це, а он да игу ма ну ма на сти ра Фе не ка у Сре му и 
по то њем ша бач ком вла ди ци. У по све ти Вук бла го да ри што 
је пла тио тро шак за штам па ње. Је ро мо на хом је Ме лен ти је 
по стао 1800. го ди не. Ис та као се у Пр вом срп ском устан ку, и 
ка да је 1813. пре бе гао у Срем, бо ра вио је у ма на сти ру Фе не ку, 
где је по стао ар хи ман дрит. Оста вив ши Ср би ју, Ка ра ђор ђе до
ђе нај пре у Фе нек 1813. го ди не, где ар хи ман дри ту Ме лен ти ју 
да на оста ву де сет хи ља да ду ка та. Иси дор Сто ја но вић ве ли да 
је би ло 4.000 ду ка та. Кад доц ни је Ка ра ђор ђе оде у Ру си ју без 
уште ђе ви не, Ме лен ти је оста не вр ло бо гат чо век. Ову је ствар 
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знао и при чао зе мун ски про та Јев ти ми је Ива но вић, ина че 
је дан од нај ве ћих ву ко мр за ца (Ми ли ће вић 1888: 439–442). 
Не до стој но се до мо гав ши нов ца, сма тра ло се да се Ме лен ти је 
као ча сто љу бив чо век за но сио ми шљу да сам за у ме Во ждо во 
ме сто. Ка зи ва ло се да је он због то га пла тио Пи сме ни цу, ка ко 
би се по пу ла ри сао ме ђу срп ским из бе гли ца ма и сву где до кле 
је до спе ва ла Ву ко ва књи га (По по вић 1987: 76). 

Ме ђу тим, по што је Вук без прет ход ног гра ма тич ког 
обра зо ва ња са ста вио срп ску гра ма ти ку око то га се за тим 
по ве ло раз го во ра и по ле ми ка. Мно ги су би ли скеп тич ни 
по ку ша јем чо ве ка ко ји је без ика кве на уч не спре ме ста вио 
срп ски је зик у гра ма тич ка пра ви ла. И сам је Вук са оп шта
вао Из ма и лу Сре зњев ском да је ње го ва Пи сме ни ца серб ско га 
је зи ка по го во ру про сто га на ро да (Беч, 1814) би ла „бед ни 
по ку шај“ и да се од ње сад мо ра сти де ти. До бров ски је ре
као да је „су ви ше пра зна и плит ка“, Мра зо вић је по хва лио 
по чет ни ка, а Ко пи тар је у оце ни био мно го пра вед ни ји и 
по зи тив ни ји (Сто ја но вић 1987: 82). Он је убр зо на пи сао 
по зи тив ну ре цен зи ју. Док још ни је би ла об ја вље на 1815. го
ди не у углед ним беч ким књи жев ним но ви на ма Ко пи тар је 
из нео Ву ку и за мер ке: „Ва ша Гра ма ти ка већ је ре цен зи ра на... 
Био сам пре ма Ва ма пра вед ни ји не го што сте ово мо жда 
за слу жи ли, јер сте, ка ко ви дим, до пу сти ли да Вас за пла ше 
ло ши ло ги ча ри је зи ка и пи са ња, да Вам, упр кос Ва шем уве
ре њу, по но во сву да на то ва ре ’пе те точ ко ве’“ – алу ди рао је 
Ко пи тар на то што је Вук у ор то гра фи ји Пи сме ни це вра тио 
сло ва ко ја су као су ви шна из ба ци ли још Са ва Те ке ли ја и 
Ата на си је Стој ко вић (Ка ра џић 1987пр: 226). Пре пи су ју ћи 
пе сме 1815. го ди не Вук је у ма на сти ру Ши ша тов цу до че као 
Ко пи та ре ву Ре цен зи ју Пи сме ни це. Кад је по чео да је чи та 
ве ли да се то ли ко по нео да је по же лео кри ла да до ле ти у Беч 
и да се с Ко пи та ром усме но и про стра но по раз го ва ра (243).
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Ме ђу тим, ка да је Пи сме ни ца об ја вље на она је иза зва ла 
ве ли ко не за до вољ ство ме ђу срп ским све штен ством у Ау
стриј ском цар ству. Ка лу ђе ри ни су има ли од ва жно сти да 
исме ва ју пе сме, зна ју ћи ко ли ко су оне на ро ду дра ге, али су 
се за то око ми ли на гра ма ти ку. Осо би то су се ис ти ца ли на
па ди кар ло вач ког ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. 
Он је ре као Ву ку да је сво јом гра ма ти ком „ба цио ка мен у 
по ток срп ске ли те ра ту ре ко ји ни ко не ће мо ћи да укло ни“ 
(До бра ши но вић 1980: 88). Про ти ван је био и ши ша то вач ки 
ар хи ман дрит, Лу ки јан Му шиц ки. Он је Ву ку по ру чио да ће 
да пи ше Јер не ру Ко пи та ру да га за Пје сна ри цу (1814) хва ли 
што се ви ше мо же, али ако бу де хва лио та ко и Пи сме ни цу 
„по ву као би га за скут ма ло кад би био он де“. На па да ју ћи 
Ву ко ву ор то гра фи ју, Му шиц ки је у ша ли за ме рио да је он 
„је ре тик у серб ској фи ло ло ги ји“, а по том је по ве рио да још 
ни је ни чи тао Пи сме ни цу, већ да се по во дио за по ку да ма 
кар ло вач ког цр кве ног дво ра (Ка ра џић 1987пр.: 219, 229).

Об ја вљи ва њем књи ге Вук је на ву као гнев и мно жи не 
уче них Ср ба, „а осо би то они’ Спи са те ља, ко ји су ра ди да 
Сер бље пре тво ре у ста ре Сла ве не“ (191). На ста ло је оп ште 
раз о ча ра ње, јер су прет плат ни ци оче ки ва ли гра ма ти ку он
да шњег књи жев ног је зи ка, а не про стог на род ног го во ра. 
Про да ја је са свим ста ла. Вук се ја да Ко пи та ру: „Исти на да 
ће мо их 500 Пи сме ни ца оста ти не про дан них, и да двор на 
ме не вр ло ви че и тру ди се Срб ски је зик у омра зу и подсмјех 
до ве сти, но пре ко све га то га ја же лим (за љу бав Срб ско га 
је зи ка и за љу бав та ко вих при ја те ља) мо ју Пи сме ни цу по 
дру ги пут из да ти; пак они нек’ ви чу ко ли ко им дра го; Ср
бљи ка жу: ’Ко се бо ји вра ба ца, нек’ не си је про ју’. А ни ти 
же лим би ти Игу ман, ни Про та“ (243).

Не кад ишту ћи ре фор му пра во пи са, а по том за го ва ра ју
ћи по вра так на ста ро, ни Са ва Те ке ли ја ни је био бла го на клон 
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пре ма Ву ко вој гра ма ти ци. „Тај ве ли ки до бро твор срп ски, 
имао је оби чај ско ро на сва кој књи зи сво је бо га те би бли
о те ке во ском, ко јим се пи сма пе ча те, при твр ди ти из ну тра 
на ко ри ца ма ли стић хар ти је, где би при бе ле жио као сво ју 
кри ти ку на до тич ну књи гу [...] На пр вој гра ма ти ци срп
ској од на ше га Ву ка, ко ја је на штам па на у Бе чу 1814. под 
на сло вом ’Пи сме ни ца Серб ско га је зи ка по го во ру про сто га 
на ро да на пи са на’ при бе ле жио је Са ва ову сво ју кри ти ку:

’Ut sa pe re vi de a na tur, co e lom vi tu pe rant,21

да по кри ју не зна ње свое под вла чи се
(sic) под про ста ка глу по га ја пун џе (!!!),
љу ди бо уче да бо ље зна ду, не го што
им је ма ти ка за ла, а он (т. ј. Вук)
уче не хо ће да за лу ди.’ 
   (Рај ко вић 1950: 143–144)

У кри ти ка ма се осо би то ис ти цао Јо ван Ха џић, нај же
шћи Ву ков про тив ник. Он Ву ку од ри че сва ку за слу гу и за
ме ра му све и сва шта. Ве ли да је Вук Пи сме ни цу са ста вио 
пре ма До си те ју, Мр ка љу, Лу ки Ми ло ва но ву (1864: 305).  
С пу но сар ка зма он при по ве да ка ко се Вук по сле 1813. са стао 
са Лу ком Ми ло ва но вим и та да је на не ком ње го вом па пи ру 
би ло сла ни не и со ли, што глад ном Ву ку при ву че па жњу, па 
он он да ра за зна да су то ис пи са на не ка пра ви ла срп ске пи
сме ни це за ко ја му Лу ка ка же да је то он с Мр ка љем пра вио 
и да ће то да ба ци. Вук не ка ко успе да из ву че  те ма сне па пи ре 
од Лу ке и из то га про и за ђе Ву ко ва Пи сме ни ца серб ско га је
зи ка (1814), а по том 1833. го ди не Вук под Лу ки ним име ном 
об ја ви књи гу Опит на ста вле ња к Срб ској слич но реч но сти 

21 Да би из гле да ли му дри, не бу из на ла зе ма не.
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и сло го мјер ју или про со дии (1864: 4). Ха џи ће ва вер зи ја анег
до те би ће па ра фра за Ву ко вог све до че ња: „Из пред го во ра 
Лу ки ног на стра ни III. и IV. ви ди се, да је ова књи га [Опит] 
би ла го то ва 1810. го ди не, и за што се он да ни је на штам па ла. 
Го ди не 1814. у про ле ће са став ши се ја с њим у Бу ди му, и раз
у мев ши за исто ри ју ње ну, за мо лим га, да је да ме ни, да је о 
свом тро шку штам пам у Бе чу. Он на то при ста не ра до, али 
кад ми је до не се, не ки ли сто ви од ру ко пи са по де ра ни, не ки 
упр ља ни (н. п. он за ви јао у њи ко ба си це или пе че но ме со),  
а не ки са свим по гу бље ни; та ко сам га мо рао на но во мо ли ти, 
да је пре пи ше и пот пу ни, и да би он то ра ди је и лак ше учи
нио при мим га к се би у квар тир. Кад ја та ко пре пра вље ну 
оног ле та до не сем у Беч. А то, не сре ћом ње ном, он да шњи 
цен зор на ши књи га, г. Ко пи тар, оти шао по сло ви ма цар ске 
би бли јо те ке у Па риз; и та ко не мо гу ћи је штам па ти, вра тим 
ру ко пис Лу ки оне је се ни опет на траг“ (1968б: 436).

По по врат ку из Сре ма Вук се у Бе чу од мах за у зео око 
об ја вљи ва ња, у Бу ди му већ при пре мље не, Пи сме ни це и за
ста ле Пје сна ри це и штам па је од мах кре ну ла. У то до ба вла
да ла је све ча на ат мос фе ра. Беч је био до ма ћин ве ли ког и чу
ве ног Кон гре са, са зва ног у сеп тем бру 1814, а ко ји је за се дао 
до ју на 1815. Иа ко је у ау стриј ској пре сто ни ци све вр ве ло 
Ву ку је не до ста јао Ко пи тар. Искре но му се по жа лио пи смом: 
„Ја сам про шав ше је се ни [1814] у Ви ен ни, пе ча та ју ћи Пје сна
ри цу и Пи сме ни цу, и из гле да ју ћи Вас, про вео го то во че ти ри 
мје се ца; за вре ме то ви дио сам Ау стриј ско га и Ро сји ско га 
Ца ра и Пра из ско га Кра ља; и раз лич не уве се ли тел не пре пра
ве, кое су ра ди њи чи ње не; ви дио сам и зе ле не ћи се Пра тер 
и Шен бурн; но све је то ме ни ма ло би ло не ви де ћи Вас он де. 
И не раз го ва ра ју ћи се с Ва ма“ (1987пр.: 215).

При ли ком дру гог до ла ска у Беч Вук је по но во у пред
гра ђу Ланд штра се из нај мио стан. Де лио га је код по ро ди це  
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Кра ус са два су на род ни ка, ко је су по том ње го ва бу ду ћа 
иза бра ни ца, Ана Кра ус, и он зва ли Ве ли ки и Тре ћи Го спо
дин из со бе (198). Ка зи вао је би о гра фу да су га ста но дав ци 
при хва ти ли по пут бли ског ро ђа ка и да се с њи ма још ви ше 
збли жио за вре ме бо ло ва ња и ле жа ња, ка да су га ста ри ца 
Кра ус, Ма ри ја Ана Да ни јел, и ње на кћи Ана бри жно не го
ва ле. Анин отац Ан дре ас Кра ус био је кро јач, а ма ти је ње на 
по му же вој смр ти из да ва ла со бе сам ци ма. Да кле, у ле то или 
је сен 1814. го ди не за че ла се Ву ко ва љу бав пре ма пет на е сто
го ди шој Ани. Два де сет ше сто го ди шњи Вук искре но ју је за
во лео. Про во ди ли су ча со ве у „не жним за гр ља ји ма“ и ли ли 
су „нај то пли је су зе“. Вук је ша пу тао не жне ре чи и на у че не 
фра зе љу бав них са др жа ја не си гур ним не мач ким је зи ком: 
„за до вољ ство мо је ду ше“, „ра до сти мо га ср ца“ и „сре ћа мо га 
жи во та“. Од ма рао је ли це на „не ви ним де во јач ким гру ди
ма“. По не кад је го во рио сло бод ни је, а Ана га је ућут ки ва ла, 
„пре те ћи му сво јим не жним пр стом“ (189). Че сто је из ја
вљи вао да је од у век же лео да има та кву же ну у чи је би се 
„пра вед но ср це, вр ли ну и ра зум увек мо гао по у зда ти“ (195). 
Већ је та да на у мио да је за про си, али то ни је учи нио ко ли ко 
због пра во слав них пред ра су да, а ко ли ко и услед сум ње да 
ће по бо жна ка то ли ки ња Кра ус да ти ћер ку за Ср би на (Сре
зњев ски 1987: 19). Од ло жив ши на ум, кре нуо је на пут у Срем 
да ску пља но ве на род не пе сме и за пи су је ре чи за бу ду ћи 
срп ски реч ник. Утом се Вук ми мо и шао са Про том Ма те јом 
Не на до ви ћем и са стри цем Јеф том Са ви ћем Чо три ћем, ко ји 
су по зи ми (27. де цем бра 1814) сти гли у Беч, на отво ре ним 
ко ли ма, за кла ња ју ћи се са мо јед ним ки шо бра ном. Они су 
до не ли у Беч текст На род не мол бе из Ср би је са пот пи сом 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа и дру гих ста ре ши на, не би ли 
то ком Беч ког кон гре са скре ну ли па жњу Евро пе на пат ње 
Ср ба. Но ћи ли су у Бе чу код „Злат не кру шке“ (Не на до вић 
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1969: 243), а пре ко да на се Про та Ма те ја обра ћао сви ма, али 
за не знат ног мо ли о ца вра та су би ла за тво ре на. Ме ђу тим, уз 
по моћ Ди ми три ја Фру ши ћа и Ди ми три ја Да ви до ви ћа ипак 
су Про та и Јев та Чо трић би ли у ау ди јен ци ји код ау стриј ског 
ца ра Фран ца I. Он је обе ћао да ће се за ло жи ти код Пор те 
за олак ша ње по ло жа ја срп ског на ро да, а Ру си ја је утом уло
жи ла на Кон гре су про те сну но ту због но вог тур ског зу лу ма 
у Ср би ји. Ипак се ре зул та ти ове ди пло мат ске ак ци је ни су 
осе ти ли (Га ври ло вић 1908: 129–130).

На пу ту из Бе ча до Кар ло ва ца Вук се за др жао де се так 
да на у Пе шти. Чи та во ње го во пу то ва ње до Пе ште би ло је 
са мо не пре кид но са ња ње о Ани: „да њу је бу дан са њао, а 
но ћу у сну“ (Ка ра џић 1987пр.: 189). Иш че ку ју ћи с не стр
пље њем пи смо од „нај љу бље ни је На ни“ (246), ка ко ју је из 
ми ло ште звао, ча мо ти ња му је по ста ла пре ви ше муч на, па је 
мо рао да пре ки не бо ра вак у Пе шти и да от пу ту је у су сед ну 
Сен тан дре ју да би се у дру штву при ја те ља ма ло ра зо но дио 
(194). Због по сло ва он је из Пе ште до Кар ло ва ца ду го пу
то вао пре ко Те ми шва ра, Пан че ва и Зе му на. Из Зе му на је 
по сма трао Бе о град у ко ме је сви ре пи Су леј манпа ша на би
јао Ср бе на ко че ве. По сле Ха џи Про да но ве бу не Бе о град је 
био срп ско стра ти ште. Од Та шмај да на до Стам болка пи је 
би ло је 60–70 по ре ђа них гла ва на ко љу. Ве ћи на их је жи
ва на би је на, од ко јих су не ки и по три да на још жи ве ли и 
на ко ци ма се уви ја ли, где су им пси од о здо ме со ки да ли, а 
но ге гло да ли, до кле му че ни ци ни су ду ше ис пу сти ли. Ве ли 
се да је Су леј манпа ша имао оби чај да на ко њу оби ла зи 
жр тве (Не на до вић 1884: 176). По се че не гла ве би ле су окре
ну те пре ма Зе му ну, због че га је, на во ди се, про те сто вао ау
стриј ски за по вед ник (Ку ни берт 1988: 79). Пр ви пут је Вук 
био та ко бли зу Ср би је по што је из ње из бе гао 1813. го ди не.  
Али, Бе о град и уну тра шње кра је ве отаџ би не Вук је са мо 
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гле дао фи зич ки, јер је ње гов дух био об у зет осе ћа њи ма 
пре ма Ани. У за но су упу тио јој је љу бав не сти хо ве не ког 
не мач ког пе сни ка: 

Не за бо ра ви ме! О де вој ко на ко ју ми слим,
О ко јој ова пе сми ца пе ва,
За чи ју суд бу че сто, пла чућ Бо гу се мо лим,
Не за бо ра ви ме!

Не за бо ра ви ме, кад не ки мла дић у ве се лом дру штву
Ве нац ти ра до сти пле те,
Не ка ти тад шап не на ухо, ти хо, мој дух чу вар:
Не за бо ра ви ме!

И ако мо жда ср це тво је с до тле не зна ним на го ном
Поч не да ку ца за не ког дру гог,
О за кли њем те та да свом мо јом чи стом љу ба ви,
Не за бо ра ви ме! 

(Ка ра џић 1987пр: 198–199) 

Истог да на ка да је упу тио Ани пе сму Ву ку је из Ор ша ве 
пи са ла Са ра Ми ха и ло ва Ка ра пан џић: „Не чу дим се где ми 
не пи ше те тек се чу дим ка ко се за бо ра ви ври шко љу бов и 
при ја тељ ство ја се за и сто не сам на да ла да се та ко ври шко 
за бо ра ви“. Осим то га, на во ди да се он мо жда ша лио ка да 
је тра жио да за пи су је пе сме, али она је за ње го ву љу бав 
20 њих за бе ле жи ла (199–200). Но, Ву ку је та да у ми сли ма 
би ла је ди но Ана. О њој је при чао и оцу Сте фа ну ка да га је 
по се тио у Кар лов ци ма. Оту да јој пи ше да му је отац до бро 
и да је пла као ка да му је при чао о њој. Оба ве шта ва је да је 
ње го ва се стра Сав ка до би ла син чи ћа (210–211), а да му се 
брат Об рад оже нио и да му је сна ја до не ла на свет ћер чи цу,  
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те сен ти мен тал но до да је: „Ла ко Вам је за ми сли ти шта ја 
са да осе ћам и ми слим. Ах, Бо же мој! Да ли ћу и ја би ти те 
сре ће? Да ли ћу јед ном у ус хи ће њу ре ћи: она ко ју мо ја ду ша 
во ли, у бла го сло ве ном је ста њу“ (214). 

Осим че жње ко ју осе ћа за Аном, у Сре му Ву ку не до ста
је и при јатљство с Ко пи та рем (246–247). Пи ше му из Кар
ло ва ца да не стр пљи во че ка онај дан ка да ће до ћи к ње му и 
с њим се „за гр ли ти и по љу би ти, но то не мо же би ти пре ђе 
ав гу ста мје се ца“, јер мо ра да иде у Ор ша ву, где му је јед на 
го спо ђа (Са ра Ка ра пан џић) ску пи ла пре ко 20 пе са ма (228). 
Опет му пи ше из Кар ло ва ца и на во ди да је чи тав ме сец 
про вео у ма на сти ру Ши ша тов цу и да је одан де пу то вао са 
Сте фа ном Жив ко ви ћем и Сав ком по дру гим фру шко гор
ским ма на стир ма. За то вре ме че сто су се се ћа ли Јер не ја 
Ко пи та ра: „Гле да ју ћи она бес при мјер на мје сто по ло же ниа, 
мо ра ли смо че сто го во ри ти: ’Хеј! Да је сад ов де Го спо дин 
Ко пи тар да ово ви ди’. Ја и Г. Му шиц ки за кљу чи ли смо да 
Вас мо ра мо је дан пут до ма ми ти у Срем, да ви ди те ка ко 
Сер бљи жи ве, и ка ко Срб ки ње пје ва ју; ја сам се обе ћао да 
ћу Вас на ље то (1816) до ве сти, а Г. Му шиц ки је ка зао да ће 
одав де с Ва ма ићи у Беч“ (243).

То ком зи ме 1815. го ди не Вук је нај ви ше ску пљао пе сме. 
По твр ди ло се тек уве ре ње ко је је из нео про шав ше го ди не у 
Пред сло вију Пје сна ри це (1814): „Али опет да ни је смо има
ли пје са ма, то ни је сам мо гао утвер ди ти, јер бо су ме раз лич
ни зна ци опо ме ну ли да и’ има и сад ме ђу на ро дом“ (1965б: 
38). Та да их је он у Сре му за пи сао то ли ко да ни сам ни је 
мо гао да ве ру је да Ср би има ју то ли ко пе са ма (215). Ње гов 
бра ту чед Об рад То мић, ко ји је др жао ма га зу у Кар лов ци ма, 
упо знао га је се бив шим хај ду ком и уче сни ком у бо је ви
ма Пр вог срп ског устан ка, Те ша ном По дру го ви ћем, ко ји је 
био по ре клом из Хер це го ви не, из се ла Ка зан ци код Гац ког.  
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О су сре ту Вук за пи су је: „Ја га у по чет ку 1815. го ди не на ђем 
у Кар лов ци ма (у Сре му) у нај ве ћем си ро ма штву, где у ри ту 
се че тр ску и на ле ђи ма до но си у ва рош, те про да је и та ко 
се ра ни: и кад до знам, ко ли ко и ка ко ви зна пе са ма, дам му 
на дан, ко ли ко му тре ба, да мо же жи ве ти, и поч нем од ње га 
пе сме слу ша ти и пре пи си ва ти. По што ове го то во све пе сме 
у Кар лов ци ма од ње га пре пи шем, узмем га уо чи Цве ти са 
со бом на ко ла и од ве дем у ма на стир Ши ша то вац, ми сле ћи 
он де (где сам код он да шње га ар хи ман дри та, а са да шње га 
вла ди ке Карлш тадтско га Ви со ко пре о све ште но га Го спо ди на 
Лу ки а на Му шиц ко га, имао го спод ски квар тир и сва ку дру гу 
зго ду и по тре бу), да пре пи су јем све пе сме, ко је он зна; но 
кад се он да ис пред Вас кр се ни ја у Ср би ји по диг не бу на на 
Тур ке, и ње му као да уђе сто ши ља ка под ко жу. Је два га ко
је ка ко за др жим око Вас кр се ни ја, те пре пи шем не ко ли ке од 
они пе са ма, ко је ми је пу тем иду ћи из Кар ло ва ца на ко ли ма 
ка зи вао, па га од ма по Вас кр се ни ју узмем на ко ла и од ве дем 
у Ми тро ви цу, те одан де пре ђе у Ср би ју, да се на но во би је 
с Тур ци ма“ (1986: 393–394). Те шан По дру го вић оде да се 
бо ри про тив Ту ра ка, а Вук оста де да жа ли што ни је, осим 
два де се так знат них пе сма, сти гао да за пи ше и оста ле, јер 
је Те шан знао „још нај ма ње сто ју нач ки пе са ма“. Чу вао је 
Вук и хар ти ју на ко јој је ње гов бра ту чед Об рад на пи сао да 
„По дру го вић зна 15 пе са ма од са мо га Ми ја та арам ба ше“ 
(394). Вук, по том, не мо же да га се на хва ли као пе ва ча, ис
ти чу ћи га из ме ђу оста лих: „Прем да има до ста љу ди, ко ји 
зна ду мло го пје са ма, али је опет те шко на ћи чо вје ка, ко ји 
зна пје сме ли је по и ја сно. У том је по кој ни Те шан По дру
го вић (Бог да му ду шу про сти!) био пр ви и је ди ни из ме ђу 
сви ју, ко је сам ја за ови де сет го ди на на ла зио и слу шао [...] 
Он је вр ло ли је по знао уда ра ти у гу сле, али пје ва ти ни је 
знао (или ни је ћео) ни ка ко, не го је пје сме ка зи вао као из 
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књи ге; и за ску пља ње пје са ма та ки су љу ди нај бо љи; јер они 
осо би то па зе на ред и на ми сли, а пје ва чи (осо би то ко ји 
су са мо пје ва чи) мло ги пје ва ју и не ми сле ћи шта, и зна ду 
ре дом са мо пје ва ти, а ка зи ва ти не зна ду (с та ки ма сам ја 
ка што имао му ку)“ (1975: 567). Ско ро де це ни ју ка сни је Вук 
је по твр дио По дру го ви ће ву из у зет ност: „Ни ко га ја до да нас 
[1833] ни сам на шао да она ко пе сме зна, као он што је знао. 
Ње го ва је сва ка пе сма би ла до бра, јер је он (осо би то ка ко 
ни је пе вао, не го са мо ка зи вао) пе сме раз у ме вао и осе ћао и 
ми слио је шта го во ри“ (1986: 395).

По што га Те шан оста ви, Вук се за ин те ре су је за сле пог 
Фи ли па Ви шњи ћа. За ње га је чуо да зна ле пих пе са ма, осо
би то о Ка ра ђор ђе вом вре ме ну, па га из се ла Гр ка, где је овај 
жи вео, до ба ви у Ши ша то вац. Вук је ми слио да је све но ве, 
уста нич ке пе сме сам Фи лип спе вао. За то га је на го ва рао да 
иде у Ср би ју за вре ме Дру гог срп ског устан ка да би она мо 
још ко ју спе вао, али ни ка ко ни је мо гао да га на го во ри, јер му 
је би ло до бро у Сре му. За раз ли ку од Те ша на По дру го ви ћа 
ко ји је жи вео бед но, Фи лип се чи сто по го спо дио, „где год је 
до шао љу ди су га због ње го ви пе са ма ча сти ли и да ри ва ли; 
си на је сво га био дао у Гр ку у шко лу; имао је сво га ко ња и та
љи ге“ (1986: 395). Иа ко га је, по сле, ви ше пу та под се ћао пре ко 
Лу ки ја на Му шиц ког и пре ко по па у се лу Гр ку да још што год 
спе ва – о Рав њу или о Хај дук Вељ ку – гу слар то ни ка да ни је 
усли шио. Ни су му би ли по зна ти ју на ци ис точ не Ср би је, а 
мо же би ти да се због не у зор ног на чи на жи во та Хај дук Вељ ко 
ни је укла пао у обра зац еп ске пе сме (Ка ра џић 1987пр.: 250).

Ка да је Вук до звао у ма на стир Ши ша то вац Фи ли па 
Ви шњи ћа, ње гов до ма ћин, игу ман Лу ки јан Му шиц ки, рет
ко је „при су ство вао бе ле же њу. Па и он да, већ по сле пр вих 
сти хо ва, он би се уда љио или би пре ки нуо гу сла ра. Уче ни 
сти хо тво рац ни је мо гао да слу ша пе сни ка“ (Не дић 1984: 
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49). О то ме Вук про стра но све до чи у свом гла со ви том 
члан ку „Пр ви узрок и по че так ску пља ња на ши јех на род
ни јех пје са ма“: „И ја, ко ји сам по сли је (1815–1816) с њи ме 
[Мушицким] жи вљео, мо гу ка за ти, као ње ко чу до, да он, 
прем да је на род не на ше пје сме ра до имао и хва лио, ни је 
имао пра ве во ље ни ти их чи та ти, ни слу ша ти! Он је на мо ју 
мол бу до ба вио у Ши ша то вац 1815. го ди не сли јеп ца Фи ли
па Ви шњи ћа, те сам од ње га пи сао пје сме, и ја сам оне исте 
го ди не за то до во дио он дје Те ша на По дру го ви ћа; и он ниг да 
ни је мо гао јед ну чи та ву пје сму са слу ша ти од ко га њих, не го 
са мо поч не ма ло слу ша ти, па он да или оти де или пре ки не 
пје сму; а та ко је исто чи нио и кад сам му ја хтјео чи та ти 
пре пи са не пје сме! По свој при ли ци је био то ме узрок што 
се из мла до сти на ви као на сла вен ски је зик и на ми сли и 
сти хо ве дру ги јех на ро да, па му се оно на ше све чи ни ло про
сто и ни ско, као што је и ме ни мно го пу та го во рио да ћу 
пи шу ћи ова ко на род ни јем је зи ком оста ти до ви је ка са мо 
про сто на род ни спи са тељ“ (2004: 326).

Ме ђу тим, ис каз из 1842. го ди не умно го ме про тив
ре чи ра ни јим Ву ко вим из ја ва ма. У Пре ди сло ви ју Ма ле 
про сто на род ње сла ве носерб ске пје сна ри це (1814) Вук је 
ја сно на зна чио да је од Лу ки ја на Му шиц ког до био нај ра
ни ји под сти цај за ску пља ње на род них пе са ма (1965б: 37), 
а у По све ти На род не срб ске пје сна ри це (1815) пи ше да је 
Лу ки јан Му шиц ки „пр ви от Ср ба ља по чео њи ску пља ти“ 
(137). Од го ва ра ју ћи П. А. По по ви ћу, Вук је за ме ре ну му кон
тра дик тор ност ис ка за об ја шња вао: „Да је по кој ни Лу ки јан 
Му шиц ки 1805. или 1806. го ди не у Кар лов ци ма пи тао за 
на род не пје сме нас мом чад из Ср би је ко ја смо се он да на ла
зи ла он дје, то је ци је ла исти на; али да је оно ње го во пи та ње 
ме не у Бе чу по сли је 7–8 го ди на на вра ти ло да на ше на род не 
пје сме поч нем ку пи ти и штам па ти, то ни је исти на, не го је 
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то ме пра ви и је ди ни узрок г. Ко пи тар“ (2004: 323). За тим, 
у истом члан ку, Вук ре зи ми ра рас пра ву: „Та ко што се ти че 
пр во га узро ка и по чет ка мо га ску пља ња на ши јех на род ни
јех пје са ма, ри је чи и пра ви ла у је зи ку, то је је ди на за слу га г. 
Ко пи та ра; за то сам и ка зао у пред го во ру к дру гом из да ни ју 
пје са ма на стра ни LXII: ’По че так ску пља ња ових на род них 
пје са ма (као и оста ли сви ју мо ји књи жев ни по сло ва) био је 
у Бе чу 1814. го ди не из не на да.’ Што сам ја он дје у пред го во ру 
к Ма лој про сто на род ној пје сна ри ци, као и по сли је у по све ти 
дру ге књи жи це на ши јех пје са ма г. Ко пи та ру, ка зао у ово ме 
сми слу за Му шиц ко га, оно су би ли са мо ђач ки ком пли мен
ти“ (2014: 324). – „Да кле су оно би ли ком пли мен ти Му шиц
ко ме! А да ни су ово сад ком пли мен ти Ко пи та ру?“, пи та се 
про ниц љи во Ђор ђе Рај ко вић, би о граф Лу ки ја на Му шиц ког 
и Ву ка Ка ра џи ћа. „Па не са мо да је Му шиц ки“, на во ди да ље 
Рај ко вић, „на род не пе сме сам ку пио и Ву ка пр ви на го во рио 
да их ку пи, не го је и це лу II све ску Ву ко ве пе сма ри це пре вео 
на не мач ки је зик у про зи, бу ду ћи је нај ве ћи не мач ки пе сник 
Ге те тај пре вод же лео“ (1950: 78–79). Сма тра ју ћи Му шиц ког 
за ро до на чел ни ка ове књи жев не де лат но сти у Ср ба, Ђор ђе 
Рај ко вић став пот кре пљу је и пи смом Јо ва на Га ври ло ви ћа: 
„Вук је имао оби чај да не ка же, као што се то обич но чи ни, 
ко ме је имао што бла го да ри ти за учи ње не му по мо ћи. А ја 
знам: да је Му шиц ки био пр ви, ко ји је по чео ку пи ти ре чи и 
на род не пе сме. То је све дао Ву ку“ (236). Та ко ђе, и Ми лош 
Све тић пру жа ар гу мен те у Огле да лу срп ском, на во де ћи да је 
он 1811. и 1812. био ђак пр вог раз ре да Гим на зи је у Кар лов
ци ма. Он је за пам тио да је он да Лу ки јан Му шиц ки искао од 
бо го сло ва ца да му „че тврт ком и не де љом, ко ји зна ју, до не су 
по ко ју на род ну пе сму“. При том, опо ми њао се и бо го слов ца 
Фи ли па Цвет ко ви ћа ко ји му је та да по ка зи вао јед ну на род
ну пе сму са овим по чет ком: 
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Ши ро ко по ље Ко со во, 
И у том по љу злат ја блан,
А на ја бла ну злат га вран.
Ста де га Мар ко стре ља ти,
Ста де га га вран мо ли ти:
Не мој ме, Мар ко, стре ља ти.

     (1950: 76)

И у Ву ко вој пре пи сци на ла зе се тра го ви о то ме да је 
Лу ки јан Му шиц ки и лич но за пи си вао и при ба вљао Ву ку пе
сме. У мар ту 1815. го ди не, Вук се по хва лио Јер не ју Ко пи та ру 
да је у Сре му сту пио у кон такт са сво јим не гда шњим кар
ло вач ким учи те љем: „По знао сам се са Му шиц ким, и та ко 
сам се с њим по знао, ко и с Ва ма; и об ре као ми је све пје сне, 
ко је је он до сад ску пио, да ти“ (1987пр.: 215). Осим пе сме 
„По ра нио Кра ље ви ћу Мар ко“, Вук у Пред го во ру че твр те 
књи ге На род них срп ских пе са ма (Беч, 1833) пи ше да му је 
Лу ки јан још 1815. го ди не дао „не ко ли ко ју нач ких пе са ма  
(о ви со ком Сте фа ну, о Ђур ђу Сме де рев цу итд.), ко је за то до 
сад ни сам штам пао, што све оче ку јем, не би ли где на шао 
ка ко га пе ва ча, да ми ји ма ло по ре ду ка же. А и из са да шње 
епар хи је сво је по слао ми је пре че ти ри го ди не ве ли ки све
жањ раз ли чи ти на род ни пе са ма, из ко ји ће ји се мо ћи ле пи 
за штам пу иза бра ти“ (1986: 403; 1974: 20).

Ме ђу тим, ни је пре те ра но те шко од го нет ну ти због че
га је Вук Ка ра џић ка сни је пре ћут ки вао и без ма ло од ри цао 
за слу ге Лу ки ја на Му шиц ког, а све их при пи си вао Јер не ју 
Ко пи та ру, уко ли ко има мо у ви ду да Вук то твр ди у мо мен ту 
ка да га ње го ви про тив ни ци, осо би то Јо ван Ха џић, на па да ју 
да је са ста вио реч ник не зна ју ћи ни ла тин ски ни не мач ки, 
али да је на шао ко зна – Му шиц ког и Ко пи та ра; да му је 
Му шиц ки на чи нио сло во ђ за ње го ве по тре бе; да је 19.400 
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ре чи узео из сан ду ка од па ро ха Авра ма Па ни ћа из Ши да и 
по нео са со бом у Беч; да му та ко и пе сме дру ги ку пе, а ње га 
јед на ко „бо ли гла ва и из да ју га очи“ (Ха џић 1969: 333). Осим 
од бра не од по ду жег спи ска ко јим се на сто ји да се обез вре ди 
Ву ко ва књи жев но је зич ка де лат ност, та ко ђе не тре ба смет
ну ти с ума ни по да так да је че тр де се тих го ди на 19. ве ка, 
ка да су осо би то уче ста ле оп ту жбе про тив Ву ка, Му шиц ки 
већ по кој ни (1837), а Ко пи тар је жи вео до 1844. го ди не.

У ав гу сту 1815. го ди не Вук се вра тио у Беч. Оца Сте
фа на оста вио је у Кар лов ци ма, а ње гов је бра ту чед Об рад 
уско ро оти шао у Ср би ју по што је, с је се ни, об ја вљен мир 
с Тур ци ма (Ка ра џић 1987пр.: 174). Од мах се у Бе чу за у зео 
штам па њем при пре мље не књи ге пе са ма. У штам па ри ји Јо
ва на Шни ре ра, кра јем го ди не, об ја вље на је На род на срб ска 
пје сна ри ца. Част вто ра. Она са др жи 104 лир ске и 17 еп
ских пе са ма и по све ће на је „Го спо ди ну Јер не ју Ко пи та ру, 
Кра јин цу“. Ко пи тар се об ра до вао књи зи и по све ти и го ди ну 
да на ка сни је оду жио се не пот пи са ним при ка зом у беч ким 
књи жев ним но ви на ма. Ука зав ши на срод ност пе са ма са 
Хо ме ром и по хва лив ши је уоп ште јав но, Ко пи тар је, пак, 
при ват но за ме рао Ву ку на тра ди ци о нал ној ор то гра фи ји. 
Због хај ке на пра во пис у пр вој Пје сма ри ци и Пи сме ни ци 
Вук је дру гу књи гу На род них срб ских пје са ма штам пао до 
та да уо би ча је ним пра во пи сом. Због тог уступ ка срп ској 
књи жев ној пу бли ци у Ау стри ји и сам ни је био за до во љан, 
па се при пре ма ју ћи реч ник по ве ра вао Ко пи та ру да ће убу
ду ће би ти хра бри ји: „Али ако Бог да те ја од куд до би јем 
но ва ца, не ћу ја од њих Срб ско га је зи ка ни ор то гра фи је 
учи ти, не го ћу ли е по јот (ј) на чи ни ти, пак ћу мој ма тер њи 
је зик она ко пи са ти, као што га ми ли о ни ду ша го во ре; а кои 
хо ће да до ка же да они по ква ре но го во ре, и да их по пра ви, 
на част му сла ва. А ме не на то сад на ву ћи не ће. Ово је тре ћа 
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го ди на од ка ко сам се ја с Ва ма по знао, од он да сам на траг 
по чео ићи, и при бли жа ва ти се го во ру на род ном’, и јошт’ ни 
сам на пра во ме сто до шао. Вто ра част пје сна ри це чи сти ја 
је не го пр ва, и пи сме ни ца; али тре ћа част пје сна ри це, и 
Срб скиј Реч ник би ће баш она ко на пи са ни и на пе ча та ни 
као што на род го во ри. Теж ка је то ствар кад’ се чо ве ку из 
де тињ ства што год у па мет увр ти“ (295). 

У то до ба, Вук је за по чео и ви ше го ди шњи рад на срп
ском реч ни ку. Вук све до чи би о гра фу да је Јер неј Ко пи тар 
ње га са ве то вао и пре то га да се ла ти ску пља ња на род них 
срп ских ре чи. Вук је јед на ко обе ћа вао, али ни шта ни је пред
у зи мао све док Ко пи тар ни је јед ном до шао и до нео Ву ку 
чи тав рис хар ти је исе че не на пар чи ће, па му ре че: „Се ћај те 
се ре чи за ко је зна те да се упо тре бља ва ју у на ро ду, па их за
пи суј те на овим пар чи ћи ма хар ти је, сва ку на по себ ном пар
чи ћу. Ма ло по ма ло на ку пи ће их се и цео реч ник.“ – „По сао 
ни је био те жак“, ве ли да ље Вук, „и ја се поч нем њим ба ви ти 
мар љи во“. Да би још олак шао, Ко пи тар му је дао да пре гле да 
Ri čo slov nik (1805) Јо си па Вол ти ћа, а по сле и реч ни ке Ива на 
Бе ло стен ца, Ан дри је Јам бре ши ћа и Јо а ки ма Сту ли ја. Вук 
је реч ни ке ви ше раз гле дао не го што их је чи тао, пи сао је 
на ли сти ћи ма ви ше из гла ве и јем чи да ни кад ни је узи мао 
ре чи из реч ни ка за ко је не би мо гао по у зда но да твр ди да 
се упо тре бља ва ју у на ро ду (Сре зњев ски 1987: 22). По све ћен 
по све лек си ко граф ском по слу, Вук је у де цем бру 1815. опет 
оти шао у Срем, у срп ско го вор но под руч је. У Кар лов це је 
сти гао пре ко Пе ште. Из Кар ло ва ца се од мах упу тио у ма
на стир Ши ша то вац да Лу ки ја ну Му шиц ком уру чи пи смо 
Јер не ја Ко пи та ра. „Ва ше пи смо, кое кад’ је ви део“, опи су је 
Вук Ко пи та ру, „ка зао је, да га ние до сто јан ни у ру ке га узе
ти, ака мо ли отво ри ти и про чи та ти; и за и ста је без сва ке 
ша ле хо тео да га до тле не отва ра, до кле Ва ма не пи ше, и от 
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Вас от го вор не до би је, но дру ги дан ја сам га је два осло бо
дио, и уве рио, да је то до вољ на казн та ко во пи смо 24 ча са 
за тво ре но др жа ти и он да га је већ’ едва отво рио; и ка зао 
је да ће Вам од ма’ пи са ти (и за и ста хо ће)“ (1987пр.: 268). 
Му шиц ки се сне би вао, јер је био по знат по то ме да рет ко 
пи ше пи сма и да не ре дов но од го ва ра на њих, због че га се 
на ње га ма ло и ср дио, у то ме рев но сни, Јер неј Ко пи тар. 
По што је он и Ву ка ка сни је че сто ко рио да је при лењ и не
ма ран ко рен спон дент, Вук је јед ном у ша ли ре као да је он 
од Му шиц ког на у чио не од го ва ра ти на пи сма (348). На то је 
Лу ки јан за пре тио да ће убу ду ће за си па ти Ву ка пи сми ма та
ко да ће у др во о скуд ној Ви је ни мо ћи њи ма пећ гре ја ти. Па, 
опет је оста ло по ста ром, пи сао је ма ло и не ре дов но (354).

Из Ши ша тов ца Вук је оти шао у Зе мун. Та мо је пак уру
чио дру го пи смо Ко пи та ре во про ти Јо ва но ви ћу. Та да се 
при бли жио Бе о гра ду. „Ма ло сам“, по ве ра ва се Вук, „от же ље 
оми ри сао онај кра сно ми ри шу ћи дим Бе о град ски“. Са да је 
бли зи на отаџ би не са сма дру га чи је осе ћа је иза зи ва ла у ње му 
не го он да ка да је про шав ше го ди не за љу бље но зу рио пре ко 
ре ке у бе де ме Бе о гра да ко ји су чи ле ли пред че жњом за „во
ље ном На ни“. Ме ђу тим, и по што је об ја вио дру гу Пје сма ри
цу Вук ни је пре стао да ску пља пе сме. Иду ћи од Зе му на ка 
Кар лов ци ма „на га зио“ је уве че на јед ну срп ску игру у не ком 
се лу и пла тио је „две ма се ка ма два сре бр на цван ци ге ра“, те 
су му це лу ноћ пре пе ва ле и од њих је за пи сао ви ше од 25 
пе са ма (сва тов ских, же те лач ких, ус кр шњих) све по из бо ру 
(269). О Но вом ле ту био је у Кар лов ци ма са оцем. Та да га је 
звао к се би и ми тро по лит Сте фан Сра ти ми ро вић. По хва
лио је дру гу част Пје сна ри це (1815), ре кав ши да му се вр ло 
до па да и та да му је дао и две на род не пе сми це сво јом ру
ком на пи са не, али му је у исто вре ме спо чи та вао и то што 
ни је не ке ре чи ка ко тре ба по сла ве нио. „Чи та ју ћи у дру гој 
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књи жи ци на ши јех на род ни јех пје са ма 82. пје сму ка рао ме 
је“, пре но си Вук, „што мје сто ’ста ра го вла сте ља’ ни је сам 
на пи сао и на штам пао ’ста ра го’; а кад сам му ја од го во рио да 
на род та ко пје ва и го во ри, и да ја то ни је сам смјео из мно го 
узро ка по пра вља ти ни ква ри ти, он ми је ре као: ’Ак о пи јан 
чо век по ср не и пад не, не ва ља и ти за њим то да учи ниш, 
не го ва ља да се чу ваш и дру го га да опо ме неш, да се чу ва’. 
По том ме је стао ка ра ти, за што ни је: ’Ми ри ши му ду ша, не го 
ми ри ше’“ (269; 2004: 328). Из Кар ло ва ца Вук је, по том, са 
Лу ки ја ном Му шиц ким оти шао у Ши ша то вац. Ту је по чео 
да учи ла тин ску гра ма ти ку и да са ста вља реч ник. Ме ђу тим, 
за тре ба ли су му „шо кач ки“ (хр ват ски) реч ни ци ко је је ли
стао у Бе чу, па је он мо лио Ко пи та ра да их по ша ље и при де 
сло вар Ру ске ака де ми је за по тре бе Му шиц ког. Те све књи ге, 
збо ри Вук, на ла зе се у би бли о те ци Сте фа на Стра ти ми ро
ви ћа, али они ни су ра ди да про се по моћ срп ском је зи ку од 
нај ве ћег не при ја те ља ње го вог, не го то тре ба да им по ша ље 
Ко пи тар, а Стра ти ми ро вић не ка се са мо за чу ди ка да у Об ја
вље ни ју реч ни ка ви ди да ће књи га има ти све оне ре чи ко је 
са др же и та из да ња, јер он сма тра да реч ник ни ка кав Ср бин 
не мо же да са ста ви осим ње га. Од ка ко му је чу ве ни ге тин
ген ски про фе сор исто ри је Ау густ Лу двиг Шле цер по све тио 
дру ги део ње го вог Не сто ра вр ло се по нео, го во ре ћи: „Ја и 
Шле цер је ди ни смо љу ди у Евро пи“ (Рај ко вић 1950: 73).  
О Стра ти ми ро ви ће вој лек си ко граф ској де лат но сти по сто ји 
анег до та ко ју је Вук Ка ра џић са оп штио пре ма ка зи ва њу Лу
ки ја на Му шиц ког. Ка да се јед ном Шле цер по жа лио Ми тро
по ли ту што не по сто ји ни ка кав реч ник ни ти гра ма ти ка срп
ског и бу гар ског је зи ка, овај да би уго дио ве ли ком не мач ком 
на уч ни ку на у ми да ску пи срп ске ре чи, па да их умет не ме
ђу сло вен ске и ру ске и да та ко Шле це ру од штам па ју срп
ски реч ник. Да би се то лак ше учи ни ло, Стра ти ми ро вић  
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по де ли по сао пре ма сло ви ма. Лу ки ја ну Му шиц ком пре
по ру че ре чи ко је по чи њу са л и м, Јо си фу Пут ни ку ј и п, 
а Стра ти ми ро вић узме с. Не ко ли ко да на по сле тог ра до
сног до го во ра пр ви до ђе Пут ник и, као што је био ша љив 
и сло бо дан, ба ци пред Ми тро по ли та хар ти ју, на ко јој је био 
на пи сао не ко ли ко ре чи, и ка же упра во да тај по сао ни је 
за ње га и да су га они пре ва ри ли, прем да нај ви ше ре чи 
по чи ње са п. Утом се и Стра ти ми ро вић на си тио по сла, па 
Пут ни ков из го вор при ми сме ју ћи се, а и оста ли то је два 
до че ка ју, те по сао око срп ског реч ни ка та ко са свим за мре. 
Да је анег до та ве ро до стој на све до чи и по да так да је Лу ки јан 
Му шиц ки у Ши ша тов цу пре дао око пе де сет, а мо же би ти 
и ви ше ре чи што их је он био та да ску пио (Ка ра џић 2004: 
327–328; Рај ко вић 1950: 154–155; Ог ња но вић 1900: 123–124). 
Осим не ве ли ког Лу ки ја но вог фон да ко ји је са др жао, из ме ђу 
оста лих, и ре чи лу ла и ма виш (2004: 328), Вук је у јед ном 
фру шко гор ском ма на сти ру про на шао по ме ник стар две ста 
го ди на из ко га је из ва дио ви ше од 1.000 срп ских име на с 
на ме ром да их за сту пи у реч ни ку (Ка ра џић 1987пр.: 295). 
Нај ви ше му ке за да вао му је пре вод ре чи на не мач ки је зик. 
Из гле да да су Ву ко ви про тив ни ци пре у ве ли ча ва ли до при
нос Лу ки ја на Му шиц ког у том по гле ду с об зи ром на то да 
се Вук у јед ном пи сму (ав густ 1816) ја да Јер не ју Ко пи та ру: 
„Ри е чи су за Срб ски Рјеч ник већ одав но ску пље не, и по
ста вље не у азбуч ни ред, но и за Вас је оста ло по сла до ста. 
Му шиц ки ми ни шта ние мо гао по мо ћи у не мач ком’, за што 
не ма кад“ (316), јер он ва зда, за ме ра му на дру гом ме сту Вук, 
„бе ре ку ку руз, по пра вља бу рад, ота че ви но, пе че ра ки ју и 
про че“ (334). По ред све га, пи ше му још Па вле Со ла рић из 
Ве не ци је да реч ник тре ба да сад жи и ре чи у ита ли јан ском 
пре во ду, јер ће са мо та ко има ти про ђу и у Дал ма тин ској 
епар хи ји и у Цр ној Го ри (311, 316). Ву ку се ипак то учи ни ло 
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при ма мљи во, па је от пи сао Со ла ри ћу да ће би ти, а Ко пи
та ру је, пре до ча ва ју ћи му Со ла ри ћев пред лог, по ру чио: „Ја 
сам Ва ма ка зао да ће те Ви има ти по сла око Срб ског Рјеч
ни ка ви ше не го ја“ (315). Ме ђу тим, ка да је Срп ски рјеч ник 
об ја вљен, Па вле Со ла рић се „хва тао за гла ву“ ка ко ће сад 
пред пре ну ме ран те, јер их је лич но уве ра вао да ће срп ске 
ре чи би ти тол ко ва не и на ита ли јан ски је зик, а они се прет
пла ти ли са мо под том по год бом (730). 

То ком 1815. и 1816. го ди не Вук је у ви ше на вра та бо ра
вио у ма на сти ру Ши ша тов цу, где је, ка ко сам на во ди, „имао 
го спод ски квар тир, и сва ку дру гу зго ду и по тре бу“. Ту је 
он мо гао на те на не и у ми ру да пре пи су је пе сме и да са ста
вља реч ник. Ме ђу тим, из ме ђу го сто при мљи вог до ма ћи на 
и за хвал ног го ста кат кад су се ва ле и вар ни це, до ла зи ло је и 
до жуч ни јих рас пра ва, па чак и до сва ђа. Јед ну не при ли ку 
опи сао је Вук: „У ма на сти ру Ши ша тов цу је дан пут (1816. г.) 
за руч ком Му шиц ки је ви као на на ше хај ду ке, го во ре ћи: не 
са мо да хај ду ку ју по Тур ској не го и да пре ла зе пре ко Са ве 
у Срем, да сра мо те на род свој итд.; ја сам пак хај ду ке бра
нио, до ка зу ју ћи да је нај ви ше кри во тур ско пра ви тељ ство 
што ми хај ду ка то ли ко има мо; да мно ги оти де у хај ду ке за 
не во љу; да у нас у хај ду ке иду по нај ви ше нај знат ни ји љу ди 
и да ме ђу њи ма има до бри јех и по ште них љу ди, ко ји тек у 
дру штву ста ну ма лопо ма ло зло чи ни ти; да су хај ду ци и у 
по чет ку бу не на да хи је (1804. год.) би ли на ро ду од ве ли ке 
по мо ћи и ко ри сти итд. Ова ко, бра не ћи сва ки сво је ми сли, 
до ђе го то во до сва ђе и Му шиц ки се та ко ра ср ди да пре ста не 
го во ри ти са мном. По сли је руч ка оти де мо с го сти ма, ко ји 
су се он де де си ли, у Пет ко ви цу (ма ли ма на сти рић на ши
ша то вач кој зе мљи), вра ти мо се пред ве че на траг, ве че ра мо 
и оти де мо сва ки у сво ју со бу спа ва ти не про го во рив ши 
је дан с дру гим ни јед не ри је чи. Сју тра дан ис пред под не ја 
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изи ђем пред ма на стир и он дје ста нем с ње ким, у то ме он, 
отво рив ши про зор, про мо ли гла ву из со бе и сми је ше ћи се 
за пи та ме шта оно ја ка жем да чи не хај ду ци кад чу ју ку
ка ви цу гдје ку ка. На то му ја од го во рим, као што сам му и 
пре ка зи вао, да се за хај ду ке зло про ри че у оној го ди ни кад 
ку ка ви ца изи ђе ра но те ку ка по цр ној шу ми, а да их ње зин 
глас по зе ле ној шу ми вр ло ве се ли, и да је то знак да се од ме
ћу и ску пља ју. Кад се по сле руч ка са ста не мо у ње го вој со би, 
он ми про чи та по че так оне оде“ (2004: 309), ко ја је ка сни је 
об ја вље на под на сло вом „Ву ку Сте фа но ви ћу Сер бљи ну од 
Сер бљи на о по чет ку опол че ни ка Сер ба ља про тив тур ски 
да и ја (1804)“. По чет ни сти хо ви гла се:

Да, бо дриј Ву че! Љу те из ну жде су
Пре мно ги до бри Сер би је си но ви,
И мир ни, не жни серд цем, ду шом,
Ту ђем не за вид ни до бру, зла ту,

Орав ши ра до сво и ма во ло ви,
По ле пим, то плим, плод ним пре де ли ма
От це ва свои жит не њи ве,
Ру чак и ужи ну че ка ју ћи,

Знаш, сго то вље ну пра баб ским на чи ном
От вер ни љу ба, – не ви не де сни це 
Хај ду ком да ли кои звер ски
Ле су по гу стом блу де бед ни...
    (Му шиц ки 1938: 48)

По што му је про чи тао сти хо ве, „ви де ћи ја“, на ста вља 
Вук, „та ко да смо се по ми ри ли и да је он по пу стио и ме ни дао 
за пра во, ста нем му на но во ка зи ва ти од ка ко ве су по мо ћи  
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би ли хај ду ци у по чет ку бу не на да хи је, по том срп ске бо је ве 
с Тур ци ма итд. Ње што је од овог мог ка зи ва ња он би ље жио, 
а ње што је од мах пре да мном у сти хо ве на мје штао; и та ко 
за ње ко ли ко да на по ста не она ода. Да је све ова ко, о то ме се 
мо же сват ко увје ри ти, нп. кад по ми сли шта ли би он да без 
ме не знао ка за ти [...] Му шиц ки о бо је ви ма на Шту бе ку (или 
Шту би ку), на Сви ле у ви, на Сје ни ци, на Чу чу га ма, на Пра хо ву, 
на Вар ва ри ну, на Су во до лу, на По ни ква ма“ (2004: 309–310). 

Ра де ћи на реч ни ку, Вук на у ми да у апри лу 1816. пре ђе 
у Ср би ју да чу је ка ко Ср би го во ре и шта пе ва ју, па ће да се 
вра ти у Беч да штам па реч ник (Ка ра џић 1987пр.: 295, 297). 
Осим то га, ве ро ват но је по ми шљао већ та да да се лич но пре
по ру чи кне зу Ми ло шу и да му по тра жи тро шак за штам па ње 
срп ског реч ни ка ко ји ће му по све ти ти. Осо би то је по ла гао 
у то на де јер је био у уве ре њу да је Кнез већ та да знао шта је 
то сла ва, по што је уред ни ци ма Но ви на серб ских у Бе чу, Ди
ми три ју Да ви до ви ћу и Ди ми три ју Фру ши ћу, по слао 1000 #. 
Узда ју ћи се у по ду хват, већ је уве ре но пи сао Јер не ју Ко пи та
ру у Беч да штам пар Ан тон Штра ус тре ба да „на чи ни ли е па 
пи сме на, осо би то ђ и ћ, да бу де леп ше, не го код Шни ре ра, 
а јот (ј) тре ба та ко да на чи ни мо, да је на лик на Срб ска пи
сме на“ (297). Ме ђу тим, ка да је у ма ју пр ви пут по сле еми гри
ра ња 1813. го ди не по но во сту пио на тле Ср би је, би ло је све 
уза вре ло од по ли тич ких смут њи. Баш у то до ба у Бе о гра ду 
је би ла о Ђур ђев да ну На род на скуп шти на на ко јој је кнез 
Ми лош свр шио са Пе тром Ни ко ла је ви ћем Мо ле ром, ко ји 
је био пред сед ник На род не кан це ла ри је и у то вре ме глав
ни Ми ло шев по ли тич ки про тив ник. Исте но ћи уда вље ни 
су и чу ве ни Ка ра ђор ђев вој во да, Ка пе тан Ра дич Пе тро вић, 
као и ку јун џи ја Јо ван Де ља, ко ји је био оп ту жен за ко ва ње 
ла жног нов ца. Тур ци су њи хо ве ле ше ве из ба ци ли на Ка ле
мег дан где су чи тав дан ле жа ли да их свет раз гле да. Пре ма 
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де таљ ном опи су њи хо вих умор ста ва мо же се прет по ста ви ти 
да је Вук из ме ђу 13. и 16. ма ја лич но при су ство вао дра ма тич
ним зби ва њи ма (Ка ра џић 1969а: 206, 508; Сто ја но вић 1987: 
17). Пре пла шен стра вич ним при зо ри ма, он ни је про ду жио 
бо ра вак у Ср би ји где је, из ме ђу оста лог, на ме ра вао да иде у 
Кру ше вац, јер је у мар ту од не ка кве ба бе оту да за бе ле жио 
ви ше од 50 жен ских пе са ма. Осим „сво је обич не кра со те“ те 
пе сме има ле су не ти пич ну име нич ку про ме ну, јер се уме сто 
гла са и ја вља ло е: „Кум ку ми це по ти хо го во ри / Док де во и
ке гу њу дам...“. За то је хтео да оде та мо и да се лич но уве ри 
да ли се у чи та вом кра ју та ко го во ри, јер му се чи ни ло да је 
то не ка кво на реч је бу гар ског је зи ка (Караџић 1987пр.: 296). 
Уме сто то га, он је по бе гао у Зе мун. Ма ло је ве ро ват но да је 
он у Бе о гра ду сти гао да се ви ди са бра ту че дом Об ра дом и 
по бра ти мом Си мом Ми лу ти но ви ћем за ко га је до не дав но 
чак ми слио и да је по ги нуо на По жа рев цу. Ме ђу тим, то је 
би ла ла жна вест. Ми лу ти но вић је из нео жи ву гла ву из Дру
гог срп ског устан ка, али се у по след њем уста нич ком окр ша ју, 
у бо ју на Ду бљу, „про суо та ко, да је, с то га, до смр ти мо рао 
увек но си ти по те ге од је ле ње ко же“ (Ми ли ће вић 1888: 363). 
Ка да је кнез Ми лош по сти гао мир с Ма ра шли Алипа шом 
Ми лу ти но вић је по стао пи сар код Јо ва на Обре но ви ћа, па у 
На род ној кан це ла ри ји у Бе о гра ду. Ка да је пред сед ник На род
не кан це ла ри је вој во да Пе тар Ни ко ла је вић Мо лер, пред Ву
ко вим очи ма, пао као жр тва Ми ло ше ве бор бе за власт, та да 
је и Си ма из бе гао из Бе о гра да и ла ђом се упу тио у Бе са ра би ју 
с на ме ром да про на ђе ро ди те ље ко ји су се та мо од се ли ли 
1813. го ди не. Ми мо и шав ши се са оцем, за стао је у Ви ди ну, јер 
ни је имао нов ца да на ста ви пут ни ти да се вра ти. При ну ђен 
да про на ђе слу жбу, чу вао је бо стан у ба шти ста рог Тур чи на 
Мех медбар јак та ра. Ка да је иза шао из слу жбе код Тур чи
на, био је учи тељ грч ког и срп ског је зи ка хри шћан ској де ци.  
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Ми лу ти но ви ће во при су ство у Ви ди ну за ин те ре со ва ло је Ву
ка Ка ра џи ћа и Лу ки ја на Му шиц ког. Они су му пред ла га ли 
да про у ча ва бу гар ски је зик, да ску пља на род не пе сме и при
по вет ке и да са ста ви гра ма ти ку и реч ник бу гар ског је зи ка. 
Пре ко Ву ка Му шиц ки по ру чу је да пре ве де на бу гар ски је зик 
и не ку срп ску дра му, на при мер, Зао отац и не ва љао син, 
ко ју је Ема ну ел Јан ко вић пре ра дио по Гол до ни ју (Ка ра џић 
1987пр: 454; Ђор ђе вић 1893: 29; Иг ња то вић 1976: 289–290).

По од ла ску из Бе о гра да Вук се са стао са Ди ми три јем 
Фру ши ћем ко ји је на пу стио Беч. Би ли су у Зе му ну и Ра чи.  
О том ве се лом дру же њу Вук не про пу шта да из ве сти Ко пи
та ра, ко ји је „у дру штву био ве се љак; а кад би уве че оти шао 
у ка фа ну, као и [Јо зеф] До бров ски, ни је ма рио ра но до ла
зи ти ку ћи“ (Рај ко вић 1950: 109). Пи ше му да су се ча сти ли 
„(ово је ма ло До си те јев ски) ко е ку де чи та во 10 да на“. Су срео 
се та да Вук и са зе том Сте фа ном Жив ко ви ћем Те ле ма хом, 
ко ји је тих да на пак пре шао с па со шем зе мун ске Ге не рал не 
ко ман де у Ср би ју (Караџић 1987пр.: 316). У ма на стир Ши
ша то вац вра тио се Вук по чет ком ју на 1816. го ди не, па је у је
сен свра ћао и до Кар ло ва ца код Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, 
ко ји му је је два до пу стио те је хро ни ке Ђор ђа Бран ко ви ћа 
ма ло чи тао и не што ма ло за бе ле жио је зи ка ра ди. Ка да је 
Вук на вео раз го вор око срп ског реч ни ка, Ми тро по лит „за 
Срп ски реч ник ни је ћео по ме ну ти, не го је до го нио до Шту
ли ја и до Вол ти џи ја, го во ре ћи да им је је зик ни ка кав“. Вук је 
ћу тао и из пр ко са ни је хтео ни ре чи да про збо ри (Рај ко вић 
1950: 150), при том по ми шља ју ћи – чек да се ја до ко пам Бе ча, 
па не ћу од вас „Срб ско га јез ка ни ор то гра фи је учи ти“, јер 
он ни ти ми сли „по ста ти поп ни ти игу ман“. Вук се и на ред не 
го ди не су срео у Бе чу са Ми тро по ли том ко га је ме ђу при ја те
љи ма ша љи во на зи вао Ча Сте ва. О су сре ту 2. ју на 1817. пи
ше Лу ки ја ну Му шиц ком, ко га је већ Стра ти ми ро вић по чео  
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стра шно да го ни због ма на стир ских ду го ва, али и због по
др шке ко ју је игу ман ука зи вао Ву ку: „Си ноћ сам био код Ча 
Сте ве. Мо гу се по хва ли ти да ме лје по до че као. Кад сам га 
по љу био у ру ку, он да ми је ре као: ’Ти већ по ста де Беч ли ја.’ 
А ја: ’Беч ли ја Ва ша Ек це лен ци ја.’ Он: ’Ка ко ти иду по сло ви’? 
Ја: ’До бро.’ Он: ’А шта ра диш?’ Ја: ’Пи шем Срп ски Рјеч ник’. 
Он: ’Сло вар, сло вар, ни је Рјеч ник!’ по том је на ста вио пре
ди ко ва ти о име ну сло вар, и по свом оби ча ју го во рио је о 
том чи тав 1/8 са та. Оту да је пре шао на ди а лек те Срп ског 
је зи ка, но ту се осра мо тио: за што је го во рио о ства ри, ко ју 
ја раз у мем де сет пу та бо ље од ње га.“ (1987пр.: 462). 

Из Ши ша тов ца Вук је по шао у Беч у сеп тем бру 1816. 
го ди не. Био је осам да на у Но вом Са ду, за тим у Пе шти, где 
је јед ном ру чао код Вит ко ви ћа, а у Бу ди му је на шао Д. Иса
и ло ви ћа, Бе ри ћа, Бу ли ћа (320). У Беч је сти гао кра јем тог 
ме се ца (Сто ја но вић 1987: 112). Ву ко ви би о гра фи при пи су ју 
од ла зак Ву ков из Ши ша тов ца на ред би Стра ти ми ро ви ће вој 
Му шиц ком да га оте ра, под из го во ром да се не сме ју мир
ски љу ди др жа ти по ма на сти ри ма. Ми тро по лит је за гр мео 
Му шиц ком: „Те рај Ву ка из ма на сти ра, јер ћу ина че оте ра ти 
и те бе и ње га!“ (Рај ко вић 1950: 154). Оспо ра ва ју ћи Стра ти
ми ро ви ће ве ана те ме про тив Срп ског рјеч ни ка (1818), Јер неј 
Ко пи тар са оп шта ва да је ау тор са ста вљао реч ник у ма на сти
ру Ши ша тов цу код ар хи ман дри та Лу ки ја на Му шиц ког, ко ји 
ни је био оми ље на лич ност у Кар лов ци ма. Ка да се по ја ви ло 
Об ја вље ни је о Серб ско ме рјеч ни ку (од 20. мар та 1816. у ма
на сти ру Ши ша тов цу) ми тро по лит је за бра нио Му шиц ком 
да Ву ка и да ље др жи у ма на сти ру.22 Тим је он на сто јао да 

22 Не ко ли ко да на по Ву ко вом од ла ску из Ши ша тов ца Му шиц ки 
је до био на ред бу од Ми тро по ли та да од мах ис те ра Ву ка из ма на сти ра 
(Сто ја но вић 1987: 112–113; По по вић 1987: 92, 110).
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оне мо гу ћи из ла зак Рјеч ни ка, ко ји је по том за вр шен у Бе чу! 
(До бра ши но вић 1980: 88) По сле Ву ко вог од ла ска из Ши ша
тов ца, Му шиц ки је бо ра вио 14. и 15. де цем бра 1816. у Кар
лов ци ма. Том при ли ком му је Ми тро по лит па ко сно ре као о 
Ву ку Ка ра џи ћу: „Ка кве ће јошт он пле ве ли по Бе чу се ја ти и 
про сти ра ти!“ (Ка ра џић 1987пр.: 430–431). Дру ги пут ко рио 
га је Ча Сте ва: „Ја се чу дим те би, ка ко ву ти пре ди лек ци ју 
имаш к Ву ку! Ка ко си мо гао она ког бо га ља др жа ти ме ђу све
ште ни ци ма! по ма на сти ри – та ко су ми ка зи ва ли – во ди ти! 
бри ну ти се, да до би је ме сто Го спо дин Вук! (овим’ по след
ним’ реч ма ука зао је на сме шно ува же ни је ру ком и гла вом)“ 
(444). По том је слао у ма на стир свог шпи ју на, двор ског про
то син ђе ла Га ври ла Хра ни сла ва, за ко га Ко пи тар збо ри да је 
„је дан су је тан, по лу у чен чо век и за кле ти не при ја тељ Му
шиц ког“ (До бра ши но вић 1980: 86). За тим, Лу ки јан све до
чи о то ме да Хра ни слав „с по чет ка го ди не [1817] мо трио је 
мај мун ски, као што има оби чај, не ће ли где ви де ти пор трет 
[Вуков]“, ко ји је у Ши ша тов цу 1816. сли као Па вле Ђур ко вић. 
Но, ни је га ви део, јер га је Му шиц ки скрио. Мет нуо га је под 
пор трет па три јар ха Јо си фа Јо ва но ви ћа Ша ка бен те, па је под 
„том за ве сом“ и да ље та мо остао ока чен. Хра ни слав се и код 
дру гих рас пи ти вао. У Кар лов ци ма је го во рио да га ниг де у 
ма на сти ру ни је мо гао да смо три, а да је га је ви део, за кљу чу је 
Му шиц ки, „знам да би де нун ци рао. До шао би фер ман, да и 
ње га ис те рам, из ба цим, про те рам! Не ка, не ка! При ти сну то 
ја че све на ви ше ска че. Он ће ми по че так, и као те мељ би ти 
мо ме Срб ском Пан те о ну, ког сам одав но на ме рио ску пља ти 
– пор тре та сви ју зна ме ни ти Ср ба ља. У овај пан те он тре ба да 
до ђе пор тре Ду ри ха, До бров ског, Ко пи та ра, ко ју су по спе
ше ство ва ли кни же ству на шем“ (Ка ра џић 1987пр.: 443, 527).

Баш у вре ме Ву ко вог при спе ћа у Беч пи сао је Сте фан 
Жив ко вић, ко ји се већ не ко ли ко ме се ци на хо дио у Ср би ји.  
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Ве ли да Ср би и Тур ци жи ве као бра ћа, да се Ша бац „на 
ба и ру на чи нио, да ти има око шта гле да ти“. Мо же и да се 
ле по за ра ди и жи ви: „Не тре ба ти ви ше од 500 гро ша пак да 
отво риш уко еј ти дра го ка са би се лу, или Па лан ки ду ћа на па 
да жи виш. Ако ли пак во лиш и ме ха не ма ло др жа ти ра ки је 
то чи ти и проч. то ти ни ко не бра ни.“ Ти ме се, оба ве шта ва 
Ву ка, и ње гов бра ту чед Об рад „по мо гао, про да ју ћи ра ки
ју, сад да му за гле даш у тор бу“. Бла го си ља про ме не: „Бог 
дао да за ду го оста не, све би бо ље за љу де би ва ло и баш би 
оно злат но вре ме опет се по вр ну ло, за ко је ти че сто го во
риш, да сте под Тур ци ма има ли. За и ста ти ка жем за Ср бе 
је са да ве сма до бро“. За то га по зи ва да се вра ти у Ср би ју: 
„А ти си оти шао у тај ве се ли Беч да дан гу биш. Гле даи час 
пре, да до вер шиш књи ге, за кое амо ве сма рас пи ту ју – пак 
да жи виш“. До да је да му је отац до бро, жив је и здрав и да 
се сме стио код ком ши је Га ври ла Јо ви чи на (323, 502). Ка ко 
Вук са оп шта ва, то ком де сет го ди на Пр вог срп ског устан ка 
ње гов отац је де сет пу та об на вљао дом [...], па га ни је од 
тур ског ог ња одр жао, већ ето жи ви код ком ши је у Тр ши ћу. 
Ме ђу тим, иа ко Те ле мах уз ди же оп ште при ли ке у Ср би ји, 
раз о ча рао се у кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. Ње му је у инат 
ишао на гроб не гда шњем ме це ни Ву ко ве Пи сме ни це серб
ско га је зи ка (1814), а он да шњем ша бач ком вла ди ци Ме лен
ти ју Ник ши ћу (324). Ма ка ко да је Ми лош умео ве што да 
ши ри усме ну про па ган ду, се ри ја по ли тич ких уби ста ва ни је 
се да ла са кри ти. Ка да је по сле Ник ши ће ве смр ти за но вог 
ша бач ког вла ди ку у цр кви пред ста вљан Грк Ге ра сим, при
по ве да се да је Те ле мах ре као: „Ваш ар хи па стир.“ На род му 
за ме ри, а он по твр ди: „Ваш, а не мој“ (460). Су де ћи пре ма 
са чу ва ним при по ве сти ма у тра ди ци ји, на за тег ну те од но се 
из ме ђу кне за Ми ло ша и Пе тра Ни ко ла је ви ћа Мо ле ра ва тру 
је до ли вао и Ме лен ти је Ник шић. Вра тив ши се из Ца ри гра да  
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у Бе о град с вла ди чан ским чи ном (ша бач ки вла ди ка; Вук 
ве ли ужич ки), та ко диг не гла ву да је хтео да он бу де пр ви 
ста ре ши на, по пут ми тро по ли та Пе тра I Пе тро ви ћа у Цр ној 
Го ри. Пре ма све до че њи ма са вре ме ни ка вла ди ка је но сио 
бу здо ван и па сао је са бљу. При по ве да се ка ко је хтео да 
укло ни се би с пу та пр во Мо ле ра, јер је био пи смен чо век, 
а по сле Ми ло ша, с ко јим је ми слио лак ше иза ћи на крај. 
За то вла ди ка за мет не ра зно вр сне сплет ке те до бро за ва ди 
Ми ло ша и Мо ле ра. По сле Мо ле ро ве смр ти Ме лен ти је Ник
шић се из Бе о гра да упу ти у Ша бац. Ме ђу тим, кнез Ми лош 
је до знао и за ње го ве до го во ре с Ма ра шли јом да га из да и 
да па ша не сме та но по ку пи од на ро да оруж је. За ту услу
гу, ка жу, Ма ра шли Алипа ша се оба ве зао да ће Ме лен ти ју 
по мо ћи да за вла да Ср би јом. Сто га, Кнез по ша ље Мар ка 
Шти тар ца, Ву ла Гли го ри је ви ћа и Пе тра Ла за ре ви ћа Цу ки ћа 
да Ме лен ти ја не ка ко у пу ту уби ју. Али се Шти та рац, ка ко 
на ла зи Бар то ло мео Ку ни берт, за др жи у не ка квој ме ха ни, 
где се на пи је, па Ме лен ти је не сме та но про ђе за се ду. Он
да се Шти та рац упла ши Ми ло ша, до ђе у Ша бац и вла ди ку 
уби је у ње го вом дво ру. Том при ли ком по гу био је и два ђа
ка, Ми ле ту Ни ко ли ћа и Ми ту Зу ба но ва (Ка ра џић 1969в: 
79; Ми ли ће вић 1888: Га ври ло вић 1908: 319; Про тић 1998: 
328–329; Та љан ди је 1999: 173–175). Сте фан Жив ко вић жа
лио је „оно двое не ви не мом ча ди“ (Ка ра џић 1987пр.: 324). 
Не скри ве но је за тим по ру чи вао да ни је рад оста ти у Ср би ји 
и „слу жи ти глу па ку“ (460). Због јав них оп ту жби, Ми лош 
га је за тим про те рао у Бу ку решт. При од ла ску из Бе о гра да 
го во ри ло се да је Те ле мах упу тио Ми ло шу увре дљи во пи
смо, због ко га је Кнез ска као од љут ње (Ка ра џић 1969в: 380, 
398). Из ве шта ва ју ћи доц ни је Ву ка Ка ра џи ћа из Бу ку ре шта 
о до ма ћим при ли ка ма пи сао му је да у Ср би ји не ма ни шта 
но во, „раз вје Ми лош ко ље и де ре“ (Ка ра џић 1987пр.: 725).
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До знав ши што шта од Те ле ма ха о зби ва њи ма у Ср би ји 
на кон цу 1816. го ди не, Вук се ни је освр тао на ње го ве по
зи ве, већ је из Сре ма хи тао у Беч да свр ша ва реч ник. Он је 
већ уа збу чио лек сич ке је ди ни це, али је, осим то га, оста ло 
још до ста по сло ва и то пре вас ход но оних ко је су зах те ва ле 
по моћ ње го вог беч ког при ја те ља и учи те ља. О том за јед нич
ком пре го ру с по жр тво ва ним и мар љи вим Јер не јом Ко пи та
ром ка зи вао је Вук би о гра фу: „Он је до ла зио к ме ни сва ки 
дан пред ве че, не оба зи ру ћи се ни на ки шу, ни на бла то, па 
смо се де ли на по слу до зо ре. Ја сам узи мао хар тиј це јед ну 
за дру гом, па сам му об ја шња вао зна че ње сва ке ре чи, об ја
шња вао док не бих ви део да је Ко пи тар пот пу но раз у мео, 
а он је пре во дио ре чи на не мач ки, ла тин ски, за гле да ју ћи у 
сум њи вим слу ча је ви ма у Аде лун гов, Ше ле ров и дру ге реч
ни ке“ (Сре зњев ски 1987: 22). Слич но Вук са оп шта ва и свом 
до ја ко шњем по ма га чу око реч ни ка, Лу ки ја ну Му шиц ком: 
„Ми до да е мо Срб ском Рјеч ни ку Ла тин ске ре чи на ме сто 
Та ли јан ских. Та ко смо на шли за до бро. Ко пи тар је код ме не 
сва ки дан по сле под не (од 6–9). Пред на ма стое два аста ла 
(или сто ла; астал сам код Вас у Сре му на у чио) и на њи ма 
ве ли ки Аде лунг у 4. то ма, и Ше лер у 5. то мо ва ла тин ских и 
2. Не мач ка“ (Ка ра џић 1987пр.: 356–357). „По не кад кад би 
ми се учи ни ло по треб ним“, на ста вљао је Вук да све до чи  
И. И. Сре зњев ском, „те рао би ме [Копитар] да на пи шем 
при мер ко ји би мо гао олак ша ти раз у ме ва ње сми сла ре чи, 
или чи тав опис пред ме та, оби ча ја и сл. Наш по сао је да но
ми це од ми цао, и реч ник је на тај на чин био го тов за штам пу 
и штам пан 1818. го ди не. То вре ме сва ко днев них раз го во ра 
с Ко пи та ром оста ће за ме не на сваг да не за бо рав но: та да се 
мо је ра ни је, ма да оп шир но, али не све сно зна ње срп ског 
је зи ка ожи вља ва ло све сно шћу; сва ки дан сам имао мо гућ
ност да ми слим и о об ли ку ре чи, и о ње го вим гра ма тич ким 
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про ме на ма, и о раз лич ном из го во ру у ме сним го во ри ма, и 
о син так тич ким сло је ви ма ре чи...“ (22). 

Са ста вља ју ћи реч ник, Вук је при ло жио и бо гат ет но
граф ски ма те ри јал. Опи си вао је оби ча је и на чи нио је чи та ве 
при по вет ке, пру жа ју ћи при ме ре упо тре ба лек си ко граф ских 
је ди ни ца. Тим по во дом ја дао се чи та о ци ма: „Али ће ми сла бо 
ко вје ро ва ти и ра зу мје ти, ка ко је при по вјет ке те шко пи са ти! 
Ја сам се ов ђе, око ови ђе ко ји ма ли, то ли ко му чио, да би на ши 
ђе ко ји спи са те љи мо гли го то во чи тав ро ман на пи са ти, или 
све иди ле Ге сне ро ве на Срп ски пре ве сти“ (1966: IX). У Рјеч ни
ку дао је Вук за вр шни об лик азбу ци. Ди гра ме ль, нь за ме нио 
је сло ви ма љ, њ; за дь Му шиц ки је ство рио сло во ђ (Ка ра џић 
1987пр.: 437–445); уме сто грч ког ї при хва тио је Ко пи та ре во 
ла тин ско ј, а пи та ње сло ва ф и х тре нут но је оста вио отво
ре но. Он је прет ход но пи тао за са вет Лу ки ја на Му шиц ког: 
„Не го за Бо га ка жи те ми што ће мо ра ди ти са х? Код на ро да 
се не чу је ниг де осим у Хер це го ва ца на кра ју и то као г: на вргь 
бр да, орагь, ко жугь итд.“ Ши ша то вач ки игу ман је од го во рио 
та ко да је Вук за вр шио ре чи ма: „Бог да му ду шу про сти“. Та
ко Вук ни је у Срп ском рјеч ни ку и у ње му штам па ној Срп ској 
гра ма ти ци за сту пио гла со ве ф и х. „Пи сме“ хјер (х) Му шиц
ки на зи ва „књи жним Про ме те јом“, јер „час се чу је и то ја че 
или сла бие, час се за таи, час се про ме ни (из вр не). Пра ви је 
Про ме теј у азбу ки на шој“ (395, 430–431). По том је са ста вио 
и епи грам у ко ме иште не ке из у зет ке: 

Шта ће мо с књи жним Про ме те јем, пи сме ном хјер,
Да се ниг ди
Ста ни зар оно у нас? Пра? Вр? Стра? Све ти ду?
Ка жу без из ја ти ја ни јед ног пра ви ла не ма.
До пу шта Галл, аи Бритт! Зашт да не следује Серб. 

(Му шиц ки 1938: 117)
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Сва ко днев но на пор но ра де ћи на Срп ском рјеч ни ку, 
Ко пи тар и Вук су се кре пи ли шљи во ви цом, ко ју је из ма
на сти ра Ши ша тов ца ре дов но слао Лу ки јан Му шиц ки. Ка да 
је бу рен це би ло на из ма ку, Вук пи ше Му шиц ком: „Ја сам 
Бу рен це са Шљи во ви цом из нио у Беч и ото чио у бу те ле, 
пак сад пи јуц кам са Ко пи та ром и [Јеремијом] Га ги ћем, и у 
Ва ше здра вље на пи ја мо; не го не знам шта ће мо он да кад’ 
ово по пи е мо?“ (1987пр.: 357). Не ду го за тим, на ја вљу ју ћи 
по че так штам пе Рјеч ни ка у ти по гра фи ји Ди ми три ја Да
ви до ви ћа, Вук пи ше Му шиц ком 30. ја ну а ра 1817. и мо ли 
га да по ша ље „је дан аков до бре шљи во ви це да под ма же 
кал фе“ и при том иште да у тај аков успе и на ње гов ра чун 
„не ко ли ко хол бе за што не мам ви ше не го јошт 3 пу те ле, па 
сам и од њи три об ре као јед ну да ти Га ги ћу на пут, а јед ну 
ће мо по пи ти док по ђе; да кле он да са мо јед на оста је ме
ни и г. Ко пи та ру“. По шиљ ка је пу то ва ла у Но ви Сад уја ку 
Ди ми три ја Да ви до ви ћа, „Иса ку Гру ји ћу et Comp“, а он ју 
је от пре мио се стри ћу (405–406). По во дом то га, Му шиц ки  
4. мар та 1817. оба ве шта ва: „Аков Шљи во ви це ста ре и до бре 
за Да ви до ви ча по слао сам у Н. Сад уја ку ње го вом. Ваљ да 
да је екс пе ди ти рао. – За вас и Гди на Ко пи та ра узми те из 
ако ва ¼, пре прав те бу те ле. За Дав. ¾ шат бу де до ста“ (415). 
На то Вук 18. мар та за хва љу је: „За шљи во ви цу чу ли смо да 
иде; ва ла Вам, те ве ли ка ва ла! Не го ве ли те: пла ти па он да 
ва ла. Ју че ме мо лио док тор Бе лиц киј да рас пи там та мо до
ле мо же ли се до би ти до бра цр но га ви на (ел фе ра), и по што 
аков; не го ја ви те ми то мо лим Вас да му ка жем, мо же би ти 
да има у Опо ву?“ (419). Спо ме ну ти док тор би ће да је био 
спе ци ја ли ста за дер ма то ло ги ју, јер је Му шиц ки мо лио Ву ка 
да се код ње га рас пи та за лек про тив опа да ња ко се. Вук му 
је од го во рио: „За опа да ње ко се ни сам још био код Бе лец
ко га (за што се ди да ле ко од ме не, а имам си ла по сла), не го 
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ћу оти ћи и пи та ћу га, ме не ра ди, за што и ја ћу да оста нем 
ће лав), па ако што зна бу де, по сла ћу и Ва ма; али не ве ру ем 
да од то га има ка кав лек: за што ви дим ов де нај ве ћу Го спо ду 
где но се па ро ке“ (601).23 Јед но фр таљ че ста ре до бре шљи
во ви це Му шиц ки је по слао Ву ку у Беч по ди ли жан су из 
Ило ка, пре ко пост мај сто ра илоч ког Бо ри ча, си нов ца па ро ха 
Ле жи мир ског. Он је за тим по кон дук те ру, Хел цу (Helzl), на
ло жио да им се по шиљ ка лич но до пре ми (584). Вук по твр
ђу је при јем и до да је да је бу рен це шљи во ви це од ло жио већ 
у по друм док му вре ме упо тре бе до ђе. Ме ђу тим, до ста ва је 
ис па ла ску па, јер кон дук тер Хелц ни је ис по ру чио лич но на 
адре су не го је Ко пи тар пла тио тро шко ве се дам фо рин ти – 5 
фо рин ти за ле жа ри ну и 2 фо рин те тро ге ру (но са чу) (595). 
Ста рао се Вук у Бе чу да не оста не без срем ске шљи во ви це, 
али га је све вре ме ра да на реч ни ку пра ти ла крај ња оску ди
ца, па је био пру ну ђен да за 19 фо рин ти и 30 крај ца ра про да 
фр та ља че шљи во ви це ко ју му је на дар по слао Му шиц ки. 
За тим је про дао и сво је бри ја ће бри тве за шест фо рин ти, 
а ку пио их је за пет на ест (Рај ко вић 1950: 151). Остао је у 
Бе чу без ијед не крај ца ре у џе пу. Про дао је чи ву ти ма све 
што се мо гло про да ти, нај по сле и ко шу ље и ма ра ме с вра
та и из џе па, са мо да не умре од гла ди (Ка ра џић 1987пр.: 
639). То не пре ћут ку је ни у Пред го во ру Срп ског рјеч ни ка: 
„Ја сам се око ове књи ге на му чио, што мо же би ти до да нас 
ни ко око ка кве ни је: за што осим тру да, ко ји сам под но сио 

23 Вук је ко су по чео да гу би још у мла ђим да ни ма. Ако се то не 
би мо гло ре ћи пре ма пр вом пор тре ту ко ји је ра дио Па вле Ђур ко вић у 
ма на сти ру Ши ша тов цу 1816, ка да је Вук имао 29 го ди на, на сли ци Ди
ми три ја Ла ка та ри ја, ше сна ест го ди на ка сни је, дат је с ого ле лим те ме ном. 
И Сре зњев ски по твр ђу је тај ути сак, као и Јо а ким Ву јић, ко ји за је дљи во 
ис ти че Ву ко ву ће ла вост: „ће ла во шан та ви са шту лом ска ка вац Вук“ 
(До бра ши но вић 1978: 4, 20).
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ри је чи ку пе ћи и у ред дово де ћи, мо рао сам се ста ра ти ка ко 
ћу књи гу на сви јет из да ти, и ка ко ћу ме ђу тим жи вље ти“ 
(1966: XIV). По зајм љи вао је за хра ну и већ је био ду жан 
300 фо рин ти, а от ку да му за реч ник 6.000?, пи тао се Вук! 
(Ка ра џић 1987пр.: 418). Пре се ло му је по што је јед ном по
зај мио но вац од Ди ми три ја Да ви до ви ћа. Ја дао се Му шиц
ком: „Да ви до ви ћа кол ко гођ по зна је те из ње го ви но ви на и 
књи га да је ма га рац, то ли ко је рђав чо век: не гђе по дав но 
за и скао сам од ње га 200 фо рин ти да до пла тим не ку ар ти ју, 
па ми је дао без ри је чи, за што је ми слио да ја имам но ва
ца; али кад је ви ђео да сам у не во љи, он да ми је про ко пао 
мо зак, ишту ћи они 200 фо рин ти, за што ка же има по ли це 
да ис пла ћу је“ (639). Још га Ко пи тар на те рао да у реч ни ку 
про стра но опи ше и оби ча је, па ће то би ти још не ко ли ко та
ба ка ви ше, од но сно иза ћи ће штам па још ску пље. На то Вук 
у ша ли до да је да не ма ри: „јер ми смо бо га ти љу ди не ма мо 
ни шта“ (358). Но, да не во ља бу де ве ћа, од зив на прет пла ту 
био је нео че ки ва но слаб. Јед ним пи смом Сте фан Жив ко вић 
ја вља Ву ку ка ко је ну дио Јок са ске ле џи ју да се прет пла ти на 
Рјеч ник, а овај му од го во рио: „А шта је то, и што ће то на ма; 
имаш ти ка кви де бе ли во ло ва; ни је на ма до књи ге“ (402). 
Лу ки јан Му шиц ки пи ше да га је игу ман ма на сти ра Чо ке
ши не, Ха џи Кон стан тин, оба ве стио да и упр кос за ла га њу 
ни је ни јед ног прет плат ни ка мо гао да на ђе, јер ве ли: „Љу ди 
за ди вља ли, ни ко о књи ги не ће ни да чу је“. – „Зло! Али – шта 
ће мо!“, за кљу чу је ар хи ман дрит ши ша то вач ки и бо дри Ву ка: 
„Го ре гла ву; су тра ће мо жда би ти бо ље“ (416). И Му шиц ки 
је ну дио прет пла ту ка лу ђе ри ма. Је дан ре че: „Ја не раз у мем 
шта је то“. Дру ги: „Ја ћу ку пи ти кад изи ђе“. На то Му шиц ки 
ре зиг ни ра но до да је: „Не срећ ни син! а би ли иза шао кад би 
сви та ки би ли“ (569). Шид ски па рох Аврам Па нић ну дио је 
па ро хи ја ни ма да се пре ну ме ри ра ју, али су се они из го ва ра ли 
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да не мо гу да пла те док сло вар не ви де, јер су се и до сад на 
мно ге књи ге прет пла ћи ва ли, а по том ни су ни но ва ца, а ни 
књи ге ви де ли (629). И Јо ван Га ври ло вић из Ву ко ва ра ја вља 
да су мно ги од у ста ли од прет пла те јер им по зно књи ге до ла
зе (648). А с Рјеч ни ком баш се оте за ло. Од пр вог Об ја вље ни ја 
из Ши ша тов ца (20. март 1816) па до дру гог беч ког по зи ва 
(20. март 1818) про те кло је тач но две го ди не.

Од мах све стан да од прет пла те не мо же да под ми ри 
тро шко ве штам пе, Вук се пи смом, кра јем 1816. го ди не, 
обра тио кне зу Ми ло шу за по моћ око из да ва ња Рјеч ни ка 
(376–378). Иа ко је по ду хват хва лио, Вук ни је за ин те ре со
вао Ми ло ша. За то је мо лио Ди ми три ја Фру ши ћа да се и он 
за у зме код Кне за. Фру шић је та да био ле кар у Зе му ну и као 
ис кре ни Ву ков при ја тељ ода звао се мол би да по сре ду је, па је 
1817. о то ме лич но пи сао Ми ло шу. Фру шић је от пи сао Ву
ку 24. сеп тем бра 1817. и при ло жио је и Ми ло ше во пи смо у 
ко ме он за хва љу је што се на ме ра ва реч ник ње му по све ти ти 
и обри че по моћ, али тра жи и стр пље ње, јер је, ка ко ве ли, 
ве ли ка оску ди ца (509). Ка да ни то ни је по мо гло, Фру шић је 
1818. пре шао из Зе му на у Ср би ју и лич но је хтео да по но ви 
Ми ло шу мол бу. Али ка ко се зби ло да је баш та да Кнез био 
у ло ву, Фру шић је са мо пре ко Јо ве Ми о ко ви ћа до био обе
ћа ње од Ми ло ша да ће пр вом при ли ком по сла ти Ву ку 1.500 
гро ша (560–562). Срп ски рјеч ник је из штам пе иза шао по сле 
уби ства во жда Ка ра ђор ђа. О том зло чи ну Ву ка је по дроб но 
оба ве сти ла Са ра Ми ха и ло ва Ка ра пан џић (497–498). Пи сао 
му је и Ди ми три је Фру шић да је бе о град ски ве зир кне зу 
Ми ло шу дао са бљу да но си око вра та што је убио Цр ног 
Ђор ђа (506). А сме ли и бес ком про ми сни Кне жев кри ти чар, 
Ву ков зет Те ле мах, по но во је упу тио отров но пи смо Ми
ло шу, у ко ме га је из гр дио и по ру чио му је „да под ла та ко 
Ми ло ше ва ду ша ни је вред на ба ле гу са се ски ну ти, са ко јом 
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се об ло жио крв Ђор ђи ја про лив ши“. При по ве да ло се да је 
Ми лош због то га ска као од бе са и да се за ве рио 50 ке са нов
ца по тро ши ти док га „или ухва ти или за ма ми на при ли ку“. 
Пре ма ка зи ва њи ма Ми лош је пи сао вла шком бе гу да ис те ра 
Те ле ма ха из Вла шке (507). Дра ма ти чан до га ђај био је по вод 
ши ре њу мно гих гла со ва о Ми ло шу као о уби ци, кр во ло ку 
и тур ском слу ги. Сто га је и зе мун ски ге не рал Чер вен ка ре
а го вао бур но по што је тек ка сни је до знао да је Ди ми три ју 
Фру ши ћу из дао па сош да пре ђе у Бе о град ка ко би Ву ко ва 
књи га би ла по све ће на Ми ло шу. Ина че, да је знао ње го ву 
на ме ру, Фру шић би остао без па со ша, јер су Вук Ка ра џић 
и он хте ли да хва ле рђа ва, нео бра зо ва на и бо ле сна чо ве ка 
(561). Ме ђу тим, ка ко Ми лош ни ка да ни је по слао но вац за 
Рјеч ник, из о ста ла је и по све та. Но, ве ли јед на при ча, Вук 
ни је са мо на ме ра вао да књи гу по све ти Ми ло шу, већ је он и 
на сво је вр стан на чин и њен са др жај при го дио Кне зу и ње
го вој ве се лој око ли ни. Јо ван Ха џић за ме рио је Ву ку што је у 
Рјеч ник ста вио оно ли ке сра мот не по ско чи це, при по ве чи це 
и из ра зе. Вук му је од го во рио да је он ти ме хтео да уго ди 
кне зу Ми ло шу и ста ре ши на ма, ко ји су се псов ка ма нај ра
ди је за ба вља ли, јер „све се над ме ћу ко ји ће што сра мот ни је 
ка за ти, па се он да на чи ни смех“ (1969а: 344). 

Вук је, за тим, пот по ру тра жио на све стра не. Обра
тио се ру ском по сла ни ку у Бе чу гро фу Го лов ки ну, за тим је 
и лич но из ла зио пред ау стриј ског ца ра Фран ца I, тра же
ћи по моћ штам па њу Срп ског рјеч ни ка. Ту ау ди јен ци ју Вук 
је опи сао на по ма ло ко ми чан на чин: „Кад до ђем у ју тру  
у 7 са ти у ка би нет, а то у јед ној со би че ка ју ви ше од 100 љу
ди и же на; по ми слим ја у се би: кад ће мо ми сви до би ти ред 
да го во ри мо с ца рем, за што сам ми слио да ће мо ићи к ње му 
је дан по је дан, као ду ов ни ку на ис по ви јед; кад уђе мо у јед
ну ве ли ку са лу па ста не мо у ре ду у на о ко ло, док је дан пут 
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по че ше ђе ко ји шап та ти је ли то цар? Кад ја по гле дам, а то 
он за шао ре дом од јед но га до дру го га те узи ма про ше ни ја и 
пи та шта је! Он да ја већ ви ђе ка ква ће би ти ау ди јен ци ја, и 
од ма се по че ка ја ти, што сам се му чио и то ли ко пу та пе њао 
у тре ћи кат (за што сам ми слио да ћу до ћи ца ру у со бу, па да 
го во рим с њим на са мо као с чо ве ком, а не као с ца рем), и 
да сам био бли зу вра та, од ма би из и шао на по ље, али бу ду ћи 
да сам био чак на дру гом кра ју са ле, по ми слим у се би: кад је 
до шло до тле, ај де већ сад што му дра го. Кад до ђе до ме не, дам 
му и ја мо је про ше ни је, а шта сам му мо гао ре ћи, кад слу ша 
то ли ки сви јет? (ва ља да је то за то и из ми шље но та ко, да љу ди 
не мо гу мо ли ти и от кри ва ти сво је не во ље); кад узе про ше
ни је, он ми ре че да ћу до би ти[...]“ (Караџић 1987пр.: 640). 
На овај се ко рак Вук од лу чио под стак нут по др шком ко ју је 
Ње го во ве ли чан ство пру жа ло, то ком три де це ни је, слич ном 
по ду хва ту фра њев ца и ду бро вач ког лек си ко гра фа Јо а ки ма 
Сту ли ја (608), али му Беч ки двор ни је одо брио мол бу (624). 

Обра ћао се Вук ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви
ћу и свим вла ди ка ма и спа хи ја ма срп ским, али је од зив био 
не зна тан. Лу ки јан Му шиц ки му у то до ба пи ше о сво јој не
во љи, да му је дух уби јен, јер је био за гли бљен у ма на стир
ским ду го ви ма и пре пла шен прет ња ма Ми тро по ли то вим 
(Рај ко вић 1950: 158). Све је ра чу нао да и ка да про да ви но, 
и шљи во ви цу, и ку ку руз, да опет не мо же с про фи том од 
9.400 фо рин ти ни де лић ду га да ис пла ти (Ка ра џић 1987пр.: 
547). Чи та ју ћи ње го ва ја да ња, Вук је ми слио у се би: „Ку кај, 
мај ко, те ме раз го ва рај! У нај ве ћој би је ди чи ни се чо вје ку 
лак ше кад ви ди да ни је сам, не го да има и ви ше ње го ва дру
штва на ово ме сви је ту“ (Рај ко вић 1950: 151). Ка да је Рјеч ник 
на по кон пре дат Штам па ри ји Јер мен ског ма на сти ра у Бе чу, 
Вук је мо рао да ку пу је хар ти ју, да не дељ но пла ћа штам пу и 
да жи ви, а ни је имао пре би је не крај ца ре у ку ћи са же ном и 
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де те том. „Чи сто ми је до ла зи ло ка што да по лу дим“, ис по ве
да се Вук, „је ла ме је бри га ка ква се са мо мо же по ми сли ти; 
здра вље ми се по ре ме ти – ни је сам до ду ше ле жао у по сте љи, 
али сам јед на ко био бо ле шљив“ (151–152). Си ро ма штво је 
Ву ка до ве ло до оча ја ња. Већ је на у мио да пи ше Лу ки ја ну 
Му шиц ком по след ње пи смо и да на пу сти Беч и Ау стриј
ско цар ство и да се ма не ви ше реч ни ка, ка да му из не на да 
беч ки тр го вац и бан кар, а не гда шњи ор шав ски тр го вац, 
Ди ми три је Тир ка, с ко јим се упо знао још као ца ри ник у 
Кла до ву, ука же по моћ у из да ва њу Срп ског рјеч ни ка. Он му 
је нај пре по зај мио 3.000 фо рин ти, а ка да му се Вук још је
да ред обра тио за на кнад ну по зај ми цу, овај му пру жи још 
2.000 фо рин ти (Ка ра џић 1987пр.: 611; По по вић 1987: 99). 
Тро шак за штам пу Вук је до био за хва љу ју ћи Тир ки ној су
пру зи Ма ри ји Ма ци Де ме лић и ње ној ма те ри Ан ки. Све стан 
да без њи хо вог ути ца ја ни шта не би би ло, Вук је под сти цао 
Лу ки ја на Му шиц ког да спе ва оду за хвал но сти: „Кад би Вам 
ће ла ли ра (или Му за) за пе ва ти што го спои Ма ци (то је она 
што но јој Те ле мах по све тио Бла го де тел ну му зу), не би се 
осра мо ти ла: Ма ца је же на (што се ти че ра зу ма и ср ца, а и 
ли ца), ко ја би мо гла би ти ка ква Ца ри ца“ (Караџић 1987пр.: 
513). До бро ду шни и ро до љу би ви ка лу ђер на мах је ис пе вао 
сти хо ве и на сло вио их је јед но став но – „Ву ку Сте фа но ви ћу“. 
У че твр тој стро фи оде, да ти ра не 18. ок то бра 1817, спо ми њу 
се име ном и чу ве њем Ву ко ве до бро твор ке:

Док са мо дир неш, у по моћ ни шти ма
Већ ле те. Тир ка! Ан но с Ма ри ом! Ви
Лам па ду ноћ ну на шег Ву ка
Вољ но под кре пи сте, уми рав шу.
    (Му шиц ки 1838: 68–69)
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У Предго во ру Срп ског рјеч ни ка Вук бла го да ри до бро
тво ру Те о до ру Де ме те ру Тир ки и ње го вој су пру зи Ма ри ји 
од ро да Де ме ли ћа с ње зи ном ма те ром го спо ђом Ан ком. Ис
ти че да без њих „се ова књи га за сад (а мо же би ти ни кад) не 
би мо гла ни по че ти (штам па ти) ни свр ши ти“. За тим, слич но 
као и у по све ти бла го род ној го спо ђи Ма ри ји Ста ни са вље
вић (1814), Вук сад, уз оштру дру штве носа ти рич ну опа ску, 
ве ли ча њи хо во до бро чин ство: „Има у на ро ду на ше му бо
га ти ји љу ди од Тир ке, ко ји по ка ва на ма и за по ста вље ним 
сто ло ви ма та ко уз ди шу кад се што о на ро ду го во ри, да би 
чо век ре као и кр ви би ис под гр ла да ли за на род и за ње го ву 
сре ћу и сла ву: али да им до ђе на род у ку ћу, па да за и ште, не 
пет хи ља да фо рин ти (ко ли ко је дао Тир ка на Срп ски рјеч
ник), не го пет иља да нов чи ћа, од ма би се згро зи ли као да је 
смрт до шла пред њи, и по че ли би се ту жи ти на зла вре ме на 
и на рђа ве па за ре, и дра го вољ но би се отре сли од сво га на
ро да, са мо да ни шта не иште и да им се при је ки не с очи ју“ 
(1966: XV). У том кон тек сту, на дру гом ме сту, Вук жи го ше 
имућ ног су на род ни ка, из ве сног Сте ва на Кон стан ти но ви ћа, 
ко ји има у Бе чу „дви је ку ће и јед ну у Гра цу, и још тра жи у 
Ба на ту да ку пи се ло од сто иља да фо рин ти у сре бру; па ми 
ни је ћео да ти 50 фо рин ти у за јам за мје сец да на, не го ка же 
да не ма, и да је сад та ко во ври је ме, да он за не де љу да на не 
мо же то ли ко да па за ри“ (1987пр.: 639). 

Осим по ро ди це Тир ка, у ре ду осо би тих до бро тво ра 
Срп ског рјеч ни ка на ла зи се и пле ме ни ти г. Са ва Те ке ли ја с 
при ло гом од пет сто ти на фо рин ти. А на кон мно го окле ва ња 
на по ча сном ме сту на шло се и име Ње го вог пре вос хо ди
тел ства г. Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа, „ми тро по ли та све га 
на ро да Срп ско га и Вла шко га“. На и ме, он је пре ко Лу ки ја на 
Му шиц ког по ру чи вао да је во љан „Реч ник узе ти и на пред 
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пла ти ти, ал’ не да свог’ име на међ пре ну ме ран те, јер бо, ве
ли, [...] да ће у Реч ни ку мло го би ти срб ске – су ро ве на ту ре“ 
(1987пр.: 563, 597, 623). Пред ви ђа ју ћи ипак слав ну бу дућ
ност Ву ко вог по ду хва та, он је пре ло мио и нај зад је по слао 
ау то ру три ста фо рин ти (1966: XV).

Штам па ње се ни је оте за ло је ди но због бес па ри це, доц
ни ло је и због штам па ри је у Бе чу, јер пре ма при ви ле ги ји 
Ма ри је Те ре зи је пра во на штам па ње срп ских књи га на те
ри то ри ји Ау стри је има ла је са мо Уни вер зи тет ска штам па
ри ја у Бу ди му. Ње на је Упра ва би ла под ми тро по ли то вим 
ути ца јем. Ме ђу тим, Стра ти ми ро ви ће ва ру ка до пи ра ла је и 
до Бе ча, па је на ње гов зах тев штам па ри ји Јо ха на Шни ре ра, 
у ко јој је Вук Ка ра џић прет ход но об ја вљи вао сво ја де ла (две 
пе сма ри це и Пи сме ни цу), оспо ре но из да ва ње срп ских књи
га. По ред Шни ре ра, Јер неј Ко пи тар је до го ва рао пе ча та ње и 
са Ан то ном Штра у сом, али је Рјеч ник, на по слет ку, штам пан 
без по себ не до зво ле у Штам па ри ји јер мен ског ма на сти ра 
у Бе чу (Рај ко вић 1950: 151; Сто ја но вић 1987: 117–118; По
по вић 1987: 94, 97).

За ни мљи во је и то да је суд би ну и до бре из гле де Срп
ског рјеч ни ка угро жа вао и ин тим ни жи вот ње го вог ау то ра. 
Же нид бу ка то ли ки њом за ме ра ло му је срп ско све штен ство 
у Ау стриј ском цар ству. Про тив бра ка био је и Ву ков при ја
тељ и за штит ник Лу ки јан Му шиц ки. По што му се по чет ком 
1815. го ди не у Ши ша тов цу по ве рио за љу бље ни са ку пљач 
на род них пе са ма, ар хи ман дит га је са ве то вао да се чу ва од 
„чу же род не Хлое“ (Не ми це) као од „жи ве ва тре. Ина че би 
Вам’ пред со на род ни ци ма сва Ва ша на род ност мно го по
стра да ла, ако не би са свим про па ла. У Ре са ви сад’ цве та 
за Вас Ве не ра“ (Ка ра џић 1987пр.: 384). Из гле да да се под 
ути ца јем Лу ки ја на Му шиц ког Вук за и ста охла дио, јер из 
тог пе ри о да не по сто је пи сма ко ја је Вук пи сао Ани Кра ус 
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у Беч. Пи сао је сво јој при ја те љи ци из Ор ша ве, Са ри Ми
ха и ло вој Ка ра пан џић. У мар ту 1816. Са ра му је пи са ла да 
га је хте ла „и ду шом и серд цем“ (299). С њом се су срео у 
Зе му ну, у ма ју 1816. го ди не, по што је по бе гао из Бе о гра да 
не по сред но по уби ству Пе тра Ни ко ла је ви ћа Мо ле ра. Та да 
је чак био на у мио да се пре се ли у Ор ша ву код Са ре и пре
ко ње се рас пи ти вао за та мо шњу слу жбу. Прем да се Са ра 
све срд но за у зе ла, опет ни је ус пе ла да упо сли Ву ка код не
ка квог бе га у Ади (316–317). Очи то за га сла љу бав пре ма 
Ани об но ви ла се по што се Вук вра тио у Беч 1816. го ди не. 
Не гда у љу бав ном за но су пре у зно се ћи Ану, са да је, тра же ћи 
бла го слов за брак, ра ци о нал но опи су је Му шиц ком: „Зна те 
ли Ви да је ме ни ово већ три де се та го ди на? Ова Хло ја ни је 
вр ло лје па (ма ло је ве ћа од Со се Ан то ни не),24 али је за и ста 
до бра и по ште на, да не мо же бо ља ни по ште ни ја би ти; ни
ка ко ва Љу бо са ва на свје ту не мо же ме не она ко љу би ти и 
по чи то ва ти, као она што би ме љу би ла (и што ме љу би) и 
по чи то ва ла. Она се већ зна пре кр сти ти као и ја – и на део 
сам јој име Ми ли ца. Ако на род ност мо ју мо гу од у зе ти и 
ума ли ти ко е ка кве ћив те и не при ја те љи мо ји, то да зна те 
да ја и не ма рим за њи; ја ми слим: да се ја по тур чим су тра, 
да би мои сви при ја те љи и он да го во ри ли да сам ја пра ви 
Ср бљин сваг да био, и да ћу не пре ста но би ти. Зар не мо же те 
Ви ме ни бла го сло ви ти јед ну Хло ју?“ (406). 

С вен ча њем се оду го вла чи ло до по след њег ча са с об зи
ром на то да је Ана би ла у по след њим ме се ци ма труд но ће. 
Вук и Ана вен ча ли су се 28. ја ну а ра 1818. у ка то лич кој цр кви 
Све тог Ро ка у Бе чу, по ка то лич ком об ре ду. Све до ци су би
ли Јер неј Ко пи тар и Вен це слав Чу ма, днев ни чар Ме нич ног  

24 Хо ће ре ћи да је би ла сит на ра стом, упо ре див ши је с же ном чи ји 
је из глед био по знат Лу ки ја ну Му шиц ком.
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су да (До бра ши но вић 2006: 58–59). Уско ро, у фе бру а ру, мла
ден ци су до би ли си на. Ку ма је би ла Ма ри ја, же на Ди ми три ја 
Тир ке. Да ри ва ла је кум че с три ду ка та (Рај ко вић 1950: 171). 
Да ли су му име Ми лу тин, јер су Ву ко ва му шка де ца кр шта
ва на по пра во слав ном об ре ду (Ка ра џић 1987пр.: 571–572), 
а жен ска по ка то лич ком. До 1841. го ди не Ана ће ро ди ти још 
че ти ри си на и осам кће ри, од ко јих су ро ди те ље над жи ве
ли са мо кћер ка Вил хел ми на Ми на (1828–1894) и син Ди
ми три је (1837–1883). Ву ков отац ни је до че као си но вље ву 
же нид бу и ро ђе ње уну ка, по што је прет ход не го ди не умро у 
Тр ши ћу у си ро ти њи. О оче вој смр ти Ву ка је из ве стио ро ђак 
Јеф то Са вић Чо трић. Он пи ше из Шап ца 30. ав гу ста 1817. 
да се Сте фан упо ко јио у Тр ши ћу код Га ври ла Јо ви чи на још 
30. ју на. Уве ра ва да је са хра њен до стој но пре ма оби ча ји ма, 
а за ду шев ни спо мен, ве ли, не ка се уна пред ста ра Вук. Брат 
Об рад, ро ђа ка Сав ка и зет Сте фан би ли су у Ср би ји (502). 
По бра тим Си ма Ми лу ти но вић бо ра вио је у Ви ди ну. Он се 
мно го об ра до вао Ву ко вој же нид би и што је по стао отац, па 
ус хи ће но пи ше: „Ста риј се брат оже нио без мла ће га; ние ни 
чу до, ни за зор, ни ка ка жал ба [...] но ми за фа ли сна си од мое 
стра не а са све га брат ска ср ца, што ти је си на ро ди ла, ко да 
сам јој ја пре по ру чио; њу ми по здра ви и пле сни ми је по
лах ко и ми ло сти во за ме ру ком уз образ, ал са мо ка ко ће се 
за ру ме не ти, не бил вас обое та ко оед ном мо га чув ство ва ња 
опо ме нуо, кад сам чуо да сте се узе ли и си на ро ди ли; а ма ло га 
ми Ми лу на – све јед но – сва ки дан а по ви ше пу та це ли вај, 
и све у че ло. За и ста и упра во ре кав, ни је ми Бог мо гао ве ће 
ра до сти при чи ни ти, што је мо ме те би, и мо ме Ми о ко ви ћу по 
си на дао, ра зма да је ме ни ис то ме два оед ном удие лио“ (613). 

Ни су сви бла го на кло но ре а го ва ли као Са рај ли ја. На
про тив! Ка да се у Кар лов ци ма про не ла вест о Ву ко вој же
нид би, ми тро по лит Стра ти ми ро вић се, пре ма све до че њу 



119

МАЛЕ ПРИЧЕ О ВУКУ КАРАЏИЋУ

Лу ки ја на Му шиц ког, „ср дио, ви као, пљу вао је на Ваш по
сту пак, го во рио: ево (он да при спе ло ва ше пи смо и он тео 
отво ри ти) иште да му се на ци о на ли сти пре ну ме ри ра ју, а 
он то кор се на ци о на лист ка ко се не сти ди на ци о на ли ста“ 
(568). У ве зи с тим Јер неј Ко пи тар је за пи сао да је Вук „оже
њен јед ном ка то лич ком Беч ли ком (што му ми тро по лит та
ко ђер убра ја у зло чин пре ма ве ри)“ (До бра ши но вић 1980: 
100). Ву ков би о граф Ђор ђе Рај ко вић на во ди да су осо би то 
мрач ња цика лу ђе ри, с ми тро по ли том Стра ти ми ро ви ћем на 
че лу, од вра ћа ли од прет пла те на Срп ски рјеч ник за то што се 
ње гов са ста вљач оже нио ка то ли ки њом (1950: 169). Вест о 
то ме да се Вук вен чао с „Хло јом“ Лу ки јан Му шиц ки чуо је у 
мар ту 1818. го ди не у ма на сти ру Ра ва ни ци од кру ше дол ског 
игу ма на. У онај мах он се по бо јао да ће Ву ко во вен ча ње са 
ино вер ни цом да по мра чи ње го во на ро до љу бље и да ће ко 
да од вра ти где ко је Ср бе од пре ну ме ра ци је за реч ник. Ка
ко су сви у хо ру за Ми тро по ли том ста ли да ху ле Ву ка, ни 
Му шиц ки ни је смео да се из два ја и про ти ви, па је, пра ве ћи 
се не у пу ћен, са мо ре као: „Ште та.“ Кад је већ ђа во од нео 
ша лу, сад је Му шиц ки стао да по пра вља шта се по пра ви ти 
мо же, па је пред ла гао Ву ку ка ко да до ско чи про тив ни ци ма: 
„Ви би сте све ан ти го ни сте Ва шем по ступ ку слав но по бе
ди ли, у уди вље ње при ве ли, и Ва ше на ро до љу бље јошт у 
ве ћу сјај ност обу кли, кад би се Ва ша Хло ја – у но во сад ској 
Ка те драл ној Срб ској Цр кви – пред очи ма на ши на ци о на
ли ста при че сти ла. Сви би с ра до шћу и љу ба ви гле да ли на 
су пру гу Ву ка Сте фа но ви ћа“. Ар хи ман дрит ши ша то вач ки 
до да је да би се он др знуо и ње го ву би су пру гу, ме ђу број ном 
пу бли ком, по са дио у гор ње че ло, али за тим жа ли што она 
ни је ба рем лу те ран ка, те би се чин пре кр шта ва ња мо гао 
лак ше из ве сти, док је мно го „труд но и те шко из мо нар хи је 
Рим ске Цр кве у Ре спу бли ку Срб ске цр кве пре ве сти ко га“. 
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Сто га по ру чу је Ву ку: „Нек Рим ска Цр ква учи ни Ва ма то 
бла го де ја ни је, она ће ту ма лу ште ту – гу бе ћи јед ну ов чи цу 
– ла ко на кна ди ти, а ни је јој ни ште та кад ра су ди да је она 
мно го ова ца из на шег ста да по гра би ла, ил’ из ма ми ла.“ Да се 
Вук Ка ра џић оже нио и да је до био си на Му шиц ки је пре нео 
Фи ли пу Слеп цу ко ји је до ла зио у ма на стир Ши ша то вац 13. 
апри ла 1818. го ди не (Ка ра џић 1987пр.: 568). Пр во ро ђе ном 
Ву ко вом си ну Лу ки јан је 29. мар та 1818. по све тио при год
не сти хо ве у ко ји ма, ипак, ни је про пу стио а да не из ра зи и 
соп стве но не за до вољ ство Ву ко вим бра ком са же ном ка то
лич ке кон фе си је: 

Здрав ствуј, дра ги Ми лу ти не, знат ни от цем, ро ђе ним!
От ца ве се лиш ти, бра ниш га чу де сна већ.
Реч ни ка прет пла ти те ле от вра ћа ма ти,
Оду пр ве нац ма миш с име ном ти.

(Му шиц ки 1847: 100)

Док је с Ко пи та рем при во дио Срп ски рјеч ник кра ју, Вук 
је то ком 1817. по стао и уред ник Но ви на серб ских. У то ме 
му је по ма гао и Јер неј Ко пи тар. Гла си ло су нај пре од 1813. 
за јед но уре ђи ва ли Ди ми три је Фру шић и Ди ми три је Да ви
до вић. Од ма ја 1816. уред ник је са мо Да ви до вић, по што је 
Фру шић за вр шио сту ди је ме ди ци не и на пу стио Беч. По сле 
је жи вео крат ко у Зе му ну, па трај но у Тр сту као ле кар. Ка да 
су јед ном Фру ши ћа упи та ли за што је про ме нио про фе си ју, 
пре ма анег до ти он је од го во рио да је про ме нио са мо ме тод, 
јер је у оба слу ча ја ле чио не зна ње (Га ври ло вић 1911: 30). 
Остав ши сам у уред ни штву, Ди ми три је Да ви до вић је та да 
у Бе чу по тра жио од Ву ка Ка ра џи ћа да пре по ру чи ка квог 
ђа ка, по моћ ни ка око пи са ња но ви на. Вук пред ло жи бив шег 
пе штан ско га учи те ља Лу ку Ми ло ва но ва и ста не да га хва ли 
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ка ко до бро зна срп ски је зик. На то му Да ви до вић од ре че: 
„Ја не ћу оно га, ко ји зна бо ље од ме не, не го оћу оно га, ко ји 
не зна ни као ја, да љу ди чи та ју ћи но ви не сваг да го во ре: 
’Ште та, што Да ви до вић не ма кад да пи ше но ви на’“ (Ка
ра џић 1969в: 170). За тим, ка да је Ди ми три је Да ви до вић, 
због же ни бе, у ма ју 1717. го ди не, био од су тан из Бе ча, он 
је за мо лио Ву ка Ка ра џи ћа да га за то вре ме од ме ни. „Кад 
је Да ви до вић у Пе шту 1817е го ди не по не ве сту до шао“, 
за пи су је Да ви до ви ћев би о граф Јо ван Ха џић, „на не ко ли ко 
да на оста вио Но ви не без се бе, пре по ру чив ши их Ву ку Сте
фа но ви ћу, ко ји се од ма из ви ња вао, да чи та те љи опро сте, 
ако што не бу де баш ка ко тре ба, јер Да ви до ви ћа он де не
ма, по што је оти шао у Пе шту да се же ни“ (1846: VI I –VI II).  
О Да ви до ви ће вој же нид би пи ше и дру ги ње гов би о граф, 
Ми ло ван Ви да ко вић. Он на во ди ка ко му је Да ви до вић ре
као: „Хо ћу да се же ним – знаш ко ју узи мам? Ди о ман ди ну 
кћер Сав ку. Ако до ста нем си на од ње, да ћу му, Ви да че, име 
Све то зар, бу де ли кћи, Дра ги ња, ми ла су ми та срп ска из 
тво јих ро ма на име на“ Да ви до вић, ка же се да ље, до и ста се 
оже нио Сав ком из Пе ште и она му је ро ди ла си на Све то за
ра, па је по сле по ро ђа ја умр ла, а Да ви до вић се 1819. оже нио 
дру гом (2003: 57–58; Ог ња но вић 1900: 34). Но ви не серб ске 
ис пр ва су штам па не у штам па ри ји Јо ва на Шни ре ра, а по том 
их је Да ви до вић штам пао у соп стве ној ти по гра фи ји, ко ју је, 
пре ма Ву ко вим са зна њи ма, ку пио по сле же нид бе с не ве стом 
из Пе ште, и то од ње ног ми ра за од 23.000 фо рин ти (Караџић 
1969в: 169). Исти би о граф на ла зи да је ми раз пак од дру ге 
Да ви до ви ће ве же не из но сио 7.000 фо рин ти. Но, Да ви до вић, 
не са мо да је по тро шио тај но вац, не го се у Бе чу и за ду
жио. Сто га је 1821. пре пу стио Но ви не сту ден ту пра ва Пе тру 
Ма ти ћу, а он је пре шао у Ср би ју. Очи то да Вук ни је имао 
нај бо ље ми шље ње о Ди ми три ју Да ви до ви ћу, па је ка сни је  
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по ри цао и ње го ву, ина че хва ље ну, уче ност, твр де ћи да се 
он „као што се обич но у Ма џар ској учи, мо же на зва ти учен 
чо век, прем да је сла бо ка ки дру ги књи га чи тао, осим за бра
ње ни ро ма на“ (169). Вук је с про ле ћа и у по зну је сен 1817. 
уре дио све га осам из да ња (бр. 41, 42, 92 и 94–98) (Ка ра џић 
1972б: 397–452). Он је умно го ме по пра вио са др жај и је зик 
пу бли ка ци је. То су при ме ћи ва ли и чи та о ци. Ву ка је, из ме
ђу оста лих, по хва љи вао осни вач и бив ши уред ник Но ви
на Ди ми три је Фру шић: „Бо га ми Ву че Те би ева ла. Вку су 
и чи сто ти пи са ња, а и це ни из бо ра тре ба мо по сле до ва ти. 
Сви чи та те љи ов да шњи [у Земуну] на ђо ше раз ли ку у Но
ви на ма, и то на уштрб Да ви до ви ћа“ (Ка ра џић 1987пр.: 469). 
Про ниц љи во чи та ју ћи из да ња ко ја је Вук Ка ра џић уре дио, 
ње гов би о граф Ми о драг По по вић на ла зи да је уред ник унео 
до ста лич не бо је у са др жај Но ви на серб ских. На при мер, 
у члан ку ко ји је Вук пи сао о нов цу – а на ро чи то у ко мен та ру 
да је без ње га муч но би ти, „а још осо би то ако [тај] жи ви у 
Бе чу“ – утка но је оно што Ву ка ти шти – оску ди ца (1972б: 
426). Слич но је и с об ја вље ном ве шћу да је ру ски цар Алек
сан дар дао 4.000 ру ба ља го ди шње пен зи је пе сни ку Ва си ли ју 
Ан дре је ви чу Жу ков ском, ко га је ка сни је Вук и лич но упо
знао у Пе тро гра ду 1819. го ди не. У на став ку он пи ше да „цар 
му ни је ту пен зи ју (као што сто ји у ука зу) са мо за то дао да 
му по ка же сво је бла го во ле ни је; не го и да мо же без бри жно 
жи вље ти, не мо ле ћи се ни ко ме“ (400; По по вић 1987: 116). То 
је био Ву ков сан да ра ди и да без бри жно и не за ви сно жи ви, 
јер је чи та ву 1817. го ди ну про вео мо ља ка ју ћи моћ ни ке и 
ћиф те. Беч ка цен зу ра во ди ла је ра чу на да се у ау стриј ској 
штам пи не пи ше о по ло жа ју Сло ве на у су сед ној Тур ској, 
па су беч ке Но ви не серб ске би ле ис пу ње не ве сти ма из свих 
оста лих кра је ва све та. Тек је Вук по не где опре зно про ту рио 
по не ку вест из Ср би је. Та ко се у јед ном члан ку с ве сти ма о 
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од бра ни ку ге у уда ље ном Ту ни су на шло и пи та ње: „Оће и 
Тур ци већ је дан пут да се опа ме те и да се поч ну чу ва ти од 
ку ге! Та ко ве је уред бе про шав шег ле та по ста вио у Ср би ји 
вр хов ни Кнез и упра ви тељ на ро да Срб ско га, Го спо дар Ми
лош Обре но вић, да не до ђе ку га из Бо сне или из Бу гар ске у 
Ср би ју“ (1972б: 421). Спо ми њао је и свој за ви чај у члан ку о 
Ми ло шу Оби ли ћу, ко ји је пре ма пре да њу по ре клом из По
цер ја, од но сно из ши рег Ву ко вог за ви ча ја (441–443). У ве зи 
с тим за ни мљи ва је ане го та пре ма ко јој је 1856. го ди не Вук 
био у ма на сти ру Хо по ву у дру штву са Ми ли цом Сто ја ди
но вић Срп ки њом. Она му та да ре че да је би ла у ма на сти ру 
Пет ко ви ци под Це ром и да је ма на сти ру по кло ни ла де ла 
До си те ја Об ра до ви ћа. На то Вук ре че: „Па то Ви он да ни је
сте би ли од мо је по стој би не да ље од по ма лог да на“ (Рај ко
вић 1950: 147). У Но ви на ма Вук је об ја вљи вао и ко је ка кве 
за бав не ве сти и при че из чи та вог све та. Он пи ше о јед ном 
шнај де ру из Па ри за, ко ји је на чи нио не ка ка ву „са мо тво ру 
аљи ну“, без ша во ва, са мо од јед ног ко ма да чо је, па пу шта 
љу де да је за нов це гле да ју. А је дан фри зер из Лон до на, да 
би овог шнај де ра осра мо тио, об ре као је да ће на чи ни ти пе
ри ку са мо од јед не дла ке (1972б: 408). На сле дио је Вук већ 
уте ме ље ну прак су да се по вре ме но у Но ви на ма об ја вљу ју 
је зич ке по ле ми ке. У 41. бро ју штам пан је чла нак „Па ли но
ди ја ли бо од бра на де бе ло га ъ“, ко ји је уред ни штву по слао 
Са ва Мр каљ. Го њен од све штен ства, не срећ ни Мр каљ са да 
је по ри цао оно што је 1810. твр дио у спи су „Са ло де бе лог 
јер или ти азбу ко про трес“ (402–403). У на ред ном бро ју Вук 
је об ја вио „Од го вор на па ли но ди ју, или од бра ну де бе лог 
ера ъ“ и ко ба ја ги се чу дио шта је то упла ши ло Мр ка ља да 
он из не на да уда ри на траг од сво га Са ла де бе ло га је ра (412). 
Лу ки Ми ло ва но ву, пак, не стал ност Мр ка ље ва ни је би ла 
не по зна та, па он до да је: „Не ка се он ко ли ко му дра го тру ди 
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до ка за ти да ми Срб ски без де бе лог је ра пра вил но пи са ти 
не мо же мо, то ће он ме ни то ли ко до ка за ти, ко ли ко је до
ка зао мо је не би ће, кад је у крч ми Код ’Три се ки ре’ са мном 
је дан пут је ду ћи и пи ју ћи до ка за ти хо тео да ме не на свје ту 
ни је“ (Ка ра џић 1987пр.: 555). 

Да ви до ви ће во од су ство из Бе ча се оду жи ло. Он је јед
на ко на ја вљи вао по вра так, али ни ка ко да до ђе. До тле је Вук 
пи сао пет но ви на па се раз бо лео, до био је гро зни цу (550). За 
вре ме бо ле сти ни је мо гао да пи ше, па се сна ла зио. Об ја вљи
вао је члан ке сво јих при ја те ља ко ји су му би ли на рас по ла га њу 
и при ру ци. Та ко је об ја вио Хо ра ци је во пи смо Цел зу Ал ба
нов цу (или Ал ба но вља ни ну) у пре во ду Лу ки ја на Му шиц ког. 
Ка да је пре во ди лац то про чи тао, он је за ме рио Ву ку: „Шта 
ура ди сте, да од Бо га на ђе те? Ка ко ви сме до сте без мо га зна ња 
мо је пре во де пе че та ти? Не бо ји те ли се да ћу вас ту жи ти По
ли ца ју?“ (545) Вук се прав дао: „Оно пи смо Ва ше за те кло ме 
као ви це ре дак то ра Срб ски Но ви на, бо ле сна, па ни је сам имао 
дру го што да дам се це ру да се цу је; име Ва ше ни је пе ча та но, 
да мо же те ка за ти ’ни је то мо је’, ако вам ни је по во љи“ (550).

У Но ви на ма срб ским Вук је на ста вио те го ди не по ле ми
ку са оно вре ме ним нај по пу лар ни јим срп ским ро ман си је ром 
Ми ло ва ном Ви да ко ви ћем. Он је још за вре ме штам па ња 
дру ге ча сти Пје сна ри це об ја вио ре цен зи ју о Ви да ко ви ће
вом Усмље ном ју но ши (Бу дим, 1810), ко ју је још у ма ју про
шле го ди не (1814) по слао Ко пи та ру из Бу ди ма (Ка ра џић 
1987пр.: 174). Ме ђу тим, Ко пи тар убр зо оде у Па риз и Вук 
од штам па не пот пи са ну Ре цен зи ју тек сеп тем бра 1815. у Да
ви до ви ће вим Но ви на ма серб ским. По во дом ове Ре цен зи је 
Ми ло ван Ви да ко вић је 1815. у истом гла си лу об ја вио „От
го вор на кри ти че ску ре цен си ју у свер ху кни ге Уса мле ни 
ју но ша“ (Ка ра џић 1968а: 314–318). Вук се на тај „Од го вор“ 
ни је по себ но освр тао, већ о ње му пи ше у „Дру гој ре цен зи ји  
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срб ској“ о пр ве две ча сти Ви да ко ви ће вог Љу бо ми ра у Је ли
си ју му (143–198), али тек 1817. го ди не, по што је при пре мио 
за штам пу Срп ски рјеч ник и ти ме је об ја вио рат сла ве но
серб ским спи са те љи ма (337). Вук пи ше да Ви да ко вић не зна 
ни срп ске ни сло вен ске гра ма ти ке, већ да пи ше по „пра ви
ли ма ба бе Сми ља не“ (1968а: 183). Ре цен зи ју за вр ша ва ва ри
ра ју ћи ис каз кроз анег до ту. Ви да ко ви ћев је зик то је онај за 
ко ји су „у Бе чу 1814 пи та ли Ру си (ко ји су би ли у Ср би ји с 
Гра фом Орур ком и по зна ли Срб ски је зик) ка кав е то език? 
Срб ски ни је, Ро сиј ски ни је, а Сла вен ски ни је; нај по сле ово 
је слог, кои се пи ше по пра ви ли ма ба би Сми ља ни“ (198).25 
У пр вом по зи ву за пре тла ту тре ће ча сти ро ма на Љу бо ми ра 
у Је ли си ју му (15. сеп тем бар 1817), об ја вље ном у Но ви на ма 
срб ским, Ви да ко вић је дао од го вор у ко ме је, из ме ђу оста лог, 
твр дио да ре цен зент у ства ри пи ше као ка ква ба ба, а не он: 
„Но бу ду ћи да на ше ба ке ниг ди она ко не го во ре, као што 
сам ја мо је кни ге, ко је он кри ти зи ра, пи сао, а као што нам он 
пи ше ’ђед, ђе вер, ђе во и ка, вр је ме, иш ће рао и. т. д. ба бе у Ер
це го ви ни, и у Ши јач кој го во ре: да кле он пи ше по пра ви лам 
ба бе не ке Сми ља не, а не ја“ (369). Ву ко ва кри ти ка увре ди ла 
је Ви да ко ви ћа, па он об ја ву књи ге за кљу чу је грд њом: „Срам 
га би ло! зна опо ро ча ва ти мо је не ке не вре ди тел не ре чи, ко
је су се као у јед нои Ро ман ти че ској по ве сти мо гле ре ћи, а 
не ви ди ка ко ве бле во ти не он у сво еј жа лост ној Ре цен сиј на 
свет из да је“ (370). Већ на ред ног ме се ца (ок то бар 1817), Вук 
је од мах дао у штам пу „Ма ли од вра ћак26 на ма ли од го вор 

25 Ово је да ло по во да Ми ха и лу Гру јо ви ћу, као не гда шњем пи са ру 
у Ср би ји, да се уме ша у по ле ми ку, по слав ши уред ни штву пи смо ко је 
по би ја Ву ко ве на во де (Караџић 1968а: 373–375). Вук му је од мах од го
во рио оштро и пре зри во (211–215). 

26 Ову је реч на чи нио Са ва Мр каљ, а Ву ку се до па ла (Ка ра џић 
1968а: 201).
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г. Ви да ко ви ћа“. У члан ку он ду хо ви то и иро нич но раз ра ђу је 
епи зо ду о ба би Сми ља ни: „Не ка нам он по ка же кои је зик на 
ово ме свје ту без Грам ма ти че ски пра ви ла, осим ово га ње го ва 
Сла ве но Серб ска го је зи ка (но и он опет има пра ви ла ба бе 
Сми ља не, т. е. ка ко ко оће). Ка ко нам се ви ди, Г. Све тил ник 
јошт не зна упра во, ко је ба ба Сми ља на (прем да се вр ло 
до бро др жи ње зи ни пра ви ла). Ба ба је Сми ља на ве ли ка го
спо ђа, ко ја др жи шко лу Сла ве ноСерб ска го је зи ка. Ње зи на 
се шко ла осо би то тим сла ви, што се у њу са мо од ра сли и 
уче ни љу ди при ма ју, и што је ба ба Сми ља на та ко до бра и 
ми ло сти ва го спо ђа, да код ње не ма дру ге ни тре ће кла се, 
не го су све еми нен си. Ма кар кои у дру гим шко ла ма све био 
у дру гој и у тре ћој кла си, код ње опет мо же би ти еми ненс. 
Ње зи ни ђа ци не ма ју дру ги пра ви ла, осим вку са (сва ки сво
га). Код ње се не мо же по гр је ши ти: ка кого д ко ре че, или 
на пи ше, она ко је до бро: код ње сва ки све зна. За то је њој и 
на де ну то ова ко лје по име (Сми ља на), што се од ма сми лу је 
на сва ко га, и што у ње ној шко ли, ме сто вир га за, стои ки та 
сми ља. То је ба ба Сми ља на; а оста ле на ше све ба бе го во ре 
по пра ви ли ма Грам ма ти че ским, као и стар ци...“ (203–204). 

Ова, ис пр ва, до сет ка ар хи ман дри та Па вла Кен гел ца о 
пра ви ли ма ба бе Сми ља не на ра чун срп ског је зич копра во
пи сног ша ре ни ла27, ко ју је по сле че сто по на вљао Вук, по
ста ла је то ли ко по пу лар на и рас про стра ње на у је зич ким 
по ле ми ка ма да се и ка сни је као анег до та на ла зи ла у мно гим 
из во ри ма (Ми ли ће вић 1888: 254). Ди ми три је Фру шић, ко
ји је у по ле ми ци из ме ђу Ви да ко ви ћа и Ву ка са свим био на 
стра ни дру го га, пи ше Ву ку да је „але го ри ја ба бе Сми ља не  
та ко сил на, да су мно ги Зе мун ци пре у сум њи бив ши о 

27 У Пред го во ру Је сте ство сло ви ју (1811) Па вле Кенгелац оштро је 
и иро нич но исме вао за ступ ни ке ве штач ког је зи ка (Сто ја но вић 1987: 44).
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сла ве но серб ском је зи ку к се би тр гли се и на ши по ста ли“ 
(Караџић 1987пр.: 516–517). Кри ти ка, по сле До си те ја, нај по
пу лар ни јег пи сца ме ђу Ср би ма у Угар ској иза зва ла је пра ву 
сен за ци ју ме ђу чи та о ци ма. Пу бли ка у Зе му ну пре при ча ва ла 
је са др жај чла на ка. Фру шић ја вља Ву ку: „Ов де чи та те љи 
сло го ве тво је пам те“ (Сто ја но вић 1987: 159). Ме ђу тим, мно
ги ни су одо бра ва ли оштри ну Ву ко вих уда ра ца. Лу ки јан Му
шиц ки пре кор но ко мен та ри ше Ву ков по сао: „Да, да! Бе сни 
’сте Ви! оста ви сте реч ник, па на па до сте на си ро ма ха. Љу бо
ми ро ва во ђу! Ала’ су чуд ни Ер це го вач ки удар ци! Стра шно 
је па сти в ру ки Ер це гов ца. То је оно – Ба ка на си ти! Ај де, ај
де, кад из ли је те сву цр ну жуч на бед ног сно твор ца, вра ти те 
се ве дрим ду хом к Реч ни ку“ (Ка ра џић 1987пр.: 504). Дру ги 
за ме ра ју што је на сла бог Ви да ко ви ћа та ко јав но уда рио, па 
му Га ври ло Бај че вић из Но вог Са да ја вља да су из гле ди за 
прет пла ту Рјеч ни ка ја ко сма ње ни от ка ко у Но ви на ма на
па да Ви да ко ви ћа, јер „Ср бин има осе ћај са жа ље ња и због 
то га не ће ви ше да чу је ни за ва ше Но ви не ни за Реч ни ке“ 
(606; Сто ја но вић 1987: 160). Ка да је не за до вољ ство чи та ла ца 
за пре ти ло оп стан ку Но ви на срб ских Да ви до вић је, по сле Ву
ко ве по ле ми ке с Пла то ном Ата нац ко ви ћем (Ка ра џић 1974: 
22–23), од лу чио да ви ше не об ја вљу је ано ним не по ле ми ке, 
већ ако не ко хо ће да пу бли ку је ка кву ре цен зи ју мо же да 
је об ја ви као по се бан до да так о свом тро шку и пот пи са ну 
(Ка ра џић 1968а: 343). Тим по во дом Вук пи ше: „Исти на да је 
сад ма ло по те же, ка ко нам не ка би је да упла ши Г. Да ви до
ви ћа, те ка за, да ви ше не сми је ре цен зи ја ме та ти у но ви не, 
не го да и мо ра мо осо би то штам па ти, и за та бак 40 фор. 
пла ти ти!“ (1968б: 15). Ву ко ве кри ти ке су „шко дљи во деј
ство ва ле“, па је Ми ло ван Ви да ко вић због сма ње ног бро ја 
прет плат ни ка штам пао дру ги оглас. Дру го Об ја вље ни је на 
тре ћу част Љу бо ми ра у Је ли си ју му Ви да ко вић је об ја вио 
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10. ок то бра 1819. у Но ви на ма срб ским (1968б: 470–471). Вук 
је од мах од го во рио члан ком „Не ко ли ко ри је чи о дру гом об
ја вље ни ју на тре ћу част Љу бо ми ра у Је ли си ју му“ и пот пи сао 
ју је псе у до ни мом Не над Но в ко вић (15–17). Ка ко је тре ћа 
част ро ма на Љу бо мир у Је ли си ју му иза шла 1823. го ди не, 
та ко је и Ви да ко ви ћев од го вор ко ји је усле дио у Пре го во ру 
књи ге за пра во за ка снио (471–478). Ви да ко вић је и по том 
био огор чен. Пи шу ћи у сво јој Исто ри ји сла ве носерб ска го 
на ро да, част 2 (Бе о град, 1835) о Ву ку Бран ко ви ћу, Ви да ко
вић је алу ди рао на не ми ло срд ног ре цен зен та: „Та опа ко му 
је и име – Вук!... От ре чи сла вен ске волк ко ја кур ја ка зна чи, 
зве ра гра бљи ва и не чи ста. Чу до ми је от куд су у ста ро вре ме 
на ту мисл дој ти мо гли да от ова ко ва гад на зве ра хри сти ја ну 
име да ју... Име на му не би ло!“ (Ка ра џић 1968а: 343).

По што се оже нио, са ста вио реч ник, уре ђи вао но ви не 
и об ја вљи вао кри ти ке, Вук се по чет ком де цем бра 1818. го
ди не упу тио у Ру си ју. По нео је тек од штам па не реч ни ке и 
ру ко пис при пре мље не за штам пу тре ће књи ге срп ских на
род них пе са ма, ко ји је на ме ра вао да об ја ви у Пе тро гра ду. 
Иа ко је већ би ла зи ма, пра ти ло га је то пло вре ме до Кра ко
ва, а пу то вао је у пла вој бун ди (Ка ра џић 1989пр.: 604). Пут 
од Бе ча до Кра ко ва тра јао је се дам да на. Из ве стио је Јер не
ја Ко пи та ра о том нео бич ном пу то ва њу: „Слав но сам дру
штво имао из Бе ча: јед ну (мла ду и ли је пу) кур ву, јед но га 
ми ло срд ног бра та, и упра ви те ља Лем бре шко га ми тро по
ли та. Сад са ми ми сли те ка кво је то пу то ва ње би ло. Нај ви ше 
је раз го во ра би ло о је ба чи ни, и то је по нај ви ше по чи њао 
ми ло срд ни брат“ (1987пр.: 643; По по вић 1987: 114). У Кра
ко ву је био ле по до че кан. Упо знао се са управ ни ком кра ков
ске би бли о те ке, знат ним пољ ским би бли о гра фом, фи ло ло
гом и исто ри ча рем Је жи Са му е лом Бант ке ом. Сва ко днев но 
је био гост у ње го вом до му. Вук је имао оби чај да Јер не ју 
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Ко пи та ру опи су је су пру ге сво јих до ма ћи на. Да би му до ча
рао из глед Бант ке о ве иза бра ни це, он је њен стас по ре дио 
са сво јом су пру гом Аном, а њу је пре ђе опи си вао Лу ки ја ну 
Му шиц ком, упо ре див ши је с не ком Сре ми цом Со сом Ан
то но вом. Вук пи ше да Бант ке „има ма ло ма њу же ну од мо
је, па је још ма ло на лик на Бо јаж џи ју, али је ина че вр ло 
по ште на и па мет на, и ли је по жи ве“ (1987пр.: 644; По по вић 
1987: 115). Ме ђу тим, хром и у ту ђем све ту, без прат ње, без 
сред ста ва, на мах му се да ле ки пут учи нио по све не из ве
сним. При бо ја вао се смр ти, па је у Кра ко ву на чи нио спи сак 
ко ме је он шта ду жан, а ко ње му ду гу је. Био је ду жан беч ком 
штам па ру Ан то ну Штра у су, Кон стан ти ну Ема ну е лу Ђи ки 
(на по ми ње да он мо же да са че ка док му се не дав но ро ђе ни 
син Ми лу тин не обо га ти) и Те о до ру Тир ки. Ме ђу ње го вим 
ду жни ци ма на шла су се име на Јо ва на Се ба сти ја но ви ћа, 
Сте фа на Жив ко ви ћа Те ле ма ха, Си ме Ми лу ти но ви ћа и но
во сад ских књи жа ра Јан ко ви ћа и Да мја на Ка у лу ци ја 
(1987пр.: 642). За тим је от пу то вао у Вар ша ву. Та мо је чи та
вог ја ну а ра че као па сош. Би ло му је ду го вре ме, те ума ло 
не „по лу ђе од ча ме“. У до ко ли ци је још јед ном пре пи сао 
на род не пе сме, про чи тао је не ко ли ко ру ских ро ма на и две 
ча сти Ка рам зи но ве исто ри је. Упо знао је пољ ског на уч ни ка, 
сан скрто ло га Ва лен ти на Ско ро хо да Ма јев ског и по кло нио 
му је реч ник (650). Че сто су про во ди ли вре ме за јед но. На 
осно ву крат ко трај ног вар шав ског дру же ња Ма јев ски је на
пи сао чла нак о Ву ку Ка ра џи ћу у ко ме је из нео за ни мљи ве, 
али и не ве ро до стој не би о граф ске по је ди но сти. Иа ко је по
зна то да је Вук за вре ме Пр вог срп ског устан ка био пи сар 
код хај дуч ког ха рам ба ше Ђор ђа Ћур чи је, а за тим код Ја ко
ва Не на до ви ћа, и то не чи та вог ра та, Ма јев ски пи ше да је 
Вук Ка ра џић „ско ро то ком чи та вог тог кр ва вог ра та био 
офи цир у шта бу крај на чел ни ка тог устан ка, Цр но га Ђор ђа“. 
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У про ду жет ку на во ди још што шта не тач но: „С про ме ном 
сре ће, ко ја је ду го слу жи ла срп ско оруж је, и по сле од ла ска 
во ђе, из гу бив ши има ње, па чак и од то пов ског та не та но гу, 
на шао је Вук скло ни ште ме ђу Сло ве ни ма с ове стра не Ду
на ва и пот пу но се по све тио уче њу.“ За тим с ви ше по у зда
но сти опи су је Ву ков књи жев ни и фи ло ло шки рад. Ма јев ски 
је чи тао Ву ку не ка ме ста из сан скр та у ори ги на лу, а Вук је, 
на њи хо во за јед нич ко из не на ђе ње, про на шао ре чи ко је се 
још увек упо тре бља ва ју у срп ском је зи ку (нпр. jen trew, у 
сан скр ту jan tra, у срп ском је тр ва). То је за Ма јев ског био 
под стрек да се упо зна са срп ским је зи ком. Вук га је упу тио 
на не ког зе мља ка, „рат ног дру га“, ко ји се на ла зио у Вар ша
ви, па је Ма јев ском, ка ко сам твр ди, би ло до вољ но са мо 
два де сет ча со ва ра да да се упо зна са срп ским је зи ком та ко 
до бро да је уз по моћ Ву ко вог реч ни ка мо гао да чи та, раз у
ме и из го ва ра (1964: 35–37). Ма јев ски је био је дан од пр вих 
ко ји је у пољ ској књи жев но сти штам пао и срп ске на род не 
пе сме у пољ ској тран скрип ци ји. Иа ко је ње го во зна ње срп
ског је зи ка би ло скром но, он је ка сни је по ма гао Ка жи мје жу 
Бро ђињ ском у пре во ђе њу срп ских на род них пе са ма (Су
вај џић 2014: 78–79). Пољ ски лек си ко граф Са му ел Бо гу мил 
Лин де та ко ђе је у Вар ша ви био ве о ма ср да чан пре ма Ву ку. 
О ње му Вук пи ше Ко пи та ру: „Е мој бра те! Лин де је пан ве
ли ки; он нек се не ка је што се учио и му чио; али има и по
сла си ла! Има до бру и ли је пу же ни цу, и дво је ма ло ђе чи це“ 
(1987пр.: 650). Ка ко ли је Ву ку мо ра ло да се не до сти жно 
чи ни бла го ста ње ње го вог пољ ског ко ле ге с об зи ром на то 
да је он кре нуо на пут пра зних џе по ва. Тек је у Вар ша ви 
ус пео да по зај ми 50 ду ка та од „јед ног при ја ка“. Сте ван До
брић, ве ли ко ку пац, дао му је по зај ми цу с тим да по по врат
ку у Беч по ло жи ду ка те не ком Си ми ћу. Вук ни 30. ју на 1821. 
ни је вра тио дуг. Ка да му је овај по тра жио но вац, Вук је  
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от пи сао и са свим нео че ки ва но за и скао но ви за јам: „Но шта 
Вам знам пи са ти? Ни шта бо ље ни па мет ни је, не го да Вас 
за мо лим, да ми по ша ље те још јед ну сто ти ну ду ка та, да на
штам пам још јед ну ли је пу Срп ску књи гу! Ја знам да Ви ма
ло ова ки ду жни ка има те, ко ји мје сто да ста ри дуг пла те, 
на но во но ва ца ишту; али баш за то ми слим, да би ли је па и 
слав на ствар би ла, да Ви то учи ни те [...] А ако ли Ви ову 
мо ју ша лу не при ми те за исти ну, а Ви ми опро сти те, мо лим 
Вас“ По том га упу ћу је да пи ше и по здра ви ар хи ман дри та 
Фи ли по ви ћа, ко ји сад има до ста нов ца, а у Бе са ра би ји је 
1819. обе ћао да ће он да пла ти тај дуг уме сто ње га (892–893). 
Ме ђу тим, Вук ни је ни по ро ди цу збри нуо. Ма ли Ми лу тин 
остао је у Бе чу с оте че ним пр стом, па док је Вук био на пу
ту де те је па ти ло и од ја ког за па ље ња гр ла и тре сло се у 
гро зни ци. Ле чи ли су га пи ја ви ца ма ко је су му ста вља ли око 
вра та. По што су иси са ле крв, де те ту је би ло бо ље, али су 
оста ли ве ли ки ожиљ ци. Не срећ на ма ти Ана, ко ја је по но во 
би ла у бла го сло ве ном ста њу, ни је ус пе ла ни од ко га да до
би је што на за јам, па је за те ку ћи тро шак за ло жи ла Ву ков 
пор трет, ње не ђер да не и пр стен са свог пр ста и сво је нај
бо ље ха љи не и још јој је по не што до да ла мај ка (644, 653). 
Ста ње је би ло не под но шљи во. За то је Вук из оча ја пред у зео 
пут. Као већ по знат са ку пљач срп ских на род них пе са ма, 
са ста вљач гра ма ти ке и срп ског реч ни ка, он се на дао да ће 
у Пе тро гра ду ус пе ти да ис по слу је ру ску пен зи ју ко ју су ина
че при ма ле мно ге из бе гли це из Ср би је. Из Вар ша ве до ру
ске пре сто ни це пу то вао је два на ест да на. На Чи сти уто рак 
при спео је у Пе тро град, у ко ме су жи ве ли знат ни ру ски 
књи жев ни ци и на уч ни ци. Био је из не на ђен с ка квом је 
пред у сре тљи во шћу био до че кан. Упо знао је по зна тог ру ског 
исто ри ча ра Ни ко ла ја Ми ха и ло ви ча Ка рам зи на, чи ју је књи
гу од ду гог вре ме на прет ход но чи тао у Вар ша ви. Ру чао је 
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код ње га три пу та, јед ном у дру штву с Алек сан дром Ива
но ви чем Тур ге ње вим, управ ни ком кан це ла ри је ру ског Ми
ни стар ства ду хов них де ла, а дру ги пут с пе сни ком Ва си ли
јом Ан дре је ви чем Жу ков ским, о ко ме је 1817. го ди не пи сао 
да је до био од ца ра Алек сан дра го ди шњу пен зи ју (656, 756). 
О свом до ма ћи ну за бе ле жио је: „Ка рам зин је до бар чо век; 
и он је вре ме нит; има дви је кће ри на уда ју; обо га тио се вр
ло сад Ру ском исто ри јом“ (756). Слич но је ока рак те ри сао 
и ми ни стра про све те и пред сед ни ка Ру ске ака де ми је, ад
ми ра ла Алек сан дра Се мјо но ви ча Ши шко ва: „да је вр ло по
штен чо век, не го је стар; слаб и Бог зна оће ли из и ћи из ове 
зи ме“ (757). Код ње га је од ла зио не ко ли ко пу та, а овај је по 
Ву ка слао свој ин тов са че ти ри ко ња. До ма ћин му је из ру
ко пи са чи тао ње го ву Сла вен ску ети мо ло ги ју, у ко јој је, пре
ма Ву ко вим ре чи ма, би ло ле пих за па жа ња. Пре гле да ли су 
и Или ри че ски сло вар, ко ји је ру ски ака де мик ку пио у ру ко
пи су од Јо зе фа До бров ског. Је дан пут га је во дио и на за се
да ње Ру ске ака де ми је (756), а Вук се јед на ко чу дио: „Ја не 
знам има ли још ђе на сви је ту, да се љу ди о књи же ству ова
ко тру де и њим за ба вља ју; ка ко гођ што се на ста ром Флајш
марк ту го во ри и ра ди о тр го ви ни, та ко ов ђе о ли те ра ту ри“ 
(656). Осо би то се Вук збли жио с мла дим исто ри ча рем, ар
хе о ло гом и сла ви стом Пе тром Ива но ви чем Ке пе ном, ко ји 
је не по сред но по Ву ко вом од ла ску из Пе тро гра да пи сао о 
ње му и пре по ру чи вао је Срп ски рјеч ник ђа ци ма ру ских шко
ла (По по вић 1987: 117; До бра ши но вић 2006: 65). Чест гост 
био је и код Ке пе но вих. Ка сни је ни је про пу штао при ли ку 
да по здра ви и Ке пе но ву же ну: „Нај по кор ни је Вас мо лим да 
из ра зи те мо је ду бо ко по што ва ње Ва шој су пру зи ко ја ме се 
још си гур но се ћа по мо јој пла вој бун ди“ (Ка ра џић 1989пр.: 
604). За успо ме ну на то при ја тељ ство Вук је за пи сао у Ке
пе но вом ал бу му не ко ли ко ау то би о граф ских по да та ка:  
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„Вук Сте фа но вић од ко ле на Ка ра џи ћа (ко ји и да нас кне зу
ју у Ер це го ви ни над Дроб ња ци ма, и има ју сво је дво ре и 
ку ле у се лу Пет ни ци) ро дио се у Ср би ји, у пре де лу Ја дру, у 
се лу Тр ши ћу бли зу во де Дри не и го ре Гу че ва“ (До бра ши
но вић 2006: 6). Чув ши од са мог Ву ка да је од „ко ле на Ка ра
џи ћа“, Ке пен је ку мо вао Ву ку, до дав ши му још јед но пре зи
ме по угле ду на ру ска име на ко ја су се са сто ја ла од лич ног, 
оче вог и фа ми ли јар ног на зи ва (По по вић 1987: 117). 

Био је по зи ван на уче не скуп шти не ко је су се сва ке 
су бо те уве че одр жа ва ле код не мач ког фи ло ло га Фри дри
ха Кри сто фа Аде лун га, ко га су у Пе тро гра ду, као рек то ра 
Ин сти ту та за ис точ не је зи ке, по ру си ли и на зи ва ли Фјо дор 
Па вло вич Аде лунг. Он је био при ја тељ Јер не ја Ко пи та ра и 
он је за пра во Ву ка увео ме ђу ру ске на уч ни ке и об ја снио им 
је вред ност ње го вог де ла (1987: 117). На ње го во за у зи ма
ње ме це на и гроф Ни ко лај Пе тро вич Ру мјан цев од ре дио 
је Ву ку 400 ру ба ља на кна де да за две го ди не оби ђе срп ске 
ма на сти ре. Две ста је до био од мах, а оста так по што свр ши 
по сао (Караџић 1987пр.: 656). Аде лун го вим по сре до ва њем, 
та ко ђе, Вук је пот пи сао и уго вор с Ру ским би блиј ским дру
штвом о пре во ду Но вог за ве та. За тај по сао од ре ди ли су 500 
ру ба ља. Из да ли су му од мах 150, а оста так је тре ба ло да се 
ис пла ћу је квар тал но до окон ча ња пре во да (656). За пре во
ди о ца Но вог за ве та на срп ски је зик Ву ка је пред ло жио Јер неј 
Ко пи тар, ка да је 1816. го ди не агент Бри тан ског би блиј ског 
дру штва, Ро берт Пин кер тон, био у по се ти ау стриј ском кан
це ла ру Кле мен су Ме тр ни ху у Бе чу. Та да је Пин кер тон че сто 
био и у дру штву са Ко пи та ром. Би ло је ре чи о на ро ди ма 
ко ји не ма ју пре ве де не Би бли је на свој је зик, о Вла си ма, Бу
га ри ма, Или ри ма. Ко пи тар је по ме нуо Ву ка као нај по доб
ни јег пре во ди о ца Би бли је за Или ре грч ке ве ро и спо ве сти.  
Пин кер тон је био вр ло за до во љан пред ло гом, али је Вук 
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та да био од су тан. При пре мао је срп ски реч ник у ма на сти ру 
Ши ша тов цу. Та ко се де си ло да је јед ном за сто лом у го сти
о ни ци Пин кер тон пред ло жио Ди ми три ју Да ви до ви ћу, ко ји 
се слу чај но ту на ла зио, да се он по ста ра, јер је био у уве ре њу 
да сва ки Ср бин мо же да пре ве де Би бли ју на срп ски је зик. 
Окрет ни Да ви до вић од мах је при стао, али ка да је оти шао, 
Ко пи тар је об ја снио Пин кер то ну да од то га не мо же би ти 
ни шта до бро, те је пред лог по ву чен (До бра ши но вић 1980: 
99). Ко пи тар је до бро по зна вао и Да ви до ви ћа и Фру ши ћа. 
Под ње го ву цен зу ру спа да ле су Но ви не серб ске. Он је на го
ва рао уред ни ке не са мо на ску пља ње на род них пе са ма не го 
и на пи са ње реч ни ка и гра ма ти ке, али су све ње го ве мол бе 
оста ле уза луд не (Ка ра џић 2014: 324).

У Пе тро гра ду упо знао је и ба ро на Ши лин га, ко ји је 
на ме рио да Ву ка Ка ра џи ћа од ве де у по се ту код свог при ја
те ља Кон стан ти на Кон стан ти но ви ча Ро до фи ни ки на. Иа ко 
је овај ру ски по сла ник, за вре ме Пр вог срп ског устан ка, 
про вео у Ср би ји 1808. и 1809. го ди ну, Ср би ни су би ли њи ме 
за до вољ ни, али ни он ни је о њи ма ле по су дио. Сто га, ка да 
је ба рон Ши линг Ро до фи ни ки ну на ја вио Ву ка као Ср би на, 
за слу жног за са ста вља ње Срп ског рјеч ни ка, он с под сме хом 
рек не: „Што ће Срп ски рјеч ник? – Али опет мо же би ти од 
по тре бе: кад не ста не Ср ба да се зна ка ки јем су је зи ком го
во ри ли“ (Ка ра џић 1969а: 76; Злат ко вић 2007: 76–78). По сле 
је Ро до фи ни кин за др жа вао срп ског је зи ко слов ца да оста
не у Ру си ји. Та квог ис хо да, ме ђу тим, ве о ма се при бо ја вао 
Јер неј Ко пи тар. Он је за зи рао од то га да се Вук не пре се ли 
слу чај но као и мно ги ње го ви су на род ни ци у Ру си ју или пак 
да пот пад не под ру ски ути цај услед фи нан сиј ске за ви сно
сти. Ко пи тар је, за то, још 1816. го ди не пре по ру чи вао Ву ка 
за ау стриј ску пен зи ју или за слу жбу. Ка ко су ти по ку ша ји 
оста ли без успе ха, он је био не мо ћан да 1818. го ди не за др жи 
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Ву ка, ко ји је, по сле за вр шет ка Рјеч ни ка, оти шао у Пе тро
град да би та мо, као срп ски из бе гли ца, за тра жио пен зи ју. 
По ред то га што је сма трао срећ ном окол но шћу то што Ву ку 
ни су ува жи ли мол бе, Ко пи тар је и све сно осу је тио Ву ков 
по ку шај ти ме што га је по слао гро фу Тур ну, он да шњем ау
стриј ском по сла ни ку у Пе тро гра ду, до вев ши Ру се у сум њу 
да је он ау стриј ски чо век (До бра ши но вић 1980: 99). Пре ко 
гро фа Тур на Вук је при мао и слао пи сма за Ко пи та ра и 
Ану, ко јој је јед ном упу тио и два де сет ду ка та да „пре жи ви 
ко је ка ко“ док и он не по ђе ода тле па ће јој и ви ше по сла ти 
(Ка ра џић 1987пр.: 661). Ко пи та ре ва бо ја зан ис по ља ва ла се и 
у ње го вој пре пи сци с Ву ком Ка ра џи ћем, ко га он оп се сив но 
по жу ру је да се вра ти у Беч из сло вен ске „ћа бе“ (663). Под 
из го во ром да ће га пред у хи три ти Пе тар Не шић с по кре
та њем жур на ла у Бе чу, Ко пи тар 6. ја ну а ра 1819. по ру чу је 
Ву ку: „Гле дај те са мо да се бр зо вра ти те“ (648; Сто ја но вић 
1987: 414). На ред ним пи смом од 13. мар та пи ше: „Гле дај
те са мо да што пре стиг не те. Па ће та да би ти све до бро и 
бо ље.“ То му по ру чу је по што му је прет ход но дра ма тич но 
са оп штио: „Же на вам стра да, бо јим се“ (655). Сле де ћим 
пи смом од 7. ма ја слич но га по зи ва: „Но са да по жу ри те 
да се што пре вра ти те; ина че ће Вам же на би ти очај на“, па 
по но вље ним по зи вом за кљу чу је пи смо: „Да сте нам жи ви 
и здра ви и вра ти те се уско ро са пје сна ри цом“ (663). Вук му 
от пи су је да на пре ду ју ње го ви књи жев ни по сло ви, да га у 
Пе тро гра ду оба си па ју па жњом, да је ува жен и по што ван у 
уче ним кру го ви ма. Осим то га, у апри лу и ма ју жа ли се на 
хлад но ћу: „Ов ђе кад се иде по со ка ку, још чо век мо ра чу ва
ти да уши не от пад ну од зи ме! Пре ко Не ве још јед на ко гр ме 
ко ла по ле ду“ (657). Сан те ле да ко је су кре ну ле да плу та ју 
ре ком Не вом већ су га де сет да на ра ста ви ле од Аде лун га, 
јер ни је мо гао да пре ђе на Ва си љев ски остров (662). У том 
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пе ри о ду фа сци ни ран је при род ним фе но ме ном тзв. бе лих 
но ћи, ко је се у Пе тро гра ду мо гу до жи ве ти око лет њег сол
сти ци ја, па пи ше Ко пи та ру: „Ов де већ го то во не ма но ћи. 
До 11 са ти мо же се чи та ти без сви је ће, а у 1 сат опет се мо
же чи та ти без сви је ће; а у 12 са ти ви ди се зо ра и ве чер ња 
и ју тре ња“ (670–671). Слич но пи ше и Ани, и до да је да је у 
Пе тро гра ду у по ноћ као у Бе чу зи ми у се дам са ти (672). Ме
ђу тим, по ред то га што је био по ла скан ле пим при је ми ма и 
по хва ла ма, Вук је у ми сли ма јед на ко био у Бе чу. Он су за ма 
за ли ва пи смо ко је пи ше Ани и у ко ме је хра бри да бу де стр
пљи ва, пу на вр ли не и ис трај но сти, с на дом да ће се њи хо ва 
„не сре ћа“ окон ча ти тог ле та и да ће по сле то га мо ћи да жи ве 
спо кој ни је (660). Од де ла хо но ра ра ко ји су му ис пла ти ли 
гроф Ру мјан цов и Би блиј ско дру штво Вук је ра чу нао да 
ће му пре те ћи за до ма ћи жи вот, па је мо лио Ко пи та ра да 
им по тра жи по год ни ји стан с три со бе или ма кар с две и 
оста вом. Због оте жа ног кре та ња при жељ ки вао је квар тир 
на пр вом што ку, да ба са ма ци ни су уски или стр ми, те и да 
је бли зу Ко пи та ра да му он мо же до ла зи ти сва ки дан као 
и до та да (657). Вук жа ли што у Бе чу ни су ба са ма ци по пут 
оних у Пи те ру, про стра ни ји и ни жи, па би мо гао да ра чу на 
и на јеф ти ни ји сме штај на дру гом ка ту (662). Он мо ли Ко
пи та ра да се за у зме код ку ме Ма ри је Тир ке да она кр сти и 
Ми лу ти но ву се стру или бра та, те на ла же да ако де те „бу де 
ђе вој ка, гле дај те те јој на ђе ни те име Ми ли ца, ако ли бу де 
мо мак, а Ви му опет на ђе ни те ка кво Срп ско име н. п. Ран
ко, Ми лан, Ра ди во је, Ра до ван, Сто јан, Ста но је, Па ун итд.“ 
(657). Сву ма лу де цу ко ју је у Пе тро гра ду ви ђао с нај ве ћом 
је ра до шћу по ре дио са син чи ћем Ми лу ти ном, ми слив ши у 
се би: „Кад до ђем ку ћи, и он ће исто та ко тр ча ти и сме ја ти 
се“ (674). Ме ђу тим, то је био са мо сан, јер је 7. ма ја пи са ла 
Ана да му се кћер ка ро ди ла 10. апри ла, а да је већ су тра дан  
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њи хов син Ми лу тин за ме нио про ла зни жи вот веч ним.  
У на став ку пи ше да је Ма ри ја Тир ка би ла на кр ште њу и 
да су де вој чи ци да ли име Мицл, од но сно Ми ли ца, упра во 
она ко ка ко је он же лео (665–666). На ред ног да на и Јер неј 
Ко пи тар са оп шта ва Ву ку не ми лу вест да је Ми лу тин „био 
жр тва ње го ве бо ле сти“. С об зи ром на то да је Ву ко вом пр
во ро ђе ном си ну пре кра ти ла жи вот ту бер ку ло за, сма тра ло 
се и да је Вук бо ло вао од ко шта не ту бер ку ло зе. Ме ђу тим, 
та кве су прет по став ке од ба че не и утвр ђе но је да је он па
тио од ја ког ре у ма тич ног обо ље ња (Сре зњев ски 1987: 18). 

При мет но је да је из Пе тро гра да Вук до ма ће по сло ве 
свр ша вао и по ро дич не бри ге де лио ви ше с Јер не јом Ко пи
та ром не го са же ном. Осим то га што ни је хтео Ану до дат но 
да оп те ре ћу је по врх свих пат њи и бри га, Вук је о све му оп
шир ни је пи сао Ко пи та ру и због то га што је он пи сма чи тао 
на срп ском је зи ку, а Ани је са ста вљао са же ти ја пи сма, јер 
му је би ло те шко да пи ше на не мач ком ко јим ни је био овла
дао иа ко је већ пет го ди на био у Бе чу (669). Ву ков би о граф 
Го луб До бра ши но вић пи ше да „’гра ма тич ки ге ни је’, ка ко је 
Ко пи тар звао Ву ка, ни је, ре кло би се, имао до вољ но сми сла 
за уче ње је зи ка“ (1987: 16). Иа ко је Сре зњев ски за бе ле жио 
да је Вук до бро го во рио не мач ки и ру ски је зик (1987: 9), 
ипак је ви ше са вре ме ни ка за па зи ло да он ни је ни ка да до
вољ но до бро на у чио да го во ри не мач ки, и по ред то ли ко 
де це ни ја про ве де них у Ау стри ји. Ми ха и ло По лит Де сан чић 
ве ли да је Вук не мач ки знао до ста сла бо (1964: 145). Пре ма 
ка зи ва њу беч ког про фе со ра упо ред не лин гви сти ке и сан
скр та Фри дри ха Ми ле ра, ет но ло гу и пре во ди о цу Фри дри ху 
Кра у су Вук ни је знао ва ља но не мач ки: „Раз у ме вао је по све
ма сва ку, али ни је био вјешт из на ша ти ње мач ких зву ко ва, а 
мје шао би баш сми је шно ре че ни це и об ли ке беч ког на реч ја 
у књи жев ни слог. Уза све то не би га ру жно слу ша ти, јер му 
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по гле да ње би ја ше искре но и бе за зле но“ (1964: 211). Вук је 
„под рин ским на реч јем нем чао“ ка да га је 1861. у То пу ском 
су срео офи цир Си ни ша Бог да но вић, ко ји је са би рао и на
род не умо тво ри не (1964: 233). Пам ти се да је имао уз ре чи цу 
„Mein Gott“ (До бра ши но вић, Ма рин ко вић 1964: 113, 146, 
150, 207, 223).

Иа ко је Вук тро ме сеч ни бо ра вак (од 9. мар та до 7. ју
на) у Пе тро гра ду сма трао ве о ма успе шним, опет ни је био 
у пот пу но сти за до во љан, јер нај ва жни ји по сао, збо га ко га 
је и пред у зео пу то ва ње, ни је ус пео да за вр ши. Упр кос то ме 
што је сву да био до бро пре по ру чен и ле по при мљен, ни је 
до био ру ску пен зи ју. Уз про пу ште ну при ли ку оста вио је 
по сло вич ни ко мен тар: „Ко ће да бу де из Ири га, онај тре ба 
да је Ири жа нин“ (Караџић 1987пр.: 656, 670). Ни из да ва ча 
за пе сма ри цу ни је про на шао. Ко пи та ру је као раз лог на вео 
ду го тра јан по сту пак штам па ња: „Пје сна ри цу не мо гу ов ђе 
пе ча та ти, за што се пе ча та спо ри је, не го код Па тра Ми хла“ 
(662). Не ко ли ко срп ских на род них пе са ма пре вео је на ру
ски је зик Пе тар Пе тро вич Ге це, а по е та Жу ков ски био је 
њи ма оча ран и хтео је и он да их не ко ли ко пре пе ва (743). 

С до ста ку пље них књи га Вук је на пу стио град на Не ви. 
Пре ко Нов го ро да за се дам да на је при спео у Мо скву, ко ја 
се ди за ла као Фе никс, јер је се дам го ди на раније у ог њу до
че ка ла На по ле о на. Ка да је Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја 
бо ра вио у Ру си ји 1846. го ди не, он је у Пе тро гра ду ви део 
Ру са Ан ту на Бир ју ко ви ћа, ко ји је у ку ти ји ци чу вао ога рак 
оче ве ку ће ко ји је је ди но са чу вао по сле На по ле о но вог по
хо да. Си ма је жа лио и пла као што он по сле „па де ни ја Ср
би је“ 1813. ни је ни че га ус пео да са чу ва од сво је при лич не 
ку ће и оче ви не (Га ври ло вић 1911: 23–24). Си мин по бра тим 
Вук био је у Мо скви из у зет но при хва ћен. Ње га су до че ка
ли мо сков ски про фе со ри и мно ги уче ни љу ди, јер је он из 
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Пе тро гра да но сио се дам пре по ру ка, че ти ри од Алек сан
дра Ива но ви ча Тур ге ње ва, а три од дру ге го спо де (Караџић 
1987пр.: 682). Вук се он да вај као што ни је из Бе ча по нео ви
ше Рјеч ни ка. Већ их је у Пе тро гра ду по де лио три де сет, а да 
је имао и три сто ти не они би про шли као ал ва. Свој реч ник 
ви део је у Мо скви са мо код стат ског со вјет ни ка Ма ли нов
ског, ко ме је Срп ски рјеч ник с пре по ру ком за Ву ка по слао 
гроф Ру мјан цов. Ма ли нов ски је пи тао лек си ко гра фа „ка ко 
се зо ве срп ски хуŭ и ѣть, а кад сам му ја по ка зао у сло ва ру 
(ку рац и је ба ти), он се сми јао, а Ка лај до вић се чу дио, го
во ре ћи да њи хо ва цен зу ра не би до пу сти ла“. Ма ли нов ски 
је имао и Исто ри ју Јо ва на Ра ји ћа, Ру ко са вље ва Плу тар ха 
и Кур бец ков Срп ски сло вар. Ка да су упо ре ди ли је зик ових 
књи га са је зи ком Ву ко вог реч ни ка, они су се чу ди ли ка ко 
су би ли пре ва ре ни да је оно пр во био срп ски је зик (Ка ра
џић 1987пр.: 756). 

Ру ски ми ни стар пра во су ђа Дми три јев снис хо дљи во је 
до че као Ву ка и док су про шли у тре ћу со бу да сед ну по кло
нио му се де сет пу та, го во ре ћи да је за ње га тај дан до сто јан 
пам ће ња, јер има част да уго сти Ву ка Ка ра џи ћа за ко га су 
му пи са ла ува же на го спо да Тур ге њев и Ка рам зин. Пре ма 
оби ча ју Вук је јед ном ка рак те ри стич ном ре че ни цом опи
сао нео бич но ср дач ног до ма ћи на: „Дми три је ву има око 50 
го ди на (ако не и ви ше), али је здрав, и жи ви леп ше не го 
[цар] Алек сан дар у Пе тер бур гу“ (756). Пре ма Ко пи та ре вим 
пре по ру ка ма Вук је у Мо скви нај ви ше вре ме на про вео у 
Па три јар шиј ској би бли о те ци и у Ар хи ви ко ле ги је ино стра
них де ла, ис тра жу ју ћи и пре гле да ју ћи нај ста ри је ру ко пи се. 
На шао их је си ла зна ме ни тих ко је је про пу стио Јо зеф До
бров ски (682). Спи сак срп ских спо ме ни ка, ко ји се чу ва ју 
у мо сков ској Па три јар шиј ској би бли о те ци, Ву ку је по слао 
Кон стан тин Фјо до ро вич Ка лај до вич, за ко га Вук пи ше да 
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је млад чо век, ње го вих го ди на, да има нај ни жи офи цир ски 
чин и да је „си ро ма“, али да вр ло до бро зна ру ску исто ри ју и 
да од лич но по зна је ру ко пи се и оста ле древ но сти (675–678, 
756). Нај ста ри ји срп ски ру ко пис ко ји је Вук про на шао да
ти рао је из 1263. го ди не и пи сан је на Све тој Го ри. У Мо
скви је пре пи сао и нат пис са са бље Ђур ђа Бран ко ви ћа из 
1428. го ди не, ко ји је хтео да при кљу чи књи зи о нај ста ри јим 
сла вен ским ру ко пи си ма (685). По во дом те са бље пи сао је 
ар хи ман дри ту Авра му Бран ко ви ћу и пред ла гао му је да је 
от ку пи: „Про шав шег ље та ис тра жу ју ћи ја по Ру си ји ста ре 
Сла вен ске и Срп ске књи ге и ру ко пи се на шао сам у Мо скви 
са бљу ва ше га пра ђе да Ђор ђи ја Бран ко ви ћа I (оно га, што је 
зи дао Сме де ре во) [...] Њу је про шав ше га ра та на шао Ру ски 
ге не рал Туч ков у ору жни ци Пољ ско га кне за Рад зи ви ла; и 
сад је на про да ју у Мо скви у јед но га тр гов ца, ко ји иште за 
њу 80 ру ба ља. Ја ми слим да ни за ко га ни је при лич ни је да 
ку пи ову за Ср бље дра го цје ну ствар, не го За Вас“ (727).

На кон се дам на ест да на Вук се из Мо скве упу тио за 
Ки јев. Ус пут је био два да на у Ор лов ској гу бер ни ји, где је 
за пи сао не ко ли ко ру ских пе са ма из уста ру ских же на и де
во ја ка. Вук је ми слио да су то мо же би ти пр ве ру ске пе сме 
(и ре чи) ко је су за бе ле же не вер но ка ко на род пе ва и го во
ри (683). По сле 17 да на пу то ва ња при спео је у Ки јев, где је 
ха џи лук при вео кра ју, кла ња ју ћи се и це ли ва ју ћи све ти ње 
у древ ном сло вен ском све ти ли шту Пе чер ској ла ври (683; 
По по вић 1987: 119). Оту да је по сле не ко ли ко да на кре нуо 
на пут. За де вет да на сти гао је у Бе са ра би ју, у Ки ши њев, где 
се за др жао ви ше од јед ног ме се ца у ко ло ни ји срп ских уста
ни ка ко ји су ту из бе гли 1813. го ди не. Ма хом је за пи си вао 
ка зи ва ња бив ших уста ни ка ко ја је са би рао ра ди пи са ња 
исто ри је Пр вог срп ског устан ка. Је дан од пр вих ста ре ши на 
и вој во да уста нич ке Ср би је, Пе тар До бр њац, на при мер, 
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при чао је Ву ку ка ко је он 1807. го ди не у инат Ка ра ђор ђу 
по био два на ест тур ских по сла ни ка у Па ра ћи ну за ко је је 
Вожд на ре дио да се не сме та но про пу сте у Бе о град. По сле се 
из го ва рао да их је по био за то што су Ка ра ђор ђе, Мла ден и 
оста ле ста ре ши не у Шу ма ди ји уби ли и опљач ка ли оно ли ке 
Тур ке у Бе о гра ду без ње га (Ка ра џић 1969а: 62). У Ки ши ње ву 
се ми мо и шао са Си мом Ми лу ти но ви ћем. Ка да је Вук био 
на по ла пу та ка Бе чу, Си ма је до шао да оби ђе ро ди те ље у 
Ки ши њев (Ка ра џић 1987пр.: 699). Мај ка му је пре ми ну ла 
у но вем бру 1817. го ди не. Ту је про вео че ти ри го ди не, до 
сеп тем бра 1825 (Во ји но вић 1993: 17–18). И он је бо ра вио у 
дру штву еми гра на та, раз го ва ра ју ћи с њи ма за рад при пре ма 
за пи са ње пе снич ке хро ни ке о Устан ку. 

Из Ки ши ње ва је Вук по шао пре ко Мол да ви је и Вла
шке ка ко би у Ба на ту, Сре му и Сла во ни ји об и шао и опи сао 
срп ске ма на сти ре пре ма до го во ру са гро фом Ру мјан цо вом. 
Ме ђу тим, ка да је сти гао до Ја ша, на и ђе на ку гу. Пре стра вио 
се оку же ним гра дом, „где су сви ду ћа ни за тво ре ни и где се 
сва ки чо век бо ји дру го га“. Оту да се вра ти у Бо јан (Бу ко ви
ну) на ау стриј ској гра ни ци и ту је у ла за ре ту про вео де се так 
да на. У жи во ту ни је осе ћао ве ћу до са ду не го та да, да ни су се 
оте гли као ме се ци (Ка ра џић 1987пр.: 681–683). По што је у 
Бо ја ну од ле жао ка ран тин, стиг не пре ко Чер но ви це у Ла вов, 
ода кле је по слао Ани два де сет фо рин ти (684). Од Ла во ва је 
пу то вао до Бе ча по штан ским ко ли ма с кон дук те ром Шај бе
ре ром, ко ји је био Ву ков ком ши ја. Ста но вао је у Ланд штра
се код Ко метШтер на (Ка ра џић 1988пр.: 184). Пре Бр на, из 
Оло мо у ца, 8. ок то бра, на ја вио се Ани да сти же у не де љу 10. 
ок то бра у Беч око три ча са по сле под не. По же лео је за ру чак 
оце ђе ну су пу с пи рин чем и го ве ди ном и сос од па ра дај за и уз 
то ме до ви не (Ка ра џић 1987пр.: 688). Ме ђу тим, по вра так до
му био је тму ран. До знао је да ћер ка Ми ли ца, ко ја се ро ди ла  
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док је он био на пу ту, већ по чи ва на гро бљу крај бра та (По
по вић 1987: 120). Осим то га вра тио се без нов ца. Од 400 ру
ба ља 60 је дао за ко је ка кве ру ске књи ге, а оста ло су узе ли 
све „ки ри џи је, ан џи је и ме ан џи је“ (Ка ра џић 1987пр.: 686).

Вук се на Ис то ку за др жао ско ро де сет ме се ци. Ви део је 
Кра ков, Вар ша ву, Вил ну, Псков, Пе тер бург, Крон штат, Нов
го род, Твер, Мо скву, Ту лу, Ки јев, Ки ши њев у Бе са ра би ји, Јаш 
у Мол да ви ји, Чер но виц у Бу ко ви ни, Ла вов. Збра ја ју ћи Лу ки
ја ну Му шиц ком са мо знат ни ја ме ста, Вук до да је: „То су са мо 
ва ро ши и гра до ви, а ка мо ко је ка кве ка са бе, се ла и пу сти ње! 
Ви ди те ку да су ме мо је др ве не но ге од ни је ле!“ (686) На то 
му ши ша то вач ки ар хи ман дрит от пи су је: „Ви сте до и ста сла
вен ски аџиа!“, а за тим про ро ку је: „Учи ни сте чест не са мо 
гла ви но и тим др ве ним но га ма Ва шим, за ко је ће се – по сле 
смер ти Ва ши – јаг ми ти Му зе у ми срб ски“ (701). У про ду жет
ку пи сма он пред ла же Ву ку да опи ше пу те ше стви је да „на 
те на ни ми оста ли са здра вим но га ма – чи та мо“, па та ко ђе 
у ша љи вом то ну до да је: „Са мо се бо јим да Ва ша јо гу на ста 
ор то гра фи ја не от вра ти Срб ски чи та ју ћи пу бли кум од по ле
зног чте ни ја. – Зби ља! Ни сул’ Вам бо го ја вљен ском во ди цом 
по скро пи ли Ваш не ста шни и го ли ша ви Реч ник, спут ни ка 
Ва шег’ пре нег’ што су Вас пу сти ли у Па три јар шу Би бли о
те ку?“ (702). У ду ху Лу ки ја но вих за дир ки ва ња Ву ка су с да
ле ког пу та до че ка ле грд ње. У Кар лов ци ма, Но вом Са ду, Зе
му ну и оста лим кул тур ним цен три ма Угар ских Ср ба, Ву ков 
Срп ски рјеч ник био је на злом гла су. И пре не го што је ије дан 
при ме рак Ву ко вог Рјеч ни ка до спео у Зе мун про чу ло се да је 
књи га „без о бра зно спи са на, и ис по га ње на про стим ер це го
вач ким ди ја лек том“. Та кве гла со ве ши ри ли су не при ја тељ ски 
рас по ло же ни Кар лов ча ни и Но во са ђа ни (761). „Свуд (се) 
ху ли и ру жи Ваш сло вар“, збо ри Му шиц ки Ву ку 28. фе бру
а ра 1820. го ди не (746). У ми тро по ли ту Стра ти ми ро ви ћу  
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и ме ђу све штен ством под ње го вим ути ца јем Ву ков реч ник 
сте као је нај же шће не при ја те ље. Они су се око ми ли на но
ву ор то гра фи ју и са бла зни ли су се „ска ред ним“ ре чи ма ко
је је Вук, по угле ду на дру ге лек си ко гра фе, унео у реч ник. 
Не за до вољ ство је би ло то ли ко да је Ми тро по лит реч ни ке 
спа лио. Пре ма пи сму Ев ста ти ја Ми хај ло ви ћа па три јар ху 
Са му и лу Ма ши ре ви ћу 20. ок то бра 1867, „бла же но по чив
ши ми тро по лит Стра ти ми ро вић Ву ко ве Рјеч ни ке од го ди не 
1818. због јо те и са др жа ја ска ред них ре чи (бла го и зво лио) 
спа ли ти да ти“ (По по вић 1981: 45). Ми тро по лит је пре дао 
ог њу при мер ке реч ни ка ко је му је, као по ча сном пре ну ме
ран ту, Вук по слао из Бе ча. Тра го ви о па ље њу Ву ко вих књи
га на ла зе се у и пи сму кне за Ми ло ша, упу ће ном Ње го шу 
20. ок то бра 1836: „Има јед на рђа ва сек та, ву ков ска на зва на, 
ко ја ъ из ста вља, и још где ко ја из ме ње ни ја зах те ва, и све 
се бо јим да не бу де отров уче ни ја ове сек те и до у Цр ну 
Го ру, до сад сваг да чи сту и не вре ди му пре бив шу, при спео, 
а ако би то би ло, то би ми за и ста вр ло те шко и жао па ло, 
јер бо је до ста вер но по зна то да та сек та из о ста вља њем ъ и 
уво ђе ни јем не ка квог ј од во ди од пра во сла вја и при во ди к 
ри мо ка то ли че ству. (По знат ће вам би ти ку стос Ц. К. Би бли
о те ке, Ко пи тар, ри мо ка то лик, овај је та уче ни ја раз врат на 
дао Ву ку а Вук ву че ту ђу бу да ла шти ну не зна ју ћи ни шта 
ву че и ни на шта. Но ово, мо лим, са ми за се бе за дер жи те да 
не до ђе до не ча сти вих уши ју. Та је сек та и ов де по че ла би
ла исто уче ње рас про стра њи ва ти, но ја сам то у со гла си ју  
с Г. Ми тро по ли том Кар ло вач ким Стра ти ми ро ви ћем пред у
пре дио мно ге та ко ве књи ге у ва тру ба цив ши а мно ги је чи
та вим сан ду ком по ба цав ши“ (44–45).

По чет ком 1819. го ди не, под бла го сло вом ми тро по ли та 
Стра ти ми ро ви ћа, усле ди ла је при ја ва ше фу беч ке по ли ци је Јо
зе фу Седлниц ком про тив Срп ског рјеч ни ка. У њој се из ра жа ва 



144

БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ

бо ја зан да би ње го во да ље ши ре ње мо гло да бу де штет но 
по оби ча је и мо рал но вла да ње срп ске омла ди не, с об зи
ром на то да са др жи псов ке, бе стид не из ра зе и сти хо ве од 
ко јих би и од ра сли по цр ве не ли. Та кви са др жа ји, стра ху је 
до ста вљач при ја ве, до при не ли би рас пу ште но сти срп ског 
на ро да ко ји је у мо рал ном од го ју још мно го за о стао, а у тој 
књи зи мо гао би на ћи но ву по др шку. Да ље се за ме ра што се 
у Пред го во ру Рјеч ни ка го во ри о кар ло вач ком Ми тро по ли ту 
и што се по ми ње да је он са 300 фо рин ти по мо гао да се де ло 
штам па, а осно ва но се мо же прет по ста ви ти да Ми тро по лит 
ни је имао ни ка ква уде ла у ре дак ци ји Рјеч ни ка. Тре ба ло би 
се, пак, бо ја ти, на во ди се, да ће љу ди сла би јег ра су ђи ва ња, 
осла ња ју ћи се на чо ве ка ова ко ви со ког до сто јан ства, при
хва ти ти све што је са др жа но у Рјеч ни ку. У при ло гу ту жбе 
на ве де на су и на не мач ки пре ве де на не ка „ска ред на“ ме ста 
из Рјеч ни ка, као, на при мер, из ре ке и по ско чи це у ко ји ма се 
до ка зу ју упо тре бе гла го ла: је ба ти, је би ти се, је бу ца ти се.

Озбиљ но при сту пив ши при ту жба ма, гроф Јо зеф 
Седлниц ки, пред сед ник Вр хов ног по ли циј ског зва ња у Бе
чу, тра жио је из ја шње ње цен зо ра Јер не ја Ко пи та ра. Он је 
бра нио Ву ко во де ло. По во дом оп ту жби да је Рјеч ник ште тан 
по школ ску омла ди ну, Ко пи тар од го ва ра да Рјеч ник ни је ни 
јед ним сло вом озна чен као „књи га за на ста ву омла ди ни“, 
већ да он вер но пред ста вља срп ски је зич ки ин вен тар. При 
том он на во ди при мед бе и до ка зу је по гре шна до ста вља че ва 
ту ма че ња спор них ре чи. Та ко, на при мер, ве ли да је до ста
вљач при ту жби „ка рак те ри стич ну по сло ви цу“ – Је бао би 
гу ју у око, ко ја се у реч ни ку на во ди ра ди илу стра ци је упо
тре бе гла го ла је ба ти – по гре шно пре вео: Он ће Гу ју у око..., 
па за кљу чу је да ту не ма, да кле, по ме на о не ком чо ве ку ко ји 
би се звао Гу ја. За тим, твр ди да је на зна че ни гла гол је би ти 
у том об ли ку та ко упа дљи во и гра ма тич ки не ве ро ват но 
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упо тре бљен да је зах те вао до каз по мо ћу јед не ри мо ва не 
по сло ви це у ко јој је јед ни на упо ре бље на за две осо бе „раз
ли чи тог по ла, чи ја је по вер љи вост нео п ход на“, а ко ја у Рјеч
ни ку гла си: Ко се је би, ли је по се гле ди. Нај по сле на во ди да је 
ту жи лац пре ћу тао не ла год ни увод у ди ти рам бски сло бод ну 
по ско чи цу ка ко би ис па ло да је Вук из ми слио реч се ку ца ла 
као из го вор за упо тре бу сра мот ног гла го ла је бу ца ти се: 

Ој ти се ко, се ку ца ла!
Је си ли се је бу ца ла?
Ка ко би се је бу ца ла,
Кад још ни сам ни бру ца ла. 

(Ка ра џић 1966: 280; До бра ши но вић 1986: 32–42)

Стра ти ми ро ви ће во не го до ва ње због по ми ња ња ме ђу 
до бро тво ри ма Рјеч ни ка Ко пи тар не ту ма чи ње го вом бри
гом за мо рал па стве, већ су је том: „Би ло је, ме ђу тим, коб но 
што је Ми тро по ли тов ста ри не при ја тељ, кра љев ски са вет
ник Са ва Те ке ли ја, ста јао ис пред ње га са 500 фо ри на та, али 
за то ни су кри ви ни Вук, ни цен зор, а Ми тро по лит мо же 
мир не са ве сти да се уте ши што је Те ке ли ја од свог при ват
ног бо гат ства мо гао ви ше да дâ не го Ми тро по лит од ту ђег 
на род ног фон да“ (До бра ши но вић 1986: 40–41).

Лу ки јан Му шиц ки оба ве стио је Ву ка да је Кар ло вач ки 
двор пи сао Кон зи ли ју му у Пе шти ту жбу про тив ње го вог 
„Сло ва ра, со об штив ши му пр о стра ни из вод оне Ва ше по
га ни је и сви ња рие! Ха, ха, ха. – Ала ће кон зи ли ја ри бе чи ти 
очи, кад им се ме те на астал теп си ја пу на пи ча ка, пи зду ри
на, пи чи ца, ку ра ца, кур че ка ња, кур чи ћа“ (Ка ра џић 1987пр.: 
775). Због то га Ми тро по лит ни је са мо про га њао Ву ка, не го је 
ки њио и Му шиц ког, пре ба цу ју ћи му по ко зна ко ји пут ка ко 
Сло вар чи ни баш „чест Ши ша тов цу“. И у Пе шти су го во ри ли  
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про тив Му шиц ког „што је она ки гад у сло ва ру“. Пред Сте фа
ном Стра ти ми ро ви ћем Лу ки јан је ћу тао, али је Ву ка бра нио 
пред епи ско пом Јо си фом Пут ни ком. Хва лио је ње гов ра зум, 
оштро у мље, укус у ли те ра ту ри и не у мор ност у де лу. Али, 
на па да чи ни су по пу шта ли и ви ка ли су: „Ка кав ра зум, ка кав 
вкус!“, па су на во ди ли ин вен тар не при стој них ре чи, где се 
по ред про ка же них из ра за (ку рац, кур це ка ња, пи зда, пи зду
ри на) на шла и реч при че ша ло. Ње на упо тре ба у Рјеч ни ку 
илу стро ва на је ша љи вом при чом о Ери ко ји је до шао у цр кву 
да до би је при че ша ло (при че шће) и на вор њак (на фо ру), па 
су га као про стог и на ив ног на са ма ри ли ма на стир ски ђа ци. 
При че сти ли су га пу ном ча шом нај љу ћег сир ће та с же же
ном па при ком, а уме сто на фо ре до био је ба ти ну (1966: 667).

По ред то га што је Лу ки јан Му шиц ки че сто отво ре но 
ста јао у Ву ко ву од бра ну, он се и јав но из ја шња вао про тив 
Ву ко вог Рјеч ни ка. У од го во ру Ђор ђу Ма га ра ше ви ћу од 30. 
ја ну а ра 1819, ко ји га је оба ве стио о са др жа ју Рјеч ни ка, Му
шиц ки пи ше: „Жао ми је Ву ка и Ко пи та ра – нај ви ше чрез 
ума ле ние об ште пол зе – што су се та ко, као што ми пи ше те 
осра мо ти ли. Ја се чу дим Ко пи та ру, и ср дим се на ње га, што је, 
као Цен зор – оне сви ња ри је или сви њар ства до пу стио. Та ко 
ћу му и пи са ти. У ње го вој је ду жно сти, не до пу шта ти ни шта 
con tra bo nos mo res.“28 На осно ву тих са зна ња Му шиц ки је 28. 
ја ну а ра 1819. са ста вио епи грам „Серб ско ме Лек си ко гра фу 
(Ву ку Сте фа но ви ћу)“. Пи сао је про тив за зор ног Рјеч ни ка:

Ја ви се већ по ро жде ни је тво је, лек си ко гра фе
 Срб скиј! Уба во да, на лик на Сер бљи на јест, 
Али зашт’ по сла у свет ти го ло на го?
 За што га на у чи ти, свуд да про сти ре срам?

28 Про тив до брих оби ча ја (про тив при стој но сти).
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Те бе от ца по хва љу ју мно ги уљуд на, вку сна,
 Ал’ се че да твог, ве руј, гну ша ју сви.
Ни је ти Амор знаш да га ми лу ју дје ве;
 Сти дљи во ни је ти, да га приј ме у дом.
Мр го де се на ње га и от це ви, ма те ре љу то;
 Де ци у друж ство га, чуј, не пу шта ју от њуд,
Куд ти је при ста ло сад? Та зашт’ не по слу ша ме не?
 Гра ђан скиј ца ру је свет! Бе жи у при род ниј с њим!
Ил’ га епи ку реј ско ме друж ству не ста шном, или
 Јед ним фи ло ло гом дај! Де ци об у че но шљи!

(Му шиц ки 1938: 131)

На то је Јер неј Ко пи тар от пи сао Му шиц ком 16. мар та 
1819. го ди не: „Зар се реч ни ци пи шу за де цу? Ни ко не спре
ча ва да се на пра ви из вод за де ча ке. – Са мо зло на мер ни љу
ди и бу да ле мо гу да их ис тра же ме ђу 30.000; оне су об ра ђе не 
са озбиљ но шћу ко ју зах те ва ју та кве ства ри и ни је дан Не мац 
не би ту ни шта за ме рио“ (Рај ко вић 1950: 243).

И по том, 1821. го ди не, док је опре зно и дво лич но по
др жа вао Ву ко ву ор то гра фи ју, Му шиц ки је на ста вљао да 
ку ди не при стој ну ком по нен ту Рјеч ни ка. Јед ним нат пи сом 
тра жи Ву ку да очи сти реч ник: 

Не до пу сти, Сте ва но ви ћу, да т’ пре ба цу ју гад на!
 Има т’ Рјеч ник ти’ Гад на из ба ци за чест.
На чи сто по сле ти што т’ оста не, до стој но хва ле,
 Не ће ти са тр ти те зло бе, нит вре ме на зуб. 

(Рај ко вић 1950: 242)

Вук Ка ра џић је са бла жњи во од го во рио ар хи ман дри ту: 
„За рјеч ник мој ни је ми баш ми ло, што га гад ним на зи ва те 
[...] Но ја ћу ис пра ви ти то јан, али не као што Ви ве ли те, 
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за што ове све ри је чи да се пре штам па ју без и ка ка тол ко
ва ња ста ло би 500 f., а ја мо гу за ма ње пре штам па ти са мо 
оне ли сто ве, на ко ји ма је гад, па ето ти он да рјеч ни ка без 
кур ца и пич ке. Де де ко ли ко ће те ви да ти у по моћ, да очи
сти мо рјеч ник од га да? Не го Вас мо лим по кор но, да ми на
зна чи те све оне ри је чи, ко је ва ља из о ста ви ти из рјеч ни ка“ 
(Ка ра џић 1988пр.: 49).

Иа ко је Срп ски рјеч ник био же сто ко на па дан због бе
стид них са др жа ја, про ниц љи ви са вре ме ни ци сма тра ли су 
то са мо из го во ри ма, јер су у ства ри пра ви мо ти ви по ти ца ли 
из стра ха од при бли жа ва ња Ср ба ка то ли ци ма и Ау стри ји, 
те и од одва ја ња од пра во сла вља и Ру си је (До бра ши но вић 
1980: 104–105). На и ме, нај ви ше от по ра је иза зва ла Ву ко ва 
пра во пи сна ре фор ма, по гла ви то пре у зи ма ње у но ву азбу ку 
сло ва ј из ла ти ни це. Вук је то учи нио пр ви пут у Срп ском 
рјеч ни ку.29 Због јо те се упра во и во дио пе де се то го ди шњи 
пра во пи сни рат (1818–1868) (По по вић 1981: 28). У Пред
го во ру Срп ског рјеч ни ка (1818) Вук је но ви ну прав дао већ 
по сто је ћом слич но шћу ла ти нич них и ћи ри лич них сло ва, 
те и ти ме што су ла ти нич на сло ва грч ког по ре кла као и 
сло вен ска (1966: XI). Али, Ву ко ви ар гу мен ти ни су би ли ни
у ко ли ко до вољ ни и за до во ља ва ју ћи, па се на ње га гле да ло 
по пре ко као на оруж је у ру ка ма ка то лич које зу ит ске про
па ган де. Ка да је Вук са оп штио Лу ки ја ну Му шиц ком да се 
реч ник уве ли ко пе ча та и да су за вр ше на сло ва а, б, в, г, д, 
ђ, е, ж, з, и, ј, те да је на ре ду сло во к, спа зив ши сло вој ј, па 
до дав ши то ме још и но ва сло ва љ и њ, Му шиц ки је за пре
па шће но од го во рио: „За Бо га! Мло го је ре фор ме у едан пут! 

29 У срп ским ру ко пи си ма јо та се на ла зи и пре Ву ко ве пра во пи сне 
ре фор ме. Вук је ћу тао о то ме и твр дио је да је јо ту, због ко је је имао мно
ге не при јат но сти, узео из ла ти ни це. Ме ђу пр ви ма је За ха ри је Ор фе лин 
упо тре био сло во ј (По по вић 1981: 7, 10, 23).
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А пр о ми сли те, ка ко су про шли сви Re for ma to res? Те шко си 
Ва шим’ шта ка ма“ (Ка ра џић 1987пр.: 632). Слич но по ру чу је 
и Гри го ри је Гер шић: „Ако сад жи ви оста не те ду го умре ти 
не ће те.“ У пр о ду жет ку пи сма пре но си шта се у Кар лов ци
ма го во ри по во дом Рјеч ни ка: „’Вук прост, без ку сан, не слан; 
Ко пи тар ни срб ски не зна, ни сла вен ски, и ни је ви ше не го 
шест шко ла свр шио’ – Ово је усме на и пи сме на кри ти ка 
ов да шња“ (630). Ву ко ву ор то гра фи ју Јо ван Ха џић је на звао 
„бес ко ре ним јо тов ским пра во пи са њем“ и твр ди ће да ње
го ва азбу ка „ни шта дру го ни је но за ти ра ње ко ре на и по
ти ски ва ње к оста ре ло сти и сла бо сти па и при бли жа ва ње к 
про па сти и смр ти“ (По по вић 1981: 54, 56). У мно ге срп ске 
ку ће ду го ни је сме ла да уђе књи га с јо том (По лит Де сан
чић 2006: 38). О то ме збо ре и мно ге анег до те. Фран цу ски 
ди пло ма та Боа ле Конт пи ше да су му 1834. го ди не срп ске 
ста ре ши не го во ри ле: „Срп ски би се на род цео дао на би ти 
на ко лац, пре не го што би при стао да пи ше ла ти ни цом“ 
(1894: 21). У Ме мо а ри ма, Ја ков Иг ња то вић се опо ми ње бур
них рас пра ва о је зи ку, јо ти и де бе лом је ру: „У оно вре ме 
др жа ло се код де бе ло је ро ва ца да јо та сме ра на ’по шок че ње’ 
или ’по у ни ја ће ње’, да је јо та са мо реп за ’по ре пи ти се’, да 
је Вук – Вук Бран ко вић, и под ми ћен од Ме тер ни ха“ (1989: 
27). Та мр жња пре ма јо ти рас про стра ни ла се и пре ко Са ве 
и Ду на ва, па је и из Ср би је би ла ду го про те ри ва на. 

У је ку на па да Вук је об ја вио 1819. го ди не у Да ви до ви
ће вом За бав ни ку за го ди ну 1820. на род ну пе сму о „Кне зу 
Ива ну Кне же ви ћу (из пре ко Дри не из се ла По по ва) и До
брић ком ро бљу“ (1806), ко ју је за бе ле жио 1815. у ма на сти
ру Ши ша тов цу од Фи ли па Ви шњи ћа. Уз пе сму је до дао и 
не на сло вље ну би о гра фи ју Ива на Кне же ви ћа. Пе сма ве ли ча 
Кне же ви ћев под виг от ку па до брић ког ро бља 1806. го ди не 
од Ту ра ка и за вр ша ва се сти хо ви ма: 
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И то Иви ни ко не при по зна,
Ни Ива ну ко год за фа ли,
А ка мо ли да Ива ну пла ти. 
Иван не ће ни од ко га пла те.
Ива ну ће Ри стос Го спод пла тит’
Ка да Иван бу де на исти ни. 

(Ка ра џић 1986: 154–158)

У за вр шни ци пе сме Вук је чи тао Ви шњи ћев пре кор 
са вре ме ни ци ма због не за хвал но сти пре ма за слу жном су
на род ни ку, јер уме сто да до бро чин ство бу де на гра ђе но, 
ње му се од мах по от ку пу до брић ког ро бља по че ло „зло за 
до бро вра ћа ти“ и нај по сле је скон чао у си ро ма штву (1969в: 
13–14; Са мар џи ја 2006: 81–96). Го ди не 1844, у Тро је брат
ству и Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја је по све тио пе сму 
Ива ну Кне же ви ћу под на зи вом „Сем бе рац или вр ли на и 
на да Бо шња ка“ (2010: 41–65). Иа ко је Ми лу ти но вић био је
дан од нај о ба ве ште ни јих љу ди свог вре ме на, он не де ли Ву
ко ва са зна ња и не ла мен ти ра над не срећ ном Кне же ви ће вом 
суд би ном и људ ском не за хвал но шћу, не го пе сму за вр ша ва 
оп ти ми стич ки, ка ко би се, ина че, у из вор ни јем сми слу, мо
гли да про ту ма че и Ви шњи ће ви за вр шни сти хо ви. Из ме ђу 
оста лих, и овај по да так на во ди на по ми сао да би тре ба ло 
пре и спи та ти ве ро до стој ност Ву ко вих на во да у Кне же ви ће
вој би о гра фи ји, јер чи ни се да је Вук за пра во ма ње имао на 
уму кне за Ива на Кне же ви ћа, а да је ви ше ми слио и све до
чио о са мом се би. Он се он да на ла зио у уло зи Ива на Кне
же ви ћа, јер и по ред то га што је о соп стве ном ру ху и кру ху 
об ја вио две пе сма ри це, две пи сме ни це, реч ник, те упо знао 
Евро пу са Ср би ма, ње га опет су на род ни ци ру же и сра мо
те и при том не ма „пре би је не крај ца ре у ку ћи“ и умре ће 
од гла ди. Осе ћа ње не за слу же ног му че ни штва Вук је че сто  



151

МАЛЕ ПРИЧЕ О ВУКУ КАРАЏИЋУ

апо стро фи рао у пи сми ма при ја те љи ма, а се ћа ју ћи се тог 
вре ме на, ње го ва удо ви ца је го во ри ла: „Ви ше пу та ску пи 
се Ву ку му ка у пр си ма, па хо ће да сви сне, а ка што се опет 
по но сио овом бе дом, зна ју ћи да се му чи за род и за ње го ву 
ли те ра ту ру“ (Рај ко вић 150: 171). 

Оп шту по ви ку на Ву ков Рјеч ник до не кле су ре ла ти ви
зо ва ла при зна ња ко ја је Вук сте као на стра ни то ком 1819. 
и 1820. го ди не. Слав ни не мач ки књи жев ник и на уч ник Ја
коб Грим об ја вио је по зи тив ну ре цен зи ју Срп ског рјеч ни
ка у по зна том и углед ном не мач ком ча со пи су (Сто ја но вић 
1987: 172). Пе тро град ско сло бод но дру штво љу би те ља ру ске 
књи жев но сти до де ли ло је Ву ку Ди пло му у зва њу до пи сног 
чла на (Ка ра џић 1987пр.: 834). Цар ска ру ска ака де ми ја упу
ти ла је Ву ку сре бр ну ме да љу и три ста ру ба ља (829). Уче но 
Дру штво при Кра ков ском уни вер зи те ту иза бра ло га је за 
до пи сног чла на (Сто ја но вић 1987: 233). Ве сти о од лич ји ма 
до не ле су и Но ви не срб ске. Ву ков успех дво ја ко се ту ма чио. 
При ја те љи су се ра до ва ли. Оча јан због не пре ста ног пре ба
ци ва ња што је уго стио Ву ка Ка ра џи ћа Лу ки јан Му шиц ки 
ли ку је: „По сле Ка ра Ђор ђа и Ми ло ша Обре но ви ћа осве тла 
образ Сер бии Вук Сте фа но вић! Шта ће ре ћи Кар ло вач ки 
двор! Кар ло вач ки двор ја ни! Фру шко гор ци! Вос клик ни Ши
ша тов че! Не чи ни те би сра мо ту бив ши гост Вук, као што 
ти се ру га ју и сме ју мно ги не ра суд ни! Пе ча тај те што ско рие 
тре ћу част на род ни пе са ма и по ста ви те на њој све до би е не 
ти тле, и у пр кос и за инат свим ка лу ђе ри ма по све ти те мом 
име ну“ (Ка ра џић 1987пр.: 852). 

По не сен Ка ра џи ће вим европ ским ус пе си ма, али и тро
нут до ма ћом хај ком про тив ње га, из ве сни по е та с ини ци ја
ли ма К. П. С. ис пе вао је ње го вом азбу ком „Оду го спо ди ну 
Ву ку Сте фа но ви ћу, спи са те љу Рјеч ни ка срп ског, пе ва ну у 
Сре му на Ивањ дан“ и об ја вио ју је у Но ви на ма срб ским 
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(бр. 54). Де ло ве пе сме на вео је Љу бо мир Сто ја но вић у мо
но гра фи ји о Ву ку Ка ра џи ћу:

Ра до сти мо је сла ва. Тво ја, Ву че,
Узро ком је сте. У сво ја си до шао:
Сво ји Те свој ски до че ка ли ни су.
 Гр ле Те Ту ђи!
.....................................................
За то Те Сво ји го то во по сву да
Го не! Но сун це тр пи по мра че ње.
Со тим се те ши: Има, прем да ред ки,
 Кој’ма си сун це.
............................................................
Ве ли ки Му жу! та ко ду го пу туј!
При ме ру ту ђем сле до ва ће Сво ји;
Умре ће за вист, сла ви ће Т’ Род це ли,
 Име ком чу ваш!

Прет по ста вља се да се иза ини ца ја ла кри је име Пла то
на Ата нац ко ви ћа, про фе со ра Учи тељ ске шко ле у Сом бо
ру и по то њег бу дим ског епи ско па и пред сед ни ка Ма ти це 
срп ске (Сто ја но вић 1987: 234; Ни ко лић 1980: 12, 77–78). 
Мо ле ћи Ву ка Ка ра џи ћа да от кри је иден ти тет пе сни ка, Ва
си ли је Ва си ли је вић уз гред са оп шта ва и ка кве су ре ак ци је 
у Зе му ну по во дом по хвал не пе сме: „А шта се ов де о Ва шој 
Оди го во ри, сра мо та ми је да Вам пи шем, али не ка зна те! 
Плу тарх кад је чи тао ка зао је: ’Е то је он сам са ста вио, са
мо да се фа ли’, а ко ји су год из ње го ви уста, или од они, 
ко ји ма је ка зи вао, чу ли, ми сле да је та ко. До тле за вист до
пи ре!“ (Ка ра џић 1987пр.: 909). На ди мак Плу тарх сте као 
је зе мун ски про та Јеф ти ми је Ива но вић пре ма пр вој ча сти 
сво је књи ге, об ја вље не у Бу ди му 1809. го ди не, под на сло вом 
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Но ви Плу тарх или крат кое опи са ние слав неј ши љу ди сви ју 
на ро да од древ неј ши вре ме на до да нас. Он је био по знат по 
то ме што је оку пљао Ву ко ве про тив ни ке ко ји су по ње му 
на зи ва ни „плу та р шци ма“. Они су ши ри ли гла си не да је Вук 
„ис про сио“ при зна ња кад је „ту ма рао по Ру си ји“ (Сто ја но
вић 1987: 234).

Но, би ло је увек и оних ко ји су др жа ли Ву ко ву стра
ну. Спо ме ну ти Ва си ли је Ва си ли је вић зду шно се тру дио да 
већ та да у зе мун ске шко ле уве де Ву ков пра во пис (Ка ра џић 
1987пр.: 750). Шид ски па рох Аврам Па нић ја вио је Ву ку 
22. но вем бра 1821. да се ње гов „Сло вар јед на ко ру жи“ и да 
се на осно ву ње га за кљу чу је и о бу ду ћим Ву ко вим де ли
ма. Он га је за кла њао ко ли ко је мо гао и ње го ве је ку ди о це 
раз у ве ра вао, нај по сле им је и по ка зи вао у Но ви на ма срб
ским до са да шње по хва ле Ву ку, пак опет ни шта ни је вре
де ло (984). Про фе сор Гим на зи је у Но вом Са ду и ка сни је 
по кре тач Ле то пи са, Ге ор ги је Ма га ра ше вић, та ко ђе је био 
по др шка Ву ку. У ок то бру 1819. он је уве ра вао Ву ка да он у 
Но вом Са ду, осим не при ја те ља, има и по бор ни ка, исти на 
не мно го, али ни шта за то јер „со ву ља ге от све тло сти бе же“. 
Он ве ли да Ву ко ву стра ну др жи ко ли ко мо же и Па вел Јо
зеф Ша фа рик, зна ме ни ти сло вач ки сла ви ста, ет но граф и 
ар хе о лог, ко ји је те го ди не до шао у Но ви Сад за про фе со ра 
и ди рек то ра Гим на зи је. Уз гред му опи су је да је не дав но са 
оста лим про фе со ри ма и па тро ни ма Гим на зи је био на руч
ку код г. Кон стан ти но ви ћа. До ве чер њих ча со ва во дио се 
раз го вор је ди но о пи та њи ма срп ске ли те ра ту ре и је зи ка, 
о спи са те љи ма и о на чи ну пи са ња. Би ло је сва ко ја ких ми
шље ња и фрак ци ја. Јед ни су твр ди ли да тре ба пи са ти сло
вен ски, дру ги сла ве но серб ски, тре ћи срп ски, че твр ти да не 
тре ба ни шта пи са ти, а пе ти да тре ба при хва ти ти ма ђар ски 
је зик и њи хо ве оби ча је. Уза вре ла по ле ми ка, у ко јој се жуч но 
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рас пра вља ло, отво ре но и без ети ке ци ја, нај по сле се свр ши
ла без епи ло га, уз по кли че: „Дај да пи је мо, да Бог по жи ви 
на шег до ма ћи на“ (Ка ра џић 1987пр.: 695–696). У по ле ми ци 
из ме ђу Ву ка Ка ра џи ћа и Ми ло ва на Ви да ко ви ћа Ге ор ги је 
Ма га ра ше вић се ста вио на стра ну пр во га и кри ти ко вао је 
Ви да ко ви ћа и то под ту ђим – Ко пи та ро вим псе у до ни мом 
То ма Љу би бра тић (Ка ра џић 1968б: 494). 

Кра јем 1819. го ди не збио се за Ву ка Ка ра џи ћа зна тан 
до га ђај. У Бе чу је бо ра вио че шки сла ви ста Јо зеф До бров
ски, ко ји је ва жио за оца сло вен ске фи ло ло ги је. Он је у Бе чу 
штам пао сво ју Сла вен ску гра ма ти ку, од ко је је Вук мно
го оче ки вао јер, ка ко је твр дио, она не ће би ти за сно ва на 
са мо на са вре ме ним сло вен ским цр кве ним књи га ма не го 
ће се те ме љи ти и на нај ста ри јим ру ко пи си ма и би ће „сви
је ћа с ко јом ће мо се нај бли же мо ћи при ку чи ти к Ћи ри лу 
и Ме то ди ју“. Већ прет ход но Вук је ис ка зао ин те ре со ва ње 
за ста ре сло вен ске ру ко пи се. Тог ле та ис тра жи вао их је у 
Мо скви, а ве ро ват но да је и при ли ком оби ла ска фру шко
гор ских ма на сти ра 1816. го ди не, у дру штву са Сте фа ном 
Жив ко ви ћем и ро ђа ком Сав ком, пре гле дао рас по ло жи ве 
ру ко пи се. При жељ ки вао је да се до мог не и ср бу ља, ко је је 
љу бо мор но чу вао ми тро по лит Стра ти ми ро вић у Кар ло вач
кој би бли о те ци. Осим то га, на ме ра вао је и да штам па књи гу 
нај ста ри јих „сла вен ских ру ко пи са“. Сто га је он с ве ли ким 
уз бу ђе њем и оче ки ва њи ма до жи вео су срет са, ка ко он пи
ше, „па три ја ром Сло вен ско га је зи ка“. С дру ге стра не, Јо зеф 
До бров ски по зна вао је Ву ка Ка ра џи ћа пo чу ве њу. Он је још 
1815. го ди не ђа ци ма у Пра гу чи тао ње го ву Пје сна ри цу (Ка
ра џић 1987пр.: 218). О не за бо рав ном су сре ту ко ји се збио 
на Све тог Аран ђе ла у до му Ди ми три ја Да ви до ви ћа Вук Ка
ра џић је по све до чио: „Кад сам га угле дао ко ли ка је мо ја ра
дост би ла што сам ви ђео До бров ско га, још је ве ћа по ста ла,  
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што сам у ње му, мје сто ка ква тр бу ша ста и буц ма ста и ма
ло по гу ре на ка лу ђе ра, угле дао су ва и ви со ка стар ца, ко ји 
упра во ко ра ча, као ка кав мо мак од јед не тре ћи не ње го ви 
го ди на, и ко ји би још мо гао кла де пре ска ка ти с бар ја ком у 
ли је вој ру ци, а са ша ром у де сни ци!“ До бров ски, Ко пи тар, 
Да ви до вић и Вук про ве ли су у раз го во ру о срп ском и сла
вен ском је зи ку од по дне ва па до по ла но ћи. Вук ни је мо гао 
до вољ но да се на чу ди ка ко је До бров ски у пр сте знао сло
вен ску ети мо ло ги ју. „Те шко би чо век на шао ка кву ри јеч“, 
ве ли Вук, „ма кар ко га Сла вен ског на реч ја, за ко ју он од ма 
не би мо гао ка за ти од ку да је по ста ла, н. п. на ше не мој, он 
је од ма ка зао, да ни је од не мој, не го од не мо зи!“ (Ка ра џић 
1968б: 93). Прем да су ве ро ва ли опет су се чу ди ли от куд се 
то з из о ста ви ло! Ка да по сле не ко ли ко да на узме Вук да у 
мо сков ском ча со пи су Вјест ни ку Евро пе про чи та по го вор 
к Остро ми ро ву је ван ђе љу из XI ве ка он на ђе по твр ду: „То 
не мо зи зазърѣти мънѣ грѣшъно моу“. Био је убе ђе ња да не 
по сто ји чо век на све ту ко ји је знао ка кав је зик та ко до
бро као што је До бров ски знао сло вен ски. Из ме ђу мно гих 
пи та ња ко ја су пре тре са ли и на ко ја је До бров ски да вао 
не по гре ши ве од го во ре они се ни су ипак у све му сло жи ли. 
Вук је сма трао да су Ру си е у мно гим ре чи ма про ме ни ли у 
я, на при мер од кнезь, кле тва, име, сѣме, они су на чи ни ли 
княаз, клятва, имя, сѣмя итд. До бров ски је твр дио да то ни је 
исти на, не го да су Ср би доц ни је про ме ни ли я у е, а да је од 
ста ри не у срп ским сло вен ским књи га ма би ло княаз, клятва, 
имя, сѣмя. У ви ду пи сма при ја те љу Ди ми три ју Фру ши ћу 
Вук је об ја вио чла нак 1821. го ди не у Но ви на ма срб ским у 
ко ме је обра зло жио сво је ми шље ње ко је је по том при хва
ће но као ис прав ни је (Ка ра џић 1968б: 93–102; 1987пр.: 733). 
По што је Гра ма ти ка од штам па на, До бров ски се вра тио у 
Праг. О ње го вом од ла ску из Бе ча Вук оба ве шта ва Лу ки ја на 
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Му шиц ког. Пи ше му и то ме да је он мно го по ла гао на то да 
Му шиц ки пре ве де Гра ма ти ку на сло вен ски или још бо ље 
на срп ски је зик. А он да по све иро нич но ис ка зу је раз о ча
ра ње ти ме што је та ствар ипак са свим про па ла, јер као и у 
ње го вом Рјеч ни ку и „у њој има га да; је бем и јеб сти! Ште та! 
на гр дио књи гу! па још ар хи ман дрит!! па још ова на гр ђе на 
и гад на гра ма ти ка ко шту је 5 фо рин ти. Те шко Шми ту си
ро мау! Док сви јет чу је од Ср ба, ка кав је гад у књи зи, та ко 
не ће ни за пи та ти за њу“ (Ка ра џић 1988пр.: 49). 

Осим са Јо зе фом До бров ским, у на ред не две го ди не 
Вук је ан га жо ва но по ле ми сао о је зи ку и о ли те ра ту ри са 
мно гим са вре ме ни ци ма и то јав но у Но ви на ма срб ским, а 
и у лич ни јем об ли ку пу тем пре пи ске. Кри тич копо ле мич ке 
са ста ве пот пи си вао је псе у до ни мом Не над Нов ко вић. Чак 
је био на у мио да при ку пи члан ке и да их об ја ви у по себ
ној књи зи ко ју је на сло вио За бав ник за срп ске спи са те ље 
(Ка ра џић 1987пр.: 760). Ни је ште део ни ти при ја те ље – Па
вла Со ла ри ћа и Пла то на Ата нац ко ви ћа, ко ји се крио под 
псе у до ни мом Ста ни мир Жив ко вић. Му шиц ког је у ша ли 
упо зо рио да он не уме да хва ли, не го да зна са мо да ку ди и 
да се под сме ва, па до да је: „Ако же ли те од при ја те ља не при
ја тељ ску ре цен зи ју на Глас на ро до љуп ца, а Ви ми по ша љи те 
јед но фр таљ че ли је пе ста ре и чи сте Ши ша то вач ке (или ка
лу ђер ске или на ма стир ске) шљи во ви це, па ће те ви ђе ти ка ко 
се ре цен зи ра“ (709). За ни мљив је од зив имао чла нак (Но ви
не срб ске, мај, 1820) по во дом књи ге И. М. Шре ка Све мир на 
исто ри ја (Бу дим, 1820), ко ју је пре вео на срп ски је зик Јо ван 
Бе рић, над зор ник срп ских шко ла у Угар ској. Осим је зич ких 
и пра во пи сних при мед би Не над Нов ко вић је за ме рао и то 
што из та кве књи ге де ца тре ба да уче са мо ту ђу про шлост, 
а да у њој не ма ни ка квог по ме на срп ске исто ри је (Ка ра џић 
1968б: 55–58). Хва ле ћи ре цен зи ју, Ге ор ги је Ма га ра ше вић  
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из ве шта ва Ву ка и о не ким за ни мљи вим ре ак ци ја ма из 
књи жев ног Но вог Са да: „Тре вио се ју чер, кад сам Но ви
не до био код ме не [Милован] Ви да ко вић, и чи тао сам све, 
мо рао је слу ша ти, мо рао је одо бри ти, јер му ни сам ка зао да 
је [Ненад] Нов ко вић пи сао до тле, док све про чи тао ни сам. 
’Ле по је, ве ли, све, ње го ва су при ме ча ни ја до бра, не го му 
ор то гра фи ја не ва ља’. – Изи ђем по сле на шег ду гог код ку ће 
пре пи ра ња на пи ја цу, сед нем код Гру ји ћа на клу пу, ал ето 
ти ста рог Ву ја нов ског, ка жем му ја шта у Но ви на ма има, и 
на ње го во зак тев ње чи та ти поч нем. ’Ха! ве ли, то је до бро! 
Баш ва ла оном, ко је то на пи сао. По ор то гра фи ји су де ћи, 
би ће Вук. Да ни сам стар, и да ми ни је труд но пи са ти, сам 
би му јед но пи смо пи сао, бла го да рио, и опо ме нуо, да ни ког 
не про пу сти, да га не из че шља’. Тек он то го во ри, до ђе [Га
ври ло] Бај че вић. Он опет поч не [Јо ва на] Бе ри ћа бра ни ти, 
а ни шта не успе“ (Ка ра џић 1987пр.: 803).

Пре ма кри тич ким оштри ца ма издвајају се по ле ми ке 
ко је је Вук Ка ра џић во дио са Гри го ри јем Гер ши ћем, ди рек
то ром срп ских на род них шко ла у Сре му, Хр ват ској и Сла
во ни ји, ко ји је пи сао под псе у до ни ми ма Ста рац Куц ка ло, 
Бла го је Штип ка ло вић и Јо ван Ра ни то вић. Ге ор ги је Ма га
ра ше вић, ко ји је ре дов но из ве шта вао Ву ка о ре ак ци ја ма 
чи та ла ца у Но вом Са ду, за хва љу је 16. ју ла 1821. го ди не „што 
она ко Куц ка ла на са пу ни сте, Бог нек вам пла ти. Ја Вам са мо 
ср дач но Хва ла (ва ла!) ре ћи мо гу. То је одав на ста рац Куц
ка ло са сво им Штип ка ло ви ћем за слу жио. Пра во за и ста го
спо дар Ми лош ве ли: ’не ма ни шта без Ро мо га!’“ (902) И Лу
ки ја ну Му шиц ком се до па да ју од го во ри ко је је Вук упу тио 
свим сво јим ре цен зен ти ма у члан ку „Не ко ли ко ри је чи мо
јим ово го ди шњим ре цен зен ти ма, а осо би то Бла го ју Штип
ка ло ви ћу и Стар цу Куц ка лу“ (Но ви не срб ске, 1821, 49–51, 
с пот пи сом Вук Сте фа но вић). Јед но вре ме но он сма тра да је 
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спрам Штип ка ло ви ћа пре те рао: „Баш сте Ера! Сад Вам ни
ко не ће сме ти ви ли ца скла па ти“ (972). Тим по во дом Вук се 
по кај нич ки огла сио, па је за мо лио Му шиц ког да га по ми ри 
с њим, јер се он и сам чу ди ка кав је то ђа во на вео Гри го ри ја 
Гер ши ћа, ко га он ина че по шту је, да уда ри на ње га. Сум ња 
да је то ма сло про те Јеф ти ми ја Ива но ви ћа, јер је до чуо да 
су има ли не ко за се да ње про тив ње га (Ка ра џић 1988пр.: 49). 
На то му Му шиц ки 17. фе бру а ра 1822. од го ва ра нат пи сом 
ко јим ми ри Ву ка и Штип ка ло ви ћа:

Чуј те, Сте ва но ви ћу, и Штип ка ло ви ћу! да ми вла да
 Оћу, међ ва ма мир: ја ки сте, љуб’те се сад.
Со јуз дру же стве ни тре ба књи же ство срб ско.
 Нужд но је бо ри ри с’, да! Леп је ал’ међ бра ћом мир.“ 

(Караџић 1988пр.: 65)

Ме ђу тим, за хлад не ли од но си ни су се ни ка да по пра
ви ли и ме ђу њи ма је за сваг да пре ста ла пре пи ска. Вук је 
у ја ну а ру 1823. го ди не био у Кар лов ци ма и та да је био на 
руч ку код Гри го ри ја Гер ши ћа (161). 

У ра ту за срп ски је зик и пра во пис Јо а ким Ву јић био је 
је дан од пр вих и нај ва тре ни јих Ву ко вих про тив ни ка. Ви ше 
га је пу та оштро исме вао и кле ве тао. Чла нак под на сло вом 
„Критика и остра про те ста ци ја Пи сме на Де бе ло га Је ра (ъ) 
и Тан ко га Је ра (ь) про тив Кур таХе роШи јач ке Грам ма ти ке 
Г. Ву ка Сте фа но ви ча“ об ја вио је у Но ви на ма срб ским, у Бе чу 
1821. го ди не (Ка ра џић 1968б: 503–507). Пи сан у де се тер цу, 
Ву ји ћев по ку шај под сме шљи вог освр та на Ву ков Срп ски 
рјеч ник са Срп ском гра ма ти ком пред ста вљао је по че так 
њи хо вог не при ја тељ ства. Ра ди илу стра ци је на во де се фраг
мен ти оп шир не и нео бич не ру га ли це: 
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Ал ти је то Гра ма ти ка слав на, 
Као цр на Лон чи на нео пра на;
Мом че Ву че, јесл при све сти био;
Кад си ју као што ве лиш гра дио?
[...] Пак ка ко во ти је ово (ђ) пи смја?
Ва ља да му е ска ка вац имја:
Ти ње га упо тре би за те бе,
Јер бо ми га ба ца мо од се бе;
Ми има мо на ше ћерв (ћ) пи смен це,
По зна то код вас сви ју имен це;
С ко им све оно спи сат мо же мо,
Што ти ми слиш, да ми не мо же мо.
За то твог Ска кав ца упо тре би,
У Тур ску га Гра ма ти ку све ди,
Ка ко рав но у Ар на ут ску,
Хе роШи јач ку и Та тар ску;
А не мои га у Серб ску ме ша ти,
Ка ко пу то о ло тру зве ча ти.
[...] Ни је тво ја Грам ма ти ка Серб ска,
Но она мо ра би ти ши јач ка;
Јер бо Серб ска има сва пра ви ла,
И сва ко му Сер би ну от већ ми ла:
Ка ко што је брат Ви да ко ви ча,30

Серб ског Љу бе зни ка и де ти ћа.
[...] Серб ска има сва тол ко ва ни ја,
Всех ча сти сло ва из ја сне ни ја:
[...] Ти тво ју из ме ша као са ла ту,
Му те ћи ка ко пи јан по бла ту

30 Јо а ким Ву јић по ми ње Серб ску Гра ма ти ку Ми ло ва на Ви да ко ви ћа 
за ко ју пи ше да је још у ру ко пи су услед не до стат ка сред ста ва за штам пу 
(Ка ра џић 1968б: 505).
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[...] А на те бе Чо ба ни на ви чу:
Што си Чо бан ски Штап оста вио,
А лаг ког се пер ца при хва тио;
[...] Ти Ви да ко ви ча на са пу ни,
Бљу во ти на ма га ти на пу ни;
Јо ште к то му и Спи са те ље дру ге,
[...] Јо ште чу ди мо се и Ко пи та ру,
При двор но му Би бли о те ка ру.
Да се он баш с то бом упу стио,
Ши јач ки пи са ти упу тио...“

(Ка ра џић 1968б: 503–507;  
Рај ко вић 1950: 159–160, 262)

Од го вор у До дат ку Но ви на ма срб ским 1821. го ди не Вук 
је по чи њао по сло ви цом: „’Ка ква је ду пља, још до бре че ле 
из ли је ћу’. Је ро ви бу ду ћи нај стра жња сло ва (или слу ге сло
ва) мо гу ли што па мет но из ми сли ти и ка за ти?“ Го не та ју ћи 
иден ти тет ау то ра сти хо ва не кри ти ке, Вук га у про ду жет ку 
под сме шљи во на зи ва „пре вод чи ком“ (Ка ра џић 1968б: 61–62; 
1965а: 139). На то је Ву јић од го ва рао: „Бо ље је би ти и пред
вод чик не го ли пре пи са тељ сле пач ких пе са ма, ка ко што је 
г. Вук, за што он сам ни је пе сме из ње го ве гла ве са ста вљао, 
или ти с дру гих чу же стра них је зи ка пре во дио, не го за слеп ци 
и сле пи ца ма уз гу сле пе сме са мо пре пи си вао [...], а та ко во 
дје ло мо же ра ди ти и сва ки гу шчар, пра шчар, чо бан, го ве дар, 
чи кош и сва ки онај ко ји год зна де серб ски по ње што чи та ти и 
пи са ти. Оба че је дан пре вод чик за слу жу је да ле ко и пре да ле
ко ве ћу сла ву и по хва лу. За то је дан пре вод чик од јед ног пре
пи са те ља [...] то ли ко да ле ко од сто ји ко ли ко год не бо од зе
мље“ [...]. Ни зом увре дљи вих епи те та Јо а ким Ву јић у на став
ку опи су је Ву ков Рјеч ник и на во ди да је он „са свим га дан, 
ру жан, смр дљив, бе сти дан, беш ча стан, сра мо тан, не слан,  
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со бла зни те лан, бу дал каст, луд и без о бра зан ка ко год и ње
гов слав ни спи са тељ“. Сто га ве ли да и реч ник и гра ма ти ка 
и све дру го тре ба да се „у др ве не по ја ке хра сто ве ко ри це 
за јед но све же, пак све [Вуку] и о те ме и о нос олу па и окр за“.  
И још до да је да Ву ка тре ба „цје ли серб ски на род ка ко јед но га 
ру жно га ско та (да) по пљу је и на ба ти на“, јер све што је Вук 
ра дио не са мо да не ва ља ни шта, не го је и штет но, уби тач но, 
отров но. „За то, да кле, љу бе зни Сер бљи мо ји и бра ћо мо ја, 
бе жи те од не ча сти во га Ву ка! Бе жи те од ње го ве че мер не, ху
де и жа ло сне гра ма тич ке на у ке ка ко год од отро ва не ку ге! 
И не слу шај те што он, ка ко је дан фан та ста, бу да ла, де дак и 
су јет ни пре ле сник, лу па и че гр ће.“ Још к то му Ву јић ка сни је 
ни же по гр де: „Нај бе зо бра зни ји и нај злоб ни ји го спо дин Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић, Дроб њак из Пет ни це, ти фло зо ви је 
док тур, ка ли ку ти че ски ко ко ши ју краљ; од бун де ва, јур ге та 
и ти ка ва без се ме на ка ва љер; ар ка ди че ска мар ва с ду гач ким 
уши ма и лав ском ко жом ду ло сас; зе ле назлоб на, за ви стљи
ва, па ко сна, хе га ва и кром па ва ма ска ра; сле па ца и сле пи ца 
бу љукба ша; с ле пих, ша ре них ту ђих пти ца пер ци на ки ће ни 
цр ни га вран; над кор ња ча ма и жа ба ма ћор де либа ша; сле
пач ких пе са ма пре пи са тељ, од гу са ла ка пел мај стор, слав ни 
зе ле ни жа бац; с пе ру шка ма, ли си чи јих ре по ви и пра пор ци 
на ки ће ни сва тов ски ча ушба ша; му дри зве кан, де декба ша, 
ћор до музба ша, ду млекбо стан џиба ша и про чих во сточ но, 
ин ди јан скотур скота тар скока ра вла шкоци ган скоши јач
кођо рде лиђа урол ди име на има лац, ужи ва лац, пра сац, 
ба ла вац...“ (1964: 43–44).

Ву ји ћев под сме шљи ви чла нак у де се тер ци ма Вук је чи
тао у Ср би ји у ко јој се об рео из крај ње ну жде. Ка да је што 
зло би ло пи са но о ње му у срп ским и не мач ким но ви на ма 
оно су зна ле и слу ге и слу шки ње у Кра гу јев цу, а ка да је за 
Ву ка пи са но што до бро оно је Ла зар То до ро вић, ко ло во ђа 
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Ву ко вих не при ја те ља у кра гу је вач ком ко на ку кне за Ми ло ша, 
скри вао од Кне за, Ву ка и дру гих да не чи та ју. Та ко је, жа ли 
се Вук, но ви не чи тао са за ка шње њем и по не де љу да на, а 
мно ге су оста ле и „не ча ће не“ (Ка ра џић 1988пр.: 88). Из Бе ча 
за Ср би ју Вук Ка ра џић је по шао 3. ју ла 1820. го ди не. Ус пут 
је Бо ра вио у Бу ди му где се са стао с Јо ва ном Бе ри ћем и с 
ње го вим мла ђим бра том Па влом, за тим с Јо ва ном Вит ко
ви ћем и Уро шем Не сто ро ви ћем. Код Јо ва на Бе ри ћа је ру чао 
на Ивањ дан и од ње га је до био пе сму о Пре дра гу и Не на ду. 
У ње го вом до му ви део је и гу сле и о то ме је за пи сао: „Го спо
дин Бе рић исти на не зна уда ра ти у гу сле, не го и је са мо из 
љу ба ви к на род ним пје сма ма на шим обје сио у сво јој со би“. 
Вук то ис ти че, јер „дру ги би се љу ди вр ло сти ди ли сле пач ке 
гу сле у сво јој ку ћи обје си ти“. У Сре му, Бач кој и Ба на ту Вук је 
ви ђао гу сле је ди но „у сли је па ца“ од ко јих мно ги „не пје ва ју 
пје са ма, не го са мо бо го ра де уза њи“ (1975: 559). Прем да је 
Бе ри ћев пре вод Шре ко ве Све мир не исто ри је кри ти ко вао 
под псе у до ни мом, Вук је ипак по до зре вао од ре ак ци ја свог 
до ма ћи на. Ме ђу тим, по твр ди ла су се Спи ри на са оп ште ња 
да се Бе рић ни ма ло не ср ди на Нов ко ви ћа не го ка же: „Та ко 
и јест; ја о том ни сам ни ми слио.“ А ни Вит ко вић не за ме ра 
Нов ко ви ћу, већ по вр шном уред ни ку Ди ми три ју Да ви до ви
ћу што ни је ко ри го вао текст ка ко тре ба, на шта му је овај 
од го во рио: „За што, ве ли, ми не ма мо то ли ко вре ме на, да пи
шу ћи ми сли мо о сва кој ре чи као и Ви“ (Ка ра џић 1987пр.: 
815). Мо же би ти и да се за ни мљи ва анег до та од но си на ову 
по се ту Ву ка Ка ра џи ћа Јо ва ну Бе ри ћу. Јед ном је Вук био у 
по се ти код Јо ва на Бе ри ћа у Бу ди му. Утом је Бе ри ћу дошао и 
ста ри Ла за ре вић, бив ши пе штан ски тр го вац, ко ји ни је лич
но по зна вао Ву ка. Бе рић је био вр ло ша љив, а знао је ка ко 
„пра во слав ни“ Ла за ре вић ми сли о Ву ко вој азбу ци. Бе рић 
за пи та стар ца: „А што би сте ви ура ди ли Ву ку за ње го во ј?“ 
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Ла за ре вић ни је ду го пре ми шљао не го, зна ју ћи да Вук има 
са мо јед ну но гу, од го во рио је од луч но: „Ја  бих му и ону дру
гу но гу пре био“. Бе рић уда ри у смех, а Вук по ви че у ша ли: 
„Та не мој те за бо га, он да не ћу мо ћи хо да ти“. Сад Ла за ре вић 
по гле да Ву ка по бли же, па ви де ћи код ње га др ве ну но гу, по
цр ве ни, па он да про му мла: „Е, шта ћу вам ја, не мој те нам у 
цр кву ди ра ти“ (Су бо тић 1964: 65–66).

Ка да је био у Ва ра ди ну до шли су из Но вог Са да да га 
ви де про фе со ри, ње гов при ја тељ Ге ор ги је Ма га ра ше вић и 
Па вел Јо зеф Ша фа рик с ким се та да упо знао и ко ји му се 
вр ло до пао. У Кар лов ци ма пак су срео се с про фе со ри ма 
Ја ко вом Гер чи ћем, Гри го ри јем Ла зи ћем и с већ по ми ња
ним ди рек то ром Гри го ри јем Гер ши ћем, с ким ће Вук на
ред не го ди не от по че ти жу стру по ле ми ку у Но ви на ма срб
ским. Они су ста ја ли и раз го ва ра ли око по ла са та ис пред 
Кар ло вач ке гим на зи је. Утом се оку пи ло око пе де сет ђа ка 
чи ју је ра до зна лост по бу ди ла Ву ко ва по ја ва. Је дан ве ли: 
„Ево Ву ка!“ Дру ги пи та: „Је ли то Вук?“ Сти гав ши у Зе мун, 
Вук је пи сао Ко пи та ру да је по пу ла ран ме ђу кар ло вач ким 
гим на зи јал ци ма, а да се и у Зе му ну на хо ди до ста њи хо
вих след бе ни ка, па је оп ти ми стич ки за кљу чио: „Пар ти
ја на ша сву да ра сте и на пре ду је“ (Ка ра џић 1987пр.: 815). 

Из Зе му на ни је од мах пре шао у Бе о град, јер је че као 
по зив кне за Ми ло ша. Та мо је при спео тек кра јем ју ла, а у 
Кра гу јев цу је био 4. ав гу ста 1820. го ди не. Вук ве ли да је ужи
вао де вет ме се ци Ми ло ше ве љу ба ви и ми ло сти то ком бо
рав ка у Ср би ји ко је је пре те жно про вео у Цр ну ћи и у Кра гу
јев цу. Про тив ни ци су оп ту жи ва ли Ву ка да је био при вр жен 
кне зу Ми ло шу је ди но из ин те ре са. Јо ван Ха џић се по зи
ва и на то бо жње Ву ко во при зна ње: „Мо ја је глав на ствар 
мој ин те рес“. Ве ро до стој ност из ја ве јем чио је по твр да ма 
дво ји це углед них све до ка – Ла за ра Ар се ни је ви ћа Ба та ла ке  



164

БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ

и Ђу ре Ми лу ти но ви ћа Цр но гор ца (Ка ра џић 1969а: 344). 
Ме ђу тим, иа ко је но вац био је дан од пре те жни јих мо ти
ва ипак Вук ни је био обич на ма ми па ра, већ је он у ве зи с 
кне зом Ми ло шем имао ду го роч ни је и сло же ни је пла но ве. 
На ме ра вао је да про стог Кне за опле ме ни ка ко би Ср би ја 
до би ла про све ће ни јег вла да ра, по пут Кар ла Ве ли ког или 
Пе тра Ве ли ког. По до ла ску у Ср би ју 1820. го ди не Вук се 
за но сио ми шљу да на у чи Кне за да чи та и пи ше. Хтео је 
чак да са мо за ње га са ста ви не ко ли ко књи га ко је ће он у 
бес по сли ци да чи та. Вук твр ди да је он чак Ми ло ша ко је
ка ко и на го во рио и да је он по чео јед ну не де љу учи ти да 
чи та (1969в: 193–194). Вук је већ прет ход но имао из ве сних 
ис ку ста ва у опи сме ња ва њу. Он је из Мо скве до нео књи гу 
штам па ну још 1786. го ди не ко ја се зва ла Абе ве га Ру скихъ 
су евѣрi й. Пре ма тој књи зи, твр дио је Вук, мо гу се и срп ска 
сло ва на зи ва ти: а, бе, ве ге, де, ђе, а она су сто пу та лак ша за 
уче ње не го сло вен ска: аз, бу ки, вје ди, гла го ле. У при лог то ме 
ис ти цао је при мер Ми лен ка Стој ко ви ћа, бив шег ко ман
дан та По жа ре вач ке на хи је. Он је у По ре чу за вре ме Пр вог 
срп ског устан ка чи та ву зи му учио аз, бу ки, вје ди, гла го ле; и 
бу ки, азба; вје ди азва, гла го ле азга итд., па ни ка ко ни је мо гао 
да се оба ве сти ка ко се то ре чи за пи су ју и чи та ју (или сри чу), 
док му нај по сле ни је до са ди ло, те је ба цио бу квар и ока нио 
се уче ња. Али, ка да је оти шао у Ру си ју, по сле 1811. го ди не, 
он да га је је дан чо век по чео учи ти: а, бе, ве, ге, де и он је за 
не ко ли ко да на на у чио да чи та и пи ше и пи сао је пи сма као 
и оста ли ру ски офи ци ри. Прем да су та кви на зи ви сло ва 
мно го лак ши за уче ње не го сло вен ски, об ја шња вао је Вук 
у мар ту 1820. Ва си ли ју Ва си ли је ви ћу, ко ји је био на ме ран 
да Ву ко ву азбу ку уве де у зе мун ске шко ле, опет ни то ни су 
пра ва име на сло ва, јер на при мер б не мо же да зна чи бе, 
док му се не до да е, не го је ње гов глас са мо б. На тај на чин, 
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уве ра вао је Вук, не ва ља ни сри ца ти, не го од мах тре ба из
го ва ра ти сло го ве и чи та ти. Ка да се вра ћао из Ру си је 1819. 
го ди не, Вук је тим на чи ном у Бе са ра би ји, у Ки ши ње ву, јед
ну же ну од 35 го ди на за шест да на на у чио та ко да је она у 
сва кој ре чи мо гла да ка же ко ли ко има гла со ва или ко ли ко 
јој ка квих тре ба сло ва; а јед ног је срп ског по гла ва ра је два 
за де сет да на то ме на у чио, јер је био на и зуст уту вио аз, 
бу ки, вје ди, гла го ле итд., па га је то све оме та ло (Ка ра џић 
1987пр.: 768–773). Та квим ме то дом поч не Вук јед ну не де љу 
да на да учи Кне за да чи та, али ње го ви са вет ни ци од вра те 
га, до ка зу ју ћи да је бо ље што не зна да чи та и пи ше и „да 
се сад ни је вред но око то га му чи ти, кад има си ла ко је ка ки 
бес по сли ца, ко ји то зна ду, па им не по ма же, не го код ње га 
слу жбе тра же“. По што се нај зад и Ми лош „ура зу ми“ и у 
то ме сло жи с њи ма, он да про та Жу јо вић, је дан од пр вих 
он да шњих Кне же вих љу би ма ца и са вет ни ка, јав но за пре ти 
Ву ку да се ви ше не усу ди да спо ми ње Го спо да ру да учи да 
чи та и пи ше. Због то га је Вук жа лио, јер је кне зу Ми ло шу 
тре ба ло још са мо не де љу да на да учи и знао би ка ко се чи
та (Ка ра џић 1969в: 193–194, 213). Слич но му за пре те да не 
по ми ње ни осни ва ње шко ла, ни ти уво ђе ња ка квих за ко на. 
„За шко ле пак“, све до чи он, „и за пра ви тељ ство и за ко не 
ка жу ми, да то ме он да још ни је вре ме, а је дан пут он, Ми
лош, за аста лом, као у ша ли, ка же упра во, ’да је бо ље вла
да ти и упра вља ти по сво јој во љи, не го се ве за ти за ар ти ју’“ 
(213). Те го ди не Вук је имао при ли ке да се лич но уве ри ка ко 
упра вља и де ли прав ду по гла вар ко ји „не зна ни чи та ти ни 
пи са ти“, не го без ика квог са ве то ва ња с дру ги ма све ра ди 
по соп стве ној во љи. Се ћа ју ћи се тих зби ва ња, он је опи сао 
не ко ли ко при ме ра ко ји ма је био све док то ком 1820. и 1821. 
го ди не у Ср би ји. Ме ђу нај дра стич ни је спа да ка зи ва ње о 
стар цу из Гру же ко ји је до вео уда ту кћер у Кра гу је вац да је 
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рас пу сти од му жа. Ка да пред Ми ло шем он поч не да ту жи 
зе та, Ми лош ре че: „Кад је та ки, за што си дао тво ју кћер 
за ње га?“ Ста рац од го во ри: „Ја ни сам, Го спо да ру, тео да је 
дам, али ме на те ра То па ло вић (кнез Гру жан ски).“ По што 
то ре че, Ми лош ста не да ту че стар ца шта пом, ко ји му се 
де сио у ру ци, по гла ви, по ру ка ма и куд је год мо гао да га 
до хва ти, а мом ци ма за по ве ди да кћер ве жу уз је дан ди рек. 
Ту кли су је „док се и не по мо кри и не ис по га ни“. Ка да по сле 
че тврт ча са до ђе гру жан ски кнез То па ло вић и ка да се су о чи 
са стар цем, до ка же се да га је он за и ста при ну дио (144). На 
Бад њи дан, по ве ли кој ме ћа ви иза ђе пред кне за Ми ло ша 
не ка ква ба ба, а он се про де ра на њу: „Ба ба, је бем ти па мет! 
Зар не ви диш, да је да нас Бад њи дан, и не ви диш ка ко ме те 
ме ћа ва?“ С овим ре чи ма про ђе по ред ње, а она си ро та вра ти 
се и иза ђе на ка пи ју. Вук Ка ра џић, ко ји је то по сма трао, ни је 
знао да ли је она хте ла да про си или да мо ли да се не ко њен 
пу сти из за тво ра (144). Ву ка за ти че мо 1820. у Кра гу јев цу 
ка ко при су ству је ша ли ко ју Ми лош те ра са „су лу да стим“ 
му жем ко га је ле па и мла да же на по име ну Ми ли ца оста
ви ла и по бе гла са дру гим оже ње ним чо ве ком, а са со бом је 
по ве ла и ма ло жен ско де те. Ка да од бе гле љу бав ни ке ухва те, 
по ве ду их у Кра гу је вац, а за њи ма ра ди ту жбе при ста не и 
Ми ли чин муж са сво ја два исто та ко су лу да ста бра та. Да би 
сло бод ни је го во ри ли, бра ћа се ус пут на пи ју, па ка да до ђу 
пред Ми ло шев двор они за тра же прав ду. Ви дев ши их ћак
ну те и пи ја не, а же ну да је ле па и мла да, Ми лош на у ми да 
их рас пу сти. Ви де ћи да Ми лош јед на ко др жи стра ну Ми
ли ци, муж за пре ти да ће са бра ћом да ско чи у Ле пе ни цу, 
на шта их Кнез ста не да за чи ку је да не ће, те они наг ну Ле
пе ни ци на ћу при ју, а сав ра до зна ли свет, ме ђу ко јим је био 
и Вук, по тр чи за њи ма. Док је Вук сти гао два су бра та већ 
ско чи ла, а тре ћег, ко ји се пре до ми шљао, гур ну у во ду. Ка ко 
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ре ка ни је би ла ду бо ка бра ћи ни је би ло ни шта не го она ко 
мо кри по но во иза ђу на су ди ште. Нај по сле, Ми лош је је два 
убе дио му жа да пу сти Ми ли цу, али тек по што му је об ре
као сто гро ша и књи гу да за жи во та не ће да пла ћа ха рач 
ни ти по рез, те и да га од мах оже ни дру гом. Кнез по ша ље 
мом ке ко ји до ве ду „не ка ку лу ду де вој чу ру“, ко ја је ону да, 
ски та ју ћи се, с не ким од мо ма ка или про сја ка ро ди ла де те, 
па за руч ни ке, уз двор ску му зи ку, од мах по ша ље у цр кву да 
их вен ча ју. При мив ши обе ћа ну на кна ду, мла до же ња од ве
де но ву же ну ку ћи, а Ми ли ца оста не у Ми ло ше вом дво ру, 
а оног са ко јим је би ла по бе гла, по што га ма ло „про ту ку и 
про ап се“, от пу сте га на сло бо ду (137–138).

Не во ље с Но вим за ве том на ста ви ле су се и у Ср би ји. 
По до ла ску из Ру си је у Беч Вук се дао у по сао пре во ђе ња 
Но вог за ве та. Пре вод је по чео у но вем бру 1819, а већ кра јем 
апри ла 1821. био је го тов (По по вић 1987: 122–123). Ме ђу
тим, Ву ко ве на де да ће књи га би ти убр зо штам па на и да 
ће до би ти до го во ре ни хо но рар ко ме се на дао као озе бли 
сун цу из ја ло ви ле су се. На ру чи лац по сла, Ру ско би блиј ско 
дру штво, тра жи ло је да се пре вод штам па у Ау стриј ском 
цар ству и да се об ја ви с бла го сло вом ми тро по ли та Сте фа
на Стра ти ми ро ви ћа (Ка ра џић 1987пр.: 791). Вук је од мах 
био све стан да од свог нај ве ћег го ни о ца не мо же да оче ку је 
одо бре ње, па је по ру чио Ру ском би блиј ском дру штву да из 
по ли тич ких раз ло га у ау стриј ским др жа ва ма ни је мо гу ће 
да се штам па књи га и пред ла гао је да се књи га штам па у 
Лај пци гу или у Пе тро гра ду. Та ко ђе, он пи ше да не мо же на 
ре цен зи ју да пре да пре вод ми тро по ли ту Стра ти ми ро ви ћу, 
јер он не зна срп ски је зик, јер су „са да шње вла ди ке Срп ске 
по Ав стриј ским др жа ва ма [...] сво ју мла дост про ве ли уче ћи 
на у ке на ту ђим је зи ци ма, па за то и ми сле да на род срп ски 
и не ма дру гог је зи ка, осим Сла вен ско га“, а чак и да „зна ду 
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срп ски је зик“, до да је за тим, „они би ова кве ства ри из по ли
ти ке сво је пре зи ра ли и за бра њи ва ли“. За то он пре по ру чу је 
да се бла го слов иште од цр но гор ског ми тро по ли та Пе тра 
I Пе тро ви ћа Ње го ша, а да има и је дан ми тро по лит срп ски 
у Бе са ра би ји, ко ји је исти на Грк, али, пре ма Ву ко вом ми
шље њу, он зна бо ље срп ски је зик не го сви ми тро по ли ти и 
вла ди ке по Ср би ји и Бо сни. Вук је ми слио на не гда шњег 
бе о град ског ми тро по ли та Ле он ти ја Лам бро ви ћа, ко ји је 
1813. го ди не пре бе гао у Ау стри ју, па се 1814. на ста нио у 
Ки ши ње ву (799). Би блиј ско дру штво от пи су је да су са гла
сни да се пре вод штам па у Пе тро гра ду, али да баш же ле 
одо бре ње ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа и та ко 
тај по сао са свим за мре (826, 998). Вук је ру ко пис пре во да 
по нео у Ср би ју да га до вр ши, али и с на дом да ће га у част 
и сла ву кне за Ми ло ша и уз ње го ву по др шку од штам па ти. 
Ме ђу тим, не са мо да ни је ус пео, не го је због то га тр пео по
ни же ња и увре де. Осо би то га је го нио Ла зар То до ро вић, 
Кне жев се кре тар. У јед ном пи сму Вук се по жа лио кне зу 
Ми ло шу: „За оно је ван ђе ли је, ко је би име ну Ва ше му ве ћу 
чест и сла ву чи ни ло, не го де сет на ма сти ра из но ва у Ср би
ји да на чи ни те, ва ља да зна те ка ку је бу ну ту био по ди гао 
[Ла зар Тодоровић] на ме не; а кад сам ја при стао ка ко је гођ 
он ћео, то јест, да га по пра вља [пре вод Н. З.] и Ми о ко вић 
и Га ја, и дру ги ко му дра го, он да ми је ка зао да га но сим у 
Кар лов це да се по пра вља (за што зна да се у Кар лов ци ма не 
би до пу сти ти, да се и Ва ше име на ње га мет не). Је дан пут ме 
је био иш ће рао, да но сим је ван ђе ли је из кан це ла ри је, куд ми 
дра го, па га Ни ко ла је вић опет узе од ме не, и мет не на астал; 
а кад га по сли је узме кнез Ва со и АџиАта на си је да ча те, ја 
по ђем опет да га уне сем у кан це ла ри ју, а Па вле и Стој ко 
(ко ји су Ср би ји вјер ни ји од ме не, за што Ла зи пе ру но ге 
и па ле му чи бук) ка жу ми да је го спо дар Ла за за по ви ђео  
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да се та књи га ви ше не уно си у кан це ла ри ју.“ У истом пи
сму он опо ми ње кне за Ми ло ша и дру гих не при јат но сти 
ко је је имао с ње го вим се кре та ром. По што се Вук у Ср би ји 
раз ме тао при ча ма с пу те ше стви ја по Ру си ји он је из ме ђу 
оста лог опи си вао Ми ло ше вим са рад ни ци ма рас кош и ве
ле леп ност та мо шњих хра мо ва. На то га је Ла зар То до ро вић, 
ко ји је ина че бо ра вио у Ру си ји по сле про па сти Устан ка, 
па се 1819. вра тио у отаџ би ну, уго нио у ла жи, твр де ћи да 
у Ру си ји не ма ки по ва по цр ква ма и на кр сто ви ма. У Ву
ко ву ко рист на пре пир ку је тек ста вио тач ку лич но кнез 
Ми лош, до ка зу ју ћи да је он ви део фи гу ру „на не ка ку кр
сту ар хи ман дрид ско ме“. Сво де ћи ла мент, Вук ис ти че да 
он не жа ли због свог до ла ска у Ср би ју и по ред то га што 
је се би учи нио још ве ћу ште ту и не сре ћу, јер је умно жио 
број не при ја те ља ко ји су га сву да огла ша ва ли рђа вим гла
сом, али је с дру ге стра не ве ће за до вољ ство на ла зио у то ме 
што је по знао Ми ло ше ву пре ве ли ку ми лост и бла го на кло
ност к ње му, а то је одр жа ва ло да ље ње го ве на де у жи во ту 
(1988пр.: 88; 1987пр.: 886). Вук све до чи да се кнез Ми лош 
свој ски за у зео око ње га. Тра жио му је пе ва че по Ср би ји од 
ко јих је он пе сме за пи си вао у ње го вом ко на ку. За бе ле жио 
је зна чај не пе сме од Сто ја на Ај ду ка, бив шег ста ро вла шког 
кне за Мак си ма Ра шко ви ћа, Ђу ре Ми лу ти но ви ћа, Стар ца 
Ра шка. Ве ћи број пе са ма до био је од Ми ло ше вог шу ра ка и 
кне за на хи је По же шке Ва си ли ја По по ви ћа (Ка ра џић 1986: 
398–399; 1987пр.: 912–913). Он је упо слио чак че ти ри пи
са ра, а нај ви ше их је за бе ле жио Мар ко Не ма њић, ко ји је и 
сам био до бар пе вач и мно го је пе са ма и сам знао. Он је био 
син по па Фи ли па, ко ји је био пе вач на гла су. Пре ма Ву ко вом 
ми шље њу у „гу сле уда ра ти мо же би ти да ни ко ни је знао 
бо ље од ње га“. Не хо ти це је по ги нуо и то с гу сла ма у ру ци, 
баш то ком Ву ко вог бо рав ка у Ср би ји. О ње го вом кр сном 
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име ну, Лу чи да ну, 1820. го ди не, ка да је уве че се део и „уда рао 
у гу сле и пе вао, оки не се пи штољ не ко га од ње го ви го сти ју, 
ко ји је по ред ње га се дио, те га уби је“ (Караџић 1986: 403). 
Од Ан ђел ка Ву ко ви ћа с Ко со ва за бе ле жио је ви ше пе са ма, а 
ме ђу њи ма и јед ну ау то би о граф ску ко ју је сам спе вао 1821. 
го ди не, док је пу то вао с Ву ком то ком два да на из Кра гу јев ца 
у Бе о град. У исти ни тост пе сме Ан ђел ко је Ву ка уве ра вао и 
пре не го што ју је спе вао. Ка зи вао му је о Тур чи ну Си на ну 
ко ји је пре тио и ра ни је, али са став ши се јед ном Тур чин уда
ри на ње га да га уби је, но Ан ђел ко усмр ти ње га, па по бег не 
с Ко со ва из род ног се ла Ора хов ца и до бег не у Ср би ју где 
је по стао мо мак кне зу Ми ло шу (400–401). За Стар ца Ми
ли ју, ро дом из Хер це го ви не, од Ко ла ши на, ко ји је то ком 
Ка ра ђор ђе вог устан ка пре бе гао у Ср би ју и на ста нио се у 
По же шкој на хи ји, чуо је Вук у Кра гу јев цу 1820. го ди не да 
он осо би то зна пе сме о же нид би Мак си ма Цр но је ви ћа и о 
Ба но ви ћу Стра хи њи. С об зи ром на то да је Вук обе пе сме 
знао још из Тр ши ћа и да их је по том од мно гих слу шао и 
за пи си вао, али му ни су би ле по во љи, он је не ко ли ко пу
та за мо лио кне за Ми ло ша да Ми ли ју до ве де у Кра гу је вац 
или да ње га по ша ље у По же шку на хи ју к ње му. По ред свих 
обе ћа ња мол ба оста не не ис пу ње на. По том је из Бе ча пи сао 
кне зу Ва си По по ви ћу и мо лио га је за те две пе сме, али му 
се ни то не учи ни (396). 

У Ми ло ше вом ко на ку Вук је јед но вре ме но бе ле жио и 
ка зи ва ња кне за Ми ло ша ко ја је при пре мао за ње го ву би о
гра фи ју. Од мах је чи тао, а Кнез је по твр ђи вао вер ност бе
ле жа ка. За тај по сао Ми лош је би о гра фу об ре ћао тро шак 
(Ка ра џић 1988пр.: 422). Кнез је био за хва лан ка зи вач. Су
во пар ност хро ни чар ског при ча ња раз би јао је за ни мљи вим 
при по ве сти ма о спо ред ним зби ва њи ма. Усред дра ма тич
ног опи са бит ке у се лу Рта ри ма 1815. го ди не, ка да су Ср би  
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де сет ко ва ли Тур ке, кнез Ми лош збо ри да је у го ми ли Ту ра
ка, ко ји су бе жа ли ко сом, опа зио и јед ну Тур ки њу, па ре че 
сво јим мом ци ма: „’Ко ји ће оти ћи, да ми до ве де ону же ну, 
да се не му чи бе же ћи; а ево му сто гро ша’. Он да ње гов (он
да шњи) ку вар (а са да шњи над зи ра тељ двор ски), Ар се ни је 
Ан дријћ, раз и грав ши ко ња, оти де; и прем да Тур ци опа ле 
на ње га не ко ли ко пи што ља, као и он на њи, но они се сви 
раз бег ну, а он ува ти ко ња под Тур ки њом, и до ве де је Ми
ло шу. Кад му Ми лош пру жи обе ћа ни сто гро ша, он ји не 
тед не узе ти, не го, по љу бив ши га у ру ку, од го во ри: ’Фа ла 
го спо да ру! Ја сам код ње ви ше на шао’“ (Ка ра џић 1969в: 65).

Пре ма до го во ру с гро фом Ру мјан цо вом у Пе тро гра ду, 
Вук је ис ко ри стио бо ра вак у Ср би ји и об и шао је ов чар ско
ка блар ске и два руд нич ка ма на сти ра, пре гле дао је и ску пљао 
је ста ре ру ко пи се, ста ре књи ге, а ус пут и на род не пе сме, као 
и гра ђу за исто ри ју и ге о гра фи ју Ср би је. Пут је био ве о ма 
ри скан тан због не при сту пач но сти те ре на. Вук је сли ко ви то 
до ча рао за мет ни при ступ ма на сти ру Ни ко љу: „Овај је на
ма стир у не ис ка за ној вр ле ти и тје ско би: од о вуд се над ни је
ле над ње га сти је не Ка блар ске, а од о нуд, из пре ко Мо ра ве, 
Ов чар ске; а и од оздо, по гле дав ши низ Мо ра ву, и од о зго, 
по гле дав ши уз Мо ра ву, та ко су се сти је не ови дви ју пла ни
на скло пи ле, да се ни шта не ви ди, до пред со бом Мо ра ва,  
у ко ју се с ди ва ни не мо же пљу ну ти, а на о ко ло сти је не (не гђе 
го ле, а по нај ви ше об ра сле ма лом шу мом) и го ре не бо, на 
ко ме се сун це тек око под не је два по ка зу је. Оздо се уз Мо
ра ву та ко ти је сним и стра шним пу тем мо ра до ћи“ (1969б: 
35–36). Ка да се ка сни је, 1860. го ди не, ту да пео Фе ликс Ка
ниц, он је уз вик нуо: „Овај је пут до бар за ко зе!“ (1989: 530). 
С др ве ном но гом и на ко њу Вук је ишао дру гим пу тем уз 
Мо ра ву, за ко ји ина че ве ли да је још го ри, јер се „пре ко ка
ме ња ка са мо пје ши це иде, а с ко њем се друк чи је не мо же, до 
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уз Мо ра ву, кад је во да ма ла, као што сам и ја про шао“ (1969б: 
36). До спев ши труд но у ма на стир, Вук је за те као ср бу ље и 
ма на стир ски пе чат, из ре зан у ба кру. Као нај зна ме ни ти ју 
књи гу из дво јио је Је ван ђе ље ко је ће 1864. го ди не да об ја ви 
Ђу ро Да ни чић као Ни кољ ско је ван ђе ље (Ка ниц 1989: 531). 
Без об зи ра на то што је ру ко пис био рас ко шно укра шен и 
што је де ло вао „као да је ју че пи сан“, Вук се нај ви ше об ра
до вао Је ван ђе љу на ко жи, ко је ни је има ло ни пра во га по
чет ка ни ти кра ја, али је он у ње му на шао сло во ћ ко је ни у 
јед ној цр кве ној књи зи до та да ни је ви део. Пре ма то ме ка ко 
је на пи са но ви ди се да сло во ни је саставље но из т и ь већ 
да је оно на чи ње но од ч ко је је окре ну то на до ле (Ка ра џић 
1969б: 41). Пи сао је 1. де цем бра 1820. Јер не ју Ко пи та ру да 
по здра ви Јо зе фа До бров ског, ко ји је та да још био у Бе чу, и да 
му пре не се да је он у јед ном „на ма сти ру ви ђео је дан ко мад 
је ван ђе ља пи са то га на пер га мен ту у ко ме има ћ ко је зна чи 
ћ и ђ“ (Ка ра џић 1987пр.: 841). По том је об и шао ма на сти ре 
Јо ва њу и Ваз не се ње, ко ји су одав но већ би ли пу сти. Од Ваз
не се ња су оста ле са мо зи ди не (Караџић 1969б: 42). Ма ли 
ма на стир од осам на ест сто па, Пре о бра же ње, по сле сто ти ну 
го ди на, об но вио је је ро мо нах Ни ки фор 1811. го ди не. Де це
ни ју по сле об но ве Вук је у ње му за стао ка лу ђе ра Иса и ју, ро
дом из Ужич ке на и је из се ла Су бле ја, ко ји је био ро ђак кне за 
Ми ло ша Обре но ви ћа. Уз тро је че ља ди ви део је ту и јед ног 
„про стог стар ца“, ко ји је два де сет го ди на раније на пу стио 
Бо сну и он да је по чео да ски та по ма на сти ри ма да спа си 
ду шу. Не ко ли ко зи ма он је про вео у сте ни ви ше ма на сти ра 
Тр на ве, где су га, ка ко се при по ве да, „ђа во ли ту го ни ли и 
би ли“. У ма на сти ру је про на шао је дан ок то их, ви ше ми не ја 
и још не ко ли ко ста рих књи га из ко јих су ка лу ђе ри чи та ли 
и по ја ли (42–43). У Бла го ве ште њу су га до че ка ла чак три 
све ште ни ка и је дан ђа кон, а то су би ли отац и три си на. Они 
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су има ли још и не ко ли ко ђа ча ди и јед ну ста ру ка лу ђе ри цу 
(44). Фе ликс Ка ниц по гре шно на во ди да је Вук у ма на сти
ру Вуј ну срео ка лу ђе ри цу, ко је су у ње го во до ба би ле рет ке 
у Кне же ви ни Ср би ји (1989: 493). У руд нич ком ма на сти ру 
Вуј ну, не гда шњем Об ро ви ну, ко га је об но вио 1808. го ди не 
Ми лан Обре но вић, Вук пак ни је за те као ни ко га, јер су два 
та мо шња ка лу ђе ра би ла оти шла не куд (Караџић 1969б: 51). 
Од јед ног од њих ми слио је да за пи ше пе сму о то ме ка ко је 
не ка кав цар хтео да по тур чи па три јар ха, као и но ве пе сме о 
бо ју на Сје ни ци и на Рав њу. Ка сни је је мо лио кне за Ми ло ша 
да се по бри не за то (Ка ра џић 1987пр.: 912). У Тро ји ци ни је 
би ло ка лу ђе ра. Жи ве ла су два по па, отац и син са же на ма 
и де цом. Ни њих при до ла ску ни је за те као, јер су сви оти
шли у ну ри ју да оби ја ју не ка кве ку ку ру зе, али је ипак ус пео 
да пре гле да књи ге ме ђу ко ји ма је на шао је ван ђе ље, ми не је, 
псал тир и две обим не књи ге бе се да (Караџић 1969б: 46).  
У ма на сти ру Сре те ње до че као га је је ро мо нах Ни ки фор из 
Ужич ке на хи је из се ла Је же ви це с дво је че ља ди. По што је 
1811. об но вио ма на стир Пре о бра же ње, он је 1818. ожи вео 
и Сре те ње. Ро до љу би ви ка лу ђер по ве рио је Ву ку ка ко је то 
ус пео. Он је у ма на сти ру Пре о бра же њу 1814. го ди не, ка да 
је мо ри ла ку га у ча чан ском окру гу, што са хра њу ју ћи мр тве, 
а што мо ле ћи се Бо гу за жи ве, сте као не ко ли ко хи ља да гро
ша, па ве ли: „Ста нем ми сли ти шта ћу чи ни ти с ово ли ким 
нов ци ма? Да идем на Је ру са лим, и да дам нов це, да се њи ма 
по пра вља ју и кра се цр кве и на ма сти ри по ту ђим зе мља ма; 
не ћу! Бо ље и је на та ко во што у на шој зе мљи упо тре би ти.“ 
Та ко он по но ви Сре те ње у ко ме се за вре ме Ву ко ве по се те 
чу ва ло два на ест ми не ја, Остро шка би бли ја и три од (47–49). 
На де сном бре гу Мо ра ве, у рав ни, на дну ко се, на ла зи се ма
на стир Ва ве де ње. Ми мо и шао се Вук с три ка лу ђе ра ко ји су 
ту жи ве ли. Оти шли су не куд у пи са ни ју или ка квим дру гим 
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по сло ви ма. За те као је јед ног ђа ка и рас пи ти вао се за ср бу ље. 
Он му је од го во рио да не ма ју ни јед не, а да је био је дан три
од, пи сан под Руд ни ком, али га је ду хов ник про дао не ко ме 
(50). Об и шао је и Са ви нац, но ву цр кву у Руд нич кој на хи ји, 
ко ју је са зи дао кнез Ми лош 1820. го ди не (51–52). 

Као ни у Ру си ји, та ко Вук ни по сле ско ро јед но го ди
шњег бо рав ка у Ср би ји ни је ус пео да при во ли кне за Ми
ло ша да му од ре ди пен зи ју. С нај ве ћим „ви со ко по чи та
ни јем“ он је 26. ја ну а ра 1821. го ди не мо лио Кне за да му 
учи ни „пре ве ли ку ми лост“ и да му до де ли пен зи ју да би 
мо гао спо кој ни је да жи ви где му је во ља и да се сло бод но 
ба ви књи жев ним по сло ви ма „не бри ну ћи се за ужи вље ње“. 
Искао је при де и де се так хи ља да гро ша у за јам за штам па ње 
соп стве них књи га, али и дру гих спи са те ља ако би ко ја би
ла по ле зна за срп ски на род (Ка ра џић 1987пр.: 858). Мол ба 
ни је ува же на. Уме сто то га, при од ла ску да то му је 500 гро ша 
Го спо да ре ве ми ло сти, а он је мо лио за још 400 јер је већ то
ли ко ду жан не ком чо ве ку у Бе чу (874). Ме ђу тим, ни је се у 
Беч вра тио са свим без на де. Осо би то му се уре за ло обе ћа ње 
кне за Ми ло ша из 1820. го ди не да ће да му по кло ни Тр шић, 
да он бу де ње гов спа хи ја. „Ха лал ти Тр шић! Ако га Бог да 
ме ни, и ја ћу те би!“ – го во рио је Кнез, јер је Тр шић био под 
Тур ци ма (Ка ра џић 1969а: 20, 311–312, 316, 330). Иа ко Вук 
на во ди да то об ри ца ње ни је би ло ни ти за „ка кве за слу ге, 
ни у име ка кво га ми та, ни ти од зби ље, не го је би ло у ша ли 
(нај ви ше за то што сам ја че сто спо ми њао и хва лио оно мје
сто, гдје сам се ро дио и уз ра стао)“, ипак је он кра јем 1823. 
упу тио кне зу Ми ло шу ле пе же ље за „Но во ље то“, а се би је, 
из ме ђу оста лог, по же лео да му по кло ни Тр шић, са мо да је 
ње гов, па ма кар га упу тио и за обор кне за у Не го тин или 
за ђу мрук чи ба шу у Кла до во (1969а: 20; 1988пр.: 369). У два 
на вра та за тим је пи сао кне зу Ва си По по ви ћу да се на да да 
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ће по ста ти спа хи ја и да ће у Тр ши ћу да на чи ни дво ре (Pro
da no vić 1938: 369; Љу шић 2004: 47–48). Због тог ње го вог 
узда ња да ће га Ми лош учи ни ти тр шић ким спа хи јом, Вук је 
био пред мет мно гих ша ла. У Ко мен та ру чу ве ног кри тич ког 
пи сма упу ће ног кне зу Ми ло шу 1832. го ди не, он се жа ли да 
га је Ми лош 1830. за пи тао у Кра гу јев цу шта ми сли тре ба 
ли у Ср би ји да бу ду на след ни пле ми ћи? Он је од го во рио 
да је то уо би ча је но за зе мље у ко ји ма има на след них вла
да ра да има и на след них пле ми ћа. На то Ми лош од мах не 
од го во ри, али по сле не ко ли ко да на пре ко дру гих пре ко ри 
Ву ка да је то ра ди се бе и сво је де це та ко од го во рио (1969в: 
211). У ве зи с тим Јо ван Ха џић је по дру гљи во твр дио да је 
Вук до дао пре зи ме Ка ра џић на да ју ћи се спа хи лу ку. Ха џић 
да ље на во ди ка ко је ти ме Вук хтео се бе и сво је прет ке за 
Дроб њак и Пет њи цу да скоп ча, где је Ка ра џи на фа ми ли ја 
вла да ла, прем да је оп ште по зна то да се сав Ву ков род зо ве 
Бан ду ла (Ка ра џић 1969а: 16–17, 29–31). Он са оп шта ва и 
јед ну анег до ту из 1838. го ди не. Пред углед ним дру штвом 
кнез Ми лош је из ва дио пи смо у ко ме се Вук ру жи и гр ди 
сва ко ја ким на зи ви ма. Сме ју ћи се гро хо том Кнез ка же да 
пи смо тре ба про сле ди ти и Ву ку, а Ђор ђе Про тић по жа ли 
што ау тор са ста ва ни је знао да се Вук фа ми ли јар ним име
ном не зо ве Ка ра џић, ни ти Сте фа но вић, већ Бан ду ла. На то 
Ми лош ре че: „Е, па и то тре ба да иде уну тра“ (Ха џић 1864: 
206). Ми тро по лит Стра ти ми ро вић го во рио је да се Вук три
ма име ни ма слу жи за то што је скит ни ца (До бра ши но вић 
1986: 145). Од на па да Вук се не вољ но бра нио. Обра зла гао 
је по ро дич ни ро до слов и твр дио је да је Ка ра џић ње го во 
ста ро пре зи ме, а да је Бан ду ла са мо на ди мак ње го вом де ди 
Јок си му, те да има и пи сме них све до чан ста ва да се пре зи вао 
Ка ра џић го ди ну да на пре по знан ства с кне зом Ми ло шем, 
да кле и ра ни је не го што му је овај мо гао об ри ца ти Тр шић 
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(Ка ра џић 1969а: 29–31). Пре то га на пи сми ма се пот пи си
вао и са и без пле мен ског пре зи ме на, а нај ста ри ји пот пис 
је у пи сму Јо ва ну Ми о ко ви ћу, од 4. апри ла 1817. го ди не 
(Ка ра џић 1987пр.: 435–436), по том В. С. К. на ла зи се на 
кон цеп ту пи сма кне зу Ми ло шу од 14. ју на 1820, а пун пот
пис Вук Стеф. Ка ра џић на пи сму од 2. ју ла 1820. го ди не 
(814). Пр во из да ње ко је је пот пи сао пу ним име ном би ла 
је тре ћа књи га На род них срп ских пје са ма (Лај пциг, 1823). 
Ка ко је прет ходно већ спо ме ну то, сма тра се и то да је ста ро 
пле мен ско пре зи ме Вук сте као у Ру си ји. Јер неј Ко пи тар је 
то об ја шња вао: „Вук је кр ште но име тог чо ве ка. Та мо љу ди  
[у Србији], као и у Грч кој, има ју са мо јед но име (Pla to, Ari
sto te les). Пре ла зе ћи у Ау стри ју, узео је – јер се пре ма оби ча ју 
то од ње га зах те ва ло – пре зи ме Сте фа но вић по сво ме оцу 
Сте фа ну, и за тим у Ру си ји, где сва ки сло бо дан чо век има 
три име на, узео је име Ка ра џић по по ро ди ци из ко је по ти че 
ње гов отац“ (До бра ши но вић 1986: 145). 

У ма ју 1821. Вук се вра тио у Беч. Од 500 гро ша од мах 
је 400 оти шло за дуг и кроз ме сецдв а опет су оста ли без 
сред ста ва за жи вот (Ка ра џић 1987пр.: 874). Има три го ди
не ка ко се вен чао с Аном и јед на ко пре би ва ју у бе ди. Због 
то га је Ана за па да ла у оча ја ња (838). Већ ко ји пут мо ра ла 
је да се се ли и то у по од ма клој труд но ћи. У крај њој оску
ди ци и за вре ме Ву ко вог бо рав ка у Ср би ји она се по ро ди ла 
кра јем 1820. го ди не. До би ли су си на Са ву, ко ји мо ра да је 
био ве о ма на пред но де те чим је био сна жни ји и круп ни ји 
од пр во пре ми ну лог Ву ко вог и Ани ног си на Ми лу ти на, о 
ко ме је Вук по но сно пи сао: „Ми лу тин је мој здрав као лав 
и од два ме се ца ве ћи је и ја чи, не го дру га Беч ка ђе ца од 5 
ме се ци“ (571; 1988пр.: 854). 

Чим се вра тио у Беч, пре дао је беч кој цен зу ри на пре
глед Ма те ри јал за срп ску исто ри ју, од но сно жи во то пис 
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кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, ко га је на пи сао у Ср би ји. При
ло жио је, та ко ђе, и тре ћу част пе сма ри це (До бра ши но вић 
1986: 47; Ка ра џић 1987пр.: 1006). Јер неј Ко пи тар одо брио 
је оба ру ко пи са. Ме ђу тим, та да се раз бук тао Грч ки уста нак 
про тив Ту ра ка, па је опре зна беч ка по ли ци ја пред мет по сла
ла Двор ској и др жав ној кан це ла ри ји да се ствар про мо три и 
с по ли тич ког гле ди шта. Из ка би не та Кле мен са Ме тер ни ха 
от пи са ли су да об ја вљи ва ње тре ба да са че ка по год ни ји тре
ну так, јер је реч о пе сма ма и но ви јој исто ри ји на ро да чи ји 
уста нак про тив сул та на прет хо ди по бу ни Гр ка с ко ји ма су 
Ср би вер ски бли ски (До бра ши но вић 1986: 47–48). Ова квом 
ми шље њу сма тра се да су до при не ли и Ву ко ви не при ја те љи 
на че лу са ми тро по ли том кар ло вач ким. Чим је 15. ју ла 1821. 
од штам па но Об ја вље ни је о тре ћој ча сти на род них срп ских 
пе са ма (Ка ра џић 1974: 26), они су де нун ци ра ли ау то ра да 
књи гом хо ће да раз дра жи Тур ке и да по мог не Грч ки уста нак. 
Та ко се 26. ја ну а ра 1822. за бра ни штам па ње упр кос цен зо
ро вом при стан ку. У ме ђу вре ме ну и од зи ви за пре пла ту на 
пе сма ри цу би ли су вр ло сла би. Ди ми ри је Фру шић пи ше да 
ће за пре ну ме ра ци ју би ти тек де се так за ин те ре со ва них, јер 
оста ли Тр шћа ни ве ле „кад ви ди мо да иза ђе и ви ди мо ка ква 
је он да во ли мо ку пи ти, а за сад нам ни је до књи га“ (Караџић 
1987пр.: 923). Јо ван Га ври ло вић ни јед ног пре ну ме ран та ни је 
на шао у Ву ко ва ру (978). Се ва сти јан Са му и ло Илић по слао 
је је дви це име на два де се так прет плат ни ка уз обра зло же ње: 
„Љу ди од већ у сла ве носерб ски ја зик за љу бље ни омр зо ше 
Ваш (Ер це го вач ки), па и на на род не пје сме и све што гођ 
са мо Вук из да је. Еј, до ста сам Вам и сам би је дан, бра не ћи 
Вас (ако до бро и не тре ба по се би об ра не) и бес при стра сно 
ува жа ва ју ћи пре по хвал не тру де Ва ше, ко је сте око Рјеч ни ка 
Срп ског по ло жи ти љу бав има ли к Ро ду свом, пре па тио, ал’ 
јим за то за мје ри ти? ’Не ви дјат што твор јат’“ (992).
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При хо да ни је би ло ни от ку да. Је ди но се спо мо гао с 400 
фо рин ти ко је је при мио од кне за Ми ло ша на име пре ну ме
ра ци је за 100 књи га тре ће ча сти пе сма ри це. Бла го да ре ћи 
Кне зу и по тра жив ши да му се од ре ди дветри хи ља де гро
ша на го ди ну, Вук се ја дао: „Ја сам ов ђе сад у та кој не во љи 
и си ро ти њи да не мам за што ље ба ку пи ти да је дем, ни ти 
имам чим пи сма пла ти ти, кад ми се от ку да по по шти по ша
ље. Што сам гођ имао нај ну жни ји за мо ју по тре бу књи га и 
аљи на и ко шу ља и ма ра ма, и мо ји и жен ски и ђе ти њи, све 
сам про дао и у за ло гу дао; нај по сли је сам дао у за ло гу и ко
лај ну, што ми је по сла та из Ру си је. Сад већ не мам шта ни 
про да ва ти ни у за ло гу да ва ти, не го ва ља мри је ти од гла ди 
и зи ме“ (1988пр.: 50). Не са мо да се Кнез ни је по тре сао ва
па ји ма очај ног су на род ни ка, ко ји у Бе чу пре би ва „у ве ћем 
си ро ма штву, не го ико у [његовом] Тр ши ћу“, већ га је ли шио 
и би ло ка квог од го во ра. Не ма ју ћи куд, Вук се обра тио ку ми 
Ма ри ји Тир ки, с мол бом да у се лу Па ње ви, крај Те ми шва ра, 
на спа хи лу ку Де ме ли ће вих, на ђе при бе жи ште с по ро ди цом 
(Караџић 1987пр.: 914, 1006). Ма ца је од го во ри ла ку му да им 
је отво рен пут за до ла зак уко ли ко мир и за до вољ ство на ла зе 
да жи ве у се лу, а ње на ће им бра ћа – Ва са, Пе тар и нај мла ђи 
брат – би ти на услу зи (Караџић 1988пр.: 40). За хва љу ју ћи 
Ма ри ји, Вук по твр ђу је до ла зак с про ле ћа и до да је: „Ја сам се 
у се лу ро дио (те још у та ко ме се лу пре ма ко ме је Па ње ва, као 
Те ми швар пре ма Па ње ви) и у се лу сам нај бе збри жни је да не 
жи во та мо га про вео.“ Уме сто ове ре че ни це прет ход но је био 
на пи сао па пре цр тао: „Гле дај те ми да кле квар тир ма кар и у 
ка квој зе му ни ци (бур де љу), ви зна те, да ја ни је сам ки цош“ 
(46). Пре по ла ска, он је кра јем 1821. го ди не об ја вио у До дат
ку Но ви на срб ских два на ест на род них срп ских при по ве да ка 
и ве ћи број за го нет ки. Пре ма оби ча ју Ге ор ги је Ма га ра ше
вић пре нео је ко мен та ре Но во са ђа на: „Чи та ју сви ра до, али 
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опет по сле ку ле! – Зар ни је, ве ле, дру гог по сла имао већ те 
га та ли це пи са ти“ (Караџић 1987пр.: 994). 

У то вре ме уред ник Но ви на Ди ми три је Да ви до вић на
пу стио је Беч, јер се за ду жио пре ко 3.000 фо рин ти. У је сен 
1821. до би је па сош на шест ме се ци и под из го во ром да иде 
да ку пи ве ре си ју оде у Ср би ју, а Но ви не оста ви сту ден ту 
Пе тру Ма ти ћу, ко ји је и пре пи сао за ње га, јер се он био 
„ма ло по го спо дио“. Убр зо су беч ке Но ви не срб ске и са свим 
пре ста ле да из ла зе (Караџић 1988пр.: 102–103), јер се Да ви
до вић ви ше и не вра ти у Беч не го оста не као се кре тар код 
кне за Ми ло ша, али по што је у не ми лост пао ње гов до ја ко
шњи се кре тар Ла зар То до ро вић, Ву ков не при ја тељ. Ми лош 
је от крио не за до вољ ство у нај бли жој око ли ни. За ве ру су 
спре ма ли се кре тар Ла зар То до ро вић и ха зна дар Ни ко ла 
Ни ко ла је вић, во ђе ру со фил ске пар ти је у Ср би ји. Ми лош 
је пре срео њи хов тај ни пам флет ко ји су на ме ра ва ли да му 
под мет ну. Кри ти ко ва ли су ње го ву не мо рал ност, ла ко ми сле
ност, по во дљи вост и пре ти ли уби ством. Ка да Ми лош поч не 
да го не та ко је ау тор пам фле та, То до ро вић се прав дао да су 
он и Ни ко ла Ни ко ла је вић то учи ни ли ка ко би Ми ло шу до
бро на мер но ука за ли на по гре шке у вла да њу. Не зна ју ћи за 
То до ро ви ће во при зна ње, Ни ко ла је вић је од би јао ау тор ство 
пам фле та и ве ли чао је Ми ло ша, хва ле ћи ка ко је за шест го
ди на ње го ве вла де Ср би ја „до ра сла као ле па де вој ка за уда ју 
и мом ци се гра бе ко ји ће је узе ти“ (Га ври ло вић 1909: 519–
528). Пре ма Ми ло ше вом на ре ђе њу, 2. фе бру а ра 1822, уби јен 
је из пи што ља „од остраг“ у цр нућ кој шу ми и по гре бен је 
код ма на сти ра Вра ћевш ни це. Алек са Си мић ми сли да је 
Ни ко ла је вић стра дао из дру гих раз ло га. Ве ли да је пре ви ше 
отво ре но „џа рао“ Кне за због ње го ве ми ло сни це Стан ке из 
се ла Стра га ра, ко ју је Ми лош на ста нио у Кра гу јев цу и сло
бод но је по се ћи вао (1997: 81). Вук пи ше да ју је био удо мио  
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у ку ћи не ког кра гу је вач ког тр гов ца Ми три ћа, ко га је Стан
ка по том не што об ла га ла. Због то га га Кнез ис ту че и узме 
му ку ћу и са свим га из ње ис те ра (1969в: 160). Ла зар То до
ро вић пси хич ки по пу сти, а Ми лош га вра ти у слу жбу као 
пи са ра, али је остао без пре ђа шњег ути ца ја (Га ври ло вић 
1909: 531–536). О тим зби ва њи ма Ва си ли је Ва си ли је вић 
оба ве шта вао је Ву ка Ка ра џи ћа. Он пи ше 3. фе бру а ра 1822. 
да је Ми лош за тво рио се кре та ра Ла зу То дро ви ћа и ха зна да
ра Ни ко лу Ни ко ла је ви ћа, јер су се ме ша ли у ње гов до ма ћи 
жи вот, за ме ра ју ћи му да жи ви по роч но (Ка ра џић 1988пр.: 
57). Вук је на у мио да ка пи та ли зу је си ту а ци ју, па је 12. ма ја 
1822. упу тио кне зу Ми ло шу оштро и оп шир но пи смо у ко ме 
је обра зло жио ве ћи ну сво јих на сто ја ња ко ји ма је био циљ 
бла го дет Ср би је и да про сла ви ње ног вла да ра, али су га у 
то ме, на жа лост, осу је ти ли њи хо ви за јед нич ки не при ја те љи, 
ме ђу ко ји ма је озна чио на пр вом ме сту Ла за ра То до ро ви ћа 
(1988пр.: 86–89). То је би ло пе то пи смо о ко је се Кнез оглу
шио. Тек му је од го во рио 20. ју ла 1822 (100), по што је Вук 
по чео да про во да џи ше за свог до ма ћи на у Па ње ви, спа хи ју 
Пе тра, сред њег ме ђу бра ћом Де ме ли ћи ма. Пре по ру чи вао га 
је Ми ло шу (1987пр.: 912–915) и кне ги њи Љу би ци за брак 
с њи хо вом ћер ком Пе три јом Пер ком ко ја је има ла пет на е
стак го ди на. Имућ ног мла до же њу, ко ји је имао 24 го ди не, 
Вук је хва лио: „Ви би сте за и ста има ли при ја те ље и зе та  
с ко ји ма би сте се сваг да и на сва ком мје сту мо гли ди чи ти 
и по но си ти, и Го спо ђа Пер ка по ста ла би пра ва Го спо ђа, и 
има ла би му жа с ко јим би мо гла срећ но и за до вољ но жи ви
ти“ (1988пр.: 94). По ну да је очи глед но би ла при ма мљи ва и 
зах те ва ла је усме ни до го вор. Ми лош је по звао Ву ка да до ђе 
у Ср би ју (100). „Кад, у је сен 1822. го ди не“, пи ше је да на ест 
го ди на ка сни је Вук Ка ра џић, „на по зи ва ње Њи о ве Све тло
сти до ђем опет у Кра гу је вац, Њи о ва Све тлост, опо ме нув ши 
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се мо ји уст ме ни и пи сме ни мол би, у онај исти час, кад на 
ди ва ни ни пред Њи иза ђем и по љу бив ши Им скут, ста нем 
се с Њи ма по здра вља ти, до зо ву из кан це ла ри је сво га пи
са ра Ла за ра Тео до ро ви ћа (са да шњег ста ре ши ну Срп ске де
пу та ци је у Ца ри гра ду), и сме ју ћи се ка жу му: ’Ла зо! пи ши 
кне зу Ва су да је до шао Вук, не го и он од ма нек иде амо, и 
стар ца Ми ли ју жи ва не ка до ве де или мр тва не ка до не се, 
а не ка уре ди, ко ће му код ку ће, ме сто ње га, ра ди ти, док 
се он од о вуд вра ти’. По сле не ко ли ко да на до ђе кнез Ва са и 
до ве де стар ца Ми ли ју. Али кад се с Ми ли јом са ста нем, он
да ми се тек ра дост окре не на но ву те го бу и му ку: не са мо 
што он, као и оста ли го то во сви пе ва чи (ко ји су са мо пе ва
чи), ни је знао пе сме ка зи ва ти ре дом, до са мо пе ва ти; не го 
без ра ки је ни је тео ни за пе ва ти, а ка ко ма ло срк не ра ки је, 
он се, и она ко, ко је од ста ро сти, ко је од ра на (јер му је сва 
гла ва би ла исе че на ту ку ћи се не гда с не ка ким Тур ци ма из 
Ко ла ши на) слаб бу ду ћи, та ко за бу ни, да ни је сваг да ре дом 
знао ни пе ва ти!“ 

Као да ро вит при по ве дач Вук је имао пре фи њен осе ћај 
за де та ље. Из ван ре дан је опис Ми ли ји ног на чи на ис пи ја ња 
ра ки је: „Он ни је имао оби ча ја, пи ти ра ки ју из оно га су да, у 
ко ме му се до не се; не го је са спе у чу ту ру, ко ју је у јан џи ку 
но сио, па по сле пе ва ју ћи при пи ја сва ки час по ма ло. Ко се 
год де си код ње га, он му на здра ви, кад оће да пи је, а по
што се на пи је, оста ви чу ту ру опет у јан џик, не пру жив ши 
је ни ко ме. Кад би га ко он да за пи тао, ка ква је ра ки ја, он је 
има оби чај стре сав ши се и на мр го див ши од го во ри ти: ’Зла, 
син ко, и грд на, не мо ре гр ђа би ти; не дао ти је Бог пи ти!’“ 

„Ви де ћи ја то“, на ста вљао је Вук о нео бич ном пе ва чу, 
„ни шта дру го ни сам знао чи ни ти, не го сам гле дао, да ми 
сва ку пе сму пе ва по не ко ли ко пу та, док је ни сам то ли ко 
упам тио, да сам мо гао по зна ти, кад се што пре ско чи, па сам 
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га он да мо лио, те ми је пе вао по ла ко (рас те жу ћи ре чи), а ја 
сам за њим пи сао, што сам бр же мо гао; а кад сам ко ју пе
сму та ко на пи сао, он да ми је он опет мо рао пе ва ти, а ја сам 
гле дао у мој ру ко пис, да ви дим, је ли све до бро на пи са но [...] 
Ка ко ста рац Ми ли ја, та ко и дру ги где ко ји пе ва чи, мо ли ли 
су ме у ова ким до га ђа ји ма да им про чи там пе сму, и ко ли ко 
су се ра до ва ли, слу ша ју ћи је она ко, као што је они зна ду, 
то ли ко су се чу ди ли, ка ко сам ја све та ко мо гао на пи са ти.“

Сво де ћи епи зо ду са Стар цем Ми ли јом Вук из ра жа ва 
не за до вољ ство учин ком, али и не до бро на мер ним Кне же вим 
окру же њем: „Та ко сам око ове че ти ри пе сме про вео ви ше од 
пет на ест да на. – Ми ли ја је знао још мло го она ки пе са ма, као 
што је она 14. у тре ћој књи зи; али ми се ни је да ло, да још ко ју 
пре пи шем. Ње му се већ би ло ма ло до са ди ло он де бес по сле
ну се де ћи и ме ни пе ва ју ћи, а уз то још на ђе се љу ди (ка ко ви 
се обич но код мло ги дво ро ва на ла зи), ко ји се нај ви ше о том 
бри ну, ка ко ће од сва че га ша лу и смеј за мет ну ти, те му ка жу: 
’Куд си ти, стар и па ме тан чо век, при стао за бу да лом? Зар 
не ви диш, да је Вук луд и бес по слен чо век, ко је му је са мо до 
пе са ма и до бес по сли ца ко је ка ки? Ако ти ње га уза слу шаш, 
те би ће чи та ва је сен ов де про па сти; не го иди ку ћи, те гле дај 
по сао’. И та ко га под го во ре, те јед но ју тро, при мив ши од 
Њи о ве Све тло сти при стој ни по клон за до ја ко шњу дан гу бу, 
оти де из Кра гу јев ца кри ју ћи од ме не“ (1986: 397). 

О су сре ту из ме ђу Стар ца Ми ли је и Ву ка Ка ра џи ћа с 
пу но па жње и уз из у зет на за па жа ња пи сао је Не над Љу бин
ко вић. Он сма тра да укуп на ду жи на че ти ри за пи са не пе сме 
уоп ште ни је ма ла да би оправ да ла Ву ко во не за до вољ ство, 
већ да оно по ти че оту да што Вук ни је ус пео да ус по ста ви 
с Ми ли јом при сни ји од нос. Ста рац га је раз о ча рао у по ре
ђе њу са ко му ни ка тив ним и ша љи вим Те ша ном По дру го
ви ћем и вр сним про фе си о нал цем Фи ли пом Ви шњи ћем, 
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ко ји је јед на ко умео да за ра ди пе ва ју ћи и тур ским бе го ви
ма и срп ским вој во да ма. Ре ла тив но још увек млад и још 
увек не до вољ но ис ку сан у при ку пља њу на род них пе са ма, 
чи ни се да Вук ни је умео да са свим зре ло пој ми Ми ли ји
не на зо ре о жи во ту. С дис тан це у од но су на рат не го ди не 
пре ка ље ни ста рац спо знао је да моћ ме ња љу де. Не гда шњи 
уста ни ци, пред вод ни ци осло бо ђе ња и за штит ни ци не ја ких 
пре тво ри ли су се у тла чи те ље на ро да. Оса ка ћен озле да ма и 
од ви ше стар да би се по бу нио про тив сил ни ка, он је сво јој 
огор че но сти да вао оду шка кроз пе сму. Оту да је, сма тра Љу
бин ко вић, у пе сми „Се стра Ле ке ка пе та на“ сред њо ве ков ни 
ви тез Мар ко Кра ље вић она ко су ров, јер Ста рац Ми ли ја 
за пра во пе ва о окрут ним лич но сти ма свог до ба, мо жда о 
Мар ку Шти тар цу, хра бром и ср ча ном ју на ку, али беш чо
веч ном, ко ји је уби јао без двој бе. „Би ва ло је, ка жу, да он 
хо те ћи чо ве ка уби ти с не ким со тон ским осмеј ком вик не: 
’Зи ни, у ду шу те тво ју, да не ква рим ко жу!’“31 Услед оп ште 
хи по кри зи је сто га су у пе сми о Стра хи њи ћу ба ну не гда
шња ле ген дар на бра ћа Ју го ви ћи и њи хов отац Југ Бог дан 
у Ми ли ји ној пе сми пред ста вље ни као ку ка ви це, пи ја ни це 
и раз ме тљив ци, ко ји су по ва ди ли но же ве да рас ко ма да ју 
сво ју не вер ну се стру. Сли чан по сту пак при ме нио је и у пе
сми „Же нид ба Мак си ма Цр но је ви ћа“. Ла жног мла до же њу 
Ми ли ја зо ве Ми ло шем Обрен бе го ви ћем, али га са мо у јед
ном сти ху на зи ва и Ми ло шем Обре но ви ћем. Љу бин ко вић 
ми сли да је Ми ли ја (или мо жда сам Вук) же лео да се на час 
на ру га кне зу Ми ло шу, као жен ска ро шу, по ре ђе њем са не
сим па тич ним и у се бе за љу бље ним Ми ло шем Обрен бе го ви
ћем (Љу бин ко вић 2010: 373–466). Ме ђу тим, мо же би ти да је 
Ста рац Ми ли ја био још лу ка ви ји и да је по ме ном Ми ло ша 

31 Ми ли ће вић 1888: 855.
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Обре но ви ћа у пе сми екс пли цит но до звао ње го во при су
ство, а он да је ла жном иден ти фи ка ци јом при крио лу цид не 
асо ци ја ци је с Мак си мом Цр но је ви ћем, не у глед ним и кра
ста вим мла до же њом, ко ји је од ру био гла ву свом зе мља ку 
и сва тов ском по ма га чу Ми ло шу Обрен бе го ви ћу, а за тим је 
пре бе гао Тур ци ма (Ка ра џић 1988б: 378–407). Слич но сти са 
Ми ло шем Обре но ви ћем су очи глед не. Са вре ме ни ци опи
су ју Кне же во ро ша во ли це. Ми лан Ђ. Ми ли ће вић ве ли да 
је „си ме три ју Ми ло ше ва ли ца мал ко ква ри ла јед на бра да
ви ца на ле вом обра зу, као ома њи орах“, ко ју су му доц ни је 
ле ка ри сре за ли „те се ни је зна ло ни где је би ла“ (2001: 97). 
Ни су вре ме ни сли ка ри ни су из о ста вља ли ве ли ке мла де же 
на ње го вом ли цу, ма да су их знат но ре ду ко ва ли.32 Са вре
ме ни ци су ис ти ца ли и то да је кнез Ми лош био „сред ње 
ви си не“, ста сом знат но не у глед ни ји од Ђор ђа Пе тро ви ћа, 
ко ји је био ви ши од оста лих љу ди свог вре ме на, а ко ме је 
Ми лош, на по слет ку, од ру био гла ву, због че га га је на гра дио 
бе о град ски па ша, ко га је љу био у па пу чу, у скут и у ру ку, а 
но сио је и чал му као пра ви Тур чин.

Вај ка ју ћи се на мно го утро ше ног вре ме на за рад са мо 
че ти ри пе сме, Вук је у по тра гу за сти хо ви ма кре нуо ши ром 
Ср би је. Пу ту ју ћи из Ра ма у Кра гу је вац свра тио је код ре сав
ског кне за Ми ло са ва Здрав ко ви ћа у Сви лај нац, у на ди да му 
је, пре ма обе ћа њу, са брао не што пе са ма (Ка ра џић 1986: 407). 
Ме ђу тим, уме сто пе са ма ко јих ни је би ло ни за лек, Вук је у 
ку ћи свог до ма ћи на при су ство вао за ни мљи вом до га ђа ју. Ту 
је срео „јед но Гр че око 22 го ди не“ ко је је оног ле та уте кло из 
Грч ке и јед на ко се мом ци ма хва ли ло ка ко су у Грч кој ве ли ки 

32 На при мер, на по ртре ту кне за Ми ло ша Обре но ви ћа са тур ба ном 
(1824), рад Па вла Ђур ко ви ћа, уоч љи ва је круп на из ра сли на на Ми ло
ше вом ле вом обра зу. 
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ју на ци и ка ко они у дру штво не при ма ју оно га ко ји се сув 
не мо же обри ја ти. Бу ду ћи да за Ву ка ни су од мах до шла ко ла 
по сле руч ка, а по што ни он ни је жу рио, јер је су тра дан би ла 
Ве ли ка Го спо ји на, та ко је он, чу ју ћи за бри ја ње, до звао бер
бе ри на да га об ри је. По што се Вук об ри је, мом чад на го во ре 
и Гр че, ко је бе ше за ра сло у ко су, да се и он об ри је. Бу ду ћи 
да се он ма ло пре хва ли ло да се њи хо ви ју на ци, ме ђу ко ји ма 
је и он би о, су ви бри ју, та ко и он ка же бер бе ри ну да га не 
ми је не го она ко да бри је. Кад бер бе рин поч не свој по сао и 
ви ди да те шко иде и да Гр че сти ска зу бе и очи, он да га упи та 
тур ским је зи ком да на ква си ма ло, а он, бо је ћи се сра мо те, 
од го во ри му опет тур ски да не ква си не го да бри је она ко. 
Али по што га бер бе рин ма ло ка сни је по дру ги пут по ну ди, 
Гр че до пу сти да се ма ло по ква си. Ову зго ду Вук је ка сни је 
до дао уз при чу ко ја је ту ма чи ла по ре кло по сло ви це. При ча 
слич но збо ри о Тур чи ну ко ји је до шао у бер бер ни цу. По што 
се пред ста вио да је из Са ра је ва, бер бе рин од ђа вол ства ста не 
да хва ли да су Са рај ли је ју на ци на гла су и да се они ниг да 
не да ју ква си ти не го све на су во бри ју ко су. Тур чи ну то бу де 
ми ло и да би по ка зао да је и он ју нак при ста не да се бри је 
не на ква шен, али ка да га ста не вр ло бо ле ти он да ре че: „На
ква си ма ло, ни је сам баш из Са ра је ва, не го по бли зу одан де“ 
(Ка ра џић 1965: 187–188). 

Вук је у Кра гу јев цу 1822. го ди не за те као и Мла де на 
Ми ло ва но ви ћа, по зна тог ста ре ши ну Ка ра ђор ђе вог вре
ме на. Мла ден је ка зи вао да је он, као и Вук, ста ри ном из 
Дроб ња ка из се ла Ту шим ње од Це ро ви ћа, али се пре зи вао 
по оцу Ми ло ва ну – Ми ло ва но вић (Караџић 1969г: 571). 
Вук је ис ко ри стио су срет, па је од бив шег пред сед ни ка Со
вје та и ко ман дан та Бе о гра да цр пео по дат ке ко је ће по том 
да уно си у исто ри о граф ска шти ва. Нај ви ше је би ло ре чи 
око оти ма ња он да шњих ве ли ка ша око вла сти. Мла ден је 
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ка зи вао да је он јед ном, пу ту ју ћи с Ми ха и лом Гру је ви ћем 
из Бе о гра да у То по лу, сми слио чу ве ну уред бу пре ма ко јој су 
из Ср би је 1811. го ди не про те ра не не по слу шне ста ре ши не 
из Ис точ не Ср би је Ми лен ко Стој ко вић и Пе тар До бр њац 
(Ка ра џић 1969а: 62, 84). Ме ђу тим, од тог до ба мно го се про
ме ни ло. Са да је Ми лош ве дрио и обла чио, а с не гда шњом 
дру гом лич но шћу уста нич ке Ср би је са да је у Кра гу јев цу 
спрд њу зби јао ко је хтео (Караџић 1969в: 196). Ми лош је 
нај пре ле по при мио Мла де на, али ср дач ност ни је по тра ја ла. 
Кнез ни је мо гао да за бо ра ви по ни же ња ко ја је од Мла де на 
до жи вља вао то ком Устан ка. Вој во да Ми лош Обре но вић 
при шао је опо зи ци ји, озло је ђен смр ћу бра та Ми ла на, јер 
се сма тра ло да га је Ка ра ђор ђе ва и Мла де но ва по ли тич ка 
стру ја отро ва ла у Бу ку ре шту 1810. го ди не. Ка да је Ми лош 
до знао да су Ка ра ђор ђе ви про тив ни ци Ми лен ко Стој ко вић 
и Пе тар До бр њац сти гли у Бе о град 1811. го ди не без вој ске и 
да се у за бу ни на ла зе, он им је упу тио пи смо са по ру ком да 
не уз ми чу, не го да оче ку ју ње го ву по моћ. Пи смо не стиг не 
до Ми лен ка и Пе тра, не го пад не у ру ке Мла де ну. Због то га 
је Ми лош био из ве ден пред суд ко јим је пред се да вао вој во да 
Мла ден (1969в: 46–47; 1969а: 88–89; Ба та ла ка 1979: 874–875; 
Ку ни берт 1988: 63). Пе тар Јо кић ми сли да је Мла ден увек 
мр зео Ми ла на и Ми ло ша, пр вог ваљ да за то што је био до
бар „еј ва ли ја“ (управ ник), а дру гог, јер је био и до бар вој ник 
и управ ник. У Со вје ту Мла ден је вре ђао Ми ло ша: „Гле дај те 
оно псе то ру та во ка ко је нео бри ја но до шло у за се да ни је; 
псе, а не чо ве че, што се обри јао ни си?“ Ми ло шу по те ко ше 
су зе: „Го спо да ру, ја сам бра та ско ро из гу био, за то се ни сам 
обри јао.“ Мла ден се ни је оба зи рао на Ми ло ше ве из го во ре, 
па је на ста вљао да га же сто ко оп ту жу је: „Бре ти, ти си па
рам пас: те бе тре ба обе си ти, па о вр би, што не ра ђа ни шта.  
У апс се, кур во, ву ци.“ Вој во де су за бри ну то по сма тра ле, 
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па су за пре ти ли да ће да по ло же остав ке ако Мла ден бу де 
и да ље та ко сра мо тио вој во де. Ка ра ђор ђе се, за тим, сми
лу је Ми ло шу, али га знат но ус кра ти у вла сти (Јо кић 1980: 
231–232; Ми ли ће вић 1888: 468). У Кра гу јев цу, је да на ест 
го ди на ка сни је, Ми лош се нај пре све тио Мла де ну гру бим 
ша ла ма ко је су се че сто из во ди ле у Ми ло ше вом ко на ку, 
као што се, на при мер, те го ди не Си ма Ми ло са вље вић Па
штр мац спр дао са ста рим зе мун ским учи те љем Пе тром 
Дим чо гли јом. Он је пре шао у Ср би ју с на ме ром да до би је 
учи тељ ску слу жбу, па на ме рив ши се у Ми ло ше вом ко на ку 
на Ами џу (та ко је кнез Ми лош звао Си му Ми ло са вље ви
ћа) са оп шти му мол бу. Овај му по ка же би њек таш (окру гао 
по ви сак ка мен, ко ји је у авли ји на ме штен, те Ми лош с ње га 
ко ња уз ја ху је) и по у чи га шта тре ба да ра ди. Ста рац се без 
по го во ра поп не на ка мен и поч не оту да да ви че сво ју же љу. 
Сви ко ји су се за те кли у ко на ку, ме ђу ко ји ма је био и Вук, 
гро хо том су се сме ја ли, јер су се до се ти ли да је то Ами џи но 
ма сло (Караџић 1969в: 131–132). Ме ђу тим, Вук ни је мо гао 
сва кад да бу де пу ки по сма трач и хро ни чар, већ је мо рао 
кат кад и да лич но уче ству је. Пре ма Кне же вом на ло гу он 
је чи тао Мла де ну Ми ло ва но ви ћу све ње го ве исти ни те и 
из ми шље не по гре шке, а Мла ден је мо рао да при зна Ву ку 
да је Ср би ја 1813. го ди не про па ла због ђа во ла по пут ње га 
(140–141). Вук је чи тао да је Мла ден био „Ка рађор ђијин 
ми ни стар, и све га на зло учио и на вра ћао; ка ко је био рђав 
вој ник, и од Ту ра ка све се крио и бе гао; ка ко је кри во су дио; 
ка ко је пра ве љу де био и уби јао; ка ко је у Бе о град ском гра ду 
бе глуч ким ку ку ру зи ма ра нио сво је кр ма че; ка ко Бе о град ску 
и Остру жнич ку ске лу ни ко дру ги, осим ње га, ни је мо гао 
за ку пи ти; ка ко је со ла ну тр го ви ну сам, са сво јим ор та ци ма, 
го то во све при ти скао; ка ко је по це лој Ср би ји имао ко ван
лу ке и во де ни це, у тр го ви ни ор та ке, по Бе о гра ду ду ћа не и 
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ма га зе; ка ко је нај по сле с нов ци ма у Не мач ку по бе гао“ (216). 
– „Нај ви ше, пак“, пи ше Алек са Си мић, „се ки рао би [Мла
де на] Вук Сте фа но вић Ка ра џић за аста лом, и по ред кња за 
и без кња за, ого ва ра ју ћи њи хо ва де ла и по ве де ни ја у вре
ме Ка ра ђор ђе во, кад је го спо дин Вук био са мо ђу мрук џи ја 
кла дов ски, а го спо дар Мла ден пр ва пер со на до Ка ра ђор ђа. 
И ове се ка ту ре здра во су огор ча ва ле жи вот го спо да ра Мла
де на“ (1997: 31). Ву ко ве ша ле мо ра да су би ле од ви ше гру бе 
ка да су на љу ти ле и са мог стар ца Ог ње на Ми лу ти но ви ћа, 
доц ни је у ка лу ђер ству на ре че ног Они си ма, ко ји је за пре
тио Ву ку да ће га она ко стар кља ка вог ба ци ти у Ле пе ни цу 
(Ка ра џић 1969а: 343). 

Прем да је за пи сао шестсе дам ле пих и знат них ју нач
ких пе са ма, те до био име на сви ју се ла у Бе о град ском па ша
лу ку, пре пи сао гроб ни нат пис де спо ту Сте фа ну Ла за ре ви ћу 
у се лу Др вен гла ва ма у На хи ји кра гу је вач кој, те и уго во рио 
500 ду ка та за штам пу Кне же ве би о гра фи је, опет је Вук нај
ве ћом пол зом и до би ти од сво га дво ме сеч ног ба вље ња у 
Ср би ји сма трао то што се здра во и мир но на траг вра тио 
(Ка ра џић 1988пр.: 117–118). С об зи ром на зло слут ну ат мос
фе ру у кра гу је вач ком ко на ку пред ви део је про ли ва ње кр ви 
што се убр зо и об и сти ни ло. Ва си ли је Ва си ли је вић ја вио је 
Ву ку 9. ју на 1823. го ди не да је Мла ден Ми ло ва но вић уби јен  
де сет да на раније (216).

Вук је при спео у ок то бру у Па ње ву, где је кум Те о дор 
Тир ка за ње го ву по ро ди цу на чи нио ку ћу с че ти ри со бе. 
Ме ђу тим, пре се ли ли су се у Те ми швар, ко ји је три ми ље 
уда љен од Па ње ве, јер у се лу ни је би ло док то ра ни ти ба
би це. Оба ве шта ва ју ћи Јер не ја Ко пи та ра, у де цем бру 1822. 
го ди не, да је по но во по стао отац, Вук се нео бич но ша лио у 
ве зи с Ко пи та ро вим брач ним ста у сом. Пи сао му је да при
че ка три на ест го ди на па да му бу де зет. Ве ли да је де вој чи ца 
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цр но ма ња ста и да ће кр ште ни кум би ти док тор Чо кр љан 
(143). На то је 52го ди шњи Ко пи тар уз вра тио ша лом: „Ка
ко се оно зва ше мо ја но ва не ве ста? Пре по ру чи те ме да кле 
но вој пу ни ци“ (145). Вук је од го во рио: „Ва шој је за руч ни ци 
име Ру жа“ (150). 

Бо ра ве ћи у Те ми шва ру, Вук је на сто јао да и у том де лу 
Ба на та про ши ри кул тур ни ути цај, али ни је сте као след бе
ни ка. О то ме је из ве шта вао Ко пи та ра: „Од на ше пар ти је у 
Те ми шва ру не ма го то во ни ко га осим Ти ро ла33 (он исти на 
не зна ни сам до бро Срп ски, али је ве ли ки ју нак у на шој 
пар ти ји“ (474). Ја коб Грим је ми слио да он не зна до бро ни 
не мач ки по што је 1823. го ди не ре ди го вао ње гов пре вод Ву
ко ве Срп ске гра ма ти ке на не мач ки је зик (285). Ме ђу тим, у 
то до ба књи жев не при ли ке ни су би ле ру жи ча сте не са мо у 
Ба на ту већ је и у Бе чу на јед ном „све срп ско ста ло“ от ка ко 
је Фи ло зоф, ка ко су Ди ми три ја Да ви до ви ћа на зи ва ли при
ја те љи, по бе гао због ду га у Ср би ју. Очај но ста ње пре до чио 
је Вук Сте фа ну Жив ко ви ћу Те ле ма ху: „Књи ге Срп ске за 
сад већ не пи ше го то во ни ко; Со ла рић умро, Му шиц ко га 
Ми тро по лит го то во ра зар хи ман дри тио (сад жи ви у на ма
сти ру као оста ли про сти ка лу ђе ри и не ма за што чи за ма да 
на гла ви, и кад не мо же на мо ли ти ка ква се ља ка да га во зи 
на та љи га ма, а он иде пје ши це у Ди вош и у Ле жи мир и у 
оста ла окол на се ла); Бе рић се бо га то оже нио (он је сад нај
бо га ти ји Ср бин у Бу ди му), па зна те, да у нас ка ко се чо век 
обо га ти, он ви ше не ма ри за књи ге. Нов спи са тељ Срп ски 
још ни ка кав ни је по стао осим Ла за ра Ми ле ти ћа, он је ла ни 

33 Ра ср див ши се јед ном на оне ко ји оста вља ју сво ја пре зи ме на, 
а узи ма ју ту ђа, кнез Ми лош на вео је за Ти ро ла сле де ће: „Ди ми три је П. 
Ти рол, ни је из Ти ро ла, па да се зо ве Ти рол, но Влах из Ча ко ва, и та ко тре
ба да се и зо ве. Или, бу ду ћи да му је оцу би ло име Пан та, тре ба он да се 
зо ве и пи ше Ди ми три је Пан тић, Влах из Ча ко ва“ (Ми ли ће вић 1888: 713).
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из дао у Бе чу дви је књи жи це34.“ По што су из да ња те о ло
шког са др жа ја про и за шла из пе ра адво ка та, Вук ша љи во 
до да је: „Ви ди те да је код нас све на о па ко! Ми тро по ли ти 
пи шу ка ко тре ба муж и же на да се љу бе, арх. ка ко се ђе ца 
пра ве, а адво ка ти ка ко ва ља вла ди ке да пре ди ку ју и на род 
бла го си ља ју“ (103). Осо би то је беч ки цен зор сло вен ских 
књи га био за бри нут. Он је сма трао да Вук тре ба да по кре не 
ства ри с мр тве тач ке и да из да је но ви не. Чак им је и име
на на де вао, ша љи во алу ди ра ју ћи на увек буд ну и мар љи ву 
беч ку по ли ци ју: „Не Да ни ца. Мо жда Срп ски ко ре спон дент 
(шпи јун? ухо да?) из цар ству ју шчег гра да Бе ча?“ (132). Вук 
се дво ја ко из го ва рао. Твр дио је да би он ра до био срп ски 
но ви нар, али нај пре тре ба да об ја ви тре ћу част пе сма ри це, 
те и да се при бо ја ва да би ње го ва ор то гра фи ја оте ра ла пре
ну ме ран те (143). Вук је био од лу чан да што ско ри је об ја ви 
пе сма ри цу. По чет ком 1823. го ди не он је пи смом опо ме нуо 
Ми ло ша њи хо вог је се на шњег до го во ра о усту па њу 500 ду
ка та за штам па ње Кне же вог жи во то пи са. Ме ђу тим, под 
при ти ском Јер не ја Ко пи та ра, ко ји га је упор но опо ми њао 
„пр во пе сма ри ца па он да исто ри ја“, Вук је мо лио Ми ло ша 
да му од обе ћа них 500 ду ка та нај пре по ша ље 1.000 фо рин
ти у сре бру (три хи ља де цван ци ка) да он пр во штам па пе
сме и да их ње му по све ти, док не до ђе вре ме за Исто ри ју 
(156). Осим то га што је по ну да мо жда би ла при ма мљи ва, 
сти че се ути сак да је Кне зу, ко ји до та да ни је био пре те ра
но из да шан пре ма Ву ку, до са ди ло ње го во стал но мо ља ка
ње, па је на ло же но Ге ор ги ју Ће ле шу у Бе о град да узме од 
ЋирНа у ма Ич ка Го спо да ре вих 3.000 гро ша и да их пре да  
г. Ву ку Сте фа но ви ћу у Зе мун „да би се с тим је дан пут од био 

34 Из ве сти је о пре че сном из о бра же ни ју обра за Го спо да на ше га Ису са 
Хри ста (Беч, 1821); Об ја вле ни је бо го љуп цем и на ро до љуп цем (Беч, 1821).
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про си ти“ (До бра ши но вић 1970: 103). Већ 26. ја ну а ра Вук 
Ка ра џић из ве шта ва кне за Ми ло ша да је при мио пи смо и 
но вац и бла го да ри му на то ме (Ка ра џић 1988пр.: 160). Ме
ђу тим, по што је Ме тер ни хов Уред сво је вре ме но од био да 
из да одо бре ње за штам па ње пе сма ри це у Ау стри ји, Вук је 
од лу чио да тај по сао свр ши у Лај пци гу, где је прет ход но и 
До си теј Об ра до вић штам пао ћи ри лич не књи ге. Кра јем фе
бру а ра 1823. го ди не от пу то вао је у Беч и за тра жио па сош за 
пу то ва ње у не мач ки град Ха ле. У зах те ву је на вео да пу ту је 
ра ди сту ди ја ме ди ци не, с же љом да стек не ди пло му док то ра 
(До бра ши но вић 1986: 67). Че ка ју ћи пут не ис пра ве, од сео је 
у го сти о ни ци „Код бе лог кур ја ка“. Та шта је по се ти ла Ву ка и 
мно го се об ра до ва ла. Он је та зби ну по ча стио у до му сво је 
сва сти ке, где су се ле по за ба вља ли и пи ли у част Ани ну и 
њи хо ве де це (Ка ра џић 1988пр.: 172). У го сти о ни ци је од сео 
и не ки ка лу ђер ко ји се спре мао за вла ди ку Бу ко нин ског. 
Ка да се Вук по том из Лај пци га ин те ре со вао да ли је он још 
увек у Бе чу или је ру ко по ло жен, за мо лио је Ко пи та ра да се 
о то ме рас пи та код со ба ри це ко ја је очи то оста ви ла ути сак 
на ње га. Уз мол бу до дао је да „цр но ма ња стој шту ма дли ци“ 
по ру чи „не ка оста ви кур ја ка па нек иде амо ву ку“ (213). 

Сре ди ном мар та 1823. Вук је по шао за Не мач ку. Беч 
је још увек био под сне гом. Чуо је да је зи ма ко шта ла ау
стриј ску пре сто ни цу 90.000 гул де на, а тек су ме шта ни у 
свим со ка ци ма би ли за по сле ни чи шће њем и од но ше њем 
сне га (166). У Праг је сти гао пре по ло ви не мар та. Из не на
дио се ка ко је „го лем и ли јеп“ град (178). Чи нио му се ве ћи 
и леп ши од Бе ча (184). Уоп ште Че шка и Сак сон ска су му се 
до па ли, јер по бр ди ма и по то ци ма мно го ли че на пре де ле 
Ср би је, са мо што је жуп ни је. Че шка је на ме ђи Сак сон ској 
као Хер це го ви на (185). Пет да на се за др жао у Пра гу. Од
мах се су срео с пе сни ком и пре во ди о цем срп ских на род них  
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пе са ма Вац ла вом Хан ком и с Јо зе фом До бров ским, ко ји га 
је тај дан пред ве че од вео у Ма на стир ми ло срд не бра ће да 
му као бу ду ћем док то ру по ка же њи хов шпи таљ и она мо су 
и ве че ра ли. Вук је имао при ли ке да ви ди и ка ко жи ве ка то
лич ки све ште ни ци. У то до ба До бров ски је био по све ћен 
из ра ди гло са ри ју ма, за ко ји је твр дио да не ће би ти на ро
чи то оби ман. Вр ло се об ра до вао ка да му је Вук у Срп ском 
рјеч ни ку по ка зао шу ва ка и шу вак, за ко је му је ре као да он 
до та да ни у јед ном сло вен ском на реч ју ни шта ни је на шао 
од шуiŭ и шуiица. 

Био је гост и код Вац ла ва Хан ке, чи ја је Про сто на род на 
срб ска му за пр ва књи га пре во да из Ву ко вих збир ки. Пре
ма до та да шњем оби ча ју, Вук је Јер не ју Ко пи та ру опи сао 
Хан ки ну су пру гу. Хва лио је ње ну ле по ту: „Ан ки на мла да 
ни је рђа ва: тан ка, ви со ка! То је чу до! Он као по е та, ва ља ло 
би да је узео ру жну же ну (из би рач на ђе оти рач)“ (Ка ра џић 
1988пр.: 178). У Хан ки ној спо ме ни ци Вук је 17. мар та 1823. 
оста вио по знат за пис: „Пје вај, бра те, да ти от пје ва мо; брат 
је мио, ко је вје ре био“ (До бра ши но вић 2006: 78). Упо знао 
се у Пра гу и са Ла ди сла вом Фран ти ше ком Че ла ков ским, 
че шким пи сцем и по то њим пре во ди о цем срп ских на род них 
пе са ма. Пр ви пут су се сре ли у ку ћи Јо зе фа Јунг ма на, ко ји 
је имао на ди мак Ба ћу шка. О то ме је Че ла ков ски за бе ле жио: 
„Пре кју че (31. II 1823) пред ве че по звао ме ’ба ћу шка’ к се би. 
У чу ду сам ми слио шта ће то опет да бу де. И гле! Ко ли ко ли 
из не на ђе ње – за сто лом код ’ба ћу шке’ се ди не ка кав го спо
дин, ко ји ме је ср дач но по здра вио, го во ре ћи да му је ми ло 
што је имао част да се са мном упо зна. Ја гле дам, кли мам 
гла вом и го во рим овооно, док ми ’ба ћу шка’ не ре че да је 
то го спо дин Вук Сте фа но вић. То ме се ни сам на дао, али 
ми би ја ше ми ло што сам упо знао овог од лич ног Ср би на. 
Ско ро до де сет са ти уве че раз го ва ра ли смо о сло вен ским 
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књи жев ним ства ри ма и при ли ка ма [...] Из ње го вих уста по 
пр ви пут ми је ка ко ва ља ле по за зву чао срп ски је зик, а он се 
ра до вао што је ов де, у Че шкој, на ла зио љу де ко ји уме ју да 
це не сва сло вен ска на реч ја, а њих ни је на шао, ка ко ре че, ни 
у Ру си ји ни у Пољ ској“ (1964: 38). О Ву ко вој по се ти Јунг ман 
је пи сао у Но ви Сад Па ве лу Јо зе фу Ша фа ри ку, ко ји се по том 
за хва љи вао Ка ра џи ћу на па жњи: „Би ло ми је ве о ма ми ло да 
чу јем да сте се ра до и при ја тељ ски се ти ли ме не у Пра гу код 
на шег че сти тог Јунг ма на“ (Ка ра џић 1988пр.: 198). Ка ко свет 
ни је од ви ше ве ли ки, Вук је у Пра гу срео кон дук те ра Шај бе
реа, ко ји је ста но вао у Ланд штра се и с ким је пу то вао од Ла
во ва до Бе ча 1819. го ди не (184). Два да на за тим, Вук је пре ко 
Дре зде на, ко ји му се ве о ма до пао, от пу то вао ди ли жан сом 
у Ха ле. У три де сет ше стој го ди ни Вук се по ђа чио. Од мах је 
кре нуо на на ста ву. По што је слу шао пре да ва ња из ана то ми
је, он се из Лај пци га по жа лио Јер не ју Ко пи та ру: „То је гад 
и смрад, да Вас Бог са чу ва! Не знам ка ко ћу се на вик ну ти.  
У Алу ћу ићи ово да на. Ка ко гођ што ми се Праг ви ше до пао, 
не го сам се на дао; та ко је ов ђе [у Лајпцигу] на про тив [...] 
Пра во [Јеремија] Га гић ка же да Бе ча не ма у ’под сол неч ной’. 
Ама ни у че му“ (185). Сма тра да је вр ло по гре шио што ме
ди ци ну ни је учио у Бе чу, а да је у Не мач ку са мо тре ба ло 
да до ђе „да се са сла вом за док то ри, али чо век се учи док 
је жив“, те шио се Вук (194). Ко пи тар ша љи во от пи су је из 
Бе ча: „Ана то ми ју мо же те ов де мно го бо ље учи ти, а по што 
се ле ши не мо гу до би ти на ту це, мо же те и с ма ње га ђе ња 
на док на ди ти оно што не зна те. Не ма Бе ча, то сма трам и 
ја, прем да ина че не ми слим увек исто што и Га гић“ (189).

У Ха леу је Вук ужи вао го сто прим ство про фе со ра, 
фи ло ло га и би бли о те ка ра Јо ха на Се ве ри на Фа те ра. Пи ше 
Ко пи та ру да га је он у Ха леу при мио ле по као Аде лунг у 
Пе тро гра ду, те да је он и пре ма ста су, али и пре ма уми ља тој 
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на ра ви, сли чан ње му. Чи та ву не де љу од ла зио је код ње га 
на ру чак или ве че ру. Фа тер га је во дио и у дру штво где се 
обич но сви про фе со ри ску пља ју и по звао га је да за јед
но про ве ду Бо жић у ње го вој ку ћи, ко ја је, пре ма Ву ко вим 
ре чи ма, би ла „вр ло ли је па“ (193). Ка сни је је Вук Ка ра џић 
на сто јао да се љу ба зном до ма ћи ну оду жи ка квом па жњом. 
По слао му је сир ко ји је у Зе му ну по сле Ма ле Го спо ји не со
лио Ва си ли је Ва си ли је вић (498). За хва љу ју ћи на да ру, Фа
тер пи ше: „Нај леп ша Вам хва ла за сир. Би ло нам је ве о ма 
жао што сте се око то га му чи ли, али да ли смо да га про ба ју 
сви ко је сте упо зна ли; ни је баш сви ма при јао, али два про
по вед ни ка, Макс и Хе зе кил (ко ји по не кад утор ком до ђу  
к ме ни), на шли су да је за и ста из вр стан. И ми на ла зи мо да 
је фи ног уку са, и ма стан, са мо је био мал чи це ки сел каст, 
да ли је то ње го во свој ство, или је од ду гог вре ме на, ни ко 
ни је умео ре ћи“ (523). 

Убр зо се Вук охла дио за сту ди је ме ди ци не. Из го ва рао 
се Ко пи та ру: „Док то ри ји мо јој смет њи и не зго да си ја сет 
Бо жиј, а осим сви ју ове су нај го ре, што се амо [у Халеу] 
на у ке не пре да ју на јед ном ме сту, не го рас тр ка но по ци је лој 
ва ро ши, а зна те ка ко ја идем. За то сам се нај ви ше из Але 
и вра тио ов ђе [у Лајпциг], ђе то кор се има не ко Уни вер зи
тет ско зда ни је (Pa u li num, или Pa u li no), у ко ме се не ко ли ко 
на у ка пре да ју“ (194). По ме на Ву ко вих сту ди ја ме ди ци не 
има и у пре пи сци са Си мом Ми лу ти но ви ћем Са рај ли јом. 
У Не мач кој Си ма се за ни мао и ме ди ци ном. Го ди не 1826. 
он пи ше Ву ку Ка ра џи ћу: „По чео сам учит’ Хо ме о па ти ју т.ј. 
на у ку ле кар стве ну по но вој ме то ди Ха не ма на; не знам ва
љат’ ли, раз бе ри и ја ви ми тво ју о том мис’о. Ме ни се чи ни 
да је што до бро, а мо гу ско ри је по сти ћи“. Вук је од го во рио: 
„Оме о па ти ја би до бра би ла, али се то та ко од ма не мо же на
у чи ти, мо рао би чо век упра во зна ти ана то ми ју, фи зи о ло ги ју 
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и па то ло ги ју. Ја сам ту по чи њао учи ти ме ди ци ну, па ми се 
ду го учи ни ло, а осо би то на ана то ми ју ни је сам мо гао да се 
на вик нем“ (Ка ра џић 1989пр3: 90,108; Ог ња но вић 1900: 72). 

Вук се вра тио из Ха леа у Лај пциг, где је на ста вио да 
слу ша фи ло зо фи ју. Упи сан је 9. ју на 1823. го ди не. Слу шао 
је пре да ва ња код пр о фе со ра Кру га и Гил бер та (Сто ја но вић 
1987: 246). Пре по ру чио се пр о фе со ру Кру гу, ко ји га је ле по 
при мио. Во ди ли су раз го вор око грч ког устан ка и ни су се 
око ис хо да сло жи ли. Круг је сма трао да ће се Гр ци, ба рем у 
Мо ре ји и на остр ви ма, са свим осло бо ди ти од Ту ра ка. Зна
ју ћи да по ср ну ла Тур ска спо ро и жи ла во из ди ше Вук ни је 
де лио ње го во ми шље ње, за кљу чив ши да ће вре ме по ка за ти 
ко ви ше пра во има, а Грч ка је од та да је дан об лик не за ви
сно сти до би ла тек по сле се дам го ди на (Ка ра џић 1988пр.: 
193–194). У Лај пци гу још ни је имао пра вог сме шта ја, јер се 
у то вре ме одр жа вао ва шар и све је би ло по пу ње но. Из нај
мио је не ки со би чак, „ко мо ри цу“, од мах по ред не ка да шњег 
До си те је вог из да ва ча Брејт коп фа (194). Април је био хла дан 
и па дао је снег. Вук је био по све не за до во љан. Не до ста ја ли 
су му Ана, Са ва и Ру жа, ко ји су се то ком зи ме пре се ли ли 
код Ди ми три ја Ти ро ла у Те ми швар (184, 191–192, 210). Ни је 
му од го ва ра ла ни хра на ко ја се ну ди ла у лај пци шким го
сти о ни ца ма, јер се го то ви ло јед но је ло и су па, али не го ве ђа 
ко ју је он во лео. Ни је мо гао да би ра као што је то оби чај у 
Бе чу, Пе шти и Те ми шва ру, не го је ру чао шта је го сти о ни чар 
ску вао (210). Осим то га што су ста но ви у Лај пци гу би ли 
знат но јеф ти ни ји не го у Бе чу, на мир ни це су би ле ску пље. 
Фун та го ве ђег ме са ста ја ла је 10 крај ца ра, бо ца ви на – је дан 
гул ден. Из у зе так је би ла ка фа. Јед на шо ља – је дан сак сон
ски грош, што је от при ли ке 10 крај ца ра. Ни је би ла ску па, 
али џа ба ка да му ни је би ла уку сна, јер су је ве о ма ло ше  
ку ва ли (211–212).
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Ни здра вље га ни је слу жи ло. Жа лио се на ја ке бо ло ве у 
ко ле ни ма и по тра жио је ле ка ра. Пре гле дао га је док тор Кухл 
и ре као је да ко ле но па ри вру ћом го ве ђом кр вљу. Ме ђу тим, 
ни ка ко ни је по чи њао те ра пи ју (231). Осо би то су му здра вље 
на ру ша ва ла Ани на пи сма ко јих се пла шио „као ку ге“. Она 
му по ру чу је да ви ше не мо же да под но си си ро ма штво, да се 
јед на ко са ма бо ри у ње го вом од су ству, да јој не до ста ју Беч 
и мај ка. Вук од го ва ра 3. ју ла 1823. го ди не: „Гле дај ко ли ко 
мо жеш да она ква пи сма од те бе ви ше не до би јам, јер, за и ста 
та квим пи сми ма мо жеш ме за у век из гу би ти. И без то га сам 
не за до во љан и бо ле шљив, а да сам и од гво жђа мо рао бих се 
раз бо ле ти од та квих пи са ма“ (223). Он је лак ше под но сио 
те шка ду шев на ста ња у дру штву не го у са мо ћи. Као што 
је не гда из Пе ште от пу то вао у Сен тан дре ју да не у то ље ној 
љу ба ви про на ђе оду шка у дру штву при ја те ља та ко је и тад 
из оча ја ња на пу стио Лај пциг и оти шао у Ха ле да би скре нуо 
ми сли у при јат ном дру штву про фе со ра Фа те ра. Лај пциг је 
од Ха леа три ми ље. У јед ном пи сму уда ље ност из ме ђу два 
гра да пред ста вио је Ани: „Ха ле ни је да љи од Лај пци га не го 
што је Па њо ва од Те ми шва ра“ (240) Та мо је од сео у бир цу зу, 
али су га Фа тер и ње го ва су пру га пре се ли ли у њи хов дом, па 
су до ве ли до ма ћег ле ка ра и ста ра ли су се о ње му ка ко се нај
бо ље мо же са мо да оздра ви (243). Код Фа те ра је Вук су срео 
Те ре зу Ал бер ти ну Луј зу фон Ја коб (ана грам ТАЛФЈ), ћер ку 
Лу дви га Хајн ри ха Ја ко ба. То по знан ство има ће да ле ко се
жне по сле ди це у по гле ду при је ма срп ских на род них пе са ма 
у све ту. Већ у про ле ће на ред не 1824. го ди не она је уве ли ко 
и вред но пре во ди ла Ву ко ве пе сме и из у ча ва ла је срп ски 
је зик (416). У два из да ња сво јих пре во да, под исто вет ним 
на сло вом Vol ksli e der der Ser ben (Ха ле 1825, 1826; ка сни ја 
из да ња 1836, 1853), Талфј ће пру жи ти нај пре не мач ким, а 
он да и оста лим европ ским чи та о ци ма пре ко две сто ти не 
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срп ских на род них пе са ма из збир ки Ву ка Ка ра џи ћа, а по том 
ће кри тич ким на пи си ма у аме рич кој штам пи при бли жи ти 
Ср бе и чи та о ци ма то га кон ти нен та. Срп ску на род ну по е
зи ју пре во ди ло је на пе де се так свет ских је зи ка пет сто ти на 
пре во ди ла ца, ме ђу ко ји ма Талфј има из у зет но ме сто. Ње
ни су пре во ди по слу жи ли као основ мно гим дру гим пре
во ди о ци ма (Џон Ба у ринг на ен гле ски, Јо хан Ру не берг на 
швед ски, Ели за Во јар на фран цу ски, Пе тер Гец на ру ски), 
за ин те ре со ва ли су гла со ви те на уч ни ке (Ада ма Миц кје ви ча, 
Фри дри ха Ни чеа), као и ком по зи то ре, ме ђу ко ји ма је био и 
слав ни Јо ха нес Брамс (Ма то вић, Шу берт 2008).

У ме ђу вре ме ну, Вук је пре дао на род не пе сме лај пци
шкој штам па ри ји Брејт коп фа и Ер тла. Ме ђу тим, уме сто 
штам па ња са мо тре ће књи ге на род них пе са ма, као про ду
жет ка пр ве и дру ге (1814. и 1815), Вук је од штам пао дру го 
умно же но из да ње на род них пе са ма у три књи ге. Ни је са
свим ја сно ка да је про ме нио на ме ру. У пр ву књи гу сло жио 
је „жен ске“ пе сме, у дру гу „ју нач ке нај ста ри је (у ко ји ма не
ма пу ша ка и то по ва)“, а у тре ћу ју нач ке по зни је (Ка ра џић 
1988пр.: 327). Пр во је иза шла тре ћа књи га (35 пе са ма), па 
дру га, па пр ва (Сто ја но вић 1987: 235). За ни мљи во је да су 
Вук и Ко пи тар у пре пи сци тре ћу књи гу ши фро ва но зва
ли Се стрић, дру гу Стра и нић, а пр ву Жен ски ње (Ка ра џић 
1988пр.: 247). Ве ро ват но су то чи ни ли ка ко би за ва ра ли 
ра до зна лу беч ку по ли ци ју, јер у Ау стри ји ни је би ла до зво
ље на штам па Ву ко ве пе сма ри це. 

Из Ха леа је Вук 27. сеп тем бра 1823. го ди не кре нуо за 
Ка сел Ја ко бу Гри му, ко га још ни је лич но по зна вао, а ко ји 
је већ 1815. го ди не хва лио ње го ве књи ге. Сти гао је 29. сеп
тем бра у Ка сел. За бе ле жио је да му се до тад „ниг ђе ни ка
ква ва рош ни је љеп ше учи ни ла“. Од сео је код Ја ко ба Гри ма, 
код ко га се за др жао не ко ли ко да на. Оно у че му ни је ус пео 
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да убе ди Фа те ра 35 по шло му је за ру ком код Ја ко ба Гри ма. 
У раз го во ри ма га је за ин те ре со вао да на пи ше пред го вор, да 
ре ди гу је и при ре ди за штам пу ње го ву Гра ма ти ку, ко ју је на 
не мач ки је зик пре вео Ди ми три је Ти рол. С из не на ђе њем је 
пи сао Јер не ју Ко пи та ру о Гри мо вом зна њу срп ског је зи ка: „Ја 
ни је сам ни кад мо гао ми сли ти да Грим ово ли ко зна Срп ски! 
Он пре во ди пје сме у ве ли ке“ (276). Свој пре вод пе сме „Ди
о ба Јак ши ћа“ на не мач ки је зик, ко ју је Вук за пи сао од оца 
Сте фа на, Грим је по слао Јо ха ну Вол фган гу Ге теу и то по Ву
ку Ка ра џи ћу, ко ји је из ра зио же љу да лич но упо зна слав ног 
не мач ког пе сни ка. Уз то, Грим је са ста вио Ву ку пре по ру ку у 
ко јој је из ри цао по хва ле срп ским пе сма ма: „Што је гођ, ве ли, 
ме ни од ове стру ке по зна то, ни шта се са Срп ским пје сма ма 
ис по ре ди ти не мо же; и што се гођ чо век ви ше тру ди да вјер
но пре ве де, то ли ко се ви ше по зна је и осје ћа не до ста так или 
не са вр шен ство је зи ка на ше га спрам ово ме“ (288). 

Из Ка се ла кре нуо је у Ге тин ген. Грим је пи сао Ко пи та ру 
да га је Ву ко ва по се та ве о ма об ра до ва ла, али да му је би ло 
жао што у „те сној ку ћи ци“ ни је мо гао да га уго сти она ко 
ка ко би он же лео. На про тив, Вук је њи хо вом за јед нич ком 
при ја те љу хва лио го сто прим ство и пред у сре тљи вост: „Грим 
ме је при мио као и пје сме Срп ске“ (276). У Ге тин ге ну је, та
ко ђе, при мљен да не мо же бо ље би ти. С Гри мо вим пи смом 
оти шао је би бли о те ка ру Бе не кеу, ко ји не са мо што га је два 
да на во дио по би бли о те ци и све му по ка зи вао, не го га је 
и го стио код сво је ку ће и по се ћи вао га је у квар ти ру. Су
срео је још и Блу мен ба ха, Хе ре на, Тих се на и Ај хор на и сви 
су га при ми ли с нај ве ћим ком пли мен ти ма (287). Оту да је 
оти шао у Вај мар, јер му је Ко пи тар пи сао да гле да при ли ку  

35 Јо хан Се ве рин Фа тер је ви ше ино стра них гра ма ти ка при ре дио 
и пре вео на не мач ки, из ме ђу оста лих и пољ ску (Ка ра џић 1988пр.: 267).
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ако би по се тио Ге теа ко ји се ин те ре со вао за срп ске на род не 
пе сме и чи ји је чу ве ни пре вод „Жалостне пје сни це пле ме
ни те Асанаги ни це“ об ја вљен у ан то ло ги ји Vol ksli e der Јо
ха на Гот фри да Хер де ра још 1778. и 1779. го ди не (Су вај џић 
2014: 70). Бо ра вак у Вај ма ру и су срет с Ге те ом Вук је опи
сао Јер не ју Ко пи та ру у пи сму од 23. ок то бра 1823. го ди не:  
„У Вај ма ру сам био 8 да на, и мо гу ка за ти, да су то би ли нај
слав ни ји да ни жи во та мо га (до ја ко шње га) [...] Ја сам ово 
пи смо [Ј. Грима] пре дао Ге те о ву ка мер ди не ру у ве че баш 
кад се Ге те спре мао да изи ђе не куд на ко ли ма. По што му 
ка мер ди нер пи смо пре да, ка же ми, да су Њи о ва Екс це лен
ци ја ка за ли, да ће им би ти осо би то ми ло, ако и сју тра у 11. 
са ти по о дим. Кад сју тра дан до ђем, Ге те ме до че ка на сред 
со бе, и по што се по сли је мно ги ком пли ме на та по са ди мо на 
ка на пе (со фу), на ко ме је ста ја ло Гри мо во пи смо раз ви то и 
пре вод ди јо ба Јак ши ћа и јед на отво ре на све за но ви на, он да 
ми Ге те, пру жив ши ру ку на све зу но ви на, ре че: ’Вид те, да 
ни је сте Ви да нас пр ви пут у мо јој со би; Ви сте већ одав но 
ов ђе код ме не’. Кад ја ба цим очи на но ви не, а то ре цен зи
ја мо је пр ве Срп ске гра ма ти ке! Са ми ми сли те ка кав је то 
три јумф за ме не био! По том смо се мно го раз го ва ра ли о 
на шим пје сма ма, и чи тао ми је ди о бу Јак ши ћа, и пи тао ме за 
гдје ко је сти хо ве, ка ко је у ори ги на лу, и ка зао је, да ће он да
ти, да се на штам па; и мо лио ме, да му ја wör tlich36 пре ве дем 
не ко ли ко пје са ма и да му их по ша љем“ (1988пр.: 287–288). 
Вук је убр зо ис пу нио обе ћа ње и пре ко Хер тло ве књи жа ре у 
Лај пци гу до ста вио је Ге теу у пре во ду на не мач ки је зик још 
не ко ли ко срп ских на род них пе са ма. Ка да је у ме ђу вре ме ну 
чуо да се Ге те у Хер тло вој књи жа ри рас пи ти вао за не ки срп
ски реч ник, гра ма ти ку и на род не пе сме, Вук га је, по чет ком  

36 До слов но.
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де цем бра, оба ве стио да се на жа лост не мо же на ћи ни јед на 
дру га срп ска гра ма ти ка осим оне ко ја се сма тра пред го во
ром Срп ском рјеч ни ку и ко ја је из да та у Бе чу 1818. го ди не. 
Је дан при ме рак Рјеч ни ка на шао се ипак у Ву ко вим ру ка ма 
у Лај пци гу, па је ау тор сма трао ве ли ком ча шћу да га упу ти 
про сла вље ном пе сни ку и уз то му је до ста вио и тре ћи део На
род них срп ских пје са ма, ко ји је тек об ја вљен у Лај пци гу (330).

На кон по се те Ге теу, Вук је у Вај ма ру био и с би бли о
те ка ром Ри ме ром, јед ном код ње га ку ћи, а дру ги пут у би
бли о те ци, где је пре гле дао књи ге и „оста ло ко је шта“ (288). 

У бли зи ни Вај ма ра, у двор цу Бел ве де ре, жи ве ла је Ма
ри ја Па влов на, вој вот ки ња сак сон сковај мар ска, се стра 
ру ског ца ра Алек сан дра, а су пру га на след ног прин ца Кар ла 
Фри дри ха. Вук је на у мио да њој по све ти пр ву књи гу На
род них срп ских пје са ма. То је са ве то вао Јер неј Коп тар (267), 
а с тим се очи то са гла сио и Ја коб Грим у Ка се лу (До бра ши
но вић 1996: 49). Пред у зев ши ко ра ке у том прав цу, Вук је 
из ве стио Ја ко ба Гри ма: „Око по све те сам при лич но до бро 
уре дио и раз го ва рао сам два пу та с Ве ли ком кне ги њом, 
је дан пут ми је по сла ла сво ја ко ла из Бел ве де ра, те сам се 
од ве зао к њој; а дру ги пут ме је осло ви ла у цр кви“ (1988пр.: 
298). Ко пи та ру о то ме пи ше оп шир ни је. Пре ко двор ског 
мар ша ла упу тио је ве ли кој кне ги њи Срп ски рјеч ник и тре
ћу књи гу На род них срп ских пје са ма. Истог да на Кне ги ња 
је пре ко свог све ште ни ка по ру чи ла Ву ку да је она рас по
ло же на да га ви ди су тра дан у пет ча со ва и да ће по сла ти 
ко ла по ње га. У по се ту с њим кре нуо је и све ште ник. Кад 
иза ђу из ко ла, при ме их у со би у ко јој су би ле двор ки ње. 
Јед на од њих са оп шти да ће Кне ги ња си ћи да се не би Вук 
пео ба са ма ци ма. За тим до ђе мо мак и по ве де их у „окру
глу со бу“, ко ја је би ла уна о ко ло „ви јен ци ма ис ки ће на“. По
сле не ко ли ко ми ну та Кне ги ња је при шла Ву ку. Про ве ли су  
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у раз го во ру го то во по ла са та. Она га је ну ди ла да сед не, али 
он ни је хтео. Ка да је она иза шла, они се вра те у пре ђа шњу 
про сто ри ју, а он да их двор ки ња Ру ски ња по ве де у ба шту, 
„ђе су ко је ка ке тра ве и др ве ће и цви је ће из дру ги зе ма ља“. 
По сле „ду го га вр ља ња и ка зи ва ња и за гле да ња“ из ба ште су 
се вра ти ли у со бу на чај. Ту су се на ли ли те ја и нај е ли ко је ка
квих по сла сти ца и на пи ли су се пун ча ко ји им је спра вља ла 
Ру ски ња. Та ко у раз го во ру го то во су се и опи ли. Њи хо ва 
до ма ћи ца зва ла се Ма вра Со ко ло ва и она је по кло ни ла Ву
ку ру ски псал тир. Око осам са ти до шла су ко ла, па су се 
Вук и све ште ник вра ти ли у Вај мар. То је би ло у че твр так,  
а у не де љу, у цр кви, по сле слу жбе, Кне ги ња је при шла Ву ку 
и крат ко је с њим љу ба зно по раз го ва ра ла (288–289). 

Из Вај ма ра ишао је у Је ну. По што су се про фе со ри би ли 
раз и шли, је дан дан бо рав ка про вео је у дру штву Де бе рај не
ра, ко ји га је ле по при мио и ча стио. Оту да је пре ко Лај пци га 
сти гао у Ха ле, где га је до че ка ла ди пло ма док то ра фи ло
зо фи је Уни вер зи те та у Је ни (289). Иа ко је Вук за по ста вио 
сту ди је фи ло зо фи је, он је ипак из Не мач ке по нео ди пло му, 
јер је Јо хан Се ве рин Фа тер пред ло жио Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Је ни да до де ли Ву ку по ча сни док то рат. Вук Ка ра џић 
се љу ба зним пи смом за хва лио Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Је ни на ука за ној му ча сти (259), а до би је ну ти ту лу је по том 
ис ти цао на сво јим књи га ма на пр вом ме сту. 

Књи жев ни по сло ви су на пре до ва ли. Ме ђу тим, из о ста
ја ле су нов ча не на кна де. Вук је са свим остао без сред ста ва. 
Већ се био за ду жио 300 сре бр них фо рин ти, а за ис пла ту 
штам пар ских тро шко ва и за жи вот до Бо жи ћа ва ља ло му 
је још два пут то ли ко. Ја дао се: „Ву че, ку кав че си њи! Ни је то 
ша ла, то је го ми ла но ва ца“ (280). Је ди ну на ду по ла гао је у 
кне за Ми ло ша. Ве ро вао је да ће га он спа си ти си ро ма штва, 
да се не бри не до ве ка шта ће је сти и обу ћи. Тек об ја вље ног 
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Се стри ћа, од но сно тре ћу књи гу На род них срп ских пје са
ма, од мах је по слао Кне зу. На пр вим стра ни ца ма књи ге 
ис ти ца ла се По све та „Сви је тло ме и че сти то ме го спо да ру 
Ми ло шу Обре но ви ћу“. Уз књи гу је ме це ни упу тио и про
прат но пи смо, у ко ме за по ма же за по моћ од 1.000 сре бр
них фо рин ти. Јед на ко је оче ки вао од го вор. Да њу је о то ме 
не пре ста но ми слио, а но ћу је са њао о пи сму из Кра гу јев ца. 
Снио је да му је кнез Ми лош по слао је дан би њиш, а ка да га 
је отво рио, а он пун пре ве ли ких уши ју. То је ту ма чио ова ко: 
би њиш (цр вен), би ће ско ро, а уши све нов ци. Узда ју ћи се 
у Кне же ву ми лост, опо ми њао се че сто ка ко му је он ре као 
је дан пут „док су игра ли кар те, да ни кад не го во ри: ’не ма 
но ва ца; у Мла де на, ве ли, и у Ка ра Ђор ђи ја ни је би ло но
ва ца, а у нас, ва ла Бо гу! има, и би ће док смо гођ ми жи ви 
и здра ви’“ (280).

На по кон, сти гло је то ли ко оче ки ва но пи смо, пи са но 
Фи ло зо фо вом (Д. Да ви до ви ћа) ру ком. Ме ђу тим, уме сто 
ре чи за хвал но сти и ми ло сти, Кнез се, не за до во љан соп
стве ним при ка зом у фраг мен ти ма пе сме о Бо ју на Чач ку, 
об ру шио на Ву ка. Пи ше да су се са вре ме ни ци и оче ви ци 
бит ке под Ми ло ше вим „упра вле ни јем“ згну сну ли ла жи ма 
из не тим у пе сми. Пре те ћим то ном за вр шио је пи смо: „Ја 
сам се на дао, да ће дру го што о де ли Мо ји или са мо Мо
га вре ме на од Вас иза ћи, ова ке ла жи не би ни у сну снио. 
Уве ра вам Вас да Вам ова част Пе сна ри це не ће про ћи, као 
што сте ми сли ли, ни ти ће Вам се рас про да ти, као што сте 
ра чу на ли“ (303–304). 

Као гром да је стре фио Ву ка Ка ра џи ћа. Он је ми слио да 
је Кнез на мах спа лио три ста при ме ра ка књи га ко је му је по
слао из Лај пци га (318–319). Прав да ју ћи се, он от пи су је Кне
зу: „У мо ме до да на шње му ви је ку ја ни је сам не срећ ни је га и 
жа ло сни је га пи сма при мио од овог Ва ше га од 19. ок то бра,  
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из ко га сам ра зу ми јо да се Ви ср ди те на ме не. Оно је за 
ме не с тим још не срећ ни је, што сам се ја од Вас на дао са 
свим друк чи јем пи сму, ко је ће ме оба сја ти као сун це озе бло 
си ро че.“ У на став ку спор ну пе сму на звао је „не срећ ном“ и 
„жа ло сном“, а Кне за је уве ра вао да „пје сма ни је исто ри ја“, 
те ка ко се у исто ри ји „гле да исти на, а у пје сми се гле да ка ко 
је из ми шље но и на мје шће но“. Нај по сле пре кли ње 1.000 фо
рин ти ми ло сти ка ко га не би ду жни ци ву кли по су до ви ма 
и за тва ра ли – и то ње га ко ји се „ка ко по Ли пи сци, та ко и 
по Ге тин ги и по Ка слу и по Вај ма ру ва лио“ да му је Кнез 
Ми лош по ма гао да ску пља пе сме и да му је по слао тро шак 
за штам пу (327–328).

Осим за сва ко днев ни жи вот и за штам па ње књи га Вук 
је знат на сред ства по тро шио и на пу то ва ња. Ишао је чак у 
Ки лу, то је као од Кра гу јев ца до Пе ште, до чо ве ка за ко га је 
још одав но знао да до бро зна да „уда ра“ у гу сле. С њим се 
тад лич но упо знао и раз го ва рао и уве рио се „ка кав је мај
стор и на ка кву је бр ду“. Ње го ве гу сле он је из ре зао у ба кру 
на осно ву цр те жа ко ји при ка зу је гу сла ра ка ко ис под др ве та 
пе ва оку пље ном на ро ду. Сли ку је ути снуо ис пред на слов ног 
ли ста дру ге књи ге На род них срп ских пје са ма (280). Под но 
ње пи ше: „Ер це го вац пје ва уз гу сле“. Пре ма ре чи ма Во ји
сла ва М. Јо ва но ви ћа „гра ву ра се сва ка ко одва ја ла од књи ге 
и ура мљи ва ла под ста кло или про сто ле пи ла на зид. Од 
де се так при ме ра ка те дру ге књи ге Пје са ма ко је сам имао у 
ру ка ма, ви део сам све га два при мер ка са сли ком“. У гу сла ру 
су не ки про у ча ва о ци на ла зи ли Ву ков лик (Ка ра џић 1974: 
31). Вук је био ја ко за до во љан ба кро ре зом. Ве ли Јер не ју 
Ко пи та ру да је сли ку за дру гу књи гу „уре дио да Вам око 
ви ди! Еро сје ди, пак ди гао гла ву, ка ко гођ Сли је пац Ви лип, 
а оста ли се око ње га на че ти ли те слу ша ју“ (1988пр.: 247). 
Ко пи тар је ма ло др жао до Ву ко вог ли ков ног уку са, па га 
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под се ћа да је Срп ска мо ма из пр ве Пје сна ри це (1814) би ла 
од ви ше хлад на и др ве на (245). Дру га књи га би ла је ра ни
је при пре мље на, али се оте за ло док цр теж ни је био го тов 
(298). По све тио ју је „Сла вен ском ме це на ту, сви е тло ме и 
че сти то ме гра фу Ни ко ли Пе тро ви ћу Ру мјан цо ву“, ко ји му 
је по кло нио 500 ру ба ља за штам пу књи ге. Ме ђу на бро ја
ним ти ту ла ма сто ји ис так ну то „фи ло со фи је док тор“. По што 
је Ја коб Грим до био при ме рак збир ке, у ко јој су се на шле 
пе сме ју нач ке нај ста ри је, пи сао је Ву ку: „Гу сла ру је на на
слов ној стра ни ци де сна ру ка нео про сти во ло ше на цр та на“. 
У истом пи сму, ме ђу тим, за пе сме је твр дио да су див не и 
из вр сне и да над ма шу ју оне из тре ће књи ге. Бес крај но му 
за хва љу је што је за ње го ву љу бав у Пред го во ру об ја вио 
бај ку о зми ји мла до же њи ко ја је му је као ис тра жи ва чу ми
то ло ги је ве о ма ва жна, а и по ет ски је ле па (441). 

До тле је и пр ва књи га На род них срп ских пје са ма би ла у 
штам пи. Она је са др жа ла пре ко че ти ри сто ти не пе са ма ме
ђу ко ји ма су се на ла зи ле и сло бод ни је, љу бав ног са др жа ја. 
По у чен ис ку ством с Рјеч ни ком, ко ји је због не при стој них 
из ра за на и шао на осу ду, Вук је по до зре вао. Пи сао је Ја ко
бу Гри му да га је 1819. го ди не због то га ту жио ми тро по лит 
Стра ти ми ро вић код Кон зи ли ју ма у Пе шти, „али ту жба ни је 
об ја вље на. Реч ј.б.ти је код нас због сва ко днев не упо тре бе 
по ста ла псов ка: у 3. ли цу псу ју та ко не са мо по по ви и ка
лу ђе ри не го и же не и ђе вој ке (нпр. је бо му пас мај ку), не 
ми сле ћи на пра ви сми сао те ре чи. Али и по ред то га би ло 
би мно го бо ље да сам све та кве ре чи из о ста вио из Рјеч ни
ка; али са да би што би“ (317). Осо би то је тад био опре зан 
јер је књи гу хтео да по све ти кне ги њи Ма ри ји Па влов ној. 
Знат но је пре чи стио збир ку и од ба цио је ве ли ки број пе
са ма. За још не ко ли ко сти хо ва се дво у мио, па је од Ја ко
ба Гри ма тра жио ми шље ње: „Спо ми ња ње сло бод них ре чи  
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и из ра за ме ни уоп ште ни је не при јат но, на ро чи то по што ме 
Ви та ко те ши те да се ре чи не ску пља ју са мо за да нас и да је 
чи сто ме све чи сто (ово би би ло упра во про тив Стра ти ми
ро ви ћа јер је из Све тог пи сма). Али са да (у I књи зи) мо рам 
се дво стру ко чу ва ти та квих из ра за јер ћу ову књи гу по све
ти ти Ве ли кој кне ги њи! А ова кр ма ча, ко ја ов де ( – ) ис па де 
из пе ра, слу ти да ће то би ти те шко, на ро чи то код љу бав них 
пе са ма. Из тог раз ло га сам из о ста вио ви ше од 50 пе са ма, 
па ипак су се не ке пот кра ле ко је ћу Вам ов де по ка за ти, и 
мо лим Вас нај леп ше да ми што пре по ша ље те сво је ми шље
ње о то ме“. Исто је пи тао и Јер не ја Ко пи та ра. У на став ци ма 
пи са ма на вео је пе сме, обе ле жио је про бле ма тич не сти хо
ве и ре чи и дао је ко мен та ре. Пр ве у ни зу на вео је сти хо ве 
свад бе не пе сме ко ја се обич но пе ва ка да сва то ви хо ће да  
по ђу с де вој ком:

Млад мла до же ња, ру жо ру ме на!
Пре да до смо ти струк ру зма ри на;
Ако уве не струк ру зма ри на,
Тво ја сра мо та, на ша гре о та;
Че сто за ли вај струк ру зма ри на.

У пе сми је упо зо рио на из раз „за ли ва ти“: „Ја ствар но 
ми слим да ов де за ли ва ти зна чи упра во то (као нај ве ћу не гу 
јед ног цве та); али не ко мо же по ми сли ти и на што дру го.“ 
За тим је из дво јио пе сму „Ни рај се не гле да“ у ко јој се до
зи ва Ла да, сло вен ска Ве не ра. Она му се учи ни ла „ли је па, да 
не мо же љеп ша би ти; са мо мо же ко ре ћи да ни је по бо жна“:

Гле да мо му од ма ле на, ла до, ла до!
Од ма ле на, до го ле ма;
Кад би мо ма да је мо ја,
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Он да ми се ро дом на ђе:
Пр во, дру го бра ту че да;
Гре о та је об љу би ти,
А жао је оста ви ти;
Али ћу је об љу би ти
Да ћу ра ја не ви де ти;
Што ће ме не рај по мо ћи
На је се ње ду ге но ћи?

Тре ћа пе сма под на зи вом „Се стра отров ни ца“ по чи ње 
сти хо ви ма:

Сун це за ђе ме ђу две пла ни не,
Мо мак ле же ме ђу две де вој ке;
Јед ну љу би, а дру гу не љу би.
Ал’ го во ри ле по та де вој ка:
Љуб’ и ме не, мом че не же ње но!

Мом че се из го ва ра да не сме од ње ног бра та. Она рас
по ри гу ју отров ни цу па њен јед по ме ша с ви ном и по ну ди 
бра ту. Оде мом ку и ка же да је сло бод но љу би јер је бра та 
отро ва ла, а он јој од го во ри: „Ид’ ода тле, јед на отров ни це! 
/ Кад си сво га бра та отро ва ла, / Отро ва ћеш и ме не ју на ка“. 
Ву ку се пе сма чи ни ла „ру жном“, али опет ни је био рад да 
је из о ста ви, већ је хтео да је по пра ви. Ми слио је да уме сто 
мо мак ле же ста ви мо мак се де.

Ме ђу тим, с нај ви ше двој бе пи тао се шта да ра ди с пе
смом „Ај ку на Атла ги ћа и Јо ван бе ћар“? Сма трао ју је је
дин стве но ле пом, али и од ви ше сло бод ном. Пе сму ко ју је 
за пи сао од Те ша на По дру го ви ћа Вук је чи тао Јер не ју Ко
пи та ру, па га је под се ћао: „Ми слио сам ов ђе да до дам на 
кра ју и Ај ку Атла ги ћа, па сад не сми јем. Не знам опо ми ње те 
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ли се, ка ко је ше та ла у ша ре ним га ћа ма, па кад је на зва ла 
Бож ју по моћ Јо ва ну бе ћа ру, он јој ре као: ’Здра во би ла, Ај
ко Атла ги ћа! Здра ва би ла и га ће де ра ла, а и ме не ал ва лу ка 
да ла.’ А она му ре кла: ’О Јо ва не, Бог те не убио! А шта би ти 
да ва ла ал ва лу ка? Ако би ти ве зен ја глук да ла, у том не ма 
за те ал ва лу ка? Ако би ти бо шча лу ка да ла, ни ту не ма за те 
ал ва лу ка; ако би те у ло жни цу зва ла, не ћеш Јо во ће ти ми
ро ва ти’, итд. Ка ко су се оп кла ди ли у њен ђер дан и у ње го ва 
ђо га та, да за јед но пре но ће, па ко је при је ста не вра го ва ти, 
да из гу би оп кла ду итд.“ (337–347).

Шест да на на кон Ву ко вог пи сма, 12. де цем бра 1823, 
Ја коб Грим је од го во рио: „Дво у мље ње због те че ти ри пе сме, 
по мом ми шље њу, не по треб но је, и ја гла сам за то да се за
др же. У јед ној свад бе ној пе сми за ме не не ма ни чег не при
стој ног [...] Ова нео бич на пе сми ца о чо ве ку ко ји ви ше во ли 
да љу би не го да иде у рај, не сме ни у ком слу ча ју из о ста ти, 
већ због са мог па ган ског ре фре на, ка ко и Ви по ми ње те. Па
ган ска је, на рав но, це ла ми сао, али иа ко је гре шна, ипак је 
при род на. Се ћам се јед не ста ре не мач ке на род не ле ген де о 
фри зиј ском кра љу Рад бо ту. Ка да је тре ба ло да се по кр сти, 
и већ је био ста вио јед ну но гу у по су ду, па ло му је на ум 
да још пи та: хо ће ли и ње го ви пре ци, ко ји су умр ли не кр
ште ни, би ти при мље ни у не бе ско цар ство? Све ште ни ци 
су му од го во ри ли да не ће. Он да је Рад бот из ву као но гу и 
ре као: ’шта ћу ја сам у ра ју, ра ди је ћу се де ти у па клу са сво
јим пре ци ма’. Овај од го вор је дир љив. Упра во та ко гла си 
и ов де: шта мо же ме ни рај по мо ћи у јед ној је се њој ки шној 
но ћи? [...] Пе сма о пре зре ној де вој ци, ко ја је ла ко вер на и 
тру је сво га бра та, не спа да у нај леп ше у тој збир ци, ка ко 
и Ви с пра вом ка же те, али кад је већ у њој, не ка оста не уз 
из ме ну ле же у се де [...]. Та по ве ћа пе сма о Ај ку ни и Јо ва ну 
[...] сме се, без сум ње, штам па ти це ла та ква ка ква је [...] Све 



208

БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ

је сми шље но ве о ма жи во пи сно и ус пе ло. Ка ко би сте мо гли 
не штам па ти та ко не што! Ра ди је уоп ште не по све ти ти ту 
књи гу Ве ли кој кне ги њи! Али она не ће ту ни шта за ме ри ти“ 
(355–357). Вук је при хва тио при ја тељ ске са ве те, а Јер не ју 
Ко пи та ру је об ја вио: „Ја дао Ај ку Атла ги ћа да се штам па, 
па ка ко бу де!“ (368).

Осим то га, Ја коб Грим је у том пе ри о ду при пре мао за 
штам пу Ву ко ву Гра ма ти ку. До знав ши од Јер не ја Ко пи та ра 
да је Вук имао не при јат но сти од кне за Ми ло ша због тре ће 
ча сти На род них срп ских пје са ма, пи сао му је да он под та
квим окол но сти ма не ма во љу да Гра ма ти ку по све ти Ми
ло шу Обре но ви ћу, ка ко га је Вук прет ход но са ве то вао, и 
пи та ка ко да по сту пи. Вук је по твр дио да се кнез Ми лош 
на љу тио на ње га, али да је он и упр кос то ме опет за то да 
му Грим по све ти књи гу. Обра з ла гао је да ље: „Ја сам Вам 
при чао ка ко су не ка го спо да, не што из не зна ња, а не што 
из не при ја тељ ства пре ма ме ни, го во ри ла Ми ло шу у мом 
при су ству да це ло мо је ску пља ње пе са ма ни је ни шта дру
го до спрд ња и бес по сли ца; а он је, ипак, ра ди је по ве ро вао 
ме ни (ко ји сам му обе ћао ве чи ту сла ву и за хвал ност због 
пот по ре и по мо ћи за ову збир ку) не го њи ма. Без ње го ве 
по мо ћи ове пе сме не би си гур но мо гле би ти са да об ја вље не 
(ка ко сам и ре као у пред го во ру); а са ње го вом по мо ћи бих 
за јед ну го ди ну да на мо гао ску пи ти још то ли ко ју нач ких 
пе са ма. Ва ша по све та Гра ма ти ке ње му (са ле пим, крат ким 
осло вља ва њем, јер по све те без осло вља ва ња код нас ни су 
још уо би ча је не) мо гла би има ти до бре по сле ди це не са мо за 
пе сме не го и за све дру ге на уч не ства ри. Уо ста лом, ако Вам 
је, с дру ге стра не, не при јат но да то учи ни те, ура ди те ка ко 
Ви же ли те“ (378). Ву ко ва Гра ма ти ка на не мач ком је зи ку с 
Гри мо вим пред го во ром и рас пра вом Јо ха на Се ве ри на Фа те
ра об ја вље на је по чет ком 1824. го ди не с Гри мо вом По све том 
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кне зу Ми ло шу Обре но ви ћу. Ме ђу тим, доц ни је су Ву ко ви 
не при ја те љи, осо би то Јо ван Ха џић, бе ди ли ау то ра да је он 
од Ди ми три ја Ти ро ла „из ма мио“ пре вод Гра ма ти ке срб ске, 
и да је то све с ту ђим пре во ди ма пе са ма „у Гер ма ни ју но
сио, па Гри му, Тал вји и дру ги ма под свој еспап про да вао“ 
(Ка ра џић 2004: 304; 1974: 36). Ја мач но је пре ма Ву ко вим 
су ге сти ја ма Ди ми три је Ти рол пи сао у Серб ском ле то пи су 
1827. го ди не да је он гра ма ти ку пре вео на мол бу Ву ко ву и 
за љу бав ње го ву да му је пре вод по кло нио, не „по ве рио“. 
По зи ва ју ћи се на Ти ро лов ис каз, Вук се прав дао и опи си
вао за мр ше ну исто ри ју пре во да. Пре ма ње го вим ре чи ма 
про из и ла зи да су сви ак те ри у про це су об ја вљи ва ња књи ге 
оста ли ус кра ће ни, а да су све за слу ге на кра ју при па ле хра
бром бер лин ском из да ва чу Ђор ђи ју Рај ме ру: „И та ко она 
изи ђе на сви јет не са мо не при мив ши за труд око ње ни г. 
Грим ни ја ни јед не крај ца ре, не го још хва ле ћи Реј ме ра што 
се при ми“ (2004: 312–312).

Још у ма ју 1823. го ди не Сте фан Жив ко вић Те ле мах пи
сао је из Ки ши ње ва Ву ку Ка ра џи ћу: „На крат ко Вам ја вљам 
да пре вод Еван ђе ља и Апо стол ски де ла на наш је зик, о ком 
сте се Ви под ви за ли, ни је на шао сре ће у Ро си ји, а то но ве 
или Ва ше ор то гра фи је ра ди. Пре по ру че но би ло Г. Стој ко
ви ћу као из вест ном пи са те љу у Ру си ји да он оно по пра ви, а 
он ка зао да га во ли из но ва пре ве сти по свом на чи ну не го га 
по пра вља ти. И та ко је оно мад из Ки ши но ва оти шао у С. Пе
терб(ур г) да пре во ди и пе ча та“ (Караџић 1988пр.: 204–205).  
У ок то бру исте го ди не Ру ско би блиј ско дру штво оба ве сти ло 
је Ву ка да се њи хо ви уго вор ни од но си пре ки да ју с об зи ром 
на то да су срп ски ми тро по лит Ле он ти је и још не ки Ср би 
ду хов ног и све тов ног зва ња ру ко пис пре во да пре гле да ли 
и утвр ди ли да је „ве о ма не ис пра ван и за из да ња у ко рист 
срп ског на ро да не до ли чан“ (303). 
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О про фе со ру Хар ков ског уни вер зи те та, пи сцу пр ве 
књи ге о фи зи ци у Ср ба и по зна том сла ве но срп ском спи са
те љу, Атан аси ју Стој ко ви ћу37, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић пи ше да 
је с ње го вим име ном ве за на исто ри ја о пре во ду Но вог за ве
та, али она као да не го во ри ни ма ло у хва лу Стој ко ви ће ву 
(1888: 690). Ме ђу тим, пре не го што је Вук уоп ште мо гао да 
на слу ти да ће ика да би ти у не кој вр сти спо ра са Ата на си јем 
Стој ко ви ћем, он је из са свим по сред них по бу да о ње му све
до чио не га тив но. Ка да је пу то вао у Ру си ју, ње га је Лу ки јан 
Му шиц ки за ду жио да за Стој ко ви ћа пре да пи смо у ко ме је 
мо лио за не ка кву услу гу. Вра тив ши се у Беч 1820. го ди не, 
Вук са оп шта ва Му шиц ком: „Пи сма на Стој ко ви ћа пре дао 
сам јед ном по зна том чо ве ку одан де; али кад ће се по сла ти 
ни је ми мо гао ка за ти, а кад ће од го вор до ћи још ма ње [...] 
Ако што тра жи те од Стој ко ви ћа, ва ра те се: Стој ко вић је рђав 
чо век, а и сре бро љу бив; био се оже нио, па ни је са же ном жи
вио ни го ди ну да на, не го га же на оста ви ла, и оти шла на свој 
спа и лук, а он је сад ту жи, и ће ра с њом про цес! Стој ко вић 
је стат ски со вјет ник (ви со ко ро дие), и бо гат је вр ло, за што 
за то жи ви; сад има не ка кву слу жбу код ма у та, ђе се нов
ци бро је. – На крат ко вам ка жем: Стој ко вић је рђав и (при 
свој сво јој на у ци) луд чо век! Ма ло га Ср бљи ни је су уби ли у 
Бе са ра би ји; по кло ни ли му Ру си не ка кву пу сту зе мљу, па он 
био до шао (с из ла га ним пи смом од Цр ног Ђор ђи ја) да во
ди на ше Ср бље, да и’ на се ли, да му бу ду ро бо ви, кад Ср бљи 
ни је су ће ли, да иду, а он им ре као, да ће и’ пре да ти па ши, 
а Ср би му ре кли: ’Та мо ње му ма тер и с па шом. Ти ни ти си 

37 Ата на сије Стој ко вић ау тор је Фи си ке у три ча сти (1801–1803), 
фи ло зоф скокњи жев ног де ла Кан дор или от кро ве ни је еги пат ских тај
ни (1800), пр вог срп ског ро ма на Ари стид и На та ли ја (1801), Срб ског 
се кре та ра (1802), пр вог срп ског при руч ни ка за по слов но до пи си ва ње 
(Де ре тић 2002: 503–504).
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нас из вео од па ше, ни ти нас мо жеш ње му пре да ти’; а он он да 
ре као да ће им ’изо си је ца ти но со ве и уши, па и с ка за ци ма 
оће ра ти пре ко Дње стра у Ру си ју’; он да Ср бљи по ви чу: ’Ко
ље, бра ћо!’ Та ко ти се Стој ко вић ока ни Ср ба; а Гу бер на тор 
му по сле го во рио, ка ко је он, учен чо век, бу ду ћи мо гао та ке 
ри је чи на ро ду го во ри ти (То је Ва ша ви ша кла са на ро да на
ше га!)“ (Караџић 1987пр.: 762–763). За тим Му шиц ки пи та 
от ку да по ти чу са зна ња и је су ли она исти ни та? (775) Вук 
от пи су је: „Пи та те, ко ми је ка зи вао оно за Стој ко ви ћа? – Да 
не жи ви са же ном, не го да је ту жи, то је по зна то, ни ти мо же 
би ти са кри ве но; да је сре бро љу бац то свје до че и ђе ла ње го ва,  
а ка зи ва ла су ми и зна ме ни та го спо да у Пе тер бур гу; да је 
као рек тор, да вао за нов це ла жљи ве ате ста те ђа ци ма, па га 
ува ти ли Ру си, то су ми ка зи ва ли Срп ски ђа ци из гим на зи
је и из па же ско га кор пу са38, а они су мо ра ли чу ти од сво ји 
про фе со ра и ди рек то ра; ка ко је ћео Ср бље да на се ли на сво ју 
зе мљу, то је по зна то у Бе са ра би ји као Ва ши ду го ви у Сри је
му; да је Стој ко вић ћа нут, то сам Вам ја, још у Ши ша тов цу, 
до ка зи вао из ње го ви књи га (да он има ци јел љуц ки ра зум, 
он би од ма по знао, да Ср бљи не ће би ти ње го ви ро бо ви, ка
ко га је срео, сли је пи Ђу ра Цр но го рац и по здра вио га у име 
сви ју: ’До бро до шли, Г. Стој ко ви ћу! Је сте ли Ви онај слав ни 
Стој ко вић, што сте на ма фи зи ку пи са ли?’ итд. Ни је ли он 
мо гао по ми сли ти: ’кад сли јеп ци зна ду за мо ју фи зи ку, а да 
ока ти ка кви су? не би ва ју ти ро бо ви’)“ (781–782). 

На ве сти о то ме да Ата на си је Стој ко вић већ штам па 
свој пре вод Но вог за ве та ни је ни Вук се део скр ште них ру ку.  
Кад их већ не мо гу од вра ти ти од „бу да ла шти не“, ми слио 

38 У Пе тро гра ду је Вук упо знао Хри сти фо ра Обре но ви ћа, си
на Ми ла на Обре но ви ћа, а си нов ца кне за Ми ло ша, ко ји је та мо био у 
ка дет ском или па жев ском кор пу су и по сле је с њим био у пре пи сци 
(Сто ја но вић 1987: 266).
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је Вук, не тре ба им ни сме та ти. Зна ју ћи да ће пре вод би ти 
у ду ху сла ве но срб ског је зи ка Стој ко ви ће ве Фи си ке и Ар
си сти да и На та ли је, он је од лу чио да их пред у хи три и да 
пру жи до каз да је ње гов пре вод на на род ном је зи ку чи сти ји 
и пра вил ни ји. Не по сред но пре од ла ска из Лај пци га за Беч, 
у ја ну а ру 1824. го ди не, док су још у штам па ри ји Брејт коп фа 
и Ер тла ста ја ли не у ве за ни при мер ци пр ве књи ге На род них 
срп ских пје са ма, Вук је штам пао са мо за про бу Огле де Све
тог пи сма на срп ском је зи ку ко ји ма је при до дат и Пред го вор 
Јо ха на Се ве ри на Фа те ра на ла тин ском је зи ку. 

О окол но сти ма ко је су пра ти ле Ву ков пре вод Но вог 
за ве та кне за Ми ло ша ис црп но је из ве стио ње гов агент у 
Пе тро гра ду, Ми ха и ло Гер ман (Мо шин 1974: 535–539). Он је 
нај ве ро ват ни је пре нео кне зу Ми ло шу и вест о то ме да се у 
Пе тро гра ду на ла зи и не ка кав спис Ву ка Ка ра џи ћа о но ви јој 
срп ској исто ри ји. Вук је хтео да бу де по ли тич ки ко рек тан 
и ко о пе ра ти ван, па је пре об ја вљи ва ња жи во то пи са кне
за Ми ло ша Обре но ви ћа, чи ја је штам па би ла за бра ње на у 
Ау стри ји, ру ко пис на не мач ком је зи ку по слао у Пе тро град 
ру ском Ми ни стар ству ино стра них де ла на пре глед и из ја
шње ње. Иа ко не пи смен, кнез Ми лош је био му дар. Не слав
ним при ка зом соп стве не уло ге у пе сми о бо ју на Чач ку он 
је већ до бро ис ку сио моћ пи са не ре чи. Стра хо вао је он да 
од то га да је Вук на пи сао исто ри ју Ка ра ђор ђе вог устан ка, 
а то је још цр ње по ње га, јер мо же би ти да Вук, из ван ње
го ве кон тро ле и ко зна где у бе лом све ту, про го во ри што 
о Ка ра ђор ђе вој смр ти и о дру гим не ми лим те ма ма. Ни је 
хтео да ри зи ку је. За то је 3. фе бру ра 1824. го ди не по слао 
Ву ку Ка ра џи ћу упо зо ра ва ју ће пи смо. На во ди да је до знао 
да он на ме ра ва да из да „Исто ри ју не ку Ка раЂор ђе ва вре
ме на“, а с об зи ром на то да се она мо ра „ка са ти“ и ње га, као 
„пра ви те ља ово стра ни Ср ба ља“, он му по ру чу је да од мах 
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по при је му пи сма по ша ље спис на пре глед, а он ће га, ако 
одо бри са др жај, снаб де ти не са мо тро шком за штам пу, већ 
и дру гим ухле бље њем. Прет ња ма окон ча ва пи смо: „Не уск
те те ли ово Мо је пред ло же ни је по слу ша ти, но бу де те ли 
исто ри ју ви ше ре че ну без Мо јег одо бре ни ја пе ча та ти, то 
се на дај те со вер ше ној Мо јој не ми ло сти, и го то во сти, го
ни ти Вас код сва ког вла де ни ја, гди год би се ви на ла зи ли“ 
(Караџић 1988пр.: 396). 

На кон јед но го ди шњег бо рав ка у Не мач кој Вук је до пу
то вао у Беч у мар ту 1824. го ди не. Оту да је 22. мар та от пи сао 
Кне зу. Уве ра вао га је да Исто ри ја, ко ју је он на ме ра вао да 
штам па, ни је о Ка ра ђор ђе вом не го о ње го вом вре ме ну и да 
је то, у ства ри, би о гра фи ја ко ју му је он већ у Кра гу јев цу 
чи тао и да је по сле то га још по не што до дао. Ве ли да му је 
пре ко не ког тр гов ца већ по слао ру ко пис на не мач ком је зи ку, 
јер на срп ском не ма на чи сто пре пи сан. У ве зи с исто ри јом 
Ка ра ђор ђе вог устан ка пи ше ка ко је он тај по сао не вољ но 
по чи њао, па да га је на кра ју и са свим за мет нуо: „О вре ме ну 
пак Ка раЂор ђи је ву ја сам још при је не ко ли ко го ди на био 
по чео не што пи са ти (као што су ме мло ги мо ли ли, и ја сам 
им об ри цао), но ни је сам још до шао ни док је Би јо град узет, 
и има ви ше од дви је го ди не ка ко ни је сам ни за гле дао у оне 
ар ти је.“ Уз све то Вук по на вља не у сли ше ну мол бу да му по
ша ље 1.000 фо рин ти да ис ку пи пр ву и дру гу књи гу На род
них срп ских пје са ма ко је су оста ле за ло же не код штам па ра у 
Лај пци гу, јер ни је имао чи ме да их ис пла ти. Пи смо за вр ша ва 
од луч но: „Ја знам да је Ва ма иља да фо рин ти сре бра као ме ни 
јед на па ра, за то, ако ми ову ми лост сад не учи ни те, не мо гу 
ми сли ти да не ма те но ва ца или да и’ жа ли те, не го се мо рам 
увје ри ти да сам код Вас у вјеч ну не ми лост пао и ви ше не ма
ри те ни за ме не ни за мо је по сло ве“ (422–423). Кнез Ми лош 
6. ма ја 1824. по зи ва Ву ка да до ђе у Кра гу је вац или у Зе мун 
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да му „же ла ни ја ис пу ни“ (455). Вук је сти гао у Зе мун кра јем 
ма ја. Ни је мо гао да пре ђе у Ср би ју, јер му је па сош ва жио 
са мо до Зе му на (462). На кон две не де ље, Ми лош је са оп штио 
од лу ку да му је на име ду га лај пци шкој штам па ри ји одо брио 
1.000 фо рин ти, те да се за ис пла ту ја ви ба зр ђан ба ши Алек си 
Си ми ћу у Бе о град. На кра ју пи сма на по ми ње да у ње го вој 
Исто ри ји ни шта не по ми ње Ка ра ђор ђа (472). Вук му је уз
вра тио Гри мо вим пре во дом Срп ске гра ма ти ке ко ја је би ла 
љу ба зно по све ће на срп ском Го спо да ру. Че ка ју ћи Ми ло шев 
од го вор, про ду жио је бо ра вак у Зе му ну. За то вре ме при
ме тио је да се ње гов пра во пис све ви ше при хва та. Пи сао 
је Јер не ју Ко пи та ру: „Ов ђе на ша пар ти ја ра сте и цвје та у 
ве ли ке! – Та ко и по Пе шти и по свој Бач кој има си ла Бо жи
ја, па још све знат ни“ (474). По што се бо ра вак оду жио, два 
пу та је под се тио Кне за да му је по слао Срп ску гра ма ти ку и 
да оче ку је да се он за хва ли Ја ко бу Гри му (478–479). Ми лош 
је от пи сао да је при мио књи гу и да ће бла го вре ме но за хва
ли ти (479). Вук је још ма ло при че као, а он да је пред по ла
зак за Беч, 24. ју ла 1824. го ди не, пи сао Ми ло шу. Уз пи смо 
по слао му је ко пи ју Ди пло ме Уни вер зи те та у Је ни и Огле де 
Све тог пи сма на срп ском је зи ку, ко је је, ка ко пи ше, „у Ли пи
сци за то из дао, да се зна ка кав је био онај мој пре вод Но вог 
За вје та, ко ји су по сли је Ми тро по лит Ле он ти је и Ата на си је 
Стој ко вић и Сте фан Жив ко вић у Бе са ра би ји по пра вља ли и 
ква ри ли“ (480). Ми лош се по ка зао не па жљив пре ма Ја ко бу 
Гри му ко ји је оче ки вао од Кне за не ко ли ко љу ба зних вр ста. 
Иа ко га је Вук че сто опо ми њао, он то ни ка да ни је учи нио 
(Сто ја но вић 1987: 259). 

У Беч се Вук с по ро ди цом вра тио у ју лу. Штам па ри
ји Брајт коп фа и Хер тла од мах је ис пла тио дуг, а они су за 
Беч по сла ли књи ге у два сан ду ка и у јед ном плат не ном па
ке ту (Ка ра џић 1988пр.: 487). Утом су се и ње го ви ус пе си 
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про чу ли. Он је и сам де лио при мер ке Гри мо ве ре цен зи је, 
по ка зи вао књи ге, хва лио се док то ра том, члан стви ма у на
уч ним дру штви ма и су сре ти ма и по знан стви ма са слав ним 
не мач ким књи жев ни ци ма и на уч ни ци ма. При ја те љи су се 
ра до ва ли по стиг ну ћи ма. Јо ван Га ври ло вић че сти тао је из 
Ву ко ва ра: „Бла го Ва ма, ко ји сте пут тај пре да се узе ли: сла ва 
ће Ва ша ве чи та би ти код по том ства не са мо Срб ског, не го 
и дру ги на ро да пре о све ште ни; ба да ва се сад гри зу и је ду 
не ки – се де ћи, и жи ве ћи са мо да тр бу свој сла сти ма на пу не, 
и сво јим стра сти ма за до ста учи не: њи ма ће би ти на гра да 
срам и по ру га ни је; а Вук из сме ја ни и пре зре ни Вук с гу сла
ма и пе сма ма си ја ће на не бу срб ског на ро да док је сун ца 
и ме се ца“ (502). Чак је и по не ки Ву ков про тив ник ода вао 
по част. Ва си ли је Ва си ли је вић че сти та Ву ку за члан ство 
у Уче ном ге тин ген ском дру штву, чи ји је „член“ од ра ни је 
био и ми тро по лит Стра ти ми ро вић. У ве зи с тим до да је: 
„Слу чај но до го ди ло се да је ов де [у Земуну] ста рац Куц ка ло 
[Гри го ри је Гершић] ба вио два да на, ју че га срет нем са Плу
та ром ода ју ћи, и ка жем но ви ну да од не се у Кар лов це да сте 
Ви по ста ли... Дру штва член Ко ре спон дент за за слу ге учи
ње не у срп ском је зи ку, на ко је ми он од го во ри да ди пло ма 
два ду ка та ви ше не сто ји, ла сно је ве ли то до би ти, но опет 
ка же да Ви тру де ћи се то за слу жу је те, и да Вас по здра вим 
од ње га, дра го му је што је то о Ва ми чуо“ (541). Ме ђу тим, 
ве ћи на про тив ни ка је са за ви шћу пра ти ла Ву ко ву европ ску 
сла ву. Они су ра до сно до че ка ли не га тив ну ре цен зи ју ру ског 
про фе со ра ко ја је иза шла у пе тро град ским но ви на ма Син 
оте че ства 1824. го ди не. То је био осврт на Ву ко ве књи ге 
на род них пе са ма штам па не у Лај пци гу 1823. и 1824. го ди
не. У пр вом обим ни јем де лу члан ка из ре че не су по хва ле, а 
у дру гом и кри ти ке. Од јед ном су по вр ве ли пре ко ри на све 
стра не. Ва си ли је Ва си ли је вић је с чу ђе њем за пи тао Ву ка 
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Ка ра џи ћа: „За Бо га! Ка ква је то Ре цен зи ја у Пе тр бур гу од 
Ру ског не ког про фе со ра про ти ву Вас из и шла, ко ја (ка ко 
ка жу) кр пи Вас од гла ве до но гу, ме не су ов де ко је ко до са
ди ли све те ћи се и го во ре ћи: ’Ето твог Ву ка по здра ви ли га 
Ру си: да ли су му ва тру; на ме рио се на мај сто ра’ итд. Да би 
ова ко вим аб де ри ди ма уста за пу ши ти мо гао, то Вас мо лим, 
дај те по мо ћи, и ја ви те ми, ама што бр же то бо ље, о че му 
је та ре цен зи ја, јер и они са ми не зна ју шта пи ше упра во, 
не го су чу ли са мо, да се про тив Вас пи ше, пак им већ до
ста по чу ве њу још ви ше на ме ћу, не го је мо же би ти исти на“ 
(503, 516). О то ме се ин те ре су је и Ге ор ги је Ма га ра ше вић: 
„Код нас ов де има не ка ру ска ре цен зи ја о Серб ском је зи ку; 
ко ја је са свим по вку су Ар хи је реј ском; No ta be ne! Ми још 
ни смо ви ди ли ни чи та ли; но оно мад ми ре че Ми тро по лит 
(на рав но псу ју ћи ме и гр де ћи) да му је не ко от не куд, ми
слим из Ер де ља по слао, и да је оно пра ва ре цен си ја из ко је 
се Сер бљи мно го ме че му има ју на у чи ти“ (526). У оно до ба 
ни је би ло по зна то ко је ау тор по ме ну те кри ти ке. По свој 
при ли ци то је био уред ник ли ста у ко ме је кри ти ка об ја
вље на – Ни ко лај Ива но вич Греч (Ка ра џић 1969б: 654–659). 
У ње го вој штам па ри ји у Пе тро гра ду, кра јем 1824. го ди не, 
штам па на је у пре во ду на ру ски је зик Ву ко ва би о гра фи ја 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа ко ју је, из ру ског Ми ни стар ства 
ино стра них по сло ва, под не раз ја шње ним окол но сти ма, 
угра био и об ја вио Ми ха и ло Гер ман 1825. го ди не. 

За пре те не по је ди но сти тог до га ђа ја и ње го ве по сле
ди це би ће увод у но ву кри зу у сло же ним од но си ма из ме ђу 
кне за Ми ло ша и оште ће ног би о гра фа, али јед но вре ме но 
и по че так рас пле та епи зо де око ко нач ног сти ца ња ру ске 
пен зи је. Дра ма тич на зби ва ња пу на иза зо ва би ће ујед но и 
по че так на став ка или ти дру ге „ча сти“ ма лих при ча о ве ли
ком Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу. 
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