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О ЈЕДНОЈ ЗАБОРАВЉЕНОЈ ГОДИШЊИЦИ 

Двеста година од почетка Вукових филолошких и 

фолклористичких истраживања 

Невена Станисављевић 

Сажетак: Рад представља једну врсту осврта и подсећања на годину 

1813. кад је Вук Стефановић Караџић кренуо пут Беча где ће започети своја 

дугогодишња филолошка и фолклористичка истраживања. Од тог времена 

прошло је 200 година а Вукове реформе језика и правописа и фолклористика 

истраживања још увек су предмет интересовања филолога, етнолога и 

историчара у целом словенском окружењу. 

Кључне речи: Вук Караџић, реформа језика, правопис, речник, 

сакупљање народних умотворина  

 

Године 1813, тачно пре две стотине година, Вук Караџић је са 

истакнутим устаничким вођама напустио Србију и кренуо пут Беча. 

Почетак тог пута биће уједно и почетак Вуковог преданог занимања за 

српски језик, књижевност и народну културу. Све оно што је пре две 

године чуо од малдих српских интелектуалаца Луке Милованова и Саве 

Мркаља у Пешти он ће са речи превести у дело. У Беч је дошао без 

школе, без имена, без материјалних средстава и без познаника па ипак, 

за неколико година је успео да успостави прави стваралачки дијалог са 

најученијим људима тадашње Европе, дијалог без икаквих осећања 

мање вредности. У себи је носио устаничку енергију и самосвест и само 

тим интелектуалним ресурсом расправљао је о битним стварима 

културе и језика са највећим научницима и књижевницима свог доба. У 

време када је од својих сународника бивао исмеван и прогањан, Вуку 

су пружале подршку највеће личности тога доба: Гете, Грим, Леополд 

Ранке, многобројни руски научници, као и писци других народа 

Европе. Сви су они унеколико утицали на његово дело (а преко њега и 
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на српску културу), али је и Вук утицао на њих па је наша народна 

књижевност, захваљујући њему, постала општекултурна својина. 

У својим првим додирима са европском науком и цивилизацијом, 

Вук је наишао на човека који је имао научни углед и политичко 

поверењње бечких кругова. Био је то Словенац Јернеј Копитар 

истакнути интелектуалац филолог. Као главни цензор за све словенске 

књиге које су објављиване у Бечу, он је, са много топлих симпатија 

пратио скромне зачетке нове српске књижевности.
1
 

Пре него што се упознао са Вуком, Копитар се дописивао са 

Лукијаном Мушицким и другим српским писцима онога времена, 

желећи да међу њима нађе неког ко ће извести препород нове српске 

књижевности у духу ондашњег европског хердеровског рационализма. 

Копитар је и сам био одушевљени присталица хердеровских идеја и 

лично врло активно учествовао у словеначком националном препороду 

који је у то време скоро био завршен. 
2
 Међутим, Копитар је међу 

војвођанским Србима, који су били окупљени око карловачке 

митрополије, узалудно тражио правог човека који би, слично 

Словенцима, извео код Срба језичко – књижевну реформу у духу 

народњачких хердеровских идеја. Потпуно је разумљиво његово 

одушевљење када је крајем 1813. године као цензор наишао на чланак 

дотада непознатог Вука Стефановића у коме је овај темпераментно 

доказивао да је главни узрок пропасти Првог српског устанка била 

неслога српских војвода. У том чланку се Копитар први пут сусрео са 

писцем који се по начину излагања и по оштрини мисли знатно 

разликовао од осталих српских писаца.  

Упознавши се с Вуком, крајем децембра 1813. године, Копитар је 

најпре направио програм Вуковог рада на језику и књижевности према 

свом научном интересу, који се срећно, и не случајно, подударао са 

културним интересима српског народа.Само је искрена љубав према 

науци и култури словенској, само је крајња оданост истини и напретку 

могла учинити да Копитар тако потпуно и тако незаинтересовано у 

исто време унесе целог себе, сав свој таленат, своје велико знање и свој 

ауторитет пред научном Европом свога времена у Вуков рад и Вукову 

реформу. 
3
 

                                                 

 
1 Прилози језичком и књижевном образовању, Зборник 1, приредила Босиљка Милић, 

Београд, 2009, 27. 
2 Исто, 27. 
3 А. Белић, Вук и Даничић: Чланци и расправе, Просвета, Београд, 1974, 15. 
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Вук је у Беч дошао са идејом да српски језик у практичној 

употреби стоји у процепу између црквеног или рускословенског и 

грађанског, славеносербског језика. Свако је по својој процени или 

културној оријентацији користио једно или друго, а све то заједно било 

је нејасно и магловито обичном човеку. Своју језичку реформу започео 

је Мркаљевим начелом пиши као што говориш, а читај као што је 

написано. Вероватно на наоговор својих учених пријатеља Вук је 

најпре 1814. објавио Писменицу, а већ 1818. године Српски рјечник. То 

су били темељи језичке реформе. Друго издање Рјечника 1852. године 

са око 47 000 речи ће истински утемељити њењгову реформу језика  

Као борац за нови књижевни језик, Вук се битно разликовао од 

својих ближих и даљих сродника. Он није био само реформатор који 

дограђује и попуњава већ започето и постигнуто. Вук је преузео 

фонолошка начела и правописна решења Саве Мркаља и прозодијско – 

правописна одређења Луке Милованова.  

Вук се, на Копитарев наговор, одлучио за сакупљање и издавање 

народних песама. Пореклом из краја где су се у свакој кући чувале 

гусле, и где се за сваки важан догађај певала песма, Вук је скоро целу 

своју прву збирку пренео непосредно из главе на хартију, а после је у 

сакупљачком раду показао смисао за одабирање најлепших народних 

песама.  

У избору песама за штампање, Вук се превасходно руководио 

њиховом лепотом, целовитошћу и језиком. То значи да он није 

објављивао све што је сакупио већ је за собом оставио велику 

заоставштину (еротске песме). Поред естетског критеријума који је био 

примаран, Вук је увео и критеријум старине песама, па је предност 

углавном давао песмама које певају о старијим догађајима. Приликом 

објављивања песама, Вук је решавао проблем класификације што је на 

неки начин започео у предговору своје прве Пјесмарице, да би 

потпуније објашњење дао у предговору Прве књиге народних песама: 

„Све су наше народне пјесме раздијељене на пјесме јуначке, које 

људи пјевају уз гусле, и на женске, које пјевају не само жене и дјевојке, 

него и мушкарци, особито момчад, и то највише двоје у један глас.
4
 

Пошто у народним песмама није постојало индивидуалних 

аутора, Вук никада није настојао да од сакупљених песама створи неку 

оригиналну синтетичку целину. Замисао о таквој целини код њега се 

                                                 

 
4 Вук Стеф. Караџић, Живот и обичаји народа српскога, Народна књига, Београд, 2005, 

11. 
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јавља само на почетку рада, с тим што он није видео у себи човека 

способног да оствари такав подухват, већ је сматрао да то може бити 

само неко кога је „Бог даром пјеснотворства обдарио“: „онај ће 

покупити сва ова собрања и претрести, а неке пјесне и сам по вкусу и 

начину рода свога сочинити и тако од свију оних малих собрања једно 

велико дјело начинити“. 
5
  

У свом каснијем раду, када је након објављивања Пјеснарица 

добио највећа признања у ученом свету, Вук је одустао од идеје о 

стварању једног великог дела. Народна песма је постала основни, 

канонски облик народног песништва, светиња у коју се није смело 

дирати. Уверен да је свака народна песма добра и лепа, само што треба 

пронаћи правог певача који је добро зна, јер „рђав певач и добру песму 

рђаво упамти и покварено је другоме пева и казује, а добар певач и 

рђаву песму поправи према осталим песмама, које он зна“ 
6
, Вук је 

упорно трагао за добрим певачима и за још бољим песмама од оних 

којима је располагао.  

Колико је Вуку било тешко да пронађе добре певаче, понекад му 

је било још теже да од њих запише песме које су знали. Најлакше му је 

било са Тешаном Подруговићем кога је, у највећем сиромаштву, 

пронашао 1815. у Сремским Карловцима. После извесног времена Вук 

га је са собом повео у манастир Шишатовац и тамо наставио бележење. 

Вуку није представљало проблем записивање народних песама, јер 

Подруговић није певао песме, већ их је само казивао. Насупрот Тешану, 

старац Милија је Вуку задавао велике муке. Овог певача, за кога је чуо 

да зна песме „Женидба Максима Црнојевића“ и „Бановић Страхиња“, 

он је у јесен 1822. жељно очекивао у Крагујевцу, али када се са њим 

састао, радост му се претворила у муку. Старац Милија, не само да није 

знао казивати редом, него без ракије није хтео да пева, а чим би мало 

попио, он би се збунио. Вук је због тога сваку песму морао да слуша по 

неколико пута док је не би толико упамтио да је могао да препозна шта 

је прескочено.  

Вук је на самом почетку свог рада тачно разграничио народне 

песме од уметничких, јасно је сагледао предмет свог сакупљачког рада 

и поставио методе којих се увек придржавао, не уносећи у своје збирке 

песме које су у себи садржале видљиве црте индивидуалности. Како би 

истрајао на путу којим је кренуо, и како не би одустао од принципа 

                                                 

 
5 Исто, 16. 
6 Живомир Младеновић, Трагања за Вуком, Просвета, Београд, 1987, 117. 
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којих се придржавао, Вука је подржало и упутство Јакоба Грима за 

сакупљање немачких народних умотворина. Држећи се принципа да 

песме објављује онако како су записане, он је од многих изванредних 

песама, које је само делимично памтио, штампао само одломке, 

најчешће у предговорима својих збирки или у напоменама испод 

текста.  

Још у свом раном детињству, Вук је одлично познавао народну 

поезију, коју, све до одласка у Беч, није сматрао као нешто од изузетне 

вредности. Све до 1814. године, он је више био наклоњен 

славеносерпској књижевности него народној поезији. Тек после сусрета 

с Копитарем, 1813, који му је донео Хердерову збирку светских 

народних песама и уверио га да учени свет цени нашу народну 

књижевност, Вук је тако спознао да је наша народна поезија фолклорно 

благо целокупне српске баштине. На Копитарево наваљивање, одмах je 

почеo са записивањем народних песама. 

Године 1814. у Бечу излази прва књига Вукових народних песама 

„Мала простонародња славено–сербска пјеснарица“, а наредне друга 

„Народна србска пјеснарица“. Прва пјеснарица, иако није антологија у 

правом смислу речи, најавила је врсног приређивача и познаваоца 

народне поезије. Ову књигу попуњавају врло вредни примери народне 

љубавне лирике, које је Вук бележио у Бечу, делом по сећању, а делом 

по казивању рођаке Савке Живковић, кћерке шабачког трговца. 

Међутим, пошто су песме већином бележене по сећању, а не од 

народних певача, местимично је долазило до одступања од њиховог 

изворног облика. За ове песме Вук вели (у предговору) да их је 

запамтио још из села, када је чувао овце и козе, и да их је писао онако 

као што је чуо да се певају.
7
.  

Без обзира на недостатке које је ова пјесмарица носила са собом, 

у иностранству је постигла велики успех. Јакоб Грим је у Бечким 

општим књижевним новинама објавио приказ, оценивши Малу 

простонародњу славено–сербску пјеснарицу као „изврсну збирку чистог 

свежег народног певања“ 
8
 Он се подробно осврнуо на композицију 

збирке, на спољашњу форму песама, метрику, стил и на друга 

уметничка обележја српске народне лирике, дајући јој предност и над 

немачком љубавном поезијом.  

                                                 

 
7 Љ. Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд, 1924, 57. 
8 Светозар Кољевић, Ка поетици народног песништва, Просвета, Београд, 1982, 83. 
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Уметнички профил друге Вукове збирке био је увелико одређен 

његовим седмомесечним боравком у Срему, 1815. године. Тамо је Вук 

од девојака и жена, које су на прелу певале, записао око 200 лирских, а 

од најбољих народних певача педесетак епских песама. За Народну 

србску пјеснарицу извршен је још строжи одабир поетске грађе и 

постигнут је висок ниво уједначености између лирског и епског дела. 

Унесено је мање текстова сензуалне садржине и побољшана жанровска 

разнородност избора; овде су заступљене породичне, сватовске, 

жеталачке, краљићке и друге врсте лирских народних песама. За 

разлику од песама у првој збирци, Вук је нове песме доносио 

аутентично и бележио их онако како су казивали људи из народа.  

У атмосфери коју је створила Хердерова збирка народних песама, 

и друга Вукова Пјесмарица је наишла на одличан пријем у Европи. 

Приказом у Бечким општим књижевним новинама Јернеј Копитар је 

поздравио појаву нове Вукове збирке, одушевљавајући се посебно 

краљичким и жеталачким песмама, а јуначке је упоредио с Хомеровим 

спевовима.Такође је истакао да је ово била прва књига у српској 

књижевности која је написана чистим и правим српским језиком.  

 У периоду од 1820. до 1822. Вук је објавио у лајпцишком издању 

три поетска зборника народних песама и са таквим духовним благом 

изашао пред европску јавност. Српска баштина је, захваљујући томе, 

ушла у састав европске културе. Ова лајпцишка издања су била 

утемељена на оним широким основама којих се Вук држао до краја 

живота. Када се ова издања упореде са песмарицама из 1814. и 1815. 

године разлика је очевидна: те прве књиге су представљале огледне 

збирке, док су лајпцишка издања трајно уобличене целине. Поред 

раније објављених песама, Вук је у ове зборнике увео и песме записане 

од старца Милије, Стојана Хајдука, слепе певачице из Гргуреваца, 

старца Рашка и других народних певача.  

Прва књига Народне српске пјесме је угледала светлост дана у 

фебруару 1824. године и била је посвећена великој књегињи Марији 

Павловној. Обухватала је велики број лирских народних песама од 

којих је половина прештампана из Мале простонародње славено-

сербске пјеснарице и Народне србске пјеснарице. Од укупног броја, Вук 

само неколицину није записао сопственом руком, већ је добио од 

Максима Ранковића и митрополита Стефана Стратимировића. 

Географско тле прикупљених песама сачињавале су ужа Србија, Срем, 

Бачка, Банат и Босна. Доцније издање ове књиге, 1841, разликоваће се 

по већем учешћу туђих записа и по много пространијем географском 

обиму.  
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Друга збирка Народне српске пјесме садржи 29 нових епских 

песама, и 9 песама које су претходно већ биле објављене у другој 

Вуковој пјеснарици из 1815. године и била је посвећена грофу 

Румјанцову. Вук се није обазирао на епске песме из Мале 

простонародње славено–сербске пјеснарице јер је желео да објави само 

оне песме које је забележио од народних певача. Он јуначким песмама 

даје први пут праве наслове који су до тада исказивани искључиво 

описним начином.  

Јуначке песме у другој књизи потичу од једанаест певача. 

Значајно место заузимају три слепе певачице из Срема: Живана, Јеца и 

неименована слепица из Гргуреваца и све три су певале песме о 

средњовековним владарима и великашима. 

Књиге песама лајпцишког издања штампане су Вуковом азбуком 

и правописом, тако да су заједничке измене за све песме правописног 

карактера. Вук уводи нова слова, опште именице пише малим словом, 

изоставља глас Х јер га није чуо у народу... Већину ових измена је Вук 

учинио у жељи да све преправке народног говора врати у изворне 

облике и да у доследности сачува народне изразе. Понеке речи су у 

стиховима песама мењане у циљу да се стихови учине ритмички 

савршенијим и песнички изражајнијим. У већини Вукових измена, које 

се уочавају у другој књизи лајпцишког издања, његов је редакторски 

поступак у улози глачања стихова, у метричком смислу понајвише; 

допуна новим стиховима је знатно ређа, углавном, за истицање значења 

претходних стихова и већу емоционалну обојеност песме. 
9
Ова књига, 

саткана од претежно јуначких песама историјске тематике, записаних 

од обдарених певача, оставила је најдубљи утисак и изазвала 

дуготрајно бављење нашом народном епском поезијом у свету. 

Трећу књигу Народних српских пјесама, Вук је штампао у 

Лајпцигу 1823. године са посветом кнезу Милошу Обреновићу који, не 

само да му је помогао у сакупљању народних песама, него га је још „у 

стање поставио“ да их на свет изда. 
10

 У њој се налазе песме јуначког 

карактера. Јакоб Грим је своју рецензију написао одмах након 

објављивања треће књиге. У њој је изнео своје запажање које даје 

епским песмама посебну вредност, а то је да није постојала никаква 

разлика између песама које су опевале некадашње догађаје и оних које 

су говориле о старијим временима. Гримово упоређивање српских и 

                                                 

 
9 Исто, 508. 
10 Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме III, Просвета, Београд, 1988, 431. 
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немачких народних песама завршено је на штету других: док су српске 

песме језички чисте и отмене, а садржај им је ослобођен свега 

простачког, немачке песме су неуглађене, пуне вулгарности, спеване на 

дијалекту. 
11

 

Четврта књига Српских народних песама, штампана у Бечу 1833. 

године, представља најбоље сведочанство колико је Вуков сакупљачки 

рад био плодан. У њој су сабране „различне јуначке пјесме“ међу 

којима се налазе многе најбоље српске епске песме. У предговору овог 

издања, Вук је изложио чиме је био мотивисан да у збиркама штампа 

само изабране песме. Из његовог предговора IV књизи Српских 

народних пјесама види се да је песме из Угарске, у којима није било 

устаничког духа, углавном одбацивао зато што нису биле ни лепе ни 

романтичне. Вук у предговору такође наводи преко двадесет имена 

народних певача са подацима о њима, и из тога се види да су ови 

професионални певачи (устаници, хајдуци, трговци, ређе сељаци) 

већином пореклом из крајева који су предњачили у борби за слободу и 

били на овај или онај начин везани за устаничку Србију. 
12

 

Још за време свог боравка у Вуковару, Вук Караџић је почео 

припремање новог издања народних песама. Првог маја 1840, он је у 

Бечу издао велико Објављеније у коме је, извештавајући претплатнике 

о делу које ће до јесени угледати светлост дана, посебо истакао разлике 

између овог и претходног издања. Предавши свој рукопис књиге 

Јерменској штампарији, Вук је накнадно унео још две допуне: додао је 

двадесетак песама које је примио од Вука Врчевића (тужбалице, 

спасовске, успаванке) и допунио је „бачванску пјесмицу“ коју му је 

посало Јустин Михаиловић.  

Прва књига Српске народне пјесме изашла је 1841. године и за 

разлику од претходног издања, била је двоструко обимнија. Из прве 

књиге лајпцишког издања Вук је прештампао све женске песме и још 

три записа. Међу новим песмама већину су чиниле оне које је Вук 

забележио из крајева необухваћених у претходном издању. Богатство 

нове књиге огледало се и у броју врста – двадесет уместо ранијих 

седам. Док су напомене уз поједине песме некада представљале 

изузетак, у овом издању су биле правило и првенствено су се односиле 

на особености језика и обичаја. Чим је угледала светлост дана, и пре 

него што су је претплатници почели добијати, Караџићеву књигу је 

                                                 

 
11 Исто, 500. 
12 Миодраг Поповић, Романтизам 1, Нолит, Београд, 1968, 77. 
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оценио Николај Надеждин. У Писму из Беча о српским песмама 

поздравио је одмах почетак новог издања збирке, драгоценог „ за цео 

словенски свет“. Разматрајући поједине лирске врсте, нарочито 

тужбалице и успаванке, Николај је указао на њихову сродност са 

рускима и зажалио истовремено што се последње не сакупљају и не 

објављују. 
13

Као и његова претходна издања, и ово ново издање 

Српских народних пјесма је захваљујући круговима преводилаца веома 

брзо обишло Европу.  

Другу књигу епских народних песама, у коначном бечком 

издању, Вук је најавио следећим речима: „У овој књизи биће пјесме 

јуначке од најстаријих времена до пропасти царства и господства 

Српскога; на број биће око 90, од којијех готово половина нигда прије 

нијесу штампане. Међу онима на ново скупљенијим, које до сад нијесу 

штампане, има их девет, понајвише побожнијег и особито 

митологичкијег, којима се не зна старина... “ 
14

Када је угледала 

светлост дана 1845. године, друга књига Српских народних пјесама је са 

собом донела 101 песму од којих су 38 први пут штампане. Вук је у 

овом издању тежио хронолошком реду збивања како за песме са 

историјском тематиком, тако и за песме митолошког и легендарног 

карактера које је поставио на почетак књиге. У овом зборнику су се 

такође пронашле и четири песме из Мале простонародње славено- 

сербске пјеснарице које су опевале догађаје „до пропасти царства и 

господства српскога“. Прве две песме су унете са малим изменама у 

стиховима, док су трећа и четврта штампане у новим варијантама, те се 

за њих може претпоставити да их је Вук после прве пјесмарице чуо од 

других певача. Ова збирка је донела најлепша и уметнички најуспелија 

остварења наше усмене епике, која су у изборима и преводима на 

стране језике привлачила пажњу широм света, те је преко њих постала 

цењена и позната епска народна поезија стварана на српском народном 

језику. Руски превод Н. Берга од епских песама доноси само оне које 

опевају косовски бој; на немачком језику излазе: књига превода песама 

о Марку Краљевићу Јохана Непомука Фогла и збирка превода епских 

песама Зигфрида Капера, која садржи већином песме средњих времена 

о хајдуцима и ускоцима. Роман Зморски је у Варшави такође објавио 

преводе наших народних песама, већином у првој књизи епске легенде, 

а у другој избор јуначких песама из друге Вукове књиге. 
15
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14 Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме II, Просвета, Београд, 1988, 523. 
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Четврта књига српских народних песама изашла је 1862. године и 

садржи песме у којима се опевају догађаји новије српске борбе против 

Турака, на челу са Карађорђем и Милошем. Караџићев предговор при 

самом крају садржи и једну необичну појединост. Говорећи о 

штампарским грешкама у овој књизи, он издваја неколико највећих које 

је успео да примети, наглашавајући и како би требало да је 

отштампано.  

Од почетка свога рада Вука је водило јасно и чврсто уверење да 

своме народу служи на прави начин ако свет упознаје са највишим и 

највреднијим производима духа, оствареним у народним 

умотворинама, језику и у свим другим истраживањима његове 

духовности и стваралаштва. Као што је Доситеј Обрадовић сматрао да 

је најбоље за српски народ да Европу, са њеним правим вредностима, 

донесе међу Србе, тако је и Вук сматрао да највише вредности српскога 

народа треба да изнесе пред Европу. Вук је имао смелости да се 

супротстави својим многобројним и моћним непријатељима, снаге да 

одоли свим тешкоћама, неправдама и невољама и да створи дело коме 

нема равног у српској култури. Већ након другог издања Вукових 

народних песама у три књиге, где су сакупљене најбоље и најлепше 

песме свих Вукових збирки, његови противници се више нису 

усуђивали да устају против народног језика у књижевности. Они су 

употребљавали само силу своје власти, забрањивали су штампање 

Вукових дела и њихово растурање, клеветали су Вука на све стране, 

извртали циљ његове борбе за језик и правопис. Међутим, Вук је, 

упркос свему, био толико јак да је своје малобројне пријатеље храбрио 

и подстицао да издрже у име будућности. Једном приликом је Исидора 

Секулић рекла за Вука да је он „активан дух и активна даровитост“ која 

се не јавља често, можда једном у веку. Ова оцена, нема сумње, ни 

данас не губи актуелност. 
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ON ONE FORGOTTEN ANNIVERSARY (Two Hundred Years from 

the Beginning of Vuk's Philological and Pholclore Investigation) 

Nevena Stanisavljević 

Summary:This paper is a reminder of the year 1813 when Vuk Stefanović 

Karadžić set out for Vienna where he started his philological and folklore 

investigations. Full 200 years later, Vuk's language and orthography reforms still 

attract the attention of philologists, ethnologists, and historians throughout Slavic 

sphere. 
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