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                                                                                             Бранко Златковић 
                                                                                            
 

Вук Караџић у причама  
 
Кључне речи: Вук Караџић, анегдота, усмена прича, казивање, аутобиографија, 
биографија, историографија, преписка, опадање, одбрана, полемика. 
 
Сажетак: Вук није посебно сабирао и објављивао анегдоте, како је то радио са другим 
сродним усменим жанрова, али је њима знатно прошарао своја ауторска дела. Међутим, 
као једна од најзнаменитијих личности у историји српске културе и науке, Вук је остао 
упамћен и у нашој усменој приповедној традицији. Анегдоте о Вуку зборе разноврсно и 
представљају га на посве занимљив и помало неуобичајен начин, истовремено сведочећи 
и о карактеристичној и упечатљивој рецепцији његова лика и дела у очима савременика и 
потоњих нараштаја.   
 

Занимљиво је да Вук Караџић није посебно штампао анегдоте, како је то 
чинио са другим облицима усмене књижевности. Ипак, у наслеђе је пренео 
драгоцен анегдотски материјал, који је уносио, махом, у своја ауторска дела. 
Вукове анегдоте треба тражити већ у Српском рјечнику (1818), у чијем се 
Предговору јадао читаоцима да се око „ђекоји мали (приповетки), толико мучио, 
да би наши ђекоји списатељи могли готово читав роман написати, или све идиле 
Гесенерове на Српски превести“.1 Приличан број ових „малих прича“ је из реда 
анегдота које је доносио као допуне и примере лексичким јединицама.2 Више је 
приређених избора кратке прозе из Српског рјечника, у којима су заступљене и 
анегдоте.3 Попут Мушкатировића, Вук је пословице стављао у шири контекст 
анегдоте. У Објављенију о Народним српским пословицама Вук обавештава да у 
његовој књизи „не ће бити само голе пословице, него ће код млоги бити 
толкованије, а код гдекоји и приповетке, од који су пословице постале“.4 У 
Предговору пређашњем, уз прво издање Народних српских пословица (1836, 
Цетиње), Вук пише: Код ђекојих пословица (ђе сам знао) додао сам приповјетке 
од којих су пословице постале, и по којима ће читатељ ласно моћи дознати у 
каквим се догађајима оне пословице сад говоре (понајвише је обичај да се уза 
сваку оваку пословицу цијела њена приповјетка најпре приповједи). Даље, у 
Предговору, Вук додаје: У народу нашему има много малијех приповиједака које 
се као пословице приповједају.5 Међутим, иако Вук свакојако именује анегдоте: 
мала прича, приповјетке од којих су пословице постале, толкованије, којешта, 
ситнице, термин „анегдота“ ипак му је био познат. У Српском рјечнику (1818), 
тумачећи поједине речи, наводио је делове или читаве приповетке у којима се та 
реч појављује.  
                                                 

1 Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник (1818), Сабрана дела Вука Караџића, књ. II, прир. 
Павле Ивић, Просвета, Београд, 1966, IX; Вид. Петар С. Пешут, Вукова „мала приповјетка“ и 
усмена анегдота, Научни састанак слависта у Вукове дане, 17/3, Београд, 1988, 189–198.  
 2 Вид. Поговор Мирослава Пантића у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне приповјетке, 
Сабрана дела Вука Караџића, књ. III, Просвета, Београд, 1988, 389. 
 3 Миливоје М. Башић објавио је избор приповедака из Српскога рјечника (Вук Стеф. 
Караџић, Српске народне приповетке, друго државно издање, Београд, 1928); Радомир 
Константиновић, Расковник. Одабрана проза из Вуковог рјечника, Нолит, Београд, 1964; Бошко 
Петровић и Стојан Трећаков, Мале приче из Рјечника, Матица српска, Н. Сад, 1987. 
 4 Вук Стеф. Караџић, Српске народне пословице, Сабрана дела Вука Караџића, књ. IX, 
прир. Мирослав Пантић, Просвета, Београд, 1965, 355. 

 5 Исто, 18–19. 
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За те прозне фрагменте и целине употребљавао је израз на немачком: in der 
Anekdote, nach der Anekdote, die Anegdote. Такође, Вук је израз често користио и у 
Српском рјечнику из 1852. године, као и у Deutch-serbisches Worterbuch (1872). 
Међутим, вероватно да термин на немачком језику потиче од Ђуре Даничића који 
је Вуку помагао у изради речника.6  

Најзад треба приметити да вероватно стога што је изостао Вуков 
сакупљачки и издавачки подстицај, анегдота се у нас дуго налазила на маргинама 
фолклористичких интересовања, па се ретко систематски сабирала и проучавала.  

Ипак, Вук је највећи број изванредних анегдота унео у своју 
историографску и биографску прозу, у којој усмено приповедање представља 
најдоминантнију стилску компоненту. На пример, Вук је биографију Хајдук-
Вељка Петровића сачинио од низа анегдота које је хронолошки распоредио од  
јунаковог рођења па до смрти.7 Такође, Вук је и своју хвалу, а потом и грдњу 
кнеза Милоша, значајно прошарао анегдотама.8   

Најпосле, Вук Караџић, као знатна личност која је темељно изменила ток 
културне и друштвене историје Срба, остао је значајно упамћен у српској усменој 
традицији. Особене природе и појаве, Вук је био занимљива и подстицајна 
личност за приповедно обликовање, те о њему анегдоте зборе разноврсно и 
упечатљиво. Но, и сам је Вук доприносио настанку и распрострањености усмених 
прича о себи. Наиме, многе Вукове личне и аутобиографске белешке и фрагменти, 
који се налазе расејани у његовој литератури и преписци, као и садржаји казивани 
у перо биографу,9 постали су део опште грађе коју су потом преносили сви 
његови животописци,10 а мноштво тога садржаја наставило је да живи и у усменој 
приповедној традицији. Добро су знане оне анегдоте које зборе о Вуковом 
одрастању и школовању код рођака Јефта Савића Чотрића, затим у Лозници, 
Тршићу и манастиру Троноши, а потом и у Карловцима, где је Вук као 
седамнаестогодишњи ђак основне школе први пут чуо за прикупљање народних 
песама. Иако је тада наизуст знао више песама, Вук ниједну није записао, јер је 
мислио да се то професор Лукијан Мушицки руга дечацима који су одрасли у 
шуми, чувајући свиње, козе и овце.11 Као престарео за Гимназију, Вук се тешка 
срца растао с Карловцима и отишао у Петрињу, а 1807. вратио се у Србију. Након 
кратког боравка у завичају, са рођаком Јефтом Савићем преселио се у Београд, где 
је постао писар у устаничком Совјету. Ту се боље познао са секретаром Совјета, 
Иваном Југовићем (право име Јован Савић), за кога је потом тврдио да је био „из 

                                                 
6 У Српском рјечнику из 1818. термин се појављује уз речи: гобела,  говноноша, грасуљ, 

кривопизда, прокап, позајарити, прометати се, челац; У Српском рјечнику (1852), вид. реч – 
чорбушта, а у Немачко-српском рјечнику (1872), в. реч – radspeiche. Вид. и Поговор М. Пантића у: 
Вук, Српске народне приповјетке, 395–396.  

7 Вук Стеф. Караџић, Даница 1826, Сабрана дела Вука Караџића, књ. VIII, прир. Милорад 
Павић, Просвета, Београд, 1969, 67-78.  

8 Вук Стеф. Караџић, Милош Обреновић или Грађа за српску истоију нашега времена, 
Историјски списи I, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XV, прир. Радован Самарџић, Просвета, 
Београд, 1969, 25-122; Особита грађа за српску историју нашега времена, претходно нав. дело, 
127-173. 

9  Измаил Иванович Срезњевски, Вук Стефановић Караџић, прир. Г. Добрашиновић, 
Београд, 1987. 

10 Платон Кулаковски, Вук Караџић, његов рад и значај у српској литератури, Просвета, 
Београд, 1987; Љубомир Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, БИГЗ, 1987; Миодраг 
Поповић, Вук Стеф. Караџић, Нолит, Београд, 1987. 

11 П. Кулаковски, 41-42. 
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реда најученијих и најпаметнијих Срба“ онога времена.12 Вук наговори рођака 
Јефта да на конак у свој дом прими и Југовића код кога је Вук потом учио 
немачки језик. Вуку, у то време њиховог суживота, како сам открива, припадају и 
неке заслуге за почетак рада устаничке Велике школе. Када је једном, изгледа у 
својству кућнога економа, отишао у дућан Јове Лутора, тамо је на ћепенку 
пронашао гомилу књига на немачком и латинском језику, па је „замолио“ трговца 
да их „носи кући“. Није јасно да ли их је Вук купио или му је дућанџија књиге 
поклонио? Пошто Југовић разгледа књиге, једну остави себи, а другу пружи Вуку 
да из ње учи немачки. Југовић је онда књигу, која је носила наслов Историја свију 
народа од постања свијета до Христа, стао намах да ужурбано преводи са 
немачког на српски језик. Испрва, Вуку нису биле знане намере његова учитеља, 
али када је сву преведе, Југовић рече да ће да отвори Велику школу. Тако се 
испоставило да је Вук прву високошколску установу у обновљеној Србији 
снабдео, истина нехотице, првим уџбеником, а такође се, међу осталим 
полазницима, нашао и као њен ђак. Велика школа је отпочела радом 1808. године 
и то свечаним говором Доситеја Обрадовића О дужном почитанију к наукама.13 
Можебити да се прослављеном српском књижевнику Вук већ од раније нешто 
обраћао за помоћ. Наиме, Вук је записао једну необичну згоду везану за Доситеја, 
у којој се казује како је Доситеј несавестан учитељ и веома славољубив човек. 
Наводно, једно „младо момче“ жељно науке пређе из Аустрије у Београд и 
знајући да је Доситеј велики љубитељ књиге и просвете потражи од њега помоћ, 
но Доситеј га хладно одбије. После неколико месеци исто „момче“, само „малко 
прерушено у српске или турске хаљине“, оде поново Доситеју, али овога пута са 
похвалним словом о њему, у коме му благодари што је упалио Србима „свећу 
просвештенија“. Када Доситеј прочита састав, он одушевљено загрли и почне 
љубити „момче“, говорећи: Сине мој! Чим ћу ја тебе даривати кад си ти мени 
овако лепо слово донео? По мишљењу неких историчара, ово „момче“ би могао 
бити сам Вук.14 Такође, Вук је у устаничком Београду помагао Ивану Југовићу да 
збија шале са старим Доситејем. Југовић, за кога је важило да је аустрофилски 
орјентисан, највише је нападао Петра Новаковића Чардаклију, за кога се пак 
веровало да је био најзаслужнији ширењу руског утицаја у Србији. Када је 
Чардаклија 1808. преминуо у Београду, његов одани пријатељ Доситеј је саставио 
натпис за његово надгробје. Југовић је тада послао Вука да прочита шта пише на 
надгобном камену, па је потом саставио пародични епитаф који је свуда уоколо 
обзнањивао. Неколико стихова те песме гласе:  

 
Овде лежи Чардаклија 

В сербском крилу гадна змија. 
Арнаутин љути бјаше, 

Скотски свагда и живљаше. 
Закон, веру, он погази, 

Сербље браћу он омрази... итд. 
  

                                                 
12 Вук Стеф. Караџић, Правителствујушчи совет сербски за времена Кара-ђорђијева или 

отимање ондашњијех великаша око власти, Историјски списи II, Сабрана дела Вука Караџића, 
књ. XVI, прир. Радован Самарџић, Просвета, Београд, 1969, 108. 

13 Исто, 103-104. 
14 Вук С. Караџић, Из историје Првог српског устанка, у редакцији Радослава Перовића, 

Народна књига, 1954, 70-71.  
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 На то је Доситеј отписао одговор у прози који је почињао пословицом: У 
лажи су кратке ноге. Југовић је потом писао, вели Вук, „мале стишиће против 
Доситеја и гдекоје од њих читао је својим пријатељима“:  
 

Не надај се, Доситеју, 
Што с` утек`о у Србију 

Да си ти се спасао: 
Ми ћемо ти рећи 

Бар на твојој даћи: 
Калуђер си био, 
И добро си пио, 

Залуду си скитао ... итд.15     
 
 После српске устаничке пропасти на Каменици, јуна 1809, Велика школа 
се пре завршних испита затворила, а када је с јесени исте године поново почела с 
радом, међу ђацима се није налазио Вук, јер се разболео од тешке болести у рукма 
и ногама. Лечио се у Мехадији, Новом Саду и Будимској бањи, али се није могао 
излечити. Лева нога остала му је згрчена, па се 1810. са штулом вратио у Београд, 
где је кратко био учитељ основне школе, а потом је у Крајини као државни 
чиновник обављао неколике дужности, па је 1813. по пропасти Устанка прешао 
као и многи други у Аустрију. О својим мукама и недаћама које су га болесног 
пратиле пише у Посвети прве Пјеснарице, у којој захваљује госпођи Марији 
Станисављевић за указану му помоћ онда када су га сви напустили.16 Како се тада 
горко жалио, потом је, вели се, благодарио својој  злосрећној судбини: Да није 
било моје штуле, то је јест хроме ноге, која ме је везивала за кућу, да није било 
моје добре жене Ане и да није било Копитара: ја никада не бих био ово што 
сам.17 Дакле, када је Вук као избеглица стигао у Беч, он се, отежаног кретања, у 
туђем свету није одавао уобичајеном животу српских емиграната, већ је прегао и 
саставио малу књигу о пропасти Србије у виду писма Карађорђу, које је на 
свршетку године предао на цензуру. Та књижица, као цензору за словенске књиге 
у Бечу, дође у руке Словенцу Јернеју Копитару. Он је препознао таленат човека из 
народа и наменио је од тада Вуку улогу српског и словенског културног 
реформатора. И није се преварио, Вук је све то извршио. Тих година у Бечу било 
је учених Срба који су, држећи тај посао за бесмислицу, одвраћали Вука, говорећи 
му да не квари хартије узалуд.18 Када је Вук предложио Димитрију Давидовићу и 
Димитрију Фрушићу да заједнички саставе српску граматику, одговорили су му: 
Е, прођи се будалаштине.19 Такви савети нису поколебали Вука, већ је он радије 
слушао Копитара и изненађује брзина којом је Вук усвајао Копитареве идеје и 
спроводио их у дело. Убрзо је саставио Пјеснарицу, написао критику на 
Давидовићеве Новине, критику на Видаковићева Усамљеног јуношу и српску 
Писменицу.20 Дакле, већ у првој години бављења књижевним послом, Вук је за 
књижевни језик узео народни говор, начинио правописну реформу коју је потом 

                                                 
15 Историјски списи II, 106-108. 
16 Вук Стеф. Караџић, Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814), Сабрана 

дела Вука Караџића, књ. I, прир. Владан Недић, Просвета, Београд, 1965, 33-35; Љ. Стојановић, 9. 
17 Милан Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српског народа новијег доба, 

Београд, 1888, 237. 
18 Стојановић, 15. 
19 Исто, 49-50. 
20 Исто, 38. 
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сасвим довршио у Српској граматици, обајвљеној уз Српски рјечник из 1818. 
године.21 

Конзервативни српски културни и црквени кругови и заговорници 
традиционалне словенске писмености и књижевности, на Вукове новотарије 
гледали су с великим незадовољством и противљењем као на тобожњу јерес. О 
томе је добро познат став митрополита Стратимировића који је онда у Српству 
ведрио и облачио. Он је Саву Мркаља, Вукова претходника, гонио до краја 
живота.22 Прогонио је и Вука, ради чега је непријатности имао и Лукијан 
Мушицки који је опрезно симпатисао Вуков рад. Вукови биографи приписују 
Вуков одлазак из манастира Шишатовца 1816. године Стратимировићевој 
наредби Мушицком да га отера, под изговором да се не смеју мирски људи 
држати по манастирима. То потврђује и једно писмо којим Мушицки јавља Вуку 
да је код њега био Митрополитов протосинђел Хранислав и свуда цуњао, не би ли 
нашао „портрет“ Вуков, али га је он сакрио испод другог портрета. „Да је видео, 
знам да би денунцирао, дошао би ферман да и њега истерам, избацим, 
протерам“.23 За језик „свињара“ и „говедара“, како је с потцењивањем називан 
народни говор, сматрало се да нема потенцијала да изрази духовни капацитет и 
црквене потребе. Истина, тадашњи народни говор није обиловао изражајним 
богатством, али је Вук на тај недостатак гледао трезвено, стрпљиво и пророчки, о 
чему сведочи и једна каракетристична прича. Када је 1846. године владика Раде 
(Петар II Петровић Његош) свакодневно писао свој славни спев Горски вијенац, 
он би оно што је дању написао, увече то читао Вуку Караџићу и још неким 
Србима који су к њему долазили. Једно вече рећи ће Владика Вуку: Баш, 
господине Вуче, ови је наш језик веома сиромашан. Он нејма ријечи за „идеју“, 
нејма за „еру“, и за толике друге појмове! – Господару, одговори Вук, кад је 
народ могао наћи име за сваки део, сваки делић, свако парче, и сваку чивију на 
колима, нашао би и за то ријечи, да му је требало. Кад устреба – наћи ће се!24 
Међутим, највише је вике изазвала Вукова правописна реформа, поглавито 
преузимање у нову азбуку слова „ј“ из латинице. Вук је у Предговору Српског 
рјечника (1818) то правдао већ постојањем више ћириличних слова једнаких с 
латиничним, те и тиме да су латинична слова најпосле грчког порекла као и 
словенска.25 Но, Вукови аргументи нису били довољни, већ се на Вука гледало 
попреко као на оружје у рукама католичко-језуитске пропаганде, те у многе 
српске куће дуго није смела да уђе књига с „јотом“.26 О томе говоре и неколике 
анегдоте. Године 1841. Матица Српска је своме потпредседнику Платону 
Атанацковићу (1787-1867), иначе тада владики будимском, препоручила да у 
договору са још неколико чланова Матице састави и одреди српску буквицу и 
правопис. Платон се онда обрати Вуку Караџићу и Сави Текелији, те их је питао 
шта они мисле о томе. Вук је био за „јоту“, а Сава против. Међутим, и Платон је 
био доживотни противник „јоте“, па је годину пред смрт штампао књижицу под 
насловом Повторни запев над азбуком (1866), у којој је о „јоти“ објавио 
подругљиву песму. Неки од тих стихова гласе: Узмимо тек јоту/ Ту и ноћу 
слоту,/ Колико ли јада/ И неслоге смрада/ Почини нам она/ Као нос у слона, итд. 
                                                 

21 Српски рјечник, нав. дело, XXIX-LXXI  
22 Стојановић, 48, 85. 
23 Исто, 112-113. 
24 Коло за 1889; Илија Огњановћ, Занимљиве приче и белешке из живота знаменитих 

Срба, Загреб, 1900, 54; М. Ђ. Милићевић, Кнез Милош у причама, Београд, 1891, 277; Дејан Томић, 
Знаменити Срби у анегдотама, Прометеј, Нови Сад, 1999, 77. 

25 Српски рјечник, XI 
26 Михаило Полит-Десанчић, Успомене, Н. Сад, 2006, 38. 



 6 

Платону није било право ни што је архимандрит Нићифор Дучић писао 
„немачком јотом“, па није спрам њега гајио превише симпатија. Говорио је често 
своме старом пријатељу Ружићу: Хајд` што ова омладина пише јотом, али када 
видим да архимандрит јоту напише, чисто осетим како ме њен реп по носу 
удари! Нема ништа, мој Ружићу, пропало је све! Ово би Платон више у шали 
говорио да Ружића једи, јер је и овај био заклети непријатељ „јоте“.27 И Јаков 
Живановић је 1850, у својству помоћника попечитеља правде и просвете, исказао 
отпор Вуковој правописној реформи. Конзервативан у свему, Живановић је из 
свога правописа избацио ћ, ђ и џ, па је њихове гласове изражавао крпећи по два 
или три слова у једно. Таквим правописом писао је све своје приватне ствари, а 
њим је прештампавао и неке Видаковићеве романе, ваљда у нади да ће још неко 
замиловати тај необични правопис, али следбеника није стекао.28   
 У почетку Вукова рада, отпор његовим идејама може се правдати и 
неповољним тренутком за развој литературе. Србија је преживљавала тешке дане 
поновног ропства. Међутим, и касније како је Србија ширила своју аутономију, па 
се тиме отварао и простор културним променама, ипак је већина културног 
мњења у Србији и у Аустрији, била против Вука и његова рада. О томе сведоче 
бројни одзиви Вуковим огласима и позивима на претплату књига. Једним писмом 
Стефан Живковић јавља Вуку како је нудио Јокса скелеџију да се претплати на 
Рјечник, а овај му одговорио: А шта је то, и што ће то нама; имаш ти какви 
дебели волова; није нама до књиге.29 Други га куде да је боље да се није пера 
лаћао, него да је остао и даље код коза и оваца, те да би га требало затворити у 
рупу на Врачару где се хватају његови имењаци из шуме. Један му трговац бесно 
јавља да ће се пре потурчити него се претплатити на његову књигу.30 Између 
сличних изјава, Љубомир Стојановић издваја двојицу најоригиналнијих Вукових 
критичара. Незадовољан Вуковом Даницом, неки Адам Јовановић писао је С. 
Илићу: Глупа књига Забавник, који је наш научник у Бечу издао, и не обећава 
ништа боље од њега. Штета за сваку крајцару која се за то плати. Мени је жао 
што сам обећао да ћу се претплатити, али морам признати да ми не треба 
никаква књига од таког простака. Други је неки Исаија Војиновић из Темишвара 
који је Вуку упутио негодујуће писмо, у коме, између осталог, вели: По мњенију 
многих да сте за оно време, које сте у списанију потрошили, прасце или (по 
старом обичају) овце чували, више би добра учинили; 1-во не бисте име вјечном 
поруганију предали, а 2-го, што је важније, не бисте читатеље (особито младе) 
у тшчетну заразу приводили. Исаија даље куди Вуков језик и стил који је „заиста 
говедарски, јер се од сваког благородства одликује... А каква ти је жалосна 
биографија (да све проче оставимо) нити силе периодическе, нити сладости 
кратка израженија има, но пишеш као каква баба, која никад отмјено штогод 
видила или чула није“. Писмо завршава молбом да се Вук опомене и уразуми, те 
да се остави писања.31    

У критикама се особито истицао Јован Хаџић (псеудоним Милош Светић), 
најжешћи Вуков противник, који га је с омаловажавањем називао Лозничким 
псалтирцем. Он Вуку одриче сваку заслугу и замера му све и свашта. Поручује 
како Вук народне песме не скупља, већ туђе објављује; да не зна нити немачки, 

                                                 
27 Јавор за 1883; И. Огњановић, 4-5. 
28 Поменик, 162-163. 
29 Стојановић, 38. 
30 Голуб Добрашиновић, Вукова преписка, Књижевна историја, XL, 2008, 136, Београд, 

395. 
31 Стојановић, 279-280.  



 7 

нити латински, те да је Рјечник радио с Мушицким и Копитаром, а такође и Нови 
завјет. Хаџић вели да је Вук Писменицу саставио према Доситеју, Мркаљу, Луки 
Милованову, те да није знао шта је критика, већ да је увек само псовао и грдио. 
Криви га и за издају рода, јер Вук српски језик проглшава хрватским, само да би 
га Хрвати уздизали.32 Хаџић с пуно сарказма приповеда како се Вук после 1813. 
састао са Луком Миловановим и тада је на неком његовом папиру било сланине и 
соли, што гладну Вуку привуче пажњу, те он онда разазна да су то исписана нека 
правила српске писменице за која му Лука каже да је то с Мркаљем правио и да ће 
то бацити. Вук онда успе да то извуче од Луке и из тога произађе Вукова 
Писменица сербскога језика (1814), а потом 1833. године Вук под Лукиним 
именом објави књигу (Опит наставлења к Србској сличноречности и слогомјерју 
или просодии).33 Потом, Хаџић се подсмева и Вукову раду на превођењу 
Наполеонових законика с немачког на српски језик и састављању српског 
грађанског законика. Када је Вук саопштио Хаџићу да се у Србији пишу закони, 
те да су на томе послу ангажовани: он (Вук), Зубан, Сломо, Жујовић. Онда се 
Хаџић, прекрстивши се, насмејао и рекао: Бог с Вама, како ћете ви писати 
законе, кад ви о законима ни поњатија немате? Вук му је пак одговорио да иде 
тешко, али се испомажу. Лако преводе с немачког, али се муче када наиђу на речи 
из других језика. Тако су између осталих наишли на реч „хипотека“, па су се дуго 
мучили о њену значењу, док најпосле Лаза Зубан рече да је то штампарска грешка 
уместо „апотеке“.34 И Михаило Полит-Десанчић се чуди да је Вук са својом тако 
малом школском спремом сматран научником, па предходно споменуту згоду 
малко друкчије представља. Вели да је Вук за време кнеза Милоша био у 
Комисији за превођење закона. Када дођу на реч „хипотека“, Вук ће рећи: То је 
штампарска погрешка. Оставимо ми то апотека што и народ разуме.35 Очито 
да је стручност ове законодавне комисије кнеза Милоша запањила многе, па је и 
Димитрије Давидовић из Цариграда писао Вуку: Већ сад знам какви ће вам бити 
закони; како сте ми онако подробно описали законодавце, знам, какво ће бити и 
оно што они знаду. Мало на криво, мало преср..о, мало отобољено, мало 
недотупавно, ето ти форме закона, које ви, Слома, Брата, Анта, Зубан и Ћетко 
сочињавате...36  

Посебан повод пространој критици пружао је Вуков историографски рад 
који се дубоко уплео у вртлог династичких и полтичких превирања ондашње 
Србије. Вук се најпре у својим историографским преокупацијама усредсредио на 
прве две године српског војевања против дахија,37 а потом је грађу тематско-
мотивски објединио око Правителствујушчег совета сербског (1860) и борбе 
старешина о власти.38 Овај последњи Вуков рад изазвао је велика негодовања. Већ 
исте 1860. године појавила се анонимна критика у 96. броју Српских новина, у 
рубрици Књижество. Њен аутор, Милан Ђ. Милићевић, иначе уредник 
публикације, упутио је оштре и веома запажене критичке опаске на ваљаност 
Вуковог приступа историји. Највише је замерао што Вук износи појединости које 
су „срамотне“ и „скандалозне“, што је слободније писао о Младеновом губитку 
мушкости, Карађорђевој изјави о Русима, прељуби жене Миленка Стојковића и 
                                                 

32 Огледало србско, год. I, свеска 10, Н. Сад, 1864, 305; Историјски списи II, 333-334. 
33 Огледало србско, год. I, св. 1, 1864, 4; Стојановић, 52. 
34 Историјски списи II, 333. 
35 Полит-Десанчић, 41. 
36 Стојановић, 337. 
37 Прва година српскога војевања на даије, у: Даница 1828, 322–353; Друга година 

српскога војевања на даије,  у: Даница 1834, 475– 486. 
38 Историјски списи II, 49–111.  
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Југовићевој слабости према женама.39 На другом месту Милићевић саопштава 
анегдоту којом, наводно, и сам кнез Милош критикује Вуков 
Правитељствучушчи совјет. Наиме, када се Кнез налазио у Алексиначкој бањи, 
добије поменути Вуков спис и заповеди секретару Димитрију Јоксићу да му чита. 
Испрва је Милош слушао с повременим одобравањем, али када Јоксић дође до 
места где се казује како се неке војводе нису бојале Карађорђа и како га нису 
признавале, стари Милош повиче: Лажеш Вуче! Лажеш Вуче, лажеш, лажеш!, 
па истера Јоксића из собе. Тек при поновљеном читању, пошто се Милош од беса 
сабрао, рече: Нису га се бојале? Јес, мој красни! Бре бојале су га се тако, да су се 
на њима тресле хаљине кад пред њега излазе! Кад су хтели слати писма један 
другом, ушивали су их у седла коњма својих момака! ... А и како да га се не бојиш, 
кад у њега нема дуга разговора, него реч-две, па за пиштољ?!40 Мада се није 
упуштао у нову, овде историографску полемику, Јован Хаџић ипак се као и 
Милићевић оштро осврнуо у једној напомени на Вуков Правителствујушчи 
совет. Оценио га је „худим и жалосним“ описом који је разљутио и кнеза 
Милоша који је, тим поводом, изјавио: Како ти о Карађорђу тако да пишеш; 
знаш ли ти, да сам и ја стрепио пред њим.41 Такође, Хаџић оптужује Вука за 
неистинито сведочење, па наводи да је Прота Матеја пред њим питао Вука: 
Зашто Вуче онако измишљаш и пишеш којешта, као и оно, да је Карађорђе 
обколео с момцима Совет и пушке у Советнике управио, кад то није истина, 
нити је кад било, јер сам ја био Председатељ Совета и морао би што о томе 
знати.42 Хаџић је у Огледалу србском објавио и једно писмо Лазара Арсенијевића 
Баталаке. У овом писму и обимној Историји српског устанка,43 Баталака се 
највише окомио на Вука, оптужујући га да му је као историчару кнеза Милоша 
једини интерес био да „затмије време Карађорђево“, како би узвисио његовог 
настављача (кнеза Милоша) и то за „хатар које стотине талира“.44 Милићевић 
наводи да је Баталака био пристрасан Карађорђевићима и да му је Црни Ђорђе 
био идол. Стога је био љут на Вука који је негативно писао о Карађорђу, па ко га 
је хтео навести на говор без краја, само је требао што рећи добро о Вуковим 
историјским списима, тада би се старац претварао у вулкан.45      
 Међутим, како су напади на Вука били оштри и учестали, тако ни Вук није 
нимало штедео своје противнике. Тако је, онако узгред, знао да поткачи свога 
некадашњега најмоћнијег противника, карловачког митрополита Стефана 
Стратимировића. Како Вук није био једини који је има проблема са 
Митрополитом, тако је од њега големих мука видео и Иван Југовић. У Југовићевој 
биографији, Вук бележи анегдоту по којој је Стратимировић омрзао Југовића 
„што је био врло лијеп човјек и жене га радо имале, те га истјера из службе и из 
Карловаца“. Југовић се онда настани у Вршцу где је једно време обављао 
секретарске послове код владике Шакабенте, али, вели Вук, Стратимировић му ни 
ту није дао мира, него наговори владику да га и он отпусти, после чега је Југовић 
прешао у Србију. Биће да је Стратимировић, по убеђењу русофил, прогањао 

                                                 
39 Критику Милана Ђ. Милићевића објавио је Р. Самарџић у Коментару Вуковог списа 

Одбрана од ружења и куђења, Историјски списи II, 467–468.    
40 Милош у причама, 285-6; Огледало србско, 1864, 249. 
41 Јован Хаџић, Устанак српскиј под Црним Ђорђем. И прве три године, Н. Сад, 1862, 28.  
42 Историјски списи II, 337. 
43 Лазар Арсенијевић–Баталака, Историја српског устанка I–II, Београд, 1898, 1899.  
44 Баталакино писмо, вид. у: Историјски списи II, 447–449.  
45 Поменик, 32. 
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Југовића због његовог отвореног аустрофилства, али Вук Митрополитову пизму, 
смишљено мотивише баналним и компромитујућим разлозима.46   

Вук који је Доситеју признао улогу родоначелника идеје да се за српски 
књижевни језик узме народни говор, о Доситеју је иначе мислио и писао веома 
рђаво. Вуку је сметало што Доситеј напада распојасаност калуђера, а и сам, како 
се наводи, не поштује постове, па је у вези с тим пренео занимљиву белешку: Он 
(Доситеј) је на части јавно пред толиким људима (који су и онако на њега викали 
да му не смије петак ни сриједа у кућу завирити) говорио: „Волим се пијан по 
блату ваљати, него гладан на христову гробу спавати“.47 Такође, замерао му је 
што „виче на црквене обичаје“, те се каже да је, поводом Доситејевих књига, 1856. 
у Хопову, Милици Стојадиновић Српкињи изјавио: Да сам ја 1833 био цензор у 
Србији, кад је Глиша Возаровић Доситија прештампавао, ја то прештампавање 
не бих допустио, јер су калуђери, особито како је Милош био обладао, у Србији 
већ готово сасвим почели затирати и онако, а и пост и мошти светијех и остале 
црквене обичаје људи науче и саму од себе презирати.48 У Рецензији 
Видаковићевог Љубомира у Јелисијуму, Вук се пита шта Љубомиру смета што 
„Срби по обичају славе свога свеца – крно име – и веселе се уз месојеђе и играју? 
Вид`ла жаба где се коњи кују, па и она дигла ногу. Тако и наш Љубомир ваљда је 
чуо где Доситеј и Релковић (и јошт гдекои) вичу на обичае народне, а ние знао 
расудити, да су они у том сви лудовали “.49 На истоме месту, Вук каже да 
Видаковић не зна ни српске ни словенске граматике, већ да пише по „правилима 
бабе Смиљане“.50 Ова, испрва, досетка архимандрита Павла Кенгелца на рачун 
српског језичко-правописног шаренила, коју је после често понављао Вук, потом 
је постала толико популарна и распрострањена у језичким полемикама, да се и 
касније као анегдота налазила у многим изворима.51 Димитрије Фрушић, који је у 
полемици између Видаковића и Вука сав био на Вуковој страни, пише Вуку да је 
„Алегорија бабе Смиљане тако силна, да су многи Земунци пре у сумњи бивши о 
славеносербском језику к себи тргли се и наши постали.“52 Међутим, многи нису 
одобравали оштрину Вукових удараца, па су замерали што је на слаба Видаковића 
тако јавно ударио, те му Бајчевић из Новог Сада јавља да су изгледи за претплату 
Рјечника јако смањени откако у Новинама напада Видаковића, јер „Србин има 
осећај сажаљења, и због тога неће више да чује ни за ваше Новине ни за 
Речнике“.53   

Вук није ратовао само са појединцима, већ се оштро спорио и са 
ондашњим младим српским културним институцијама. Убрзо је дошао у отворени 
сукоб с Матицом Српском и уредништом Матичиног Летописа. Стога, у писму 
трговцу Јосифу Миловуку, оснивачу Матице, Вук напада издавачку делатност 
овога пештанског друштва, па вели да је Матица за гдекоје своје књиге ваљало 
пре да плати да се не штампају, али се Матица као сваки трговац држала правила: 
Боље је на мекињама добти, него на злату штетовати. Најпосле се окомио и на 
матичаре понаособ, па је оптужио Ђорђа Магарашевића и Милоша Светића како 
                                                 

46 Историјски списи II, 101. 
47 Из историје Првог српског устанка, нав. дело, 55. 
48 Исто, 71; Ђорђе Рајковић, Изабрани списи I, Биографије књижевника, Н. Сад, 1950, 147; 

Боривоје Маринковић, Доситеј у говору и твору, Нолит, Београд, 1961, 106. 
49 Вук Стеф. Караџић, О језику и књижевности I, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XII, 

прир. Берислав Николић, Просвета, Београд, 1968, 157. 
50 Исто, 183. 
51 Поменик, 254.  
52 Стојановић, 159. 
53 Исто, 159-160. 
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су они једини имали користи од Матице: Магарашевић је имао за издавање 
Љетописа на годину 400 форинти и 25 књига од сваке частице, а Светићев је 
добитак био, што су га у Љетопису фалили, а на онога, на кога мрзи, викали, 
односно на Вука.54 
 Особито је Вук био киван на недобронамерну околину кнеза Милоша која 
га је интригама и опадањима склањала од Кнежеве милости. Када је Вук једном, 
услед многих напада, морао да напусти Београд, дође му у Земун један пријатељ и 
рече како на њега вичу сви службеници оних старешина због којих је морао 
оставити Србију. Један из друштва, слушајући то, рече: „Па то се зна, да на 
рањена вука залаје свако псето. Али нека се причувају: у Вука је штула. –  Мајн 
гот!, одговори Вук, кога није освестила истина, неће ни штула... Ма добро је и 
штуле се причувати!“55 Баш када је Вук 1832. састављао оно чувено критичко 
писмо кнезу Милошу, кнез Василије Поповић у тајности пише Вуку како би 
Милош испунио све Вукове захтеве, али сметају његови противници: Давидовић, 
Стејић, Радичевић, Цветко Рајовић и Ђока Протић, те да је Стејић још јавно 
говорио да Вук, као и његови списи, немају никаква уважења међу ученим 
људима.56 У то доба Вук је саставио и низ тајних биографија својих непријатеља и 
завешто их је за спомен будућим нараштајима. Између осталога, Димитрију 
Давидовићу, чију су ученост многи хвалили, Вук је порицао, тврдећи да се он 
„као што се обично у Маџарској учи, може назвати учен човек, прем да је слабо 
каки други књига читао, осим забрањени романа“. Такође, Вук приповеда згоду 
која истиче једну Давидовићеву ману. Наиме, када Давидовић 1816. године у Бечу 
потражи од Вука да му он препоручи каквог ђака који би му помагао око писања 
новина, Вук му предложи бившег пештанскога учитеља Луку Милованова и стане 
га хвалити како добро зна српски језик. На то му Давидовић одрече: Ја нећу 
онога, који зна боље од мене, него оћу онога, који не зна ни као ја, да људи 
читајући новине свагда говоре: „Штета, што Давидовић нема кад да пише 
новина“.57 Вук је 1832. писао кнезу Милошу да су идеје Јована Стејића о 
„правима природним човека“, изражене у књизи Сабор Истине и Науке опасније 
за Милоша, него прокламације Ђорђа Чарапића и учитеља Михила 
Берисављевића. Чини се да је тада према Стејићу био особито злочест, будући да 
се у Прокламацији, између осталога, уцењује и Милошева глава. Стога, није чудо 
што је Стејић тада прешао у Земун, можебити под изговором да је увређен због 
обустављања штампања поменуте књиге у тек основаној српској књажевској 
типографији, јер је штампана без „дебелог јера“.58 Вук се наједном окренуо и 
против свога, претходно пријатеља и побратима, Симе Милутиновића Сарајлије. 
Тако је кудио спев Сербијанку, да је Сима, слушајући то, уздахнувши рекао: Хе! 
Мој Вуче! даси ти мени највеће зло учинио, ја не би могао овако зло мислити и 
говорити о теби, као што ти о мени мислиш, говориш – и сувише гониш ме. Али 
је Бог добар: изаћиће дјело на видјело.59 Постоје још неколики разлози због којих 
је Вук био киван на Симу. Наиме, када је после штампања Сербијанке Сима запао 
у дугове, он замоли из Лајпцига Вука Караџића да му нађе штогод помоћи и какву 
службу. Вук се заузме, те Симу кнез Милош постави за свога секретара и пошаље 
                                                 

54 Даница, 495-496. 
55 Д. Томић,  77. 
56 Историјски списи I, 142. 
57 Исто, 170. 
58 Исто, 402; Михаило Гавриловић, Милош Обреновић, књ. 2, Слово љубве, 1978, 617-637; 

Тихомир Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, Просвета, Београд, 1983, 109. 
59 Стојановић, 310-311; Ненад Љубинковић, Пјеванија црногорска и херцеговачка 

(будимска и лајпцишка) Симе Милутиновића Сарајлије, Рад-КПЗ Србије, Београд, 2000, 82-83. 
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му трошка за повратак. Сима прими новце, пође у Крагујевац и оде – на Цетиње, 
те уместо кнезу Милошу постане секретар владици Петру I. Чувши све то, Вук се 
запрепасти, те рече: О, мајн гот! Знао сам да је Симо луд до пола! Али кад му 
прије полуђе и друга половина?!60 Међутим, изгледа да Вука није озлоједио толико 
ни споменути случај, као ни немогућа граматика Сербијанке и њен тешко 
разумљиви језик, већ се Вук прибојавао конкуренције, о чему је отворено писао 
кнезу Васи Поповићу 26. октобра 1827: Ваљда сте чули, да је Симо Милутиновић 
отишао у Црну Гору, да купи песме, и да ми квари посао; али нека га, срећан му 
пут! Да Бог да Гдару здравље! Ја се надам на љето с његовом помоћу у наији 
Ужичкој и Пожешкој скупити више и љепши песама, него ће он (с оном памећу) у 
свој Црној Гори и у Босни и Ерцеговини.61 
 Осим бројних противника, увек се находила неколицина који су пристајали 
уз Вука. Вуков правопис примили су и њиме се стално служили Василије 
Василијевић од 1919. и Димитрије Фрушић од 1820, а привремено Јован 
Гавриловић, Јован Хаџић, Димитрије Тирол, али су га после напустили. За Јована 
Гавриловића се приповеда да је поштовао и помагао Вука и Ђуру Даничића. 
Једини је, вели се, Вука дочекивао и возио га својим колима, докле је овај био у 
Београду.62 Решавање питања превоза било је за Вука од велике важности, јер му 
је често у оскудици, затим „стару и сакату тешко било ићи пешке“. Постоји један 
извештај према коме је Вук у периоду од 30. јула 1856. до краја априла 1857. 
издвојио силан новац за вожњу колима.63 О томе има и једна прича. На једном 
свом путовању по Србији при крају 40-их година, Вук узме под најам кола Јована 
Миленковића. Уговорено је било да не плаћа одмах закуп, него када се сврши 
путовање да Вук та кола покрије о своме трошку. Вук, не могавши одмах да 
изврши погодбу, скрпи новце, те једва оде у Беч. Тамо прими писмо у коме се 
тражи да се кола покрију онако како је своја кола покрио богати Јеврем 
Ненадовић, таст кнеза Александра Карађорђевића. Када то Вук прочита, он 
отпише пријатељу: Кад бих ја та кола покрио тако, онда би свијет држао да сам 
ја књажев таст. А ја, брајко, нијесам ничији таст. И та невоља мене мори; а за 
покривање кола лако ћемо; ако ми можете вјеровати мању суму, молим Вас да 
ме за толико услужте, па нека се та кола покрију; ја ћу Вам се одужити.64    

И већ спомињани Василије Поповић, кнез Нахије пожешке, брат од ујака 
кнегињи Љубици, кога је Милош веома уважавао, био је пријатељ и помагач 
Вуков. Он је у Крагујевац довео старца Милију Колашица од кога је Вук 
забележио неколике гласовите песме. Када је Вук, једном, био у немилости кнеза 
Милоша, и када нико из кнежеве свите није смео поменути Вукова имена, онда је 
Васа пред свима питао Јована Гавриловића за Вука и рекао му да га љубазно 
поздрави.65 Памти се и да је Димитрије Поповић, свештеник и учитељ у Сегедину 
                                                 

60 Андра Гавриловић, Седамдесет анегдота из живота српских књижевника, Београд, 
1911, 16; Стојановић, 310; Више деценија касније, према сведочењу Милана Милићевића, Вук је 
слично изјавио и за неког Милићевићевог опадача. Наиме, када је 1861. кнез Михаило у разговору 
са Милићевићем споменуо да је г. Х. чуо како се он у Новом Саду ружно о њему изражавао. На то 
је збуњени Милићевић рекао да је то клевета, а Михаило му одрече да не бере бригу, узимајући 
озбиљно његове речи, јер му је за Х. једном „Хроми Вук“ рекао: „Он је луд Ваша Свјетлости; само 
није онако луд да скине са себе све, па да трка по сокаку, или да бежи у гору; него је луд онако 
како човјек може бити луд, а опет да живи међу људима“ (М. Ђ. Милићевић, Кнез Михаило у 
споменима некадашњег свог секретара, Београд, 1896, 32).  

61 Н. Љубинковић, 85. 
62 Поменик, 87. 
63 Стојановић, 710. 
64 А. Гавриловић, 16.  
65 Поменик, 556. 
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и Сомбору, дуго био једини свештеник који је пристао уз Вука и писао новим 
правописом, па када је после остао без службе, Вук и Даничић су му помагали, 
шаљући му њихове књиге да их продаје. Димитрије се потом одужио својим 
пријатељима.66     
 Међутим, без обзира на јаке и жилаве отпоре, неминовност Вукова успеха, 
напослетку је и некоје најжешће Вукове противнике преобраћала на његову 
страну. У тој борби одсудну реч дао је Ђуро Даничић који је својим Ратом за 
српски језик и правопис саставио најјачи утук Вуковим противницима.67 Тако, 
када је Јован Стејић, после Милоша Светића, један од најгласнијих Вукових 
противника, прочитао Даничићеву књигу, са уздахом је рекао: Е, овако ниједан 
Србин није писао.68 За Јована Стејића се још приповеда да је, иако противан 
Вуковој језичкој реформи, био у личном пријатљству с њим. Једном Стејић 
позове Вука у Београду код себе на ручак. Али се потом догоди да митрополит 
Петар у исто време позове Стејића на ручак у свој дом. Тако је Вук ручао са 
Стејићевом госпођом, хвалећи нови правопис, а Стејић с Митрополитом, оштро 
критикујући сву радњу Вукову. После тога, Вук је говорио: Ја не бих мијењао са 
Стејићем ни свога друштва за столом ни онога што смо говорили.69 Такође, и 
Ђорђе Малетић је много година био противник идеја Вука Караџића, а надомак 
стогодишњице од Вукова рођења написао је песму у славу Вукову. Чувши за тај 
Малетићев састав, један га пријатељ прекори због тога, а Малетић му хитро 
одговори:  Па зашто нам је Бог дао дуг век, ако не зато да се – поправимо.70  

Међу највеће Вукове пријатеље и помагаче свакако треба убројати кнеза 
Милоша Обреновића. Када је био увучен у вртлог подвала и сплетки које су 
пратиле објављивање Милошеве биографије, Вук се у очајању поверио Сими 
Милутиновићу Сарајлији како он нема коме у Србији да пише, јер „онђе немам 
другога пријатеља осим Милоша, а он не зна читати“.71 Вук и кнез Милош су се 
лично сусрели 1820. године, али су претходно већ били у преписци. Првим 
писмом из 1816. године, Вук се обратио Кнезу за помоћ око издавања знаменитог 
Српског рјечника. Иако је подухват хвалио, Вук није успео да посебно 
заинтересује Милоша, па је молио Димитрија Фрушића да се и он заузме код 
Кнеза. Фрушић се одазвао молби и 1817. писао Кнезу, али када ни то није 
помогло, Фрушић је 1818. године прешао из Земуна у Србију и лично поновио 
Милошу молбу, али све што је успео да добије било је обећање да ће Кнез првом 
приликом послати Вуку 1500 гроша. Како је објављивање Српског рјечника пало 
неопосредно по Карађорђевом убиству, тада се распростро глас о Милошу као 
убици, крволоку и турском слуги. Па када је земунски генерал Червенка дознао 
због чега је издао Фрушићу пасош, како би књига била посвећена Милошу, он је 
изјавио да не би Фрушић добио пасош да је то знао, јер су имали намеру да хвале 
рђава, необразована и болесна човека.72 Како Милош никада није послао новац за 
Рјечник, тако је изостала њему и посвета. Но, вели једна прича да Вук није само 
намеравао да књигу посвети Милошу, већ је својеврсно и њен садржај пригодио 
Кнезу и његовој веселој околини. Наиме, када је Јован Хаџић замерио Вуку што је 
у Рјечник ставио онолике срамотне поскочице, приповечице и изразе, Вук му је 
                                                 

66 Поменик, 560-561. 
67 Будим, 1847. 
68 Поменик, 127, 676. 
69 Д. Томић, 78. 
70 А. Гавриловић, 42. 
71 Вук Стеф. Караџић, Преписка III, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XXII, прир. Г. 

Добрашиновић, Просвета, Београд, 107; Историјски списи I, 386. 
72 Историјски списи I, 380-381. 
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одговорио да је тиме хтео да угоди Милошу и старешинама који су се псовкама 
најрадије забављали, јер „све се надмећу који ће што срамотније казати, па се 
онда начини смех“.73 Потоњих година, Милош је био издашнији према Вуку, 
нарочито када му је 1823. уступио 3000 гроша, од чега је исте године Вук 
штампао у Лајпцигу трећу књигу Народних српских пјесама коју је и посветио 
Милошу. Међутим, уместо похвале, Кнез се, незадовољан сопственим приказом у 
комадима песме о Боју на Чачку, убрзо обрушио на Вука, који се онда бранио, те 
је песму назвао „несрећном“ и „жалосном“, а Кнеза уверавао да „пјесма није 
историја“, те како се у историји „гледа истина, а у пјесми се гледа како је 
измишљено и намјешћено“.74 Крајем исте године, Вук упућује Милошу лепе 
жеље за „ново љето“, а себи је, између осталог, пожелео да му кнез поклони 
Тршић, само да је његов. Потом је у два наврата писао кнезу Васи Поповићу како 
се нада да ће постати спахијом и да ће у Тршићу начинити своје дворе.75 Због 
свога уздања да ће га Милош учинити тршићким спахијом, Вук је потом био 
предмет многих шала. Он се у Коментару своме чувеном писму Милошу из 1832. 
жали како га је Милош 1830. запитао у Крагујевцу шта мисли, треба ли у Србији 
да буду наследни племићи? Вук му одговори да је уобичајено за оне земље у 
којима има наследних владара да има и наследних племића. На то му Милош 
одмах ништа не одговори, али после неколико дана преко других га прекори да је 
то себе и своје деце ради тако одговорио.76 Тим поводом, Јован Хаџић је 
подругљиво тврдио како је Вук, надајући се спахилуку, придодао презиме 
Караџић. Хаџић даље наводи како је тиме Вук хтео себе и своје претке за 
Дробњак и Петњицу скопчати, где је Караџина фамилија владала, премда је опште 
познато да се сав Вуков род Бандула зове.77 Исти аутор не пропушта да саопшти и 
једну згоду која се збила марта 1838. године, а када је кнез Милош пред угледним 
друштвом извадио једно писмо у коме се Вук свакојаким називима ружи и грди. 
Смејући се грохотом, Кнез каже да писмо треба проследити и самоме Вуку, а 
Ђорђе Протић жали што аутор састава није знао да се Вук својим фамилијарним 
именом не зове Караџић, нити Стефановић, већ Бандула. На то Милош рече: Е, па 
и то треба да иде унутра.78 Вук се од ових напада бранио, невољно образлажући 
породични родослов и тврдећи како је Караџић његово старо презиме, а Бандула 
да је надимак његовом деди Јоксиму, те да има и писмених сведочанстава да се 
презивао Караџић на годину дана пре познанства с кнезом Милошем, дакле и 
раније, него што му је овај могао обрицати Тршић.79   

                                                 
73 Историјски списи II, 344; Стојановић, 168; Објављивање Српског рјечника (1818) прати 

још једна занимљива згода. Када је Вук 1819. боравио у Петровграду, он се упозна с бароном 
Шилингом који Вука намери да одведе у посету код свога пријатеља Родофиникина који је провео 
две године у устаничкој Србији као руски посланик. Но, Срби нису били њиме задовољни, али ни 
он није о Србима лепо судио, па када је барон Шилинг Родофиникину најавио Вука као Србина 
који је саставио и објавио Српски рјечник, он с подсмехом рекне: „Што ће Српски рјечник? – Али 
опет може бити од потребе: кад нестане Срба да се зна какијем су језиком говорили“ (Историјски 
списи II, 76). 

74 Вук Стеф. Караџић, Преписка II, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XXI, прир. Г. 
Добрашиновић, Просвета, Београд, 1988, 303-304 и 327-328. 

75 Вук, Преписка II, 369; Jaša M. Prodanović, Vuk Karadžić i Miloš Obrenović, Beograd, 1938, 
16; Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 
2004, 47-48.  

76 Историјски списи I, 211. 
77 Историјски списи II, 16-7 и 29-31.  
78 Огледало србско, 1864, 206.  
79 Историјски списи II, 29-31. 



 14 

 Међутим, кнез Милош није само терао шалу са Вуком, већ му је 1827. 
године, ценећи његово европско искуство, поверио да га обавести о свему што је 
потребно за подизање фабрике хартије и штампарије у Србији, па је Вук по том 
послу отпутовао у Беч. Касније су противници нашли да је Вук примио новце у 
име куповине типографије, али их је потрошио у личне сврхе. Да би се потом 
оправдао, Вук је 1856. године потражио од Милоша сведочанство, које му је овај 
и писмено издао, а у коме се се ствар објашњава по Вуковој жељи, да се за 
примљених 500 талира није могла купити типографија, већ да су средства 
утрошена на путни трошак и као накнада за Вуков украдени рукопис од стране 
Михаила Германа.80    

С повременим одсуствовањем, Вук је од краја 1828, па до августа 1831. 
провео у Србији. Испрва је дошао да настави прикупљање народних песама, али 
га је Кнез ангажовао око превођења и састављања српског законика. Када је 1829. 
Законодавна комисија, чији је Вук био члан, ради ефикаснијег рада, премештена у 
Велики суд, за Вука настају проблеми. Због неусловности, разболео се од 
грознице. Пошто је без успеха потраживао помоћ доктора Јована Стејића, упути 
се у Земун на лечење. Пред полазак примио је пасош и једно писмо које је у име 
Симе Паштрмца писао Цветко Рајовић, а састављала га је читава Кнежева 
канцеларија. О овом гласовитом пасошу и писму писао је сам Вук, а концепт 
пасоша својевремено је пронашао Милан Милићевић у Кнежевој канцеларији, па 
га је после многа показивања уступио кнезу Михаилу код кога је и остао. Копије 
оваквих пасоша и писама нарочито су чувани у Кнежевој канцеларији, па су се по 
Милошевој заповести или по вољи писара читали онима који их нису чули.81 
Пасошем се издаје дозвола да Вук Стефановић из Тршића, одскора издајући се за 
Дробњака из Петнице, може слободно ићи преко београдске скеле у Земун, а 
одатле докле му тојага траје. Потом се за Вука, који је у младости био козар, а 
сада списатељ српске граматике, даје лични опис, којим се вели да су му уста као 
чарапин почетак, нос као модри патлиџан, а да особитих знакова нема, једино 
када би се човек у њега добро остага загледао, рекао би да је у једну ногу приром. 
Текст пасоша, прати и цртеж који представља Вука у манастиру Раковици, где је 
ноћу хтео да се послужи крчагом уместо ноћнога суда, а Лаза Зубан му не да, те 
се њих двојица око тога гурају.82 Вук малко другачије од Милићевића описује 
цртеж Аврама Гашпаровића, а који приказује Вука како стојећи мокри у тестију, 
која стоји на земљи, а два писара Милошева, Паун Јанковић Десимирски и 
Милош Коић Косијеревић, сагли се, те отимају тестију. Вук појашњава да су тиме 
хтели рећи како он не могући ноћу, особито с горега боја, ићи напоље, имао је у 
соби суд ради мокрења, а они спрдње ради измисле да је у манастиру Раковици, 
спавајући у једној соби с она два писара, хтео да мокри у тестију, из које су они 
воду пили. Међутим, у писму, наставља Вук, била је још већа псовка, него у 
пасошу. Ту се, између осталога, наводи да за Вука није други „квартир, него 
бурдељ (земуница) у коме се могу све телесне потребе свршивати, као и медведи 
што живе у рупама“. Потом га саветују да обрије бркове и ступи у службу 
некаквом пашином сину, јер ће ту с мало труда моћи да ласно живи и да по 
прелима купи песме.83 И доцније, Вуку је од Амиџе приспео сличан пасош и то на 
име директора београдске полиције, Цветка Рајовића, са заповешћу да се јавно 
чита у присуству свих чланова Магистрата, Милошевих намесника у Београду, 
                                                 

80 Исто, 332; J. Prodanović, 20, 87. 
81 Историјски списи I, 137. 
82 Милош у причама, 267-268. 
83 Историјски списи I, 134-135. 
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браће Симића. Попут прве путне исправе, и у овој се скаредно описује Вукова 
фигура, те се препоручје ћесарским властима да га у „контумацу млого не каде, 
јер је сам од себе кад пријатан подобни житном калу“, затим да му „даду такову 
собу, где га цуг ударити неће“, јер, веле, да када улази у собу, Вук најпре затвори 
врата и пенџере, па онда „седа као што обичај има затворити се лепа птица вуга, 
која пријатан и мирис од себе даје“. Код Амиџина потписа ударен је велики печат 
славнога српског манастира Раванице који је Милош присвојио, те га сад користи 
за Амиџине и сличне „спрдње“.84  

Са поменутим пасошем, Вук је отишао у Земун 1829, па се по Милошевом 
позиву вратио у Србију и стигао у Крагујевац наредне године, када је постављен 
за члана Општенародног суда. Тада је добио плату, стан и храну. Потом је 
састављена нова Законодавна комисија којој је Вук био председник, а крајем 
марта 1831. постављен је за председника Београдског суда. Пошто је Кнез 
слободно, по својој вољи, постављао и ражаловао чиновнике, они често нису ни 
знали где су распоређени. Јован Хаџић вели да је бивало уобичајено да је данас 
неко члан Суда београдског, а да је већ сутрадан настојник над стоком 
Господаревом. Тврдњу поткрепљује и једном Вуковом изјавом. Када је једном 
тумач Игњат Васиљевић сусрео Вука на басамацима Суда београдског, он га 
запита: Бога ти Вуче шта си ти сад?, а овај му одговорио: А шта ти знам 
казати, кад је овде сваки свашта и нико ништа.85 Вуково постављење на место у 
Београдском магистрату такође је скопчано са једном грубом шалом на Вуков 
рачун. Наиме, када се у јесен о Скупштини 1830. говорило и о одобрењу Вуковог 
превода Новог завјета, Павле Радомировић је, по Милошевој жељи, дигао вику на 
Вуков превод и потписао против њега 34 најзнатнија човека из Србије, међу 
којима су се, невољно, нашли и неки Вукови пријатељи, као, на пример, кнез Васа 
Поповић. Осим тога, састављено је једно писмо којим се одбија Вуков превод и у 
коме се, између осталог, наводи: Знајући ми доленазначени да је Вук Ћурту, 
хармбашу јадранског као првог учитеља свога имао, а да се је и код Младена 
Миловановића и Хајдук-Вељка, равно харамбаше учио, знати можемо какве науке 
и Вук имати може. А нека и други учени људи суде при онаквим учитељима какве 
је Вук имао, може л` се чему добру и полезну научити! Нека погледе и на његову 
скверну фигуру: ноге хроме, руке сакате, уста као женска чарапа, уста која нису 
српскога кроја нити српске произносу речи, може л` се дакле човек надати да ће 
му што из главе изићи што чурук добити неће.86 Тако, када га наруже како је 
Милош хтео и пошто су мислили да су га довели до крајњег очајања, онда Кнез 
показа великодушје, па постави Вука у београдски Магистрат и обрече му плату 
од 200 дуката да купи кућу у Београду.87   

Међутим, није Вук само стрпљиво сносио грубе шале свога неугодног 
мецене и његове околине, већ је каткад морао да у њима и учествује. Када је 
Младен Миловановић 1822. боравио код кнеза Милоша у Крагујевцу, Вук је, по 
Кнежевом налогу, морао да чита Младену све његове истините и измишљене 
погрешке његова владања. А Младен је морао признати Вуку да је Србија 1813. 
пропала због ђавола попут њега.88 Ова шала морала је бити веома груба, када је 
наљутила и самог старца Огњена Милутиновића, доцније у калуђерству нареченог 

                                                 
84 Исто, 136.   
85 Историјски списи II, 330. 
86 Нови завјет, превео Вук Стеф. Караџић, Сабрана дела Вука Караџића, књ. X, прир. В. 

Мошин и Д. Богдановић, Просвета, Београд, 1974, 547. 
87 Историјски списи I, 142. 
88 Исто, 140-141; М. Гавриловић, 556. 
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Онисима, који запрети Вуку да ће га онако стар кљакавог бацити у Лепеницу.89 
Према сопственом сведочењу, Вука затичемо 1820. у Крагујевцу како присуствује 
шали коју Милош тера са „сулудастим“ мужем кога је лепа и млада жена по 
имену Милица оставила и побегла са другим ожењеним човеком, а са собом је 
повела и мало женско дете. Када одбегле љубавнике ухвате, поведу их у 
Крагујевац, а за њима ради тужбе пристане и Миличин муж са своја два, исто тако 
сулудаста, брата. Да би слободније говорили, браћа се успут напију, те када дођу 
пред Милошев двор, стану да траже правду. Видевши их онако ћакнуте и пијане, а 
жену да је лепа и млада, Милош намисли да их распусти. Муж, видећи да Милош 
једнако држи страну Милици, запрети да ће са својом браћом да скочи у 
Лепеницу, на шта их Кнез онда стане зачикивати да неће, те они они нагну 
Лепеници на ћуприју, а сав радознали свет, међу којим се нашао и Вук, потрчи за 
њима. Док је Вук стигао, два су брата већ била скочила, а трећега, који се 
предомишљао, гурну у воду. Како река није била дубока, браћи није било ништа, 
него онако мокри поново изађу на судиште. Најпосле, Милош једва убеди мужа 
да пусти Милицу, али пошто му обрече сто гроша и књигу да за живота не плаћа 
харача ни пореза, те и да га одмах ожени другом. Стога Кнез пошаље момке који 
доведу „некаку луду девојчуру“, која је онуда, скитајући се, с неким од момака 
или просјака родила дете, па заручнике, уз дворску музику, одмах пошаље у 
цркву да их венчају. Примивши обећану накнаду, младожења потом отиде са 
својом новом женом кући, а Милица остане у Милошевом двору, а оног са којим 
је била побегла, пошто га мало „протуку и проапсе“, отпусте га на слободу.90 
Изгледа да је кнез Милош имао и извесна удела у пизми између Јована Хаџића и 
Вука Караџића. Хаџић мисли да је око објављивања устава 1839. Кнез био киван 
на њега, па је Вуку наручио да га грди. Вук је онда у Бечу објавио  Одговор на 
Ситнице Језикословне Г. Ј. Хаџића, али ова критика у Србију одоцни, јер стиже 
после објављивања устава. Но чим стигне, Хаџић стане да саставља одговор који 
је одмах намеравао да објави у Београду. Дознавши то, Милош намах заповеди 
Јакову Јакшићу, директору типографје и Димитрију Исаиловићу, цензору, да 
унапред не штампају никакве полемике, па када Хаџић дође с рукописом они га 
одбију. Хаџић вели да се одмах досетио да је то Милошево масло, али му је то 
потврдила и „госпођица Анка врстна кћи г. Јефрема, да је то великога Бабе 
посао“. Зато Хаџић одмах у Нови Сад пошаље рукопис да се штампа, а у 
Крагујевац попечитељу просвештенија Стефану Стефановићу Тенки упути 
протесно писмо у коме се жали на слободу штампе и оптужује Правитељство да је 
у „ортаклуку“ с Вуком Караџићем. Када кнез Милош буде о томе обавештен, 
стане да се кобајаги чуди штампарској забрани, те одмах отпише Хаџићу писмо у 
коме га кује у звезде и грди Вука што се дрзнуо да тако пише о њему који толике 
услуге чини Србији. Уз ово, Милош приложи још два писма, једно на Јакшића, 
друго на Исаиловића, у којима налаже да се одсад безусловно и без цензуре има 
печатати што год Хаџић буде пожелео. Тако се Хаџићев Утук или Одговор на 
Одговор на Ситнице језикословне одмах штампа у Београду, а такође буде готов и 
у Новом Саду. Стога се Вук срдио што је Милош испрва наручио од њега 
критику, а потом дозволио Хаџићу да у Београду штампа одговор. Страхујући да 
се сада Вук не окрене против њега, Милош га стаде позивати у Београд, али са 
опаском – ако ли сме од Хаџића.91   
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Противници су оптуживали Вука да је привржен кнезу Милошу једино из 
интереса. Хаџић се чак у томе позива и на тобожње Вуково признање: Моја је 
главна ствар мој интерес, те веродостојност изјаве јемчи потврдама двојице 
угледних сведока – Лазара Арсенијевића Баталаке и Ђуре Милутиновића 
Црногорца.92 Међутим, иако је новац био један од претежнијих мотива, ипак Вук 
није био обична мамипара, већ је он у вези с кнезом Милошем имао дугорочније и 
комплексније планове. Намеравао је да припростог Кнеза оплемени како би 
Србија добила просвећенијег владара. По доласку у Србију 1820, Вук се заносио 
мишљу да научи Кнеза да чита и пише, чак је наумио да само за њега састави 
неколике књиге које ће Кнез у беспослици да чита. Вук вели да је чак Кнеза 
којекако наговорио, „те почне једну недељу дана учити читати (и да је још само 
једну недељу учио, знао би, како се чита), но његови саветници одврате га, 
доказујући, да је боље, што не зна читати и писати, и да се сад није вредно око 
тога мучити, кад има сила којекаки беспослица, који то знаду, па им не помаже, 
него код њега службе траже; а кад се он с њима у томе сложи, онда ми прота 
Жујовић, један од први ондашњи његови љубимаца и саветника, јавно запрети, да 
се више не усудим спомињати, да Господар учи читати и писати. За школе пак, и 
за правитељство и законе кажу ми, да томе онда још није време, а један пут он, 
Милош, за аталом, као у шали, каже управо, да је боље владати и управљати по 
својој вољи, него се везати за артију“.93 

Повика на писмене и ученије људе нарочито се у Србији развила 1825. 
године, после Ђакове буне, јер је њен вођа Милоје Ђак знао мало писати и читати. 
Стога се у Милошеву двору говорило да школе не требају никако, јер учени људи 
буне подижу против свога правитељства. Вук вели да је Милосав Лаповац у то 
време јавно предлагао „да се побију сви који знаду читати и писати“. Када га је 
неко питао: „Па шта ћемо онда без писара?, он је одговорио: Порезу ћемо резати 
у рабош, а кад имам што коме да јавим, ја ћу му по момку послати јабуку – и 
поручити му оно, што имам да му јавим“.94 Вук, потом, учи Кнеза да се не треба 
нимало бојати да учени људи буне подижу против правитељства, ни за то школе 
презирати и њихову уредбу одлагати, па додаје да је и сам Милоје Ђак „који се 
тамо узима за пример, да учени људи буне подижу, и да школе не требају, толико 
је од праве науке, о којој се овде говори, имао у глави, колико што има Амиџа или 
Милосав Лаповац“.95 Такође, Вук је каткад опрезно настојао да ублажи и сурову 
нарав Милошеву, па се казује да једном 1829. године, када неког калуђера из 
Нахије ужичке, који је у Турској венчао неку отету девојку, поведу да га бију, Вук 
као у шали рекне Милошу да је срамота свештенике тући и да се тим не срамоти 
само онај кога бију, већ и црква и закон. Милош се на то грохотом смејући викне 
Павла Радомировића: О Чико! Оди да чујеш, шта вели Вук: он каже, да не ваља 
бити попове и калуђере! Како да ји не бијем ја, кад се они кашто и сами бију 
између себе?“96       
 Савременици памте да је Вук знао слатко причати, често је знао и вешто 
прећутати што није за причање и да је у говору обично користио поштапалицу: 
Мајн гот.97 Да је Вук знао лепо приповедати, о томе сведочи и Михајло Полит-
Десанчић, па каже да када Вук нешто није био сигуран, знао је то умешно да 
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заташка и забашури. Развезао би онда о Турцима, о беговима босанским, тако да 
се заборавило о чему је пређе било разговора.98 Дакле, иако посведочених 
дипломатских, па и демагошких способности, Вук се ипак с променљивим 
резултатима успевао да носи са ћудљивим кнезом Милошем и његовом злочестом 
околином, док најпосле, након вишегодишњег боравка у Србији, од 1828. до 1831, 
није сасвим изашао из стрпљења, те је одучио да у својеврсној добронамерној 
форми скреше у лице Кнезу све шта мисли о његовој влади. Он је онда 1832. 
упутио Милошу, већ спомињано, критичко писмо (завршено 24. априла, а послато 
27. августа) у коме је подробније и сликовито описао многе недостаке и мане 
његове управе. Одмах по читању, Милош је поцепао писмо и разгласио његов 
садржај – како Вук напада чиновнике да раде Кнезу о глави. Затим је хитро 
послао Вуку одговор преко Алексе Симића, Панте Хаџи-Стоила и Цветка 
Рајовића. Састанак се збио 3. септембра 1832. у земунској парлаторији. Милошеви 
посланици тада су јавно изгрдили Вука пред свим трговцима и народом који се 
онде десио. О догађају, Вук је истога дана известио Копитара како је баш тога 
дана са својим Србима сасвим раскрстио и то поглавито због „једнога истна 
грубог, али истинитог и знатног писма“, које је недавно Милошу писао. „Данас 
дођу на парлаторију тројица од најзнатнији његови (Милошевих) чиновника“, 
пише даље Вук, „те ми јавно пред толиким светом кажу, да ми је он ј... и оца и 
мајку и казао ми, да у Србију више никад не смем ићи, и не само да сам у његовој 
немилости, него ће он са својом могућом силом потрудити, да ми и пензију Руску 
укине; по том су ме и они сва тројица псовали и ружили, што су год боље знали; а 
то је све било по заповести Милошевој“.99 Затим, није само на томе остало, него је 
Кнез тужио Вука Варадинској команди како га је вређао и намеравао да изврши 
преврат. Останак у Земуну, на српској граници, био је за Вука мучан, док му је 
најпосле 2. новембра исте године дозвољено да се привремено настани у Будиму, 
а потом је прешао у Беч.100 Вуково писмо касније се разнолико ширило и ушло је 
у сплет династичких обрачуна.101 Када су 1842. године Милошеви и Вукови 
противници сазнали да је Вук, агитујући за Милошев повратак, „са особитом 
својом речитошћу, говорио, да Срби немају зашто да бирају новога књаза, кад је 
жив стари књаз, који је довео Србију из ништа у цватеће стање“, они штампају 
1843. године, у Српском улаку, за време Александра Карађорђевића, Вуково 
писмо кнезу Милошу.102 Делови овога писма у садржају много опомињу на Симе 
Милутиновића неуручено писмо Милошу. Има се утисак да се Вук, пишући своје 
гласовито писмо, служио местимично и Милутиновићевим писмом као идејним 
предлошком. Наиме, после сурово угушене Чарапићеве буне 1826. године и 
бруталног кажњавања њених учесника, о Милошу се у свету распространише 
гласови као о тиранину. Милутиновић је у Бечу, у штампи, читао о тој буни и о 
томе како су двојица преживелих завереника, онако осакаћени, просећи стигли до 
Беча где су показивани као страшна слика варварства. Потресен причама о 
Милошевој одмазди, Сима се „сит... наплакао и бога молећи најецао, науздис`о“, 
па је после тога одлучио да каже Милошу шта мисли о његовој управи. Срочио је 
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критичко писмо које је потом Милошу послао по Вуку. Међутим, бојећи се за 
судбину и једног и другог, Вук то писмо није предао Кнезу.103      

Прекид односа између Вука и Милоша трајао је до 1835. Те године збила 
се кобна Милетина буна, која је принудила Милоша да на Скупштини прогласи 
први српски устав. После буне, Вук је добио Кнежев опрост, јер можебити да су 
се Милошу отвориле очи и да је увидео да му је Вук давао искрене савете. Намах 
по усвајању тог чувеног Сретењског устава, када су се против њега успротивиле 
Русија, Турска и Аустрија, а и Милош га је још понајмање марио, казује се да је 
Кнез послао Вука у Беч да пред грофом Клеменсом Метернихом некако оправда 
доношење Устава. Но, када Милош дозна да Вук није успео нимало да ублажи 
силна аустријског министра, он сву срдњу, уз претње, баци на њега. Враћајући се 
из Беча, Вук дође у Земун и ту се заустави. Милош дознавши да је Вук у 
суседству, пошаље му на састанак Алексу Симића, Панту Х. Стоила и Цветка 
Рајовића. На земунској парлаторији, Милошеви посланици поруче Вуку да је 
Милош љут на њега, те да не прелази у Србију, јер ће му пребити и другу ногу. 
Напослетку још додају да им је Господар заповедио да му ј... оца, те да они ту 
заповест и врше. Саслушавши мирно и захваливши се Кнезу на заповестима, Вук 
напослетку одговори посланицима: А вама ја ј... и оца и матер! Потом се окрене и 
отиде, а посланици се покуњено врате у Београд. Када их Милош салети да му све 
по реду казују како је било, они су се дуго вајкали, па му најпосле све искажу, на 
шта се Милош грохотом насмеје и рекне: Море, право има! Нисам ли ја вама 
говорио: „не дирајте у будалу“!104 Изгледа да је ова срџба на Вука, уколико је 
заиста постојала, била кратког даха, јер је Вуку по давању Устава додељена 
народна пензија.105 Вукова пензија коју је он без успеха потраживао још од свог 
првог боравка у Милошевој Србији 1820, потом је постала предмет свакојаких 
приповедања. Наиме, после Милошеве абдикције 1839. Вукови противници почну 
да подбуњују нову власт да се Вуку не потврди пензија. Стога се Вук обраћао 
Вучићу коме је, између осталога, образлагао да је он хвалећи Милоша хвалио 
владаоца народа нашега и да је тада и он (Вучић) ишао да крв за њега пролива. На 
то се Вучић са Вуком сагласи. А једном је тада у разговору упитао Милутина 
Гарашанина, шта би народ казао да је Вук онда Милоша, уместо хвале, кудио и 
ружио, а овај му је одговорио: Ја бих те први убио, само кад би ми шака пасти 
могао.106 Међутим, по одласку кнеза Михаила из Србије и избору Александра 
Карађорђевића за кнеза Србије, Вук је ипак остао ускраћен народне пензије. Но, 
он се тада није либио да моли и своје дотадашње љуте противнике да му се 
пензија врати. Обраћао се Симићу, Вучићу, па чак и Хаџићу који је о томе 
пространо говорио, нападајући Вука да је бескарактеран и безобзиран. Хаџић вели 
да је обустављање пензије, између осталог, мотивисано и тиме што је Вук опадао 
њега кога су Уставобранитељи поштовали. Но, Вук је и упркос непријатељству 
слао Хаџићу Димитрија Исаиловића два пута, а трећи пут дошао му је лично.107 
Хаџић тврди да му је помогао и упркос увредама. Исти на другом месту наводи 
како се све Вук додворавао новој власти, те није бирао начине, па били они и 
непоштени. Тако, казује Хаџић, да је код Вука дошао Павле Јовановић, чиновник, 
родом из Вуковара, те му каже да је написао један чланак за новине у одбрану и 
похвалу Уставобранитеља, а нарочито Вучића. Онда Вук извуче састав од њега 
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под изговором да га прочита, не би ли се и он што сетио да му каже против кнеза 
Милоша. Јовановић му пружи чланак који Вук потом однесе Вучићу као свој и 
тиме се код њега препоручи. Када то стигне до ушију Јовановићу, он нађе Вука у 
једној гостионици и стане му због тога пребацивати и искати свој рад назад. 
Пошто је Вук затезао да врати рукопис, подигне се толика вика и псовка, да је 
после о томе брујао Београд.108  

Вуку је пензија враћена 1844, пошто је није примао 2 године и 5 месеци. 
Када је пензија остављена, Вук се препоручио и послао Намесништву и Савету 
своје гласовито писмо кнезу Милошу из 1832. године. Тада је Вук имао 2 српске 
(државну и кнез-Михаилову надокнаду) и једну руску пензију и још се обраћао 
Милошу за помоћ.109 Упркос љутњи због додворавања његовим најогорченијим 
непријатљима, Милош је Вуку ипак послао 200 форинти, „сручивши на њега том 
приликом све псовке којима је увек изобилавао“.110 И потом је Милош био 
издашан према Вуку, а у Бечу се често налазио у његовом друштву,111  о чему 
сведоче и неколике приче. Једна, која се вероватно односи на 1846. годину, казује 
како су се тада у Бечу Владика Раде (Петар II) и Милош препирали око нечега. 
Утом дође Вук, па му Милош одмах предочи око чега се споре, те га запита да 
пресуди коме даје право. Вук, нерад да увреди ни једнога, а познајући нарав 
обома, одговори: „И ваша Свјетлост има право, па окренувши се Владици, дода: 
И ваша Свјетлост има право“. На то Милош, који није могао слушати дугачка 
излагања, одсече: Ружим ти матер, Вуче! Ми обојица не моремо имати право, 
него он, или ја!112 Другом пак згодом, Вук је у Бечу, после ручка, седео код кнеза 
Милоша и разговарао са њим. Када Милошу дође време за шетњу, онда он упути 
Вука кући, а овај устаде и оде. Кнез се потом подуже спремао, па када почне да 
силази степеницама, он сретне Вука како још „лагацко клеца од ступња на ступањ 
да не би пао“. Видевши то, Милош му повиче:   

 
Хајде Вуче, да гонимо Турке 
Ја не могу а ти без ногу! 
Тешко њима ко се на њих спрема!113  
 
У то време буктао је рат за пријем Вукова превода Новог завјета. Када је 

1847. Вуков превод штампан, дочекан је у Србији на нож. Тому је била узрок 
стара клетва Стратимировићева да Вук ради на томе да пошокачи Србе. „Једни су 
говрили да га је римска пропаганда наговорила и поткупила да је преведе и да му 
је на тај рачун бесплатно штампана књига у јерменском манастиру; други су 
говорили да је он није ни превео, већ неко други, и да је он само поткупљен да је 
под својим именом изда; трећи, као тобож бранећи га, говорили су да га је нека 
чешка партија без његова знања навратила на превођење и штампање ове књиге 
итд, а све је то чињено на штету наше православне цркве.“114 После оваквих 
бојазни од завере, када је Вук чуо од једног пријатеља да је службени Београд 
тврдо одлучио да се у Србију никако не да пустити Вукова превода Новог 
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Завјета, Вук се зачуди: Не може бити! А ја сам баш у бечкијем новинама читао 
да су из Србије Турци проћерани.115 

После 1847. године, Вук је живео спокојније, него до тада. Чешће је 
долазио из Беча у Србију у коју је намеравао да се сасвим пресели. „Иако је врло 
млад отишао са села, иако није било изгледа да ће се вратити да живи, не само на 
селу, већ ни у Србији“, код Вука је, пише његов биограф Љубомир Стојановић, 
„остала силно јака она инстинктивна сељачка жудња за земљом“. Стога је Вук 
својој очевини у Тршићу прикључио још нека купљена имања, а  потом му се 
прохте да купи велико имање крај Лознице звано Лагатор које се продавало 
јавном лицитацијом. За његов откуп 1858. силно се задужио, понајвише код Мише 
Анстасијевића. Око имања чије је одржавање било захтевно, имао је силне бриге, 
чак и парничења. Када је 1855. године долазио са сином Димитријем из Лознице у 
Тршић, Вук се поред сваког свог имања заустављао и сину показивао: И ово је 
наше, Димитрије! На то Димитрије није хтео ни главе окренути, а Вук би само 
изговорио: Хеј, мој синко, хеј! 116 Остала је упамћена и прва посета Тршићу 
Вукове супруге Ане Краус. Када ју је Вук довео до авлијске капије, он јој рекне: 
Ево одавде је већ била земља мога оца, а кућа нам је била ево баш овдје. Жена 
његова, по казивању сељака, „падне на колена, и поколенце дође до места гдје је 
била кућа, па се онде помоли Богу, и целива земљу баш гдје је било огњиште“.117 
Биографи истичу узорите односе међу супружницима. Ана је била предана Вуку и 
деци, стрпљиво је сносила честу оскудицу и Вукова одсуствовања. И Вук је био 
привржен Ани, али се, у шали, памти да је, осим своје жене, примећивао и друге. 
Једном када се поведе реч о Словенском конгресу 1848. у Прагу, Вук је говорио о 
младој и лепој „као уписаној“ девојци која је била у најму код његовог газде. 
Тада, пошто настане гужва око Конгреса, ова Чехиња је тајно пренела у устима 
Вуково писмо Палацком и од њега му одговор узваратила усмено. За услугу, вели 
Вук, „зато загрлим лијепог гласника и, баш као отац дијете, пољубим. Она се 
смије, а и моја жена да је била ту – смијала би се. Тек – боље што тога није 
видјела!“ 118 А једном су Василије Лазић и Вук Караџић, после ручка, у ораховом 
хладу испред Лазићеве куће у Београду, водили следећи разговор:   

– Шта мислиш, Василије, да је најслађе на свијету? 
– Па ја бих, према садашњем расположењу, рекао да је наслађа ова 

хладовина по ручку. 
– Добро је и то, али има и слађега. 
– Старо вино? 
– Није! 
– Стара шљивовица? 
– О, мајн гот, и то је лијепа ствар! Али друго, друго. 
– Не знам. 
– Најслађа је млада удовица: тек нагорела...119  
 
Занимљиво је навести и то како је једна странкиња доживела сусрет са 

Вуком Караџићем у Бечу. Пошто се извесна Иркиња, Лујиза Кар, заинтересовала 
за Србе, она је превела на енглески језик и објавила Историју српске револуције 
Леополда Ранкеа. А када јој је један критичар, иначе хвалећи њен превод, замерио 
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једино што неправилно исписује на енглеском језику српска имена, онда она 
одлучи ићи у Србију да се о томе лично увери на лицу места. Кренувши на пут, 
удари на Берлин, где посети професора Ранкеа који ју је залуд одвраћао од пута 
пуног опасности, али када она почне да исказује још јачу жељу за одласком у 
Србију, Ранке јој пружи писмо препоручено за његовог пријатеља Вука Караџића, 
с напоменом, да ако би он пристао да с њом путује по Србији, онда се нема чега 
бојати. Носећи Ранкеово писмо Вуку у Беч, Лујиза је све мислила тај Вук „мора да 
је какав од старих српских јунака, какав џин, пред којим хајдуци не смеју ни живи 
да се покажу“. „Благо мени“, радовала се Лујиза, „ако таквог браницоца добијем. 
Кад тамо, а Вук мален човек, на граници старости и без једне ноге“.120 Вук је тада 
пристао да буде Лујизин пратилац по Србији и на пут је још повео и ћерку 
Вилхелмину – Мину. Бележи се да су и Вук и Ана били нежни родитељи, те су 
отуд, мисли се, размазили Мину и Димитрија. Особито је било невоља с 
Димитријем који, осим што је био талентован питомац, а потом и српски официр, 
имао је и мана. Био је раскалашан, коцкао се и опијао. У пићу је правио и 
скандале. То је изгледа било у толикој мери да је кнез Михаило 1862. о томе 
разговарао с Вуком, а наредне године му и писао како његов син „има обичај 
више пити, него што може поднети“. Вук као отац то није могао хладно 
процењивати, па је пред Кнезом правдао сина, обећавајући да ће унапред бити 
примеран. Међутим, Димитрије није могао да обузда своју страст, па је због 
непризорног понашања ражалован из службе. Наиме, када је Димитрије, као 
официр у Смедереву, испросио девојку у Панчеву, таст му на име мираза одмах 
положи 500 дуката. Димитрије оде у Смедерево и за једну ноћ прокоцка сав 
добијени новац. Због тога се таст пожали кнезу Михаилу и каже да прашта 
Димитрију, али га неће за зета. Михаило одмах заповеди војном министру 
Блазнавцу да потражи од Димитрија оставку и овај пошто даде оставку, оде у 
Русију, где је после и преминуо.121   
 У домаћем животу Вук је био доста скроман. Знатнији део века 
проборавивши у оскудици и одевао се како је могао. Једном у Крагујевцу, вели 
анегдота, Вук је био гост код Милоша на ручку. Кнез понуди Вука да седне крај 
њега с леве стране, па докле се овај са својом штулом намештао да седне, дотле 
кнез Милош неприметно узме крило Вукова капута, подастре га пода се и седне. 
Када се ручак сврши, домаћин рекне да сви устају, а он ће најпосле. Устајући, Вук 
јако тргне свој капут, те како је био већ сасвим изношен, тако му се десно крило 
готово цело поцепа. Кнез упита: Што то, море, би? Па видевши шта је, удари у 
смех, као да ништа није знао и рекне: Нека море, нека! Док је у Милоша дуката, 
биће у Вука капута! И одмах му је дао новац за нове хаљине.122  Погодин који је 
посетио Вука у његовоме дому у Бечу два пута (1835. и 1839) вели „да га је други 
пут нашао у истим собицама у којима и први пут; прва је била кујна, а у другој он, 
словенска знаменитост, који је принео највећу корист свему словенском свету 
својим истраживањима, издањима, путовањима, седи с дрвеном ногом, с 
брковима, с црвеним српским фесом за колевком и љуља дете. Њему је тешко 
било гледати га у такој сиротињи“.123 И поред тога, каже се да је Вук био 
гостољубив. Као занимљивост треба споменути да је Вук у Бечу многе животне 

                                                 
120 Мина Караџић, Неколико дана по Србији 1850. год, Путовања по јужнословенским 

земљама у XIX веку, уредио Петар Ж. Петровић, Београд, 1934, 109-110; Стојановић, 692. 
121 М. Ђ. Милићевић, Додатак Поменику од 1888, Београд, 1901, 178; Стојановић, 704; Д. 
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122 Д. Томић, 78. 
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намирнице потраживао из Срема и Србије, а десет дана пред смрт писао је 
пријатељу Василију Василијевићу, трговцу из Земуна, молећи га да му пошаље 
рецепте за припремање неких, не баш „лаких“, српских јела, као што су: Џумлек-
ћевап, Капама, Чорба од штуке и Посни рен. Василије му је хитро, већ 24. јануара 
1864, отписао, подробно описујући како се припрема Џумлек-ћевап.124 Међутим, 
његов одговор није застао Вука у животу, јер је већ, два дана после, 26. јануара, 
преминуо. Оплакан је од целог српства и читавог ученог словенског света.125 Вук 
је доживео да његове идеје буду прихваћене, а четири годнине после смрти, 
отклоњена је и последња препрека Вуковој реформи српског књижевног језика и 
правописа.  
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