
ВУК КАРАЏИЋ
живот и дело



„Ја сам се у писању књига највише о томе старао да би народ српски уз њих себе познао, и да би 
код другијех народа познат постао.“

Реформатор српског језика, лексико
граф, устанички хроничар и биограф, 
критичар, етнограф  све то сажето је 
у једној личности  Вуку Стефановићу 
Караџић. Као сакупљач и издавач наро
дних песама и уопште дела народне књи
жевности, Вук заузима прво место међу 
свим посленицима новог времена у овој 
области. По природи богато надарен, он 
је инстиктивно умео да одреди вредност 
сваког дела народне књижевности. Није 
издавао све што је добијао од других или 
што је сам записао, јер је умео да пронађе, 
у мноштву грађе, баш оно што заиста има 
високу вредност. Непосредно упознат са 
животом српског народа, знао је вредност 
народних обичаја и предања, умео је да 
их запише и опише тако једноставно, 
јасно, да његова издања пружају верну 
и тачну представу о српском животу и 
српским обичајима. Заслуга Вукова је и у 
томе што је створио српску националну 
књижевност, створивши, с једне стране, 

од српског народног језика књижевни језик, чистећи га од свих туђих елемената, а са 
друге, одредивши извесну једнообразност правописа, који је пре тога готово искључиво 
зависио од хира онога који пише. 

Вуковој појави претходи велики друштвенополитички преокрет извршен у Србији 
почетком 19. века. Устанци из 1804. и 1815. године прерастају у националну и социјалну 
револуцију, која је на крају довела до рушења турског феудализма у Србији и до стварања 
нове српске државе. Из устанка је потекла најснажнија индивидуалност српске културе 

Аксентије Мародић, Вук Караџић, уље на платну, 1863.



новог доба Вук Караџић. Устанак, Вук и народна песма, чине основу на којој се почела 
изграђивати и којој се стално враћала српска књижевност XIX и XX века. 

На почетку свог рада, Вук је имао против себе скоро читаву савремену књижевност, 
да би тек након тридесетогодишње борбе стекао неколико ученика, који су стваралачки 
прихватили његов програм и започели књижевност на основама које је он поставио 
(Бранко Радичевић, Ђура Даничић).

Делатност Вука Караџића одређена је појмовима народ и народно. Вук је 
сакупљао и објављивао народне песме и друге усмене умотворине. Он је ову значајну 
област наше културе открио и учинио је доступном образованом свету. Полазећи од 
народне књижевности као основе и узора, Вук је ушао у велику битку за народни језик 
и књижевност на народном језику. Као књижевник описивао је народни живот, обичаје, 
историју народа. Осим неуморног рада на науци и књижевности, његов живот био је 
испуњен и борбом са многим противницима. Међу њима налазили су се не само писци 
старе школе, већ и и два најмоћнија човека у српском народу, кнез Милош и митрополит 
Стратимировић. Узалуд је 1832. године Вук уверавао кнеза Милоша да је његова 
„ортографија“ за наш језик правилнија од свих осталих и „паметнија од ортографија 
свију народа и језика европејских“. Крајем године, после раскида са кнезом, забрањено 
је штампати књиге „по ортографији познатог списатеља Вука Стефановића Караџића.“ 
Ипак, не смемо заборавити, да је под окриљем кнеза Милоша Обреновића, штампана 
већина Вукових издања. Са страница оновремених листова и књига расправе су прешле 
у многа подручја, јавна и приватна: у школе и ђачке дружине, у научна и књижевна 
„обшчества“, у куће, кафане, манастире. Похвале и покуде стизале су Вуку и у писмима 
његове разгранате преписке. 

Вуково обимно и значајно дело и за живота му је измамило бројна признања. Од 
академија и научних друштава, како наших, тако и европских, добио је самоуки Вук 16 
диплома, од владара три златне медаље и четири ордена, такође и два златна прстена (са 
смарагдом и брилијантом). 

Удостојен је чланствима Бечке академије наука (1849), Берлинске академије (1850), 
Књижевног одељења Петроградске академије (1851). Био је члан Петроградског друштва 
љубитеља руске књижевности (1819), Ученог друштва при Краковском универзитету 
(1820), Тириншкосаксонског друштва за испитивање отаџбинских старина (1824), 
Гетиншког ученог друштва (1824), Друштва за историју и старине при Императорском 
московском универзитету (1828), Одеског друштва љубитеља историје и старине (1824), 



Друштва српске словесности (1842), Императорског харковског универзитета (1847), 
Афричког института у Паризу за укидање ропства (1848), Руског географског друштва 
(1850), Друштва за повјестницу и старине југословенске у Загребу (1850), Друштва 
љубитеља књижевности при Московском универзитету (1859), Пожешке жупаније 
(1861). Изабран је за члана Матице илирске као и за почасног грађанина града Загреба 
(1861). Подсетимо се на његов почасни докторат Филозофског факултета у Јени. 

О Вуку списатељу и борцу доста је писано; мало пак о његовој личности, о његовом 
физичком изгледу, нарави, особинама, о његовој породичној трагици, о болестима и сл. 
Најпотпунији опис Вуковог лика оставио нам је његов први биограф Измаил Иванович 
Срезњевски, познати руски слависта: „ ... човек омањег раста, испод шездесет година, у 

врло дугачком капуту на струк и високим чизмама, лева му 
нога подигнута, па се ослања коленом на „штулу“, због 
чега мора да иде лагано, како нико не иде; лице му је једно 

од оних лица што се могу видети само у Украјини и 
Србији; некако троугласто, испалих јагодица, упалих, 
малих кестењастих, сјајних очију, које ретко кад да 
нису оборене у земљу, и широких полуседих обрва 
и бркова, што даје том лицу некакав суров израз. По 
тим особинама лако је познати Вука Стефановића 
Караџића, лако га је разликовати од стотину других 
више или мање оригиналних лица, која привлаче на 

себе пажњу у Бечу.“ Наш „најплоднији и најгладнији 
писац“ радио је и живео у нимало завидним условима: 

морао се старати за издавање својих дела уз неумитне 
бриге за хлеб, без икаквих редовних прихода, бар у првих 
десетак година; без иједног школског сведочанства, без 
икаквог друштвеног положаја, хватао се у коштац са свима 
од власти и утицаја; хронично болестан, трпео је нечувене 
напоре и трзавице; мученик узвишеног позива, редак је 

паћеник и као отац: од тринаесторо деце само га је двоје надживело.
Умро је у Бечу 1864. а три године касније његови посмртни остаци пренесени су у 

Београд, у порту Саборне цркве код главног портала, поред Доситеја Обрадовића.    
Тања Гачић

Босан[ска] вила: Оцу нове српске књиге
В. С. Караџићу Сарајево 30. IX 1897. 

сребро



СПИСАК ИЗЛОЖЕНИХ ДЕЛА

Ликовна збирка

1. Димитрије Лакатари, Вук Караџић, 1832, уље на платну, 47 х 56 цм, Збирка српског сликарства XVIII и 
XIX века, инв. бр. 1708

2. Непознати аутор, Вук Караџић, без године, уље на платну, 50 х 60 цм, Збирка српског сликарства XVIII 
и XIX века, инв. бр. 1707

3. Непознати аутор, Вук Караџић, без године, фотолитографија, 44,5 х 33,5 цм, Збирка цртежа и графика 
српских аутора XVIII и XIX века, инв. гр. 4653

4. Непознати аутор, Мина Караџић, без године, уље на платну, копија колорисане дагеротипије по Габријелу 
Декеру, 110 х 73 цм, Збирка Музеја Вука и Доситеја, без инв.

5. Карл Кундман, Вук Караџић,1886, скулптура, бронза, 1886, Н35 цм, Збирка Музеја Вука и Доситеја, инв. 
бр. 37/Л

Историјска збирка

6. Вукова путна торба, 22 х17 х 45 цм, инв. бр. 762/И
7. Вукова кошуља, Н68 цм, инв. бр. 759/И
8. Вукова далматинска капа, Н13,5 цм, инв. бр. 13/И
9. Вукова бокељска капа, Н22 цм, инв. бр. 11/И

10. Вукова муштикла, 11,1 х 0,6 цм, инв. бр. 38/И
11. Бурмутица, 5 х 6,3 х 2,7 цм, инв. бр. 34/И
12. Гусле са гудалом, 59 х 16 цм, инв. бр. 3/И
13. Наочари, инв. бр. 18/И
14. Чашица за ракију, Н4 цм, инв. бр. 84/И
15. Буклија, инв. бр. 6/И
16. Кључ од Вуковог мртвачког сандука,  дужина 5,8 цм,     

инв. бр. 86/И

Фотографије

17. Вук Караџић, копија фотографије, 8,2 х 13,7 цм, без инв.
18. Лобања Вука Караџића, 17 х 22 цм, 568/И
19. Ископавање посмртних остатака Вука Караџића, 16 х 22 цм, инв. бр. 566/И
20. Лични примерак речника са наочарима и пером, репродукција
21. Вук у седећем положају, рад бечког фотографа Ј. Б. Ротмајера, Беч, репродукција
22. Вук и Ана Караџић, рад бечког фотографа Ј. Б. Ротмајера, Беч, репродукција
23. Пасош за путовање у Црну Гору, Passeport de la Legation Ottomane a Vienne,                                       

Беч, 18. 06. 1834. репродукција

Муштикла, дрво и слоновача, Беч, XIX век



24. Диплома Вуку Стефановићу Караџићу којом се именује за почасног грађанина града Загреба, диплому 
издало Заступништво Краљ(евског) и слоб(одног) града Загреба, 4/16. 09. 1861. репродукција

25. Апотеоза Вуку, композиција Јосифа Маринковића на стихове Ј. Ј. Змаја, 1897. репродукција 
26. Мина Караџић крај стола са књигама, рад бечког фотографа Хајнриха Хармсена, 19. век, репродукција
27. Мина са сином Јанком, рад бечког фотографа Ј. Б. Ротмајера, Беч, 1863.репродукција

Књиге и архивалије

28. Рјечник, прво издање, инв. бр. 1664
29. Рјечник, Вуков лични примерак, инв. бр. 1241
30. Пјеснарица, копија, без инв.
31. Писменица, копија, без инв.
32. Нови Завјет, без инв.
33. Писмо кнезу Милошу, препис, инв. бр. 256/И

Издавач: Музеј рудничко-таковског краја
За издавача: Милош Николић

Аутор изложбе: Љиљана Чубрић, музејски саветник
Аутори поставке: мр. сц. Елиана Гавриловић, Тања Гачић

Дизајн каталога: Радојко Петровић; Штампа GoldTowerTrade

Дуванкеса, платно прекривено ситним, разнобојним 
перлицама, Беч, XIX век

Кутија за палидрвца, дрво, Беч, XIX век


