
ГРУЈИЋ 

везе и односи са 

о lO~lП'Т~М ~7~итт~,~r 

посебно ре-

очи да се 

наrrитањим,а ОД зна~ 

за правилно и 'Рационално 

млаДОiГ Не само због његове ду
боке заинтереСа:БЭ!НОС'IlИ да се :младеж УЈНе
де у ,нове духювне вред1НОС'ill1 егюхе 

тизма, чиме је С'11ВаЈрэша чврста 

1 

На ВеJtю~ој ШКОJtu за време 
У'Чuтељовањ€. По'Чецu 
Период nuс.м,е'Нuце. -

дРУ2и уџбе'Нuци 

'свом дет.ињс'Гву и почецима 

зовања. Радозналог и Ж'ивог IДуХ!а, с,таЛiНО 
што 'ВИllIе са:з:н,а 

орпског уст.ајН)ка, 

и надалеюо био 

казивао 

каже и 

се налазио и 

'p[)~n~M полугодиnIТУ дру

нџ ... ~'" .. ,,~ .... '''''' .ljiел:ик:е wколе,О!Д nрво

'овагда 

ДВЭЈНаест, а 

се озбиљно и му се нога згр-
чила.4 Био то тежак :yrДЭ!рац з'а младОЈ' 
чове:к;а, врло вредног \И даровитоlГ. 

от~ћи на лечење и потраЖИQ је ПОIМОћ у 
Новом и у 
ал без 
Ћа ,нежна 

ше уг.рожена, али lVll:;л'Јl'c:t.I.L.LlЙ: 

отпорна, жилава. 
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ДИНОМ 

,као царинИlК, 

нице, а 

стима у 

О 

веШ'ТИiна, 

'и правописа, 

,и 

У'I'!ВРДИТИ да 

слаlВенсњог 

у 

је Бреме успешно 
заменила 'К:о-мплик'овану РУ'СК'У ;граматмку 

матика} не:.м:а 

смислу речи, .али 

прalВац и нашем 

шљењу, дакле ДУХOlEном ФiОРМJI[рс:l:Њ,\ј 

ширем смислу 

се у 

писме

за 
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слого:в.но срицање: 

гла,сове: б, 
еа:мо 

нема сри-

даља елементарне 

наст.аве поче'DНIОГ читања и писања -, већ 
чим се слова, одмах се прелази на чи

тање." Так'о 
дана да 

носи 

ме самогласнике: И, О, 

реда осам ауглэюника: Р, 

ТЈ 11, ђ, 
њ, ј. 

ШТИВО узима 

ЏИ11 1 е:аанаест одељака, ,као: 
1) речи саlм(}гласна, или 

прво самогласно а сугласно: ае, 

од, ИТ,Ц., ОД два гласа, од је ПРВИ 
сугласник а други самогласник: ,са, СИ, со, 

су} ИТД.; 3) 'Од uс:.''I'ТА1'n,тл 

ње; у њему нема писаних слова, а након 

СаЈвла'Дане ,веШТИЈне читања се 

:велика шта'М.пана слова. 

он даю начела о шчитавању. 

од 'основних начела за израду 

савремене :наставе.7 

се ПРИДРЖаЈвао старог поступка. Наи-
:ме, тражио да се 



ва, па се сснда на читање, 

оматрао да по-знавање ОВИХ слова глав

ни услов за улажење у :вештину чита;ња. 

Њега у 'овом питаљу \Цопунию и 
исправио љегОоВ сарадник и ученик 

утврдио гюзна-

лепе 

и 

Оовпме -изми-

иоП'о:редит,и с 

СМ'ОМ. ИЛИ знанцу своме, 

на далеко преко послати 

мисли на чита'IiИ што 

,други nиеаЈ1'И 'Иљаде 1'оди-

на) и .наЈI1исат;и, 'да ио1'У ДрЈ1ГИ гюсле неко

ЛИКО иљада година читати; то је .нау.ка,КО-
'Ум гот-ово превазилази, а 

се да 

био !Више 
I{'()BD'M ",,'{,-vr""""ГА"""П 

мисао: 

да се пq::)И()Ј]ЈfЖИ 

OTKatКlO је ИЗЛОЖИD ОС'НЈО.Бва метод-
ска начела ПОЧе'Ј.'1ног читаља, истакао 

глаоовiНИ .принцип, с тим по,с.тyrпно згла-

шаВЭЈње-лrч:итавање, срицањ€, 

каже: -сам овако 'I1ючињао УЧИТИ, 

су се :МНЮI1И, су по ста-

научили чита'I'И, (НО !ВеЛИlКа 

КЭЈД сам ПРОШаЈ"вше гоД%не у 

и на далеко 

да иљаде 

це такю уче читати. Ђа "сиротиљска 
CIюмиње, била уеТЭЈН,оrва позна-

тог педа.гога 

мана ЧЈ'РЭLю(е.3.. 

ОД 

после маљихсл-ава, 

ца с !Великим словима, а ПОТОМ ,QТтючиње и 

7 

КАРЛЏИЋ И ОБРАЗОВАЉЕ 

. Томе и Символ вере, црювене 
МОЛЈИтве, а и !на црК'вени нач:ин, R:ao 
и на римс-ки начин. На !и 

множења са изговором: пут чи

пут 2 чини 4 итд. 
.на чин,уношењем ЦPКlВeHOГ 

желео да отупи оштрицу ОТ-

Щ:'-ЮЕН~li.и:х услед .НОfВина 

таквом такт.ичком ло-

искључило оштре њихс;ве нападе 

прев'ОiЦ Светог писма. 
у 

то "што 

,"оодора Ј ан.кuви-
'врло заслуж:ног 

ПJ.I:ШГ рад<ника :код преЧаЈНСК'ИХ 

века, прихватио слова ћ, џ, 

1786. године унео 
ке НЭlмењене српским школама 

по томе што 

знаменит-ог 

ка српских школа у 

лагао се у српске народне шк'Оле уведу 

написани на "ПРОСТО HapOДIНoM 

-се против МИТРОПОЛl.ита 

и 'опис народа. 

ГОВОРИ о границама земље, 

г.РЭJRИце К:неже;вине 

ри а ШУМalМа, ПЈЮДНОСТ,И, 

Косо
м Ново

ГQВo

заТИМј о 
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планинама, равницама, водама; 

ваРО1Ј.]има, с посебним описом глав:нотгра
о стано;внишЂВ'У љиховом; о 

градова; 'о путевима ј 

аДМЈ1НЈи:с'гратив,нс)ј подели: пашалуци, нахи-

кнежине, срезови; имена 

ског пашалука по 

списак, односно 

на основу харачких 

1822. r.одине, ·сем 

се .може 

сматрати првим нашим тес,гра-

чини 'опис народа, и !то .према с.тању 

какво било до последљих ра-
това. је изнет 'врло 'крата'Х преглед 
средњовековне а потом: 

'-''"'''vу,пv.ц .... 'однос изме-

чит лук саХИ)ОIJсi е 

СТИ, варошаЈНИ, сељаци; 

ЉИХ'OIв mИБОТ; ту.рски 

кнез()В!и и кметови; домa.hи живот; 
села, за-друге; жив·от по ва1рошима; храна, 

ношња; DОСТОiПРИМС'I1БО; 'вера, мана-

СТИРИ, влади-

ке, rрчке вла:дике и шк'оле. 

Као што 

стру.КТYlри 

је ~OCTa места. 

Налазећи се у и 
мислећи на ,синсхве кнеза Милоша 
и њихо(Ве ,младе Ка-· 

се ЭЈНгаЖ!ова-о и у састављању, ОЈДНО-

СНО 'издавању за 

50 

шкюлско И ост,ал,о као 11 
животу, угледно место 

речник, 

,времена, и с прекидима, 

да га заврши. _А.~~,.~.I'Л.I~, 

смрти 

II 

П.ља1iО8U за образовање. - ПUСЈ.Ю 'Кнезу 
Ми.љошу. - Посредnuштво у nрuдобијаљу 

nросоетnих радnи1<а и Ш1<ОJiовању држаВ1iUХ 
nUТО.lrtаца, - Намера се у 
nросветuој уnрави 1<нежевине 

биљо 
.LU'Jt'>'U.I.l.t:, него 'МИСЛИЛИ 

УЧИЛИ су се по МЭЈнаcrrи-

тгп'l;;;:"'''' ..... или по селима 'Код 

:маIНЭlСТlи;ра било је неко
IJ.vIIюыи 'ОНИ оу љети 

свиње; садили су 

плуг; купили 

·су ишљи с 

а .зими ПОШ'flо би ·сви 
,.....·~~~;.·.I~'''Nљ дрва, а потом ,већи 

ти за!Ьораве што зиМiИ IHay-
учили по 4 по го-

1"ПА" "''"'н знали чита ти. " 
се, СТЭrы: је измељено време 

пр.вог и другог YCTaНlKa, али су уве.костала 

на дневном реду питања ширења и 

ШКiолског :Кнез 

упознат В:УЛТУРОМ 

оа ПOlСТИI1НУТИМ К'ру.ЛЈНЈИМ 'резул:гаТИIllЭ 

и признаљима. 

у периоду СД 1820-1831. ГQIДИiНе Кара
·седам пута став

юю учитељ .неп:и

.1.V.l.ЈVЦ~·VЈ.Ј. .• I.C:.t, !или као скynљач .на

ЗаЈКОЊОДЭlвац, 

околине 

кова! као Ј1 неуспехом 

и замисљи је 

августа 1831. годи.не коначно на
пустио земЛ:iУ. 

Након две DоДИ!не од свог прво,г ·покуша-

да (Владара ,за 

просве'DНУ 

излаже читав про

сами 



знате - истиче Вук - да сам ја желео: 1) 
да научим iВa·c читат,и и писати: па онда да 

уредимо да се управо за вас напише неко

лико историчесКоИ 'и други којекакви полез
ни књига ... 2) Да гледамо .и дјекоје ,кнезо
ве научити онак·о !на пречац чит,ати и писа

ЂИ' а за кнез'овске ,синове и ·осталу М'омчад, 

кој-и по мало знају читати и писати да ytpe
\димо :школу, у коју би се овака й\lюмчад за 
двије-,'I~РИ године могла по Европе}ск'И пре
правити за народне службе. 3) За Ma:~e 
шк'оле да начинимо школске књ,иге по iН:aJ

бољему Е.вр'о.пејоком .начину, да и ·остали 
Србљи (по другим земљама) од нас :приме 
(каоо ,од своје матере), а не да ',ми до 'вијека 
којешта узимамо".12 

Нак.он .десет година, пошто ј е морао да 
OДYCTalНe од планова који су га окупира
ли, а о.110рчен и на :прилике у КлежевИ\Ии, 
I'де се деСlю·т.ска ЋУД владара ИЗЛИlвала, Вук 
је написа·о МИЛО1шу ОбреНОВИЋУ чувено пи
смо, у коЈем је предвидео потоње догађаје 
у вези -са ·самим Милошем. Добар део у том 
пиому заузимају м;исли .Q ш·к'оли И ·образо
вању, ЊlИховој улози у развоју ,државе и 

животу народа. Што је најважније, у лиому 
од 12. априла 1832. године к,онцизно су са
држани погледи и преглед Вукювих напора 
к;оје је улагао да се уреде ШЈ{оолска питања, 
за која је сматра'о да су и ЛОЛИТИ':Iка пита
ња, а на чему се ..нарочито могло радити од 

1830. године, 'када је Србија Хатишерифом 
добила ЛРИ3lНање граница и аут'DuЮ м.и ј у, 
дакле 'Осигурала ,свој држarвноправН'и поло
жај - .државност. 

Захваљујуhи ВУ,ЊOlвом зауз.имању, 1830. 
године дошао је у Орбију Димит.рије Исаи
ЛOlвиh, пређашњи професор СОМБОlрске. уч:и
тељске школе 'и Карл.овачке гимнаЗИЈе, да 
би "тобож почела Велика ш.к.ола . (' Међу
ти:м, а так,о натлаШаЈва Караџиh у писму 
од 12. 'априла 1832. године, " ... До данас 
ј.ош никако напретка у љој нема: О::l-Ю не
колико деце кој асу лане ишла 'Гобож у 
ПРВУ школу, 'ИДе и 'Ове године у ону исту 

(,М!исли се на разред - Б. Гр.), и ако се 
правитељство таКЈВО уза'стара о томе '.као и 

до сад, !НИ догодине IHehe бити дручкије/( . 13 
- "По !Моме мњењу - 'додаје Вук - Срби
ја .данас нема ни у чему .већег недостатка 

ни iВeв.e нужде :и пот.ребе rнeгo у људима 

спасюбним за .народне СЛУЖ1бе".14 

А 'Образовање кој е би ·се пружало узра

слијим младИћима ,,'ОД три паМ6ТRа :и спо

ообна учитеља за три године" из OПJ1IТе 

историје, геО1графије, статистике, срлске 

грама'I'ике, ",мало Iвевих раЧУ1на, мало ,рето" 
,рик е , мало о законима, мало ист:о.рије је

стаствене, мало логике, физике и т.д.'\ _. 

7* 

ВУК КАРАЏИЋ И НАШЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

све би то -добро послужило за подмирење 
хитне потребе за Ч'Иlнювницима, потребјНИМ 
кадром за држа'В'ну администрацију. Зем
љи ·су све потребнији и учитеши, свеште
ници. 

По Вук.оВ'ом 1Vfишљењу, а према ПО11.ре
бама д.ржаве, ваља устројити три "велике 
школе": једну у Шу.мадији, другу "доле 
преко Мораве", и трећу "торе преко Колу
баре." Осим тих школа, треба да постоји и 
једна права гимназија, "а затим мало по 
'мало.и лицеум и у.нивеР3'итет." 

В ({ б укова замисао ",велике школе ) :rще ~ 

радила "три паметна и ·споообна учитеља 
са oQзначеяим наста'ВНи>м предметима iИ тра

јањем школовања, права је копија Велике 
школе у Беотраду из Карађ:орђево.г време
на. Њему је тај узор остао ЖМ!в:о у памети, 
и -надао ·се да ће се :предложеном организа
циЈом задовюљити ,основне државне по,тре
бе за споеобним чИ'новИ'ицима. Не мање је 
значајiна и чињеница пrто је Ка\раџиfi на
гињао будуhности: пред.видео је cTlВapaњe 
лицеја и универзитета. 

-у нис-му где је изложио оштро'ј КРИ'foи
ци владавину КсНеза Милоша, Вук је опо
менуо 'Го,г аутократу да се ,не 'Греба бојати 
ш'кола и уче-них људи. Јер, 'Ни они, као ни 
Д)ру~и људи - неве дизати буне ах,о се сва
коме да "пристојна п-равица'l и чува образ, 
и ако се упрam:ници труде "што је ГО'д 'в:ише 
могу-ве, да се људи обогате." 

На многим пут,овањима по Црној гори, 
Далмацији, Војводини, ·особито после 1826. 
IЮ Д>:Иiн е , пошто је добио -руску носв'Чану 'ПО
моћ за скупљачки и књижеВНО-rнауч{Нирад, 
КараЏИћ је створио богате личне и радне 
везе .и разгранаоО преписку. -у разнИ1М ме
стима где ј е боравио, на њега се гле-дало 
као 'На врло погодну ЛИ'ЧIност ОД к.ој е се мо
же добити ПОlдршка У предузетим ку лтур
iНим акцијама, нарочитО' приликом траже
ња учењијих људи који би се мютли анга
жовати за наставнике. Разуме се, у Кнеже
ВИlИИ ·се нај'8ише .очекивало да Вук св·ојим 
посре.rr.ништвоlМ ПОМОIlне :шк,олско обравова
ње. Ј ед:ном приликом, споразумно с кнезом 
Милошем, ступИiО је у преписку са изве

.сним просветним радницима у Бој'.во,дини 

ради оОРГаЈНИЗ'ОlВања Ш:КoQлских установа. По

хушало се најпре са Словаком ПаЈВЉОМ Ша
фарик'ом, који се, 'Најзщд, оruредељио !Да оде 
у Русију. -у исто в:реме Вук ј е пре~ОiВарао 

с поменутим Димитријем ИсаlиловиЋем. 

Овај је имао скромкије захтеве и почео је 
ра'Д()М, :који Ка:раџиhа није задоtВоОЉИО, на

рочито због одвлачења професора Исаило

iВ.иhа ·са радио·г ,места у кнежеву КУћУ рщци 

образовања њeГOiВe деце. 
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када Ј OIBaIi Ст. Поповиh., по-
сле усrюстављања ДОIд:ира с 

ћем ,посредством 'овог 

Iпом,ишљао да 

совет вас зњпитати, 

за iИС'I\И у,празiНelЊИ БИШИ ШЮOJrа 'у 

:гп::юсреоо:рат 'рекурирам, с мол-
ме гди ,......,,~,.r,y,u препоруч'и-

ли за ОВ'О нашли, или 'МИ 

показати ИЗБО лили би се у ,ов,ом слу-

15 

,на његов 

у је због 

општих неrювољ,н:их прилика за просветни 
рад :Кнежевини могао дати салзет не'га

ти:вном смислу, :није саЧУ1ван. А 
довољсmо и ()I!IITPY К~i'Р(:iЏ]ИТi 

изнео усиюро, 

мињаFЮМ писму. 

блажих 'и 
К:нежевини 

дужеил.и 

било тражио 

и устюстаlвљао сарадњу. 

Године 1835. 

вања питомаца 

слати у 

дошло нарочито 

предло::жт.ио 

;ника ШКОЛСКQ'Г 

ству; заменио .би 

и 'Од 

се наД<:iО порадовао, ,аљи опет 

V,Y<"A""'A, за н:ачелни:ка за ПРЮСВе'ту. 

дине именован је за .ЈНад:з,:v:rР'lТt~ља 

питомаца у са 

наnpаде. 

ГО

српских 

годишље 

Почетк!Ом 1841. године, име 

цредседни:ка онда заме-

Совета "полк>овник, 'i'ц:;~с~.Јl\i:;ll 

а главни ,секретар био 
кнезу 

следеће писмо и одлука: 

пиома ваше Светлости 'Од 23 
г. VNo 2646 и љеговог прилога, ВИДИБШИ 

како Полечитељство 

преДлаже, да је :НУЖ,ДtНО имати 

ће 'над се тамо [1ИТОМ-

Н\ИМ, решио је да се г. 

и так'о годишњу талира од 

,наЈДзира.теља над [1iИТОМ

му се у то име 

'I1аЛИЈра I\O\ц\ИЈшње 

ПРИЏЈ,ющ.а, iИ то за !Оно ,оаМЈО докле та-

'Ю()iВ() IН<IД'зирање IН!УЖЩ,ню 

Зна се 'да кнез Милош хтео 000-

пружи 'c<:iBpeмeno европсК'о ОО:Оi3.ЗО'

њему ј е ВИДНО место эауз.имал.О 

Iраже'ћ:И од 

"као 
~'"("тrr\'DC> преписке се да се 

тога МИЛО1шева 'О'к:олина I10дсмевала; 
био сасвим неразумљив 
ТlOM смислу, - "Д'ок ј е Милан бег .мало 

'од године дана и да га је iюнез 
нио o~ потомев.ања Н.17 

Налазећисе у улози посредника је 
давао и оцене о неким 

IJJРИМ~) 'о је же-
Ф,nа'НТТVIСЈКИН.нА., По његовом .мишље

!ни за ,васпитањесеоске 

,камо ли кнежевске." А ,О 

зналаца 

би могли да 
П .... ' .. ''''АТТТI~'.Т~'~ говоре 

стара'Ге

ља државних пит,омаца схватио 

врло озбиљно и давао је пt)е1Јtл()ге у погле-

ду облас'I1И младиhи изу-
чавали. Једном сугериса:о 

печи'Гељу 

да би било Irюслати " ... 
мю.мчади, су у учила правити 

зеМЉаЈне суд,ове, Оlвде изуче правити 

наре . . . Ј а !Не знам да ово не 

цима Н(i'ШИМ НЭ'ДЗИРЗЈВ'эти, да нашавши иде у ваше МО-

аво ПОIIеЧИ'I'ељства у-мест-
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,старатељс'IlВУ о мла~им JЫy~ 

одлазили на више у 

обавезе он 
дужност.и са 

чини ПРИ-

цус:юи и 

разуме се, :немачки. 

с према-

.не, као што носе 

ваљало би, 
21 ИЗДРЖЭlвање TaКlBOГ литомца 

300 талира годишње. 
ближе раз:мю'IlрИТИ 

ПРИЛИКОМ до}юшења 'одлуке. 

желе 

-сматра да 

у.слове 

би 

lVDИшљење школовању 

ТИХ IП1томацаста1ратељ [И:З Беча 
следеliим дреДЛОI10М: 1) ,да се 
:упути у 

ка,о lИ сину 

чења немачког и 

ОД споооб3ЈН 

ВУК КАРАЏИЋ И НАШЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

ли IОПШТУ ИС'IlО,РЈ;Ј[]У 

а затим природно и народно 

друге .нове IHaYKe , .. 
руку 

fЉИ 

'и 
да iПо

већ ,мо,ли да 

науке 

'Ову ,ГO~ 

љено у задатЭlК да iИЗвештЭ!ва ВЛЭlДа-

државних питом,аца, јНера\до чи-

;иио, али увек он је 
~врдио 1! ••• да ,ОНИ не за 1VIИЛ:О'СТ што 

их пра'Вителс'IlВО послало, да ,се не

се они с тиме жрТIВУ

правителсТ!Во 

ри ло ДИГНу!ВШИ их из и 

им више, што им сада чини. С овакви-
мислима Iнатюмиње старатељ 'они 

склоно,сти И :владали 

у 
:Z3 

њих.ов'о 'ОliJiРСI.ЗСJi,В~iње 

учили ,прве rЮДLИне немачки 

,а ,друге уместо 

немачког "rI'олк:о-

љогику по затим ме-

та~ф:t1DЗИiКУ и природно право. с:у 

припремне ГО!ДfИ:не неопходне за касни

ј е \реДОlВие 
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ЖaQ3них питомаца из 

Накс\Н припремН'ог периода, 
наредне године, ПИТОМЦИ 

желели су време ПQчеТ1не године 

на Политехници да сврше 
говачкю ·одељење наука, се обично 
две године, и проведу две 

године 

где би 

и 

ни плану 

лит;ичке науке, 

наука -о 

ству ги пюлитици. К томе, пољске 
неких ПРЕщмета на Уни

али оне би 

томаца из студен:ту Ма-
допуштено да промени 

се за 

предаваља 

Бечког У1Ниверзитета, те поtТQ1М ИЗlНоси 
пажања о питомаца как,о 

Пcmечитељство проаве
пр и JIlИ:к,ом 

признање и похвалу због 
:ности и О'Dворвности. 

ња и 
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били као стњратељем, 

приморани да 

ств'о, односно 

!На ,у ,и.ностран-

новник.ом:. 

МОЛИЛИ И 

ПопечитељстlВО је по
се о томе питомци 

iН;:ИКО их 

проове11не 

граду истаюнуто да мора 

што,вања народних жртава. 

тељство тра;жи да се иопити или 

приватно полажу сваке "ТIiол ГQ>дине", док 
се 'Новац неће давати руке ПИТОМЦИЈма, 
било да 

чин О!вН'ик ОМ: 

предлог тиме 

датиписме.но y'1;..:>.Ja.J....I...I;.t:':D~;rn·1;:: 

ца и дана, ПИТОlМЦи 

чу полагати IIO,дишње 'иопите . .LJ.,:1'1V.lO'j.J'c.1, 

ла се из 

вана 

ПРЭЈВа на "'~I~"""'_I • 

упюзнат с том ОДЛУ,К·QlМ 

године. Иза:сла.нИК!QВ 

" . .. да и верна свидетелства какlQ о 
ху њио'вом У наукама, тако и о моралном 

ЊИОВ'ОМ 

дошао у 

по,шаље овог lизасланика 'На испи-

те питоrмаца-студената била је и чиње.ки-

ца што су они избегавали \КОНТРО-
1842. године приликом 

QВ,eд,oџoa о у.спеху из 



увид 

прегюручено да 

стипендисте 

даљу ОВИХ 

"П'р,Сi'U1,ЉО' llEКолс~о 

после молбе ПЈ:['Г()м:апа 

шаље унапред 

Попечитељ'ство 1]rЮ(~ВЕ~ш,те:НJI[ј 

ка 

:хЈотице 'са 

каже Кен
гелац, ,има 520 'свеU1теника ·С капеланима и 

цркава и 3 манЭЈС'JIира. Овим 
се и rважаrн гюдатЭЈК 

но 

да 

љава, 

са овега 346 

!Не дaнaoiВaMo 

могло" 
Често је 

се И'сељио :из 

и у напредак такО'ве 

учи::н:ит.и, и да се 'СТЭЈрате, за ЊЕ;ГЮiБ'О 

у :наУЈкама, ,као да би 
вам 

у 

КАРАЏИЋ И НАШЕ ОБРАЗОВАњr:; 

,ИЗ .LI..J..,;1Ј.1.Ц,;1 21. 1842 . 
да 'води рачуна о његовом де

веllнаестоnодиш,њем 

Полите:хшике у 
првим ђацима 

VU'UС1.ПС1. се 'Опет сво,м 

'да прими 

"намести iНa иау,ке 

,,\да никаКЈRа пиhа 

ти 

да 'он 

ми .се ту 

Жiи-

учити. му 

али сам му придодао: 

ЖИIВописаљу не напре-

то се љега окане :и нек са,м,о не-

мецка права и стране 38 

прва година 

прошла у и недоумици 

што је отац ,'''>'''-'VJ.'-'V, И ,сликарства, че

из 

ВИU1е :наги

'определио з-а 

коју 

:марта 1846. IIоДине,' саОПU1тЭ!ва 
тељу пу\Ни 
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у 

на првом 

катихета у 

1760-

наставник ,српоке I1раматике, 

сем.о "кљижевним рачу

претплатницима ла четврту књи-

се Т'О1\1: 'месту ,на че'I1ВрТУ 

K''trv/"\J""rA''<i'' народних песама претплатиљо 

су 8 'ГргоЈВЦИ. 

ншто 
књ:иже:вно,сти наше ташо 

llоrювиh IПИIlIе 

потпуном 

ка садаш'ЊИМ жалооним 

на.'11р,ед поћ:и и каде, Вог сам 

доrnринос 

доrrршюс (Настави 

се и у његonом 

љ у.д:има створе 11'О\В·ољне 

кав рад. 
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'Односно 

та-

Велики поштовалац и 
БИХ дела ад,во:кат 
.:к,и:h 

бачке 

ТИЧК1И, 

ЧИТЭ;Qнице илиреке загре-· 

одржава'О IБрЉО ЖИIБУ 

путем боrа-
1840--

1846. 

пак све 

'много тражено да 

налаже:н:.у наставника, али ње

'V~'~<~H.~Ji~~eKa лица 

да се заузме за 'њих ,добили место 
просветно,г радника. 

После пада ус:та~в{)tн)а]"[итеЉ(;К'()'I 

је 

лази и 

.имао наЈt8]~ш[е при

се на

ва!рна-

података, 

заузме за ње-



га lКaKa би постаО' уч:,Итељ српске младежи. 

би рада отишаО' из Беча да 
се ћ.е му каО' 

одржалза 

повећања 'Новчане 
'ОД стране 'српске ,вла

да чини више ШТО 

ј е учињено у 
Михаила 

обаве-

ОЬ:Dа,3'ОI'Вi3Lња н:аше ОlМладиrн:e, 

било у !Интересу 
НИХ истаюну'ТIИХ ДРЖ~ВНИХ 

Кнежевини. Његове везе и 
каО' 

да зна "у 

а пожеЉ!но да зна и rolоа:ВliVОКИ 
зик. Што се тиче lИаmраде, 
на, :юране .и послуге, :имала плату 'ОД 

би rюучалзала 

ола:кшао ~раже

при.ват.ним ny
неки за(iЗ'ОД за 

хоће пос.тану 

кавић. да потпу\на задово-

љан учитељице за '}Ь.егаву децу, па 

моли !.Ца му се 'наба!В'и ,И клав.:ир 

не б.и каштао Еише ОД 250 Ф()D']!fНl~Г.и. 

тог !Навца, ће .послати и новац за 
путии тро:шак ,младе учитељице 

ће дачекати у 

тога 

ОН УЧИНИО'. 

8 

ВУК КАРАЏИЋ И НАШЕ ОБРАЗОВАЉЕ 

васпитаЧJfце странкиње 

свакак,а, збаг њшюг неснал:ажења 
:писма 

сада мислима Пlриrватну 

школу за женску децу 'нас (нек,алика заве-

-сти, 'казати ће BalM Т-'Н сина 
Г~a д~a 

,вама 

еСУ'},!I;њ,.иI~О, !l~)'VAKd'llli,t;; учитеЉ:ИЈЦе, ва-

У1век лодесне ЛИЧЈfO-

па атуд средини неких угледни-

људи искрсла помисаО' на-

'вог путааоњивањем приватне шк'але 

за жаноку децу, УГЛаЈВIЮМ за !више 'ГОСI10Д-

ске я:ру:г.аве, и 'Го виших 

крата. начин, се 

младежи, 

радитеља, до ступања у TTT,.Y''''-~T? 

се ваопитавала и TT~.';~,~~ 

ЧИЈниа <Вели.ке 

~~I"'~"~ пос.реДНИШТIВ'О'М у 

далазио на шкюловање пrpили-

младић.а. пак, ан 
да се и њему помогне, :кад би се 

,поставила питање шкаловања :нек-их уче-

ника. Осабита средине ПРОШЛОГ сroле-
када у 'МНЮl'Иiм Ш]Iа'8:11'И(-

књижевног рада, 

""'utt ... -i"ттк~W људима у 

ЧИНИО' 

у ,износу од 

цика и 'СТаЈна, што 'ВрЛО IОСКiЈ1дна. 

и.""и.~., .... у се налазио, 'НeOllXoДIНO па-

саветовати 'ТIo1' 'младиhа » ... да \Не би 
изостао школе, 'сама з·а OfВy га~ИјНУ, па 

покаже, и гле-

коме .од наше веће 
'))0 УСРДНО' како за та;г 

HQIВ,aг ""'>'ћГ\п",'"'1::ЛТ1''' сво!' тако и за 

остале младе људе, 'само акО' се труде и абе-

да ће испу.нит.и очекивања, 

уче и се, чему видеа пресудан 

услав. 'Осталог, за је 

било важно и ,карактеристична шта alН у 
паl1Vfен:Y'!IОМ писму Алекси 
андашњем 

МОЛИ да му се, 

жених 

А када су деца одрасла 

и стасала за !Бишеш;коловање, 0iН је честа 

молио и упорна се залагаО' да му се 'Олакша 
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терет ако њих:овог И:::~дЈ:)ж:ава:ньа, 

било ВИlIllе, 
рано поумирао. утюран, 

као и у тражењу да му се ГОДtишња .... ~~~~"J ... I~ 
'остављен самом 

српске владе 'о ти врло жао ако 

да ве љему би
:младиh не за'Врши 

шт.о је необично Јвре

датке >о CB'OiМ сину 

ШИО чеТБ рту годину И!liж:е:ньеЈ)схсе 

тако да му је .Qс-тало 

ња, ш-то доказЭЈО са два сСтедо

чанства, привремени !Попечитељ просвеште

и 

.. П'равите.ПС'Ј['\ВЕ~НС):Г iI1И--

120 
ака-

син иако 

нередовно се 11lКJоловао 

веселог живота 

пит()мац О(ЬИ:Ц~[lр{~ке 

/Врло д~ров'ит "-y~","a"J;Y!J.,, 

суровом руск'ом ПОЈДН€<О.љ 

не:СЈЈећни ,отац улагао је 

чанске снаге да се О.држи у 

И изврши :крупна дела за 

IП 

Везе о.u.л.адu'!{.о.u. Одuос npe.ua Лицеју 

Са омладином разноврсне 
и :rtлодоносне везе. 

'ДРУШ'I1во .окупља а 

чине га истаК!нута имена уметнич-

ке и научне књижевности. 

томе roРУГУ 

'снаге да издр:ж:и у 

'сем тих -СПQна 'и 

и друге споне вешто 

и стрпљиво ствара током .низа година. Ње-

гова велика необично разграната 
то очигледно 

се налази МfЮШТВО података .о томе да ј е .он 

и 'радости' с 

кнеза 
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да кљаз 

IlIТиће.ни-

После више ОД годину ДаЈНЭ, 
1844. поред осталог, Дvг.МЈ1,ТIЈ:>ије 

да 

било по
знато заузимање :кюд старог 1:{)неза 

и уопоставља додире са славним 

менТ'ором.од његових писама -од 

априла 1850. године, при завршетку 

у п:рwврженост и 

сарэ'дњу и ве се 
њих ра'звити. 

К<iр;аЏјиn,ев превод Новог завета, па по
ред осталог, изразио жељу да после сврше-

них УНtИiВерзитетсКiИХ КОД ље.га учи 

српск!и ЗДРаЈвља, у 

дек. ю. ·г. 

ако икако 

ОПРОС1ЩiМ с· 

ка,:юо, -ОБршим 

се час 

би ме же
само могао да 

и по-сле уњивер

се у Вас .ономе 

мисао и 'по:кло:њио U!>D(~KiOM 

овен:ч:ате нашу писмено-ст". 
Веn познатом ЗЭШТИ'ШIИКУ људи 

на шк,оловању, се VUf.l<ЈLLџ:.tЈЈ 

студенти и -са других универзитета 

нашли излаз - из тешке 

љима се .rн:ала'зи 

у .писму из 



1844. године, као студент медицине Пештан,
ак,ог универзитета, износи не;вољу по

сле четири Ј10динестудирања, таюо да 

окончања ШRюловаља 

година. у то, 

мо 

ста свои ПО'ЗiНати и 

да ћете ми у 
помоh.и. Щ;\Ј 

п о;зн энствим.а 

неке 

а већа 

ра с младим људима, познанство и ДОПЈИtСЈ1[-

ваље .с МИЛИЦ:ОМ 
ВРЛlО интересантню 

лепа жена ретког rrОНОСИТ10r 

духа се ,()l'ледала књижевности, онда 

када је наша жена уопште била 
кова ж.ивљег културног 

паяаьу и СИМL[а~'и]е 

на 

контакте отшривали видике, 

ооветљавали људске душе. 

8'" 

ВУК КАРАЏИЋ И НАШЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

имале какс 

са IQсет,ним телесним :НF'.7Т'()(,~I':::Irr'l:С,,(У!\јГ 

а нежног здравља, 

:ки део времена проводио ПУТ10вањима 

прикупљања 

О 
и 

грешите што велите - подвла-

чи да вас ама сла:бо :и жељан. 
Ја сам :.ва'с очекивао и о ,()В,оме ми-
слио 'и rо,ворио, овде пре 7 дана 
опет сам г,оворио т. митрополитом, и ка-

зиваю ми је како сте писали, и рекао ми 
је да пишем да ,ама да се ДОЈ10-
БОРИМО како би вас .могли поставити овде 
за учитељку женске деце. Ја сам му 

рече:н:ицом, ОНИМШ'Ilо ЧИНИЛА сми-

сао и циљ љеговог рада: Н'" сва·-

товске примио 'сам, !Велика вам хвала. 

Сем путем, преюо Ра
револуциюнарне 1848. 00-

ДОIЛЭ,ЗИ:О у ступио додир са 

омладином и био одатле [Jpoтe~ 
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ликама, 

хаила.62 

:прилиюО'м 

а да не израз-и з аxrвално·ст 

IMY је пружиО' и 
по

Ми-

заслу

к'Њижевна-

вести 'а свам Ш'Т!ИliЕ~НЈ1':К:У 

за кО'га вели .да ће дооИ'т.и 

од 

,по:моl:i. На 

ад 9. 

-слабо к чему ПрИПр аЈВ Љ ени. У 
Алеюса 

60 

кљижевност 2 ча-са целе 

<почетху наставниковања 

кажете, 

бине 

Пf)еr)аIllfЬИ шт,Ићеник и велм-

нам пошаље 

инструмената х~rм]~чн~[iех 



и 

сада рито-

па и 

има MНiOГO 

подупирали с г,орње стране код по

тако морао је СИ:МiOНОl.Вић назна-

спреман ПDмоп,в:е развитак IН;;LЈЕ~ИIllе 

ле у К:нежев:ини. Тако 
четком 1853. године, саОIПштено 

следеhе: списку ме-
".:п;r1А(>1\!r'Г'\ могли помоhи и што 

'М ека:нику 

кат,алог" 

Але.кса 
НЕ:Ж::НС),Г здра'вља. Почетком u'.[\.,~'vV}J'" 

ПОШ'Ilова.ном 

ОЗQiИЈЫНlО ,обне,в'ИјДЕЩ на 

комаНОВИћ - у 

ПО:МОћИ :не могу, 

гим 

Mel~elJ\a 'опшир

баш 

и ,сами знате како 

~~"I~~Y~~Y. lНorвaцa 'ОД кога 

ВУК КАРАЏИЋ И ОБРАЗОВАЊЕ 

никаlКЈО, М1И1СЛ!ИТИ како 

вратити, кад знам да ми плата ДО т-

сам у ДУжности, а ОIВЭ<КО како 

сад не знам докле у 

,овак'ИIМ юкољностма 

што ,средства, да 

cpeдc'IlВo, што 'МИ ЉУДИ са

у ЖИ1ЮТУ не жа-

,вести ђ уТроЖ€1Н'ОМ 

'Су ДИlрнуле изазвале 

CVM.{},PJEfe мисли у њему, а .поготову када 

се И прера:не омрти свога миљеника и 

миљеника његове породице bt)a']tiK:a 

поступак 'зглашавања, 

односно шчитавања у процесу стицања не 

баш лаке вештине читања као базе свег 
љег испољио 

реализам и оригинаЛ\ност, ПОШаЈВ 

!н И тивнor х:иљадама година вла-

меТ10де срицања. 

,почетне наставе -ч:итања 11 писања, то 

је залагање да на-ч:ело потпуно 

примеlНИ у вештине читања. 

пракса ПОУЧ8Јвања одрасљих људи 

ООНОfВНИМ вештинаlма писменос'f1И показа-

се оправданом, 'll1рогреоИЈВНОМ 
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СНЮI1\lI. Он се неки под-
смевали због промене 
у ,већ окамењеним оювирима методе ,номи-

налног срицања. је ,ишао 
у 'основи анаЛИТИЧКО-ОИЈНтетич.к,ом метод()м, 

средИ1НОМ прошлоr 

ћи немаЧКQiМ дидактичару 

почела Х!вата корена у 

разним европским .,;:jO;:;11l.l.~'.o.::1,.lV1<~. 

Не само у нашим приликама, пре-
теча и о он ив ач моде.рне 'почетне наставе чи-

тања. .QстаЛ'ОIГ, rТ,o његов . !велики 
допринос се сврстава утемељаче но-

'Вог код нас. 
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VUK KARADZrC ЕТ NOTRE EDUCATION 

Vladimir Grujic 

Les merites de Vuk Karadiic пе sont pas 
dus uniquement а son travail sur 1а п':!fогmе de 
1а langue litteraire et de l'ortographe serbes. Il 
tгаvаШаit assudument еп vue du developpement 
de lа vie cu1turelle de Serbie, par l'instruction 
et l'education des jeunes generations. Dans се 
sens, il est parti des positions realistes, et а re
ussi а donner ипе contribution remarquable. Vuk 
exprimait sans craintes ses jugements justifies 
sur 1а politique genera1e d'instruction du nouvel 
Etat, dont il n'etait pas du tout satisfait et а 
cause de laquelle il avait adresse, а plusieul's 
reprises, les rudes critiques аи prince MHo~ 
Obrenovic. 

Pour pouvoir entamer lа reforme а laquelle 
il s'etait consacre, Vuk avait соmтепсе раг etu
dier l'enseignement e1ementaire de lecture et de 
l'I.~criture, c'est-a-dire, l'abecedaire. Son ouvrage 
intitu1e ))Pismenica srbskoga naroda, ро govoru 
prostoga naroda napisana« (})L'Abecedaire du 
реирlе serbe, redige d'apres lе parler des gens 
simples«), 1814, est 1а base de cette reforme. Еп_ 
suite, avec еlап de reformateur et pour des тај
sons purement pratiques, il а ecrit еп 1827 »Ogled 
srpskoga bukvara« (»L'Essai de l'abecedaire ser
Ье«), се qui represente, еп effet, 1е premier syl1a
baire du nouve1 enseignement e1ementaire еп 
Serbie. 

Son principe important, philo1ogique et pho
netique, qui suivit, consiste а rejeter поп seu
lement 1а methode nominale d'epel1ation, mais 
aussi l'epellation par syllabes. Contrairement а 
cela, il etablie lе principe et lе procede nommes 
'}scitavanj e« (lа 1ecture d'un seu1 trait), се dont 
оп а Ьеаисоир profite dans l'enseignement еlе
mentaire moderne. 

Depuis qu'il s'etablit d€finitivement а Vienne, 
Vuk se trouva еп situation de s'occuper des bour
siers du Gouvernement serbe qui у faisaient 

1eurs etudes. 11 faisait consciencieusement son 
devoir d'inspecteur, sans pitie pour сеих qui пе 
prenaient pas аи serieux 1eurs obligations. Le 
regime des defenseurs de lа Constitution еп Ser
Ые de cette epoque, appreciait ces efforts de Vuk. 
C'est notamment apres avoir ret;;u ипе augmen
tation de l'aide materielle - »pension« - du 
gouvernement serbe, que Vuk etait devenu еп;-, 
core plus zele qu'avant, dans l'interet de l'јп
struction des jeunes Serbes а Vienne, dont cer
tains avaient etudie аих frais de leurs parents. 

Vuk avait avec les jeunes des rapports tres 
dlverses et dynamiques. Chaque fois qu'il jugcLl. 
que quelqu'un meritait, роиг ses eforts et pour 
sa qualite, l'aide materielle de l'Etat, il inter
venait еп sa faveur. Les jeunes gens qui vou1ai
ent continuer leurs etudes, s'adressaient а lui, 
leur protecteur соппи, qu'ils soient ао Vienne, а 
Odessa ои а Pest. 

Vuk п'а pas еи de rapports avec le Lycee de 
Belgrade avant l'arrivee du professeur Aleksa 
Vukomanovic а cette ecole, lа p1us haute de 1а 
Principaute, sauf indirectement, par l'entremise 
de Branko RadiceviC. Celui-ci etait venu а Bel
grade еп 1848, аппее revolutionnaire et, entre еп 
contact avec 1es jeunes lyceens, fut expu1se. Еп 
octobre 1853, A1eksa Vukomanovic, апсјеп pro
tege, grand admirateur et, plus tard son gendre 
s'adresa а Vuk еп lui demandant de trouver а 
Vienne »ип Ьоп mесапјсјеп ayant diverses ЈП_ 
struments pour ип cabinet de physique et 1е 
laboratoire de сћЈтје«. Еп meme temps, Aleksa 
Vukomanovic avait fait conatire а Vuk des 
difficultes rencontrees par le Lycee, еп raison 
du manque de bons enseignants, notamment роиг 
les mathematiques. Le professeur Vukomanovic 
s'est charge ainsi du гбlе important d'intermedi
ајте entre son Lycee et Vuk Karadzic, еп faveur 
de l'amelioration de l'enseignement аи Lycee. 
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