
Вукова реформа језика и правописа     

                                                                                                           

      

                                                                                                                                        

       Вук Стефановић Караџић (1787-1864) рођен је у Тршићу близу Лознице. Пошто су у 

његовој породици умирала деца, по рођењу је добио име Вук како му, по народном 

веровању, не би наудиле нечастиве силе. 

       Писање и читање Вук је научио од рођака Јевте Савића који је у то време био једини 

писмен човек у крају.                                                                                                                  

       После слома Првог српског устанка Вук је, као и велики број Срба, кренуо преко 

Дунава у Аустрију. Године 1813. у Бечу је упознао Јернеја Копитара, словеначког 

научника. То познанство било је пресудно за Вуков даљи рад јер је од Копитара стекао 

основна филолошка знања. 

       Године 1814. Вук у Бечу објављује:  

       Малу простонародну славено-сербску пјеснарицу – прву штампану збирку 

српских народних песама 

       Писменицу сербскога говора – прву граматику српског језика 

 

       Овим делима је Вук Караџић утемељио два главна правца свог рада:              

       1. сакупљање и објављивање народних умотворина  

       2. реформа језика и правописа 

 

       По савету Јернеја Копитара, Вук је почео да прикупља грађу за речник српског 

језика. Речник је штампао у Бечу 1818. године под називом Српски рјечник. Садржао је 

око 26000 речи. То је прва књига штампана реформисаном ћирилицом и новим 

правописом. 



 

 Најзначајнији реформатор српског писма пре Вука Караџића био је Сава Мркаљ. Он 

је азбуку од 40 слова свео на 26 слова. Вук је довршио Мркаљеву реформу писма тако 

што је увео слова љ, њ, ћ, ђ. Слово ј Вук је преузео из латинице, а слово џ из старих 

рукописа.  

  

 Вуков реформисан српски језик заснован је на народном говору и начелу Пиши као 

што говориш. 

 

 Европа је са одушевљењем дочекала Српски рјечник, али је српска јавност била 

огорчена због ијекавског изговора и слова ј преузетог из латинице. 

 

 Године 1852. Вук је штампао друго издање Српског рјечника са 47000 речи. 

Сарадник на изради тог издања био је Ђура Даничић. 

 

 Реформу азбуке Вук је завршио 1836. године увођењем слова х. 

 

 Година 1847. сматра се годином Вукове победе. Тада су објављена четири дела на 

народном језику: Песме Бранка Радичевића 

                          Рат за српски језик и правопис Ђуре Даничића  

                          Горски вијенац Петра Петровића Његоша 

                          Вуков превод Новог завјета 

  

 Вук Караџић је умро у Бечу 1864. године. 

 

 

 

 

 

 

 

        Име и презиме полазника __________________________________________________  

        Наставник: Весна Радосављевић 



Научили смо о Вуку Караџићу 

 

1.  Вук Караџић је рођен у: 

     а)  Београду 

     б)  Тршићу 

     в)  Бечу                                                                                                                        

     Заокружи тачан одговор   

2.  Која два дела је Вук Караџић објавио 1814. године у Бечу:  

     __________________________________________________________________________  

     __________________________________________________________________________ 

3.  Наведи два главна правца Вуковог рада:  

      __________________________________________________________________________  

      __________________________________________________________________________  

4.  Како се зове човек који је пре Вука извршио реформу српске азбуке и свео     

     је од 40 на 26 слова?  

     __________________________________________________________________________ 

5.  Заокружи слова која је Вук Караџић увео у српску азбуку:      

      Р     З     Љ     Њ     В     М     Ћ     Ш     Ж     Ђ     С     Џ     Е     Д     Ф     У      

6.  Које године је Вук објавио у Бечу прво издање Српског рјечника: 

     а)  1808. године 

     б)  1810. године 

     в)  1818. године        

     Заокружи слово испред тачног одговора.   

7.   Које слово је Вук Караџић преузео из латинице? ________________________________   

8.   Слово Х је Вук Караџић увео у српску азбуку _____________ године.   



9.   Заокружи годину Вукове победе: 

      а)  1847. 

      б)  1874. 

      в)  1947. 

10. Напиши ауторе и називе њихових дела штампаних у години Вукове  победе. 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________  

      __________________________________________________________________________  

      __________________________________________________________________________     

11. Друго издање Српског рјечника Вук је објавио ______________ године у  Бечу и 

      садржао је ___________________ речи.                 

                          

 

 

 

Име и презиме полазника ______________________________________________________  

Наставник: Весна Радосављевић 

 


