
Епистемолошки дискурс Вука Стефановића Караџића 

 

 

Вука Стефановића Караџића (1787 – 1864) знамо као књижевника, писца, 

етнографа, филолога, културног и језичког реформатора, као дипломату, па и у 

ширем смислу философа, али колико Вука знамо као знанословца (он би 

вероватно овако превео појам епистемолог), колико га знамо као некога ко је 

сачинио једну самосвојну теорију и науку знања? Какав је Вук био знанословац? 

На који начин је он био знанословац? Свакако да то није био на један 

конвенционалан начин, као што и у свему осталом, чиме се бавио, Вук није био 

коневенционалан. Потребно је мало дубље заћи у Вукова писана дела. У њима 

по свему судећи нам је оставио и одговор на ово питање. 

Али пре тога можда је најбоље да почнемо једну малу предисторију која ће 

нам донекле помоћи да одгонетнемо то знанословство Вука Стефановића 

Караџића.  

Вук је увек био отворен и непосредан у свом писању, трудећи се да буде што 

објективнији, што нам је на неки начин у наслеђе и оставио: 

''Ја не тражим у овој историји мојој да оставим примјер српским реторима и 

историцима, него сам се трудио да опишем све онако просто, без икакве 

мајсторије и философије, као што би Србин Србину приповиједао; а закон сам 

себи поставио: да нити кога хвалим ни кудим, нити да се чему подсмијевам ни 

чудим, него само да кажем како је било, па читатељи сами нека суде што је за 

хвалу, што ли за куђење, што ли је за чудо, што ли за подсмијех.''
1
 

Зато је Вук увек донекле незгодан саговорник, јер га је увек интересовало 

оно Јесте у средини ствари. И дан – данас он је за неке велики камен спотицања 

зато што је Истину саопштавао на један доста непосредан начин. Мора се 

признати да никада није изгубио, ни у таквим стварима, ништа од свог домаћег 

васпитања и од оне народне простосрдачне пристојности. 

Бивајући увек до краја истинит, он није користио одређене историјске 

премазе који би прикрили било какве сукобе и непријатности већ је увек до 

краја саопштавао ствари онакве какве јесу. То је учинио и када је говорио о свом 

духовном развоју. Врло често прелазило се преко Вуковог духовног узрастања. 

Он је за многе био самоуки чобанин који је под утицајем аустријског агента 

Копитара хтео да поунијати Србе. Многи заборављају да је Вук био манастирски 

ђак манастира Троноше и да је у том манастиру први пут се сусрео са 

Троношким родословом и многим другим српским писаним споменицима. А 

како је изгледао Вуков духовни пут он је сам исписао на многим страницама 

свог дела. Тако је и свом првом учитељу Вук записао: ''За то Аврам Лукић, 
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совјетник нахије Пожешке и Рудничке, узме к себи Јеремију Гагића, с којијем је 

ишао у Трст и у Букреш, те код њега и сједио и све потребе имао без икакве 

плате; Јефто Савић, совјетник нахије Зворничке, и мој рођак и први учитељ, по 

мојој жељи да бих што научио и на моју молбу узме к себи исто тако Југовића, 

за којега сам ја у Карловцима слушао да је врло учен, а и у совјету као писар 

познао сам се мало с њиме.''
2
 

Овде Вук јасно назначава ко је његов ''први учитељ'' и кога је први учио, 

како се то каже, писменима. Описујући Јевту Савића по способности, 

писмености и учености Вук бележи и ове податке: ''Од овијех 12 совјетника за 

четворицу може се рећи да су знали књигу, јер Аврам Лукић и Павле Поповић 

знали су којекако записати своја имена, Јово је Протић знао мало боље од њих, а 

Јевто Савић знао је писати и чатити боље од свију попова и калуђера и многијех 

старешинскијех писара по Србији, и од самога Кара–Ђорђијева првога 

секретара, Јанићија Димитријевића.''
3
  

Вук је овим описом надопунио портрет, сликан речима, свога рођака и 

првога учитеља Јевте Савића Чотрића. Тај његов чудни рођак учио га је као 

малог, растварајући барут у води, како да пише и да памти писмена. Вук је био 

толико мали да се и не сећа када није знао да чита и пише. 

Вуков други учитељ био је Гргур Гргуровић који, такође, из Тршића. Вуков 

отац Стефан га је одвео у Лозницу код овог учитеља. Имао је 8 година, али у тој 

школи, код мађистора Гргура, Вук се није дуго задржао зато што се појавила 

куга. 

Сада долазимо до Вуковог трећег учитеља, архимандрита Стефана 

Јовановића, настојатеља манастира Троноше. Сам Вук о њему нам даје доста 

добре и прецизне податке: 

''Родио се у Јадру у селу Текеришу. Књигу је учио у манастиру Троноши, и 

онде се врло млад покалуђерио, и млад архимандрит постао још Турскога и 

Немачког рата.''
4
 

''Архимандрит је Стефан био врло прикладан човек: раста танка и висока, 

лица бела и весела, косе смеђе, образа дугуљасти; и није му било пуно четрдесет 

година кад је умро. Истина је да није никаки наука учио, ни други књига осим 

црквени читао; али је био паметан и поштен човек, и знао је прилично писати и 

добро читати. Имао је врло леп глас, и радо је појао у цркви. Свагда је о великим 

празницима народ поучавао у цркви, и то врло лепо према оном народу: да не 

краду један од другога и да не отимају; да не лажу један на другога; да не иду 
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Турцима на тужбу за сваке беспослице, да ји Турци затворају и глобљавају, него 

међу собом нека се братски мире и намирују; богати сиромае да надгледају, као 

што је и он сам чинио.''
5
 

Вук у опису архимандрита Стефана Троношког каже да ''није никаки наука 

учио'' и да ''ни други књига осим црквени читао''. Ту нам се сада отвара једно 

духовно поље и поставља нам се питање: Какве су то црквене књиге? Шта у 

њима пише? Пробајмо мало да завиримо у неке од њих: 

 

''Благодат твоје божанске науке и узвишеност тајни догмата, постали су нам 

лествица за побожно узлажење, јер си ти оче стекао трубу Духа, њоме си 

проповедао Божију науку, зато си се настанио на месту одмора, и примио 

награду за твоје подвиге, преподобни јерарше Василије, па се моли Христу Богу, 

да подари опроштај сагрешења свима који са љубављу славе твој спомен.''
6
 

 

''Научен речима премудрости, ти си прописе старог Закона укинуо, и свима 

си проповедао реч благодати; твојим поукама си поравнао таблице у душама, у 

њима си уписао Божију науку, тако си и мрак прошао у покрову телесном као 

облаку, и заблистао си Духом светитељу Василије, зато моли Христа Бога, да 

подари опроштај грехова свима који са љубављу славе спомен твој.''
7
 

 

''Уживајући у сладости твојих светих поука Василије, непрестано на твој 

празник славећи кличемо: благословите дела господња Господа. Раширио си 

зраке Божије науке по целом свету Василије, светлошћу руководећи да славе 

само Тројично Биће, благословите дела господња Господа.''
8
 

 

''Твојим мудрим речима, ти си немудре посрамио, а поукама твоје науке 

богопознања, мучениче Кодрате, ти си побожног Анекта уловио, и твоме га 

Владици привео, као мученика истрајног.''
9
 

 

'' Просветљен небеским виђењима, од свега земног си душу своју разоденуо, 

и бавио се, Теодоре, непрестано изучавањем Божије науке.''
10

 

 

Заиста, за архимандрита Стефана Јовановића можемо као и Вук рећи да није 

[никаквих] наука учио, али којих наука? Заиста архимандрит Стефан није био 

вичан световним наукама, оним наукама коју су се, на пример, проучавале у 
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Великој Школи Ивана Југовића
11

, коју је и Вук једно кратко време похађао
12

. У 

манастирским школама више су се изучавали панегирик, пентикостар, диоптра, 

минеји, алфавит духовни, хагиографије, химнографије, родослови, летописи и 

многа друга штива. Те ''црквене књиге'' изучавао је и архимандрит Стефан 

Троношки, а у њима главни садржај је била Божја наука. И архимандрит Стефан 

био је ученик те Божје науке, божанске науке богопознања. А његов ученик је 

био Вук Стефановић Караџић. Од Стефана се Вук научио првим корацима 

реформе језика. То један од Вукових биографа, Голуб Добрашиновић, и бележи: 

''На челу Троноше био је у то време Стефан Јовановић, због слободарства 

отрован касније при 'дивану' с пашом. Овај самосвојни архимандрит – вредно је 

и то истаћи – није се придржавао правописне традиције, избацио је наиме у 

писању слово дебело јер (Ъ).''
13

  

Из ове науке Вук је стекао прве кораке правописне реформе. Будући и сам 

манастирски ђак Вук се поучавао много чему од архимандрита Стефана – 

повериоца Божје науке. А тај поверилац чинио је и неке искораке по питању 

језика и слова. Као да је Вук одавде кренуо у борбу против дебелог Ъ, а и 

против неких других окошталих облика језика, језика који је полако губио 

живот. 

Сва ова предисторија била нам је потребна као увод у спознају Вука – 

знанословца. Сви га пре знамо као језикословца, али слабо га знамо као 

знанословца и сад ћемо се потрудити да га и на том духовном плану боље 

упознамо.  

Вуково знанословље потребно је изложити у етапама и потребно је проћи 

кроз све те етапе и видети ту знанословну нит која је била одлика Вуковог 

епистемолошког дискурса. 

Првом ћемо завирити у књигу број један Скупљених граматичких и 

полемичких списа и покушаћемо да откријемо тај знанословни поредак који је на 

неки начин Вук успоставио у својим писаним делима. 

 

''Готово свако столеће има своја особита имена: Бог зна је ли икаквом човеку у 

Грчкој у 14-ом столећу било име Сократ, или Платон, или Пелипода, или 

Аристид, или Ипократ и т. д. али код Г. В. не треба гледати на овакве ситнице –

) и после ручка Љубомир легао спавати, а Светозар почео ватати рибе, па га 

опазиле двије дјевојке (Агра и Агапија, кћери Платонове) и звизнуле му (!) те 

отишао њима у градину, па му дошле 'под руку, једна с једне стране а друга с 
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друге' и одвеле га по ора'; како су га питале ко је и одкуда је, и 'оће ли код њих 

преноћити, и пр.''
14

 

 

''Р. Богме смо га доста тешко разумјели (а да нам није ствар позната Бог зна 

би ли га и разумјели) на неким мјестима као н. п. у одговор| на упомињање 

њиово, врло љубопитно (– шта врло љубопитно? –).''
15

 

 

''О овом би требало млого говорити, али овде сад није места ни прилике: зашто 

Бог зна, имају ли десеторица између триста пренумеранта Србски новина који 

овако радо читају смјесице књижествене, као ја и Г. – ц – : зато ево овако треба 

да узмемо најкраћи пут: свјат се каже Немачки heilig, а свјатији der heilige.''
16

  

 

Сад у овим излагањима морамо ухватити оно што је гносеолошко, оно што 

има знанословну вредност. Можда нам је оно на први погледа неприметно, али 

оно је ту и сасвим је очигледно. Ако сад издвојимо те знанословне склопове из 

целине текста добијемо: Бог зна – је ли икаквом човеку | Бог зна – би ли га и 

разумјели | Бог зна – имају ли десеторица између триста пренумеранта. 

Овде из самог текста издвојени знанословни склопови већ на самом почетку 

говоре нам нарави саме Вукове епистемологије. На самом почетку он се позива 

на Божје Знање и тиме можемо одмах увидети какав је карактер Вуковог 

епистемолошког смера. Наравно, неко ће помислити да он склоп: Бог зна, 

корисити као неку празну реч, али није тако. Он у тексту баш наглашава тај 

склоп када пише у самој целини текста. 

Да би смо видели даље аспекте овог гносеолошког захвата прелазимо на 

Вукову трећу књигу Скупљених граматичких и полемичких списа, али и на 

књиге као што су Писма Вука и Текелије и Примјери српскословенског језика. 

 

''По ријечима мојима у предговору к другој књижици нашијех народнијех 

пјесама (у Бечу 1815) могао би сватко помислити, да је Мушицки скупио и мени 

дао Бог зна колико нашијех народнијех пјесама, а ја сам послије у предговору к 

четвртој књизи (у Бечу 1833.) за живота његова показао, да ми није дао више од 

3–4 пјесме, које су тако рђаве, да их нијесам могао штампати осим оне у 

Донаверту (у Даници за годину 1826).''
17
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''Кад ја то лани покажем ондје Николи Ивановићу Надеждину, он ми одговори, 

да се и у Русији налази такијех имена (и у самом најстаријему Славенскоме 

Мјесецослову [мјесецослову] у Остромирово јеванђелије – из XI. вијека, – који 

је наштампан у Глаголити Г. Копитара), и да су може бити онамо дошла, Бог зна 

кад, у рукописима из нашијех крајева.''
18

 

 

''Само завист Г. Светића приписује мени у томе њекаку славу и без тога срамоту, 

а ја мислим и кажем: камо срећа, да је ко сва три ова слова прије мене начинио и 

ј узео, те се ја не бих за ово морао мразити с људма, особито с којекакијем 

свезналијем надрикњигама, који не могу или не ће да признаду, да сам ја она 

слова правио, а гдјекоја изоставио, за невољу, да бих угодио разуму и својству 

језика или би само хтјели [*] друге да увјере, да сам ја оно чинио од беспослице 

или за то, што на једно слово мрзим а друго волим, или Бог зна још за што 

друго!''
19

 

 

''Господо часна! Бог зна, кад ћу ја опет имати част овдје међу Вама сједети, 

за то се молим, да ми допустите још мало поговорити о мојијем мислима, које 

сам ономадне имао част и писмено предати и о њима устмено говорити.''
20

  

 

''Ја и Г. Лазић сложни смо у томе, да језик наш ваља чистити и правила 

његова истраживати и утврђивати; али се у том не слажемо, што ја мислим, да 

језик наш најприје ваља чистити од онијех погрјешака, које су наши 

књижевници уњ увели, а он хоће да поправља и народни језик, не разликујући 

оно, што су књижевници наши, понајвише нашега нараштаја, увели у један 

дијел народа нашега, од онога што је у свему народу Бог зна од колико стотина 

година.''
21

  

 

''3) Гдјекоји наши списатељи пишу у скупи, а ја бих рекао, да се у народу 

каже у скупу, н. п. јесу ли сви у скупу? (то сам слушао у народу Бог зна колико 

пута).'' 

 

''Најзнатнији људи Ваши, с којима сам разговарао о овоме послу, пристају на 

моје мисли; али поред свега тога Бог један зна како ће се оне у опћено примити 

и какав ће плод донијети.''
22

 

 

''и у коме су све ријечи прошле преко суда Бог зна колико пута''
23
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''И ми опет велимо, да то мора знати сваки списатељ, и да то није тешко; али код 

нас може бити списатељ и без тога, и Бог зна би ли се којигод могао наћи да то 

зна (а камоли сваки да зна!).''
24

  

 

''па чекати Бог зна које вријеме''
25

 

 

''Ја сам у Ријечнику, и у првоме и у другоме, казао о врло мало ријечи шта је 

пословица у народу нашем, али Бог зна да ли je ко од нашијех књижевника оно 

читао, а и ако је ко читао, да ли је разумио; зато ћу сад о овом овдје да 

проговорим повише.''
26

 

 

Из свих ових Вукових излагања издвајају се различити типови Божјег Знања 

које је Вук ствавио у контекст својих истраживања из многих области. На 

пример издваја се Божје Знање количине: Бог зна колико. Онда се издваја 

Божје Знање временског: Бог зна када. Издваја се самим тим и Божје Знање 

начењског: Бог један зна како. Издваја се Божје Знање могућности или 

потенције: Бог зна би ли. Издваја се Божје Знање предвиђајућег: Бог зна да ли. 

Издваја се Божје Знање каквоћног, есенцијалног, језгровитог: Бог зна које. 

Да Вуку ово није само као неки детаљ и узгредно излагање говори и то 

наглашавање самог облика Божјег Знања: Бог зна од колико стотина година. 

Дакле, Вук се заиста овом знанословном начину окреће и обраћа на један 

средишњи и језгровит начин. За њега то јесте у склопу самог излагања, али тај 

уметак – Бог зна – врло је битан елеменат у његовом духовном раду. 

Ако наставимо даље ово Вуково гносеолошко кретање долазимо и до 

његовог Ковчежића у ком се трудио да пружи један јасан и детаљан опис 

српског народа. Ту је наравно и његова књига о кнезу Милошу Обреновићу. 

 

''Само прва три милиона зову се Срби или Србљи, а остали овога имена не ће да 

приме, него они закона Турскога мисле да су прави Турци, и тако се зову, премда 

ни од стотине један не зна турски; а они закона Римскога сами себе или зову по 

мјестима у којима живе н. п. Славонци, Босанци (или Бошњаци), Далматинци, 

Дубровчани и т. д., или, као што особито чине књижевници, старинскијем али 

Бог зна чијим именом, Илири или Илирци; они пак први зову их у Бачкој 
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Буњевцима, у Сријему, у Славонији и у Хрватској Шокцима, а око Дубровника и 

по Боци Латинима.''
27

 

''Године 1690. патријар Чарнојевић, Арсеније III на позивање ћесара Леополда I. 

побуни народ српски против Турака и преведе у Маџарску 37.000 фамилија; а 

године 1737. патријар Арсеније IV. на позивање ћесара Карла VI. подигне опет 

народ да бјежи под аустријску владу, али Турци некако опазе зарана, и Бог зна 

колико хиљада народа погубе, а он само с малином једва утече.''
28

 

''Нашијем официрима по граници лакше се може опростити што су за народ 

свој слабо марили, јер су они царске слуге, који су данас овдје а сјутра Бог зна 

гдје, а уз то још опажали су да им кашто смета напретку што су Срби; зато су 

гдјекоји вичући на своју подручну браћу гледали да се удворе Нијемцима, те је 

тога ради бивало да су људи наши у мјесту своме вољели официра макар од кога 

другог народа него Србина.''
29

 

''Па поред свега овога наша виша класа мисли и говори да је она према 

Европејским народима управо као што треба, а народ прости да је заостао и да 

не ваља и да га је она Бог зна каквом мудрошћу надвисила!''
30

 

''Кад помислимо, да се у данашње време по најуређенијим Европским 

државама налази људи, који подижу буне и труде се, да отму власт и господство 

онима, којима је то од Бог зна колико дедова остало; онда се нимало не можемо 

чудити, што се подижу буне у Србији, где се тек ради, да би се земља уредити 

могла, и где сви људи памте, кад су њиове старешине биле онаке, као и они 

данас што су.''
31

 

И поред неких уобичајених облика Божјег Знања јављају нам се још неки 

облици као што је облик Божјег Знања припадности: Бог зна чијим или Божје 

Знање месног одређења: Бог зна гдје. А ту је опет и специфично Божје Знање 

каквоћног: Бог зна каквом. 

И у Вуковом Описанију Србије поред стандардних облика Божјег Знања 

јавиће нам се и неки додатни облици. Њих можда неће бити много, али ће бити 

савим адекватни и потребни. Сваки њихов детаљ помоће нам у што бољем 

сагледавању Вуковог гносеолошког концепта. Он се некада заиста крије у 

редовима речи и догађаја, али присутан je довољно да би био приметан. 
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''Зато су и њега још од прије прозвали Карађорђија, зато што је Ђорђија у 

Србији било Бог зна колико, а Петровића још више.''
32

  

 

''Истина да Стефан Живковић, који је Турке познавао боље него и ко други од 

Срба, проговори, да ће Турци тешко градове дати Србима у руке, додајући још и 

то, да Турци Цариградски не броје у Србији градове само оне у којима се данас 

живи, него и Рам, и Кулич, и Борач, и Бог зна, колико још пусти зидина у Србији 

има, које су у Цариграду све градови записани, и диздари њиови улефу једу; до 

други, доказујући, да се код силни Турака, који свога цара обично слушају по 

својој вољи, ни на каке уговоре ослонити не може, док су год градови у њиовим 

рукама, не допусте да се то изостави.''
33

 

 

''У који ма запита, шта је то, у онај ма потегне из пиштоља, те Петра врло рани, а 

Бог зна, шта би и од Радича било, да се онде десио, него он срећом својом био 

измакао преко Мораве с топовима, што су оданде повукли.''
34

 

 

''У вријеме Ахила и Милоша Обилића он би заиста њиов друг био, а у његово 

вријеме Бог зна, би ли се они могли с њим испоредити.''
35

 

 

''Он је у Сријему, прошавшије године био сиромашнији, него ико у његовој 

кнежевини; а бог зна, и сад како живи, али Ристос Господ, кад стане свакоме 

плаћати по своме ђелу, платиће и њему за сва добра, што је коме починио, и 

накнадиће му за све муке, што је поднијо на овом свијету, а народ Српски, докле 

гођ својим језиком узговори, пјеваће му име, и с највећим поштовањем и 

благодарности опомињаће га се.''
36

 

 

''Не само што у црквама, које он гради, не да начинити никаки други столова, 

осим његова и његове фамилије, него и у Београдској цркви заповеди, те се 

покваре и изнесу на поље столови, који су Бог зна кад грађени.''
37

 

 

Поред, као што рекосмо, уобичајених облика Божјег Знања појављује се и 

облик, оног што бисмо назвали онтолошким, а то је облик: Бог зна шта. Као да 

је то неки облик Божјег Знања бићевности, јер то – Бог зна шта – стављено у 
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један уобичајени животни контекст говори нам о томе да оно, што бисмо 

назвали метафизичким, јесте нешто крајње реaлно и сасвим присутно у 

колотечини живота. Бог зна штаства ма каква она била и ма ко она била, а то је 

Вук једним својим посебним стилом јасно исказао. 

У краткој приповести о Карађорђу Вук нам на један начин говори и o 

поставци Божјег Знања броја, јер он каже да је име Ђорђе по броју – Бог зна 

колико – а да је Петровића још и више, више од Бог зна колико, а то говори да 

када нешто хоћемо да саопштимо безбројно и толико да му се ни броја не зна, 

онда Бог зна колики је тај број, а тек шта је са оним више, више од тог 

непознатог броја. У сваком случају ако Бог зна колико је то небројено и више, 

онда тај број Богу је знан, а нама је Богознано да нам је познато да то Бог зна. 

Дакле, нама може бити познат и број, и време, и шта, и како, али Бог то зна пре 

нас и онда је Божје Знање пресудно у свим тим истраживањима. 

Сада обратимо пажњу на Вукова Писма и у њима наћи ћемо сигурно нешто 

од тог Божјег Знања. 

 

''А Стојк. не служи код Колегије иностраних дјела, зато га они (готово) и не 

познају; тако бог свети зна када ће му писмо ваше доћи.''
38

 

 

''Ја се врло радујем мислећи да сам учинио добро дјело своме народу и закону и 

језику, и надајући се да ће се овоме дјелу моме данас обрадовати учени људи не 

само свега словенства, него и осталијех народа сви они који желе познати језик 

народа нашега, а мало – помало да ће доћи вријеме кад ће му се пристојна хвала 

дати и ондје гдје га сад забрањују; како ћу се пак одужити штампарији и 

књиговесцима, то бог један зна. 

Из овога што сам досад овдје казао, свак који год жели правду и истину, 

може видјети да у штампању ове моје књиге нема никакве друге 'побочне 

стране' осим мене самога, и да у томе никаквога другог намјерења нијесам имао 

осим користи нашега народа и његова језика; и ко год напротив овоме што 

мисли или говори, онај или је сам преварен, или би рад – бог зна из каквијех 

узрока – друге да превари.''
39

 

 

''А осим тога, ја се бојим да Грујић не буде калуђер сувише: да је он митрополит 

или владика, бог зна да ли би казао, као што говори митрополит и Живковић, 'да 

се не забрањује људима у капуту свето писмо преводити'; или би рекао, као што 
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је Мушицки, још кад је архимандрит био, мени у очи говорио: да се светиња 

гнуша светскијех руку.''
40

  

 

И из ових редова видимо неке новине, неке новоусмерене токове ове 

гноселогије: бог зна из каквијех узрока или видимо постављено у виду 

завршнице на крају излагања: то бог један зна. Вук свакако користи и један 

општенародни облик који се скоро увек јавља у обичном, свакоднвеном, 

народном говору: бог свети зна. 

Овај први облик Божјег Знања јесте заиста оно што бисмо назвали и 

именовали Божјим Знањем узрочности. То јесте онај ултимативни узрок који 

открива ту релативну узрочност. Вук каже да бог зна из каквијех узрока, а то 

значи да у Божјем Знању се разрешава та скривена узрочност која се дешава у 

уобичајеној колотечини живота. Онај који је Највиши Узрок познаје све оне 

остале узрочности које су нижег ранга. 

Вук Божјим Знањем прави и финализацију у завршетку свог излагања – то 

бог један зна. Наравно, и овде је Божје Знање постављено у најуобичајенију 

колотечину живота и тиме он на један крајње суптилан начин спаја оно 

метафизичко са оним свакодневним, прозаичним. Највиши Узрок овде се 

поставља као финална ствар, као последње увирање. И док тамо имамо Највиши 

Узрок – бог зна из каквијех узрока дотле овде имамо Највиши Узрок као 

финалитет – то бог један зна. 

Народни свакодневни облик: бог свети зна, постављен је као Божје Знање 

временске релација, али итекако има једну разоткривајућу компоненту. Наиме, 

Срби су познати као богопсовци, али овај облик Божјег Знања говори нам 

колико они у свом обичном говору јесу свесни речи: Свети Боже, Свети Крепки, 

Свети Бесмртни. Овај исказ нам открива ту свесност Светиње и на неки начин 

највише уздиже Славу Господњу тј. на најпрецизнији начин нам указује на 

Славу Господњу речима – бог свети зна.    

Вук у својим Писмима чак даје облик Божјег Знања у виду синтезе која се 

касније појављује у читавој нашој књижевности и науци и постаје један 

општеприхваћени појам. 

 

''А за богзна шта је још говорио!''
41

   

 

''Уз то још може бити да би се појавили каки нови Ратковићи и Урошевићи које 

са свим благом вашим не бисте могли намирити; а богзна те се и у Србији не би 
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нашло људи који би Вам, не само у селима попалили дворе које сад одатле 

градите, него од којих ни у Букурешту не бисте могли мирно спавати.''
42

  

 

''Ако ћете ви слушати моје личне непријатеље, којекаке лаже и варалице 

који Србију љубе као свиња поток у коме има доста жира и воде, онда сам ја 

ништа; ако ли послушате шта беспристрасни свет о мени и о мојим заслугама 

мисли и говори, и ако сами о томе беспристрасно говорите, онда ћете морати 

доћи на ове мисли: да Правитељство српско може потрошити на своје питомце 

по Европи богзна колико на стотина хиљада талира док приуготови једнога да 

учини што онаково као што сам ја учинио; и зато да би правије и приличније 

било да ме оно запита: колико ми још новаца треба да бих по дојакошњем 

начину своме и више што учинити могао, него да ми укида пензију без које 

живети не могу.''
43

 

 

''Откако сам ја постао српски списатељ, богзна колико сам пута бивао у много и 

много горем стању него што си ти сад, пак се опет нијесам дао поплашити и од 

посла својега отјерати.''
44

 

 

Коначно имамо да богзна постаје једна реч, јединствени појам. Чак и 

мелодијски и акцентуално то звучи као једна реч: богзна, богзна, богзна, богзна 

. . . Од тада имамо тај облик скоро увек и у књижевности, али и у многим 

научним и стручним списима. 

Вук уводи богзна ефекат баш тамо где поуздано зна своје муке: богзна 

колико сам пута бивао у много и много горем стању него што си ти. То нам 

говори да и тамо где је неко апсолутно сигуран у догађаје, а они су обично 

лични свет тог који зна, и тада Вук користи тај поступак Божјег Знања – богзна. 

То нам значајно говори да Вук не користи концепт – Бог зна – само када нешто 

не зна или нагађа већ га користи и у потврдном облику када је у нешто стопосто 

сигуран као што је случај са његовим животним и стручним мукама. 

Свакако да Вук користи – Бог зна – начин у једном народном духу, али не 

на један несвестан и празнослован начин већ крајње смислено и правомишљено 

усмерено. Чак и када неко користи склоп – Бог зна – као узречицу и узгредно 

још увек не значи да он то користи на један празнослован начин. Питање је да 

ли правилно упоребљено Име Божје може икада бити испразно и узалудно 

употребљено. Јер и узгредно коришћење Имена Божјег, као узречице или 

пословице још увек није коришћење Имена Божјег узалуд и још увек није 

кршење треће Божје Заповести. 
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Код Вука не можемо рећи да је користио склоп – Бог зна – чак ни узгредно 

и као узречицу већ као један врхотворни облик писаног излагања којим је имао 

за циљ да поентира при изношењу својих мисли. Он удењује нит Божјег Знања 

сваки пут када има прилику. Ниједну прилику не пропушта. Може се закључити 

да код њега постоји одређена потреба за Божјим Знање. Потреба да Божјим 

Знањем објасни и протумачи много ствари, да Божјим Знање не остави ништа 

недореченим. 

Да Вуку овај богзна ефекат није нешто што је само узгредно и узречно 

говоре нам многе његове писане поруке и многа писана излагања која нам чак 

потврђују да је овај склоп у његовом излагању можда чак и централна ствар. 

Наиме, Вук у својим делима бележи колико је теоцентрично његово 

мишљење и тиме показује да његова – Бог зна – гноселогија није нешто тако 

узгредно и успутно већ нешто средишње и језгровито. 

''Закон наш није основан ни на језику икаквоме једноме, а камоли на 

словима и правопису каквога језика него је основан на Христовим истинама.''
45

  

''Ја нашу православну цркву љубим и поштујем колико икакав Србин, и 

низашто на овом свијету не бих је изневјерио и своје вјере промјенио. Срамота 

би било Србима данас доказивати моју љубав к народу нашем, кад је она 

позната у ученом свијету и код другијех народа; а коме је год позната моја 

љубав к народу нашем, онај не може помислити ни вјеровати да бих ја могао не 

љубити и не поштовати своје цркве, која је с језиком упоредо наша највећа и 

најдрагоценија вредност.''
46

; ''Да су они карловачки цензори мога пријевода 

назначили ако су у њему нашли што против догмата наше цркве, ја бих оно све 

што би се доказало да су погријешке поправио и листове оне на којима су 

прештампао.''
47

  

Пишући и један суд о књигама архимандрита Јована Рајића Вук закључује: 

''Књига је ова у данашње вријеме неисказано важна за Српски језик, једно зато, 

што ни у једној другој књизи нема толико знакова Српског језика колико у њој, 

а друго, што је она књига од Божанства, и што нико не може рећи, да су је каки 

јеретици писали и на свијет издали.''
48

 

Сви ови искази Вукови сведоче велику приврженост његову и Христовој 

науци и православној догматици која из те науке и произилази. Тако да и ови, на 

неки начин, екстрагноселошки ставови, који пре категоризују Вукову 

психологију потврђују да је његово духовно стање потпуно саображено његовом 

знанословном захвату. Ови искази самим тим растерују и последњи облак 

сумње у Вукове знанословне намере. Када пише и о Ивану Кнежевићу – кнезу 
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Иви од Семберије, Вук нам склапа двоједину значајну поруку: а бог зна, и сад 

како живи, али Ристос Господ, кад стане свакоме плаћати по своме ђелу, 

платиће и њему за сва добра.  

Вук овде у једно поставља и Божје Знање и последњи Суд Господњи кроз 

судбину Ивана Кнежевића. То нимало није случајно, јер овде се спајају у једно и 

његов знанослов и његова духовна приврженост. Као да једно друго надопуњује 

и као да једно из другога извире.  

Склапајући богзна као један свеобухватно обједињени појам и као једну реч 

Вук уствари показује да су речи Бог и Знање уствари неодвојиви, да је Знање 

нешто што је неодвојиво од Бога и да само Богом знање јесте и да једино 

Извориште Знања јесте сам Бог. Тиме што је то један реч говори нам се на један 

уобличен начин да је Знање само Знање Богом и да је Бог једино Знање које 

може бити. Тиме у тој богзна поставци у том богзна струјању успостваља се 

једно целовито знање. Кроз Божје Знање из Божјег Знање у Божјем Знању 

долази се до Божје спознаје творевине или до тога да Творац као Творац већ у 

основи познаје своју творевину, али долази се и до спознаје творевине самога 

Творца. У Божјем Знању је и спознаја Бога од стране творевине и спознаја 

творевине од стране Бога. У Божјем Знању је свеукупна спознаја. Зато и долази 

до тог богзна ефекта, јер у том богзна ефекту откривена нам је свеукупна 

спознаја Божјег Знања. У богзна ефекту човек спознаје Бога, али и Бог познаје 

човека, а кроз Божје Знање спознаје се све потребно и све оно што је потребно 

да се спозна. У богзна ефекту Божјим Знањем знамо Божје Знање, а онда када 

Божјим Знањем спознамо Божје Знање, онда спознајемо какво је то Знање, 

спознајемо да је то Знање свезнајуће, а самим тим спознајемо да је свезнање 

знање свих знања и да само то свезнајуће знање може да нам обезбеди сва 

остала знања о свему о чему можемо нешто знати. Зато га Вук користи у свакој 

ситуацији за све облике: како, чији, где,колико, шта, ко, да ли, је ли, можда . . . 

Постављајући Божје Знање у сва своја могућа писана излагања Вук нам 

говори уствари о непоходности Божјег Знања сваке спознаје. Када говори на 

отварању састанка Друштва Српске Словесности Вук прави један крајње 

занимљив духовни обрт. Он каже:  

 

    Господо часна! Бог зна, кад ћу ја опет имати част овдје међу Вама сједети 

 

Вук користи тај временски однос коме је судија Божје Знање, али користи 

га, ритмично, као један потврдан облик. Не казује то на неки неодрећени начин 

као: ко зна када, да ли икада, да ли ће то бити или неће. Не, он овде када каже 

Бог зна, кад, он то чини и на један одсечан и стопосто сигуран начин. Као да 

Божје Знање стоспосто одређује нешто, а он је само један медијум који ту 

поруку Божјег Знања преноси. Другачији неки други склопови – Бог зна кад – 



који су помало неодређени, нагађајући, погађајући, отварајући неке перспективе 

и сведочећи своје незнање. Овде то није случај. Он сигурно зна да Бог зна кад, 

тако да је он апсолутно убеђен да је то само у Божјем Знању, а он сигурно да зна 

да је то у Божјем Знању. 

Опет се враћамо и на оно Вуково излагање о његовим мукама које прошао 

као списатељ и књижевник. Када каже да богзна колико је пута био у горем 

стању од свога саговорника он уствари демонстрира једну чак супериорну 

сигурност. Не само да он зна своје муке него је стопосто убеђен да су његове 

муке много веће него муке његовог саговорника. Ипак он и ту умеће оног 

богзна судију, судију који једини може бити потврдитељ његових небројених 

мука, али то је судија који је потврдитељ и мука његовог саговорника. 

Уводећи тај богзна суд као одређеног посредника који је у себи мири Вуков 

суд о мукама са судом о мукама његовог саговорника он уствару целу ту причу 

и помера према богзна суду који је уствари најпоузданији судија по питању 

свих мука и невоља свих људи и свих ствари. Да, богзна суд, јесте онај 

посредујући суд, али је и он суд који у самој средини ствари и односа, па и овог 

микро – односа између мука једног и другог саговорника. 

И кроз ово видимо да потврдност тог богзна суда само још више и 

двоструко потврђује карактер самог Вуковог епистемолошког дискурса. Он не 

користи овај суд само када нешто не зна или само када нагађа већ и када је 

апсолутно сигуран у нешто. Наравно да све ове категорије: незнања, нагађања и 

поузданости јесу само честице које су делићи тог суда Божјег Знања и зато Вук 

користи тај суд Божјег Знања примењујући га на све три ове категорије. 

Када говори, такође, о томе да Бог зна колико Ђорђија има у Србији, још 

више колико има оних који се презивају Петровић, Вук нам говори о једном 

пољу којим он суверено влада као истраживач, а то је поље етнографије. Он као 

један од наших најзначајнијх етнографа у своје време суверено је владао овом 

дисциплином беспрекорно је знајући када је у питању српски народ, али поред 

свега он уводи поставку – Бог зна – опет као неку врсту арбитраже по питању 

имена Ђорђе и презимена Петровић. Наравно, и када нешто нисмо у могућности 

да пребројимо обично користимо појам много или пуно и тиме надопуњујемо 

онај број који не знамо прецизно, зато што је то баш тешко пратити, јер би се 

увек питали у ком моменту се један Ђорђе рађа, а у ком други умире. У сваком 

случају Вук користи опет склоп: Бог зна, улазећи у ту колотечину Божјег Знања 

он једино поуздано зна да у Божјем Знању информација о свим Ђорђевима који 

су у Србији живели, који живе и који ће живети.  

Наравно, да то можемо рећи, чиме ћемо доћи на исто, и саопштити то на овај 

начин: Бог зна да је милион оних који се зову Ђорђе, и тиме не бисмо ништа 

више ни умањили ни увећали меру Божјег Знања у свему. Без обзира да ли се 

радило о нечему прецизном или нечему непрецизном једино поуздање и 



потврдности имамо баш у Бог зна склопу, независно од тога да ли Бог зна да 

нешто знамо или да Бог зна да нешто не знамо у сваком случају суд и пресуда 

Божјег Знања неће бити погрешива. Биће само то да ли је нама Божје Знање 

открило или није одређену информацију. 

На пример говорећи о другој Великој Сеоби, Вук даје одређене 

информације, које нам опет на један другостепени начин могу нешто рећи о 

Вуковој епистемологији. Он бележи: ''Године 1737 патријар Арсеније IV. 

Jоановић на позивање ћесара Карла VI. подигне опет народ Српски да бјежи у 

Маџарску, но Турци опазивши зарана, више народа побију и поробе, него што с 

њим пребјегне на ову страну (сам је патријар казивао, да је у Карловцима снио у 

очи Божића, како је Бог од њега искао одговор за 80,000 душа, које су њега ради 

изгинуле!).''
49

 

Сада видимо у овом Вуковом излагању да је патријарху Арсенију IV 

Јовановићу Бог дао јасан извештај о броју настрадалих у тој Сеоби, а тај број је 

80 000 људи. Када упоредимо то са Вуковим излагањима Божјег Знања 

количине, онда нам је јасно да и нешто избројено и нешто неизбројено јесу 

уствари једно у Божјем Знању тј. све је избројено у Божјем Знању само зависи 

од Божјег Знања да ли ћемо ту информацију имати или нећемо. При том 

схватамо да Божје Знање ништа не губи на снази ако знамо или не знамо, на 

пример, количину нечега. У оба случаја и једно и друго бивају потврђени и 

запечаћени печатом Божјег Знања. 

Патријарх Арсеније IV Јовановић није био никакав ни математичар ни 

статистичар да је неким прорачуном и изборајавањем могао доћи до броја 

настрадалих. Питање да ли би до тога броја могли, при свом том хаосу, доћи и 

најврхунскији матамтичари и статистичари или би морали да праве приближне 

прорачуне и приближан број настрадалих. Патријарх је до овога броја дошао 

свише, Божјом објавом, и он је ту објаву само пренео. То је битно када говоримо 

о Вуковим Божјим Знањима количине. Баш та Божја објава јесте уствари 

откривање Божјим Знањем нечега до чега не можемо доћи својим моћима, а 

када је нешто неоткривено Вук и тада користи Божје Знање – Бог зна – када, 

где, како, колико . . . Самим тим по Вуку све и зависи од Божјег Знања. То смо 

видели и у потврдним излагањима његове приступне беседе, али и о његовој 

повести о мукама. Једино у шта се он поуздао било је Божје Знање. И када се 

обраћао свом хрватском колеги: Бог један зна како ће се оне у опћено 

примити и какав ће плод донијети и када је говорио о захвалности 

штампарима и књиговесцима: како ћу се пак одужити штампарији и 

књиговесцима, то бог један зна. И тада када је био некако најнесигурнији у 

себе он се поуздао једино и искључиво у Божје Знање. 
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У једном од својих склопова Вук доводи у један однос оно што би смо 

назвали хоризнтално и вертикално знање: Бог зна би ли се којигод могао наћи 

да то зна. Овде имамо баш тај однос који је крајње откривајући за нас. Ако 

скратимо мало ово излагање добијамо: Бог зна ко то зна. Бог зна да ли то неко 

зна јесте тај однос једне условности, јер ако Бог зна нечије знање колико је и да 

ли је, онда видимо да сва формална знања уствари зависе од Божјег Знања. Само 

људско лицемрје никада неће признати да његова знања, способности, вештине 

зависе од Божјег Знања и од надахнућа Божјег Знања. Можемо одмах слободно 

закључити да је Вук себе увек стављао у зависност од Божјег Знања. Видели смо 

да многи његови искази то потврђују. 

Ако Бог зна ко то зна говори нам о томе да Бог зна ако ико зна ишта од 

онога што је потребно да се зна. То је један од закључака. Дакле, треба наћи 

некога ко то зна, али други закључак је и то да Бог зна и садржај знања и 

каквоћу знања онога који би требало да зна. 

Парадоксално, али Вук кроз Божје Знање исказује и своју сумњу. Вук каже 

да Бог зна да ли ико од тих зна ствари струке или не, тиме Вук сумња да има 

иједан који ишта о томе зна, а опет ако и има онда то Бог зна. 

По Вуку Бог зна да ли се иједан такав може наћи да нешто зна по том 

питању, значи и оно што бисмо назвали ''потрагом'' за неким ко зна припада 

искључиво Божјем Знању. Дакле, Божје Знање је то које ће наћи и пронаћи бар 

једнога који зна и ако зна. 

Видимо из овога да је Вук све препустио Божјем Знању. Божјим Знањем 

знамо да ли се тај неко може пронаћи, Божјим Знањем га проналазимо, Божјим 

Знањем знамо да ли тај један то нешто зна и Божјим Знањем сазнајемо шта он то 

зна. У овом последњем случају Вук одлично зна тај садржај знања, њега само 

интересује да ли још неко има увид у тај садржај знања или на. А да ли има или 

не то Бог зна. 

Ово је потпуно обрнути пропорционално оном исказу о броју људи у Србији 

који носе име Ђорђије и броју људи који носе презиме Петровић. У овом првом 

случају ради се о множини људи, у овом другом случају доводи се у питање да 

ли постоји такав иједан. Дакле, када је у питању множина, једнина или 

ниједнина Вуков најосновнији одговор је: Бог зна. Бог зна колика је та множина 

и Бог зна да ли има један или нема ни један. Колико год да се нешто количниски 

одређује, а много је лакше да се нађе један него безбројена множина, Вук и у 

једном и у другом случају користи: Бог зна. Било да он нешто лично не зна или 

да лично зна Вук опет користи: Бог зна. 

На ово излагање надовезује се и та поставка да када нешто не знамо да то је 

потребно да научимо, а шта нам Вук каже по том питању? ''Већ се уста од жеђи 

испекоше, и грозница почиње хватати, зато више не могу писати, него гледајте, 



како вас бог учи, само молите Господара да би ми господина Стејића одмах 

послао, а остало се све после може уредити.''
50

 

Овде нам у очи упада један јако значајан склоп: гледајте, како вас бог учи. 

Видимо одакле Вук изводи и саме поставке учења и оне имају једно Божје 

извориште. И сам Вук за себе каже: да ја сијечем како ме бог учи
51

. Божје учење 

се обично и у неком народном и у неком колоквијалном смислу сматра једном 

врстом самоукости и о томе доста добро говори и Јован Лествичник: 

''Немогуће је путем речи научити се гледању. Јер, вид је природан дар. Тако 

се ни лепота молитве не може схватити само на основу онога што нам други о 

њој говоре. Јер, она у самој себи има учитеља – Бога, који учи човека знању 

(Пс.93,10), који даје молитву ономе који се моли, и који благосиља године 

праведника (1.Цар.2,9).''
52  

Самоукост јесте дар свишег Божјег учења, али самоуки људи нису само они 

који су учења стицали сами, него су их стицали на један специфичан и 

неуобичајен начин. Може се рећи да сви генијални људи на неки начин самоуки 

и да су до неких великих истина дошли на један самосвојан начин. Наше 

предање обично каже чини тако како те Бог учи, а то исказује један самосвојан 

начин учења. 

Дакле, и учење происходи из Божјег Знања и оно је производ Божјег Знања, 

а оно је Божјим Знањем одређено. 

На самом почетку смо напоменули да је Вук био манастирски ђак и да је био 

ученик сада већ светога архимандрита Стефана Јовановића, старешине 

манастира Троноша. Видели смо којом науком су се бавили монаси и калуђери и 

њихови ђаци. То је била Божја наука, а из Божје науке долазило је и Божје 

учење, а Божје учење је учило људе и они су постајали Богом научени. 

У једном свом писму Вук је забележио: 

''А на мејдан не вјерујемо да ће му изићи, макар их колико звао (већ ако гдје 

у мраку), зашто се то њима чини срамота, као н. п. што би се спахији чинило 

срамота, да изиђе на мејдан своме сељаку; или игуман ђаку намастирскоме.''
53

  

Иако је ово излагање метафоричко оно ипак показује какав је био поредак у 

Србији у предустаничком периоду, али и после пада Првог Српског Устанка, и 

нестанка Велике Школе Ивана Југовића. И даље се наставило манастирско 

школовање све до оснивања Лицеја 1838. године у Крагујевцу. О томе је Вук 

доста и писао у свом поглављу Школа. Интересантно је да је ово поглавље 
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уствари подпоглавље поглавља које се називало Закон или вјера. Поред 

поднаслова као што су: Закон, Пост, Попови и калуђери, Молити се Богу, 

Молитва нашла се и Школа. Већ овде видимо да је школа била у оквиру 

црквеног поретка и да се она сматрала саставним делом црквеног устројства што 

је код Срба остало од средњовековља. Из манастира су изницали и просветни 

титулари: даскали, магистори, граматици, дијаци, зографи . . . 

А Вук је био манастирски ђак и он се доста посветио проучавању тог 

манастирско – школског устројства. Тако и у етнографским списима Вук даје 

неке описе тог просветно – образовног поретка: ''Пошто свештеник спомене све 

мртве, зађу ђаци с леђеном водом и с котарицама, те свијеће погасе и покупе, па 

послије калуђери или попови граде од њих друге свијеће и пале у цркви.''
54

  

Тако описујући манастире никада није заборавио да спомене манастирске 

ђаке. Тако и када је описивао манастире овчарско – кабаларске клисуре Вук је 

поменуо и манастирске ђаке: 

 

1.НИКОЉА: Прем да је никакав зулум није палио, али је двапут горела 

неотице: први пут кажу да је ђаче некакво запалило
55

. 

2.ПРЕОБРАЖЕНИЈЕ: у њој живи један калуђер по имену Исаије (родом из 

Ужичке наије из села Субјела, рођак свијетлога и честитога кнеза, Господара 

Милоша Обреновића), и троје ђачади, и један прост старац
56

.  

3.БЛАГОВЈЕШТЕНИЈЕ: као удов поп дошао те се покалуђерио овде; потом 

умре жена и његову оцу, те и он дође к сину у намастир и покалуђери се; а два 

млађа сина била су из најпре код старијег брата као ђаци, па се после један 

покалуђерио, а други зађаконио. Они имају још и неколико ђачади и слугу, и 

једну стару калуђерицу.
57

 

4.СРЕТЕНИЈЕ: онај исти Никифор (родом из Ужичке наије, из села 

Јежевице), који је Преображеније поновио; он је овђе начинио малу црквицу и 

једну кућицу, ђе живи он и двоје ђачади
58

. 

5.ВАВЕДЕНИЈЕ: За књиге питао сам ђака, па ми казаше, да немају ни 

једнога писатог Србљака; ''био је, веле, један триод, писат под Рудничком 

планином, па га дуовник продао некоме.''
59

 

 

Из ових редова који су само делови ПОЧЕТКА ОПИСАНИЈА СРПСКИ 

НАМАСТИРА имамо значајане описе ђака који су похађали ове манастире као 
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училишта, који су били једине школе за ученике тог времена. Година коју Вук 

помиње када је почео да описује манастире јесте 1820. Неких пет година од 

подизања Другог Српског Устанка. Као што је Вук и напомињао после пада 

Првог Српског Устанка вратио се манастирски систем школовања. И тако је 

било, као што смо рекли, све до 1838. Опет су се ђаци скупљали у манастире и 

манастирска училишта. 

Зашто је сав овај искорак битан када причамо о гносеологији тј. о 

знанослову Вука Стефановића Караџића? Шта је у манастиру централна ствар? 

Молитва. А шта каже Јован Лествичник? Молитва сама у себи има учитеља – 

Бога који нас учи знању. Дакле, да би човек стекао знање он мора да уђе у 

богомолитвени ток, јер по Лествичнику Бог је и дародавац молитве, а тај дар се 

стиче у манастирским училиштима. У том молитвеном језгру је и дар Божјег 

Знања. Све ''црквене'' књиге јесу књиге молитве, јесу молитвено обраћање Богу, 

у њима је најзаступљеније Име Господње, а кроз то Име манастирски ђак 

задобија дар Божјег Знања и Божјим Знањем зна да: Бог зна ово, Бог зна оно, Бог 

зна овако, Бог зна онако, Бог зна како, Бог зна зашто, Бог зна где, Бог зна кад, 

Бог зна колико, Бог зна све. 

Вук као манастирски ђак је изградио једну својствену и самосвојну 

философију Божјег Знања и онда ју је уметнуо у сва своја разматрања и 

расуђивања. Он чак и само писмо сматра Божјим даром и Божјим наређењем
60

 

које отвара пут уму људском да се приближи Богу
61

 и то пише у Предговору за 

свој Српски Буквар. Кроз само Писмо зраче зраци Божјих порука које опет у 

свом језгру имају Божје Знање. За Вука само Писмо има снагу управо зато што 

приближава Богу по своме могућству и то је језгровити значај писма. И сам Вук 

преузима формулу која се донекле појављивала у Средњем Веку, а која се 

непрестано провлачила кроз Турско Доба, а то је појам ''учил књигу''. То је 

појмовни склоп који се односио на све оне који су кретали на школовање и 

образовање у манастир, то је био један образовни појам. И он то користи када 

описује архимандрита Стефана. А у тој Књизи је писмо које у себи носи једну 

тајноводствени поруку Божјег Знања. 

Све те књиге називали су записивачи кроз векове: душекорисне, божаствене, 

оне које су учитељи и магистори. И сам Вук каже да књига архимандрита Јована 

Рајића долази од Божанства. Зато су књиге важне за изучавање, јер кроз њих 

струји Божанска порука и поука. Порука и поука Божје Речи коју треба 

преносити и преписивањем и штампањем и читањем. Једним свеобухватним 

изучавањем. Зато се Вук и касније као истраживач интересовао за књиге и за те 

књиге староставне, јер је сигурно сматрао да оне, као и Рајићеве, ''од Божанства 
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долазе''. Зато је међу првима почео да предочава те књиге и списе поготово оне 

које су писали наши старокњижевни писци. Он помиње Србљак када прича са 

оним ђаком из манастира Ваведење. Јер у књигама кроз писмо приближавамо се 

Богу колико нам је могуће и колико је од Бога одређено. А кроз то се 

успоставља и сама философија Божјег Знања.  

У свему се морамо сагласити и са Лествичником који каже да молитву 

можемо учити, али њој се не можемо научити од било ког учитеља осим од 

молитве као учитеља самог. То можемо рећи и за само Божје Знање. Њему се 

можемо учити, али учитеља Божјег Знања имамо у самом Божјем Знању, јер оно 

је придодато човеку његовим саздањем. Човек је боголико биће и као такав он 

има дар Божјег Знања самим стварањем. То што неко покушава да изопачи 

Божје Знање које је добио, уместо само да уђе у ток Божјег Знања, то не значи 

да ће он ишта оштетити од Божјег Знања или да ће окрњити само Божје Знање. 

Вук је очигледан пример оног појединца који се једноставно препустио и 

ушао у ток Божјег Знања. Његови искази и излагања то сведоче. У свему Вук 

уводи Божје Знање = Бог зна, он све покрива Божјим Знањем, све мере он мери 

Божјим Знањем, сва питања он одговара Божјим Знањем. Вук као да прави неки 

покров Божјег Знања над свим и тиме учествује у свеодговору Божјег Знања. 

Сама приступна беседа, која има у себи  емоционални капацитет, али и свечани, 

господствени и достојанствени карактер, која је и његово најличније испуњење 

и остварење, она на самом почетку садржи Божје Знање = Бог зна. То говори и о 

самом значају покрова Божјег Знања којим Вук покрива све. Та свепокривеност 

Божјег Знања постаје по Вуку свеприсутна у свему и свепотребна за свако 

разјашњење, за свако рашчињење и за свако рашчворивање. 

Вук говори да се не сећа када није знао читати и писати и тиме видимо да се 

код њега логоцентричност изразила још од самих његових почетака. То не значи 

да постоје неки људи који нису логоцентрични, а неки који јесу, него да има 

оних којима се та логоцентричност изражава доста рано још са две или три 

године. Они знају да читају и пишу већ у том узрасту. Ако би питали како? Како 

би нам Вук одговорио на то питање? Бог зна како! То би вероватно био његов 

одговор на питање како је он знао да чита и да пише од малих ногу, од својих, да 

тако кажемо, првих дана. И овде би Вук извршио призив Божјег Знања као што 

је у свему другом чинио призив Божјег Знања. Он је само константовао 

чињеницу да је добио дар знања и умећа читања и писања. С обзиром да је Вук 

рекао да је писмо Божји дар који приближава ум људски Богу по могућству 

своме, тиме је, на један посредан начин, објаснио његов рани логоцентризам тј. 

објаснио је одакле њему дар да чита и пише у том узрасту. То Божје деловање 

дародавством човеку даје моћ да као врло мали зна да чита и да пише. Тиме 

такав човек већ тада почиње да се учи Божјем Знању, а то испољавање и 

обзнањивање Божјег Знања код њега се све више јавља кроз његово учење и 



кроз његово и физичко и духовно одрастање. То се наставило Вуку кроз његово 

манастирско школовање и манастирско ђаковање. И сам говори да нико од 

српских питомаца није постигао те резултате као он – богзна колико на 

стотина хиљада талира док приуготови једнога да учини што онаково као 

што сам ја учинио. Дакле, он и своје постигнуће види мерено Божјим Знањем. 

Бадава су паре и бадава напори ако Божја свишенаука не осени онога који ће 

учинити неко велико дело. У том смислу ништавна су сва школовања и сва 

школска звања ако међу њима нема носилаца Божјег Знања. 

 

          Мандић Давор 
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