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ПРЕЛАЗАК ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИIiА У СРБИЈУ 1845. ГОДИНЕ 

Година 1845. представља преломну тач
ку у животу Емилијана ЈОСИМОВi1ћз . Рођен 

и школован ван граница ослобођене Србије, 
Ј осимовиfi је те године прешао у Србију и 

до смрти остао у њој. О овоме догађају у 

Јосимовив.евој биографији говори само 

штури податак: "Године 1845, сег.7ембра 18, 
постављен је за контрактуалног професора 

лицеја у Београду'4 1 . Како је ЈОСИМОНић по

стао професор Лицеума - ДО сада се није 

знало. Томе питању лосвећен Је овај рад2. 

1. 

Првог фебруара 1845. године у Београду 
је преминуо Симеон Прица , проq.1есор ма

тематике и ахритектуре у беогрnдском Ли

цеумуЗ . Његовом смрћу остала је упражње

на та катедра и Попечитељство просвеште

нија нашло се пред двоструким задатком: 

да ту катедру попуни сталним професором 

и, док то не учини, да нађе лиц~ које ће 

привремено вршити ту дужност. 

Ово друго требало је, у ствари, најпре 

и решавати, пошто је школска 1 ()дина била 

у току и није се смело допустити да наста

ва трпи. Питање је покренуо сам Лицеум, 

истичуhи да ова два предмета заузимају "на 

недељу по 11. часова" и да нико од профе
сора није у стању ни привремено да те 

предмете прими на себе4 • 

Попечитељство просвештеНИЈ а идмах се 

Обратило Попечитељству внутрењи дела, с 

молбом да дозволи да Атанасије Николиh. , 

начелник "Одделенија ПОЛИЦај ЈIO-Еконо

мическог", а који је и пређе професор био5, 
предаје у Лицеуму математику и архитек

туру грађанску до избора и ПQстављења 

професора за ову катедру6. 

Попечитељство внутрењи дела, мада је 
налазило да је Николиh већ и својом ду

жношhу веома оптереhен, прихuатило је 

ову молбу "како да не би учећа се младеж 
дангубила", истичуfiи да очекује да Нико

лиh ноћу свршава послове КОЈИ Gи остали 

несвршени због рада у Лицеуму7. О овоме 

је Попечитељство просвештеllнја одмах 

обавестило Ректорат Лицеума, уз препо

руку да остали професори подесе своје ча
сове онако како ће за Николиliа најпогод

није бити8 . 

Николић је држао наставу до краја 

ШКQлске године и одржао је јапн€ испите. 

Једино је молио да јавне испите i:.Iоже одр

жати раниј е, 15. јуна, јер је био обавезан 

да по налогу свога Попечитељства што пре 

иде на Цариградски друм и "раЗТlоложенија 

чинити, како ће се овај градити ЗCiпочети"9. 

Попечитељство просвештенија пгихватило 

је ову Николиhеву молбуl0. Неш'l'О доцније 

оно је писало Савету да је Николиh. преда-

1<ао математику у 1 и 11 години Лицеума од 
12. фебруара до 15. јуна - што "'у није у 

дужност спадало - и изразило је мишље

ље да му за то треба издати 100 'ј'Злира, тј. 

половину плате коју би за то време при

мио професор те катедре!!. 

2. 

Одмах по смрти Симеона Прищ.\ још пре 

но што је он и сахрањен ! 2, ПОl'!~читељство 

просвештенија отпочело је да ради на по

пуњавању лицејске катедре математике и 

[рађанске архитектуре сталним професо

ром . Попечитељство је одлучило да ово ме

сто попуни путем конкурса. Оцењујуhи "да 

се за ову катедру од отечествени синова 
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способна лица не налазе" и рефлектујући 

на лице са стране, Попечитељ(,;тво се у 

складу с прописом BNQ 590 од 8. V 1844 -
да "ни један странац не може се примити 

у службу Правителствену, док се предва

рително" од стране Совета и Књаза "не 

определе условија, по коима ће се таково 

лице у службу примити" - обратило Сове

ту да те услове одреди и саопштн My13. 

По овом питању Совет и Кљаз имали су 

јединствено мишљење. Оно је било: да се 

за овај случај поред. основних ::,слова -
способности и доброг владања и Jiлате пре

двиђене 6уџетом за то место - предвиди и 

могућност обостраног отказа УГо:Еюра на три 

месеца пре истека сваке школске године, 

као и МОГУћНОСТ да тако примљено лице -
ако Правителство с њим задовољно буде, а 

и оно с Правителством - може и за чинов

ника потврђено бити, уколико по постоје

hим прописима буде могло у српско подан

ство ступити14 • 

Сви ови услови ушли су У Објавлеuuје 
којим је Попечитељство просвештенија ра

списало конкурс за "упразњену катедру 

Математике и Архитектуре при Лицеуму 
Књажества Србије". Сем тога, у услове је 

ушло: да лице које конкурише за то место 

"поред теоретични наука и практична зна

ња из Геометрије има, и да је у стању по 
времену и вишу Математику lIредавати". 

Молбе, својеручно писане, са подацима о 

животном добу, месту порекла и вероиспо

вести, и поткрепљене "достоверним сведо

чанствама" имале су се упутити Попечи

тељству до 1. маја 1845. године15 • Текст кон

курса објављен је у Србски.м nовиuа.ма, 

Београд, 1845. III 7, 10, 14 (бр. 19, 20, 21) -
сва три пута у додатку ОБЯВЛЪНТЯ]{i . 

По овоме објавленију Попечитељству 
просвештенија поднело је молбе пет кан

дидата: 

(1) Емил Јосимовиh, "слиша'Тељ Хидра
улике на ц.К. Политехнику". Рођен у Мол

дави, у "илирско-банатском Батајлону"; 

стар 24 године; вере православне . Подноси 
сведочанства из којих се може видети : да 

је математику и архитектуру учио с добрим 

успехом; да из геометрије има 'Знања како 

теоријска тако и практична; да је у стању 

:н виту математику предавати. Наводи да 

је још и следеhе науке с добрим успехом 
учио: физику, науку справа \l\laschinen-
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lehre, Mechanik), описујуhу геоме'rрију (Geo
metrie descriptive), рисовање справа (Ма
schinenzeichnen) и техничну хеМИЈУ, а до 

краја јула положиhе испите из Х:'1Драулике 

и технологије и тиме своје науке докон

чати17 • 
(2) Сава Ј аиновиh. Рођен у С'Гаром Бе

чеју; годину навршује 28; вере православ
не. Теорију наука за које је раt;писан кон

курс редовно слушао у Велико-Варадинској 

академији, а практична знања је стекао по

ред свог брата земљемера "на послу често 

налазеhи се". Слушао је и правне науке на 
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Текст 'Кон.'Курса 'Који је Поnеч.итеЉСТ80 nро
свештен.ија расnисал.о 5. 111 1845. за nоnуnу 
уnражњен.е катедре .ltате.м.ати'Ке и архитектуре 

у Лицеу.м.у Књажества Србије. 

Оригинал : Србс~е uовuuе, Београд, 1845. УП 7, 10, 
14 - додатак Об.я.В.I!.Ћкi.я., 

Аnnоnсе аu concours роuт un professeur а La 
chaire ае mathematiques et d'architecture civite 
vacante аи Lycee (Haute Ecole) ае la Principau
te ае Serbie d Belgrade чuе [е Ministere ае 
l'Education nationale а publie [е 5 mars 1845. 

Srbske novine (Journa l officiel de Serbie), des 7. 10 
et 14 mars 1845 dans le supplement Informations, 
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Пештанском универзитету. У Србију је пре

шао пре 15 месеци и бави се .,аДВОIlира

Iьем"18. 

(3) Андреј Вукович, "совеРШ~Еi;И Геоме
'гра" - како стоји у потпису, »Ingcnieur« -
како стоји у тексту. Рођен у Борову, У 

Даљском спахилуку и Вировитич,t{ој међи; 

навршио 30 година живота; вере ~'1равослав
не. Сада је "адјункт" код Димитрија Јова
новића, "заклетог при вароши Пештанској 

Инжинира". Због недостатка материјалних 

средстава још није положио "Ригороза по
лученија ради Дипломе Инжинирске". Из 

г.однетих сведочанства види се: да је ма

тематику слушао и положио у 1 ~'oд. фило
зофије у Сегединском лицеју; да је прак

тичну геометрију, механику, ХИДРi.lулику и 

хидротехнику слушао и положио на Инсти

туту за геометрију и хидротехнику Пе

штанског универзитета; да је био на прак

тичном геометарском раду l 9. 

(4) Стеван Цар, "адвокат и Вараждинске 
вармеђе Судбенога стола Приседатељ". Ро
ђен у Шкаричеву, селу у Вараждинској 

вармеђи; у 27 години живота; вере римо

католичке. Завршио математичхе науке с 

добрим успехом у КраљеВСКОЈ наука ака

демији загребачкој у којој се геа"i'~етрија "и 
практически предаје". Био привреI\l[ени учи

тељ у Краљевској прагимназији загребач

кој на катедри мађарског језика . ЈIма и "ад
вокацијалну дипломуl'. Све ово поткрепљу

је сведочанствима~О. 

(5) Љубомир Радивојевиfi, "V. год. Лек. 
слишател". Рођен у Каменици, у Срему, 

б. ХII 1818; вере православне. 3:::шршио ги
мназију у Сремским Карловцима . У Сеге

динском лицеју учио филозофију и из 

математике добио оцену "Превосходно 10. 
Свршио И богословске науке у Ср. Карлов

цима, а концем јула завршиће и "цело Ле

карски наука течение". Из ПОДdетих све

дочанстава види се да је у 1 год . филозо

фије учио чисту математику, а у другој 

примењену математику21. 

Овим нису биле исцрпене молбе оних 

који су желели да дођу на лицејс:ку кате

дру ма'гематике и архитектуре. Још пре 

пего што је Попечитељство И расписало 

стечај за попуну те катедре, БИ:.iе су му 

у пуhене две молбе. Ми не знамо да ли су 

ове молбе узимане у обзир при.;rиком ко

начног решавања, али сматрамо да их овде 

свакако треба навести. 

(6) Димитрије Матиh. Стар 24 године; 

српски поданик. Свршио у београ,т.I.СКОМ Ли

цеуму филозофију и у оквиру ље матема

тичке науке и архитектуру са "Првим Пре

восходством". У истом Лицеуму :~авршио је 

и правне науке "С особито одличним успе
хом". Моли да буде постављен за суплента, 

о. по показаној способности и при ··ьежности 
и за професора упражњене катецре мате

матике. Подноси и потребна сведочанства22 . 

(7) Стеван ФИЛИПОВИЋ, "ПОJI.Iо]=.ник Уч

редничества Србски ПештанскVi Новина". 

Ову молбу Попечитељство НИЈе примило 

непосредно, већ од Књажеског представни

ка, будуhи да је Филиповић исту упутио 

Књазу. Филиповиh је "мање Науке" завр

шио у Карловачкој гимназији, и више у 

Сегединском лицеју: филозофију _ .. у окви
ру које је слушао и положио у 1 IОД. мате
матику, а у другој архитектуру. Испит из 

правних наука положио ј е при Кечкемет

ској академији, а испит за званичног нота

ра код Славне краљевске табле. Бави се и 
књижевним пословима и већ ј е ТIУНИХ пет 

година "при Новинама Србским Народним 

Пештанским као Помоћник Учредничестваl '. 
Из приложених сведочанстава Вl-1ДИ се да 

је рођен у Руми 1819. ИЛИ 1820. год. и да 

Је математику слушао и положио на сту

дијама филозофије у Сегедину. Највеhи део 
молбе Филиповиh је посветио :истицању 

својих заслуга за ново полити"-rко стање у 

Србији: у одсуt.-ТВУ уредника Теодора Па

вловића он је у Новинама писао повољно о 

борби за "победу Правде и Закона над си
лом и самовољством" у Србији; о избору и 

потврди кнеза Александра први је јавност 

обавестио; а саопштења "лажна и неосно

вана оповргавати срећу имао". Позива се и 

на заслуге својих предака у ] устанку и 
жртве које су дали: његов дед но мајци, 

кнез Сима Марковић, био је ј еДdIf од првих 

Карађорђевих сарадника и по повратку из 

Русије погинуо је "од лукави непријатеља"; 

а отац његов, Стефан ФИЛИПОБиh, у исто 

време је "код Славног Вожда С!-,6ског ва

жна званија притјажавао и О'ГГiрављ.ао"2:1. 

3. 

Број учесника на КОНКУРСУ није био 

мали. Ако би се судило само пv томе, овај 

би се конкурс могао оценити као зрло успе-
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шан. Међутим, суштински гледано, конкурс 

је у целини био веома бледуњаg. Највеhи 

број учесника чинили су људи који су, 

истина, више или мање, испуњавали фор

мално, у погледу школских к:еаЈТификаци
ја, услове за расписана место24 , али који су 

еећ имали одређено занимање, иди који су 

веn измењали и ПО два занимаља у свом 

још увек младом животу и били спремни 
да то учине и сада ради примамљивог по

ложаја и добре плате, или и једног и дру

гог заједно . Мањи број међу учесницима 

ЧИНИЛИ су ОНИ који су тек изиш.г..11 ИЗ ШКQЛ

СКИХ клупа, или се спремали да из њих 

изиђу. И пада у очи да су баш ОНИ доцније 

заузели примерна места у јавном животу 

(Јосимовив, Матиh., Радивојевиh) . 

Но, ако се УСЛОВИ конкурса узму у сво

јој укупности - уз формалне школске ква-

Молба ЕМ'UAијаuа 
JoCU..ltOBUM (Беч, 10. IV 
1845) за .место професора 
..чате.м.атuке U архитектуре 
у Лuцеу.му ynyheua 
Поnечuтељству 

nросвештеnuја. 

Оригинал: Архив Србије, 
мпс 1845, Ф. II-19. 

~ .. 

La sollicitation d'EmHijan Josimovic, datee de V ienne te 10 av rit 1845, роит la fonction de profes
seur de mathematiques et d'architecture аи Lycee de Betgrade adressee аu Ministere de t'tduca

tion nationale. 

Archives natlonales de SerbIe, MPs 1845, F . ll- 19 . 

лификације и практична знањо. број 

кандидата који су могли доh.и У обзир, био 

је сасвим ограничен. У ужи избор могли су 

уhи једино Андреја Вуковиh. 11 Емилијан 
Јосимовиh . 

О Јосимовиhевом испуњавању конкурс

них услова данас можемо да судимо само 

посредно, без увида у сведочанства која је 

лриложио, јер су му она, као и другим кан

дидатима који су били у Београду, враћена 

почетком 1846. год.25 О Вуковиhевим , пак, 

можемо то чинити и непосредно, јер су све

дочанства остала уз његову молбу. 

Вуковиh је учио математику у 1 години 
филозофије. За другу годину . у кџјој је ма-
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тематика такође предавана, он није поднео 

сведочанство; а у његовим свеДО"-lанстви~а 

са технике математика се уопште не поми

ље. Отуда, Вуковићеве студије !\"ТDтематике 

пре чине утисак нечег недовршеног него 

једне заокружене целине. Сем тога, и сама 

Буковићева молба не оставља јак утисак. 

Она је преопширна, развучена, уопштена и 

у неким стварима неуверљива26 . Сушта су

протност Јосимовиhевој - која је јасна, 

концизна , одређена. Оно што ј е ЈОСИМОВИћ 

за себе много година касније наШ.iсао - да 

је само "сувопаран техничар"27 - јасно се 

види из његове прве молбе УПУћ(;:ие Прави

телству Србије. 



ПРЕЛАЗАК ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИЋА У СРБИЈУ 1845. 

4. 

Из аката се не ВИДИ како је текао рад 

на избору кандидата и када је тај избор 

.. ~:/.(;~(."' . ".' i/;~(,,:y v$rrгt{'. ,РIЏПIV /,:Д,/гr, 
-a:1;'(~~. 

извршен. Стиче се утисак да то пије одмах 

ни учињено, него тек када се ПlJиближио 
почетак ШКQлске године и када се нешто 

пре тога један ОД кандидата интересовао за 

решење по својој молби. 

Тај кандидат био је Јосимовић. Он се 

крајем ј уна обратио Попечитељству с пи

тањем како стоји ствар с његовом молбом, 

како би - уколико није примљен и ако га 

у томе случају Попечитељство не може "С 

кОјом другом" његовом "знању пристојном 

службом обдарити" - могао без закашње

ља тражити службу на другој страни, бу

дуh.и да ве за неколико дана заБр~~lИТИ сво

је студије28• 

Тек 10. августа Попечитељство је одго

ворило Јосимовиhу. Оно га је обавестила о 

одлуци да му "званије Професора Матема-

в' 

тике" под објављеним условима , . вручи" и 

позвало га да среди своје стваР;Ј и да од

мах крене на пут, како би најдаъе до 25. 
августа био у Београду29 . 

Акт Попечитељства није за 1 екао Ј оси

мовиhа у Бечу, јер он више није био "Ногег 

des Wasser- und Strassenbaues ат kais. 
kOnigl. polytechnischen Institute zu Wien" 
како је то у претходној молби наве03О 

већ у Пожуну (Братислави). СВРI.i.lивши сту

дије, он је, будуhи да је решеЈ-':'.е Попечи

тељства "нешто дуго изостало", био при

моран "код мађарске железнице хао Инжи

нер у службу ступити", и отпус'1.' :'lЗ те слу

жбе није могао добити док не заврши један 

рад који је започео. Прилажуhи и уверење 
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G овоме, Ј осимовиh. је обавестио Попечи

тељство да ће у Београду тек 2. ! fЛИ 3. сеп
тембра моnи бити и моли Попечитељство 

да то уважи31 • 

Изгледа да је Ј осимовиh СТИ.ЋО У Бео

град неколико дана касније од датума за 

који је најавио свој долазак. Ово се да за
кључити по томе што је ПопечитеЉС:ТЕО тек 

10. септембра започело службене радње 

око Јосимовив.еве професуре у .лицеуму. 

Тога дана Попечитељство је писало Одбору 
просвештенија да му УПУћује Јосимовив.а с 

препоруком да се Одбор у СМИСIУ тач. 2. 
свога "Устројенија увери о њеГОР '·IМ способ

ностима и знањима и да Поп~читељству 

поднесе мишљење да ли је Ј осимовиfi "до

стојан званије Професора Математике при 

Лицеуму одправљати"S2 . 

Из одговора Одбора ПРОСD(:штенија3З 

види се да је Јосимовиh личн.) предстао 

Одбору 11. септембра са 12 СВЕдочанстава 
која је својој молби био прило~ио34. Пре

гледом ових сведочанстава Одбор је кон

статовао: (1) да је кандидат ,;све скоро 

струке математични наука с великим успе

хом свршио, И притом практичн-3. у истим 

}ј.аукама искуства и вештине себи приба

вио"; (2) да се из тих сведочанстава није 
могло дознати да је кандидат "Гимназијал

не и Философиске науке слушао", а YlЭ кан

дидаТQВQГ усменог казивања Одбор се уве

рио да он те науке "ни једне ни д:?уге није 
учио". 

На основу онога што је KOHC~1·aTOBao под 

(1) Одбор је изразио мишљење да је канди
дат "себе за практичног земљемера пример

но преправио и успособио" и да он по гла
('у својих сведочанстава "заиста нелику и 

похвалну математичну искуствену способ

ност има, и да је ради тога за практичног 

земљемера сваке препоруке достојэн." . 

На основу онога што ј е констатовао под 

(2), Одбор је изразио мишљење да се то што 

r-; ' ) 

L,,/,;, ,,j:,, , Ј tщn;гm. ,гm;;: / 

! 

'~, 
/. f.~.,;,:/ · ; ;;;:~,,·//,·/./~/-4 ... 
. ~ 

Мољба Е.м.uљuјаnа JOCuAto6ulta (Бе-ч., 24. Vl 1845) уnуле1Ш Поnе-ч.uтеЉСТ6У nросвеште~·ltја по nи
тању добuјања катедре .м.ате..чатuке у Лuцеу~~у. 

Ори гинал: АрХIIВ Србије, мпс 1845. Ф. 11-19. 

La sоШсitаtiоn d 'EmHijan Josimovic, datee ае V i enne le 24 juin 1845, adressee аu MinisLere ае 
l'Ed·lLcati01~ nationale con cernant la place ае projesseur ае mat1t1:~matiques et d'architecture аu 

Lycee ае Belgrade. ..- ... 
Archives nationales d e SerbIe, MPs 1845, F' . II-19. 
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кандидат "Гимназијалне и ФИJIософиске 
науке!' није учио "са ДОСТОИНС'П:НЈМ Профе-

сора у највишем отечественом У (Јебном за

nеденију никако не слаже". Овакво мишље

ње Одбор је засновао на чл. 39. Устројенија 
јавног училишног наставлеНИЈа који је 

прописивао да професори ги:мн~з'!.tја и по

лугимназија "треба да су бар ФuJtоrофuске 
nауке с добрим ycnexo./tt свршuлuЩ\ као и 

да поред српског језика имају "знања јед 
пo~ од ученu језuка"36; па ако се такви 

услови постављају за професоре средњих 

школа, они се још пре морају постављати 

за професоре највише школе у Србији -
Лице ума. Лице са таквим недостацима, по 

уверењу Одбора, нити може ,.С:lушатеље 

философије с нужДним уваженије:\1 и успе

хом учити", нити би мог.ло "у ",;ословију 

професор ском" о питањима шко.т.:е "достој

но участвовати", а у случају потребе ни 

звање ректора отправљати, као ни вршити 

замену других професора која се потреба 

у Лицеуму, с обзиром на мали број профе

сора, "не редко" појављује. 

Основ за овакво уверење Одбор је нашао 

не само у томе што то "И calVi3 природа 

ствари види се зактеватиН, већ. и у чл. 49. 
'~{стројенија који изричито lI<:i.лаже "да 

Професори Лицеума не само у Једној науки 

способност имају, него да се у обште nау

кама и сnособnостu.ма одлu'К.ују tl37 • 

И У погледу "самог матемаТИ"1НОГ, свиде

телствама потвр"ђеног знања" КЗН,,\идатовог 

Одбор је сматрао за дужност да неизостав

но истакне да се "цељ политехничког заве

денија" у којем је кандидат ове науке слу

шао не слаже у свему "са це~ију научни 
заведенија, свеучилишта и Лицеја". ДОК се 

у првима "већма практично и искуствено 

знање тражи, и на полезне последице пази", 

у другима се "на против више научним, 

ум изображавајуhим путем и НаЧИНОМ ма-

~ ,л'f/7 /~1 ј;:х,т ,, - /4,/ ,;;- . 

/ 

;Ј 
' /: ",,,., / 

tJ / , . 
( 1( ".1 .. (> /' .. /.4;,. 

OaZOBOP Е.м.uл.uјаnа Јосu.м.овunа (Пожу'Н., 24. VIII 1845) па акт 'Кoj~(..м za је Поnе"tuтељство nро
свеште'Н.uја обавестuл.о о одл.уци да .му повери 'Катедру .м,ате.чатuке у Лuцеу.м.у. 

Оригинал: Архив Србнје, МПс 1845. Ф. П-19. 

Reponse d'EmiHjan Josimovic, datee de Pozsony (аиј . Bratistava) te 24 aout 1845, d 1a lettre рат 
~ачиеНе le Ministere de t' .E:ducation nationaLe Z'informe de sa decision de Zui confier la chaire de 

mathematiques аи Lycee de Betgrade. 
Archtves nationales de Serble, MPs 1845, F. II- 19. 
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тематичне истине по најдубљим основама 

испитују и силогистически ДОКdзују". Са

rласно томе и знање математике тако доби

јено не може бити истоветно, пе1'О разли

чито: у првим школама "више 'Iехнично", 

у другим "више философично" и "по овој 
разлики да је и за различно упuтребленије 

определено". 

Преко оваквог мишљења Одбuра просве

штенија и разлога на којима се ОНО засни

вало, Попечитељство просвештенија је пре

шло, Али, не ћугке, Тога ИСТОI' данаl 12. 
септембра, Попечитељство је поднело Кња

зу пред ставку , тражеhи одобрење да се Ј 0-
симовиh под условима изнетим у тексту 

конкурса прими "за одправљање дужности 

Професора Математике" у Лицсуму38. 

У тој представци ПопечитеЉСТ:!30 је нај
пре изнела разлоге због којих се lьегов из

бор задржао на Ј осимовиhу. Од свих који 

су се за ову службу пријавиЛЈ'; "Попечи

тељству најспособнии бити видио се Емил 

Јосимовив, кои је по свидетелства:\'1:а своима 

:не само као Инџинир дуже време практич

но радио, него је и вишу Математику У По

лутехничком39 заведенију Бечком с добрим 

успехом свршио" . 

Попечитељство је затим изнело да се у 

вези са Јосимовиhевим пријемом у службу 

обратило, у складу са постојеhим прописи
ма, и Одбору просвештенија ,,1{IJ:.x је мне

чије своје Попечитељству поднео, да је по

менути Емил Јосимовиh све струке матема

тични наука с великим успехом свршио, но 

да не би достојан био званије Професора 

при Лицеуму одправљати по томе, што он 

остале више науке није свршио, и што је 

он и Математику више са стране искуства, 

него путем силогистическим, ИС1'ражујувим 

истине Математическе по најдубљим осно

вима учио". 

Најзад, Попечитељство даје разлоге 

због којих није могло уважити ово мишље
ње Одбора: ,,1 во по томе, што се Е!Ч Један 

од други кандидата није јавио, КОИ би ово

лика знања и вештине у Математики при

тјажавао, 2, Што је код нас баш та једна 
прека нужда, да сваки ЧИНОВНИК знања 

Геометрије практичне има, по ком би до

годити се МОГУЋе предмете разсмотрити и 

сватити мого; по чему је особит() нуждно, 

да младеж с те стране Математик}' учи. 

3, Што би се овакав Професор мого и сам, 
особито у време одмора при ПОсловима 
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Правителственим с ползом употребити, но 
!.'ШОГО више, што би наше ВОЈнике прак

тичном мерењу обучавати мого . нити ће 

нуждно бити друго за то лице траяi.ИТИ. 4, 
Ј11то друге више науке зависе истина од 
Математике, но Математика је по себи и за 
себе самостална, нити потребу је од други 

помови и содејствија; и 5, На после,:Ј,~К, што 
се исти Јосимовић и по смислу Јоре имено
Еате Височајше Уредбе само на Т'одину при

l\Ja, по истеченију које може му се служба, 

ако се Qчекивани успех не покаже, одка

зати, нити он осим плате икаква друга 

преимуhства Србског Чиновника добија". 

Септембр~ 18. Књаз ј е одобрио "да се 
Емил Ј ОСИМОВИЋ за одправљање дужности 
Професора Математике у ЛицеУ;\IУ нашем, 

под условиј ама изложеним у И~ТОМЕ' пред

ставленију прими".40 

Септембра 19, одмах по пријему овога 

акта, Попечитељство просвеШТЕ:нија за

кључило је "у име Правителства Србског" 
уговор с Јосимовиhем. Уговор има свега 

три тачке . Попечитељство ПРОl.:вештенија 

прима, по одобрењу Књаза, ЕмУ.ла Јосимо

виhа да отправља дужности професора ма

тематике при Лицеуму уз годишњу плату 

од 600 талира "коју ће подобно осталим 
Чиновницима примати" (тач. 1). Јосимо

виh узима на себе те дужности и "обеhава 

се не само Математику и Архитектуру по 

постојеhем училиштном: Редоставу точно, 

Јавностно и прилежно учеНИIIима своима 

предавати, но и иначе свим налозима По

печитељства Просвештенија у смотренију 

училишта изданим, по свим точкама соо

бражавати се" (тач. 2). Обе стране имају 

право да уговор откажу концеr..т школске 

године, увек на три месеца УНапред (тач
ка 3):11 

Истога дана Јосимовић Је упућен Рек

торату Лицеума с препоруком да га у ду

жност професора уведе42 • А нешто касније 

о Јосимовиhевом постављењу 06авештена 

је и Главна контрола43 . 

Тако је Емилијан Јосимовиfi започео 
своје службовање у Србији. 

5. 

На питању да ли је Јосимопиh "досто
јан званије Професора Математике при 
Лицеуму одправљати" Одбор просвештени-
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ја и Попечитељство просвештенија рази

шли су се у мишљењу. 

Своје мишљење Одбор је ИЗ';iОЖИО на 

коректан начин, веома логично ~ заснова

но на начелним разлозима које је, ако се 

жели бити објективан, тешко оспорити. 

Одбору се, строго гледано, нема шта заме

рити. Па чак ни у оној тачки к.:>.да је пу

тем аналогије тумачио услове за стицање 

стране Попечитељству се не 

шта приговорити. Међутим, 

би имало 

Попечитељ-

ству се мора приговорити што је томе сво

ме становишту у конкретном СЛУ4ё.ју, у 

питању ЈОСИМОВИЋевог постављења, при

бавила санкцију с највишег места мимо за

коном прописане процедуре. 

Одбор просвештенија устаНОВ.r:ьеи је са 

задатком да Попеч:итељству прuсвештенија 

Акт Књаза Србије (BNg 1492, 18. IX 1845) 'КојУ.љ даје Ca'lJtaCnOCT да се Јосимовиn под yzoso
ро..ч nри..чu за професора .математике у Лицеу.му. 

Оригинал; Архив Срби.iе, МПс 1845, Ф. II-19. 

Acte du Prince de Serble (VNg 1492 du 18 septembre 1845) donnant son accord а La noтination de 
Josimovic сотте projesseur contractueL аu Lyc6e de Betgrade. 

Archives natiQnales de Serbie, мр::; 1845, F. II-19. 

професуре у Лицеуму. Ти услови били су 

у законском пропису недореченн и непре

цизни44 • 
Противразлози Попечитељства не поби

јају у основи ни један од разлога на који

ма је Одбор засновао своје мишљење. Они, 

у ствари, представљају један другачији 

приступ самом питању, условљен на пр

вом месту практичним потребама. С те 

даје мишљење о свим важнијим llредмети

ма који спадају у надлежност 110печитељ

ства. То је био колегијумски ОРГаН састав

љен од девет чланова које је постављао 

Књаз на предлог ПопечитеЉСТВ<1. Иако је 

Одбор стајао .. у подручности" Попечитељ
ства, интенција законодавца била је да Од

бор у свом раду буде што неЗa:i:шснији од 
Попечитељства. Тако, чланови О;.~бора мо-
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рали су бити "изван персонала попечитељ

ства просвештенија" (§ 3); а ако се мишље
ље Попечитељства не би слагало с мишље
њем Одбора, коначну реч није ИI\IaЛО По

печитељство већ Књаз, с тим Ш'l О је пре 

тога сам предмет морао још једном да про

ђе кроз седницу Одбора". 

О овом последњем говори § 7 ~'CTpoje
нија: ,,3акључења одбора, која получе 0-
добрење попечитељства просвеЕIтенија, 

издаваће се и извршаваће се ОД имена и

стог попечитељства, као и остаЈ.:а дела у 

круг дјејателности његове спадајуliа . У ко

јима пак случај има попечитељство не на

ђе за добро, мнење одбора увањити, ту ће 

своје неодобрење са изложењем lIобуђења 
одбору сообштити; но у случају, ако се и 

по сообштењу овог неодобрења мнење од

бора са мнењем попечитељства у чему не 

СЛОЖИ, онда ће попечитељство предмет та

кови заједно са својима и отбора 11Обуђе

њама представити књазу ради кон<;>чног у 

ствари решењаЩ6 . 

Пропис који смо навели потпуно је ја

сан и не оставља никакву сумњу О томе да 

је Попечитељство било дужна да своје пра

тивразлоге достави прво Одбору и саслуша 

још једном његово мишљење, па .тек онда, 

уколико би несагласност и даље остала, да 

се обрати Књазу. Уместо OBOrd., Попечи
тељство се одмах обраћа Књазу и тиме Од

бор заобилази. 

О разлозима за овакав свој поступак 

Попечитељство у својој представци Књазу 

није ништа рекло, - као да би т·акав по

ступак био нормалан и потпуно у складу 

са законом. А акт Одбора којим Је по Јоси

мовиh.евом увођењу у дужност тражено 

06јашњење "које је обстојатеЛСТDQ изврше
нију преднаведеног члена височајше уред

бе на путу стајало"47, - ПопеЧИ'l'ељство је 

једноставно оставило без одговора48. 

Мало је вероватно да је све ово само 

једна случајност и да би ПОГЈ:считељство 

смело на овакав начин да се о.z::,н()си и пре

ма једном изричитом законском наређењу 

и према једном тако високом телу, као што 

је Одбор просвештенија, да за то нису по

стојали неки виши разлози о r:ојима или 

није вођена преписка уопште, КТО:И: ако је 

и вођена, она је ишла мимо реДОЕне архиве 

Попечитељства. 

Ти виши разлози најмање су могли би

ти везани за личност Емилијана Ј осимови-

48 

па или било кога од других кандидата. Они 
су се МОГЛИ тицати само неке ли'1.ности ко

ја је у уставобранитељ ском режиму имала 

висок положај. А баш таква једыа личност 

показала је у тим данима претензије да 

заузме упражњену лицејску ка'гедру мате

матике и архитектуре. 

Септембра 16, у Бреме када поступак за 
попуну упражњене катедре jor..r.;: није био 

окончан, Попечитељство просвештениј а 

примило је још једну молбу за то место. 

Подносилац те молбе био је Атf:tнасије Ни

колиh., "Началник Полиц. EKO!~. одд. По
печит. БНУТр . дела" . Николиh. Је 'гри школ

ске године, од 1839. до 1842, пр~давао ма
тематику у Лицеуму, а онда га је, 1842, 
Правителство "благоволело" са "катедре 
узети" и поставити на садашњу дужност . 

Истичуh.и да је математику предавао "са 

пожеланим успехом" - о чему сведоче у 

тим годинама "чињени испити" - И да осе

ћа "ПОЗИБ, да ће роду и отечсству више 

ползе принети као Професор Математике", 

Николиh. моли Попечитељство да му пове
ри ту катедру49. 

Једна околност давала Је Николиh.евој 

молби посебну димензију: НИКО.ll1Ћ је био 
члан Одбора просвештенија(Ј: О Овај моменат 

отвара, сасвим природно, питање: није ЛИ, 

можда, негативно мишљење Одбора про

свештенија о Јосимовиh.евој достuјности за 

место професора Лицеума било инспириса

но личним разлозима, да би се ОТВОРИО пут 

Николиh.евом постављењу на тn :'-.~eCTO? 

Стоји, несумњиво, чињеница да f":Be оне 

замерке које је Одбор ставио Јосимовиhу 

не би постојале у Николиh.евом случају. 

Николић је завршио гимназију и слушао 

филозофију, а бавио се и књижевним ра
дом"'. Међутим, из тога се још не :-.1Оже из

водити закључак о неким задњим намера

ма Одбора при давању мишљења О Јосимо
ilиhевој достојности. 3амеркама које је ста

вио Одбор, не може се уопште С~lОрити на

челност. Сем тога, Одбор је био колегијум

еко тело састављено од девет чланова52 . 

Мало је вероватно да би НИКОЈшtl, ако је 
уопште и утицао на члан ове Одоора, мо

гао да утиче баш на све чланове. Јер, ми

шљење Одбора било је, како можемо за

кључити, једногласн053 • Николиh . .за то чак 
није био ни способан. Он је, како га опису

је један савременик, био "у ЖИВ01'У У опће 

мало дружеван" и "није био у,чешан да 
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придобије људе за се и за своје намере"М. 

Његова молба, строго гледано, није била на 

месту, и тачно се уклапа у lbCTOllY од са
временика уочену особину: да г. ије "имао 

среће у процени прилика и услоuа"IН" 

Положај који је Николић таДа заузи

мао, био је с гледишта државне ХИјерархи

је и власти врло висок, али и скопчан 

С МНОГИМ напорима и непријатностима. У 

односу на такво место, положај арофесора 

Лицеума представљао је мирну ::ТУКУ која 

обезбеђује далеко спокојнији СБзкодневни 

живот. Николиhу - који је био "за чудо 

вредан у сваком послу, и издр ... ;~љив ма у 
каком терету да je1 C,56 - сам по('зо и није 

био тако напоран, али уз њега су, с обзи

ром на место, ишле и бројне тр:sавице и не

пријатности, За оних неколико месеци, од 

фебруара до јуна, када је уз 'Ре;:,овну ду

жност предавао и математику у Лицеуму, 

Николиl\ је био у непосредној прилици да 

те две службе упоређује. И да једног дана , 

после неких доживљених и преаивљених 

непријатности које су прешле уобичајену 

меру, за жели то мирно и СПОКОјНО место 

професора Лицеума . 

Николић, како бележи исти савременик, 

ну служби, према старијима био је послу

шан као војник"; није био чоьек који се 

"одликовао далеким видиком", а.дИ је увек 

био "неуморни радник, и човек ~Ј1СТИХ на

мера. Под контролом просвеhена , широка 

држаВНИЧКОI'З ума, НИКОЛИћ би био извр

шилац који се не би могао Дt>БОЉНО пла
тити"57. 

Такав човек био је Гарашанину од о

громне помоhи, скоро незаменљив, и он му 

се, извесно, није испуштао из pecopa:lS. До
знавши за Николићеву намеру да поднесе 
молбу за прелазак у Лицеум, Гарашанин 

је, мора бити, предузео све да Т() осујети. 

Уместо одвраћања и убеђивања l~ директ

ног одрицања давања сагласности, коју је, 

можда, некад чак и обеhао, ИЗl'еСЂО је да 

се Гарашанину учинио СИГУРНУЈјим пут да 

се то место професора Лицеума Ш'ГО пре по
пуни и Николиhева молба самни тим учи

ни беспредмеТНОl\1. 

Отуда и она примерна ажурнv(;т, да не 

кажемо ужурбаност , да се КЊ<iЗј' што пре 

поднесе предлог за Ј осимовиhеву професу

ру: 12. септембра Попечитељств,) је прими

ло мишљење Одбора , и веn истога дана са

ставља и доставља Кљазу преДЛ(ЈГ за Јо-

симовиhа. Отуда и оно заобилажење Одбо
ра просвештенија да се поново изрази о 

Јосимовиhевој достојности. Јер, да је тај 

пут поштован, прошло би још наЈмање се

дам дана69 , а тиме би се и Николиhева 

молба морала узети у обзир пре доставља

ња предлога Књазу. Овако, добијањем. IIВИ 

сочајше" сагласности за Јосимовиhеву про

фесуру, отпало је све: и одговор Попе чи

тељства внутрењи дела на акт Попечитељ

ства просвештенија којим је траж~на, фор

ме ради, претходна сагласност на Николи

ћеву молбу60; и одговор Попе 'штељства 

просвештенија на саму Николиhеву мол

бу6t. И једно и друго постало је беспред
метно када је Попечитељство просвеште

нија 19. септембра примило акт I.3.NQ 1492 
од 18. септембра 1845. године62 , 

Износеhи све то, далеко смо ~: {Јд поми

сли да је Јосимовиh постао профозсор ма

тематике у Лицеум:у само зато да би се 

спречио Николићев долазак на то место, 

'1 ачније: његов одлазак из Попе~lИтеЉСТDа 

внутрењи дела. Напротив, стоје сви они 

разлози који су определили Попечитељство 

да Књазу предложи Јосимовића. Процене 

к.оје су тада изнесене о њеГОЩ.l Ј А будуhем 

раду, показале су се сасвим оправдане. Јо

симовиhеll рад текао је по њима као по не

ком унапред виђеном путу. А заслуга за то 

припада на првом месту Јовану Стерији 

Поповиhу који је тада, у ствари, руководио 

Попечитељством просвештенијаН;Ј. И којJl 

је тиме дао још један допринос _.- не мали, 

веn. значајан - развоју просвете и културе 

~/ Обновљеној Србији. 

6. 

Архивска грађа , коришhена у I)ЛОЈ\1е ра

ду, пружа и извесне податке за Јосимови

heBY биографију другачије од (Ч~НХ за које 

се до сада знало. То се на првor.! месту од

носи на годину Ј осимовићевог роt)ења, а -
затим, на његово школова:ње и службо

вање. 

М. Ћ. Милиn'евиh наводи да је .] осимо

Биh рођен 1823. годинеt,;4 и тај податак при
хваћен је од свих који су ДОЦНИЈе писали о 

Јосимовиhу. Питањем ~еРОДОСТОјвости ово

га податка бавила се једино Ди~нcl Ћуриh

-Замало. Полазећи од тога које је све шко

ле Ј осимовиh свршио и шта је радио ДО 
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преласка у Србију 1845. године, она је из

разила мишљење да "нам се не чини веро

ватним да је човек са двадесет и две годи

не толико ствари научио и урадио, па би

смо морали претпоставити да је нешто ста

рији. Међутим, са сигурним податком да 

је 1831. године тек пошао у основну школу, 

можемо једино претпоставити Д~ је мла

ђи"65. Основ за овакво резоноваље је у кон

статацији да је у то време ШКО:IOвање на 

свим ступњевима било краfiе. А полазна 

тачка је архивски докуменат: молба поруч

ника Ј осимовића упуfiена преКi' Карансе

бешке чете "да његов син Емилијан буде 

примљен у основну (N ormal) школу". За

кључак је аутора да "овде на неки начин 

наилазимо и на потврду о години Емилија
новог рођења, ако претпоставимо да је тек 

са осам година пошао у основну школу"66. 

Насупрот овоме стоји податак који је 

.Јосимовиh написао у својој мол(.и од 10. а
прила 1845: ,,24 године стар"67. Треба од

мах рећи да овај податак не г..ротивречи 

оном архивском податку из Н: .11. године: 

молби поручника Ј осимовиfiа да његов син 

Емилијан буде примљен у Normalschule. 
Штавише, овај други податак ilотврђуј е 

први. 

Normalschule није била основна школа 
у обичном смислу, већ највиш:r с.тепен у 

систему основног образовања који је уве

.ла Мариј а Терезиј а 1774. својим актом 

Allgemeine Schulordnung [иг die Deutschen 
Normal- Haupt- und Trivialschulen in der 
samtlichen К. К. Erblandern68• На основу 

ове школске уредбе у Аустрији су уведене 

три врсте основних школа : тривијалне, 

г.лавне и нормалне. Тривијална ш.кола уве

дена ј е по свим паланкама и се;111ма; глав

на школа у сваком окружном :,i.eCTY; а у 

свакој покрајини, у седишту п::колске ко

мисиј е, основана ј е нормална школа. Три

вијалне школе имале су један и~.,.и два раз

реда и у њима ј е деци од 6 дс 12 година 

предавана елементарна писмсност: чита

ње, писање, четири рачунске рс.дње. Они 

који после завршене ТрИВИЈалне школе не 

би одлазили на даље школоваI-Ьf> похађали 

су до своје двадесете годинЕ.: пофторну 

IUКОЛУ, два часа недељно. У главној школи 

предавани су, поред читања, пи~ања и ра

чуна, још и: основи лат~нског језика, гео

rрафиј а, историј а, цртање, геометрија, го

сподарство и вежбање у писменим састави-
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ма. У нормалној школи преданаЈЈИ су на 
шир ој основи предмети главне школе и 

нормалан метод будуhим учитељнма.68 

Из овога се јасно види да нормалне 

школе нису биле основне школе у буквал

ном смислу, већ једна посебна Bp(~Ta школа 

основног образовања, сличних нашим гра

ђанским школама између два рата . 7О А за
тим, да Јосимовиh није могао И Ј~ати само 

осам година када је поднесен а MO.jlQa за ње

тов пријем у Normalschule71 • Он је тада, 
1831, морао имати најмање десет година. А 
то значи: да је рођен 1821. године, или 

можда чак и крајем 1820, - што излази и 

из податка у његовој молби од 10. IV 1845: 
,,24 године стар". 

Истини за вољу треба рећи да ће и по

датак да је Јосимовиh рођен 1823. године 

потицати од њега самога . Биографски по

даци које је објавио М. Ћ. МИЛИћ€>виh72 из
весно потичу од самог Ј осимовића. По пре

цизним датумима о кретању у служби, а и 

по стилу - ОН ни најмање не ОПQмиње на 

Милиhевиhев - очигледно је Д:l су ТИ по

даци преузети дословно из неке .Ј осимови

ћеве аутобиографске белешке писане у 

треn'ем лицу, у позним годинама73. Немај у

h.и у својим документима крштеницу, а већ 

у животном добу када памhење није са

свим свеже, Ј осимовиh је ту ставио годину 

1823, без икаквог ближег датума. И пода

так о Ј осимовиhевим годинама унет у књи

гу за уписивање умрлих - да је умро у 76. 
години74 - указује да је морао бити РОђен 
пре 1823. Тај податак није, извесно, став

љен ни случајно, ни напамет ; он се покла

па с податком да је Јосимовић 1845. био 

,,24 године стар". 

Податак из Јосимовиhеве биографиј е да 

је "философију" свршио у Вечу76 у опре

ци је са извештај ем Одбора просвештенија 

о Јосимовиhевој достојности за професора 

Лицеума . У том документу изричито стоји 

да из Ј осимовиhевих "свидетелства није се 
могло Дознати , да је он Гимназијалне и 

Философиске науке слушао, као што се и 

из устменог његовог казивања уверио Од

бор, да ни једне ни друге није учио"76. 

Не можемо ни замислити, а још мање 

претпоставити, да је Одбор просвештенија 

могао себи дозволити да у званичном акту 

овако нешто изнесе, ако то стварно није 

тако и било. Као што не видимо ни шта би 

.тосимовиhа руководило да себи , пошто је 
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завршиt)" службеничку каријеру, припису

је шкоду за коју је сам на почетку те ка
ријере изјавио да је није ни учио. 

Податак је и сувише крупан да бисмо 

могли претпоставити да је у питању оби
чан lapsus. Могућне су, по нашем уререњу, 
три алтернативе. Или да је Јосимовиh, на

водећи податке о свом школовању, имао у 

ВИДУ наш систем високог школства у вре

ме када је то писао - на Филозофском фа
култету Велике школе училе су се и при

родно-математичке науке - па своје шко

ловање пренео на тај систем. Или да је Ј 0 -

симовиh, видевши које све замерке Одбор 

просвештенија ставља у погледу његове 

достојности за професора Лицеума и желе
hи да се од тих замерки обезбеди у будуh

ности, када се буде поставило питање стал

не r.tрофесуре у Лицеуму, накнадно завр

шио; " "философију" у Бечу. Или, наЈЗад, да 
јг пЬдатак о завршеној "философијиН у 
Бечу последица квалитативних поремеhаја 

Ј осиi.ювићевог памhења - појава које ни
су ретке у годинама у којима је Ј осимовиh 

био када је ово писао. Без претензија да 

дамо и коначан одговор - податак да је 

Јосимовиh завршио "философију" у Бечу 
остаје отворен, док се не обаве истражива

ња по архивама бечких високих школа то

га времена. - нама се чини да ће бити у 

питању баш овај последњи случај , јер на 

то упуhује још један податак из те Ј ОСИМО

виhеве аутобиографске скице. 

Подацима из Јосимовиnеве биографије: 

да је године 1851. августа 16, "постављен за 
редовног професора лицеја", а године 1854, 
децембра 8, "за редовног професора арти
Jlеријске школе (војне академије)"77, бави

.т.:а се д . Ћуриh-Замоло и на основу архив

ске rрађе Лицеума дошла до закључка да 

"сигурно, није тачно" да је Ј осимовиh 

н1851. године постављен за редовног про-

7' 

фесора Лицеја"78. Грађа коју смо користи

ли, пружа и конкретан доказ за то. 

На концепту уговора који је Попечи

тељство просвештенија закључило 19. сеп
тембра 1845. с Ј осимовиhем "да дужност и 

Професора Математике при Лицеуму од

правља" стављена је доцније следећа слу

жбена белешка: "Премештајем Емилија Јо
симовиhа за Професора у војену Академи

ју, оригинални су уговори 060И страна уни

штожени. 25. Августа 85L у Београду. Си
ма П. Петровиh Канцел. Попеч. Просве

штенијаН79 • Из овога се јасно види да "го

дине 1851, августа 16" Јоси.мовић није по
стављен "за редовног професора лицеја" -
јер, да је постављен, онда би то био основ 

да се уговори пониште - већ само преме

штен, у својству које је имао - под угово

ром, "за Професора у војену Академију". 

Јосимовић је, имајуhи докуменат у рука

ма, навео тачан датум, али не и оно на шта 

се тај датум односи. Ово нас, уз податак о 

завршеној "философији
Ц 

у Бечу, учвршhу
је у уверењу да је код Јосимовиh.а у поз

ним годинама , када је писао ту своју ауто

биографску скицу, морало ДОВИ до квали

тативних поремећаја у памћењу. 

Нај зад, документи нам пружају и пода

так када је Јосимовиh завршио "инџинир

ске науке"80. То је - као што се у послед

ње време и претпостављало8 1 - било јуна 

1845. Тачније, крајем јуна 1845, када је Јо

симовић на Политехници у Бечу ПОJlОЖИО 

и последње испите: хидраулику и техноло

гију. И тиме престао бити »Н6гег des Was
ser- und Strassenbaues ат kais. k6nigl. ро
lytecnischen Institute zu Wien «82. Овим је 

настао нови период у животу Емилијана 

Јосимовиhа везан, ако изузмемо она два 

месеца службе у Пожуну непосредно по за

вршеним студијама , искључиво за Београд 

и Србију. 
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33 АС, МПс 1845, Ф. П-19: одбор просве

штенија, N2 зо, 12. ЈХ 1845 - ПП, ПN2 1158, 
12. ЈХ 1845. Акт су потписали Димитрије Иса
иловић, председник Одбора, и Исидор Стоја
новиh, члан Одбора "у препјатству Деловоди
теља". Акт је писан руком Исидора Стојано
виhа. 

34 У молби од 10. JV 1845 (в. нап. 17) Јоси
мовиh пише да прилаже шест сведочанстава, 

али се по ознакама сведочанстава види да је 
ово грешка и да их је било седам. Тај број -
седам, наводи се и у потврди о пријему сведо
чанстава од 11. Ј 1846 (в. нап. 17). Ово указује 
да је Јосимовиh поднео на увид Одбору још 
пет сведочанстава, вероватно о завршеном 

школовању и службовању, и да их није ни 
предавао Попечитељству. 

35 Истакнуте речи истакнуте су и у ори-

гиналу. 

::16 Истакнуте речи истакнуте су и у ори-

гиналу. 

" Истакнуте речи истакнуте су и у ори-
гиналу. 

38 АС, МПС 1845, Ф. П-19: ПП, ПN, 1158, 
12. ЈХ 1845 ~ Књазу, концепт. Акт је истога 
дана и експедован. 

39 Ово је очевидан lapsus; треба да стоји: 
Политехничком. 

40 АС, МПс 1845, Ф. П-19: Књаз, BN2 1492, 
18. IХ 1845 - пп, ПN2 1178, 19. IХ 1845. 

41 АС, МПс 1845, Ф. П-19: ПП, К ПN2 1178, 
19. ЈХ 1845, концепт. 

" АС. МПс 1845, Ф. П-19: пп, ПN, 1178, 
19. IХ 1845 - Ректорату Лицеума. концепт. 

43 АС, МПс 1845, Ф. II-19: ПП, ПN2 1178, 
3. Х 1845 - Главној контроли, концепт. 

44 ДОК је чл. З9. Устројенија јавног учи
лиштног наставленија од 23. ЈХ 1844. пропи
сивао: "Да ко у гимназији или полугимнази-

јама званије професорско добити може, треба 
да је бар философијске науке с добрим успе
хом свршио, да осим српскога и други који од 

учених језика зна, а онај нарочито, који би 
као науку предавао, и да је примерног вла

дања", - дотле је чл. 49. који се односи на 
професоре Лицеума, прописивао: , _ Као што је 
определеније овога заведенија, да се у њему 
више науке предају, тако се изискује, да се 
професори такови бирају и постављају, који 
се како наукама и способностима, тако и до

брим наравима и примерним владанијем од
ликују." (Зборник закона и уредаба и уредбе
ни указа иэданих у Књажеству Срб:ији (од 

априла 1840. до конца децембра 1844. год.) П, 
Београд 1880, 253~254, 259. Ово је поновљено 
издање - оригинално је из 1845 ~ и у њему 
су текстови транскрибовани Вуковом азбуком.) 

45 "Устројеније от60ра просвештенија од 
3. VП 1845 (Зборник закона и уредаба и уред
бених указа изданих у Књажеству Србији од 
1. јануара 1845. до конца декембра 1846 (са при
бавленијем неки старији) IП, Београд 1872, 90, 
92-94. ~ Ово је поновљено издаље, оригинал
но је из 1847, и у њему су текстови транскри
бовани Вуковом азбуком). 

46 В. нап. 45. 

47 АС. МПс 1845, Ф. II-19: Одбор просве
штенија, N2 45, 26. IХ 1845 - ПП, ПN~ 1221, 
26. IХ 1845. 

48 Таквог одговора у актима нема, нити се 

из регистра и деловодног протокола ПП за 

1845. види да га је било. 

49 АС, МПс 1845, Ф. II-l9': Атанасије Нико
лиh, Београд, 16. ЈХ 1845 - ПП, ПN!! 1169, 
17. IХ 1845. 

50 В. нап. 52. 

51 М. Ћ. Милиhевиfi, иав. дело, 431--433. 

52 На предлог Попечитељства просвеwте
нија, Књаз је указом BN2 1026 од 28. "'II 1845. 
поставио за чланове Одбора просвештенија: 

Гаврила Поповића, "Архимандрита Враћев
шничког и Члена Архидијецелане Консисто

рије"; Димитрија Исаиловића, "Надзиратсља 
Гимназијални "Училишта"; Атанасија Николи
ћа, "Началника Полицајно-Економическог оде
ленија Попечитељства Внутрењи Дела"; Петра 

Радовановиhа, "Главног "Управитеља основни 
Училишта"; Исидора Стојановиhв, "Професора 
при Лицеуму"; Василија Лазиhа, "Цензора 
књига"; Сергија Николиhа и Јанка Шафари
ка, "Професоре при Лицеуму"; Милована Спа
сиhа, , .Главног Управитеља основни Учили
шта" (Србске новине, Београд, 1845. VПI 1: 
Зван.u·ч:не Вести). 

.53 § 5. Устројенија отбора просвеwтенија: 
"Закљученија ће се чинити свагда по више
ству гласова; но у случају разногласија и на 
захтевање поједини членова прилагаће се к 
закљученију и посебна мнеиија свакога чле

па." (в. нап. 45). 
54 М. Ћ. Милићевић, иав. дело, 433. 
55 М. Ћ. Милићевиh, иав. дело, 433. 
56 М. Ћ. Милиhевиh , иав. дело, 4ЗЗ. 
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57 М. Ћ. Милиh.евиh., нав. дело, 433. 
58 Илија Гарашанин налазио се на челу 

Попечитељства внутрењи дела од 7. VIII 1843. 
до 13. IX 1852 (Јаша Продановиh, Министар
ство Унутрашњих Послова, НЕСХС 11, Загреб 
[1927]. 824). Пре тога, од 25. Х 1842, Гараwанин 
је био помоh.ник попечитеља внутрењи дела 
(М. Ћ. Милиhевиh, иав. дело, 95). Николиh је 
остао у Попечитељству внутрењи дела и по

сле Гарашаниновог одласка из овога ресора, 
све до Светоандрејске скупштине (М. Ћ. Ми

лиhевиh., нав. дело, 432). 
59 Према 'Устројенију (§ 8) Одбор просве

wтенија држао је редовне седнице једном у не
дељи, али је, према потреби, или по препоруци 
Попечитељства седнице могао држати и чешhе 

(в. нап. 44). 
60 АС, МПс 1845, Ф, II-19 : ПП, П.N'~ 1169, 

17. IX 1845 - ПВд, концепт. 

6 1 у актима се не налазе ти одговори, нити 

се из регистра и деловодног протокола ПП за 

1845. види да их је било. 
'62 В. нап. 40. 

' . 63 Скоро сви концепти аката у вези с по

руњавањем катедре математике у Лицеуму 
после смрти Симеона Прице писани су руком 
Јована Стерије Поповиhа. Изузетак чине само 
два-три, чисто административиоr карактера, 

која је писао Сима Протиh (в. нап. 42. 43, 60). 
'У то време попечитељ просвештенија био је 
Паун Јанковиh. Баh.а (Јаша Продановиh, Мини
старство Просвете 'lt Црквених Послова, НЕСХС 
11, Загреб [1927], 815). Но, како је он једновре
мено био и попечитељ правосудија (Јаша Про
дановиh, Министарство Правде, НЕСХС П, За
греб [1927], 812), највеhи део терета ВОђења по
слова Попечитељства просвештенија падао је 
на Ј. С. Поповиhа као начелника. 

6~ М. Ћ . Милиhевиh, Додатак По.w.е1tuКУ од 
1888, Чупиhева задужбина 45, Београд, 1901, 68. 

66 Дивна Ћуриh-Замоло, Прилоz 6uоzрафи
ји E.w.u.aujaHa Jocu.w.osuna, Годишњак града 
Београда XXIII . 1976, 146. 

66 Д. Ћуриh.-Замоло, нав. дело, 145- 146. 
67 В. нап. 17 . 
68 Димитрије Кириловић, Српске осuовuе 

школе у Војводини у 18. веку (1740-1780) -
Прилози, Историјско друштво у НОВОМ Саду, 
Посебна издања 1, Сремски Карловци, 1929, 21. 

~9 Д. Кириловиh, иав. дело, 21-22. 
70 Ј. Безјак, школе у СХС, Словенач:х:а . 

Основне Ш., НЕСХС IV, Загреб, 1929, 1016. 
71 Изложени систем основног образоваља, 

уведен 1774, важио је у Аустрији и 1831. год. 
(Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie ftir die 
gebildeten Stande. (Conversations-Lexikon.) VIП, 
F. А. Brockhau::>, Leipzig 1835, 194: Cstreich). 

72 М. Ћ. Милиhевиh, нав. .цело, 6Џ:-69. И 
Д. Ћуриfi-Замоло, иав. дело, 146, сличног је 
мишљења: да је М. Ћ. Милиh.еВИh. податке до
био од Јосимовиhа. 
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73 Јосимовиhева биографија слична оној у 
Милићевиnевом Додат'Ку По.w.енuку од 1888, об
јављена је поводом Јосимовиhеве смрти у Го
дишњаку Српске краљевске академије XI, 
1897, Београд 189'9, 87-89. Не бисмо се могли 
сложити С мишљењем Д. Ћуриh-Замоло, нав. 

дело, 143, да је и ову биографију "свакако ... 
саставио М. Ћ. Милиhевиh , пошто је скоро 
идентичиа" са оном у његовом Додат'К.у По.м.е

ни'К.у. ПО стилу се види да те две биографије 
није писало исто лице. Биографија у Годи
шњаку СКА објављена је у оквиру Извештаја 
71редседнuштва Акаде.кије О њеz ово.w. раду у 
nрошлој 1897 zод. и њу је, као и сам Извештај, 
саставио секретар Академије Јован М. Жујо

вић. Сличност међу овим биографијама дола
зи отуда што су и једна и друга састављене на 
основу истог извора: аутобиографске белешке 
коју је написао сам Јосимовиh у трећем лицу, 
највероватније поводом прославе педесетого

дишњице Велике школе (1889). На ово упуhу
је чињеница да је у говору ректора Светомира 
Николајевиhа поводом те прославе за Јосимо
ВИћа изнето да је био професор Лицеума од 
септембра 1845. до децембра 1854 (Светомир 
Николајевиh, Краљевс'Ко-срnска Велuка ш'К.о
ла за педесет ње'Н.их zодuна, Годишњица Ни
коле Чупиhа ХII, 1891, 227), - што одговара 
подацима из ЈОСИМОвићеве биографије да је 

постављен: 18. IX 1845. за контрактуалног про
фесора Лицеума; 16. VПI 1851 . за редовног про
фесора Лицеума; 8. ХII 1854. за редовног про
фесора Војне академије. Ако данас знамо да 
ови подаци, узети као целина, захтевају ис
прав ку и да нису могли бити црпени из слу

жбене документације, јасно је да се и Нико

лајевиh послужио истим извором - Јосимови
ћевом аутобиографском белешком. Обимност 
материје коју је требало савладати за приказ 

педесетогодишњег рада Велике школе, указу

је да је , поред осталог, тражено и од профе
сора, посебно ранијих, да пруже податке о 
себи и о свом раду. Ј. М. Жујовић, који је био 
професор Велике школе, знао је за тај мате

ријал и њиме се користио најпре он, поводом 
ЈОСИМОВИћеве смрти, а доцније и М. Ћ. Мили
hевић. СудећИ по стилу, стиче се утисак да је 
Милићевиh користио Јосимовиhев текст од 
речи до речи, додајуhи само датум Јосимови

ћеве смрти и оне две кратке реченице на кра

ју, - док је Жујовиh својим речима износио 
податке из Јосимовиhевог текста, и не сасвим 
детаљно. 

74 д. Ъуриh-Замоло, нав. дело, 146. 
75 М. Ъ. Милиhевиh, нав. дело, 68. 
76 В. нап. 33. 
77 М. Ћ. Милиhевиh, нав. дело, 68. 
78 Д. Ћурић-Замоло, нав. дело, 150. 
79 В. нап. 41. 
80 М. й. Милиhевиh , нав. дело, 68. 
81 Д. Ъуриh-Замоло, иав. дело, 147. 
82 В. нап. 28. 



ПРЕЛАЗАК ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИЋА У СРБИЈУ 184:5. 

EMILIJAN JOSIMOVIC 

Quelques aper~us de sa vie 

Ljubomir Nikic 

Cet article est consacre а ЕmШјаl1 Josimovic, 
mort еn 1897, professeur et ingenieur qui fut 1е 
ргетјег en Serbie liberee аи XIXe siecle а ге
diger un рlап d'urbanisme роиг reol'ganiser les 
vieux quartiers de Belgrade, plus pr~cisement lа 
уi11е епсегсlее de fosses du temps de lа domi
nation des Turcs. 

Ne еп Autriche, ои il а fait tuutes ses etudes, 
Josimovic, apres 1es ауојг finies а l'I!1stitut роlу
technique de Vienne, est passe еп 1845 еп SerЫe 
ои il est devenu professeur de mathematiques et 
d'architecture сјуНе аи Lycee (seule lшиtе есоlе 
а cette epoque а Belgrade, qui раг lа suite de
viendra finalement l'universite). 

Ayant consulte les documents d'archives 
l'auteur decrit dans quelles circonstances Josi
mоујс est passe еп Serbie. Еn 1845 Josimovic 

avait pris part аи concours, organise раг lе Мј
nistere de l'tducation nationale de lа Ргјnсјраи
te de SerЫe, роиг иn professeur а lа ch;;.ire de 
mathematiques et de l'architecture civile аи 
Lycee de Belgrade. Le candidat Josimovic, 
ayant rempli le тјеих les conditions du COl1cours, 
tant аи point de vue theorique que pratique, 
fut prie de venir еп Serbie et de faire ses cours 
а lа chaire des mathematiques et de l'агсЫ
tecture сјуНе еп tant que professeur contractuel. 

En consultant les documen'~s d'archives se 
rapportant аи passage de JosinlOvic en Serble 
l'auteur apporte quelques nouveaux faits dont 
le plus important est lа date de naissance de 
Josimovic. Il а trouve que Josimovk est ne еп 
1821, peut-etre тете а lа fin de 1820, et поп 
pas 1823 соmте оп l'avait шагqие jusqu'i'.! 
present. 




