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ДИМИТРИЈЕ ИСАИЛОВИЋ 
(1783-1853) 

Димитрије Исаиловић је рођен у Славонији 
у месrу Даљу 26. октобра (8. новембра) 1783. го
дине на добру Српске патријаршије. Његов отац 
Јован био је живописац и управник патријаршиј
ских добара у Даљу.1 Основну школу јс учио у 
Даљу и Бечкереку (Зрењанину), гимназију у 
Карловцима, а философију на Униnсрзитеrу у 

Пешти. Постао јс професор у својој 25. години, 
1808. у Карловачкој гимназији, гдс је предавао 
математику и историју. Године 1813. прешао је 
у Сент Андреју, гдс јс био професор Учитељске 
школе, а 1816. године, када је ова школа пре
мештена у Сомбор, и он јс прешао тамо. У Сом
бору је радио до 1830. године, када је прешао 
у Србију да ради у државној служби, углавном 
у ресору просвете и ку лrуре. 2 

У Србији је био прпо постављен за профе
сора &лике школе, коју су похађали ученици 

завршене основне школе. У овој школи Дими
трије Исаиловић јс предавао гимназијске пред
мете, те је у исто време својим радом и први ор

ганизовао рад гимназије. Гимназија је била у 
Београду, а преласком кнеза Милоша Обрено
вића у Крагујевац и она јс премештена у Кра

гујевац. Из ове школе је касније, 1838. године 
израстао Лицеј, коме је такође Димитрије Исаи

ловић својим радом поставио темеље. 

Поред рада у Гимназији Исаиловић је радио 
и у Типографији (штампарији), основаној 1832. 
године, затим као уредник службених новина, 

које су прерасле у "Новине србске", као цензор 
и коректор књига, јер није било других квали

фикованих лица за тај посао. "Новине србске" 
су постале нови књижевни центар; добијале су 

више немачких новина, француски Jourпal des 
dcbats.з Када је основана штампарија Димитрије 
Исаиловић је у свом одушевљењу написао оду 

кнезу Милошу и руском императору Uep је 
штампарија дошла из Русије). 

Када је формирано Попечитељство про
свештенија 1838. године, постављен јс за дело
вођу Попечитељства а у исто време је основан 
и Лицеј, те јс био један од важнијих организа
тора његовог рада. Године 1839. постао је начел
ник Одељења за просвеrу Попечитељства про

свештенија. Главни секретар у Државном савеrу 
је постао 1840, а 1841. године - врховни инспек

тор свих школа у Србији. Исаиловићу су пове
равани најтежи задаци из области књижевно-пе
дагошког рада. Био је задужен да изради речни
ке за француски, немачки и латински језик. Од 
1848. године поново ради у Попечитељству про
свештенија као начелник за просвеrу и на тој 
дужности остао је до своје смрти, 1853. године. 

Дю1итријс Исаиловић јс почео свој радни 
век у 25. години у Карловцима, а затим је радио 
у Сент Андреји, где је написао своје прво 

књижевно дело под насловом "Нека историјска 
питања", штампано у Будиму 1814. године.4 С 
његовим делом се упознао Вук Караџић 1815. го-
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дине у Бечуs, а идуће године, када је био у Сент 
Андреји, упознао се лично "с Димитријем Исаи
ловићем, кога је касније довео у Србију".6 Друго 
дело Димитрија Исаиловића објављено је 1816. 
године у Будиму под насловом "Историја трго
вине от почетка света до наши времена како је 
по свету и у свима Царствама расла и опадала, 
и од чега јс данас дошла. Собрана Димитријем 
Исаиловићем, При Кр: Педагогическом народа 
Словено-Ссрбског Училишчу Сомборском, Пе
дагогије, Методике и Историје Прагматичсскс 

професором П Р."7 Ово је дело преведено са не
познатог страног језика, а Какински га је 1824. 
године превео са српског на новогрчки језик.А 

У Опћој енциклопедији Југословенског лек
сикографског завода постоји податак да је Ди
митрије Исаиловић написао и "Прсдложснија 
педагогије или науке о дјстовоспитанију" објав

љено у Будиму 1814. године, ми изворни пода
так дела је детаљан назив овог дела: "Прс
дложенија Методике и.1и начина настављснија 
школског, на која су у К. Прсдуготовником На
рода Славено-Сербскаго Зивсденију Свјито-Ан
дрејском Мссјаца Априла 1814. љета из препо
даванија Димитрији Исаиловича Педагогији, 
Методики и Историји Краљевства Угарског 
Професора П Р. приликом јавног испита отвст
ствовали ученију Г. Г. Јованович Николај, Јосич 
Стефан, Исакович Петар, Исаилович Георгије, 
при реченом Завсдснију Ш течснија Слушатељи. 
В Будиме писмени Краљевск. Свеулишча 
Пештанскаго, Мала 8-ина, 15. стр.9 

Дело "Историја трговине" јс посебно заним
љиво из разлога интересовања Исаиловића о 
чистоћи језика, јер се он у предговору свога дела 
обраћа присталицама "мешовитог језика" и 
каже: "ПишА ти за себе оним језиком који ти 
се најбоље допада, пиши за себе и за мало 
друштво своје не само Словенски, него ако 
хоћеш и Татарски, тко ти брани? За себе пишеш 
ил за неке пријатеље твоје. Ал' ако намераваш 
за цели народ писати, то заиста мораш употре

бити речи оне, које су народу познате; иначе ба
дава ти труд твој, народ тс ни читати, ил' ако 
и узчита, заиста разумети неће" 10 . Ове речи са
свим одређују став Исаиловића у погледу упо

требе језика и указују на исправност његових 
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захтева у вези са доследним писањем на српском 

језику за српски народ. Он показује разумевање 
за "славенски" језик и каже да се славенска реч 
може употребити онда када "равне у српском је
зику имамо", али је морамо "колико је год воз
можно", или "ако је и целу задржимо, морамо 
је српски примењивати".11 Даље, он сматра да 

се ниједна реч не сме употребити искварено, но 
само онако какав корен има. У свом предговору 

"Историје трговине" Исаиловић говори о раз
ним питањима у вези с карактером српског 

књижевног језика и заступа мишљење Вука Ка
раuића. Препоручује "Српски рјечник" (Лекси
кон Г. Вука Стефановича) да га сваки Србин ку
пи, "јер то јс благо рода и језика".12 Кад је реч 
о јасном изражавању у току писања и употребе 
речи, Исаиловић захтева од писца да употребља
ва речи које ће свако разумети о чему посебно 
преводилац мора дn се тога придржава. Мање 

образован читалац неће разумети речи које се 
буквално преводе са страног на српски језик. На 
пр. наш земљоделац немачку реч >>dasEisen« зове 
гвожђе а не - жељезо. Потребно је преводити 
у духу језика али да остане смисао који је аутор 
хтео да пружи читаоцу. Исаиловић каже да је 
преводио тако "да језик и слог њен разборит и 
сваком Србљину вразумљитеван буде, то јест 
трудио сам се онако писати као што по мом мне

нију треба Србљима Србљин да пише".13 Он ин
систира не само на јасном, већ и на лепом и 

уметничком изражавању, како дословце каже 

"но лепо слагање речи и величсство предмета 

лепоту и важност, буди каквог списанија 

сочињавају.169 14 

Димитрије Исаиловић је за оно време био 
ретко образован човек, кротак и уз то веома ху
ман, али није био награђен према својим вред
ностима и доприносима. &>лео је Србију и 
желео да јој на сваки начин помогне. То се 
потврђује његовом намером да покрене 1822. го
дине Нове српске новине у Бечу. У писму Павла 
Јосифа Шафарика, упућеном из Новог Сада 18. 
новембра 1822. године Ђорђу Карлу фон Румију, 
налази се и овај податак: "Један Сомборац, 
Исаиловић, хоће да издаје у Бечу нов српски 
лист''. 1s Да би помогао Србији а и да би се из
вукао из дугова и омогућио себи достојнији 



живот, одлучио је да пређе у Београд, јер је 
очекивао бољу награду за свој рад. Зато се обра
тио ~rку Караџићу речима: "Може ли имати на
дежду ухљебљења гди ход школа, библиотеке 
или типографије у Србији", јер би "своје звање 
у Сомбору одмах резигнирао (?)".Желео је "кад 
му се прављеније новозаводими школа које нај
боље разумем воверило", а прихватио би "цен
зурат" и "коректуру" за издавање српских нови
на и "што ви најбоље нађете" .16 Вук га је пре
поручио Милошу Обреновићу. Т?.ко је дошло до 
сусрета Димитрија Исаиловићd и Алексе Си
мића, Милошевог изасланика, у Ковину 23. маја 
1830. године ради договора. На том састанку је 
био присутан и Петар Прерадовић. У току раз
говора о помоћи Исаиловића и Прерадовића 
Србији да се развије културни и просветни рад, 
Симић је саопштио овој двојици да се свако мо
ра повиновати вољи кнеза Милоша, "јер код го
сподара Милоша ништа није опредељено како 
шта ли да бу де, него како ес господару допадне 
и да се не деси да се неко од њих покаје као 
други што су се хајали кад су већ тамо (у Срби
ју) дошли''. Прерадовић није хтео да прихвати 
овакве услове, а Димитрије Исаиловић је при
стао да дође у Србију. Добио је обећање да ће 
му материјални услови бити такви да ће задо
војљити његове потребе. Вратио се у Сомбор да 
заврши школску годину и тамо обави поправне 
испите у августу.17 

По пресељењу у Србију Димитрије Исаило
вић је добио 100 талира од кнеза Милоша да би 
подмирио путне трошкове, а већ 15. октобра 
1830. године примио је годишњу плату у износу 
од 350 талира као "професор новозаведене 
србске школе". 18 

Први корак Исаиловића је био да с Вуком 
Караџићем оде к Милошу Обреновићу у 
Пожаревац на договор. Оданде је с Милошем 
прешао у Крагујевац да би објавио "по свим наи
јама ( ... )да се нови ђаци изаберу и велика школа 
да се уреди и почне". 19 Нажалост, у Крагујевцу 
није основана велика школа, јер је примитивна 
и неписмена средина око кнеза Милоша успела 
то да спречи. То је један од разлога што је Вук 
Караџић отишао из Србије. Почетком 1831. го
дине Димитрије Исаиловић је одабрао у Београ-

ДИМИТРИЈЕ ИСАИЛОВИЋ {1~1853) 

ду неколико обдарених ученика из основне шко
ле и отпочео "тобожњу велику школу како је 
знао и тео". Систематске припреме Вука Кара· 
џића су пропале око организовања школа у 

Србији, те је "врховна или виша или велика 
школа" отпочела онако "како је кнез Милош 
хтео".ю "Велика школа је наопако отпочела свој 
рад" према захтеву кнеза Милоша да Исаиловић 
одабере ђаке, без косултације с родитељима. Ве
лика школа је имала 15 ученика, међу којима су 
били и "бегови" - Милан и Михаило, кнежеви 
синови. Приликом бирања ђака Исаиловић је 
наишао на отпор родитеља, јер су они "Велику 
школу схватили као непријатну обавезу" и тахо 
задржавали децу од школе ,,да се деца не 

преуче". На захтев Исаиловића у овај спор се 
умешала и полиција и приморала родитеље да 

пошаљу децу у школу. Уз то, направљен је про

пуст, јер је избор ђака вршен само у Београду, 
а не у свим нахијама Србије. Школом је управ
љао сам Исаиловић и предавао је предмете по 
свом избору и сопственом плану рада. Посебно 
је морао да обучава синове кнеза Милоша, на
рочито у француском и немачком језику "хао 
главној струци васпитања". Взспитавајући 
кнежеве синове, Исаиловић је запоставио рад у 
Великој школи, те јс успех ђака у првој години 
био врло слаб.21 Идуће године је био ослобођен 
од рада у Великој школи, који је преузео Ата
насије Теодоровић, а подучавање и васпитавање 

Милошевих синова преузео је Димитрије Исаи
ловић. 

Рад на Великој школи је био врло тежак 

због недостатка материјалних средстава за испу
њавање најминималнијих услова за одржавање 

наставе. Милош Обреновић је одлучивао за шта 
ће се издавати средства и с великим устезањем 

је прихватио да се плаћа рад професора. Због 
тога је Исаиловићу било врло тешко. Па ипак, 
иако је тај рад био без основних услова, за зао
сталу Србију је значио напредак у односу на вре
ме пре доласка Исаиловића. Ово мало наставе 
коју је обављао и пружио знања, значило је от
варање видика младим људима који су је пра

тили и од њега нешто ново сазнавали. 

С оснивањем Типографије (штампарије) 
Исаиловић је одмах био задужен да води посло-
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ве главног администратора, те је и то ишло на 
штеrу рада у Великој школи. Зато је једно време 
био ослобођен професорског рада. Међутим, 

кнез Милош је избацио из Велике школе Ата
насија Теодоровића, слушајући неке интриге, те 
је Исаиловић био приморан да се поново прих
вати професорског рада. Убрзо је дошао Дими
трије Давидовић, па је рад у Великој школи мо
гао да се настави без Исаиловића. Њему је сада 
остао рад у Типографији и подучавање 
кнежевих синова.22 Поверење у рад Димитрија 
Исаиловића је било велико, те је после напушта
ња &лике школе морао да се прихвати рада као 
инспектор у испитним комисијама. На крају 
школске 1831/32. године као председник испит
не комисије поднео је извештај у коме веома пе
дантно слика одржане испите и наводи да јс би
ло 22 ученика од којих су "6 Бугара и 16 Срба
ља''.23 

После Другог српског устанка прилике у 
Србији су се постепено побољшавале и односи 
с Турцима су били бољи захваљујући дипломат
ској вештини Милоша Обреновића. Хатишери
фом од 1830. године кнез Милош је добио од 
Порте право да у Србији могу да се отварају 
српске школе, прэ~\Ј наследног управљања, ау

тономно уређење и "псчатњу књига имати". Ова 
прилика јс искоришћена да се у Србији отвори 
штампарија. То је једно од великих достигнућа 
на национално-кулrурном и друштвено-просвет

ном пољу у обновљеној Србији. Кнез Милош јс 
обезбедио новац још 1826. године и задужио 
Михајла Германа да је купи у Петрограду. 
Међутим, политички догађаји и решавање 
српског питања на Порти нису допуштали да се 
купи штампарија. Тек после објављеног Ха
тишерифа, 1830. године, стоорени су услови за 
ову набавку. По Кнежевом налогу 1831. године 
Цветко Рајовић и Аврам Петронијевић су купи
ли штампарију у Петрограду за 15000 rроша.24 
Већ 1832. године почело се са штампањем књи
га. Димитрије Исаиловић јс био врло срећан 
због тога, како је на почетку споменуто, па је 
написао песму захвалницу Милошу Обреновићу 
и руском императору Николају I. Споменицу је 
израдио у заједници с Адолфом Берманом, ди

ректором "печатње".25 
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Почетком 1833. године, 11. јануара, кнез Ми
лош из Крагујевца шаље упутства ("направлени
је") о раду Типографије Димитрију Исаиловићу. 
Из овог акта ес види да је Димитрије Исаиловић 
постављен за главног администратоrа Типогра
фије. По том "направленију" главни админи
стратор је најстарији чиновник по рангу у Ти
пографији. Он мора да брине "о врховном над
гледању у целој обширности и опредељењу Ти
пографије, руководи кореспонденцијом с двор
ном цензуром и изван Србије у разним контак

тима које има Типографија, а исто тако је оба
везан да тражи од Кнеза упутства за рад. Сва 
дела проверена од контролора предаваће се 

"придворној цензури", а кад их администратор 
добије натраг одредиће цену рада и вредност у 
договору с директором. Главни администратор 

је обавезан да контролише рад свих запослених, 
да води "касу" из које ћс недељно исплаћивати 
помоћнике и шегрте (ученике}, графичара и 

словоливца. Главни администратор је задужен 
за целокупни рад Типографије, који није био у 
то време уходан и лак.Уi 

Крајем 1832. године, у току припреме рада, 
Димитрије Исаиловић је поднео предрачун за 

издржавање и набројао све што је потребно пре
тходно урадити и набавити да би Типографија 
ефикасно функционисала. Он је тачно 
израчунао која је сума потребна за штампање 

црквених књига, колико ће бити потребно за 
контакте са страним новинарима и кореспон

денцију, колико ће отприлике износити непред· 
видиви трошкови, колико за плате запосленог 

особља у Штампарији. На основу свега он пред
виђа позитиван биланс, који би могао бити и 
већи ако би ес новине, штампане у Типографи
ји, продавале у Аустрији. Зато је предложио да 
се изради упутство на основу овог предрачуна, 

да би Типографија позитивно обављала своју де
латност.27 

Почетком 1835. године кнез Милош је упу
тио захтев из Пожаревца Димитрију Исаиловићу 
да преведе с немачког језика дело "Европска 
Турска", Готфрида Августина Вимера. Пре но 
што приступи преводу препоручује му да ступи 

у контакт с митрополитом српским Петром и 

чује мишљење о овој књизи, пошто он више поз-



наје то дело. Преведену књигу требало је пре
дати кнезу Милошу.28 Овај податак говори да је 
Димитрије Исаиловић радио цаноноћно, јер у 
Србији није било способних људи који би могли 
да обављају послове такве врсте. Посебно је 
важно што је Исаиловић радио врло одговорно 
и педантно. Он се трудио да се што више дела 
штампа и да књига оде у народ, јер јс био све
стан да се само преко књиге може ширити про

свећивање. Одмах по отварању Штампарије, пре
поручио јс књигу од Доситеја Обрадовића "Ба
сне", коју му је донео Григорије fuзаровић, књи
говезац у Београду, да се прештампа о његовом 
трошку. Милош Обреновић је одобрио штампа

ње "Басни" ако се буде сагласила "придворна 
цензура" и, ако буде одобрена и са њене стране, 
један штампани примерак обавезно предати Би
блиотеци у Београду.29 Друга књига коју је 
Исаиловић препоручио јесте "рукописно дело 
Историја Србског народа, Милована Видако
вића". У вези са штампањем ове књиге Исаи
ловић је обавестио Кнеза да јс Видаковић 
тражио 80 талира, право да сам продаје и по
ставља услов да се задрже црквена слова, а не 

"грађанска". Што ес тиче језика, Димитрије 
Исаиловић оцењује да Видаковић није писао 
чистим српским језиком , већ да је мешао "по
нешто са славенским", али како јс намењена на
роду, неће бити добро да се прихвати његов 
услов да се штампа црквеним словима."30 Кнез 
Милош се сложио с Исаиловићем да се "Србска 
историја с малим изменама грађанским словима" 
уради у штампарији, а о то~fс ће Јаков Јакшић 
обавестити Милована Видаковића.31 

Када се поставило питање употребе слова за 
рад у штампарији дошло је до дилеме. Приспела 
слова изливена у Петербургу, била су пандан 

словима из Црне Горе, старим 300 година, која 
је донео професор Шафарик у Србију. Димитри
је Исаиловић је предложио да се користе слова 
донета из Петербурга, јер су савршенија од оних 
из Црне Горе. Није био сагласан са Шафариком 
да треба користити слова из Црне Горе иако су 
естетски "пријатна по изгледу", али су зато сло
ва изливена у Петербургу много "напреднија". 
Као што све у науци и животу треба да иде на
пред и да се развија, тако се мора очекивати да 
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ћс и ова слова из Петербурга једном бити зао
стала. Руси више не користе старе калупе и ста

ра слова, а поред руских треба да стигну из Ау
стрије у Србију такозвана "Mittel" - слова, која 
су такође савршенија од оних из Црне Горе.з2 

Што се тиче употребе језика, Исаиловић је 
дошао до пуног изражаја радећи у Штампарији, 
јер је у њој имао прилике да оцењује и исправ
ља, уколико је то потребно за дело које се штам
па. Сима Милутиновић - Сарајлија је понудио 
Типографији свој рукопис под насловом "Хисто
ричсско описаније Зете земље" или "Историја 
Црне Горе" 1833. године. По Исаиловићевој 
оцени ово дело је врло вредно не само за 

"Србље" већ "и за стране учене људе", али му 
је "језик од матерњег нашег овдашњег језика 
нешто различан", а "и ортографија му није по
стављеним височајше опредељеним Типографи
је наше правилама сходна". С обзиром да је ово 
дело важно и пож ељно, предложио је да се ње
му повери или ко~1е другом познаваоцу "србско
rа језика", који ће бити способан да изврши ко
ректуру "по својству обичног нашег језика и ор
тографију на меру нашу прописаним уставама", 
јер аутор поклања ово дело Народној библио
теци у Београду да га она штампа о свом 

трошку.зз 

У свему томе напорном и свесрдном зала
гању да одговори свим обавезама које су му на
метнуте због његове ретке ерудиције у то време 
у Србији, Димитрије Исаиловић је био оmс
рсћсн и многим личним проблемима. Врло често 
је боловао а уз то је имао и породичне проблеме. 
Као сасвим млад професор оженио се женом 
старијом од себе 12 година, која му јс довела три 
кћери из првог брака. Он је преузео обавезу да 
издржава све три њене кћери поред ње саме.34 

Тај брак није био успешан за Исаиловића, јер 
поред осталих разлога, није могао да опстане од 
дугова у које је запао да би задовољио прохтеве 
супруге и њених кћери. Када је прешао у Бео
град није повео са собом и своју породицу, али 
се обавезао да им шаље 80 талира годишње. 
У дом ио је већ две кћери и остала је трећа, за 
чију јс удају молио кнеза Милоша да му позајми 
једну суму новаца. Више пута је морао да тражи 
позајмице за разне потребе и углавном их је увек 
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добијао.35 Године 1833, априла 12, Исаиловић је 
молио кнеза Милоша да му одобри развод с 
првом женом и да се сагласи да се поново 

ожени девојком коју ну је мајка препоручила. 
Ово тражи од њега, јер митрополит не одобрава 
развод без Кнежеве сагласности.Зб Такве и 
сличне молбе Исаиловић је често подносио 
првих година рада у Србији, из којих се види 
да је обављао много послова, а за њих није био 

плаћен. У Типографији је био главни админи
стратор и лектор, предавао је стране језике 

кнежевним синовима, водио уредништво "Нови
на србских" а добијао је задатке да преводи с 
немачког, да изради речнике за француски, не

мачки и латински језик. Све је то Исаиловић ра
дио и исцрпљивао се, а добијао је плату само 
за дужност главног администратора. Додуше, 
кнез Милош му је често излазио у сусрет и давао 
му "поклоне" или га је награђивао за посебно 
уложени труд.37 Прогонио га је и трговац из Но
вог Сада по имену Јаков Филковић због дуга од 
70 форинти за "еспап".З.Ч Имао је проблеме и у 
Крагујевцу, када се тамо преселила Типографија 
и он са њом. У Крагујевцу му је пожар уништио 
кућу и покућство, те је молио Кнеза да добије 
зајам од 100 талира да би могао све поново да 
набави, јер "нема ништа".39 То су разлози што 
није био у стању да врати одмах дуг Филковићу 
у Новом Саду.40 Тај дуг је делимично отплаћен 
од уредништва "Новина србских" јуна 1836. го
дине, тако што је Исаиловићев хонорар од 50 
форинти предат Кнежевој канцеларији а ова је 
преко Генерал-команде послала Јакову Филко
вићу.41 Осталих 20 форинти биће враћени 1837. 
године, јавља Исаиловић кнезу Милошу.42 

Септембра 1837. године Исаиловић је молио 
кнеза Милоша да му позајми 200 талира да би 
купио "кућицу", с тим што би ову суму враћао 
тромесечно по 50 талира, а кућу нуди као гаран
цију за дуг.43 

Навешћемо само неколико података о плати 
коју је добијао Димитрије Исаиловић за свој рад 
у Штампарији. Од 15. октобра 1832. до 15. јануа
ра 1833. године за посао главног администрато
ра добио је 175 форинти сребра, и исто толико 
за период јануар - април исте године. Те године 
му је кнез Милош поклонио 1000 гроша (100 та-
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лира) за удају најмлађе кћери.44 За професуру од 
Митрова-дне 1834. до Ђурђева-дне 1835. године 
добио је 175 талира, а за исти посао од маја до 
јула 1835. године - 112 '(2 талира.45 У архиви 
Кнежеве канцеларије налази се Исаиловићева 
молба да му се плати за рад у штампарији 1832. 
године и за три месеца наставе немачког и 

француског језика синовима кнеза Милоша.46 У 
1838. години за посао цензора у штампарији за 
фебруар, март и април добио је 112 1(2 талира, 
док је Јаков Јакшић, инспектор Типографије, за 
три месеца добио 250 талира.47 

Све политичке информације доношене су 
према страним новинама, нарочито из AJgcmeiпe 
Zeitung-a, које је преводио Димитрије Исаило
вић, а објављиване су у "Новинама сербским".48 

Упркос разним проблемима и многим за
дужењима Исаиловић је успео много да уради. 
У Милошево време све је морало да се уради 
"како се господару допадне". За време божићнх 
празника 1834/35. године сви државни чиновни
ци су имали слободне дане, а Димитрије Исаи
ловић је добио "препоруку" од Кнеза да преведе 
извештаје из страних новина и преда их на цен

зуру Ђорђу Протићу.49 
Марта 1835. године кнез Милош јс наредио 

Димитрију Исаиловићу, тада професору, да 
преузме дужност уредника "Србских новина" од 
Димитрија Давидовића и да се с њим финан
сијски разрачуна. Наредио му јс да преводи стра
не новине, нарочито немачке, а писаће о 

"обичним стварима" из земље (поплавама, олу
јама, разним продајама, о раду трговаца и зана

тлија), а о породици Обреновић и Правитељству 
само оно што му одобри "кнежев кабинет". Сви 
чланци се морају предати цензури и тек по ње
ном одобрењу, објавити. Тада је Милош упутио 
посебно писмо Димитрију Давидовићу да остави 
уредништво и разрачуна се с Исаиловићем, јер 
"није згодно да попечитељ буде и новинар".50 

Када је основан Лицеј Књажества Србије 
1838. године Димитрије Исаиловић је добио за
датак да организује рад и наставу у њему. По
печитељ просвештенија га је поставио за "над
зиратеља" да би организовао рад и постарао се 
да се преведу све потребне књиге на српски је
зик ради бољег спровођења наставе, а у томе су 



дужни да му помогну Петар Радовановић и Ата
насије Тсодоровић.51 

Године 1838. Димитрије Исаиловић је по
слао позив Јакову Гершићу да дође за профе
сора и ректора у Лицеју, 1839. позвао је Атана
сија Николића за професора, 1840 - Сергеја Ни
колића и 1841. Антонија Арнот-а и Јована Сте
рију Поповића. Одазвали су се позиву због по
верења које је уживао Исаиловић.52 

Као "надзиратељ" рада Лицеја Исаиловић је 
радио врло предано, што се закључује из из
вештаја који је послао Попечитељству про
свештенија августа 1839. године о одржавању 
наставе и о наставним плановима по класама у 

Лицеју.5з 

Пошто се рад Лицеја уходао у току неколи
ко година, а школска мрежа се прилично раз

гранала у Србији, било је потребно подићи ква
литет наставе. Зато је Попечитељство про
свештенија 1840. године упутило акт ректору 
Лицеја којим га обавештава да је Димитрије 
Исаиловић постављен за главног надзиратеља 
свих школа у Србији и да је потребно ослобо
дити га од држања наставе на Лицеју.54 

Године 1841. начињен је пројекат за осни
вање научног друштва. На овом програму су ра
дили Атанасије Николић и Јован Стерија Попо
вић. Димитрије Исаиловић је учествовао као 
надзорни орган и ставио на предлог своје 
мишљење "умјетност и ползу овога пројекта со
вершено увиђам". 

На дан 27. маја 1841. године кнез Михаило 
је именовао прве чланове ,Друштва Србске Сло
весности", на листи је по рангу био први Ди
митрије Исаиловић, а 31. маја 1842. године иза
бран је за потпредседника Друштва. У раду 
Друштва Србске Словесноти био је врло акти
ван и 4. јула 1842. године преузео је обавезу да 
изради "правила прве званичне ортографије 

србског језика", која је остала у примени све до 
1860, када је на пристанак кнеза Милоша Обре
новића укинута и уведен правопис ~ка Кара
џића.55 

На седници одржаној 20. маја 1845. године 
Исаиловић је поднео Друштву Србске Слове
сности на преглед свој "Француско-србски 
речник". Касније, када су формирани одсеци у 

диМИ'11'ИЈЕ ИСАИЛОВИЋ (1783-1853) 

Друштву, Исаиловић је ушао као редован члан 
у Први или "Језик:ословни одсек".56 На овој 
дужности био је до 1848. године, када је постав
љен за начелника Одељења за просвету у По
печитељству просвештенија.57 На положају 
начелника остао је до своје смрти 1853. године 
29. маја. Према М. Милићевићу Димитрије 
Исаиловић је у последње време био прилично 
исцрпљен, те је углавном седео код куће и, прет
поставља се, преводио Рајићеву историју, која је 

остала у рукопису.58 

Димитрије Исаиловић је за оно време био 
један од најобразованијих људи. Својим радом 
много је допринео развоју просвете и културе у 
Србији. Још 1838. године предлагао је да се 
оснује учитељска школа у Србији.59 "Он је лек
сикограф, просветни радник и педагог, аутор 
школских рјечника за француски, њемачки и ла
тински језик", пише у Опћој енциклопедији Ју
гославенског лексикографског завода.w 

По речима М. Ђ. Милићевића, Димитрије 
Исаиловић је био човек високог раста, црнома
њаст, благог погледа, јасан у изражавању "тих, 
опхођењем чедан, услужан, памћење му је било 
необично, рукопис читак, марљив а слог изме
рен, разговетан, одређен".61 

Написао је следеће радове: 

l) "Предложеније Историје прагматическе 
Краљевства Угарског, на кои су и Краљ. Пред. 
завсденију Св. Андреиском м. априла 1814. из 
предаванија Дим. Исаиловича приликом јавног 
испита отвјстовали (Будим, 1814. стр. 16) 

2) "Историја трговине от почетка света до 
наши времена, како је по свету и у свима цар

ствима расла и опадала и до чега је данас дошла. 
Сабрано"" проф. Славсносерб. Училишта педа
гогическог у Сомбору (Будим, 1816, стр. 462) 

3) Благородном Г. Сави Добричу на 10. маја 
1821. У Вијени 1821. На 8-ни 7. 

4) "Његовом Величеству Государу Импера
тору и Самодержцу Сверускому Николају Пер
вому, Шчедрому Сербије Покровитељу, при на
печетанију перве та букве у новозаведеној Ти
пографији у Сербији Књаз и народ Србскиј. 
(Стихови Димитрија Исаиловића) Печатано 
Адолфом Берманом, Директором Типографије. 
У Београду, 5. марта 1832. 
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5) "Његовој Светлости, Владатељствујућем 
Господару и наследственом кнезу Србије, Ми
лошу Теодоровићу Обреновићу, Отцу Отечества, 
Основатељу перве Књигопечатње у Сербији, при 
довершенију первог Дела, Всепокорнејшс по
свећено од Адолфа Бермана, Директора 
Књажеско-Србске Књигопсчатње у Београду. 
(Стихови Димитрија Исаиловића), у Београду 
1832. 

6) Привјествије Његовом Сијатељству, На
следнику Књажества Србскоrа Милану Милош
Обреновићу, на светли и прерадости дан 
рођења. Всепокорнејше поднешено од Димитри
ја Исаиловића и А. Бсрмана, 7. октоНllрија 1832. 
(Стихови Димитрија Исаиловића). 

7) Новине. ,,Проба Србски новина у Београ
ду при Књаж. Срб. Типографи" 1832 - 4. 1 табак. 
Редигирао Дим. Исаиловић 

8) Споменик всеобешче радости Сербскс, 
кад су посредством графа Орлова одцепљени 
бивши предели на ново с Србиом соједињени. 
1833. 

9) "Не заборављај промисао Божји", превод 
(Уранија, 1837) стр. 1-12. 

10) "Оданост и избављеније", превод (Ура
нија, 1837) стр. 13-26. 

11) "Другог му лека неима", превод (Урани
ја, 1837) стр. 26-36. 

12) "Пријатељи на искушењу", превод (Ура
нија, 1837), стр. 37-55. 

13) "Злочестог слугу срећа не поправља", 
превод (Уранија, 1837) стр. 56-62. 

14) "А ја ес уздам у Бога", превод (Уранија, 
1837), стр. 63-70. 

15) "У великој нужди близу јс помоћ", пре
вод (Уранија, 1837), стр. 71-86. 

16) "У срећи умјерен, неустрашим у не
срећи", превод (Уранија, 1837), стр. 87-96. 

17) "Највеће благо: пријатељ, превод (Ура
нија, 1837), стр. 97-101. 

18) "Осведочена синовна љубов", превод 
(Уранија, 1837), стр. 102-107. 

19) "Не заборављај труде учитеља", превод 
(Уранија, 1837), стр. 108-111. 

20) "Покровитељство дару природе", превод 
(Уранија, 1837), стр. 112-113. 

21) "Награда добротворства и кази немило
сердија", превод (Уранија, 1837), стр. 114-116. 

22) ,Досетке" (Уранија, 1837), стр. 270-277. 
23) ,,Пусти оток", приповетка (Даница, бр. 

41 и 42, 1836) стр. 163 и 164. 
24) "Керстјанин и неверник", приповетка 

(Даница бр. 43 и 45, стр. 170 и 174 и 178 за 1836. 
год.) 

25) "Усердност и сталност", приповетка (Да
ница бр. 16 и 17, стр. 182 и 187 за 1836). 

26) "Харита", превод (Уранија, 1838), стр. 
58-65. 

27) "На добром сину почива благослов 
Божји", по Ебереберrу, од Димитрија Исаило
вића (Голубица, књ. I, стр. 131, Београд 1839) 

28) Немачки буквар с преводом србским 
(Београд 1838, стр. 160) 

29) Француско-Србски речник (Београд 
1846, стр. 1486) 

30) Немачко-Србски речник (Београд 1847, 
стр. 1860. Друго издање је из 1864. год.) 

31) Латинско-Србски речник, Прва част од 
А - Ј (Београд 1850, стр. 1114 и друга част од 
Л - З (Београд, стр. 1115- 2206) 

32) Латинска граматика за учећу ес младеж 
у гимназији и полугимназијама Књажества Сер
бије (Београд, 1851, стр. 423)62 

НАПОМЕНЕ 

1 И синовац Димитрија Исаиловића је био "живоnи
сац". Постоји податак из 1833. године да је Јован Исаи
ловић, Димитријев синовац, послао хнезу Милошу ихону 
"Образ Свете Богородице" са посветом, да би му се одо
брило да ради у капели у Топчидеру. Архив Србије, 
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К!!ежева канцеларија - XXXIX - 63, у даљем техсту АС, 
кк. 

2 Аttксијевић, Њсилије, Споыеници и послениди 8ј
ка Караuнћа и Доситеја Обрадовића, Рукописно одељење, 
р - 425, C'l р. 102. 



3 Половина, Пера, Уuбеници француског језика код 
Срба до 1914. године, Београд 1964, стр. 25. 

4 Младеновић, др Александар, Погледи Димитрија 
Исаиловића на српски књижевни језик, 1816. год .. " Го· 
дишњак Философског факултета у Новом Саду, књ. 
XVll/l, 1974, стр. 121. 

s Стојановић, Љубомир, Живот и рад Эјка Ј<,1раuића, 
Београд - Земун 1924. год, стр. 112. 

6 Исто, стр. 114. 
7 Младеновић, др Ал, исто, стр. 122. 
8 Лексикон писаца Југославије, књ. 11, 1-Ј, Матица 

српска, 1979, стр. 417. 
9 Српска библиографија. Допуне и поправке Ђорђа 

Рајковића. Летопис Матице српске 118 (1875), стр. 113. 
10 Исто, стр. 3. 
11 Исто, стр. 7. 
12 Исто, стр. 9. 
13 Исто, стр. 4. 
14 Исто, стр. 4. 
l5 Шумаревић, Светислав, Штампа у Срба до 1839, 

Београд 1936, стр. 94. 
16 Југовић, Миодраг, Споменица 100 годишњице 

Прве мушке гимназије у Београду 1839-1939, Београд, стр. 
28. 

17 Николић, Милен, Стогодишњица Крагујевачке 
гимназије, стр. 57. 

18 Исто. 
19 Вfкова преписка, 11, стр. 653. 
20 Југовић, поменуто дело, стр. 29. 
21 Исто, стр. 30. 
22 Исто, стр. 35. 
23 АС, Збирка Мите Петровића (Ј даљем тексту 

ЗМП), бр. 2123. 
24 Каталог "Српска штампа 1791-1918.", поводом 200 

година од покретања "Сербских новина" и 110 година од 
оснивања удружења новинара Србије. Изд. Народна би
блиотека Србије, Београд 1991, стр. IV 

25 АС, кк - x:xxrx - 25 и Поl(Ј]они и откупи (У 
даљем тексту ПО) - к77/43. Занимљиво је како је кнез Ми
лош Обреновић реаговао на садржај Споменице. Захвалио 
је и прихватио предлог да се пошаље Споменица и Ни
колају 1, која мора бити исписан;~ златним словима на сви· 
ли која најбоље прима златна слова. Затим је у вези с тек
стом Споменице, њему посвећене, дао следеће примедбе: 
"Њиховој врло сходствује (х)рватсхом стилу; а оно: првом 
наследном књазу није исторически истинито, ја нисам 
први наследни књаз у Сербији, било је под турским цар
ством и пре мене књазова и деспота, но јз сам први Ми
лош Теодоровић Обреновић, најпосле ја нисам основатељ 
књигопечатње србске, печатње србске у Бечу и Будим· 
пешти предналежу, пре оое наше, но ја сам основатељ ове 
прве у Сербији". Он захтева да у Споменицу руском цару 
ставе, поред његовог имена и имена Димитрија Исаило
вића и Адолфа Бермана, директора Типографије, јер су 
они аутори Споменице. Даље, што се тиче речи у стихо
вима, тражи да се реч ПУК замени речју НАРОД, јер је 
ПУК реч Шокаца, а у српском народу употребљава се са
мо када се мисли на пуцање. 

ДИМИТРИЈЕ ИСАИЛОВИЋ (17/U-1&53) 

16 АС, УМП - 2159. 
27 АС, КК - X:XXfX - 32. 
28 АС, КК - X:XXlX - 101. 
29 АС, КК- X:XXIX - 31 и ПО - к 125/174. Димитрије 

Исаиловић је радио сиискове чланова Београдске библио
теке са подацима о висини чланарине и добровољним при· 
лазима за (1846), 1847. и 1848. годину. Тада је и кне? ~ек
сандар Карађорђевић био члан Библиотеке и дао ЈОЈ при
лог ол 400 цванцика. 

30 АС, КК - XXXIX - 31. 
31 Исто. 
32 АС, КК - 43 
33 Исто, XXXIX - 65 
34 Исто, X:XXIX - 53 
35 Исто. 
36 Исто, X:XXIX - 57 
37 Исто, ХХХЈХ - 39 и 72 
38 Исто, Х:ХХЈХ - 84 
39 Исто, XXXIX - 99 
40 Исто, ХХХ!Х - 107 
41 Исто, XXXIX - 144 
42 Исто, ХХХЈХ - 146 
43 Исто, XXXIX - 170 
44 АС, ЗМП - 6716 
45 Исто - 6803 
46 АС, КК - XXXIX - 33 
47 АС, УМП - 7222 
48 Половина, Пера, исто, стр. 25 (на почеп)' текста 

је речено да су "Сербске новине" представљале неку врсту 
књижевног центра у Србији тога времена). 

49 ЛС, ЗМП - 2310. Димитрије Давиловиli је као уред· 
ник "1 lовина сербских" дозволио да се објаве "недопусти
ве ствари" о породици кнеза Милоша Обреновића и зато 
му је кнез наредио да може да води уредништво само под 
контролом Ђорђа Протића, попечитеља внутрених дела. 
Том приликом је кнез Милош препоручио Давидовићу да 
мање пише о вестима из земље, никако о породиuи Обре· 
новић а више о догађајима у иностранству, јер је Србија 
"млада држава", без многих регулатива, што значи врло 
лабава у односу на прилике у иностранству. 

50 ЛС, ЗМП - 2319. Димитрије Давидовић је постав
љен за попечитеља внутрених дела. 

51 АС, Министарство просвете Србије (МПС), Н0 118, 
1838. год. 

52 Алексијевић, У, исто, стр. 102. 
S) АС, МПС, 11° 335. 1839. ГОД. 
S4 АС, Лицеј (Л) - 76 
55 Алексијевић, У, исто, стр. 103. 
Sli Исто. 

s7 Милићевић, М. Ћ, Поменик знаменитих људи у 
српскога народа новијег доба. Књига Чупићеве задужбине 
XXVII, Беш·рад 1888, стр. 185. 

58 Исто. 
59 Исто. 
60 Опћа е~щиклопедија Југославенског лексикограф

ског завода, 3, Foc-Jw, Загреб 1977, стр. 683. 
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61 Милићевић, М, исто, стр. 186. 
62 Але11:сијевић, V, исто, стр. 103-106 и Шуиаревиh, 

Св, исто, стр. 98 и 99 (Оду посвећену кнезу Милану, сину 

~неза Милоша, поводом његовог рођендана је написао 
Исаиловић). 
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пе 1791. до 1911. Издање Српског новинарског удружења 
1911. год. 

15) Стојановић Љубомир, Живот и рад ~ка Кара
uића, Ьеоград - Земун, 1924. 

16) Стојачевић, Владимир, Милош Обреновић и ње
гово доба. Издавачко предузеће Просвета. 

17) Шумаревић, Владимир, Штампа у Срба до 1839. 
године, Бгд, Луча, Библиотека Задруге Професорског 
друштва 1936. године. 

ФОНДОВИ у Архиву Србије 

1) Збирка Мите Петровића - ЗМП 4) Лиuеј - Л 
2) Кнежева канцеларија - КК 5) Поклони и откупи - ПО 
3) Министарство просвете Србије - МПС 

DIMIТRIJE ISAILOVIC (1783-1853) 

Miroslava Simonovic 

Dimitrije lsailovic was Ьоrп at Dalj оп OctoЬer 26 (No
vemЬer 8) 1783 оп the estate о( the SerЬiaп patriarchate, whe
re his father Јоvап was head. Dimitrije went to e\ementary 
school at Da1j and Betkerek (Zrenjanin), to high school at 
Кar1ovci and he studied philosophy in Buda~t. Не became 
professor in his twenty third year at Karlovc1 High School in 
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1808 where he delivered lectures in mathematics and history. 
From 1813 he was teaching in Teacher's Col\ege in Szentendre 
and in 1816 he was transferred to SomЬor. Не stayed at SomЬor 
until 1830 when he сате to SerЬia to help with tbe develop
ment о( education and culture Ьecause SerЬia was in great need 
for such aid. 



As а lecturer in Szcntendre Ье wrote his Пrst work »Neka 
istorijska pitanja« (Some Historical Questions) in 1814. With 
this work Vuk КaradZic Ьесаmе acquainted and it is Ыm who 
brou~ht Dimitrije lsailovic to Serbla later. His_second word was 
puЫished in Budapest in 1816 with the title Ylstorija trgovine 
od poeetka sveta do na5ih vremena".« (The History of Com
merce from the Beginning of the World down to the Present".). 
This work is of special importance Ьecause of the foreword in 
wblch Jsailovic approachcd the adhcrents о[ the idea о[ )lmixed 
language« crilicшng thcm for their mixing the Serblan with 
other Slav languages whcn writing. Нс was an ardent adherent 
of the introduction of Кaradiic's )ISrpski rjecnik« (Serblan Dic
tionary). 

Dimitrije Isailovic was а very learned man in thc then Ser
Ьia. Не was the first .organizer of teaching and he himself was 
а lecturcr at Velika Skola in 1831. Не also taught the sons of 
Prince Milo~ Milan and Mihailo in the French and German 
lan~uagcs. When the Lycee was foundcd in 1838 Jsailovic or
garnzcd teaching and he also dclivered lectures, but at the same 
time he had to translate text books from forcign languages into 
SerЬian so that the teaching could Ье easicr carried out. 

The Sultan's Hatt-i-Sherif (decree) of 1830 entitled Prince 
Milo~. Ьeside other riahts, to have the right of autonomous or
der and »pecatnju knJtga imati« (to have а printing house). So 
were purchased printtng mnchines in Saint Petersburg in 1831 
and already in 1832 the printing of Ьooks started. At the Ьegin
ning о( 1833 Dimitrije Isailovic was appointed chief administra
tor of the »Tipografija« (printing house) according to )lnasta
vljenije« (directions) that Prince Milo~ sent from Кragujevac to 
Belgrade. 

Jsailovic had to survey the whole work in the »Tipografija« 
Ьegirtning with the organimtion of the work up to the control 
of salaries for apprenticcs and typefoundcrs. During his enga
gement in the pпnting house he succecded to get »more mo-

ДИМИТРИЈЕ ИСАИЛОВИЋ (17in-1&53) 

dern« types of lctters coming from Saing PetersЬurg op~sing 
the characters 300 years old, which were brought Ьу Janko Safa
rik from Montenegro. Не recommended that even more mo
dern characters than Russian Ье accepted, i. е. »Mittel« char
acters from Austria. 

According to the order of Мilo~ Obrenovic he used to 
translate articles from various foreign periodicals for »SrЬske 
novine« (SerЬian Newspapers) and various Ьooks from Ger
man, for which task he had to work day and night although po
orly paid for it. 

Не wrotc »NemaCki bukvar« (Gennan Primcr) with Ser
Ьian translation in 1838, French-ScrЬian diclionary in 1846-
1486 pages, German-Serbian dictionary in 1847-1860 pages, 
with the second edition - 1864 pagcs, Latin Serblan dictionary 
from the letters А to Ј in 1850-1114 pages and from L to Z in 
1850-1115 pages- total 2229 pages, Latin gramrnar in 1851. All 
the dictionaries, primer and grammar were puЫished in Belgra
de. 

In 1841 he survcyed the work оп the plan of founding the 
leamcd soc1ety and when Prince Mih31lo appinted the memЬers 
of "orиStvo Srbske Slovesnosti« (SerЬian Learned Society) his 
name was thc first on the rank list. Не was elected vice presi
dent in 1842, Мау 31, and already on July 4 he took upon him
self to make the rules of the first ofПcial orthography of the 
Serblan language, which remained in use until 1860, when the 
Vuk КarзdZiC's orthography was introduced. 

In spite of many personal proЫerns and proЫems with he
aHh, Dimitrije Jsailovic carried out highly responsiЬ\e dulies in 
education as thc inspcctor of all thc schools in Serblan and fi
nally as the hcad of thc Department of Education of the Min
istry of Education, on which duty he died in 1853. 

Не puЫished in total 29 works of smaller and larger ex
tent. 
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