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ДОПРИНОС ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИБА ОСЛОБОБЕНОЈ 
СРБИЈИ

Доситеј je своју велику љубав према 
Србији изражавао не само речима него и 
на делу. Због његовог снажног и искреног 
родољубља заузеће Београда од стране Ау- 
стрије 1789. инспирисало га je да исте го- 
дине напише и y Бечу објави „Песму о 
избављенију Сврбије"1.

Надајући ce ослобођењу Србије као и 
многобројни сународници, они y Аустрији 
и они y Србији који cy ce придружили ау- 
стријској војсци, Доситеј слави „Јосифа 
Второг, славног владјетеља“ као „Сербије 
миле благог спаситеља“ јер „Сербија je 
мила сада избављена!“

Међутим, после закључења Свиштов- 
ског мира (1791) Аустријанци су Србе који 
су им итекако помагали y борбама против 
Турака, оставили на милост и немилост 
Турцима који су их сурово кажњавали. Са 
многим сународницима Доситеј je доживео 
велико разочарање и болела су га страда- 
ња y Србији. Избијање првог српског ус- 
танка му je поново улило наду да ће ce 
Србија ослободити Турака. Убеђен y ко- 
начно ослобођење Србије штампао je оду
— Пјесн на исурекцију Сврбианов.2 He са- 
мо међу српском колонијом y Трсту y ко- 
јој je било веома богатих велетрговаца He
ro и преко Павла Соларића, свога ученика, 
поштоваоца и књижевника, он настоји да 
ce y Трсту сакупи новчана помоћ за уста- 
нак. „Реците од моје стране Г[осподину] 
Микелину да употреби сву своју реторику 
и Г[осподину] Мату Липовца да пошљу 
коју хиљаду форинти y зајам Србљем, ко-

ји сада за род и отечество благополучно 
војују. Писали су и овде [у Трсту] ишту 
помоћ с колико ко може новаца y зајам, и 
свде ce о томе настоји. И ја сам дао полак 
од свега што имам, четири стотине форин- 
ч'и. Мој драги Г[осподин] Микелин добро 
зна да ја радо никога не нудим да даје али 
овакове прилике никада нисмо имали (бла- 
годареније Богу који нам je и живот и све 
што имамо даровао) с целоме роду и име- 
ну сербском праву љубав показати навла- 
стито чујући да и Земунци и Сремци сво- 
бодно дају који што хоће. Милостиву 
Г[оспо]жу Дату за то исто просим, да упо- 
треби к томе своју доброту и милостиво 
сердце. Г[осподину] Крсти Јовичићу и ка- 
иетану Пјери Обилићу, и свакоме ко може 
помоћи, нека усердно и топло о томе гири 
[нека настоји]".3

И најзад, y родољубивом заносу Доси- 
теј je  из Трста 13/25. јуна 18Q6. године no
mao за Београд.4 Како као аустријски по- 
даник није добио дозволу да пређе y Бео- 
град, Доситеј ce задржао y Крушедолу и 
Сремским Карловцима, где га je, no пре- 
дању, веома свечано дочекао митрополиг 
Стратимировић.6 Митрополит му je још y 
писму од 29. јула  1805. предложио да пре- 
ђе y Србију да би с њим могао да сарађује 
y пружању помоћи устаницима, изграђи- 
вању државне власти и ширењу просвете. 
Познато je, и y многим радовима истица- 
но, од коликог je огромног значаја била 
Стратимировићева многострука помоћ ус- 
таницима.* Доситеја су за боравка y Срем-
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ским Карловцима, фрушкогорским мана- 
схирима и y Земуну, стално пратиле аус- 
тријске уходе.7 To je било сасвим разум- 
ТзИво, с обзиром да су аустријске власти 
због своје политике према Турској, страха 
од руског утицаја на устаиичку Србију и 
страха да и аустријски Срби не пожеле 
слободу и самосталну државу, спречавале 
сваку помоћ аустријских Срба устаничкој 
Србији. Тим пре, што je аустријским вла- 
стима морало бити познато да ce Доситеј 
почетком августа 1806. године састајао са 
устаничким изасланицима Аврамом Луки- 
ћем и Јеремијом Гагићем, који cy с мол- 
бом Правитељствујушчег совјета за помоћ 
устанку, преко Земуна ишли y Трст. На 
осиову извесних места y овој молби (алу- 
зијом да мудри и родољубиви Енглези 
кредитирају своју државу), јасно ce види 
да je Доситеј учествовао y њеном састав- 
љању.8 Вероватно je аустријским власти- 
ма било познато и да je Доситеј из Земуна 
почетком септембра исте, 1806. године, и- 
шао да ce састане са члановима Правитељ- 
ствујушчег совјета и Карађорђем, где су 
очекивани Петар Ичко и турски изасла- 
ник ради мировних преговора (Ичков мир). 
Ни Доситејев боравак y Букурешту y зи- 
му 1806/1807. године као устаничког иза- 
сланика није аустријским властима могао 
бити непозпат. Било им je познато и то, да 
je  Доситеј за ову иоверлгиву мисију од- 
ликован од Руса златним крстом (на злат- 
ном ланцу). М. Вукићевић пише: „у  сеп- 
тсмбру месецу (1806) Руси су тражили од 
Срба да изаберу погоднога човека, који би 
добро познавао стање y Србији и да га 
пошаљу y Влашку, где би могао руским 
представницима изложити и објаснити све 
оно што ce y Србији догађа, затим изнети 
колики je број војске под оружјем, коли- 
ки je број топова којим устаници распо- 
лажу, као и количина готове муниције и 
других ратних потреба a нарочито који би 
умео да изложи жеље и представи тежње 
српских устаника. Осим тога требало je 
упознати руске представнике с предлози- 
ма Портиним за мир које je донео из Ца- 
риграда Петар Ичко . . .  као и с одговором 
Срба на те захтеве . . .  Ko je то могао пред- 
ставити Русима као што треба, и y исто 
време сазнати намере Руса .. . Лако je по- 
годити да устаничке старешине нису мо- 
гле наћи бољега и погоднијега човека за

то од Доситеја, нарочито y тренутку кад 
ie он сам дошао Управном Савету и Кара- 
ђорђу, и ставио им ce на расположење да 
са пуном готовсшћу послужи „земљи обе- 
тованија“ и ,,роду“ који je он изнад свега 
полео.“ °

По повратку из Влашке, где je путују- 
ћи био изложен разним незгодама, шта ви- 
ше и животним опасностима, Доситеј je на- 
стојао да избегне опасност илегалног пре- 
ласка y Београд и y гшсму Софији Теодоро- 
в^ћ, упућеном из Земуна y Трст 19. марта 
1807. јавља: ,,Не чудите ce што јоште нисам 
y Београду. Рад бих лепо проћи, a не про- 
дирати, a ироћи ћу. Засад ce радујем гледа- 
ј/ћи да y њему већ не влада Турчин. Кад ce 
лепо уреди и утврди, бити ће слава градова, 
зашто je место нсописане лепоте и красо- 
те.“ 10

Мојсију Миоковићу, архимандриту ма- 
кастира Бездина, y Далмацији пријатељу 
из младости, писао je 10. априла 1807. го- 
дине: ,,Јоште y Земуну пребивам, не има- 
јући но чекајући дозвољенија да y Сер- 
бију пређем . . .  И тако ти, мили побро, као 
Адам спрама раја стојим и са овакови ce за- 
сад утјешавам стихови:

О може ли когод на свету знати
Како je красна наша Сербија мати,

Свак би зажелио y Сербију доћи,
Нити би кад помислио опет натраг

поћи,
Онда би свак био рад позадуго живити, 

Да ce оним красотам може надивити,
Моје перце залуда сав свој труд полал<е, 

Нит ми слаткоречије y том што
помажс.

Какова je Сербија, ко знати жели, 
Кад ју  види чути ће шта му срце

вели,
Чудиће ce какому од радости скаче, 

Какве ли га сладости онамо одвлаче.
О, во вјеки моје миле гусле јаворове, 

Ево ја моје пасем овце и волове.
Нећу ја вас више на клин обешати, 

Нити he вас паучина од сад
покривати.

На полицу ни на греду нећу вас метати.
Нити ћу вас спред очију икада

сметати.
Лепе ћете ви пастирске нримамљиват

на ce,
Да и оне чути даду с вами своје

гласе:
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На похвалу и на славу сербских
витезова 

На забаву и весеље свих старих
кметова.

И на сладост и на радост младих
девојака, 

с којим ћу ја певати од јутра до
мрака.11

A  да je Доситеј легално прешао y Бео- 
град, видимо из писма12 Јевтимија Кристи- 
ћа, воскара из Трста (који ce спремао да 
y Београду отвори радњу) Тодору Захари- 
ћу, трговцу и Доситејевом пријатељу v 
Трст: „Наш господин Обрадович једва je 
прије 7 дана пасош добио и прешао сас- 
пим, по којега имао сам срећу отити под 
Земун и довести га y Београд са библио- 
теком његовом, коју je прерадостан да ce 
y прашини (сарају) дворови погрбљено ди- 
чити може; и говори ,Сад сам ce наново 
подмладио, браћо, сад већ ни за што не 
марим, дочекао сам све и прочаја!‘“ 13

На основу Кристићевог писма не може 
сс сасвим тачно одредити датум Доситеје- 
вог преласка y Београд. Он пише: „наш 
господин Обрадович једва je прије седам 
дана пасош добио и прешао сасвим“ . Мо- 
гао je дан, два пре преласка добити па- 
сош. Међутим, из писма војводе Петра Ни- 
колајевића Молера, најобразованијег и нај- 
човечнијег устаника, слихара, који je ос- 
ликао и Карађорђеву цркву y Тополи, мо- 
же ce закључити да je Доситеј прешао y 
Београд на Преображење 7/12. августа 
(1807). (По предању био je свечано дочекан 
од представника власти и многобројног на- 
рода, a топови са тврђаве огласили су ње- 
гов долазак). Да je прешао на Преображе- 
ње закључујемо на основу Молеровог пи- 
сма Доситеју из Баурића, утврђења код 
Шапца од ирвог маја 1810. године: „Нигдар 
держава нама неподпомогнута, да ли би 
могла опстојати и подићи ce? Зацело ни- 
како не јер осим храбрости војинствене 
иште ce јошт млого што y держави нашој 
неима. A  то млого ви нам y једном даје- 
те . . .  Није само празник Преображенија 
даровао вас Белграду и Сербији . . .  него 
равно тако и ви Преображеније нам свима 
ùaôocre“ ,14 На тај начин je војвода Петар 
Молер указао на значај Доситејевог дола- 
ска y Србију. „Од тога часа (тј. од прела- 
ска y Београд), пише Божидар Ковачевић,

Доситеј ће ce потпуно предати служби на- 
роду и устанку. Његови просветитељски 
планови неће ce, додуше, y потпуности ис- 
пунити, али ће он зато извршити друге, 
врло драгоцене послове за устаничку ствар, 
на које можда није помишљао кад je пола- 
зио из Трста.“ 15 Тешко их je све наређати 
и није мање тешко оценити значај Доси- 
тејевог рада на организовању ослобођене 
Србије као државе и његов благотворни, 
умирујући утицај на устанике. Већ првих 
дана по Доситејевом преласку y Београд 
написан je план о организацији државне 
управе y устаничкој Србији (Основаније 
правитељства сербскаго), y  чијем су сас- 
тављању учествовали Родофиникин, руски 
изасланик y Србији, Пизани, руски двор- 
ски саветник и Расти, влашки бољар; a са 
српске стране Карађорђе, Младен Милова- 
ковић, два саветника и један секретар.16 
По стилу и речнику „Основанија“ , по ху- 
маности y деловима, види ce да je и Доситеј 
морао учествовати y његовом састављању.

Доситеј je био y сталној вези и са Ка- 
рађорђем и са руским изаслаником Родо- 
финикином.

„А ли  добре нарави, не мешајући ce y 
свакодневну политику и личне интриге, 
без темперамента за борбу око утицаја и 
власти, без политичких амбиција и жеље 
за влашћу, трудећи ce да буде непристра- 
сан и објективан он je брзо ушао y вољу 
многим старешинама устанка па и самом 
Карађорђу.“ 17 Они су према њему осећали 
дивљење због његовог знања, образовања 
и несебичног пријатељства. Ниједан важ- 
нији закључак и саветовање око уређења 
Србије није донет или одржан без учешћа 
Доситејевог. Као директор свих српских 
вкола од 1808. године [по његовом плану 
отворено je око четрдесет малих (основ- 
них) школа y Србији, по свима важнијим 
местима, па и по мањим. Покренуо je ос- 
нивање и свечано отворио Велику школу 
31. августа/12. септембра 1808. године. У 
њој су стицали знања будући управљачи и 
чиновници Србије, a y Богословији која je 
1810. године основана (Доаитеј je кугтио 
п о свом трошку оправио турску кућу), ва- 
спитавани су свештеници и народни учи- 
тељи. За њеног управника Доситеј je довео 
из Трста свога пријатеља Викентија Раки- 
ћа, тршћанског пароха и књижевника. Од 
године 1808. Доситеј je изабран и за члана
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Правитељствујушчег совјета. Поред др- 
жавних послова на ширењу просвете До- 
ситеј често као секретар пише обична пи- 
сма.

Доситеј je као врхунски интелектуалац 
поред родољубивог одушевљења морао о- 
сећати и разочарање што живи y полупри- 
митивној средини, али je волео своју зем- 
љу и био довољно хуман и мудар да ра- 
зуме узроке таквог стања. Није сачувана 
ниједна његова реч којом би изразио ка- 
јање што je прешао y Србију, само je жа- 
лио што није добављена штампарија да 
може књигс објављивати. Он, додуше, ни- 
је од сталног рада ни имао времена да пи- 
ше, али je ипак нешто y рукопису својо 
последље књиге Мезимац (коју je његов 
ученик и пријатељ Павле Соларић објавио 
седам година после његове смрти, 1818. го- 
дине), мењао y складу са потребама ослобо- 
ђене Србије. Тако je y чланак О мужеству 
г.од барјаком истине и чости унео више а- 
лузија на устаничку Србију. И бојећи ce 
да неће увек прави људи долазити на пра- 
ва места, стални узрок назадовању, написао 
мли још вероватније y Србији дописао: 
„Но овде не заборавимо ово назначити да 
he тада отечество најсрећније бити кад ce 
буде y избранију поглавара, управитеља и 
судија на персонално достојинство и вред- 
кост, a не на друго што случајно и по при- 
страстију сматрати.“ 18

Поред тога што je значајно доприносио 
политичком и просветном развоју Србије, 
Доситеј je желео да ce развије и друштве- 
ки живот, трговина и занатство. Отуда на- 
стоји да y ослобођену Србију поред уче- 
ких људи пређу и Срби трговци и занат- 
лије.

У  писму (из Чакова 3. децембра) Пра- 
питељствујушчем совјету, Доситеј препо- 
ручује своје сестриће, трговце Миту и Дин- 
ка Флориће, који иду за Београд, и исти- 
чс „којима сам весма обавезан и при овом 
мојем путу на руку су ми бшш“ т.ј. ука- 
зује на помоћ коју су му пружили за вре- 
ме његове мисије y Руском стану y Буку- 
решту.

И на крају писма додаје: „С њима ће 
доћи један лекар богиња. Видите његове 
атестате.“ 20

Овај податак показује да ce Доситеј ста- 
рао да y Србију дође и лекар стручњак за 
велике богиње које су десетковале станов-

ништво. „Од Букареста говори ce нешто 
чрупа иде, a и да сто мајстора различитог 
заната иде извесно је “ (подвукла Ј. Ш)21, 
гтише Јевтимиј Кристич, воскар, који je из 
Трста, по Доситејевом савету прешао y Бе- 
оград. Могло би ce претпоставити и да за 
долазак ових сто занатија из Влашке До- 
ситејев удео није мали.

Сима Милутиновић je y ,,Сербијанки“ 
ставио y стихове иричање Младена Мило- 
вановића о Доситејсвим саветима вођама 
устанка:

Ми га једном y Совјету нашем 
Упитасмо: ,,каж' нам, господине,
Ти знаш свијет и државна дјела,
Како бисмо ми остали сретни, 
Одержали оно добивено? ..

„Тај сам часак сретни и честити, 
Браћо драга, давно ишчекив’о, 
да ме штогод упитате радо!

Понајприје земље правитељство 
У средину премјестите негди 
У незнатно и близ’ Вожда мјесто,

Друга свога Господара обшча

Боље паз’те од свег на свијету,

Треће: . . . никуд и најбоље своје 
У посолство неслат посланике 
Засадена док ce не утврди 
Да б’ највјерним пријатељем својим. 
Hero писма зрело написана 
По куриерам ништ незнавшим о њим.

Пак ће и мир сљедоват вам сретни ..
Камо да га послушати знамо!22

Посгојао je још један благотворан ути- 
цај Доситејев. Он „ублажава нрави“ тј. 
емирује нагле и сурове поступке устаника.

Занимљив пример тога „ублажавања 
крава“ устаничких и y овом случају сов- 
јетничких, описао je Нићифор Нинковић y 
својој аутобиографији. Нићифор Нинко- 
зић био je родом из Срема. За време пр- 
вог српског устанка био je писар код кне- 
за Максима Рашковића. Овај га je невиног 
оптужио Совјету за крађу, те je морао да 
иде y Совјет да ce правда. Правдање му 
није помогло, и да ce Доситеј није заузео
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за њега највероватније би га обесили као 
што je један совјетник предлагао. Није на 
одмет да ce овде наведу Доситејеве речи 
одбране Нићифора Нинковића јер указују 
на благотворни, умирујући утицај на пла- 
хе и нагле устаничке вође. „Није, господо, 
овај момак ни да ce окује, ни да ce обеси. 
Он je сиромах морао бегати за живот свој 
отети. A  да je он тога Максима похарао, то 
он не би смео вама доћи. A и на лицу му 
ce види да он није такав човек. Па зашто да 
мy живот одузмете? Тако ce не држи земља 
ни царство! Ако ви станете све писаре уби- 
јати, то ћете без њих остати. Ето, ту кнез 
Стојан из Ужица убио свог писара за со- 
фром. И ту његова невина крв покрвави- 
ла и софру и село и сву његову чељад, па 
га нико не тражи. A  и овај je туна ком- 
шија па чује. Онда као неучен шта ће дру- 
го рећи већ кад je кнез Стојан убио свога 
писара за софром, па му нема ни суда ни 
пута, и ја ћу убити мога, неће ни мени би- 
ти суда!И тако један од другога побити све 
писаре, па ћете после земљу с рабошем 
држати. A никаква земља са рабошем ни- 
ти ce држала, нити ce држати могла! A 
овај младић, како сад y највећој ватри и 
снаги он може отечеству још на велику 
послугу бити до своје старости па зашто 
бисте га убијали?“23

Из наведене Доситејеве одбране види 
ce како je он на логичан, једноставан и у- 
бедљив начин „ублажавао“ устаничке во- 
ђе. A  из описа какво je његово говорење 
на њих дејство имало: „Онда они сви ућу- 
таше. И видим на њиховим лицима да ce 
од старца на њиховим задњим пресужде- 
нију сасвим посрамише“24 —  види ce да 
je Доситеј успевао да убеди вође устанка. 
Често je успевао да убеди и Карађорђа y 
оно што je потребно, a чему ce он проти- 
вио, као што je и успевао да га умири по- 
сле пораза или бекства руског представни- 
.ка Родофиникина из Београда. Познато 
je да je Доситеј хватао Карађорђа или 
друге устаничке вође за руку кад су хте- 
ли y Совјету један другом да пресуде.

Убедио je Доситеј устаничке вође и y 
потребу просвећивања (и они су били све- 
сни недостатка школованих људи y Срби- 
ј и ) па због тога и y оснивање малих (ос- 
новних) школа по Србији, Велике школе и 
Богословије y Београду.

Велика и свесрдна помоћ Доситејева 
устаницима била je усмерена да y поли- 
тичком, друштвеном и просветном погледу 
допринесе да Србија буде „коликогод на- 
лик на европејску државу“ као што je ње- 
гов настављач Вук предлагао кнезу Мило- 
шу петнаест година доцније.28
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D O SITEJ O B R A D O V lC ’S C O N T R IB U T IO N  TO  L IB E R A TE D  SE RB IA

J e le n a  Sanlic

His devout attachment for Serbia Dositej 
Obradovic did not express in his books and 
words only but also in his deeds. When the 
First Serbian Uprising broke out he greeted it 
in his poem »Pesna na insurekciju Serbijanov« 
(Venice, 1804), made efforts that the Serbs in 
Trieste and Venice gather money to aid the 
uprising and he himself gave a half of his 
savings which he earned with great self-denial. 
He strongly believed in the liberation of the 
whole of Serbia, but also in her revival indi
spensable for approaching European countries 
aiter five centuries of slavery under the Turks. 
To this purpose he made endeavors to induce the 
largest possible number of learned Serbs to 
leave Austria for Serbia and he himself, the 
only among distinguished intelectuals, arrived 
in Belgrade in 1807, where he stayed until his 
death giving a large contribution to the poli
tical and in particular to the educational rebirth
oi Serbia. As a director of all the schools in Ser
bia he made a plan according to which fourty

elementary schools were opened. He suggested 
the establishing of the Lycée (Velika Skola), 
in which future governors and officials in Serbia 
had to gain knowledge, and he opened it ce
remoniously in 1808. The same refers to the 
Theological College (1810) in which were edu
cated priests and peoples teachers.

A true patriot and a man unselfish, unam
bitious of gaining power, wise, highly educated, 
righteous, experienced and sincere, Dositej Obra
dovic was of valuable help to the uprising and 
its leaders. Almost none of their meetings was 
held without participation of Dositej and no 
decision important for Serbia was ever brought 
without him. His missions as of a delegate with 
Pvussians and in Bucarest were completed with 
great success. Because of all these merits Ka- 
radorde and the Council appointed him the 
first minister of education in liberated Serbia. 
His illness and death in 1811 prevented him 
from contributing even more to the dissemina
tion of education in Serbia.
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