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Бранко Златковић 
 
 
 

АНЕГДОТЕ О СРПСКОЈ КЊИЗИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА   
 
  

Сажетак: Једновремено са ослободилачким, политичким и социјалним 
променама, Србију прве половине 19. века прате и темељни културолошки процеси. О 
значају и далекосежности тих преображаја карактеристично и живописно сведочи и 
усмена приповедна традиција, у којој појавa књиге заузима једно од централних 
приповедних тема. Разноврсни писани извори онога времена сачували су бројна казивања 
и анегдоте о постанку, животу и судбини бројних књига, од којих многе представљају 
окоснице нововековне српске културне историје.    
 

Србија с почетка 19. века почиње да се темељно мења. Ослободилачке, 
политичке, економске и остале друштвене промене, прате и бурни процеси 
културног преображаја. Та знатна збивања остала су упамћена и усменој 
традицији. Када је прослављени устанички војвода, Петар Николајевић Молер, 
иначе велики Доситејев поштовалац, касније, током Устанка, упитан који су 
узроци покретања Првог српског устанка, одговорио је: Томе су криве Доситејеве 
књиге.1 Да је Петар Молер заистао био искрен Доситејев читалац указује и један 
запис према коме се у „књижници старог попа Дамњана Ђелмаша која је сада 
својина проте Јевте из Грачанице, у округу ваљевском, налазе се и Доситејева 
дела првих издања, на чијем насловном листу пише да су их читали још и Петар 
Молер, поп Жућа и друге виђеније личности“.2 

У Устанку, књига је и најранији извор војно-технолошких знања. У 
Мемоарима, Прота Матеја Ненадовић пише како је Петар Новаковић из немачке 
књиге казивао како се барут туче и приправља, те су Ваљевци могли за дан да 
зготове по тридесет ока најбољег барута.3 Стога се током Устанка писмени људи 
спомињу као високе личности које окружују и самог Карађорђа. Вожд је особито 
поштовао Доситеја Обрадовића кога је из милоште звао Чича Доситије. Стари 
књижевник и филозоф свечано је 12. септембра 1808. године отворио београдску 
Велику школу, беседом О дужном почитанију к наукама која је саставни део 
његове књиге Мезимац, објављене тек 1818. у Будуму. У вези с овим догађајем, 
Вук Караџић преноси како се Младен Миловановић грохотом насмејао када је 
Доситеј прочитао: У попа би ваљало да су и прасад мудра, а у њега су и дјеца 
луда. Потом је сутрадан почела школа.4 Варијанта ове анегдоте другачије се сећа 
Доситејевих речи: Поповска и прасад ваљало би да су паметнија, а њиова су и 
ђеца луђа него остали људи, на шта су се „српски сенатори“ стали смејати, а 
Младен рече: Море, баш је тако, видиш!5 Међу ученицима Велике школе нашао 
се и Вук Караџић. Он се са рођаком Јефтом Савићем преселио 1807. у Београд и 
постао писар у устаничком Совјету.  

 
                                                 

1 Боривоје Маринковић, Доситеј у говору и твору, Збирка записа и анегдота, Нолит, 
Београд, 1961, 105. 

2 Исто, 99. 
3 Прота Матија Ненадовић, Мемоари, Матица српска – СКЗ, Н. Сад – Београд, 1969, 295.  
4 Вук Стеф. Караџић, Историјски списи II, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XVI, прир. Р. 

Самарџић, Просвета, Београд, 1969, 104; Б. Маринковић, нав. дело, 62.  
5 Маринковић, 63. 
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Ту се боље упознао са секретаром Совјета, Иваном Југовићем, за кога је 
потом тврдио да је био „из реда најученијих и најпаметнијих Срба“ онога 
времена.6 Очито одушевљен њиме, Вук је наговорио рођака Јефта да на конак у 
свој дом прими и Југовића код кога је Вук потом учио немачки језик. Вуку, у то 
време њиховог суживота, како сам открива, припадају и неке заслуге за почетак 
рада устаничке Велике школе. Када је једном, изгледа у својству кућнога економа, 
отишао у дућан Јове Лутора, тамо је на ћепенку пронашао гомилу књига на 
немачком и латинском језику, па је „замолио“ трговца да их „носи кући“. Није 
јасно да ли их је Вук купио или му је дућанџија књиге поклонио. Пошто Југовић 
разгледа књиге, једну остави себи, а другу пружи Вуку да из ње учи немачки. 
Југовић је онда књигу, Историја свију народа од постања свијета до Христа, 
стао да ужурбано преводи са немачког на српски језик. Испрва, Вуку нису били 
знани науми његова учитеља, али када је сву преведе, Југовић саопшти намере о 
отварању Велике школе. Тако се испоставило да је Вук прву високошколску 
установу у обновљеној Србији снабдео, истина нехотице, првим уџбеником.7 

Пропашћу Првог српског устанка 1813. године и нестанком националне 
државе, нестало је и све оно што је у овом кратком временском раздобљу на 
културном и просветном плану постигнуто. Приликом слома, уништена су, у 
катастрофалним размерама, и знатна документарна и друга сведочанства која су 
била од немерљивог значаја за културну историју Србије. О томе сведочи и 
казивање о пропасти библиотеке манастира Каленића, с краја 1814. године. 
Нићифор, игуман тога манастира, био је у своме времену гласовит као човек 
књижеван. Читао је, кажу, старе србуље, сабирао их са свих страна у Каленић, 
преписивао их, јер је рукопис имао особито леп. Међутим, пристајао је сваком 
српском устанку, па је једва дочекао и Хаџи-Проданову буну 1814. године. Како 
та буна пропадне, Турци нагрну у Левач. У страху да Турци не би похватали и 
списе који га јако терете, Нићифор побаца у једну хлебну пећ велику количину 
старих књига, повеља, хрисовуља и других записника. Али га ни то не спасе. 
Турци га ухвате, доведу у Београд, па му главу набију на колац.8   

Како је културни рад у Србији прекинут, тако се, у окружењу и у Европи, 
почињу стварати нови српски културни центри. Централна личност српског 
културног препорода, Вук Караџић, обрео се у Бечу 1813. године. Пошто се 
претходно разболео и безуспешно лечио, он је по пропасти Устанка прешао као и 
многи други у Аустрију. Када је као избеглица стигао у Беч, он се, већ хром и са 
штулом, у туђем свету није одавао уобичајеном животу српских емиграната. 
Прегао је и саставио малу књигу о пропасти Србије у виду писма Карађорђу. Та 
књижица, као цензору словенских књига у Бечу, дође у руке Словенцу Јернеју 
Копитару. Он је препознао таленат човека из народа и наменио је од тада Вуку 
улогу српског и словенског културног реформатора. И није се преварио. Тих 
година у Бечу било је учених Срба који су, држећи тај посао за бесмислицу, 
одвраћали Вука, говорећи му да не квари хартије узалуд.9 Када је Вук предложио 
Димитрију Давидовићу и Димитрију Фрушићу да заједнички саставе српску 
граматику, одговорили су му: Е, прођи се будалаштине.10  

                                                 
6 Вук, Историјски списи II, 108. 
7 Исто, 103-104. 
8 Милан Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српскога народа новијега доба, 

Београд, 1888, 443; Тихомир Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, културне прилике од 1815. до 
1839, Просвета, Београд, 94. 

9 Љубомир Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, БИГЗ, 1987, 15. 
10 Исто, 49-50. 
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Такви савети нису поколебали Вука. Он је радије слушао Копитара и 
изненађује брзина којом је Вук усвајао Копитареве идеје и спроводио их у дело. 
Убрзо је саставио Пјеснарицу, написао критику на Давидовићеве Новине, критику 
на Видаковићева Усамљеног јуношу и српску Писменицу.11 Дакле, већ у првој 
години бављења књижевним послом, Вук је за књижевни језик узео народни 
говор, начинио правописну реформу коју је потом сасвим довршио у Српској 
граматици, обајвљеној уз Српски рјечник 1818. године.12 

Штампање Српског рјечника прате неколике карактеристичне приче. Вук 
се писмом из 1816. године обратио кнезу Милошу за помоћ око издавања 
Рјечника. Иако је подухват хвалио, Вук није успео да посебно заинтересује 
Милоша, па је молио Димитрија Фрушића да се и он заузме код Кнеза. Фрушић се 
одазвао молби и 1817. писао Кнезу. Када ни то није помогло, Фрушић је 1818. 
прешао из Земуна у Србију и лично Милошу поновио молбу, али све што је успео 
да добије било је обећање да ће Кнез првом приликом послати Вуку 1.500 гроша. 
Како је објављивање Српског рјечника пало неопосредно по Карађорђевом 
убиству, тада се распростро глас о Милошу као о убици, крволоку и турском 
слуги. Када је земунски генерал Червенка дознао због чега је издао Фрушићу 
пасош, како би књига била посвећена Милошу, он је изјавио да не би Фрушић 
добио пасош да је то знао, јер су имали намеру да хвале рђава, необразована и 
болесна човека.13 Како Милош никада није послао новац за Рјечник, тако је 
изостала и посвета. Но, вели једна прича, Вук није само намеравао да књигу 
посвети Милошу, већ је својеврсно и њен садржај пригодио Кнезу и његовој 
веселој околини. Јован Хаџић је замерио Вуку што је у Рјечник унео онолике 
срамотне поскочице, приповечице и изразе, а Вук му је на то одговорио да је тиме 
хтео да угоди Милошу и старешинама који су се псовкама најрадије забављали, 
јер „све се надмећу који ће што срамотније казати, па се онда начини смех“.14  

Објављивање Српског рјечника (1818) прати још једна занимљива згода. 
Боравећи у Петровграду 1819, Вук се упозна са бароном Шилингом који Вука 
намери да одведе у посету код свога пријатеља К. К. Родофиникина. Овим руским 
послаником, који је за време Првог српског устанка провео две године у Србији, 
Срби нису били задовољни, али ни он није о Србима лепо судио. Стога, када је 
барон Шилинг Родофиникину најавио Вука као Србина који је саставио и објавио 
Српски рјечник, он с подсмехом рекне: Што ће Српски рјечник? – Али опет може 
бити од потребе: кад нестане Срба да се зна какијем су језиком говорили.15 

Конзервативни српски културни и црквени кругови и заговорници 
традиционалне словенске писмености и књижевности, на Вукове новотарије 
гледали су с великим незадовољством и противљењем као на тобожњу јерес. О 
томе је познат став митрополита Стратимировића који је онда у Српству ведрио и 
облачио. За језик „свињара“ и „говедара“, како је с потцењивањем називан 
народни говор, сматрало се да нема потенцијала да изрази духовни капацитет и 
црквене потребе. Истина, тадашњи народни говор није обиловао изражајним 
богатством, али је Вук на тај недостатак гледао трезвено, стрпљиво и пророчки, о 
чему сведочи и једна карактеристична прича.  

                                                 
11 Исто, 38. 
12 Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник (1818), Сабрана дела Вука Караџића, књ. II, прир. 

П. Ивић, Просвета, Београд, 1966, XXIX-LXXI.  
13 Вук Стеф. Караџић, Историјски списи I, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XV, прир. Р. 

Самарџић, Просвета, Београд, 1969, 380-381. 
14 Вук, Историјски списи II, 344; Љ. Стојановић, 168. 
15 Вук, Историјски списи II, 76. 
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Када је 1846. владика Раде (Петар II Петровић Његош) писао свој славни 
спев Горски вијенац, он би оно што је дању написао, увече читао Вуку Караџићу и 
још неким Србима. Једном рече Владика Вуку: Баш, господине Вуче, ови је наш 
језик веома сиромашан. Он нејма ријечи за „идеју“, нејма за „еру“, и за толике 
друге појмове! – Господару, одговори Вук, кад је народ могао наћи име за сваки 
део, сваки делић, свако парче, и сваку чивију на колима, нашао би и за то ријечи, 
да му је требало. Кад устреба – наћи ће се!16  

Највише је вике изазвала Вукова правописна реформа, поглавито 
преузимање у нову азбуку слова „ј“ из латинице. Вук је у Предговору Српског 
рјечника (1818) то правдао већ постојањем више ћириличних слова једнаких с 
латиничним, те и тиме да су латинична слова најпосле грчког порекла као и 
словенска.17 Но, Вукови аргументи нису били довољни, већ се на Вука гледало 
попреко као на оружје у рукама католичко-језуитске пропаганде, те у многе 
српске куће дуго није смела да уђе књига с „јотом“.18 О томе говоре и неколике 
анегдоте. Године 1841. Матица Српска је своме потпредседнику Платону 
Атанацковићу, владики будимском, препоручила да у договору са још неколико 
чланова Матице састави и одреди српску буквицу и правопис. Платон се обратио 
Вуку Караџићу и Сави Текелији и питао их шта они мисле о томе. Вук је био за 
„јоту“, а Сава против. Међутим, и Платон је био доживотни противник „јоте“, па 
је годину пред смрт штампао књижицу Повторни запев над азбуком (1866), у 
којој је о „јоти“ објавио подругљиву песму.  

Неки од тих стихова гласе:  
 

Узмимо тек јоту 
Ту и ноћу слоту, 
Колико ли јада 
И неслоге смрада 
Почини нам она 
Као нос у слона, итд. 19 

 
У почетку Вукова рада, отпор његовим идејама може се правдати и 

неповољним тренутком за развој литературе. Србија је преживљавала тешке дане 
поновног ропства. Међутим, и касније док је Србија ширећи аутономију отварала 
и простор културним променама, већина образованих људи у Србији и у 
Аустрији, била је против Вука и његова рада. О томе сведоче бројни одзиви 
Вуковим огласима и позивима на претплату књига. Једним писмом Стефан 
Живковић јавља Вуку како је нудио Јокса скелеџију да се претплати на Рјечник, а 
овај му одговорио: А шта је то, и што ће то нама; имаш ти какви дебели волова; 
није нама до књиге.20 Други га куде да је боље да се није пера лаћао, него да је 
остао и даље код коза и оваца, те да би га требало затворити у рупу на Врачару 
где се хватају његови имењаци из шуме. Један му трговац бесно јавља да ће се пре 
потурчити него се претплатити на његову књигу.21  
                                                 

16 Илија Огњановћ, Занимљиве приче и белешке из живота знаменитих Срба, Загреб, 
1900, 54; М. Ђ. Милићевић, Кнез Милош у причама, Београд, 1891, 277; Дејан Томић, Знаменити 
Срби у анегдотама, Прометеј, Нови Сад, 1999, 77. 

17 Вук, Српски рјечник, XI. 
18 Михаило Полит-Десанчић, Успомене, Н. Сад, 2006, 38. 
19 И. Огњановић, нав. дело, 4-5.  
20 Љ. Стојановић, 38. 
21 Голуб Добрашиновић, Вукова преписка, Књижевна историја, XL, 2008, 136, Београд, 

395. 
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Између сличних изјава, Вуков биограф, Љубомир Стојановић, издваја 
двојицу најоригиналнијих Вукових критичара. Незадовољан Вуковом Даницом, 
неки Адам Јовановић писао је С. Илићу: Глупа књига Забавник, који је наш 
научник у Бечу издао, и не обећава ништа боље од њега. Штета за сваку 
крајцару која се за то плати. Мени је жао што сам обећао да ћу се 
претплатити, али морам признати да ми не треба никаква књига од таког 
простака. Исаија Војиновић из Темишвара је Вуку упутио негодујуће писмо: По 
мњенију многих да сте за оно време, које сте у списанију потрошили, прасце или 
(по старом обичају) овце чували, више би добра учинили; 1-во не бисте име 
вјечном поруганију предали, а 2-го, што је важније, не бисте читатеље (особито 
младе) у тшчетну заразу приводили. Исаија даље куди Вуков језик и стил „заиста 
говедарски, јер се од сваког благородства одликује... А каква ти је жалосна 
биографија (да све проче оставимо) нити силе периодическе, нити сладости 
кратка израженија има, но пишеш као каква баба, која никад отмјено штогод 
видила или чула није“. Писмо завршава молбом да се Вук опомене, уразуми и 
остави писања.22    

У критикама се особито истицао Јован Хаџић (псеудоним Милош Светић), 
најжешћи Вуков противник. С омаловажавањем га је називао Лозничким 
псалтирцем. Он Вуку одриче сваку заслугу и замера му све и свашта. 
Саркастично приповеда о Вуковом састанку са Луком Миловановим после 1813. 
године. Тада је на неком Лукином папиру било сланине и соли, што гладну Вуку 
привуче пажњу, те он онда разазна исписана нека правила српске писменице. 
Лука му рече да је то са Савом Мркаљем састављао, али намерава бацити. Вук 
онда то извуче од Луке и објави као Писменицу сербскога језика (1814), а тек 
потом 1833. Вук под Лукиним именом штампа књигу Опит наставлења к Србској 
сличноречности и слогомјерју или просодии.23 

Међутим, како су напади на Вука били оштри и учестали, тако ни Вук није 
штедео своје противнике. У Рецензији Видаковићевог Љубомира у Јелисијуму, 
Вук се пита шта Љубомиру смета што „Срби по обичају славе свога свеца – крно 
име – и веселе се уз месојеђе и играју?“, па подсмешљиво додаје: „Вид`ла жаба 
где се коњи кују, па и она дигла ногу. Тако и наш Љубомир ваљда је чуо где 
Доситеј и Релковић (и јошт гдекои) вичу на обичае народне, а ние знао расудити, 
да су они у том сви лудовали“.24 На истоме месту, Вук каже да Видаковић не зна 
ни српске ни словенске граматике, већ да пише по „правилима бабе Смиљане“.25 
Ова досетка архимандрита Павла Кенгелца на рачун српског језичко-правописног 
шаренила, коју је после често понављао Вук, потом је постала толико популарна и 
распрострањена у језичким полемикама, да се касније често као анегдота налазила 
у многим изворима.26 Димитрије Фрушић, који је у полемици између Видаковића 
и Вука био на Вуковој страни, пише Вуку да је „алегорија бабе Смиљане тако 
силна, да су многи Земунци пре у сумњи бивши о славеносербском језику к себи 
тргли се и наши постали.“27 Међутим, многи нису одобравали оштрину Вукових 
удараца, па су замерали што је на слаба Видаковића тако јавно ударио, те му 
Бајчевић из Новог Сада јавља да су изгледи за претплату Рјечника јако смањени 

                                                 
22 Стојановић, 279-280.  
23 Јован Хаџић, Огледало србско, год. I, св. 1, 1864, 4; Стојановић, 52. 
24 Вук Стеф. Караџић, О језику и књижевности I, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XII, 

прир. Б. Николић, Просвета, Београд, 1968, 157. 
25 Исто, 183. 
26 Поменик, 254.  
27 Стојановић, 159. 
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откако у Новинама напада Видаковића, јер „Србин има осећај сажаљења, и због 
тога неће више да чује ни за ваше Новине ни за Речнике“.28   

Вук је после исељења у Аустрију, у Србију први пут дошао 1820. године. 
Тада је кнезу Милошу предлагао оснивање „велике школе“ и да га описмени. Чак 
је наумио да састави неколике књиге које ће Кнез „у беспослици“ да чита. Вук 
вели да је чак Милоша којекако наговорио, „те почне једну недељу дана учити 
читати (и да је још само једну недељу учио, знао би, како се чита), но његови 
саветници одврате га, те прота Жујовић, један од ондашњих Милошевих 
љубимаца, јавно запрети Вуку, да се више не усуди спомињати да Господар учи 
читати и писати, а један пут му Милош, за асталом, као у шали, каже управо, да је 
боље владати и управљати по својој вољи, него се везати за артију“.29 

Кнез Милош није ни својој деци пружио редовно и систематско 
образовање. Особито је Петрија (Перка), старија Милошева ћерка, била слабијег 
образовања, али се доцније занимала читањем. Једном јој допадне нека 
Видаковићева књига коју са задовољством прочита, па је писала молбеницу писцу 
да јој пошаље све своје књиге. Онај који је пренео поруку, нашао је 1840. 
Видаковића како у Пешти сам продаје на пијаци своје књиге. Писац је тада 
поручио да ће послати што год буде имао.30 О томе опширније и мало другачије 
казује и путописац Сретен Поповић. Боравећи у Оравици, он је госпођи Перки, 
удатој за Бајића, и њеној деци читао Видаковићеве романе. И дечји професор 
Словак, Михаил Хес, радо је слушао те романе. Када је Поповић кренуо, Перка му 
даде повећу суму новаца за Видаковића, под изговором да јој пошаље нових 
својих романа, а у ствари је чула како је запао у беду. Перка је поручила 
Видаковићу и да, када буде прештампао Љубомира у Јелисијуму, ожени и Бурјама, 
јер је све, осим њега, поженио и поудавао. Када је као српски питомац 1839. 
године ишао у Беч, Поповић се неколико дана задржао у Пешти, где је Милован 
Видаковић дошао да посети своје земљаке, српске ђаке. Тада му је Поповић 
предао Перкину пошиљку, на чему је романописац благодарио, али се, вели даље 
казивач, видело да је већ био „изветрио“ и био се нешто „смео“ када није ништа 
одговорио на примедбу о Бурјаму. После годину-две, Видаковић је умро у Пешти, 
скоро рећи на пијаци, где је готово до последњег дана продавао своје књиге и 
отуда једва преживљао.31 О томе како је први популарни романописац нове 
српске књижевности био топло примљен код српске читалачке публике, сведоче и 
још неколике анегдоте. Видаковић у свом кратком животопису Димитрија 
Давидовића пише да му је Давидовић говорио како би се хтео оженити Савком и 
да му она роди сина Светозара и кћерку Драгињу, а то су имена из романа 
Видаковићевих. И заиста, он се ожени Савком која му роди сина Светомира. 
Савка потом умре.32 

У неповољним приликама за српску кулуру, Вук, ипак, повремено успева 
да заинтересује Милоша да финансијски помогне његов труд. Нарочито је Кнез 
био издашан према Вуку када му је 1823. уступио 3.000 гроша. Стога је Вук исте 
године штампао у Лајпцигу трећу књигу Народних српских пјесама коју је и 
посветио Милошу. Међутим, уместо похвале, Кнез се, незадовољан сопственим 
приказом у комадима песме о Боју на Чачку, убрзо обрушио на Вука. Караџић се 
онда бранио, песму је назвао „несрећном“ и „жалосном“, а Кнеза уверавао да 

                                                 
28 Исто, 159-160. 
29 Вук, Историјски списи I, 193-194 и 213. 
30 Огњановић, 17-18; Поменик, 56. 
31 Сретен Л. Поповић, Путовање по новој Србији (1787 и 1880), СКЗ, Београд, 1950, 203. 
32 Огњановић, 34. 
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„пјесма није историја“, те како се у историји „гледа истина, а у пјесми се гледа 
како је измишљено и намјешћено“.33 

И Сима Милутиновић Сарајлија се довија како би објавио своју 
Сербијанку, за чију је штампу потом добио хиљаду и девет стотина талира од 
српског трговца у Одеси, Јована Ризнића, али под условом да му се у књизи јавно 
не захваљује.34 Пошто је Сима у Лајпцигу 1826. наштампао Сербијанку, књига 
није свугде наишла на добар одзив. Међу најжешћим критичарима нашао се и Вук 
Караџић. Спев свога пријатеља и побратима тако је кудио да је Сима рекао: Хе! 
Мој Вуче! Да си ти мени највеће зло учинио, ја не би могао овако зло мислити и 
говорити о теби, као што ти о мени мислиш, говориш – и сувише гониш ме. Али 
је Бог добар: изаћи ће дјело на видјело.35 Постоје још неколики разлози због којих 
је Вук био киван на Симу. Наиме, када је после штампања Сербијанке Сима запао 
у дугове, јер ни оно добијена новца није било довољно, он замоли из Лајпцига 
Вука да му нађе штогод помоћи и какву службу. Вук се заузме, те Симу кнез 
Милош постави за свога секретара и пошаље му трошка за повратак. Сима прими 
новце, пође у Крагујевац и оде – на Цетиње, те уместо кнезу Милошу постане 
секретар владики Петру I Петровићу. Чувши то, Вук се запрепасти и рече: О, мајн 
гот! Знао сам да је Симо луд до пола! Али кад му прије полуђе и друга 
половина?!36   

Током 1827. године у Бечу је боравио даровити историчар и берлински 
професор, Леополд Ранке. Он је посредством Јернеја Копитара дошао у контакт са 
Вуком Караџићем. По Вуковом казивању, Ранке је 1828. саставио Историју 
српске револуције. Рана појава аутентичне историје српског устанка и то из пера 
тако ауторитативног састављача, имала је широког европског одјека. Књига је 
побудила и извесну Иркињу, Лујизу Кар, да се доцније заинтересује за Србе, па је 
она превела на енглески језик и објавила Ранкеову Историју српске револуције. 
Када јој је један критичар, иначе хвалећи превод, замерио једино што неправилно 
исписује на енглеском језику српска имена, онда она одлучи ићи у Србију да се о 
томе лично увери. Кренувши на пут, сврати у Берлин, где посети професора 
Ранкеа. Он ју је залуд одвраћао од пута пуног опасности, али када она почне да 
исказује још јачу жељу за одласком у Србију, Ранке јој пружи писмо препоручено 
за његовог пријатеља Вука Караџића, с напоменом, да ако би он пристао да с њом 
путује по Србији, онда се нема чега бојати. Носећи Ранкеово писмо Вуку у Беч, 
Лујиза је све мислила тај Вук „мора да је какав од старих српских јунака, какав 
џин, пред којим хајдуци не смеју ни живи да се покажу“. „Благо мени“, радовала 
се Лујиза, „ако таквог браницоца добијем. Кад тамо, а Вук мален човек, на 
граници старости и без једне ноге“. Вук је пристао да буде Лујизин пратилац и на 
пут је повео и ћерку Вилхелмину – Мину.37 

Кнежевина Србија је тридесетих година 19. века сасвим оскудевала 
књигама. С почетка века у Земуну је постојала књижара коју је држао књиговезац 
и песник, Гаврило Ковачевић.  

                                                 
33 Вук Стеф. Караџић, Преписка II, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XXI, прир. Г. 

Добрашиновић, Просвета, Београд, 1988, 303-304 и 327-328. 
34 Поменик, 364. 
35 Стојановић, 310-311; Ненад Љубинковић, Пјеванија црногорска и херцеговачка 

(будимска и лајпцишка) Симе Милутиновића Сарајлије, Рад-КПЗ Србије, Београд, 2000, 82-83. 
36 Андра Гавриловић, Седамдесет анегдота из живота српских књижевника, Београд, 

1911, 16; Стојановић, 310. 
37 Мина Караџић, Неколико дана по Србији 1850. год, Путовања по јужнословенским 

земљама у XIX веку, уредио Петар Ж. Петровић, Београд, 1934, 109-110; Стојановић, 692. 
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Он је вршио претплате за српске књиге.38 Тако је из „прека“ стизала у 
Србију по која књига: Доситејеве басне, Видаковићева Касија царица, Љубомир у 
Јелисијуму или Вукове песмарице. Те би књиге ишле из руке у руку. Сретен 
Поповић памти уобичајене призоре, како у понеком дућану један чита књигу 
окружен многим слушаоцима.39 Међутим, важан датум српске културне историје 
представља и појава прве књижаре. Отворио ју је 1827. године Глигорије 
Возаревић код Саборне цркве у Београду. То је и први књижевни центар у Србији. 
Ту су се могле наћи и споменуте малобројне српске књиге, као и Давидовићеве и 
Фрушићеве Новине србске. Осим издања српских аутора, вели С. Поповић, било је 
и немачких књига и новина. О сиромаштву српских књига с краја треће деценије 
19. века говори и једна анегдота. Када је Ото Д. Пирх, иначе и сам аутор једног 
прегледа српске књижевности, упитао Лукијана Мушицког зашто не саопшти 
јавности своју састављену библиографију српске књиге, Мушицки му је 
одговорио: Зар да покажемо свету нашу сиротињу? Ми смо још тако много 
заостали.40 Пирх је такође посведочио како је у Београду затекао књиговесца 
Гаврила (уствари Глигорија) који у дућану продаје и књиге. Турци, вели он, у 
његов дућан улазе сваки час, не знајући шта он заправо ради, да ли поправља 
сатове, или је берберин.41    

У Возаревићевој књижари окупљала се ондашња интелигенција. Ту су 
свраћали да чују светске новости: Цветко Рајовић, Вук Караџић, Димитрије 
Исаиловић, Димитрије Тирол, Лазар Арсенијевић Баталака, Писар-Лаза, трговац 
Мијајло Дрвењак и други. Но, од свију посетилаца, најглавнији и најревноснији 
био је слепи чича Ђура Милутиновић Херцеговац (или Црногорац, како се и 
другачије назива). Чича Ђура је био, вели Поповић, ревностан сакупљач 
пренумераната и врли продавац књига. Кад би Возаровић добио нове књиге, Ђура 
би их ставио под мишку и ишао од дућана до дућана, нудећи их на продају. Но, 
пре него што је књигу примио, морала му се најпре прочитати, да зна њену 
садржину и да може купцима казати лепе стране књиге. То је у неку руку била 
прва књижевна критика на коју се, додаје Поповић, данас тако много полаже. И 
слепом Ђури ретко је ко могао и смео отказати да не купи књигу коју он продаје и 
хвали. Био је, веле, груб према онима који се не би претпалтили или узели књигу, 
па им је говорио: А шта ће ваша деца од вас добра чути и научити, кад не 
купујете књиге, не читате их, те да можете децама штогод о зимским дугим 
ноћима и нерадним данима преповедати. Тако у почетку српског културног 
развића, закључује Поповић, беше слепац који шираше просвету и чињаше услугу 
књижевности.42 Савременици истичу да су књигу више помагали људи скромног 
иметка и самоука образовања. Милан Милићевић спомиње ужичког трговца 
Илију Неранџића. Он је саветовао младиће да не дангубе: Немој запалити 
чибучину, па у механчину; него за оне паре (што дајеш за дуван) купи књигу, па се 
разговарај с паметнијим од себе.43 

У јесен 1830, током Народне скупштине, говорило се и о преводу Новог 
завјета, кога је Вук превео још почетком 20-их година и узалудно чекао на 
одобрење црквених власти како би га штампао. Тада је Павле Радомировић, по 
Милошевој жељи, дигао вику на Вуков превод и потписао против њега 34 

                                                 
38 Т. Ђорђевић, нав. дело, 104.  
39 С. Поповић, нав. дело, 117. 
40 Ото Дубислав Пирх, Путовање по Србији у години 1829, Београд, 1900, 199. 
41 Исто, 57. 
42 С. Поповић, 117-122; Поменик, 360. 
43 Поменик, 416. 
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најзнатнија лица из Србије, међу којима су се, невољно, нашли и неки Вукови 
пријатељи, као, на пример, кнез Васа Поповић. Осим тога, састављено је и једно 
писмо којим се одбија Вуков превод и у коме се, између осталог, наводи: Знајући 
ми доленазначени да је Вук Ћурту, хармбашу јадранског као првог учитеља свога 
имао, а да се је и код Младена Миловановића и Хајдук-Вељка, равно харамбаше 
учио, знати можемо какве науке и Вук имати може. А нека и други учени људи 
суде при онаквим учитељима какве је Вук имао, може л` се чему добру и полезну 
научити! Нека погледе и на његову скверну фигуру: ноге хроме, руке сакате, уста 
као женска чарапа, уста која нису српскога кроја нити српске произносу речи, 
може л` се дакле човек надати да ће му што из главе изићи што чурук добити 
неће.44 Када га наруже како је Милош хтео и пошто су мислили да су га довели до 
крајњег очајања, онда Кнез показа великодушје, па постави Вука у београдски 
Магистрат и обрече му плату од 200 дуката да купи кућу у Београду.45  

У истој години, кнез Милош је наложио Цветку Рајовићу и Авраму 
Петронијевићу, који су се тада налазили у дипломатској мисији у Петровграду, да 
купе штампарију за државне потребе. Она је из Русије стигла у Београд 2. јуна 
1831. Рајовић и Цветковић су довели и Адолфа Бермана који је штампарију 
устројио за рад. Димитрије Исаиловић се толико обрадовао тој новој српској 
тековини да јој је посветио Оду пуну одушевљења.46 Најпре се штампају разни 
административни материјали, а потом и прва књига Србска стихотворенија, 
Гаврила Ковачевића и Николе Стаматовића. Међутим, испрва је било предвиђено 
да се као прва штампа књига Јована Стејића Сабор истине и науке, али је 
штампање обустављено, јер је књига штампана без „дебелог јера“. Кнез Милош у 
договору с митрополитом Стефаном Стратимировићем забрањује Вуков, а враћа у 
штампарију стари правопис.47 Стога, увређени Стејић исте године напушта 
Србију. Но, осим тога, Вук је тада писао кнезу Милошу да су идеје Јована Стејића 
о „правима природним човека“, изражене у књизи Сабор истине и науке, опасније 
за Милоша, него прокламације Ђорђа Чарапића и учитеља Михаила 
Берисављевића. Чини се да је Вук тада према Стејићу био особито злонамеран, 
будући да се у Прокламацији, између осталога, уцењује и Милошева глава. Стога, 
није чудо што је Стејић тада прешао у Земун, можебити само под изговором да је 
увређен због обустављања штампања поменуте књиге у тек основаној српској 
књажевској типографији.48  

У штампарији је затим 1833. године Глигорије Возаровић почео да штампа 
Доситејева дела. Петар Петровић Његош се 1836. чудио што су у Србији 
штампана „горка и отровна“ Доситејева дела, те је препоручивао Кнезу да се 
забране. Мало пре тога, Милош је пребацивао Владики због дозволе да се у 
његовој црногорској типографији штампају књиге Вуковим правописом, јер 
„увођење некаквог ј, одводи од православија и преводи к римокатоличенству“.49 
Ни Вук Караџић није био задовољан што је Возаровић објављивао Доситеја, па се 
казује да је 1856. године, у манастиру Хопову, Милици Стојадиновић Српкињи 
рекао:  
                                                 

44 Нови завјет, превео Вук Стеф. Караџић, Сабрана дела Вука Караџића, књ. X, прир. В. 
Мошин и Д. Богдановић, Просвета, Београд, 1974, 547. 

45 Вук, Историјски списи I, 142. 
46 Поменик, 185. 
47 Т. Ђорђевић, 109. 
48 Вук, Историјски списи I, 402; Михаило Гавриловић, Милош Обреновић, књ. 2, Слово 

љубве, 1978, 617-637; Т. Ђорђевић, 109. 
49 Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2004, 398. 
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Да сам ја 1833 био цензор у Србији, кад је Глиша Возаровић Доситија 
прештампавао, ја то прештампавање не бих допустио, јер су калуђери, особито 
како је Милош био обладао, у Србији већ готово сасвим почели затирати и онако, 
а и пост и мошти светијех и остале црквене обичаје људи науче и саму од себе 
презирати.50 Доситеј је очито често био предмет критике, што потврђују и 
анегдоте. Слушајући у Петровграду како му Милован Пејчиновић чита Доситејеве 
књиге, кнез Милош је љутито узвикнуо: Ах, Авраме, Авраме, и ти Живановићу, 
оца вам вашега! Па обрнувши се к Миловану, настави: Виш, синко, те су ме лоле 
толико избезумиле да је Обрадовић јеретик да сам, болан, чиниш волико, наредио 
те се једне ноћи опоганио гроб Доситејев! После тога Кнез сасвим тихо изговори: 
Е, мој Обрадовићу, бог да ми те прости.51       

Као званични Кнежев историограф, Сима Милутиновић је од 1834. године 
почео да прикупља грађу по читавој Србији за своју Историја Србије од почетка 
1813 до конца 1815 године. Рукопис је завршио 1836. године. Пре поласка у 
Лајпциг, где је намеравао да штампа књигу, приповеда се да је сусрео Проту 
Матију Ненадовића који га је одвраћао од незахвална историографскога посла: Ја 
бих ти рекао да би боље учинио да си седио с миром; јер ти од печатања те 
историје ово двоје имаш очекивати, које ни једно не ваља, или да изгубиш главу 
или да изгубиш чест и поштење пред ученим светом. Ако узпишеш истину, 
изгубићеш главу, јер ће те посећи господар Милош; ако ли успишеш лаж, глава ће 
ти остати, али ћеш изгубити чест.52 Како ово Протино упозорење није 
поколебало храброг историографа, он је на путу за Лајпциг, боравио и у Будиму, 
где је у кући столара Вајмана сусрео лепу и начитану модискињу Марију Поповић 
коју је тада и запросио. Она је Сими обећала да ће стрпљиво и верно чекати његов 
повратак. Према казивањима, славољубиви песник је намах одлучио да запроси 
Марију чим је дознао од Вука Караџића да она радо чита и добро разуме његову 
Сербијанку. Марија је већ претходно стекла и особит надимак – Пункаторка – и 
вели се зато што је, пажљиво ишчитавајући Сербијанку, сва неразумљивија места 
у спеву назначавала малим пунктовима.53  

Стигавши у Лајпциг, Историју Србије Милутиновић је објавио 1837. 
године и како Милићевић преноси штампана је у 6.000 примерака. Половину 
тиража, Милутиновић одмах пошаље у Србију и књиге доспеју међу читаоце, а 
остатак задржи у Бечу, где их аустријска цензура и спали. И они примерци што су 
стигли у Србију, после су хватани и спаљивани. Поступак се правдао кривицом 
историографа и његовим злим изражавањем на рачун неких лица, а „најпаче што 
је на правитељство росијско викао“. Зато је, наставља Милићевић, ова књига 
данас тако ретка. Милутиновићу је пак дозвољено да се врати у Србију наредне 
године. Враћајући се из Лајпцига, застане у Будиму и ту се по договору ожени 
невестом Маријом и то на посве особен начин који је пропраћен и причама. 
Наиме, 17. јула, у тренутку сунчевог рађања, на Орловом брду изнад Будима, 
млади српски академци овенчали су Милутиновића јеловим венцем са 
пшеничним класом „за Класическог у Сербов Поету“. Заступајући сваки свој 
факултет, четири студента су одржала ватрене говоре:  

                                                 
50 Вук Караџић, Из историје Првог српског устнка, ур. Р. Перовић, Народна књига, 

Београд, 1954, 71; Ђорђе Рајковић, Изабрани списи I, Биографије књижевника, Н. Сад, 1950, 147; 
Маринковић, 106. 

51 Милан Ђ. Милићевић, Кнез Милош у причама, Београд, 1891, 281; Маринковић, 107. 
52 Вук, Историјски списи II, 330; Ј. Хаџић, Огледало србско, 238; Поменик, 367; Р. Љушић, 

нав. дело, 427. 
53 Огњановић, 74; Н. Љубинковић, нав. дело, 78. 
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Јован Суботић, Петар Петровић Подлужанин, Димитрије Радуловић и Васа 
Живковић. Присуствовао је и Сергије Николић. Спустивши се са Орловог брда, 
венчао се потом Милутиновић у српској цркви Свете Тројице у Будиму са 
Маријом, ћерком Илије Поповић, житеља темишварског. Омладинци су даровали 
Марији један примерак Сербијанке окићен каранфилима.54 Како једна анегдота 
казује, на сличан је начин и Јаков Живановић, директор Кнежеве канцеларије, 
изабрао своју животну сапутницу, Катарину, кћерку Михаила Грујовића (Теодора 
Филиповића). Приповеда се да Живановић није до тада никада видео Катарину, 
него је само чуо да чита „Телемака“ (Одисеја) кога је он иначе преводио на српски 
језик и одмах ју је запросио у оца. Чувши за то, кнез Милош позове Грујовића и 
каже му да га прихвати за зета, јер иако није имућан, Јаков је вредан и може 
„радити за четири човека ... да знаш да ће хлеба свуд зарадити!“55   

У време док је Милутиновићева Историја прогањана, језичка полемика 
између Јована Хаџића и Вука Караџића достизала је кулминацију. Препирка је 
започела убрзо по оснивању Матице српске 1826. и покретања њенога Летописа 
који је постао главни полигон за нападе против Вука. Ни Вук није био 
хладнокрван, па је, на пример, 1831. у писму трговцу Јосифу Миловуку, оснивачу 
Матице, критиковао издавачку делатност овога пештанског друштва. Вук 
иронично вели како би Матица било боље да је за гдекоје своје књиге платила да 
се не штампају, али се Матица као сваки „трговац“ држала правила: Боље је на 
мекињама добити, него на злату штетовати. Најпосле се окомио и на матичаре 
понаособ, па је оптужио Ђорђа Магарашевића и Милоша Светића како су они 
једини имали користи од Матице: Магарашевић је имао за издавање Љетописа на 
годину 400 форинти и 25 књига од сваке частице, а Светићев је добитак био, 
што су га у Љетопису фалили, а на онога, на кога мрзи, викали, односно на 
Вука.56 Сукоб је затим тињао неколико година, а јавно се отворио пошто је Хаџић 
1837. објавио Ситнице језикословне. Вук је онда одговорио и у Бечу 1839. објавио 
Одговор на Ситнице Језикословне Г. Ј. Хаџића.  

Изгледа да је и кнез Милош имао извесна удела у овоме послу. Хаџић 
мисли да је око објављивања устава 1839. Кнез био киван на њега, па је Вуку 
наручио да га грди. Међутим, ова критика у Србију одоцни, јер стиже после 
објављивања устава. Но чим стигне, Хаџић стане да саставља одговор који је 
одмах намеравао да објави у Београду. Дознавши то, Милош намах заповеди 
Јакову Јакшићу, директору типографије и Димитрију Исаиловићу, цензору, да 
унапред не штампају никакве полемике, па када Хаџић дође с рукописом, они га 
одбију. Хаџић се одмах досетио да је то Милошево масло, али му је то потврдила 
и „госпођица Анка врстна кћи г. Јефрема, да је то великога Бабе посао“. Зато 
Хаџић одмах у Нови Сад пошаље рукопис да се штампа, а у Крагујевац 
попечитељу просвештенија Стефану Стефановићу Тенки упути протесно писмо, 
жалећи се на слободу штампе. Оптужио је и Правитељство да је у „ортаклуку“ с 
Вуком Караџићем. Када кнез Милош буде о томе обавештен, стане да се кобајаги 
чуди штампарској забрани, те одмах отпише Хаџићу. У писму га је ковао у звезде 
и грдио Вука што се дрзнуо да тако пише о њему који толике услуге чини Србији. 

                                                 
54 Станиша Војиновић, Хронологија живота и рада Симе Милутиновића Сарајлије, у: 

Сима Милутиновић Сарајлија, Књижевно дело и културноисторијска улога, Институт за 
књижевносат и уметност, Београд, 1993, 35. 

55 Поменик, 111 и 163. 
56 Вук Стеф. Караџић, Даница 1826-1829, 1834, Сабрана дела Вука Караџића, књ. VIII, 

прир. М. Павић, Просвета, Београд, 1969, 495-496. 
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Уз ово, Милош приложи још два писма, једно на Јакшића, друго на 
Исаиловића. Налажио им је безусловно, без цензуре, печатање свега што год 
Хаџић буде пожелео. Тако се Хаџићев Утук или Одговор на Одговор на Ситнице 
језикословне одмах штампа у Београду, а такође буде готов и у Новом Саду. Вук 
се срдио што је Милош испрва наручио од њега критику, а потом дозволио 
Хаџићу објављивање одговора у Београду. Страхујући да се сада Вук не окрене 
против њега, Милош га стаде позивати у Београд, али са опаском – ако ли сме од 
Хаџића.57  Борба се потом наставила, а одсудну реч дао је Ђуро Даничић, Ратом 
за српски језик и правопис, најјачим утуком Вуковим противницима.58 И ову 
значајну књигу прате неколике анегдоте, између осталих и једна која објашњава 
како се Ђорђе Поповић (крштено име) прозвао Ђуром Даничићем. Боравећи у 
Бечу, Ђуро је 1847. написао одбрану српског језика и новога правописа. Тај је свој 
рад потписао именом Југовић, јер му се то име, по косовским јунацима, највише 
допало. Међутим, бечка цензура забрани тај састав, те је морао на другом месту 
да пронађе начина да га штампа. То се могло учинити у Пешти, али тек пошто би 
се променио наслов и дало друго име писцу. Тако, Ђуро састав назове својим 
коначним именом и потпише се на њему први пут Даничић, јер је после Југовића 
из епских песама највише заволео браћу Даничиће. Од тога доба, све је своје 
радове тако потписивао, док му најпосле Даничић не оста једино презиме.59 Када 
је Јован Стејић, после Милоша Светића, један од најгласнијих Вукових 
противника, прочитао ову Даничићеву књигу, приповеда се да је са уздахом 
рекао: Е, овако ниједан Србин није писао.60 

У једној од најважнијих година српске културе, 1847, преминуо је песник 
Сима Милутиновић Сарајлија. Испраћен је од мноштва света. Опело је служио 
митрополит Петар, беседу је говорио лицејски вероучитељ Сава Јовшић, а 
професор Лицеја Исидор Стојановић истакао је Милутиновићеве велике 
књижевне заслуге. Након одавања последњих почасти, професори богословије су 
разговарали о покојнику. Неки су га хвалили, а беседник Јовшић омаловажавајући 
рекне: Чудна ми чуда! Шумадински списатељ! Прошао сав свет – пола Јевропе. 
Многи су се чудили тој супротности између беседе и подсмевања. Међутим, дозна 
се тому разлог. Године 1894, Љуба Радивојевић је причао Милану Милићевићу 
како се он кладио с Јовшићем ко је већи песник: Гундулић или Милутиновић? 
Јовшић је хвалио првога, а Радивојевић другога. У доктора Вука Маринковића 
била је вечера, где су „суђаје саслушале најлепша места из оба песника“. И 
пресуда је дала прво место Сими Милутиновићу! Онда је Јовшић поклонио 
Радивојевићу за спомен своју Сербијанку.61   

У то доба, након више неуспелих покушаја, у Бечу је дошло и до сусрета 
између кнеза Милоша и владике Петра Петровића Његоша. Из њихова познанства 
остале су неколике приче, а једна од њих се тиче и објављивања првог издања 
Горског вијенца (1847). Када спев буде готов, писац га посвети кнезу Милошу и 
казује се да је та Посвета била „најдивнији састав који је икад изишао из пера 
Његушева“. Кнез Милош, добивши од писаца готов за штампање рукопис би 
задовољан, те оде јерменском манастару, преда рукопис и обећа плаћање 
штампарских трошкова. „Кад један Кнез књигу пише, а други Кнез за њу трошак 
плаћа, та књига мора бити особите лепоте“, рекне владика Раде, па нареди у 

                                                 
57 Огледало србско, 1864, 261, 291. 
58 Будим, 1847. 
59  Огњановић, 38; Поменик, 127. 
60 Поменик, 127, 676. 
61 М. Ђ. Милићевић, Успомене (1831-1855), Просвета, Београд, 1952, 100. 
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штампарији да хартија буде чврста, фина, слова крупна и тескст оперважен, те и 
да књига буде илустрована са 34 слике. Чувши да ће таква штампа која њему 
раније није помињана бити скупља, кнез Милош се заложи за првобитне 
трошкове. Тада Владика одбије сваку помоћ, а Посвету намењену Милошу подере 
у комаде, па спев посвети Праху Оца Србије, односно Карађорђу. Тако се, вели се, 
и за свагда расташе ове две важне историјске личности.62  

Истовремено, буктао је рат за пријем Вукова превода Новог завјета. Када 
је 1847. Вуков превод штампан, дочекан је у Србији на нож. „Једни су говорили да 
га је римска пропаганда наговорила и поткупила да је преведе и да му је на тај 
рачун бесплатно штампана књига у јерменском манастиру; други су говорили да 
је он није ни превео, већ неко други, и да је он само поткупљен да је под својим 
именом изда; трећи, као тобож бранећи га, говорили су да га је нека чешка партија 
без његова знања навратила на превођење и штампање ове књиге итд, а све је то 
чињено на штету наше православне цркве.“63 После оваквих бојазни од завере, 
када је Вук чуо од једног пријатеља да је службени Београд тврдо одлучио да се у 
Србију никако не пусти Вуков превод Новог Завјета, Вук се зачуди: Не може 
бити! А ја сам баш у бечкијем новинама читао да су из Србије Турци проћерани.64  

 
Кључне речи: Књига, култура, 19. век, усмена приповедна традиција, 

казивања, анегдоте. 
 
 
 

                                                 
62 Милићевић, Кнез Милош у причама, 276-279; Jaša Prodanović, Vuk Karadžić i Miloš 

Obrenović, Beograd, 1938, 13. 
63 Стојановић, 623. 
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