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                                                                                                     др Бранко Златковић 
 

КАЗИВАЊА И ЗАПИСИ О ДОСИТЕЈУ ОБРАДОВИЋУ  
У УСТАНИЧКОЈ СРБИЈИ  

 
 
 Кључне речи: Доситеј Обрадовић, Устанак, Србија, казивања, записи, анегдота, усмена 
грађа, преписка, култ, оспоравање.    
 
 Апстракт: У раду се на основу усмене грађе, разноврсних записа и фрагмената преписке 
говори о животу и раду Доситеја Обрадовића у Србији Првог српског устанка, као и о његовим 
непосредним припремама за прелазак у „земљу прародитеља“. У раду се сустичу противуречни 
елементи Доситејеве карактеризације – његово усхићење природним лепотама Србије и 
незадовољство устаничким наравима; стварање Доситејевог култа од стране његових поштовалаца 
и разградња од стране политичких, идеолошких и културолошких неистомишљеника и 
противника.     
 
 
 Сазнања о Димирију Обрадовићу, у калуђерству „нареченом“ Доситеју, 
црпимо махом из његовог аутобиографског списа Живот и прикљученија (I и II)  
који прати, првим делом, Доситејево детињство и рану младост, а потом се 
наставља описивањем наредних тридесетак година испуњених Доситејевим 
путовањима и странствовањима.1 О годинама изван корица ове књиге, дакле, од 
1788, па до Доситејеве смрти 1811. године, можемо да говоримо са мање 
поузданости, с обзиром да нису посведочене из прве руке. Међутим, појединости 
о последњој деценији Доситејева живота нуде и други извори. Најнепосреднија је 
преписка, мада делимично сачувана, стога и веома оскудна.2 Драгоцене су 
разноврсне белешке и записи савременика, али посебно место припада и веома 
распрострањеној и до данас сачуваној и расположивој усменој наративној грађи 
која свакако сведочи о знатној пажњи коју је Доситеј Обрадовић завређивао, како 
у своје доба, тако и у свим потоњим временима. Бројне, чак и данас добро знане 
анегдоте о Доситеју потврђују да је његова популарност од момента када се 
појавио у жижи српског културног и друштвеног живота ишла само узлазном 
путањом и да се око његове личности оформио истински култ. На пример, једна 
анегдота вели да су Доситејеве књиге, у Чакову, месту његова рођења, биле једина 
лектира старијим српским генерацијама. Када је у савременије доба, Милана 
Петровића, свршеног ђака првог разреда новосадске Гимназије, упитао деда да ли 
је „учио Доситеја“ и пошто му је унук одговорио да није, старац је намах 
закључио да та Гимназија ништа не вреди. Када се потом, пред полазак у други 
разред, унук умиљавао деди да му даде штогод џепарца, наводно, за књиге, онда 
му деда одрече: Ено ти горе на тавану „Совјети здравог разума“. Понеси па 
читај, а немој читати којешта.3   

Када је Доситеј пролазио кроз Ириг на путу к манастиру Хопову, био се 
окупио силан свет да поздрави „народног мудраца“. По Доситејевом одласку 

                                                 
1 Живот и прикљученија Димитрија Обрадовића, нареченога у калуђерству Доситеја: 

њим истим списат и издат. Прва част. Лајпциг, 1783. Други део Живота и прикљученија 
објављени су у књизи Езопове и прочих разних баснотворцев ... басне, Лајпциг, 1784. 

2 Доситеј Обрадовић, Сабрана дела III, прир. Боривоје Маринковић, Просвета, Београд, 
1961, 220-367. 

3 Милан Петровић, Чаково и Доситеј, у: Бранково коло, Сремски Карловци, XVII/1911, св. 
14-15, 210; Боривоје Маринковић, Доситеј у говору и твору, збирка записа и анегдота, Нолит, 
Београд, 1961, 108-109. 
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један је „честити“ занатлија на својој кући поставио плочу са натписом: Овуда је 
прошао Доситије (тога и тога дана) год. 1807. Вели се да је на тој кући натпис 
стајао све до 1848. године.4    

Живећи у Трсту, Доситеј је у њему створио право српско културно 
средиште. Током 1806. године гостио се у кафани Звезде поларне у друштву 
својих ученика и следбеника. Спазивши скуп, један им познаник добаци да је то 
„права нека тајна вечера“. Присутни се као у шали пребројаше, али потом, на 
опште изненађење, схватише да их је заиста било дванаесторица окупљених око 
Доситеја.5     

Култ Доситејев био је распрострањен и у предустаничкој и потом у 
устаничкој Србији. О томе сведочи и једно казивање. 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.6 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“.7 Јован Хаџић наводи како је Петар Молер последње 
тренутке свога живота провео читајући Доситејева дела. Наиме, Хаџић је случајно 
у Београду наишао на један примерак првог издања Доситејевих басана на чијем 
је предњем празном листу био оловком нацртан портрет Петра Николајевића 
Молера за који му је речено да га је помоћу огледала цртао сам Молер, док је, 
заточен у Делијском конаку 1816. године, ишчекивао сопствену смрт. Нажалост, 
овом се аутопортрету изгубио траг.8   
 Доситеј је боравио у већини земаља које су биле настањене српским 
становништвом, али никада до 1806. није крочио на тле Србије. Но, он је и од 
раније будно мотрио на развој догађаја у Отоманској империји и полагао је велике 
наде у коначно и потпуно ослобођење Србије. Био је обузет плановима за развој 
просвете, оснивање штампарије и училишта у Србији.9 Када је 1789. године 
аустријска војска окупирала Београд, Доситеј је исте године објавио Песну о 
избављенију Србије.10 Међутим, Београд је Свиштовским миром (4. август 1791) 
убрзо поново враћен Турцима. Догађаји Првог српског устанка затекли су га у 
Трсту, где је боравио међу имућним српским трговцима. Повољне вести о српској 
револуцији одушевљено је поздравио чувеном Пјесном на инсурекцију Сербијанов 
чији су стихови подстицали буђење националне свести.11    
 Како су, почетком Устанка, извојевани важни ратни успеси, убрзо се 
наметнула потреба да се постигнути резултати утврде и оснаже просветом, 

                                                 
4 Мита Костић, Доситеј Обрадовић у историјској перспективи XVIII и XIX века, САНУ, 

Посебна издања, књ. CXC, Историјски институт, књ. 2, Београд, 1952, 96; Б. Маринковић, 47. 
5 Запис је објавио Павле Соларић у Предговору другог дела Доситејевих Собранија разних 

наравоучителних вешчеј и ползу и увеселеније (Мезимац г. Доситеја Обрадовића, Будим, 1818, 3); 
Б. Маринковић, 41. 

6 Б. Маринковић, 105. 
7 Исто, 99. 
8 Устанак србски под Црним Ђорђем од Јована Хаџића у књижеству названога Милоша 

Светића, I, Прве три године, Н. Сад, 1862, V. 
9 Вид. Доситејево писмо Петру I Петровићу Његошу, од 9. марта 1805. (Д. Обрадовић, 

Сабрана дела III, 282). 
10 Беч, 1789. 
11 Венеција, 1804. 
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дипломатијом и науком, па је устаничко вођство започело „мобилизацију“ 
способних, образованих и угледних Срба који су живели изван ондашње турске 
Србије, односно Београдског пашалука. Дознавши за такав наум, Аустријанци су 
смишљено ширили малодушност међу Србима, говорећи: Ево Турака под 
Београд.12 Аустријска пропаганда, како признаје Павле Соларић, најбољи 
Доситејев ученик, поколебала је многе Србе да пређу границу, али није и 
најученијег Србина онога времена, Доситеја Обрадовића.13 Међутим, аустријске 
власти које су стрепеле од међусрпског зближавања нису Доситеју тако лако 
издале пасош. У својој аутобиографији, Јоаким Вујић наводи како је Доситеј као 
сумњива личност био под полицијском присмотром, а подозрење аустријских 
власти потврђују и службени извештаји.14 Међутим, Доситеј се по питању 
преласка у „земљу прародитеља“ чинио стрпљив, те је из Земуна о томе писао 
Софији Теодоровић у Трст: Не чудите се што јоште нисам у Београду. Рад бих 
био лепо проћи а не продирати, а проћи ћу.15 Но, ипак је ради састанка са 
Карађорђем тајно прешао из Карловаца (данас Сремских Карловаца) преко 
Дунава код Смедерева и први пут се обрео на тлу Србије, током септембра 1806. 
године. Сусрет са Србијом оставио је на Доситеја снажан утисак, па је по 
повратку у Земун писао: Хе, моја браћо! Како ми се цели живот кратак чини док 
смедеревске нисам видео пределе...  Да сам сто очију имао као Аргос и да су ми 
очи проницателније као Линцеове биле... јоште не бих се довољно оном красотом 
предела насладио и надивио! Да сто уста Стендеров имаду глас, оне красоте не 
би кадра разгласити била, и то само крајеве пречудне као живописне греческе и 
римске амфитеатре, пречудна великолепнога јестества игралишта. Само од 
Београда до Смедерева гледајући, а шта је даље и унутра то ће мајсторскија 
него би моја описивати пера.16 
 Доситеј је приспео у Београд симболичног датума, сматра се, на 
Преображење 1807. године. Поводом тога, Лукијан Мушицки је писао Јернеју 
Копитару: Велика беше Доситејева љубав према својим сународницима. Она је у 
њему порасла до ентузијазма. Он је оставио у Трсту своје пријатеље и напустио 
талијанску угодност живота, што ју је имао, и похитао је у Београд.17 У српској 
престоници награђен је свечаним дочеком на који се слегла маса народа, а 

                                                 
12 Павле Соларић, нав. дело, 14-16; Б. Маринковић, 32-33. 
13 Анегдота вели да Доситеј није страховао ни 1809. године, после несреће на Каменици, 

када су Турци продрли дубоко у Србију и када су многи побегли из Београда преко Саве и Дунава. 
Тада неко позове и старца Доситеја да бежи, а он одговори: Ја сам добегао у своје отечество, па 
сад, ако оно страда, нека и мене погазе турски коњи (Повестница Антонија Протића, у: 
Казивања о српском устанку 1804, прир. Драгана Самарџић, СКЗ, 1980, 297; Милан Ђ. 
Милићевић, Поменик знаменитих људи у српскога народа новијега доба, Београд, 1888, 458; 
Маринковић, 117-118). Међутим, аустријски полицијски конфидент у Темишвару Карло Леополд 
Ковач саопштава вест која сасвим противуречни претходно споменутој Доситејевој изјави да неће 
напуштати Србију, ако она пропадне, него ће допустити да га погазе турски коњи. Према Ковачу 
„познати екс-калуђер Доситеј Обрадовић, због садашњих ратних страхота, напустио је Београд са 
више других српских цивила и са свим својим пртљагом пошао је према Шапцу, одакле ће се 
према сигурном обавештењу, уколико се Београд мора предати Турцима и ако му буде могуће 
избегне пажњу на кордону, преко славонске и хрватске Војне границе, упутити Французима у 
Далмацију (вест од 24. септембра 1809, према: Славко Гавриловић, Грађа бечких архива о Првом 
српском устанку, књ. I (1804-1810), САНУ, Београд, 1985, 480. 

14 Јоакима Вуича славено-сербскаго списатеља животоописаније и чрезвичајна његова 
прикљученија, Карлштадт, 1883, 357-362; Б. Маринковић, 65-69. 

15 Д. Обрадовић, Сабрана дела, 305. 
16 Исто, 300-301. 
17 Б. Маринковић, 50-51. 
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„топови с града поздравише новога госта и грађанина“.18 Боравак у Београду 
веома је погодовао Доситеју, па је он у једном писму о томе известио и Стефана 
Гавриловића, сликара, који је, узгред буди речено, 1804. године у Карловцима 
израдио устаничку заставу: Како сам дошао у овај ваздух, почео сам се 
обнављати и у мало дана збити ће се са мном оно што се пише о Нејеману, књазу 
асиријском: „И обрати сја кожа јего јако кожа отрочата млада“.19 А на другом 
месту, Доситеј усхићено преноси утиске о Београду: Не знам је ли Вам познато 
какав је прекрасан Београд наш (српски), што се каса местоположенија. Ја сам 
подоста градова и места видио, али ове предивне, здраве и високолепне 
ситуације, кромје Цариграда, чини ми да на земљи не има! Заиста јест нешто 
обајателно! А шта ће јошт бити кад га мајсторија уреди и украси?20 
 Доситеј је у Србији запоставио књижевни рад, а посветио се испрва 
просветним, а онда и политичким пословима. Вук мало пакосно наводи како 
Доситеј прве три године није имао никаква друга посла осим што је „учио оно 
јадно дете (Алексу Карађорђевића), па и то није га он све учио, него је ишло и у 
школу, а он га је само поучавао и с њим живљео“.21 Међутим, Доситеју је убрзо 
поверено надзирање и развијање српских училишта,22 а 1808. године, говором 
који је био припремљен за ту прилику23 и предавањем О дужном почитанију к 
наукама који је прочитао из рукописа Собранија разних нравоучителних вештеј,24 
отворио је Велику школу, прву високообразовну установу те врсте у Србији. У 
вези с тим догађајем, Вук Караџић преноси како се Младен Миловановић 
грохотом насмејао када је, у читању, Доситеј рекао: У попа би ваљало да су и 
прасад мудра, а у њега су и дјеца луда. Потом је, сутрадан почела школа.25 Друга 
варијанта ове анегдоте друкчије 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! 26 
Пред крај живота, 1811. године, Доситеј је постављен за „попечитеља 
просвештенија“, односно за првог министра просвете нововековне Србије. 
Анегдота памти да је, том приликом, рекао: Ево моје велике радости што сам 
доживео да се Србија ослободи, а овамо сам дочекао несрећу да ја, старац, 
боктеришем музама које ни моћ младог Аполона није у стању пробудити, кад оне 
и при звеци оружја (у рату) најдубље спавају!27 Осим узбуђења због повереног му 
одговорног задатка, Доситеј се, у овом казивању, шалио и на рачун својих 
познијих година. Када је приспео у Београд био је највероватније 

                                                 
18 Андра Гавриловић, Доситије у Србији 1807-1811, Прилози књижевној и народној 

историји српској, Београд, 1902, 19. 
19 Сабрана дела, 311. 
20 Исто, 318. 
21 Примјечанија на Предговор г. Павла Соларића к Мезимцу Доситија Обрадовића, у: Вук 

С. Караџић, Из историје Првог српског устанка, у редакцији Радослава Перовића, Народна књига, 
Београд, 1954, 68; Б. Маринковић, 54. 

22 Као директор српских школа, Доситеј се залагао и за увођење и организовање завода за 
осигурање од пожара (Вид. С. Гавриловић, Личности и догађаји из доба Првог српског устанка, 
Матица српска, Н. Сад, 1996, 32-33). 

23 Подунавка, IV/1846, бр. 47, 173). Вид. и Д. Обрадовић, Сабрана дела, 207-208. 
24 Доситеј је преминуо не издавши наставак својих Собранија из 1793. Рукопис је успео да 

објави Павле Соларић у Будиму 1818 (Мезимац г Доситеја Обрадовича, част втора Собранија 
разних нравоучителних вештеј в ползу и увесељеније; Будим, 1818). 

25 Сабрана дела Вука Караџића, Историјски списи II, прир. Радован Самарџић, Просвета, 
Београд, 1969, 104; Б. Маринковић, 62. 

26 Б. Маринковић, 63 
27 Б. Маринковић, 94. 
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шездесетоосмогодишњак. Доситејева старост предмет је многих анегдота. У част 
руског одреда који је дошао у Београд 1811. године био је приређен свечани 
дочек. Слављу је присуствовао и извесни Реља Банаћанин који је био познат по 
досеткама. Када је у паради спазио и старог Доситеја који се возио у таљигама, 
Реља му довикну: Зар ти, дрти старче, још лијаш? Зар ти је мало што си 
прорекао да ће Србин устати и да ће се од Турчина избавити, него хоћеш собом 
да видиш и његово удружење с браћом Русима? Доста је од тебе и рада и 
помена! Сад умири, да те опевам, а да те не оплакујем, јер се бојим – ако још 
узаживиш – можеш зло дочекати.28  

О једном празнику 1810. године, у Београду, Доситеј је ишао у цркву у 
друштву са Карађорђем. Како је пут био клизав, Карађорђе му забринуто рече: 
Чувај се, старче, да не паднеш! Доситеј му одговори: Богме, чувај се ти да не 
паднеш, јер ја и ако паднем, неће за мене нико ни знати, али ако ти паднеш – чуће 
цела Европа.29 Више је варијаната ове анегдота од којих једне смештају догађај у 
Тополу, за време прославе Карађорђевог крсног имена, Светог Климента.30  

Карађорђе је нарочито поштовао старог филозофа кога је из милоште звао 
„Чича Доситије“. Једном, испраћајући га из Тополе пут Београда, рекао је онима 
који су се ту десили: Коекуде, овај чича ако и не зна шта цареви ручају, зацело зна 
шта раде, а то је баш оно што нам треба!31  

За Карађорђа је Доситеј био и личност од посебног поверења, па му је 
током једног боравка у Тополи писмом наложио да га уредно извештава шта чине 
старешине у његовом одсуству из Београда.32 Неколике анегдоте истичу како је 
Доситеј мудрим и искреним саветима више пута знао да оправда и задужи 
Вождову наклоност. По каменичкој пропасти и Родофиникиновом бекству из 
Србије 1809. године, према наводима историчара Лазара Арсенијевића Баталаке, 
Доситеј је брижно уливао Карађорђу самопоуздање: Ја те молим, немој да се 
смутиш, немој да клонеш духом, и да се узгубиш.33 И друге су устаничке 
старешине држале до Доситејевог мишљења. Тешке и неизвесне 1811. године, 
советници су упитали Доситеја како би се Устанак могао срећно одржати. Доситеј 
не узврати ни речи, него оде. Сутрадан је тек советницима одговорио: Драга 
браћо! Одавно очекивах овај срећни час када ћете и мене штогод запитати... 
Прво и најглавније јесте да управу преместите у средину земље, у незнатније 
место а близу Вожда, и да је саставите од људи подобних. Друго – господара, 
кога вам је сам бог одредио, пазите боље но ишта на свету, како би се и он радо 
бринуо о свима и издржао тешке напоре. Из земље недајте му никуд да пође! 
Треће – немојте засада ни највернијим пријатељима слати посланике, ма и 
најбоље, него језгровита писма нека носе гласници који не знају њихову садржину. 
Ово троје држите као основ сваког рада у светом народном делу, пак ћете 

                                                 
28 Симо Милутиновић Сарајлија, Сербијанка, прир. Душан Иванић, СКЗ, Београд, 1993, 

49: 80-105; Поменик, 26; Маринковић, 98. 
29 Илија Огњановић, Занимљиве приче и белешке из живота знаменитих Срба, Загреб, 

1900, 94; А. Гавриловић, Доситије у Србији  24; Б. Маринковић, 118. 
30 А. Гавриловић, 21-22; Милан Ђ. Милићевић, Карађорђе у говору и у твору, Београд, 

1904, 98; Б. Маринковић, 73-74. 
31 А. Гавриловић, 22; Маринковић, 74. 
32 Карађорђево писмо Доситеју, Д. Обрадовић, Сабрана дела, 360. 
33 Лазар Арсенијевић Баталака, Историја српског устанка, Београд, књ. II, 1899, 587-588; 

Маринковић, 71. 
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дочекати срећан, давно жељени мир!34 У литератури налазимо још једну верзију 
ове анегдоте. Наиме, Младен Миловановић је једном упитао Доситеја шта треба 
чинити па да се сачува земља у слободи и да се ослободи оно што је још у 
ропству. Доситеј оћута, па тек сутрадан испружи Младену табак хартије, 
рекавши: Ево овде је у девет тачака одговор на оно што сте ме јуче, браћо, 
питали. Владајте се по томе, па ја крив ако не буде добро!35   

Доситеј је био дубоко забринут неслогом српских старешина, о чему се и 
јавно изјашњавао. Једном, устанички главари саопште му вољу да он као писмен 
и образован човек опише Устанак и достојно прикаже њихове заслуге свету, да не 
би касније неки „туђинац“ налагао којешта, а можда их чак и нагрдио. Као сведок 
размирица и отимања о власти, Доситеј им узврати горком шалом: Боље је за вас 
да ја то не пишем, јер вам ни најгори туђинац не би могао налагати оно што бих 
написао ја, износећи само чисту истину.36 Такође, приповедало се да је био 
противан када су неки домаћи хроничари хтели да опишу историју Устанка, јер 
„ако истину опишемо“, сматрао је Доситеј, „биће за нас више срамоте него славе, 
а да лажемо – то за поштенога човека није. Зато оставимо нека туђини пишу, па 
штогод буду о нама зло писали, други ће рећи да је то из пристрасија, па ће 
сумњати и ми ћемо сачувати име наше“.37     

Осим међусобних размирица и непријатељстава, војводе су биле осионе и 
према народу којим су управљали и коме су судили. Петар Јокић издвајао је само 
петорицу војвода – Хајдук Вељка Петровића, Миленка Стојковића, Милана 
Обреновића, Васу Чарапића и Јанка Катића, који су заслужили да их сваки Србин 
слави, а остали „само су глобили и убијали народ... Бог нека им суди“.38 Стога је 
Доситеј често настојао да ублажи дивље устаничке страсти. У својој 
аутобиографији о томе сведочи Нићифор Нинковић кога је кнез Максим 
Рашковић, као свог одбеглог писара, оптужио за похару. Упркос томе што се 
Нинковић бранио пред Советом да је невин, кнез Сима Марковић рече да би га 
требало прво оковати, па обесити. Слушајући те речи, Доситеј онда узе у заштиту 
писара, опомињући старешине „да ће тако побити све писаре, па ће после земљу с 
рабошем држати. А никаква земља с рабошом нити се држала, нити се држати 
могла. А овај младић, како је сад у највећој ватри и снаги, он може отечеству још 
на велику послугу бити до своје старости, па зашто бисте га убијали?“ На то се 
сви покуњише и посрамише и тако Нићифор остане у животу.39    

Иако је Доситеј међу Србима био дубоко уважаван и поштован, ипак је 
имао и велики број неистомишљеника и противника и то из реда најугледнијих 
личности онога доба. Доситеј је био особито познат по томе што је неповољно 
говорио о некојим рђавим обичајима у српској цркви, па је због тога често и био 
предмет критике. То илуструју и многе анегдоте. Док је 1807. године боравио у 
фрушкогорском манастиру Крушедол, замери му један „одлични јеромонах“ што 
се окомио на Цркву која је Србима очувала народни идентитет и традицију. У 
прилог тврдњи јеромонах је навео пример Босне која се сва потурчила, јер је 
имала свега два манастира.  
                                                 

34 Милутин К. Драгутиновић, Живот Доситеја Обрадовића од прекида његове 
аутобиографије (1783) до смрти (1811), у: Доситеј Обрадовић, Домаћа писма, СКЗ, књ. 51, 
Београд, 1899, XX-XXII; Маринковић, 84-85. 

35 Маринковић, 83 
36 Исто, 81 
37 Вук С. Караџић, Из историје Првог српског устанка, Београд, 6; Маринковић, 82. 
38  Казивања о српском устанку 1804, 237. 
39 Нићифор Нинковић, Жизниописанија моја (1807-1842), приредио Тома Поповић, 

Матица српска, Нови Сад, 1972, 46-49; Маринковић, 76-79. 
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Слушајући то, Доситеј дубоко замишљен с уздахом одговори: Еј, човече! 
Још ми нико то не рече!40 Због тога се и црногорски владика Петар Петровић 
Његош обрушио на Доситеја. Такође, и карловачки митрополит Стеван 
Стратимировић је са подозрењем гледао на Доситејев рад. Када је живописац 
Арсеније Теодоровић упитао Доситеја да ли он познаје митрополита 
Стратимировића, Доситеј му одговори: Но отскора упознали смо се и, могу 
казати ... да ми је најгори непријатељ – опет бих само морао казати: откад је 
наше нације на свету, таквог митрополита нигда имали нисмо!41 Међутим, без 
обзира на њихове размирице, ипак су се ова два знатна савременика међусобно 
уважавала о чему сведочи ова прича, али и чињеница да је митрополит најпосле 
потврдио Доситејеве заслуге у погледу реформе језика и просвећивању Срба, па 
му је 1805. године и лично упутио писмо којим га препоручује за одлазак у 
устаничку Србију у којој ће бити на „ползи“ своме роду.42 У једном се извору још 
и наводи како је Доситеј, напустивши Трст, на путу за Србију, свратио 
митрополиту у Карловце који га је „сјајно“ дочекао, „с чирацима и рипидима 
изашао пред њега, узео га испод руке и увео у двор“.43 

Доситејеви противници нису били само црквени великодостојници, већ и 
многе истакнуте грађанске личности. Илустративна је анегдота по којој је кнез 
Милош, слушајући у Петровграду како му Милован Пејчиновић чита Доситејеве 
књиге, 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.44    

Доситеј је у Србији имао и политичке неистомишљенике, по чему се 
нарочито истицао угледни Иван Југовић, пештански правник, професор Велике 
школе и секретар Совета. Југовић је био извесно политички аустрофилски 
орјентисан, те се противио Доситеју, за кога се сматрало да је привржен Русији.45 
Доситеј је у знак посебне пажње руском цару и руском представнику у Србији, 
Константину Константиновичу Родофиникину, нову 1808. годину честитао 
похвалним стиховима које је Родофиникину интерпретирао ондашњи врли певач, 
Петар Томић. Када је сутрадан Петар о томе обавестио Југовића, он се, према 
запису Вука Караџића, подсмехнуо Доситеју, препричавајући саговорнику свој 
тобожњи сан: Сад ти реци да је сан ништа! Ја ноћас сним гдје се на сокаку чује 
прекрасна музика. Кад промолим главу кроз пенђер да видим шта је, а то се 
гологуз човјек натрћио па остраг задио трумбету те свира. То је тај ваш 
посао.46 

Југовић је највише нападао Петра Новаковића Чардаклију за кога се 
веровало да је био најзаслужнији ширењу руског утицаја у Србији.  

                                                 
40 А. Гавриловић, Доситије у Трсту 1802-1806, Годишњица Николе Чупића, Београд, 1904, 

књ. XXIII, 258-259; Маринковић, 48-49. 
41 Маринковић, 46; Вид. и Доситејево писмо Геогрију Поповићу од 10. априла 1808 

(Сабрана дела, 321-322); Вид. и Мита Костић, нав. дело, 95. 
42 Писмо Стефана Стратимировића Доситеју од 29. јула 1805 (Сабрана дела, 353-359). 
43 Мита Костић, нав. дело, 92. 
44 Милан Ђ. Милићевић, Кнез Милош у причама, Београд, 1891, 281; Маринковић, 107. 
45 Доситејево русофилство наглашено је у једном писму од 9. априла 1811. у коме Иван 

Југовић саопштава К. Метерниху да је умро и сахрањен у Београду „познати Доситеј Обрадовић, 
један од најзначајнијих присталица Русије“ (нав. према: С. Гавриловић, Личности и догађаји из 
доба Првог српског устанка, 37). 

46 Вук, Историјски списи II, 108-109; Маринковић, 56. 
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Када је Чардаклија 1808. године преминуо у Београду, његов одани 
пријатељ Доситеј је саставио натпис за његово надгробје. Дознавши од Вука 
Караџића садржај епитафа, Југовић је написао пародични епитаф који је онда 
свуда уоколо обзнањивао. Неколико стихова те песме гласе: 

 
Овде лежи Чардаклија 

В сербском крилу гадна змија. 
Арнаутин љути бјаше, 

Скотски свагда и живљаше. 
Закон, веру, он погази, 

Сербље браћу он омрази... итд.47 
  
 На то је Доситеј отписао одговор у прози који је почињао пословицом: У 
лажи су кратке ноге.48 Југовић је потом писао, како Вук вели, „мале стишиће 
против Доситеја и гдекоје од њих читао је својим пријатељима“: 
 

Не надај се, Доситеју, 
Што с` утек`о у Србију 

Да си ти се спасао: 
Ми ћемо ти рећи 

Бар на твојој даћи: 
Калуђер си био, 
И добро си пио, 

Залуду си скитао ... итд.49    
 

 Југовићева се нетрпељивост према Доситеју испољавала најпре због 
његове привржености Русији. Међутим, једна анегдота тврди како је Доситеј у 
последњој години живота променио мишљење о Русима и Русији. Боравећи 1811. 
у Главном стану руске војске у Влашкој, Доситеј се вратио у Београд преображен. 
Каже се да је онда јавно говорио, а има томе и писаних трагова, да је и 
„најпростији сељак из Шумадије прави европски човек према руском сељаку и 
војнику“.50   

Један од свакако најоштријих Доситејевих противника био је Вук Караџић. 
Замерао му је што „виче на црквене обичаје“, те се каже да је, поводом 
Доситејевих књига 1856. у Хопову, Милици Стојадиновић изјавио: 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.51 Такође, 
Вуку је сметало што Доситеј напада распојасаност калуђера, а и сам не поштује 
постове, па је у вези са тим пренео занимљиву белешку: Он (Доситеј) је на части 
јавно пред толиким људима (који су и онако на њега викали да му не смије петак 
ни сриједа у кућу завирити) говорио:  

                                                 
47 Историјски списи, 106. 
48 Д. Обрадовић, Сабрана дела, 208. 
49 Исто, 107-108. 
50 Маринковић, 86-87. Вид. Доситејево писмо непознатом лицу (Сабрана дела, 343-344). 
51 Ђорђе Рајковић, Изабрани списи I, Биографије књижевника, Н. Сад, 1950, 147; 

Маринковић, 106. 
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„Волим се пијан по блату ваљати, него гладан на Христову гробу 
спавати“.52 У Рецензији на књигу Милована Видаковића Љубомир у Јелисијуму, 
Вук пише: Тако и наш Љубомир ваљда је чуо где Доситеј и Рељковић (и још 
гдекоји) вичу на народне обичаје, а није знао расудити, да су они у том сви 
лудовали.53 Вукова пакост према Доситеју ишла је и даље, па је казивао како је 
Доситеј несавестан учитељ и при том веома славољубив човек. Наводно, једно 
„младо момче“ жељно науке пређе из Аустрије у Београд и знајући да је Доситеј 
велики љубитељ књиге и просвете потражи од њега помоћ, но Доситеј га хладно 
одбије. После неколико месеци исто „момче“, само „малко прерушено у српске 
или турске хаљине“, оде поново Доситеју, али овога пута са похвалним словом о 
њему, у коме му благодари што је упалио Србима „свећу просвештенија“. Када 
Доситеј прочита састав, он одушевљено загрли и почне љубити „момче“, 
говорећи: Сине мој! Чим ћу ја тебе даривати кад си ти мени овако лепо слово 
донео? По мишљењу неких историчара, ово „момче“ би могао бити сам Вук.54    

Осим негативно интонираних анегдота, бројније су оне које Доситеја 
Обрадовића сликају у лепшем светлу. Оне поручују да је стари учитељ био 
милосрдан, дарежљив и да се одликовао скромним животом. Као анегдота се 
приповеда како је Доситеј 1804. године у Трсту поклонио устаницима половину 
своје уштеђевине од 400 форинти.55 Пример Доситејевог милосрђа налазимо 
према Топал Ђорђу који се 1807. године ранио у колено при опсади Београчика и 
лежао у болници у Београду више од годину и по дана. За то време, Топал Ђорђе 
вели да није примио „милостиње ни од кога... до један цео дукат цесарски и то од 
покојнога Доситеја Обрадовића на велики петак“.56 Као управник школа у Србији 
и члан Совета, Доситеј је вршио јавне послове без плате, о чему у једном писму и 
сведочи: Плаће овде никакве не имам, кромје препитанија. Од кад сам прешао 
овде (у Србију), ниједна „Географија“ није се продала нити се овде за књиге мари 
... И сам умерено живим. Не тужим се, но кажем што јест.57 О Доситејевом 
оскудном животу у Београду, у једном извештају, пише и руски посланик у 
Србији, Константин Константинович Родофиникин: А јеромонах Доситеј, који је 
надзиравао за сином Црнога Ђорђа, премда је имао код мене кост и квартир, али 
за то лишавао се сваког средства за прибављање себи одела, неполучујући 
никакве плате. Овај човек, ползујући се поверењем и уважењем, може се рећи, од 
све нације српске на аустријској страни обитавајућој, а особито уважаван од 
Црнога Ђорђа, није могао опстати без ичије помоћи, коју помоћ ја сам се решио 
и њему давати, премда врло умерену.58 Према наводима историчара Лазара 
Арсенијевића Баталаке, Доситеј је потом у Београду од Совета добио турску кућу 
„са пространом авлијом и још пространијом баштом, засађеном свакојаким воћем 
и лозама“.  

                                                 
52 Вук, Примјечанија, 70; Маринковић, 55. 
53 Вук Стеф. Караџић, О језику и књижевности, Сабрана дела Вука Караџића, књига 

дванаеста, прир. Берислав Николић, Просвета, Београд, 1968, 157. 
54 Вук, Примјечанија, 70-71; Б. Маринковић, 52-53. 
55 Писмо Доситејево Павлу Соларићу од 5. јуна 1804 (Сабрана дела, 274); Вид. Милутин 

Тасић, Слово о Доситеју, Вук Караџић, Београд, 1990, 82; Љиљана Чубрић, Од калуђера до 
просветитеља, Народни музеј, Београд, 2004, 30. 

56 Миленко Вукићевић, Последњих пет година живота и рада Доситеја Обрадовића, у: 
Споменица Доситеја Обрадовића, СКЗ, књ. 134, Београд, 1911, 126-127; Маринковић, 57. 

57 Писмо Доситејево Јовану Димићу од 30. јануара 1810 (Сабрана дела, 334) 
58 Лазар Арсенијевић Баталака, Историја српског устанка I, Београд, 1898, 405. 



 10 

Будући скроман, задовољио се претходно додељеним двема собицама у 
згради Совета, а подарену му кућу „о сопственом трошку оправи“ и поклони је за 
богословску школу.59  

Занимљива је и анегдота која описује јавну распродају Доситејеве имовине 
после његове смрти, а која је извршена за тили час. Младен Миловановић, човек 
страстан за богатством, није могао да сакрије чуђење пред тако сиромашном 
заоставштином. На то му је Реља Банаћанин, чувен домишљан, добацио: Да! 
Овога старца једва и за толико беше..., ал' кад станемо твоје продавати, таман 
две године имаћемо посла!60 Савременици памте како је Доситеј у Београду био 
веома скроман и у јелу и у пићу. Веле да је волео „тестана јела. Срби из свих 
крајева, који су радо његове књиге читали, шиљали су му на дар и вина, и 
бермета, и шљивовице. Што је он све умерено пио“.61  

Иакао позних година, Доситеј је у Београду био веома покретљив. Често је 
излазио у шетње до Хајдучке чесме. Приповеда се да је једном на том месту 
рекао: Ту мене копајте; мени је доста!62 Каже се да је пред смрт био упитан како 
да га опоју, као јеромонаха или као мирјанина, одговорио је: Као јеромонаха.63 
Умро је највероватније 28. марта (9. априла) 1811. у Београду. На сахрану се 
слегла читава варош. Ковчег у коме је почивао Доситеј у јеромонашкој мантији с 
крстом у рукама пратили су Карађорђе, Алекса Карађорђевић, советници, војводе, 
кнезови... Пред Саборном црквом последњу пошту покојнику одавали су 
постројени српски и руски војници. Памти се још једна неуобичајена згода. 
Поворку је онда пратио један човек, носећи кесу ситних пара, овда-онда заитао 
по прегршт тих пара и бацао преко мртва Доситија да се распу по улици, те да 
их после купе сиромаси. Ко је био тај човек  и рашта је то радио, остало је 
непознато.64 Доситеј је сахрањен на гробљу поред некадашње Саборне цркве. На 
надгробју које се данас налази са десне стране улаза у Саборну цркву уписане су 
речи које је Доситеј, пред смрт, сам саставио: Овде леже његове српске кости, он 
је љубио свој род, вечна му памет.    

 
 
 
 

 
 

                                                 
59 Исто, 405-408; Маринковић, 90-93. 
60 Поменик, 459; Маринковић, 104. 
61 Маринковић, 100. 
62 А. Гавриловић, Доситије у Србији, 51-52; Маринковић, 80. 
63 Поменик, 459; Маринковић, 101. 
64 Исто, 458-459; Исто, 102-103. 


