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Др Драган Бараћ
Београд, Народна библиотека Србије

ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК У КЊИГАМА
САВРЕМЕНИКА 1804-1813

Поводом 200-годишњице Првог српског устанка и два века
модерне српске државе Народна библиотека Србије је припремила
изложбу под називом „Први српски устанак у књигама савременика
1804-1813“. Циљ аутора изложбе је био да се и овом приликом књига
стави у средиште судбоносних збивања. Изложба је обухватила више
него скромну грађу књига које су штампане за време устанка. У овом
периоду штампано је свега шест књижица махом версификоване
прозе и ретких оригиналних стихова Доситеја Обрадовића.
Изложба је обухватила дела готово заборављених аутора
попут Гаврилa Ковачевићa, Аронa Јеленићa, Георгијa Михаљевићa,
Вићентијa Ракићa, Јефремa Лазаревићa и Савe Текелијe. Две књиге
(обе преводи уџбеника): Нови грађански земљопис Павла Соларића
и Француска граматика Јоакима Вујића, уврштене су у програм
изложбе због чињенице да се у појединим поглављима ових
посрбљених издања помињу актуелни догађаји у Србији и Устанку
1804. године. Из сличних побуда ту је и драма поводом пропасти
устанка из 1813. године Тужно поновно поробљавање Србије,
штампана у Млецима 1815. године. Овај скромни фонд експоната је
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употпуњен и са написима из тада ретке периодике „Прикљученија
у Србији од лета 1813 до лета 1814 године“ објављених у Новинама
Сербским из царствујушчег града Виене. И репринт издањем
географске карте српских земаља Саве Текелије из 1805. године.
Ограничених тринаест експоната сведочило је о једном
бурном времену, његовим јунацима који су наговестили слободу
Србији и борили се за слободу мисли.
Српску револуцију су најавиле књиге ретких српских
интелектуалаца, који су после победе јозефинизма у Аустрији и
ограничења моћи Католичке цркве започели крајем 18. века продор
у Европу и прихватили њену просвећену мисао. Предводници новог
просвећеног духа Доситеј Обрадовић, Јован Мушкатировић, Емануел
Јанковић и Григорије Трлајић започели су велики реформаторски
посао код Срба.
У другој половини 18. века устанак су наговестиле две књиге
које су пресудно утицале на буђење националне свести код Срба. Те
две књиге су Увод у историју славено-сербског народа1) (штампана
у Венецији 1765. године) и Рајићева Историја славјанских народа2)
(штампана у Бечу 1793. године).
Књига је била и непосредни сведок Првог српског устанка.
Карађорђев устанак је био изазов и за песнике, па је први међу њима
својом песмом поздравио устанак Доситеј Обрадовић. По доласку
из Беча у Трст Доситеј се посветио писању и поучавању. У Трсту
је већ с пролећа 1804. године сазнао за устанак. Веровао је у успех
устанка због правог тренутка када је подигнут , због Европе још увек
заокупљене последицама Француске револуције, због пољуљаних
позиција Турске у пробуђеној Европи која осуђује турску тиранију у
Европи. Доситеј је у устанку видео најбољу прилику за остваривање
сопственог дугогодишњег сна да се Срби могу просветити само
у слободној земљи. Доситеј већ на лето 1804. кличе: „Востани
Сербие“!
1. Pïsna na insurrekcòä serbòanov, Serbòi i hrabrámã
Eà Vitezovomã i ^adomã i bogopomagaemomu ih Voevodi
Gospodinu Georgòä Petrovi~u posve}ena, D. Obradovi~emã.
– U Venecòi : Pri G. Pani Õeodosšä, 1804.
(Pesma povodom ustanka Srbijanaca. Srbiji i juna~kim wenim
vitezovima i sinovima i Bogom pomaganom wihovom gospodaru
Georgiju Petrovi}u posve}ena. Poznatija kao Vostani Serbše)
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Поред устаника предвођених Карађорђем Петровићем,
Доситеј својом песмом учествује у скоро једнако важној борби
за слободу мисли као саставном делу револуције, заједно са
митрополитом Стефаном Стратимировићем, протом Матејом
Ненадовићем и Михајилом Грујовићем. Следе га у томе писци,
књижари и други људи од књиге. Захваљујући њима књига о
устанку је расла заједно са устанком и сведочила о тим преломним
временима. Настајале су и библиотеке. Свој велики план о Великој
школи у слободној Србији Доситеј је остварио по доласку у Србију,
доневши са собом и своју библиотеку из Трста, прву у новој Србији,
и отварањем Велике школе 1808. године.
2. У јесен 1804. године јавља се својом песмом о устанку
земунски књиговезац, књигопродавац, писац и боем Гаврило
Ковачевић. Он је објавио:
Phsny w sl$qaiânomß vozm$æØnïi v SØrbïi prikl$qiv‚Ømsæ, i w
izobrajØnïi dhlß SØrbïænwvß vß dhiâstvïi proizvØdØnn¥xß / FstoriqØski
povØdØna, i u stïxovØ slojØna Gavrïlomß KovaqØviqy KnigovõzcØmß ú
ZØm$n$ 1804. l. — [ZØm$nß] : IjdivØnïØmß jØ G. Marka LazarØviqa
jitØlõ i k$pca ZØmunskagw napØqatana..., 1804 (Vß B$dimh : PØqatana
pri Kralhvskomß OunïvØrsïtØt$).
(Pesma o ustanku dignutom u Srbiji, i opisivawe dela Srbijanaca
u~iwenih u akcijama. Istinito ispri~ana i u stihove sastavqena
Gavrilom Kova~evi}em, kwigovescem u Zemunu, 1804. godine.)
Гаврило Ковачевић је рођен у Иригу 1765. године. Књиговезачки занат је изучио у Будиму и Бечу. Од 1803. године има своју
издавачку књижарницу у којој обавља услуге штампара, књиговесца
и књижара. Гаврило Ковачевић је књижар, песник и боем и „по
природи фантаста и ексецентрик“, како за њега каже земунску
историчар Петар Марковић.3)
Песма о устанку Гаврила Ковачевића је заправо версификована
хроника о првој години Карађорђевог устанка против дахија. Песма
је настала крајем октобра 1804. године после измирења Карађорђа
са Бећир-пашом. Гаврило Ковачевић је као и многи други веровао
да ће потрајати то привремено измирење.Песма о устанку је била
много читана, што показује да је одговарала потребама читалаца
пре свега као информација о устанку. Песма је већ тада била више
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извор информација о једном историјском догађању него поетски
састав. Убрзо је (1806) доживела друго издање у Будиму које је
одмах забрањено. Иако прогањана није губила на популарности, већ
је делом пренета у Вишњићеву чувену песму Почетак буне против
дахија наставивши да живи. О њеној популарности говори и податак
да је поново штампана 1832. године као једно од првих издања
Глигорија Возаревића. Песма је још један пут штампана 1844. године,
овај пут као пригодно издање поводом избора Карађорђевог сина
Александра за кнеза Србије. Као песник устанка Гаврило Ковачевић
се убрзо сукобио са аустријским властима. И он је њој, као у осталом
и његов Земун, испаштао због помагања устаника и Србије.
3. Трећи аутор који пева у славу устанка је Георгије Михаљевић, слагач и метер у типографији Краљевског Универзитета у
Будиму.Пјесн храбрим Сербијаном (Песма јуначким Србијанцима) je
штампана у Будиму 1805. у штампарији Краљевског Универзитета.
Име писца није наведено у овом, нити у другом издању ове
књиге које се појавило 1806. године. У поговору фототипског издања
ове књижице, које је објавила Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић“ поводом 175- годишњице Устанка, Милорад Радевић4
наводи да је још Лукијан Мушицки утврдио да је писац ове књиге
Георгије Михаљевић, те да иницијали испод посвете највероватније
значе: В (Ваш), П (Покорни), М (Михајлович), Г (Георгије).
Георгије Михаљевић је рођен под крај 18. века и умро у
првој половини 19. века. Радио је једно време као словослагач у
Универзитетској штампарији у Будиму. Забележено је да је у јесен
1806. године посетио Србију. Касније је , око 1816, био једно време
учитељ у Гружи.
Песма у славу устанка је Михаљевићев покушај да по
угледу на Гаврила Ковачевића спева оду Карађорђу и устаницима.
Његова романтична песма је скромно поетско дело.Песма настоји
да подстакне снажна патриотска осећања и слави устанак и његовог
вођу Карађорђа. Михаљевић пише на народном језику, уз присуство
славеносрбског.
Поред ове, Михаљевић је објавио још три књижице које
нису имале већег одјека код читалачке публике (Аждаја седмоглава
Вида Дошена - 1803. Щастливiй гласи... - 1807. Iсториа Синдипьi
фiлософа (превод са грчког) - 1809.).
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Михаљевић је издавао Мали календар србски за 1807, 1808. и
1813. годину. Календар за 1808. годину је забрањен због објављивања
бакрореза са ликом Карађорђа Петровића.
4. Према Српској библијографији за новију књижевност
1841-1867 Стојана Новаковића5 Арон Јеленић је 1807. штампао две
песме о Устанку под заједничким насловом:
Пhсни о щастномъ и радостномъ избавленiи Сербiи и
храбрымъ ея витезовомъ. Сочиненнія Аарономъ Еленичемъ,
Дїакономъ въ Трїестh; ижидивенïемъ же Любителя Рода своего
изданнїя. - У Венеціи. При Г. Пани θеодосію 1807.
Песме Арона Јеленића су остале недоступне широј јавности
и врло су ретке. Митрополит Стефан Стратимировић је забрањивао
Јеленићеве оде на простору Карловачке митрополије. Будући да
су врло неуспеле, по митрополитовом суду су више нанеле штете
Србима у Аустрији него што су подстицале патриотски слободарски
дух и помагале устаницима.
Слако Гавриловић сматра да су Јеленићеве оде под великим
утицајем Доситеја Обрадовића и његовог интелектуалног окружења
у Трсту ( Павле Соларић, Вићентије Ракић )и о томе каже: „ Жртва
промењеног држања Аустрије према првом српском устанку и
страха митрополита Стратимировића да бечком двору не пружи
прилику да појача притисак на Србију, односно Србе у Монархији
биле су песме Арона Јеленића.“6
На реткост ове Јеленићеве књижице указује податак да
је једини њен примерак, како је познато, сачуван у Дубровачкој
библиотеци. Због тога ова књига није могла да буде увршћена међу
експонате изложбе у Народној библиотеци Србије.
5. Вићентије Ракић (1750-1818) је плодан и доста читан
земунски писац. Био је игуман манастира Фенек и управник новоосноване Богословије 1813. Ракић пева о устанку у своје две књижице Тропар Св. Сави из 1807. и Житије св. Стефана Првовенчаног,
краља српског, названог у монаштву Симеон, из 1813. године. Прва
књига је штампана у штампарији Пане Теодосија у Венецији, а
друга у Будиму у штампарији Краљевског универзитета.
Tropary S. Savvi arxfØpiskopu sØrbskom$. Glas d* / Vikentše Raki~â.
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U: Slovo o po~itanši Cerkve, so~innenoe i govorenoe
Vikentšemã Raki~emã ; Fene~kimã, Efemeròemã Cerkve svàtago
Spüròdona, obæestva slavenoserbskago v svobodnomã gradï i
pristaniæï Tròestï. Sã prilo`enòemã molitvá ispovïdanòà
kã Bogu, tvorenòe svàtitelà Dimitròà Rostovskago ~udotvorca.
— ‰TròesteŠ: Userdstvova na tüpã izdati svoimã Tro{komã,
G. Õoma Milinovi~â... `itelâ i kupecã Tròestinskòè, 1807 ‰U
Venecši : Pri G. Pan i ÕeodosšäŠ.
Tropar sv. Savi arhiepiskopu srpskom. Glas. 4.
„Nasta dan sjajne pobede, ~uveni Beograd veseli se, i s wim
sva Srbija raduje se u spomen tvoju, svetitequ Savo! I vo|a Georgi
slavi pobedu nad nevernicima. Tvojim okriqem moli i za nas, koji
po{tujemo ~asni spomen tvoj.Œ
Tropar Svetom Savi je napisan povodom oslobo|ewa
Beograda 1806. godine.
Друга књига Вићентија Ракића носи наслов:
JitfØ prØpodlbnagw StØçana prvovhnqanagw kralõ sØrbskagw,
NarØqØnagw vo inochxß Sfmwna / SoqinØnnoØ stfxami V`kØnt`Ømß RakiqØmß,
Proig$mØnomß ÇØnØqkimß, vß %abch lhta 1791. ; N¥nh jØ dopolnØno vß
Monast¥rh çØnØkh, na zaxtØvanïØ PrØqØstnhiÂ‚agw Gdina MØlØtïa Nik‚iqa
Arxïmandrfta St$dØniqkagw n¥nh ÇØnØqkagw, ØgwjØ ijdivØnïØmß na Tupß
izdanoØ, lhta 1814, mca ÇØur$arïa. — Vß B$dinh Gradh : NapØqatano
PismØn¥ Kr. VsØ$qil. Oungarskagw, 1813.
Житије св. Стефана Првoвенчанога, краља српског, названог
у монаштву Симона. Napisao u stihovima Vikentije Raki},
proiguman fene~ki, u [apcu godine 1791, a sada dopuweno u
manastiru Feneku...
Kwiga na stranama 17- 21 opisuje stradawe bratstva manastira Studenice i prenos mo{tiju sv. Simona za vreme Ustanka.
6. Глас порфироносца по псалму 14. са стиховима најдражим
Србијанцима Јефрема Лазаревића је заједнички назив његових
текстова штампаних 1810. године у Венецији.
Glasß porçuronosca po ¶alm$ d}f. So Stïxami lübØznhiÂ‚imß SØrbfõnwmß
† EçrØma Lazaroviqß, Karl‚tadtskïõ Ünosti Normalnagw OuqitØlõ, i
KralØvstva Majarskagw Fnstit$ta PØnsïonalnagw SoqlØna. — Vß VØnØcfi :
PismØn¥ panØ ÏØodosïa,1810.
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Glas porfironosca po psalmu 14. Sa stihovima najdra`im
Srbijancima (i Crnom \or|u Petrovi}u).
Реч је заправо о скривеној песми о устанку и устаницима
у Србији. По Лазаревићевој замисли сам наслов песме треба да
сакрије намеру аутора да ће песма код читалаца побудити патриотска осећања.
Песма је по Лазару Чурчићу „слабашни текст писан мешавином славеносербског, црквеноруског и народног српског језика“.7
Песма с разлогом није могла да буде широко популарна устаничка
песма, па је због тога остала незапажена. Поред тога, неки аутори
сматрају Лазаревићеве песме плагијатима или лоше одгонетнутим,
односно адаптираним Рајићевим стиховима. И поред тога
Лазаревићеве песме су несумњив доказ присуства и популарности
Доситејеве и Рајићеве поезије код Срба.
7. Лукијан Мушицки ( 1777-1837) После студија филозофије
и права у Пешти које је похађао уз помоћ митрополита Стефана
Стратимировића, Мушицки се закалуђерио 1802. и већ следеће године
постао придворни ђакон, библиотекар митрополијске библиотеке и
професор богословије у Сремским Карловцима. Његов бунтовни дух
није могао да обузда ни сам митрополит, који му је 1805. забранио да
пише песме, под претњом да ће га избацити из двора.
Лукијан Мушицки је написао оду: Sïni Dosšõea Obradovi~a / ‰Lukòanã Mu{ickiòè A. E. M. ProtosüggelãŠ. — ‰Sremski
Kar-lovciŠ : I`divenòemã G. Stefana Gavròilovi~a, 1811 (U
Budimu : Tüp Kralïvskog Unòversòteta).
Senima Dositeja Obradovi}a u Budimu 1811. To je oda
objavqena povodom Dositejeve smrti. 28 marta 1811. godine.
Napisana 24. avgusta 1811.
У другој строфи Мушицки пева:
„У Бhлом Граду, новом позорищу
Мышица сербски, куд’ га нам приведе
Из Треста па любов тепла к’ своим,
Камен га с’ ндписом краснопростым“.
Лукијан Мушицки није могао, и поред забране и страха од
репресије, нарочито према црквеним људима, да не спомене Београд
као ново поприште мишица српских.
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Сличне оде у патриотском маниру Мушицки је писао
поводом смрти најугледнијих Срба из целог Српства. Поред оде Д.
Обрадовићу, Мушицки је објавио и Оду блаженој сени Јована Рајића
(1802), Оду на смрт благородног господина Саве Вуковића (1810),
Оду Петру Петровићу православном епископу и митрополиту
црногорском (1821) и др.
8. Усмена књижевност о Првом српском устанку.
У овај избор узете су само две збирке народних песама Вука
Стефановића Караџића.
Mala prostonarodnâa slaveno-serbska pósnarica. ‰^astâ1Š
/ izdana Vukom Stefanovi}em. — U Všeni: U pe~atnâi G. Çoanna
[nirera, 1814.
Pjesmarica sadr`i pesmu Filipa Vi{wi}a „O smrti Kulin
Kapetana.Œ
Narodna srbska pïsnarica. ^astâ 2 / izdina ‰tj. izdanaŠ
Vukomã Stefanovi}emã. — U Všenni : U Pe~atnâi Çoanna
[nirera, 1815.
PJESMARICA sadr`i pesme Filipa Vi{wi}a „Po~etak bune
protiv dahijaŒ, „Bitka na Sala{uŒ, „Mi{arska bitkaŒ i „Smrt
Mehe Orukxi}aŒ.
Усмена књижевност је свакодневно живела са устанком, и
када ју је Вук публиковао у својим песмарицама 1814. и 1815. године
показала је своју пуну лепоту и снагу. Први српски устанак је увео
ту херојску снагу у свакодневни живот, а певачи попут Филипа
Вишњића су је одвели у вечност. Песме које је Вук сакупио показале
су сву лепоту и свежину народног језика.
9. У програм изложбе увршћена је једна књига која је
објављена у Венецији 1815. године. Тo je:
SERBÇE pla~evno pakiporaboæenše lïta 1813 : Za{to i
Kako? : U razgovoru poraboæenne Matere sã rodnámã ednámã
Sánomã svoimã, koemu ostavlà poslïdnee svoe zavïæanše. — Vã
Mlïtkahã : U Pane Õeodosševa, 1815.
(Tu`no ponovno porobqavawe Srbije, godine 1813. Za{to
i kako? U razgovoru porobqene Matere s doma}im jednim sinom,
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kome ostavqa posledwi svoj zavet. Drama povodom propasti
Ustanka 1813. godine.)
У изложбу су укључена и два превода уџбеника из 1804.
и 1805. године. У обе књиге су преводиоци кроз посрбљивање
текстова убацили актуелна збивања у Србији за време устанка на
дахије 1804. године.
10. Павле Соларић, (1779-1821)
Novo gra`dansko zemleopisanše: pervo na Eziku
Serbskomã: u dve ~asti: Sã Zemlepisnikomã odã HHHçÇÇ.
Listova. ^astâ 1—2 / Pavlomã Solari~emã. — U Venecši : U
Pane Õeodosòeva, 1804.
Novi gra|anski zemqopis, prvi na srpskom jeziku.
Opis Srbije i Beograda iz 1804. str. 467 i 468.
11. Joakim Vuji},
O vopro{enšä novina : Pour demander des nouveles /
Çoakšmã Vui~â. — Odlomak.
U: Rukovodstvo kã Francustïè Grammatòcï vo upotreblenše
slaveno-serbskšà änosti so~inenno, Francuzskago i Çtalòanskago àzáka u~itelemã vã Tròestï. — Vã Budinï gradï :
Pismená Kralevskago Vseu~iliæa Pe{tanskago, 1805.
Pitawa o doga|ajima iz Ustanka {tampana u novinama i odgovori.
O ^ITAWU NOVINA
Niste li ~itali novine?
Jest, ja sam ih ~itao. Skazuje se da Serbli, ~rez jednog svojeg
vo`da imenom Crnog Georgija, ina~e Georgija Petrovi~a, jesu sebe
u svobodu postavili, i celu Serbiju svoje ote~estvo ot varvarskog
i nesnosnog ropstva turskog osvobodili.
O, je li to mogu}e, {to mi ka`ete, moj dragi Gospodine!
Ovo jest prava istina, jerbo posledwe novine budimske, po`unske,
venecijanske i trijetske skazivaju mnogo o wima, to jest one skazuju
da Serbqi, varo{e i gradove: [abac Rudnik, Vaqevo, Po`arevac
i je{~e druge pro~e, jesu oru`ijem pod svoju vlast podlo`ili, i
Turke, koji su dobri bili na miru ostavili, a zle ~to su se god
na{li pod sabqu obratili.
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12. Новине сербске из царствујушега града Виенне.
Новине србске су једине српске новине које су бележиле
догађања пред пропаст Првог српског устанка. Новине су покренуте
с царском и краљевском дозволом 1. августа 1813. године. Покретачи
и уредници Новина сербских су Димитрије Давидивић и Димитрије
Фрушић. Новине су од почетка привлачне читалаштву јер су пратиле
бурна догађања у Европи и доносиле вести са ратишта. Међутим,
то је важило за све изузев за вести из устаничке Србије. Строга
цензура је забранила написе о устаницима. Због тога су штуре вести
о догађајима у Србији преношене из бечких и пожунских новина *
Ostereichische Beobahter, Wiener Zeitung, Presburger Zeitung). То је
и давало карактер вестима које су се односиле на догађаје битне за
аустријске политичке интересе. До краја 1813. објављено је само
шест Прикљученија о Србији, а до 1. августа 1814. још само пет
вести. И поред овако скромне понуде вести о устанку у Србији,
Новине Сербске су за ту годину дана обезбедиле 450 пренумераната,
што је било највише у првом периоду излажења листа у Бечу од
1813. до 1822. године.
13. Изложбу је употпунило репринт издање географске карте
српских земаља из 1805. године, које је Народна библиотека Србије
посветила јубилеју устанка.
Сава Текелија. Землоображенние, Србске, Босне, Далмацие,
Дубровне, Црне Горе и ограничних предјал. Приредила Оливера
Стефановић, фототипско издање 1:1000000, Народна библиотека
Србије, Београд 2004. године.
Карту је објављена у Бечу 1805. године са посветом:
„Мени је у глави било да начиним мапу Србије с кирилови
слови да је Србим читати може...Сава Текелија“
Изложба је постављена у част Дана Народне библиотеке
Србије и била је отворена од 28. фебруара до 25. марта 2004. године.
Изложбу су, по замисли др Драгана Бараћа, реализовали Светлана
Гавриловић, Дејан Вукићевић и Саша Илић.
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Напомене:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Краткое ввдеие ва историа происхождениа славено-сербскаго народа. Млеци,
1765.
Рајић, Јован. Исторiя разхыхъ славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ. Въ Віеннh, 1794 −1795.
Марковић Петар. Земун од најстаријих времена до данас,Земун, 1896.
Пјесн храбрим Сербијаном / Георгије Михаљевић: припремио Милорад
Радевић. - : Универзитетска библиотека „ Светозар Марковић“, 1980. Фототипско издање.
Новаковић Стојан: Српска библијографија за новију књижевност 1741-1867,
Српско учено друштво, Београд, 1869, стр. 71.(319).
Гавриловић Славко: Прилог библиогррафији Арона Јеленића. Зборник Матице
српске за књижевност и језик, Н. Сад, књ. 15. св. 2. 1967, стр. 292.
Чурчић Лазар: Стихови Доситеја Обрадовића, Емануела Козачинског и Јована
Рајића у песмама Јеврема Лазаревића о Карађорђевом устанку. Прилози за
књижевност, језик, историју и фолклор, књ. 33, 1-2, 1967, стр. 57.
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