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П О  В О  Д И

ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ 
(1739–1811)

РА ДО СЛАВ ЕРА КО ВИЋ

ПОР ТРЕТ ДО СИ ТЕ ЈА ОБ РА ДО ВИ ЋА  
У ДЕ ЛУ ЧЕ ДО МИ ЉА МИ ЈА ТО ВИ ЋА  

SERVIAANDTHESERVIANS

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ана ли зи ран је ста тус До си те ја Об ра
до ви ћа у не до вољ но про у че ном де лу Че до ми ља Ми ја то ви ћа Ser via 
and the Ser vi ans, об ја вље ном у Лон до ну 1908. го ди не. У ам би ци о зно 
за ми шље ној мо но граф ској сту ди ји су, на ре цеп циј ски при вла чан 
на чин, пред ста вље ни нај зна чај ни ји по да ци о исто ри ји и кул ту ри 
срп ског на ро да, уз ау то ров ен ци кло пе диј ски пре ци зан осврт на 
глав не од ли ке по ли тич ког и еко ном ског уре ђе ња об но вље не срп ске 
др жа ве. Че до миљ Ми ја то вић уло жио је по се бан хер ме не у тич ки 
труд, ка ко би бри тан ске чи та о це уве рио у жан ров ску, по е тич ку и 
естет ску ре ле вант ност ства ра ла штва слав ног срп ског про све ти те
ља, ко ји је у де лу Ser via and the Ser vi ans пред ста вљен као ро до на
чел ник са вре ме не срп ске књи жев но сти. Наш по ку шај но вог чи та
ња књи ге Ser via and the Ser vi ans тре ба ло би да до при не се не са мо 
бо љем раз у ме ва њу ау то ро вог од но са пре ма До си те ју Об ра до ви ћу 
не го и ре ва ло ри за ци ји ста ту са Че до ми ља Ми ја то ви ћа у исто ри ји 
срп ске књи жев но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: До си теј Об ра до вић, Че до миљ Ми ја то вић, 
Па вле По по вић, до ку мен тар ноумет нич ка про за, књи жев на пу бли
ци сти ка, срп ска књи жев ност 18. ве ка, про све ти тељ ство, хер ме не
у ти ча риапа три ди
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Упр кос то ме што је чу ве ни рад Па вла По по ви ћа До си теј Обра
до вић у Ен гле ској на стао пре ви ше од јед ног ве ка1, ње гов „ма ли 
есеј за Ен гле зе”2 још увек пред ста вља не за о би ла зно по гла вље у 
про у ча ва њу жи во та и ства ра ла штва слав ног срп ског про све ти те ља. 
Па жљи ви ји чи та лац Жи во та и при кљу че ни ја ла ко ће за па зи ти да 
мно го број не оп сер ва ци је Па вла По по ви ћа – по себ но оне о ур ба
ни стич ким од ли ка ма џор џи јан ског Лон до на – ни су мо гле би ти 
за сно ва не на но стал гич ним ре ми ни сцен ци ја ма До си те ја Об ра до
ви ћа.3 Ау тор Жи во та и при кљу че ни ја по све тио је ви ше па жње бе
сед нич кој ве шти ни шар мант не го спо ђе Ли ви4, не го из гле ду ха о тич
не европ ске ме тро по ле, ко ју је До си те јев не што мла ђи са вре ме ник 
То мас де Квин си опи сао као ма ће ху ка ме ног ср ца.5 До си те је во 
„не ве што” то по гра фи са ње осам на е сто ве ков ног ме га ло по ли са интен
ци о нал но је ли ше но свих при зо ра ко ји су мо гли дис кре ди то ва ти 
мо рал ноди дак тич ки дис курс ње го вог ау то би о граф ског оства ре ња. 
Сто га је пот пу но схва тљи ва за ин те ре со ва ност Па вла По по ви ћа за 
књи жев нопу бли ци стич ке и пре во ди лач ке ра до ве срп ских пи са ца, 
ко ји су, та ко ђе, ис ко ри сти ли свој бо ра вак у Лон до ну ка ко би при
ку пи ли но ве ин фор ма ци је о До си те је вим при кљу че ни ји ма у Ен гле
ској. Ма да се ува же ни иза сла ник срп ске вла де ди пло мат ски ве што 
уз др жао од кри тич ког вред но ва ња ис тра жи вач ких по ду хва та дво
ји це сво јих зе мља ка, Па вле По по вић се не сум њи во по хвал ни је 
из ра зио о пу бли ци стич копу то пи сном при ло гу Вељ ка Ми ли ће
ви ћа из 1911. го ди не, не го о ам би ци о зно за ми шље ној мо но граф ској 
сту ди ји Че до ми ља Ми ја то ви ћа из 1908. го ди не.6 

С јед не стра не, при лич но је ла ко иден ти фи ко ва ти нај зна чај
ни ји узрок по вла шће не по зи ци је Вељ ка Ми ли ће ви ћа у тек сту До
си теј Об ра до вић у Ен гле ској. Као што је по зна то, до бро на мер ни 
Па вле По по вић је – по пут Јо ва на Скер ли ћа – ис ко ри стио уред нич ке 

1 Па вле По по вић, „До си теј Об ра до вић у Ен гле ској” [предавање одр жа но 
у Кингс ко ле џу у Лон до ну 19. фе бру а ра 1918. г.], с ен гле ског пре вео Вла ди мир 
М. Вук ми ро вић, у: Но ва књи жев ност 1. Од До си те ја до Ву ка и Сте ри је. Са бра
на де ла Па вла По по ви ћа. [Књ.] 5, прир. П. Па ла ве стра, За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, Бе о град, 2000, 43–56. 

2 Па вле По по вић, Из днев ни ка. Са бра на де ла Па вла По по ви ћа. [Књ.] 11, 
прир. Б. Љ. По по вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 2001, 311.

3 До си теј Об ра до вић, Езо по ве и про чих ра зних ба сно твор цев с раз лич них 
ези ка и на сла ве но серб ски език пре ве де не, сад пр ви ред с на ра во у чи тел ни ми по
ле зни ми из ја сне ни ја ми и на ста вле ни ја ми из да те и серб ској ју но сти по све ће не 
Ба сне; [Живот и при кљу че ни ја II], Штам па ри ја Јо ха на Брајт коп фа, Лај пциг, 1788, 
397–412.

4 До си теј Об ра до вић, Пи смо Ха ра лам пи ју; Жи вот и при кљу че ни ја, прир. 
М. Д. Сте фа но вић, За ду жби на До си теј Об ра до вић, Бе о град, 2007, 142–143. 

5 То мас де Квин си, Ис по ве сти ужи ва о ца опи ју ма, Отво ре на књи га, Бео
град, 2011, 164.

6 Па вле По по вић, „До си теј Об ра до вић у Ен гле ској”, исто, 48–49. 
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пре ро га ти ве у Срп ском књи жев ном гла сни ку да би афир ми сао 
про зно ства ра ла штво да ро ви тог ау то ра Мр твог жи во та.7 Ка ко 
би смо до дат но по твр ди ли ис прав ност на шег хи по те тич ког си ло
ги зма о на кло но сти уред ни штва Срп ског књи жев ног гла сни ка пре
ма њи хо вом нај мла ђем пред рат ном са рад ни ку, скре ну ће мо па жњу 
на чи ње ни цу да Па вле По по вић ни је по хва лио фак то граф ску по
у зда ност но вин ског члан ка Вељ ка Ми ли ће ви ћа већ са мо ње гов 
про за и стич ки опис До си те је вог де цем бар ског пу то ва ња од До ве ра 
до Лон до на.8 С дру ге стра не, мно го је те же об ја сни ти мар ги на лан 
ста тус Че до ми ља Ми ја то ви ћа у „ма лом есе ју за Ен гле зе” на шег 
нај у глед ни јег исто ри ча ра књи жев но сти у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 
Па вле По по вић је ве о ма шту ро опи сао „Ч. Ми ја то ви ћа” као пре
во ди о ца „јед не за ни мљи ве гла ве” из Жи во та и при кљу че ни ја9, што 
нас је при мо ра ло да узме мо у об зир чак и прет по став ку о по ли тич
кој не по доб но сти обре но ви ћев ског ди пло ма те, ко ји је на кон Мај
ског пре вра та де мон стра тив но под нео остав ку на ме сто срп ског 
по сла ни ка у Лон до ну.10 Ме ђу тим, чвр сто смо уве ре ни да Апи со ви 
цр но рук ци ни су стре пе ли од Ми ја то ви ће вих тра ги ко мич них се ан си, 
на ко ји ма се, на вод но, ма ни фе сто вао дух уби је ног кра ља Алек сан
дра I Обре но ви ћа.11 Окулт не „ве шти не” Че до ми ља Ми ја то ви ћа 
мно го че шће су иза зи ва ле под смех не го за бри ну тост, по себ но ме ђу 
скеп тич ним при пад ни ци ма срп ске ин те лек ту ал не ели те, по пут 
књи жев ни ка Си ме Ма та ву ља. Да ро ви ти пи сац очи глед но ни је био 
им пре си о ни ран Ми ја то ви ће вим па ра пси хо ло шким по ду хва ти ма, 
јер је у сво јој при по ве ци Спи ри ти сте на са ти ри чан на чин опи сао 
спи ри ти стич ке екс пе ри мен те ха ри зма тич ног „ми ни стра Че ди ћа” 
и ње го вих ла ко вер них бе о град ских след бе ни ка.12 Прет по став ку 
о ван ли те рар ним раз ло зи ма ам би ва лент ног од но са Па вла По по ви
ћа пре ма Че до ми љу Ми ја то ви ћу, до дат но опо вр га ва ју ро ма неск ни 
де та љи из по ли тич ке би о гра фи је Вељ ка Ми ли ће ви ћа. На и ме, ау тор 
Бес пу ћа је по чет ком 1918. го ди не био ни шта ма ње по ли тич ки не
по доб на лич ност од ста рог обре но ви ћев ског спи ри ти сте, што се 
очи глед но ни је од ра зи ло на вред но сни суд Па вла По по ви ћа о про
зном опу су Вељ ка Ми ли ће ви ћа.

7 Па вле По по вић, „Ста ње да на шње срп ске књи жев но сти”, Срп ски књи жев
ни гла сник, XIV/12, 1905, 924; Јо ван Скер лић, Пи сци и књи ге. [Књ.] 5, Про све та, 
Бе о град, 1964, 172; 295. 

8 Па вле По по вић, „До си теј Об ра до вић у Ен гле ској”, исто, 48.
9 Па вле По по вић, исто, 49. 
10 Че до миљ Ми ја то вић, Успо ме не бал кан ског ди пло ма те, прев. и прир. С. 

Г. Мар ко вић, Ра диоте ле ви зи ја Ср би је, Бе о град, 2017, 145.
11 Че до миљ Ми ја то вић, исто, 150–151. 
12 Си мо Ма та вуљ, Из бе о град ског жи во та: при по вет ке Си ме Ма та ву ља 

[издање Ђор ђа Анастасијевића], Пар на штам па ри ја На род не ра ди кал не стран ке, 
Бе о град, 1891.
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Уче шће Вељ ка Ми ли ће ви ћа у ди на стич ким не су гла си ца ма 
Ка ра ђор ђе ви ћа и Пе тро ви ћа ве ро ват но пред ста вља нај бо љи до каз 
о аван ту ри стич ком ду ху мла дог и та лен то ва ног љу бим ца Јо ва на 
Скер ли ћа и Па вла По по ви ћа. На кон из би ја ња Пр вог бал кан ског 
ра та, Вељ ко Ми ли ће вић је оти шао у Цр ну Го ру као но вин ски из
ве штач са ра јев ског На ро да, а рат је про вео као до бро во љац у одре ду 
сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа. Убр зо на кон за вр шет ка рат них опе ра ци ја, 
по стао је по да ник цр но гор ске кра ље ви не и чи нов ник Ми ни стар
ства ино стра них де ла (то ком 1914. уче ство вао је у уре ђи ва њу це
тињ ског Гла са Цр но гор ца). На кон из би ја ња Пр вог свет ског ра та, 
по но во се при дру жио од ре ду под ко ман дом Јан ка Ву ко ти ћа. У 
је сен 1915. го ди не оти шао је у Фран цу ску, а то ком 1916. оба вљао 
је ду жност ше фа цр но гор ског прес би роа. Ње го ва по ли тич ка ка ри
је ра до се гла је вр ху нац сре ди ном 1917. го ди не. Та да је по стао члан 
цр но гор ске вла де у ег зи лу (оба вљао је ду жно сти ми ни стра прав де 
и за ступ ни ка ми ни стра про све те и цр кве них де ла). На кон за вр шет
ка ра та, по ку шао је да се на ста ни у Бе о гра ду. Упр кос то ме што је у 
пе ри о ду из ме ђу 1912. и 1917. го ди не не ко ли ко пу та био од ли ко ван 
за хра брост и при мер ну слу жбу, по ли ци ја но во фор ми ра не др жа ве 
ни је има ла по ве ре ња у бив шег ми ни стра кра ља Ни ко ле I Пе тро ви
ћа. За раз ли ку од бив шег ау стро у гар ског офи ци ра Ми ло ша Цр њан
ског, Вељ ко Ми ли ће вић ни је смео да жи ви и ра ди у пре сто ни ци 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (по ли ци ја је на ста ви ла да га 
пра ти и у За гре бу, где се при вре ме но на ста нио 1919. го ди не). Овај 
кра так осврт на узро ке по сле рат не без за ви чај но сти ау то ра Бес пу ћа 
(иро ни ја је ви ше не го очи глед на!), при ве шће мо кра ју кон ста та ци јом 
да се слу чај ко ме ди јант под јед на ко гру бо по и грао с по ли тич ким 
ка ри је ра ма Че до ми ља Ми ја то ви ћа и Вељ ка Ми ли ће ви ћа. 

На осно ву све га прет ход но на ве де ног, до шли смо до за кључ
ка ка ко нам са мо не по сред но чи та лач ко ис ку ство, за сно ва но на ре
зул та ти ма де таљ не ана ли зе књи ге Ser via and the Ser vi ans13, мо же 
пру жи ти од го вор на пи та ње да ли њен ау тор за слу жу је да бу де 
свр стан ме ђу ком пе тент не ту ма че До си те је вог ства ра ла штва. Че
до миљ Ми ја то вић је на ре цеп циј ски при вла чан на чин ин тер пре ти
рао им по зан тан број по да та ка о исто ри ји, кул ту ри и вер ским убе
ђе њи ма срп ског на ро да, уз ен ци кло пе диј ски пре ци зан осврт на 
нај зна чај ни је од ли ке по ли тич ког и еко ном ског уре ђе ња об но вље
не срп ске др жа ве.14 Пре ма то ме, не ма ни ка кве сум ње да је ову 
те мат ски ком плек сну пу бли ка ци ју на пи са ла ин те лек ту ал но све

13 Che do Mi ja to vich, Ser via and the Ser vi ans, Sir Isa ac Pit man & Sons, Lon don, 
1908. 

14 „Нај ви ше успе ха на ен гле ском го вор ном под руч ју Ми ја то вић је имао 
с де лом Ser via and the Ser vi ans (Ср би ја и Ср би). Оно је до жи ве ло три из да ња у 
Бри та ни ји 1908, 1911. и 1915, и три у САД, 1908, 1913. и 1914.” Сло бо дан Г. Марко
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стра на лич ност. Ка да је у пи та њу по гла вље по све ће но раз во ју са
вре ме не срп ске књи жев но сти, ау тор је уло жио ве ли ки труд ка ко 
би по тен ци јал не бри тан ске и аме рич ке чи та о це уве рио у жан ров
ску, по е тич ку и, на рав но, естет ску ре ле вант ност ства ра ла штва До
си те ја Об ра до ви ћа, Лу ки ја на Му шиц ког, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, 
Ву ка Ка ра џи ћа, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Пе тра II Пе тро ви ћа Ње
го ша, Бран ка Ра ди че ви ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, 
Ла зе Ко сти ћа, Ко сте Триф ко ви ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Ла зе К. Лаза
ре ви ћа, Сте ва на Срем ца, Си ме Ма та ву ља и мно гих дру гих књижев
ни ка, чи ја су нај зна чај ни ја де ла на ста ла то ком хро но ло шког пе ри
о да ко ји се у са вре ме ној исто ри о гра фи ји озна ча ва као ду ги 19. век.15 

За раз ли ку од ми ну ци о зног Па вла По по ви ћа, ко ји сво је лон
дон ске до ма ћи не с Кингс ко ле џа ни је по ште део чак ни од по да тка 
да је пет на е сто го ди шњи „Об ра до вић” имао све га три гро ша уште
ђе ви не ка да се за пу тио у Хо по во16, Че до миљ Ми ја то вић ни је дао 
пред ност по зи ти ви стич коби о граф ској ме то ди при ли ком ту ма че ња 
Жи во та и при кљу че ни ја. Из у зме мо ли крат ку епи зо ду по све ће ну 
тро го ди шњем бо рав ку мла дог Ба на ћа ни на у Хо по ву17, књигa Ser via 
and the Ser vi ans не са др жи за пи се о До си те је вим при кљу че ни ји ма 
ко ја су се од и гра ла у пе ри о ду из ме ђу „дра ма тич ног” бек ства из 
фру шко гор ског ма на сти ра (1760) и хо до ча снич ки ус хи ће ног ис кр ца
ва ња на ен гле ску оба лу (1784). При ме ном шер лок хол мсов ске де дук
тив не ме то де18, хи по те тич ки едва р ди јан ски чи та лац услед то га је 
мо гао из ве сти за кљу чак ка ко се у жи во ту До си те ја Об ра до ви ћа 
ни је до го ди ло ни шта зна чај но, пре не го што је кра јем 1784. сти гао 
у „кра снеј ши и слав неј ши на све ту град Лон дон”.19 Ипак, би о би
бли о граф ске апо ри је у књи зи Ser via and the Ser vi ans не за слу жу
ју да бу ду иден ти фи ко ва не као до каз о ау то ро вом ин ди фе рент ном 
ста ву пре ма ства ра ла штву јед ног од ро до на чел ни ка са вре ме не 
срп ске књи жев но сти (по зи тив но ми шље ње Че до ми ља Ми ја то ви ћа 
о ли те рар ном опу су До си те ја Об ра до ви ћа ја сно је ар ти ку ли сао чак 
и у тек сто ви ма од се кун дар ног књи жев но и сто риј ског зна ча ја, као 
што су ње го ва „пи сма” упу ће на срп ској тр го вач кој омла ди ни).20 Јед

вић, Гроф Че до миљ Ми ја то вић. Вик то ри ја нац ме ђу Ср би ма, До си је и Прав ни 
фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2006, 344. 

15 Che do Mi ja to vich, item, 218–231. 
16 Па вле По по вић, исто, 45. 
17 Che do Mi ja to vich, item, 218. 
18 Име нај по зна ти јег бри тан ског при ват ног де тек ти ва увр сти ли смо у наш 

текст због то га што је ње гов тво рац Ар тур Ко нан Дојл (зло)упо тре био сво ју књи
жев ну сла ву, ка ко би ши ром све та про мо ви сао па ра пси хо ло шка „до стиг ну ћа” 
спи ри ти стич ког по кре та. (оп. а.) 

19 До си теј Об ра до вић, Пи смо Ха ра лам пи ју; Жи вот и при кљу че ни ја, 138. 
20 Че до миљ Ми ја то вић, О усло ви ма успе ха: пи сма срп ској тр го вач кој омла

ди ни, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1892, 164. 
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но став но, Че до ми љу Ми ја то ви ћу би ло је ја сно да сту ди о зно ге о
граф ско и хро но ло шко по зи ци о ни ра ње, нај зна чај ни јих епи зо да из 
До си те је вог жи во та, не мо же пред у пре ди ти про бле ме у ко му ни ка
ци ји с (не)за ин те ре со ва ном бри тан ском пу бли ком, чи је су хе те ро
сли ке о ју го и сточ ној Евро пи би ле кре ди бил не ко ли ко и ро ма неск не 
фан та зма го ри је њи хо вог слав ног су на род ни ка, Бре ма Сто ке ра.21 

До си те јев пор трет у књи зи Ser via and the Ser vi ans сто га је ин
тен ци о нал но за сно ван на би о би бли о граф ским ин фор ма ци ја ма ко је 
су по чет ком 20. ве ка мо гле би ти ла ко схва тљи ве Остр вља ни ма, 
по пут ре цеп циј ски при влач ног ку ри о зи те та да је је дан од нај по пу
лар ни јих пи са ца у исто ри ји срп ске књи жев но сти био ве ли ки ан гло
фил. По ред то га, Че до миљ Ми ја то вић је у сво ју књи гу увр стио 
са мо пре вод До си те је вих епи сто лар них за пи са о Лон до ну, чи ме је 
на ве де ној епи зо ди из жи во та сла ве но срп ског књи жев ни ка при пи сан 
мно го ве ћи кул тур но и сто риј ски зна чај не го што она то објек тив но 
за слу жу је. Ан гло фил ска хи по те за Че до ми ља Ми ја то ви ћа, о До си
те је вом ка тар зич ком ин те лек ту ал ном пре о бра жа ју то ком бо рав ка 
у „за ду го по же ље ној Ин гли те ри”22, не хо тич но је де гра ди ра ла срп
ског про све ти те ља на ни во пиг ма ли он ског тро фе ја бе не во лент них 
Лон до на ца. Ау тор књи ге Ser via and the Ser vi ans пре не бре гао је „три
ви јал ну” чи ње ни цу да су за ин те лек ту ал ни раз вој слав ног срп ског 
по ли хи сто ра би ли не по сред но за слу жни Ан дреј Пе три цо пу лос, 
Је ро теј Ден дрин и Јо хан Ебер хард, а не Ви ли јам Фор дајс, Џон Ли ви 
и ње го ва бла го гла го љи ва су пру га Ен.23 На рав но, наш кри тич ки 
осврт на де ло Ser via and the Ser vi ans није био мо ти ви сан на ме ром 
да оспо ри мо ути цај ен гле ске лек ти ре на це ло куп но ства ра ла штво 
До си те ја Об ра до ви ћа. На про тив, сма тра мо да су епи сте мо ло шки 
не до ста ци ур бо цен трич не лон дон ске хи по те зе Че до ми ља Ми ја то
ви ћа на ста ли као по сле ди ца за не ма рива ња До си те је ве хер ме не у
тич ке на кло но сти пре ма де ли ма ен гле ских фи ло зо фамо ра ли ста, 
есе ји ста и књи жев ни ка, по пут Ен то ни ја Шафтсбе ри ја, Алек сан дра 
По у па, Џо на та на Свиф та, Џо зе фа Ади со на и Ви се си му са Нок са.

Пре вод [XI] по гла вља из дру ге књи ге Жи во та и при кљу че ни ја 
ни је ин те гри сан у ком по зи циј ску струк ту ру ана ли зи ра ног де ла 
Че до ми ља Ми ја то ви ћа (пре ве де ни од ло мак из До си те је вог нај по
пу лар ни јег оства ре ња пу бли ко ван је на кра ју пр вог из да ња књи ге 

21 Bram Sto ker, Dra cu la, Ar chi bald Con sta ble & Co, Lon don, 1897. 
22 До си теј Об ра до вић, исто, 137.
23 „Име го спо ђе Ли ви би ло је Ен (Ann) Ли ви, а де во јач ко пре зи ме Кук (Co ok), 

би ла је кћер Џо на Ку ка (John Co ok), гра до на чел ни ка Но ри ча (Nor wich), и Ара ма тее 
Ма ри је Фи липс (Ara mat hea Ma ria Phi lips). Ен Кук уда ла се за Џо на Ли ви ја 31. 10. 
1781. у цр кви Сент Ен др ју (St. An drew) у Но ри чу.” Пер си да Ла за ре вић Ди Ђакомо, 
У До си те је вом кру гу: До си теј Об ра до вић и шкот ско про све ти тељ ство, За ду
жби на До си теј Об ра до вић, Бе о град, 2015, 94. 
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Ser via and the Ser vi ans, за јед но с још три вр ло обим не ау тор ске до
пу не).24 Ипак, увод не на по ме не Че до ми ља Ми ја то ви ћа о те мат ској 
ком по зи ци ји пре ве де ног тек ста – уз по се бан осврт на ње го ва лу
цид на чи та лач ка за па жа ња о ли ко ви ма До си те је вих лон дон ских 
при ја те ља – не за слу жу ју да бу ду иден ти фи ко ва не као књи жев
нопу бли ци стич ке мар ги на ли је од се кун дар ног на уч но и стра жи вач
ког зна ча ја. За хва љу ју ћи то ме што је Па вле По по вић, та ко ђе, уло жио 
ве ли ки труд ка ко би при ку пио што ви ше ве ро до стој них по да та ка 
о џор џи јан ском Лон до ну и ње го вим ста нов ни ци ма, упу сти ли смо 
се у по тра гу за те мат ским ли ни ја ма до ди ра из ме ђу тек сто ва дво
ји це хер ме не у ти ча раапа три да. Ре зул та ти упо ред ног иш чи та ва ња 
њи хо вих ра до ва – по све ће них лон дон ским при кљу че ни ји ма на шег 
про све ти те љаан гло фи ла – до ве ли су нас до (не)оче ки ва ног за
кључ ка да су Че до миљ Ми ја то вић и Па вле По по вић има ли ди ја
ме трал но раз ли чи те ста во ве о то ме ка ко би чи та о цу с ен гле ског 
го вор ног под руч ја тре ба ло об ја сни ти ста тус ир ских, ен гле ских и 
шкот ских ли ко ва у фа бу ла тив носи жеј ној струк ту ри Жи во та и 
при кљу че ни ја. На при мер, у тек сту Па вла По по ви ћа по све ће на је 
ве ли ка па жња не са мо док то ру Ви ли ја му Фор дај су не го и чла но
ви ма ње го ве мно го број не по ро ди це, иа ко До си теј ни је упо знао 
ро ђа ке сво јег имућ ног за штит ни ка. По ред то га што је по зи ти ви
стич ки пе дант но на бро јао нај зна чај ни је про фе си о нал не успе хе 
ста ри је бра ће лон дон ског фи лан тро па, Па вле По по вић ни је про
пу стио да ис так не ка ко је ова зна ме ни та по ро ди ца има ла и сво ју 
цр ну ов цу, бер зан ског ме ше та ра Алек сан дра Фор дај са.25 

Акри бич ни срп ски на уч ник ни је се упу стио у ту ма че ње мно
го број них еко ном ских и со ци јал них по сле ди ца фи нан сиј ског скан
да ла из 1772. го ди не (мла ђи брат До си те је вог па тро на иза звао је 
јед ну од нај ве ћих бан кар ских кри за у ен гле ској исто ри ји). Али на
по ме на о бес кру пу ло зном Алек сан дру Фор дај су ре ле вант на је за 
на шу ана ли зу јер нам омо гу ћа ва да иден ти фи ку је мо лек си ко граф
ски из вор, из ко јег је ау тор тек ста До си теј Об ра до вић у Ен гле ској 
пре у зео по дат ке о јед ној од нај по зна ти јих шкот ских по ро ди ца у 
осам на е стом ве ку. Па вле По по вић се за чу ђу ју ће до бро сна шао у 
уло зи би о гра фа ве ли ке абер дин ске фа ми ли је за хва љу ју ћи Бри тан
ском реч ни ку на ци о нал них би о гра фи ја, у ко јем су пре ци зно за бе леже
не не са мо етич ке и фи нан сиј ске тран сгре си је Алек сан дра Фор дај са 
не го и про фе си о нал ни ус пе си ње го ве ста ри је бра ће: Деј ви да, Џеј мса 
и Ви ли ја ма.26 Прем да је на рас по ла га њу имао ве ли ки број по да така 

24 Che do Mi ja to vich, item, 243–255. 
25 Па вле По по вић, исто, 52.
26 Step hen Le slie [ed.], Dic ti o nary of Na ti o nal Bi o graphy, vol. XIX, Smith 

El der, Lon don, 1889, 431–435.
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о струч ним ме ди цин ским ра до ви ма углед ног бри тан ског пле ми ћа, 
сте кли смо ути сак да је Па вле По по вић био нај ви ше за ин те ре со ван 
за све до чан ства о дру штве ном ста ту су „Сер Ви ли ја ма Фор дај са”.27 
Да под се ти мо, он је у тек сту До си теј Об ра до вић у Ен гле ској пред
ста вљен као нај бо љи бри тан ски ла ти ни ста и из у зет но це њен ле кар, 
ко ји је До си те ју Об ра до ви ћу по да рио сво ју нај ва жни ју књи гу из 
обла сти ме ди цин ских на у ка.28 

На рав но, не ма ни ка к ве сум ње да је Ви ли јам Фор дајс ука зао 
ве ли ку част срп ском књи жев ни ку, та ко што му је по кло нио свој 
трак тат о хи рур ги ји на ла тин ском је зи ку.29 Ме ђу тим, сма тра мо да 
је Па вле По по вић при бе гао дис крет ном ре ту ши ра њу лек си ко граф
ских ин фор ма ци ја о на уч ном ра ду Ви ли ја ма Фор дај са, ка ко би (на
вод но) кон зер ва тив ну едвар ди јан ску пу бли ку по ште део од са зна
ња да је До си те јев ме це на из у ча вао пол но пре но си ве бо ле сти. Да 
бу де мо са свим пре ци зни, у тек сту До си теј Об ра до вић у Ен гле ској 
ни је на ве ден по да так да је на уч ни рад Ви ли ја ма Фор дај са о ле че
њу ве не рич них обо ље ња сте као кра јем осам на е стог ве ка ста тус 
на уч нопо пу лар ног бест се ле ра30, ко ји је у пе ри о ду из ме ђу 1767. и 
1785. имао чак пет из да ња (де ло је 1769. го ди не пре ве де но и на не
мач ки је зик).31 Ако би смо би ли при мо ра ни да из дво ји мо са мо је дан 
кон кре тан до каз о ве ли кој по пу лар но сти по ме ну те пу бли ка ци је 
– по себ но у пе ри о ду ко ји об у хва та крај осам на е стог и по че так де
вет на е стог ве ка – он да би смо се сва ка ко опре де ли ли за ка ри ка ту
ру шкот ског умет ни ка Ви ли ја ма Хи та, на ко јој је оштро исме ја на 
не у чин ко ви тост „фар ма ко ло шких” пре па ра та за ле че ње пол них 
бо ле сти, пре по ру че них у чу ве ној књи зи док то ра Фор дај са (ори ги
нал на ка ри ка ту ра да нас је у вла сни штву Фи ла дел фиј ског му зе ја 
умет но сти).32 

Мо ра мо при зна ти да је мно го те же уста но ви ти ка кво је би ло 
ми шље ње Па вла По по ви ћа о оста лим лон дон ским про та го ни сти ма 
Жи во та и при кљу че ни ја, на ро чи то ако узме мо у об зир чи ње ни цу 
да у ње го вом на уч ном ра ду ни је ре ин тер пре ти ра но До си те је во 
сен ти мен та ли стич ки раз не же но при зна ње да је, то ком бо рав ка у 
Лон до ну, нај леп ше тре нут ке про вео у до му по ро ди це Ли ви.33 Упр кос 

27 Па вле По по вић, исто, 51.
28 Па вле По по вић, исто, 52.
29 Gu li el mus Fordyce, Frag men ta Chi rur gi ca et Me di ca, T. Spils bury & T. 

Ca dell, Lon don, 1784.
30 Wil li am Fordyce, A Re vi ew of the Ve ne real Di se a se and its Re me di es, T. 

Spils bury & T. Ca dell, Lon don, 1767. 
31 Step hen Le slie [ed.], „Wil li am Fordyce”, item, 435.
32 Wil li am He ath, The Qu ack Doc tor‘s Con fes sion on His De ath Bed, cir ca 

1828. Пре у зе то 28. 8. 2021. го ди не са вебадре се: https://phi la mu se um.org /col lec
tion/ob ject/249507

33 До си теј Об ра до вић, исто, 143.
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то ме што ау то би о граф ски ро ман срп ског про све ти те ља оби лу је 
ег зал ти ра ним ис ка зи ма при по ве дач ког су бјек та – у ко ји ма је гло
ри фи ко ва на ин те лек ту ал на све стра ност Со ве ра Лу зи ња на и Џо на 
Ли ви ја – Па вле По по вић ни јед ном дру гом До си те је вом јуна ку 
ни је по све тио то ли ко па жње као да ре жљи вом ле ка рупле ми ћу, 
чи ји су мно го број ни те ра пе ут ски (не)ус пе си на дах ну ли ка ри ка ту
ри сту Ви ли ја ма Хи та. Срп ски на уч ник је при бе гао хи је рар хиј ској 
кла си фи ка ци ји До си те је вих ју на ка за то што је, по пут Че до ми ља 
Ми ја то ви ћа, ве ро вао да до вољ но до бро по зна је чи та лач ке афи ни
те те пу бли ке, на ко ју је по ку шао да про јек ту је сво ја са зна ња о 
срп скобри тан ским осам на е сто ве ков ним кул тур ним ве за ма. По
сма тра но из са вре ме не ис тра жи вач ке пер спек ти ве, ни су за не мар
љи ви ни ван ли те рар ни раз ло зи због ко јих је не ко ли ко пу та ис так
нут по кро ви тељ ски од нос бо га тог сер Ви ли ја ма Фор дај са пре ма 
си ро ма шном срп ском књи жев ни ку.34 Јед но став но, Па вле По по вић 
је на кло ност (сно бов ског) ау ди то ри ју ма у Кингс ко ле џу мно го 
лак ше мо гао при до би ти ис ти ца њем ро ма неск них де та ља из би о
гра фи је лон дон ског ари сто кра те, не го исто ри ци стич ким екс курси
ма по све ће ним ки пар ском по ре клу Со ве ра Лу зи ња на и тр го вач ким 
ус пе си ма Џо на Ли ви ја. 

С об зи ром на то да је ли ку Ви ли ја ма Фор дај са при па ла при
ви ле го ва на по зи ци ја у тек сту До си теј Об ра до вић у Ен гле ској, ду
жни смо да на гла си мо ка ко срп ски на уч ник ни је за не ма рио До си
те је ву за ди вље ност бе сед нич ком ве шти ном и про ниц љи во шћу 
го спо ђе Ли ви. Ме ђу тим, из у зме мо ли ње го ве не спрет но фор му ли
са не ко зер ске ди гре си је, у ко ји ма је срп ски про све ти тељ ока рак те
ри сан као про све ће ни за го вор ник иде је о рав но прав но сти по ло ва35, 
Па вле По по вић ни је де таљ но ана ли зи рао функ ци ју ли ка ело квент не 
„ен гле ске го спо ђе”36 у фа бу ла тив носи жеј ној струк ту ри Жи во та 
и при кљу че ни ја. Уме сто то га, он се опре де лио за ем пи риј ски не про
вер љи ву ре кон струк ци ју са др жа ја де ба та, ко је су по чет ком 1785. 
го ди не во ђе не у са ло ну по ро ди це Ли ви. На жа лост, ве о ма је ла ко 
оспо ри ти не са мо књи жев но и сто риј ску не го и еле мен тар ну би о граф
ску ре ле вант ност ње го ве те о ри је о До си те је вој за вид ној упу ће но
сти у од ре ђе не по ли тич ке и еко ном ске те ме, о ко ји ма се, на вод но, 
рас пра вља ло у ку ћи лон дон ског тр гов ца пор це ла ном. На и ме, ако 
је срп ски са бе сед ник го спо ђе Ли ви за и ста био за ин те ре со ван за 
по ли тич ку суд би ну ко рум пи ра ног Во ре на Хеј стинг са37, он да је 
ве о ма те шко схва ти ти због че га нај по зна ти је књи жев но де ло на шег 

34 Па вле По по вић, исто, 51–54. 
35 Па вле По по вић, исто, 53.
36 Па вле По по вић, исто.
37 Па вле По по вић, исто.
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„мо рал ног фи ло со фа”38 не са др жи ни јед но кри тич ки ин то ни ра но 
при ме ча ни је, упе ре но про тив Ис точ но ин диј ске ком па ни је и ње ног 
пљач ка шког по ре ског си сте ма, чи ји је тво рац био прет ход но по
ме ну ти бен гал ски гу вер нер. 

Као што смо већ ис та кли у прет ход ном сег мен ту на шег ра да, 
Че до миљ Ми ја то вић и Па вле По по вић има ли су опреч на ми шље
ња о функ ци ји ко ју би тре ба ло до де ли ти бри тан ским ју на ци ма, у 
про це су ре ак ту е ли за ци је До си те је вог нај по пу лар ни јег про зног 
де ла. За раз ли ку од Па вла По по ви ћа, он се ни је осло нио на ин фор
ма ци је лек си ко граф ског ка рак те ра да би по тен ци јал не чи та о це с 
ен гле ског го вор ног под руч ја убе дио у исто риј ску ау тен тич ност 
лич но сти и до га ђа ја, опи са них у дру гој књи зи Жи во та и при кљу
че ни ја. За хва љу ју ћи лич ним и про фе си о нал ним ис ку стви ма – сте
че ним то ком ду го го ди шњег жи во та и ра да у Ује ди ње ном Кра љев
ству – Че до миљ Ми ја то вић је имао мно го ја сни ју пред ста ву о то ме 
ко ли ко је те шко пре мо сти ти не са мо вре мен ски не го и кул ту ро
ло шки јаз, из ме ђу осам на е сто ве ков ног про све ти тељ ског пи сца и 
два де се то ве ков не едвар ди јан ске пу бли ке.39 Он је сто га по ку шао 
да до ка же ка ко До си те јев ау то би о граф ски ро ман при па да жи вој 
ли те рар ној тра ди ци ји, чи ја умет нич ка вред ност не мо же би ти про
це ње на са мо на осно ву кон ци зних лек си кон ских по да та ка о жи во
ту и ра ду пи шче вих бри тан ских при ја те ља. Пре ма на шем ми шље
њу, ау тор књи ге Ser via and the Ser vi ans упра во је због то га из ра зио 
на ду да ће ње го во де ло при ву ћи па жњу шкот ских и ен гле ских 
по то ма ка Ви ли ја ма Фор дај са и Џо на Ли ви ја.40 Што се ти че ње го
ве же ље да их упо зна, ка ко би им лич но за хва лио због по мо ћи ко ју 
су њи хо ви пле ме ни ти пре ци пру жи ли слав ном срп ском књи жев
ни ку, она се нај ве ро ват ни је ни ка да ни је оства ри ла. На и ме, Че до
миљ Ми ја то вић ни је у сво јим ме мо а ри ма на вео да ли му се на кон 
об ја вљи ва ња књи ге Ser via and the Ser vi ans ука за ла ви да ко ви ћев
ски чув стви тел на при ли ка да упо зна „из гу бље не” чла но ве по ро
ди ца Фор дајс и Ли ви (сре ћом по ње гов ио на ко крх ки на уч ни углед, 
Успо ме не бал кан ског ди пло ма те не са др же ни јед ну оп скур ну „ауто
ре фе рен ци јал ну” бе ле шку о при зи ва њу ду ша Ви ли ја ма Фор дај са 
и Џо на Ли ви ја).41 Да за кљу чи мо, без об зи ра на то што ге не а ло шки 
по ду хват Че до ми ља Ми ја то ви ћа ни је уро дио пло дом, ре зул та ти 
ње го ве ана ли зе Жи во та и при кљу че ни ја дис крет но су ан ти ци пи

38 Па вле По по вић, исто, 44.
39 „Пре ко по ло ви не ду гог жи во та Че до миљ Ми ја то вић је про вео у Брита

ни ји, и то: 1870–1871, 1884–1885, 1889–1894, 1895–1900. и 1901–1932.” Сло бо дан 
Г. Мар ко вић, „По го вор”, у: Че до миљ Ми ја то вић, Успо ме не бал кан ског ди пло
ма те, исто, 318.

40 Che do Mi ja to vich, item, 243.
41 Че до миљ Ми ја то вић, исто. 



715

ра ли хер ме не у тич ку ре ле вант ност се ми о тич ке те о ри је о тек сту 
као кон ден за то ру кул тур ног пам ће ња.42 

У за вр шном сег мен ту на шег ра да, освр ну ће мо се на је дан од 
не до вољ но по зна тих ре зул та та ду го го ди шње са рад ње Че до ми ља 
Ми ја то ви ћа с уред ни штвом Ен ци кло пе ди је Бри та ни ке.43 На и ме, 
сто го ди шњи ца смр ти До си те ја Об ра до ви ћа би ла је обе ле же на 
из да ва њем ве ли ког бро ја на уч них и при год них пу бли ка ци ја, чи ји 
су ау то ри и при ре ђи ва чи би ли еми нент ни про у ча ва о ци ин те лек
ту ал не за о став шти не срп ског про све ти те ља.44 Ме ђу тим, у са вре
ме ној књи жев ној исто ри о гра фи ји ни је до вољ но ис так нут ре пре
зен та ти ван би бли о граф ски ка рак тер по да тка да је 1911. го ди не у 
Ен ци кло пе ди ји Бри та ни ци об ја вље на од ред ни ца о Ср би ји, ко ја 
са др жи те мат ску це ли ну по све ће ну До си те ју Об ра до ви ћу. Ау тор 
на ве де не од ред ни це био је упра во Че до миљ Ми ја то вић.45 Ма да 
он ни је на пи сао пот пу но нов ау тор ски текст за Ен ци кло пе ди ју 
Бри та ни ку, јер је по гла вље о исто ри ји срп ске књи жев но сти очи
глед но би ло пре у зе то из ње го ве књи ге Ser via and the Ser vi ans, Че
до миљ Ми ја то вић за слу жу је да му ода мо при зна ње због то га што 
је чи та о ци ма нај пре сти жни је свет ске ен ци кло пе ди је пру жио мо гућ
ност да се упо зна ју са ства ра ла штвом ро до на чел ни ка са вре ме не срп
ске књи жев но сти. На да мо да ће наш по ку шај но вог чи та ња књи ге 
Ser via and the Ser vi ans до при не ти не са мо бо љем раз у ме ва њу ауто
ро вог од но са пре ма До си те ју Об ра до ви ћу не го и ре ва ло ри за ци ји 
ста ту са Че до ми ља Ми ја то ви ћа у исто ри ји срп ске књи жев но сти. 

Проф. др Ра до слав Ера ко вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 
ras ha@ff.uns .ac.rs

42 Ју риј Лот ман, Се ми ос фе ра: у све ту ми шље ња: чо век, текст, се ми ос
фе ра, исто ри ја, Све то ви, Но ви Сад, 2004, 26.

43 „Ми ја то вић је био пр ви Ср бин са рад ник зна ме ни те Ен ци кло пе ди је Бри
та ни ке.” Сло бо дан Г. Мар ко вић, „По го вор”, исто, 329. 

44 До си теј Об ра до вић, Де ла До си те ја Об ра до ви ћа, прир. Ј. Скер лић; Д. 
Ми лу ти но вић; М. Ив ко вић, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 
1911; До си теј Об ра до вић, Жи вот До си те ја Об ра до ви ћа, из ње го вих де ла са ста
вио Т. Осто јић, Учи тељ ско де о ни чар ско дру штво „На то ше вић”, Но ви Сад, 1911; 
[Стојан Новаковић], Спо ме ни ца До си те ја Об ра до ви ћа (збор ник), Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град, 1911; Да ни ло Пе тра но вић, До си ти је Об ра до вић: спо ме ни ца о 
по смрт ној му сто го ди шњи ци, Ма ти ца срп ска – Срп ска ду бро вач ка штам па ри ја, 
Ду бров ник, 1911; Ја ша То мић, До си теј Об ра до вић: у по мен сто го ди шњи це Доси
те је ве смр ти, Срп ска штам па ри ја Дра Све то за ра Ми ле ти ћа, Но ви Сад, 1911.

45 C[he do mil le] Mi[ ja to vich], „Ser via”, The Encyclo pa e dia Bri tan ni ca: a dictionary 
of arts, sci en ces, li te ra tu re and ge ne ral in for ma tion, 11/XXIV, Uni ver sity Press New 
York, Cam brid ge (En gland), 1911, 686–698.




