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ЈОВАН САВИЋ (ИВАН ЈУГОВИЋ) – ОСНИВАЧ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ У 
БЕОГРАДУ И УТЕМЕЉИТЕЉ ВИСОКОГ ШКОЛСТВА У СРБА

Резиме: Јован Савић, псеудонимом Иван Југовић (Сомбор, 1772 – Бечкерек, 1813), један 
је од најобразованијих Срба с почетка XIX столећа. Полиглота и ерудита, учен правник, 
професор, писац, песник, хроничар, устанички дипломата и близак сарадник и саветник во-
жда Карађорђа, Савић-Југовић је 1808. г. основао Велику школу у Београду, чиме су уда-
рени темељи високог школства у Србији. Након смрти Доситеја Обрадовића, постављен 
је 1811. г. за попечитеља просвештенија (министра просвете) у устаничкој влади, а свој 
положај је искористио за спровођење прве школске реформе у устаничкој Србији. Био је на-
ставник и васпитач Вуку Караџићу, а написао је неколико политичких, историјских и лир-
ских радова, сачуваних у рукописима. У просветној, политичкој и културној историји сво-
га доба Јован Савић – Иван Југовић је, уз Доситеја, био најутицајнији носилац европских 
просветитељских идеја у устаничкој Србији.     
Кључне речи: Јован Савић (Иван Југовић), Први српски устанак, Велика школа, Вук Ка-
раџић, реформа школства, списатељски рад.

пОрекЛО, мЛаДОст и шкОЛОВање

Сомборац Јован Савић, познатији у српској историји под псеудонимом 
Иван Југовић, међу најзнаменитијим је, најумнијим и најобразованијим Срби-
ма с почетка XIX века. Оставио је видљив траг у историји српске просвете и 
политике свог доба. Рођен је 1772. године у Сомбору, где је његов отац, сом-
борски православни свештеник Гаврило Савић, службовао у Светопретечиној 
или Малој православној цркви. Старо наследно презиме очеве породице било је 
Југовић (што указује на њено вероватно порекло из околине Невесиња у источној 
Херцеговини), а Јованов отац презиме Савић носио је као патроним по свом оцу 
Сави. 
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Основну школу (а Никола Вукићевић и др Страхиња Костић верују и течај за 
учитеље Аврама Мразовића у сомборској Норми), као и Граматикалну школу Јован 
Савић је завршио у Сомбору. Гимназију је похађао у Сегедину, а право је студирао 
на четворогодишњој Краљевској академији у Пешти. Након завршетка студија до-
био је 30. августа 1797. г. препоруку свог професора јавног права и декана Правног 
факултета, некадашњег језуите Емерика Келемена за митрополита Стратимировића 
у Карловцима, у којој га декан препоручује као вредног младића и доброг правника. 

прОфесура у сремским карЛОВцима и сукОб 
са митрОпОЛитОм стратимирОВићем

Од 1. фебруара 1798. до 1. марта 1802. г. Савић је био професор у Карло-
вачкој гимназији, испочетка у припремном разреду, а почетком школске 1798/99. 
г. постављен је за професора I граматикалног разреда. Када је 1802. г. оставио 
посао у гимназији и одлучио да пређе за секретара на двору епископа Јосифа 
Јовановића Шакабенте у Вршцу, Јован Савић је добио најтоплију препоруку ми-
трополита Стратимировића за свој дотадашњи одличан и савестан рад, у којој је 
речено да је као граматикални професор потпуно хвале вредан, умешан и вешт 
(Оmni laudabile cum Solertia, et dexteritate).

Ова препорука није у складу са каснијим тврдњама да је Јован Савић из 
Карловаца отишао због сукоба са митрополитом, о којем пишу Вук Караџић, Пав-
ле Јовановић и Никола Вукићевић. Чињеница је да је Савић, одмах након завр-
шених права, желео да се замонаши (то је био најбржи пут да образован младић 
уђе у црквену јерархију, са могућношћу даљег напредовања, све до владичан-
ског или митрополитског чина), али да до 1802. г. није био примљен у монаш-
ки чин. Када пише о Савићу, Вук прилично профано наводи да је за време служ-
бе у карловачкој Гимназији митрополит Стратимировић омрзао нањ што је био 
врло лијеп човјек и жене су га радо имале, те га истјера из службе и из Карлова-
ца... Унук Савићевог брата Мојсеја, Павле Јовановић, пише како је Јован пао у не-
милост код Стратимировића и не покалуђери се, него остави професуру... Насу-
прот Вуку, слично Павлу Јовановићу, и сомборски педагог и завичајни повесничар 
Никола Вукићевић казује да је Југовић из Карловаца отишао као увређен љубимац 
митрополитов због тога што је његов вршњак Јован Путник, кога је митрополит, 
као и Југовића, спремао за монашки чин, замонашен пре њега. Одлазак је, пише 
Вукићевић, био нагао, уз свађу и непријатне речи које је Југовић упутио свом за-
штитнику. Писаних трагова о тадашњем сукобу Јована Савића са митрополитом 
нема, а топла препорука Стратимировићева писана је у потпуно супротном тону. 

Да је сукоба ипак било, сведочи једно накнадно написано, опширно и вео-
ма оштро писмо, на десет великих страница, које је две године након одласка из 
Карловаца, 21. маја 1804. године, Јован Савић из Вршца послао Стратимировићу. 
У писму се жали на неправду коју му је, због неступања у монашки чин, 



М. Степановић: ЈОВАН САВИЋ (ИВАН ЈУГОВИЋ) – ОСНИВАЧ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ 

213

својевремено нанео митрополит, верујући у клевете завидника и злобника, због 
којих је био лишен његове милости и покровитељства, те, како пише, отгнан 
бих у Вершац, где је већ две године у епископату, али где се издржава о трошку 
своје браће. Савићево писмо је убедљиво у доказима које износи у своју одбра-
ну, а на махове је и веома дрско (пише да не тражи извињење митрополитово, већ 
да жели да он, као частан и достојан човек, препозна његову невиност у целом 
случају). На крају, Савић тражи да, сходно својим духовним способностима, али 
и јуридическом, политическом и економическом знању, као и обећању које је до-
био од митрополита пре скоро осам година, буде замонашен и именован за ар-
химандрита неког од манастира или да буде враћен у Карловце, у школу или на 
митрополитски двор, не устежући се да напише да жалостно би воистину би-
ло... пред народом стидно, а пред Богом грешно уколико митрополит тако не би 
учинио. Ово писмо је, својом отворености и помањкањем уобичајеног поданич-
ког страхопочитанија и понизности, очито, узрујало Стратимировића, па у свом 
одговору (који је 6. јуна исте године сâм писао, на четири странице, и са доста 
исправки) замера Савићу да страсти вашја ни у толико удержати немогасте, 
у колико је  благопристојнаја учтивост и правда от Вас изискала. Митрополит 
објашњава због чега не може да га прими у монашки чин, помињући и насил-
ствено отврешање [одбацивање, одрицање] од чина монашескаго, сведочи да је 
од те намере Савић благовољно одступио и упозорава га како ви против јавни ис-
тина глаголете. О именовању Савићевом за архимандрита, прескакањем неколи-
ко монашких чинова, није било могуће ни мислити јер би то био преседан у целој 
ћесарији, што митрополит не може и не жели да учини, а поручује му и да са нра-
во Вашега устројенија в чину монашеском и во всаком достојанству свештени-
ческом... не би могли бити. Савићево писмо и Стратимировићев одговор свакако 
су потврда суштине тврдњи очито добро обавештеног Николе Вукићевића, али 
и Вукова тврдња, можда, указује каква је клевета против Југовића била изречена 
митрополиту. Чињеница да Јован Савић пише митрополиту без понизности, а да 
му митрополит, мада љутито, али врло брзо одговара, мимо уобичајеног начина 
да одговор (уколико није реч само о нацрту писма) пише неки од митрополито-
вих писара, вероватно указује на њихов раније близак однос, као и на постојање 
разлога због којих су избегнута сувишна лица у овој преписци.   

Интелигентан и широко образован, Јован Савић је говорио латински, не-
мачки, француски, италијански, руски и мађарски језик, а сачувана писма, која је 
писао на славеносербском или латинском, говоре о његовој изразитој писмено-
сти, високом стилу и образовању.

преЛазак у устаничку србију

Након одласка из Вршца (због либералног начина размишљања, услед ко-
га је навукао на себе завист свештенства и чак био изложен прогону, како наво-
ди Јосиф Бентлер у свом обавештајном извештају Карлу Леополду Ковачу из 
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1810. године), Јован Савић је неко време живео у Земуну. Крајем 1805. године 
међу првима је од пречанских Срба прешао у устаничку Србију, у Смедерево (у 
опаклији, како наводи у својим Мемоарима прота Матија Ненадовић), где је узео 
псеудоним Иван Југовић, којим је у историји остао познатији него личним име- 
ном и презименом. Прво је био писар, а током 1806. г. и надгледник школске 
на ста ве (те године је два пута напуштао Србију и одлазио у Пешту на лечење 
очију). Од 1807. године, након смрти Боже Грујовића, Југовић је постављен за 
првог секретара Карађорђеве владе (Правитељствујушчег совјета сербског) у 
Смедереву, а нешто касније исте године у Београду. 

Када су августа 1807. г. Руси потписали примирје са Тур цима, којим Србија 
није била обухваћена, Карађорђе и Совјет послали су Југовића у дипломатску 
мисију у Влашку (главнокомандујућем руске Молдавске армије Казимиру Ива-
новичу Мејендорфу), а ако се покаже нужним, овластили су га да оде и у сам Пе-
тербург и да пред императорским престолом замоли да се склопљено примирје 
прошири и на Србе (до цара му, наравно, није било дозвољено, па се Југовић, на-
кон два месеца боравка у Влашкој, вратио у Србију). У Влашкој је Југовић зате-
као нешто раније послатог Јеремију Гагића из Земуна (касније дугогодишњег ру-
ског конзула у Дубровнику, с којим се Његош дуго и опширно дописивао). По-
уздан историчар Првог српског устанка Лазар Арсенијевић Баталака пише да 
је Југовић као свестрано изображени муж, а понашајући се по својеземаљском 
обичају, Гагића у свој засенак бацио, због чега се овај увредио и с Југовићем 
посвађао. Чим се вратио у Србију, Гагић је руском изасланику у Србији Грку 
Константину Родофиникину (родом са Родоса) оцрнио Југовића. 

Због непомирљиве политике према Турцима и непристајања на безусловну 
послушност према Русима, Карађорђа, војводу Младена Миловановића и посеб-
но Ивана Југовића клеветао је руском изасланику Родофиникину и његов сународ-
ник, неомиљен београдски митрополит Грк Леонтије. Родофиникин је, пишу исто-
ричари српског устанка, највише зазирао управо од Југовића. Он му је, због здра-
вог расуђивања и учености, те због немогућности да њиме манипулише, био кост 
у грлу и зато га је непрестано прогонио, држећи га за највишу препону својим де-
спотическим понашањима у Србији. По повратку из Влашке Југовића је (крајем 
децембра, око Божића 1807. године), на основу интрига Родофиникина преко капе-
тана Петра Чардаклије, искрено преданог Русији, Карађорђе искључио из Совјета 
и државне службе.

ОсниВање беОграДске ВеЛике шкОЛе

Према извештају земунског градоначелника Крсте Хаџића упућеном 
аустријском генералу Јозефу Симбшену, од 21. марта 1808. године, Југовић 
у то време живи у Београду, као приватно лице и нема нигде приступа. Мада 
искључен из Совјета, Југовић, који је, како пише Лазар Арсенијевић Баталака, 
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своје непријатеље у свему научном, добром и патриотичном надвишавао, одмах 
је начео промишљати како ће он, и на други начин, полезан учинити се земљи, 
којој је срцем и душом, ма и по највишу цену бића свога, да јој научна знања своја 
у најпространијем смислу, на жертву принесе, привржен био због чега је мло-
го неповољства, да и сама гоненија од непријатеља својих претрпео (Батала-
ка, и сам ученик Југовићеве Велике школе, о Југовићу увек говори с посебном 
наклоности, задивљен његовом отвореношћу карактера, ширином образовања 
и жарким српским родољубљем). Вук Караџић наводи да је Југовић решио да 
отвори велику школу да би имао ода шта живљети, што касније поткрепљује 
чињеницом да је читао Југовићево писмо Младену Миловановићу у коме између 
осталога стоји да он не умије и не може орати и копати... 

Намерио је Југовић да по узору на Мађарску краљевску академију оснује 
школу у којој ће бити учене више науке. О томе је обавестио писмом војводу 
Младена Миловановића (са којим се он и највише саопштавао, шише Батала-
ка), који је Југовићеву замисао подржао и представио је Совјету и Карађорђу. 
Карађорђе је прихватио овај предлог и одмах је наредио да се за ту намену 
Југовићу уступи и по потреби преправи једна од турских кућа, у којој ће и сам 
моћи да обитава. Уједно, Совјет је Југовићу одредио и 1.500 гроша (166 дуката) 
годишње плате, као и потребне количине огревног дрвета. Сима Милутиновић 
Сарајлија, који често помиње Југовића у свом спеву „Сербијанка“, стихованој 
хроници Првог српског устанка, о овом Југовићевом подухвату пева: Ал' Југовић 
к'о у свему важни, / Кад истјеран први пут је био, / Довио се не залудничјети, / 
Но предложи и собом искамчи / Допуштење отворити школу / Учит' чему тко 
год хоће радо.... 

Након што је кућа обновљена, Југовић је предложио Совјету да се у шко-
лу позову младићи који већ знају да пишу, читају и рачунају, без обзира из ког 
дела Србије потичу или каквог су материјалног стања. Замисао Југовићева би-
ла је да школа буде троразредна, а наставни план, који је начинио, указује да је, 
очито, добро познавао просветне прописе Краљевине Угарске [Ratio educationis] 
из 1777. и 1806. године. Слично тадашњим гимназијама и високим школа-
ма у Хабзбуршкој монархији, Југовић је наставу поделио на скупине (мада не-
што упрошћене) тзв. филозофских предмета [српски и немачки језик, стили-
стика, поетика, општа и национална историја, земљопис, физика, математика и 
крокирање или геометријско премеравање и скицирање], правничких [државно 
и народно право, кривични поступак и статистика, односно државно уређење и 
уставно право значајнијих европских држава и унутрашње уређење Србије], бо-
гословских [моралне поуке или етика и црквено појање] и војних предмета [ег-
зерцир с пушкама и мачевање]. И по дужини трајања наставе за скупине пред-
мета Велика школа се приближила  краљевским академијама или лицејима у 
Хабзбуршкој монархији, а сличан је био и начин предавања, односно дидактичке 
методе које су током пет година њеног постојања примењивали овдашњи профе-
сори, већином родом и образовањем из српских крајева тадашње Јужне Угарске. 



НОРМА, XIII, 1-2/2008

216

Југовић је Велику школу замислио, заправо, као својеврсну стручну школу прав-
ничког смера у којој је требало да буду образовани чиновници и јавни службени-
ци будуће државе (према истраживањима Љубице Кандић, већ на другој години 
полазници Велике школе учили су Свеобшче гражданско землеописаније, а теме 
предавања су биле: основни закони, начин избора совјетника, правосуђе, војна 
сила, државни приходи, спољна политика и слично). Југовић је, како у својој по-
весници школства у Србији пише Живојин Ђорђевић, добро разумео да једна 
држава и народ само по нужди увозе учене људе, те да их треба стварати од 
домаћих синова.

Дан уочи отварања школе, будућим ђацима обратио се Карађорђе, који је 
рекао: Ми имамо довољно мишица за одбрану Србије, али немамо довољно веш-
тих људи за управљање. Да ми знамо државу водити онако како знамо води-
ти војску, другојачије би сада стајали. Учите се ви, дакле, да наставите наше 
срећно започето дело. У вама је сва надежда наша са те стране. Београдска Ве-
лика школа је залагањем Ивана Југовића свечано отворена 31. августа 1808. го-
дине (12. септембра по новом календару). Након што је митрополит Леонтије 
осветио школске просторије, присутним ђацима и ђачким родитељима (већином 
устаничким војводама), као и члановима Совјета предвођеним председатељем 
војводом Младеном Миловановићем, обратио се Доситеј Обрадовић, који је 
постављен и за првог управитеља ове школе. Доситејево слово изречено при-
ликом отварања Велике школе, у духу просветитељства XVIII столећа, спада у 
његова најбоља касна књижевна остварења: Возљубљени ученици! Бог преблаги 
и премилостиви избавља земљу нашу и љубљено отечество од сужанства тур-
скога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу од сужанства душевно-
га, то јест од незнања и слепоте ума... Ако ви постанете и будете богољубиви, 
правдољубиви и просвећени, од вас ће се ова нација наша просветити и на свако 
добро наставити, зашто ви ћете бити с временом народни поглавари, судије и 
управитељи, и од вас ће зависити свеопште народно благополучије, чест и сла-
ва!... У наставку је Доситеј одржао и прво предавање које се односило на дуж-
ност поштовања просвете и науке: ...Кроз науке човек сабира знања која његово 
биће узвишавају и од њих добива оне пријатности које умножавају цену његовог 
живота... Сви славни и велики људи, све високе и прекрасне душе, многи разум-
ни и достојни владаоци, законодавци, као и просветитељи и добротвори... по-
штовали су науку, с великом жељом, трудом и трошком уводили су је у свој на-
род, узимали је под своје окриље и заштиту, усрдно је волели... Познајмо наше 
како природно тако и морално достојанство, циљ и крај за који смо створени. 
Одајмо достојно поштовање свачему како му припада и како му доликује...  

Иван Југовић је био први и неко време једини професор Велике школе, 
а ђацима је предавао све предмете на првој години. Школске 1808/1809. г. би-
ло је уписано 20 ученика у први разред, а наредне године било је већ 40 уче-
ника у два разреда, махом синова попечитеља, војвода, кнезова и трговаца, али 
и младића из обичног народа (међу њима су били и Алекса, син Карађорђев; 
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Јовица, сестрић војводе Младена Миловановића; Милан и Иван, синови војводе 
Миленка Стојковића; Ђука, син поцерског кнеза Илије Марковића; Михаило и 
Кузман, синови поп-Луке Лазаревића; Милосав, син совјетника нахије ћупријске 
Милије Здравковића; Илија Чарапић, син погинулог војводе Васе Чарапића; 
Вук Стефановић Караџић, а касније и Јеврем и Сима Ненадовић, синови Јакова 
Ненадовића; Ђока Протић; Лазар Арсенијевић Баталака и други – Ту и млоги и го-
сподски синци / Почувствују науком животе, певао је Сарајлија о Великој шко-
ли у „Сербијанки“). 

Током првих месеци рада школе, Југовић је читао и тумачио ђацима 
историју коју је превео с немачког језика, а прибавио је и зидне мапе (старог све-
та, Француске, Аустрије, Пруске, Турске, Русије и Енглеске), помоћу којих је 
предавао земљопис. Осим историје и земљописа, Југовић је ђаке учио читању 
и писању немачког језика и рачунању. Вук наводи како је Југовић рачун преда-
вао наизуст, и за чудо је у томе био вјешт, – особито што се тиче разломака 
– штоно се у нас каже, и у дрвену главу могао би улити. Баталака такође пише да 
је Југовић у рачунању особито знање и вештину имао, те да је  у прсте познавао 
геометрију, алгебру и вишу математику. Ђаке је подучавао јасно и разумљиво, а 
од своје скромне плате издржавао је и два сиромашна ученика. Своје књиге, пи-
сане на српском и руском језику, давао је ђацима како би им пробудио навику 
читања и корисног коришћења слободног времена. Југовић је у Великој школи 
предавао само једно полугодиште, након чега је, почетком децембра 1808. годи-
не, поново постављен за првог секретара Правитељствујушчег совјета. 

Када је 1809. г. отворен други разред, школа је постала премала за тај број 
ученика, па је Михаило (Миљко) Радоњић, који је наследио Југовића, а уз његову 
помоћ као првог секретара Совјета, сачинио захтев да се за школу обезбеди веће 
здање, што је и учињено, те је школа  пресељена у непосредно суседство (одмах 
до ње, само преко сокака с доње стране, пише Баталака), у кућу у којој се данас 
налази Музеј Вука и Доситеја. Југовићу је, у знак захвалности, стара школска 
зграда остављена за становање и у њој је боравио све до одласка из Србије 1813. 
године (дуго се у Београду улица, у којој се налазила прва зграда Велике школе, 
звала Југовићева).

Наставно особље Велике школе, сем Југовића, током пет година њена 
постојања, чинили су и Миљко Радоњић, Лазар Воиновић (обојица врсни прав-
ници), Сима Милутиновић Сарајлија, Јован Миоковић, Глиша Живановић, Ми-
хаило Поповић и Петар Ђурковић, док су егзерцир са пушкама обучавали један 
официр и два наредника руске војске. Клупа у школи није било, већ су, како пи-
ше Вук, ђаци унаоколо седели на сламеним столицама. Ученици се нису кори-
стили уџбеницима, већ су учили из бележака, а школа није имала никаквог пи-
саног устројства (Љубав к отечеству и потреба земаљска написале су штатут 
за ову школу у глави правитељства и у души и срцу професора, пише Баталака). 
Распоред часова и наставе није био тачно одређен, али су професори у школи то-
ком преподнева и поподнева одржавали по три часа, а настава је била разредна, 



НОРМА, XIII, 1-2/2008

218

односно сваки професор је имао разред у коме је предавао све или највећи део 
предмета. Због рата са Турцима, настава у Великој школи је била прекидана и по 
више месеци, па је прва трогодишња класа школовања, започетог још у септем-
бру 1808. године, завршила тек у августу 1812. године, након чега је седам ђака 
одмах примљено у државну службу. Велика школа постојала је још свега годину 
дана и дала је још само једну класу свршених ученика, а о Светом Илији 1813. г. 
закључила је свој рад. 

Београдска Велика школа, коју је установио и покренуо Иван Југовић, би-
ла је најбоља и најзнаменитија школа у Србији у првим деценијама XIX столећа 
(какове Србљи никад до онда нигђе нијесу имали, нити је данас ђе имају, пише 
Вук под одредницом „школа“ у свом „Српском рјечнику“, 1818. године), а из 
њених клупа изашла је неколицина будућих знаменитих Срба у државној упра-
ви, просвети, култури и привреди (Вук Караџић, Милосав Здравковић, Макса 
Ранковић, Радосав Дољанчевић, Милоје Божић...). Скоро три деценије након ње, 
све до појаве крагујевачког, касније београдског Лицеја, у Србији неће постојати 
школа њеног просветног домета и устројства. Иако београдска Велика шко-
ла није имала положај високе школе, односно факултета, корени високошкол-
ског, пре свега правног образовања у Србији, извиру управо из постојања и ра-
да ове школе, а Иван Југовић, као њен покретач и први професор, уз Доситеја 
Обрадовића, представља зачетника савремене просвете у Србији. 

иВан југОВић и Вук караџић

Вук Караџић, који је током 1807/1808. г. живео у Београду у кући свог 
рођака Јêфта Савића Чотрића са Иваном Југовићем, у додатку своје књиге 
„Правитељствујушчи совјет сербскиј“ (Беч, 1860) посветио је Југовићу читаво 
једно поглавље, које представља  прворазредан извор за Југовићев животопис, 
посебно за онај део живота који је провео у устаничкој Србији. 

За њега, сем осталог, Вук наводи да се родио у Бачкој, у Сомбору, да му је 
право име било Јован Савић, да је био врло лијеп човјек: у струку висок, а нити 
је био врло танак ни дебео, масти је био смеђе, имао је повелике лијепе бркове, и 
у образу био је много налик на лик краља Стефана Уроша I... (и у обавештајном 
извештају Јосифа Бентлера из 1810. г. пише да је Југовић човек лепог стаса, а 
његова слика, објављена у књизи Андре Гавриловића „Знаменити Срби XIX ве-
ка“, настала је по једној скици сачуваној код Југовићевих посредних потомака, 
а поспешена је управо овим Вуковим описом). Француске је књиге, пише Вук, 
читао највише и сила пута, кад је лијепо вријеме било, ходајући по авлији та-
ко здраво као да се с киме разговара, и по свој прилици је ово чинио, да би му се 
језик навикао на изговор францускијех речи. Да не речем да се никакав Србин на-
шега времена [почетак друге половине XIX столећа] у науци и разуму не би мо-
гао с њиме испоредити, али се јамачно може рећи, да је био из реда најученијих 
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и најпаметнијих Срба. Особито је био досјетљив и на подсмијех готов. Причу о 
Југовићу Вук закључује да коликогод што је Југовић био научен и паметан, то-
лико је био поносит и бијесан: слабо је ко могао с њиме лијепо говорити... али за 
чудо, са својијем ученицима био је прилично љубазан... Вук бележи да је Југовић у 
Србији био здрав (само што је очи морао чувати и свагда их је у јутру прао мла-
ком водом), као и да за јела особита није марио, а исто тако ни за лијепе хаљине. 
Волео је шљивовицу из Јадра, коју му је Вук доносио, а поподне је каткад пио и 
неготинско црно вино. 

Југовић је младог Вука Караџића учио и немачком језику. Када је Вук, који 
је куповао и набављао оно што је требало за кућу, једном приликом у оближњој 
радњици пронашао на ћепенку неколико књига писаних на немачком, однео их 
је Југовићу, а он, пошто их је прегледао, одвојио је једну за себе (то је историја 
коју је касније преводио за Велику школу), а једну је дао Вуку, који је ту књигу 
послије пред њим читао, и он ми је показивао, што нијесам разумио.     

Сем описа личних особина и општих места из Југовићева живота у 
Србији, Вук бележи и неколико драгоцених изворних сведочанстава и анегдота, 
а у његовом препису сачуване су и две Југовићеве песме. Прва представља пог-
рдан и сатиричан епитаф, заправо пасквилу на надгробни натпис који је Доситеј 
Обрадовић саставио Петру Новаковићу Чардаклији, некадашњем фрајкорском 
капетану, русофилу који је Родофиникина и довео у Србију, и члану устаничких 
дипломатских мисија, иначе љутом Југовићевом противнику због чијих је кле-
вета изгубио службу у Совјету крајем 1807. године. Пошто је надгробна плоча 
Петра Чардаклије донета у Београд, Југовић је послао Вука да види натпис, на-
учи га наизуст и кад се врати, очита га Југовићу од ријечи до ријечи. Већ сутра-
дан по постављању Чардаклијине надгробне плоче, осванула је Југовићева па-
сквила прилепљена на камену у црквеном зиду, више гроба Чардаклијина, као 
и на неколико градских раскршћа: Овде лежи Чардаклија / В србском крилу гад-
на змија; / Арнаутин љути бјаше, / Скотски свагда и живљаше; / Закон, веру 
он погази, / Сербље браћу он омрази: / Мал' се не зби јего трудом, / Да с' побију 
между собом... / Земљица је својим трусом / Сведочила браћи Русом / Божју 
јарост на злобника, / Всеобшчега клеветника, / Трудивши се отмостити, / Ко-
сти вражје избацити... (на дан када је Чардаклија покопан, пише Вук, увече 
се затресла земља). Друга записана песма представља стихован, подсмешљив и 
увредљив одговор Југовићев на прозни Доситејев прекор (написан на читавом 
табаку) због пасквиле Чардаклији, који почиње пословицом: У лажи су кратке 
ноге, на шта Југовић одговара: У лажи су кратке ноге, / То нас уче басне многе, / 
А виде и људи. / Лисица је танка стаса, / Ал' је она пасја гласа, / Залуду се труди: 
/ Крије очи, / Медља речи, / Ал' је виде људи... Иза стихова (којих има још), колико 
се Вук сећа, била је и Југовићева порука Доситеју: Стидите се ви који зло чини-
те, а не гледајте да застидите оне који то објављују! Обе песме Југовић је на-
писао 1808. године, када је био без службе.
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Вук бележи и како је Југовић пред њим преводио, свакодневно му читајући 
преведене делове, књигу „Историја свију народа од постања света до Христа“ 
немачког писца, чије име није забележено. Превод није сачуван (можда ни довр-
шен), а уколико је и био завршен, постојао је као рукописна књига, односно 
уџбеник коришћен у Великој школи за наставу историје, коју је Југовић предавао 
својим ученицима током првих месеци постојања ове школе. Историју је Југовић 
преводио у стиховима, а примере наведене за Немце прилагођавао би Србима. 
Стихови су били рађени у стилској традицији класициста тог доба. Вук их наво-
ди по сећању, и каже да их се опомиње врло добро: 

Мeчем паки прослављени
Радостију восхишчени

Трубим гласно по вселоној
Браћи нашој разселеној:

Сербиа царица
Пресветлаго лица

Скиптер сама держит свој.

Сећајући се  и у старости Југовићевог превода ове књиге, Вук пише пола 
века касније: Ја сам ову књигу... много тражио којекуда и никако је нијесам мо-
гао наћи. Мени се чини, да је ова историја, овако у кратко, била љепше написана 
него све које сам налазио њу тражећи. 

Вук је, као двадесетогодишњи младић, прво полугодиште првог разреда 
Велике школе провео као ђак Ивана Југовића, а како је са њим више месеци 
свакодневно проводио у заједничкој кући, може се претпоставити да је Југовић 
у том периоду имао снажан утицај на њега и његово образовно и културно 
обликовање (о утицају Југовића на Вука пева и С. М. Сарајлија: У истог је и Вук 
Јадранине / Ближе с’ спозно с књигом и са собом). Није искључено да ти утицаји 
нису били и двосмерни, јер се језик Вука Караџића јасно огледа у народној при-
чи коју је Југовић, у политичком контексту, изрекао у свом познатом говору у 
Правитељствујушчем совјету, 24. фебруара 1810. године.  

пОнОВО у ДипЛОматскОј мисији

У децембру 1808. г. Иван Југовић је именован за члана депутације која је 
упућена руском цару Александру. Српски изасланици стигли су почетком јануара 
1809. г. у Букурешт (одакле су отпутовали у Јаши) главнокомандујућем руских 
снага, фелдмаршалу кнезу Александру Прозоровском. Због сплетки и оптужби 
Родофиникина, српским депутатима био је ускраћен одлазак у Петербург, а ру-
ски кнез није прихватио нити подржао српске захтеве. 
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У разговорима са кнезом Прозоровским Југовић је упорно истицао народне 
захтеве за постизање писменог уговора са Русијом о заједничкој борби против Ту-
рака и политичким гаранцијама за српску самосталност, али је био одбијен под из-
говором да овакви захтеви не могу бити од српског народа проилазећи, будући да 
народ српски онакова намерења никако није могао ни имати, јер је, као и сви дру-
ги народи, без просвештења и без икаква поњатија о политики. Посебно је Прозо-
ровски пребацивао Југовићу  што су се Срби усудили да сами склапају конвенције 
са околним земљама и народима, без сагласности Русије (што је била обична сплет-
ка руског изасланика Родофиникина). Највише га је узнемирила процена, коју 
је Југовић изрекао, да би једнородни Срби у Босни, Херцеговини, Црној Гори и 
Далмацији, са Србима из Аустрије желели да се придруже Србима из Србије у бор-
би за ослобођење и избављање свих православних хришћана од Турске само ако 
би их Русија заштитила од реаговања Аустрије. У присуству друге двојице чланова 
српске мисије (Павла Поповића, члана Совјета, и Јанићија Ђурића, Карађорђевог 
секретара), којима, сматрајући их мужицима, није хтео ни да се обраћа, кнез Про-
зоровски је Југовића цинично упитао чији ли ће бити Цариград када се Срби толи-
ко прошире, на што му је Југовић (по Вуку и Сарајлији) дрско одговорио да би по 
правди ваљало да Цариград буде српски јер Руси већ имају престоницу. Руски кнез 
је оштро одбио и саму помисао о могућности уједињења свих српских крајева (...ми 
не можемо са целом Јевропом, вас ради, у рат упуштати се...). На крају, Прозоров-
ски није желео да са Југовићем, као представником Србије, закључи било какав пи-
сан уговор, није подржао српске захтеве за политичком самосталности, већ је пред-
лагао да под покровитељством Русије Србија буде вазална поданица турске Порте 
и, као најважније, саопштио је Југовићу руски став да Срби не смеју ни да мисле 
о обнављању и подизању некадашње српске државе. Српски историчар Владимир 
Стојанчевић сматра да је Југовићева мисија у Главном стану руске Дунавске армије 
1809. г. најбоље изражавала схватања врховног руководства устаничке Србије, 
Правитељствујушчег совјета и Карађорђа о проблему коначног уређења српско-
турских односа, као и чврсту решеност Срба да се максимално ангажују у рат-
ним напорима те да политичка настојања подупру војним напорима у обновљеном 
ратовању са Турцима.

Остале су, по повратку, записане Југовићеве речи устаничким главарима о 
српском опхођењу према Русима, које су се показале као политички далековиде 
и за многа наредна поколења: Ето како Руси помажу једноверној и једноплеменој 
браћи. Ја вас нисам одвраћао од Руса, јер је у интересу нашем стајало, да се 
њих држимо и њима за помоћ да се обраћамо и да од њих помогнути будемо; 
али сам вам свакад од оног дана кад сам ја с Русима у Влашкој био, с њима го-
ворио и у Србију повратио се, советовао: да будете према њима на опрези, да 
будете острожни и при самом примању њихове помоћи, и да свакад с највећом 
учтивошћу према њима, ни најмање не претварајући се, строго на свој интерес 
пазите! Андра Гавриловић, биограф српских великана XIX века, запазио је да 
прави српски политичар није ни могао друкчије говорити.
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иВан југОВић каО карађОрђеВ сараДник 
1809–1813.

По повратку из Влашке, Југовић је постављен за председника београдског 
Магистрата. Када је августа 1809. г. запретила озбиљна опасност од поновног 
турског освајања Београда, због чега су руски изасланик Родофиникин, војвода 
Петар Добрњац и још неки српски главари већ пребегли у Аустрију и Влашку, 
Карађорђе се захваљујући мушким саветима Ивана Југовића, како пише Стојан 
Новаковић, показао на потпуној висини положаја. Претпоставља се да је Југовић 
и писац Карађорђевог писма Наполеону (од 16. августа 1809. гoдине), које је пи-
сано на српском и латинском језику, у којем се слави Наполеоново оружје и де-
ло широм земаљске кугле и износи уверење да је српски народ достојан зашти-
те једне велике нације.

24. фебруара 1810. г. Иван Југовић је одржао свој познат говор у Правитељ-
ствујушчем совјету. Овај Југовићев говор вероватно је најважније, поуздано за-
бележено, дело Ивана Југовића, које, како пише Радослав Перовић, у суштини 
представља идеолошку подлогу за изградњу нове власти у Србији, са јасно из-
раженим централистичким, монархо-апсолутистичким тенденцијама, и који 
је несумњиво послужио Карађорђу као теоретски ослонац... у његовом нешто 
каснијем разрачунавању са својим противницима војводама. Југовићев програм-
ски говор има изразиту реторичку снагу и убедљивост па се, без претеривања, мо-
же рећи како у неким детаљима (посебно у уводном делу говора) подсећа на слав-
не прокламације тог времена које су узидане у темеље савремене демократије – 
америчку Декларацију независности или француску Декларацију о правима  чо-
века и грађанина, које је Југовић, као врстан правник и широко образован човек, 
коме није била страна ни област политичке филозофије доба просветитељства 
(теорија друштвеног уговора), изгледа добро познавао. Политички циљ овог 
Југовићевог говора јесте снажење Карађорђеве врховне власти и његов коначан 
обрачун са осамостаљеним војводама и успостављање династичког принципа, 
али и визија државног устројства заснованог на реду и законитости, правди и 
слози, на снажној централној власти и сигурности свих поданика, што јемствује 
будућу државну самобитност Србије. Југовићев говор у Правитељствујушчем 
совјету спада у врхунце српског политичког беседништва и исказује на најбољи 
начин раскошну снагу његовог ума и ерудиције. 

У пролеће 1810. г. Иван Југовић је, као нарочит Карађорђев изасланик, бо-
равио у Бечу, где је цару Францу честитао удају кћери Марије Лујзе за Наполеона, 
а уједно је, због незадовољства руским ставом и помоћи, понудио, у Карађорђево 
име, формалну власт Аустрије над српским градовима. Аустријска страна је ову  
понуду опрезно одбила. Несумњиво је да је Југовић Аустрију видео као најближу 
суседну хришћанску силу која је Србији могла да помогне више него удаљена 
Русија. Повремено се сусретао и дописивао са аустријским пограничним пред-
ставницима и извештавао их је о догађајима у устаничкој Србији. Аустријанци 
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су тим његовим извештајима придавали мало вере и сматрали су да иза њих пре 
стоји Југовићева дипломатска тежња да се стекне или не изгуби аустријска за-
штита но да се стварно ради у корист бечког двора. Очито се у благонаклоном 
Југовићевом ставу према Аустрији мешала његова јасна родољубива намера са 
политичком тежњом (у проценама аустријског обавештајног мајора Маретића 
о људима у српском устаничком и политичком врху на које би Аустрија мог-
ла да се ослони сем Јакова Ненадовића, Младена Младеновића и Цинцар-Јанка 
Поповића, означен је и Иван Савић-Југовић, за кога је Маретић 1812. г. запи-
сао да је мисаон и скроман, одан Аустрији и у сукобу са русофилима, али да је за 
његово потпуно придобијање потребна мудрост и опрезност).

Након темељне законске и уставне реформе којом је извршена потпуна 
субординација власти у Србији, од вожда до кмета (према начелу Ивана Југовића: 
Не да се сваки научити, али може се натерати), почетком 1811. г. Југовић је 
при обнови Совјета поново изабран за првог секретара, а након смрти Доситеја 
Обра довића постављен је, крајем марта 1811. године, за попечитеља просвеште-
нија (министра просвете). Као попечитељ, Југовић је настојао да утврди стање 
основних школа по Србији и пропише основне услове и наставне садржине за 
њихов рад, као и да целисходније реши материјални положај учитеља, па је у ве-
зи с тим, 11. септембрa 1811. године, његово Попечитељство разаслало упут-
ство свим нахијским кнезовима, у коме се, сем осталог, каже да будући такови 
[учитељ] има за свој труд очекивати и пристојно награжденије, што ће нарочи-
та Попечитељства брига бити. Од сваке нахије тражено је да буде установљен 
тачан преглед школа, као и да се најбрже пошаље извештај о томе где се нала-
зи школа, колико има ученика, шта су до сада учили и ко је учитељ. Покушао је 
Југовић и да ограничи упис одраслијих ђака у основне школе (ученици не треба 
да буду тако велики да кваре ред и равновесје поуке), а ради уједначавања наставе, 
Југовићево Попечитељство дало је и упутство учитељима, које је представљало 
први заметак општег школског наставног плана: У смотренију тога вами се даје 
знати да је за јуност нуждно и полезно овим сустизањем књизи се настављати: 
буквар, по тому чаславац, и онда псалтир с катахизма поученијем и пјенијем, 
и рачуница – што се све у три добра течаја совршити може и има (овим је 
трајање основног школовања одређено на три године). Учитељима су биле про-
писане и њихове грађанске дужности и одговорности, тако да је било пожељно да 
воде примеран живот, да поштују добре народне обичаје, а рђаве да искорењују, 
да раде на благонаравију народа, као и да буду свесни да ће о свом раду полага-
ти рачуне. У Великој школи, истовремено, у оквиру државног права, учило се о 
школским и грађанским особинама и дужностима учитеља. 

Алекса Ивић пише како су пред Југовићем, када је био попечитељ 
просвештенија, полагали испите и богослови београдске Богословије, која је 
1810. г. основана залагањем Доситеја Обрадовића, а чији је професор био по-
знат српски духовник и књижевник Вићентије Ракић из Трста. Године 1812. ову 
школу су свршила четворица богослова, која су одмах рукоположена за ђаконе.  
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Југовићево Попечитељство просвештенија није у пуном смислу представ-
љало средишњу просветну и школску власт, већ  је то била школска власт у за-
метку, али са жустрим попечитељем који је желео да његово Попечитељство што 
пре постане истинска просветна власт у Србији, а да српска просвета буде, по 
угледу на друге напредне европске земље, савремено уређена.   

списатељски раД 

Књижевна и историјска дела која је Иван Југовић написао или превео, 
или која му се приписују, већином нису била штампана, већ су умножавана 
преписивањем. Неки његови стихови, говори и историјски радови објављени су 
у одломцима у делима других писаца. За поједина наведена дела поуздано се 
зна да их је саставио или превео Иван Југовић, док се за нека од њих то само 
претпоставља.  

Статистика цркава и манастира – Верује се да је овај Југовићев рад 
(тад још под именом Јована Савића) настао пред његов одлазак у Србију 1805. 
године, али нема поузданог доказа да је ова књига штампана јер је не помињу 
библиографије старе српске књиге, нити постоје сачувани примерци, па је могуће 
да је реч о рукописној књизи. 

Историја свију народа од постања света до Христа – Југовић је пре-
водио ову књигу немачког писца, чије име није забележено, али превод није са-
чуван (можда ни довршен), а уколико је и био завршен (највероватније 1808. 
године), постојао је као рукописна књига, односно уџбеник који је коришћен у 
Великој школи за наставу историје, коју је Југовић предавао својим ученици-
ма током првих месеци постојања ове школе. О овом Југовићевом преводу Вук 
Караџић је оставио раније наведен запис. 

[Въ комъ нибудъ Сербска благородна въ жилахъ течетъ кровъ истин-
на...] – Већ у Вука поменута Југовићева строфа само је део у целости сачуване 
песме, чији се рукопис, на два листа, чува у Архиву САНУ у Београду (вероватно 
је реч о аутографу, судећи по колебању о употреби неких стихова и очитом, током 
стварања, преправљању написаног, али и у поређењу са рукописом Југовићевог, 
тад још Савићевог, писма митрополиту Стратимировићу из 1804. године). Песма 
има пет строфа и редак је пример родољубиве поезије из времена Првог српског 
устанка. Нажалост, писана је рускословенским, а не славеносербским или народ-
ним језиком. Ова осећајна Југовићева лирика има снажан родољубив набој, а на-
стала је око 1807/1808. године, највероватније док је преводио уџбеник историје 
за будућу Велику школу (песма је у целости наведена у прилогу ове књиге).   

Максиме непознатог писца – приписују се Ивану Југовићу, а настале су 
1810. године. У Архиву САНУ у Београду сачуван је рукопис ових максима, ве-
роватно преведених, који садржи само датум постања (25. април 1810), без пода-
така о писцу или изворнику (препис се налазио у архиви Српског ученог друшт-
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ва, са осталом грађом из Првог српског устанка, а Југовићево име написано је на 
омоту овог списа). Максиме, односно савети писца (у рукопису наведени попут 
параграфа) говоре о мудрости, трпељивости, добродетељности, дарежљивости и 
великодушности, а неке од реченица веома личе на поједине Југовићеве мисли 
изречене у његовом познатом говору у Правитељствујушчем совјету из 1810. го-
дине (Мудар неће нигда сујетан бити и заслугами својим или науком својом воз-
носити се, ибо познаје своје собствено несовершенство и зна да све знање чело-
веческо јест колико ништа... Клеветанија и руганија терпељиво сноси; на све-
ту твојим обхожденијем покажи да такова не заслужаваш...  Како великодуш-
но ти с твојим непријатељем поступаш онако и предострожан мораш ти спра-
ма њега бити...).

Родофиниковъ у Београд% явни Животъ – Сербов смертнiй [тайни] 
ωтров [Природна Герчка др%га злоба; Нечаянно Сербско второ Страданiе; Но-
ви планъ, стари непрiятель у л'т% 1809] – Сасвим је сигурно да је овај руко-
пис, с вишетематским насловом, сачинио 1810. г. Иван Југовић (можда у коау-
торству с Миљком Радоњићем), с обзиром на изузетно добро познавање описа-
них догађаја у највишим круговима устаничке власти и високу писменост овог 
политичког списа, као и на Југовићево страсно непријатељство према „фанарио-
тима“, односно руском изасланику у Србији генералу Родофиникину и митропо-
литу Леонтију (сем њега, они нису имали непријатеља ове писмености), које из-
вире из сваког ретка овог списа. Југовићево дело сачувано је само у рукопису и 
препису (уколико је и било штампано или умножено, то је морало бити у крајње 
скромном тиражу од највише неколико или неколико десетина примерака). На 
Југовићево ауторство  упућује и кратка стихована најава првог поглавља (План је 
пут дела, / А траг је знаменије звера...), као и закључак сачињен у стиховима (Зец 
је хитар, а лисица замеће трагове, / Но мудар ловац згодом уфати обоје. / И кер-
тина испод земље рије / Ал' је људи опет зато виде), који неодољиво подсећају 
на почетне стихове Југовићевог стихованог одговора Доситеју Обрадовићу. Ру-
копис садржи неколико поглавља: „Предисловије“, „Описаније герчкога пла-
на у лету тисјашчу осам сто деветому у Сербији против Сербије дејствованога 
исподмукла у Београду от Герка“, „План кога су Родофиник и владика напра-
вили и Герцима у Цариграду саобштили“, „Зла која је Родофиник Сербији чи-
нио по обешчању у своме плану“, „Родофиник у Немачкој и отуда немилости-
во дипломатиком својом на Сербе стреља“, „План Родофиников и владикин на-
ново у Влашкој поправљени, старо је прекинуто“ и, већ поменуто, стиховано 
„Закљученије“.   

Говор Ивана Југовића у Правитељствујушчем совјету 24. фебруа-
ра 1810. – У препису је сачуван чувен Југовићев говор у Правитељствујушчем 
совјету од 24. фебруара 1810. године (Алекса Јовановић, Југовићев праунук по 
женској линији, тада ученик седмог разреда гимназије, касније познат правни 
писац, поклонио је 1862. г. овај препис Друштву српске словесности). Овај го-
вор вероватно је најважније, поуздано забележено, дело Ивана Југовића. Како 
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пише Радослав Перовић, Југовићев говор  у суштини представља идеолошку 
подлогу за изградњу нове власти у Србији, са јасно израженим централистич-
ким, монархо-апсолутистичким тенденцијама, и који је несумњиво послужио 
Карађорђу као теоретски ослонац... у његовом нешто каснијем разрачунавању 
са својим противницима војводама.

Сербiе плачевно пакипорабощенiе лета 1813. [Зашто и Како? У разго-
вору порабощенне Матере съ роднымъ єднымъ Сыномъ своимъ, коему оставля 
последнее свое завещанiе] – Верује се да је најважније делове ове књиге о про-
пасти Првог српског устанка написао Иван Југовић са Миљком Радоњићем, Си-
меоном Орловићем и Павлом Соларићем. Књига је објављена је након његове 
смрти, у Венецији (в Млетаках, у Пане Теодосијева) 1815. године, на 106 (105+1) 
страница. Писана је као дијалог између мајке Србије и сина Србина, и по изла-
ску из штампе у Аустрији је била забрањена, а цензор и издавач књиге Павле 
Соларић био је, због ње, стављен и у кућни притвор. Забрану је тражио руски по-
сланик у Бечу, због русофобије и гркофобије ове књиге (у чему се мора назрети 
Југовићево перо), у ствари због оштрих речи о руској дволичној политици према 
устаничкој Србији и нечасној улози двојице Грка, Родофиникина и митрополита 
Леонтија, у пропасти устанка, као и Теодора Недобе, последњег руског изаслани-
ка у Србији, који је до самог краја обмањивао Карађорђа како је руски цар Алек-
сандар све предузео да Србима обезбеди частан мир са Турцима, док је у ствар-
ности, како пише академик Чедомир Попов, у Србији завладао „мир гробова“ (у 
разговору мајка Србија заклиње сина Србина мајчиним млеком да објави свету 
истину о тој издаји). Књига је, очигледно, представљала одговор почетком 1813. 
г. истераних немачкара и настала је, највероватније, у времену након Југовићевог 
и Радоњићевог одласка из Београда. Поновљено издање штампано је у Лајпцигу 
1846. године, на 84 странице. 

Исторiя найважнiи’ догађая’ у Сербiи [одъ год. 1459 до 19/20 Септ. 1813] 
– Књига објављена у редакцији Павла Јовановића, у Новом Саду 1847. г. (на 119 
страница), садржавала је у знатној мери рукопис Ивана Југовића Примјечанија 
најважнији догађаја у Сербији, написаног између 1811. и 1813. године, а довр-
шеног након одласка из Србије. Павле Јовановић, иначе од 1830. до 1832. г. ђак 
сомборске Српске учитељске школе, био је син Марије, кћери Југовићевог бра-
та Мојсеја Савића, а Југовићев рукопис представљао је породично наслеђе које 
је добио од свог ујака („Примјечанија...“ Југовићева нашао сам код његовог си-
новца, и све, као чисте и праве изворе, употребио при писању Историје, пише 
Јовановић у предговору књиге). Југовићев загубљен рукопис представљао је све-
дочанство првог реда за војну и политичку историју Првог српског устанка, а 
бројни подаци који су стизали у Совјет као извештаји са бојишта, били су до-
ступни Југовићу на његовом положају првог секретара Совјета, те их је одат-
ле преносио у своје белешке. Југовићева историја писана је педантно, непри-
страсно, без патетике и романтичарског родољубивог заноса (то је остављао за 
поезију) и на одстојању, па и кад је у питању лично учешће у догађајима (о себи 



М. Степановић: ЈОВАН САВИЋ (ИВАН ЈУГОВИЋ) – ОСНИВАЧ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ 

227

увек пише у трећем лицу). Кратак животопис Ивана Југовића на крају ове књиге 
представља и њену најслабију страну, и више је слободно препричавање поро-
дичне традиције, са временске удаљености од три деценије  (исписао сам живот 
Југовићев онако, како сам од мојих старих, то јест, од мога оца и мајке, као и си-
новаца Југовићевих, дакле, мојих ујака, чуо, пише Јовановић). Иако је овај живо-
топис често у историографији представљао један од изворника када је реч о жи-
воту Јована Савића, у њему има доста нетачности и произвољности (посебно ка-
да је у питању хронологија), које су, без провере, преписиване све до данас, као и 
описа неких догађаја у којима Југовић, поуздано, није учествовао (попут посете 
руском цару Александру). Јовановићева књига, са драгоценим Југовићевим ру-
кописом, поново је објављена у савременом издању о двестагодишњици Првог 
српског устанка. 

Ивана Југовића је у стиховима своје „Сербијанке“ више пута поменуо 
и Сима Милутиновић Сарајлија, повремено претерујући у хвали и називајући 
га генијем и српским Соломоном (у необјављеном делу рукописа овог спева, у 
једној строфи Милутиновић пева: С Југовићем ка’но са генијем / Размишљати, 
договарати се / О напретку и о срећи општој). 

Списатељско дело Ивана Југовића није обимно и дêлом је загубљено, 
али на основу оног што је сачувано може само да се наслућује какав би врстан 
књижевник (и песник), преводилац, правни и школски писац и историчар Југовић 
постао да је имао прилике, времена и услова за писање и објављивање. 

ОДЛазак из србије

Када је пред крај Устанка дошло до коначног обрачуна између русофила и 
аустрофила, утицај Руса у Србији превагнуо је на штету Аустрије. Због своје не-
мачкарске политике, под притиском руске дипломатије, Иван Југовић је смењен 
са дужности на седници Совјета одржаној на Бадњи дан 1812. г. (5. јануара 1813. 
г. по новом календару), на којој је изрекао своје познате, скоро пророчке речи о 
неминовној пропасти Првог српског устанка: И Плиније је пао пред силом вул-
канске лаве! Вама хвала што сте нас дружбе и до сада удостојавали! Али кад 
господар земље и народа тако вели, слушат' смо га дужни, не питајући га да ли 
постоји у ствари та мнима кривица. А ко би нас и до сада трпео некорисне?... За 
услуге и горе се плаћа, а прогонство је често као нека милост. Али – тражићете 
нас и лепити од кала, само што ће бити доцне; Бог зна да ли ћете већ и наћи ко-
га жива! Жао ми је, нити могу преживети што се тако ускорава пропаст слав-
ног дела и народнога напора. А иначе – идемо мирне душе, јер смо осумњичени за-
то што говесмо добру и срцем и душом и сваким чином својим!...

Један од разлога  његове смене био је и нешто ранији неуспео покушај 
осамостаљених господара, војводе Јакова Ненадовића, Миленка Стојковића, Пе-
тра Добрњца и Милана Обреновића (који је у међувремену умро) да уклоне или 
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барем ограниче Карађорђеву власт. Свесни Карађорђевог угледа у народу, удари-
ли су најпре на његове блиске сараднике, војводу Младена Миловановића, Ива-
на Југовића, Миљка Радоњића и Михаила Грујовића. 

Историчар Владимир Стојанчевић у раду „Идеје Првог српског устан-
ка“ (Историја српског народа, књига V-1) сматра да су Доситеј Обрадовић, Иван 
Југовић, Стефан Живковић Телемак и Божидар Грујовић били најснажнији за-
ступници идеје о јакој, слободној и самосталној националној држави која ће бити 
носилац народних тежњи за ослобођење и других крајева у којима живе Срби, по-
себно истичући Југовића и Грујовића који су заступали веома широку концепцију 
националних интереса и у њеном спровођењу снажно утицали на Карађорђа и 
друге устаничке старешине. Овакво мишљење потврђује и запис Вука Караџића, 
који набрајајући Карађорђеве присталице и противнике, наводи да су ...с Кара-
Ђорђијеве стране била још двојица од писарскога реда: Иван Југовић, родом из 
Сомбора и Михаило Грујовић, родом из Руме, али они као иностраници у народу 
нијесу могли ништа учинити него су само учили Младена и Кара-Ђорђија, осо-
бито Југовић, којега су обојица много слушали. Стојанчевић закључује да између 
Југовићевих идеја из 1809. г. и Карађорђевих предлога за устанак целог српског 
народа у западним санџацима османског царства, ради успоставе јединственог 
фронта са руском војском од Кладова и Видина до Црне Горе и Боке, има пуно 
подударности.  

Колико је Иван Југовић снажно био уверен у исправност својих намера, 
сведочи и Милан Ђ. Милићевић када пише о Југовићу наводећи његове речи (по 
Сарајлији) које је једном приликом, вероватно у некој расправи, изговорио гла-
варима и вођама устанка: Баците ме у кулу Небојшу, окујте ме што можете 
тврђе, па ме онда питајте, и радите како вам кажем, и ако у чем ударите на 
зло, одмах ме уморите најстрашнијом смрћу.

Након што је, са другом двојицом пречанских „немачкара“ (првим секре-
таром Совјета Михаилом Грујовићем и попечитељем иностраних дела Миљком 
Радоњићем), био стављен у кућни притвор, Иван Југовић је Београд напустио 
почетком марта 1813. године, када је прешао у Земун. Из Земуна је упућен у Пе-
троварадин, одакле је отишао у Стару [Бачку] Паланку брату Мојсеју, тамошњем 
свештенику (Стефан Живковић-Телемак у писму Вуку Караџићу од 9/21. мар-
та 1813. године, с духовитим цинизмом пише: Ново си чуо да је Југовић отишао 
к Савићу!). Сменом Југовића, Радоњића и Грујовића руска струја је победила у 
Совјету, али је судбина устаничке Србије, сходно Југовићевим предвиђањима, 
тиме била неповратно гурнута у правцу скоре пропасти. 

Из Паланке Југовић је ускоро прешао у Темишвар, а одатле у Беч. У 
октобру 1813. године, након пропасти Првог српског устанка, саветник моћног 
аустријског кнеза Метерниха, Худелист, предложио је кнезу да Карађорђа пре-
мести са границе у унутрашњост земље (у Грац), а да му се за пратиоца одреди 
Иван Југовић, који је, како пише Худелист, имао утицаја на Карађорђа и његовог 
сина, а који сада јадно животари у Бечу. Метерних је овај предлог прихватио, 
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али Југовић је већ био превише разочаран, болестан и исцрпен, па је последње 
дане живота провео у кући свог брата Григорија Савића, адвоката у Великом Беч-
кереку (данас Зрењанину), где је и умро 7/19. новембра исте године. Сахрањен 
је у порти бечкеречке Успенске цркве, у којој данас нема трага о његовом гробу.

*  *  *

Образован и уман, поносан и отворен, али немирног духа и бујних лич-
них и политичких страсти, Сомборац Јован Савић – Иван Југовић, за непуних 
осам година бављења и боравка по устаничкој Србији, постао је уз Доситеја 
Обрадовића најпознатији и најутицајнији пречански Србин у националној, 
политичкој и просветној историји свог времена. 

Уз многе политичке заслуге за своје отечество, улога Ивана Југовића би-
ла је кључна и за покретање Велике школе, чије дубоке образовне корене данас 
баштини Универзитет у Београду. Тиме је овај сомборски ерудита, са истанча-
ним осећањем за меру националног и цивилизацијског, забележен и у просветној 
повесници свог народа као трајан задужбинар српског образовања.  
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Summary: Jovan Savić, alias Ivan Jugović (Sombor, 1772 – Bečkerek, 1813), is one of the most 
educated Serbs from the beginning of the 19th century. Polyglot and erudite, educated lawyer, 
professor, writer, poet, chronicle writer, a diplomat and close associate and counsellor of Karađorđe, 
in 1808 he founded the Great School in Belgrade, which was the cornerstone for higher education 
in Serbia. After Dositej Obradović’s death, in 1811 he was appointed Minister of Education in the 
rebel government. He used his position to carry out the first school reform in the rebel Serbia. He 
was Vuk Каrаdžić’s teacher and tutor, and wrote several political, historic and lyric works that have 
been saved in manuscripts. Together with Dositej, Jovan Savić-Ivan Jugović represented the most 
influential man who spread the ideas of European education and enlightenment across the rebel 
Serbia.      
Key words: Jovan Savić (Ivan Jugović), The First Serbian Uprising, Great School, Vuk Каrаdžić, 
reform of education, writing.


