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Увод

Васа Пелагић је рођен у месту Горњи Жабар, у Босни, 1838. 
године. Детињство је провео у свом завичају, где је стекао 
основно образовање. Нижу гимназију и богословију учио је у 
Београду. Године 1860. постао је учитељ српске основне школе 
у Брчком, где је основао српску читаоницу, једну од првих у 
Босни. У жељи да се даље образује, напустио је учитељско 
место и, преко Београда, отишао у Русију као стипендиста 
Славјанског комитета. На Универзитету у Москви две године 
(1863-1865) је слушао предавања из историје, медицине 
и политичке економије. Ту се упознао са делима руских 
револуционарних демократа – Чернишевског, Доброљубова, 
Писарева и Херцена. У Београд се вратио 1865. године и у 
споразуму са српском владом одлази у Бања Луку где ујесен 
1866.  отвара Српско-православно богословију, која је била и 
прва српска средња школа у Босни. У њој су се школовали 
свештеници и учитељи. Пелагић је настојао да његови ученици 
буду борци за политичку слободу и народна права. Због 
протеста против поступака турске управе, приликом сукоба 
између ђака и ноћне страже, осуђен је 1869. у Сарајеву и 
протеран у Малу Азију.

Бања Лука
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Из прогонства  Пелагић се спасао бекством 1871. 
године и преко Цариграда дошао у Србију. Од тада он 
постаје социјалистички револуционар и писаном речју и 
делом започиње борбу против реакционарних режима и 
капиталистичког друштва. Од почетка 1872. године Пелагић је 
у сталном сукобу са режимом у Србији. Наставља се његово 
прогонство. Кратко борави у Вршцу, Црној Гори, Новом Саду, 
Вуковару. Поново је ухапшен, али и ослобођен, па из Новог 
Сада одлази у Трст, Грац и Цирих. Враћа се 1874. у Нови Сад, а 
1875. учествује у босанском устанку. Осамдесетих година је у 
Србији, али је због ширења идеја социјализма неколико пута 
протериван у Румунију и Бугарску. Сарађује у социјалистичком 
листу Српски занатлија. Настоји да се оснује Социјалистичка 
партија Србије. Издаје низ књига и брошура о социјализму 
и сарађује у социјалистичким листовима Занатлиски савез 
и Социјал-демократ којима је био и један од оснивача. У 
задругарству је видео језгро из којег произлазе принципи и 
правила рационалнијег, моралнијег и хуманијег живота. Своју 
критику приватне својине заснивао је на Прудоновој идеји да је 
приватна својина ‘’крађа’’ и основни узрок људске грабљивости 
и себичности. Као теоретичар Васа Пелагић није достигао 
ниво једног Светозара Марковића, али је био жесток критичар 
друштвених неправди свог времена. 

Васа Пелагић се залагао за потпуно укидање постојећег 
система школа и васпитања. Према његовој замисли 
реформа школства и васпитања нужно би укључивала  потребу 
отварања, у свим насељима, установа за васпитање деце 
под педагошким надзором наставника, отварање ‘’среских 
практичних земљорадничких и занатлијских школа’’ и да школа 
буде ‘’обавезна, бесплатна и потпуно једнака за сву општинску 
чељад’’.        

Писао је врло критички о цркви и религији, а још 1873. године, 
док је боравио у Грацу, раскрстио је са црквом. Послао је тада 
чланак новосадској Застави под насловом «Јавна оставка на 
архимандритско звање». Јавно је рашчињен као архимандрит 
у Саборној цркви у Београду 1895. године.

Због својих слободоумних чланака и брошура, више пута је 
извођен пред суд, осуђиван. Честа суђења Пелагић је претварао 
у говорницу са које је пропагирао своје идеје, а улогу оптуженог 
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претварао у улогу тужитеља. Нигде није остављан на миру, 
свуда му је полиција била за петама и прогањала га, хапсила, 
протеривала, затварала у лудницу. И последње године живота 
провео је на издржавању казне у Пожаревцу, где је у казненом 
заводу и преминуо 25. јануара 1899. године.

Од 1867. године, кад му је изашло прво дело, до краја живота, 
објавио је велики број књига, брошура, чланака. Његови 
биографи су израчунали да је за живота објавио око 250.000 
примерака књига, не рачунајући чланке по часописима и 
листовима. Писао је дела из историје, књиге о друштвеном 
уређењу, о реформи школства, али му је најпопуларније дело 
Стварни народни учитељ, објављен први пут 1879. године.

Пожаревац

Архивска збирка  Универзитетске библиотеке, Ибр. 3814
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У Одељењу реткости Универзитетске библиотеке налази се, 
у архивској збирци, и збирка Васе Пелагића која садржи 243 
јединице. Купљена је 1945. године од Кларе, удовице Јована 
Скерлића. Чине је расправе и чланци Васе Пелагића, писма 
која су му упућена, натписи у новинама о његовом хапшењу 
и суђењу, о рашчињавању архимандрита Пелагића и многи 
исечци из новина.

У збирци постоје 23 расправе и чланка, већим делом 
објављена. Наводимо само неке наслове:

Да ли је разуман, праведан 
садањи друштвени ред и 
поредак

Да се укину из друштва све касте 
и привилегије, па ма у каквом 
облику оне постојале

За праведнију награду тј. да се 
одреди праведнија награда 
свима користним друштвеним 
радницима

Зашто су наши радници лењи и 
неиздрживи у раду?

Откуд потиче данашња борба 
међу људима?

Ко су и какви честити људи?

Писма упућена Васи Пелагићу, има их преко 150, највише 
садрже похвале Пелагићевом Народном учитељу. Стизала 
су са свих страна, чак и из Азије и Америке. Неко се помоћу 
савета из Народног учитеља излечио од падавице, неко од 
«рематизма-гигита», шкрофула, грознице и зубобоље, а Алекса 
Васић кројач са Дорћола «позади Парног купатила Прилепска 
улица бр. 44» пише да је књига «спас деце од гушње».
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Бројне су и оцене ове књиге. Паја Данчуо из Борова код 
Вуковара пише да почитује Васу Пелагића као светог мужа који 
овом књигом пружа народу рану душевну и телесну. Опанчари 
из Ваљева поручују : «Само би имали вољу да постоји и ваша 
слика у њој, да би бар спомена имали вас као најбољег 
нашег добротвора кога таког србска мајка породити неће». 
А пријатељи из Текериша пишу «истинском књижевнику» Васи 
Пелагићу : «Четвртим издањем Стварног народног учитеља ми 
смо добили дар књигу која ће својом садржином красити све 
светске библиотеке. Стварни народни учитељ је наш стожер. 
Читајући га ми тек прогледасмо на наше очи. Сад тек знамо шта 
смрди а шта мирише. Честита старино, живи, пиши, ради».
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Поред писама, у збирци су сачувани и исечци из новина 
или читави бројеви које је Пелагић скупљао, чувајући тако из 
дневне штампе све што се тицало њега и његовог рада. На 
једном омоту је и сам записао : «Штампани одзиви из народа 
о моме Стварном народном учитељу, који су допали у моје 
руке». Може се видети шта је писано у Дневном листу, Такову, 
Златибору, Малом журналу, Слободи, Српској застави.

Обични људи, радници, опанчари, дуванџије, колари, 
кожари, терзије, бравари, рабаџије, фурунџије, пекари, били 
су најчешће потписници писама Пелагићу и протеста које су 
упућивали уредништвима новина и Суду вароши Београда. 
Међутим, нису сва писма стизала на упућену адресу. Испод 
протеста Рудничана Суду вароши Београда због забране 
књиге и суђења Васи Пелагићу, дежурни телеграфиста у Чачку 
је дописао : «На основу члана 15 Закона о телеграфу није се 
могло примити на одправљање».

Ова збирка је, сем за изучавање самог Васе Пелагића, 
важна и за проучавање историје слободне штампе и развитка 
социјалистичке идеје у Србији у другој половини 19. века. Такође 
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се из бројних писама може створити потпунија слика живота 
обичног човека.

Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» 
припремила је и ускоро ће објавити критичко издање ове 
збирке.
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ПЕЛАГИЋЕВА  ДЕЛА

ПЕЛАГИЋ, Васа
Изабрани списи / Васо Пелагић. Књ. 1. - Сарајево : Свјетлост, 
1952 (Београд : “Веселин Маслеша”). - 296 стр., [2] листа с 
таблама ; 20 cm. - (Писци Босне и Херцеговине)
Васо Пелагић (1838-1899) / Славко Мићановић: стр.6-24.
П 2833

ПЕЛАГИЋ, Васа
Изабрани списи / Васо Пелагић. Књ. 2. - Сарајево : Свјетлост, 
1953 (Београд : “Веселин Маслеша”). - 336 стр. ; 20 cm. - (Писци 
Босне и Херцеговине)
Библиографија радова о Васи Пелагићу / Радослав Перовић: 
стр. 297-322. - Прилози за библиографију радова о Васи 
Пелагићу: стр. 323-336.
П 2833

ПЕЛАГИЋ, Васа
Изабрани списи / Васо Пелагић. Књ. 3. - Сарајево : Свјетлост, 
1955 (Београд : “Веселин Маслеша”). - 268 стр. ; 20 cm. - (Писци 
Босне и Херцеговине)
П 2833

ПЕЛАГИЋ, Васа
Изабрана дјела  [Књ.] 1 / Васо Пелагић ; избор и редакција 
Славко Мићановић. - Сарајево : “Веселин Маслеша”, 1971 
(Сарајево :Ослобођење). - стр. 389 : илустр. ;  25 cm. - (Библиотека 
Културно насљеђе)
Предговор: Васо Пелагић / Славко Мићановић : стр. 239-242. - 
Напомене уз текст. - Регистар.
II 14419
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Изабрана дјела : педагошки списи. [Књ.] 2 / Васо Пелагић 
; избор и редакција Митар Папић. - Сарајево : “Веселин 
Маслеша”, 1971 (Сарајево : Ослобођење). - стр. 242 : илустр. ; 
25 cm. - (Библиотека Културно насљеђе)
Поговор: стр. 239-242. - Напомене уз текст. - Регистар.
II 14419

ПЕЛАГИЋ, Васа
Изабрана дјела. [Књ.] 3 / Васо Пелагић ; избор и редакција Ристо 
Бесаровић. - Сарајево : “Веселин Малеша”, 1971 (Сарајево : 
Ослобођење). - стр. 289 : илустр. ; 25 цм. - (Библиотека Културно 
насљеђе)
Поговор: стр. 253-254. - Напомене уз текст. - Регистар.- 
Библиографија радова Васе Пелагића / Радослав Перовић : 
стр. 259-275. – Библиографија радова и других написа о Васи 
Пелагићу / Ристо Бесаровић : стр. 276-289
II 14419

ПЕЛАГИЋ, Васа
Изабрани списи / Васо Пелагић ; [приређивач Војислав 
Максимовић]. - Сарајево : Свјетлост, 1990 (Београд : “Радиша 
Тимотић”). - 274 стр. ; 20cm. - (Библиотека Изданци)
Кор. насл.: Изабрана дјела. - Стр.7-35: Над списима Васе 
Пелагића / Војислав Максимовић.
I 38819
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Светосавска светковина у Банялучкой богословіи. - У Новом 
Саду : Платонова кнЬигопечатня, 1867. - 13 стр. ; 15 cm.
Новаковић 3152; Кириловић 2692; КНБС 1945. - Кор. насл. - Аутор 
дат према наведеним изворима
Р 2426

ПЕЛАГИЋ, Васа
Покушаји за народно и лично унапређење / написао 
Архимандрит В. Пелагић. - У Биограду : Штампарија Н. 
Стефановића и дружине, 1871. - 236, [7] стр. ; 21 cm
Р 928
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Борба народа америчког за слободу и независност / по К. Туму 
прерадио с ческог В. Пелагић. - У Златном Прагу : Трошком 
писца, 1872 (у Златном Прагу : У штампарији др. Ед. Грегра). - 
115 стр. ; 18 cm
ПБ10 1789
ПБ5 1934

ПЕЛАГИЋ, Васа
Наши позиви или Низ користних поука : (с додатком) / саставио 
В. [Васа] Пелагић. - У Новоме Саду : Српска народна задружна 
штампарија, 1872. - 56 стр. ; 16 cm
ПБ5 1937

ПЕЛАГИЋ, Васа
Писмо из Мљетака : (из отрцане средњовјечне републике.) / од 
В. [Васе] Пелагића. - У Новоме Саду : Српска народна задружна 
штампарија, 1872. - 15 стр. ; 16 cm
ПБ5 1937

ПЕЛАГИЋ, Васа
Путовање унакрст око цијеле земље : (са 11 слика) / написао 
Васа Пелагић. - Биоград : Штампарија Н. Стефановића и 
Дружине, 1874. - 281 стр., [10] листова с илустр. ; 22 cm.
ПБ10 1090

ПЕЛАГИЋ, Васа
Историја босанско-ерцеговачке буне у свези са српско- и 
руско-турским ратом : (штудија за народ и државнике) / 
написао Васа Пелагић. - Будимпешта : В. Хорњански, 1879 
(Будимпешта : В. Хорњански). - 131 стр. ; 24 cm.
ПБ6 477
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Вјерозаконско учење Талмуда или Огледало чивутског поштења 
/ по немачком израдио Васа Пелагић. - 2. прештампано изд. - 
Нови Сад : Штампарија А. Пајевића, 1879. - 22 стр. ; 16 cm
БП 938

ПЕЛАГИЋ, Васа
Пут срећнијем животу или Нова наука и нови људи / написао 
Васа Пелагић. - Будимпешта : Штампарија В. Хорњанскога, 
1879. - XII, 134 стр. ; 16 cm
ПБ11 1195

ПЕЛАГИЋ, Васа
УЗОРИТЕ бесједе и пјесме : (одабране умотворине разних 
писаца) / приредио Васа Пелагић. - 2. прештампано изд. - 
Будимпешта : Штампарија В. Хорњанскога, 1879. - 69 стр. ; 16 
cm
Стр. 1-2: Спроводна ријеч / [Васа] Пелагић.
ПБ5 790
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Историја босанско-ерцеговачке буне у свези са српско- и 
руско-турским ратом : (штудије за народ и државнике) / 
написао Васа Пелагић. - 2. прештампано изд. - Будимпешта : 
Штампарија Виктора Хорњанскога, 1880. - [8], 131 стр. ; 24 cm
ИО 341

ПЕЛАГИЋ, Васа
Огледало садање правде или Слика садањег друштвеног 
уређења / написао Васа Пелагић. – Будимпешта : Штампарија 
Виктора Хорњанскога, 1880. –  19 стр. ; 17 cm
ПБ5 1938
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ПЕЛАГИЋ, Васа
О рату и цивилизацији / Васа 
Пелагић. – 3. прештампано изд. 
- Будимпешта : Штампарија 
Виктора Хорњанскога, 1880. – 18 
стр. ; 17 cm
ПБ5 1939

 

ПЕЛАГИЋ, Васа
Противницима нових 
људи одговара наука / 
написао Васа Пелагић. - 
Будимпешта: Штампарија 
Виктора Хорњанскога, 1880. 
– 24 стр. ; 17 cm
ПБ5 1941
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Путовање унакрст око земље / написао Васа Пелагић. - 2. 
поправљено и допуњено изд. - У Новоме Саду : Штампарија А. 
Пајевића, 1880. - 510 стр. ; 17 cm
K 182
ПБ11 591

ПЕЛАГИЋ, Васа
Сашта се рађају буне? : (штудија за народ и државнике) / 
написао Васа Пелагић. – 3. прештампано изд. – Будимпешта : 
Штампарија Виктора Хорњанскога, 1880. – 33 стр. ; 17 cm
БИ 345

ПЕЛАГИЋ, Васа
Умовање  чистога разума или шта вели архимандрит, 
професор и директор једне богословије : о религији и њеним 
догмама / написао Васа Пелагић. - Будимпешта : Штампарија 
Виктора Хорњанскога, 1880. – 42 стр. ; 17 cm
ПБ11 1905
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Шта прича Руска Сибирија / приредио Васа Пелагић. - 
Будимпешта : Штампарија Виктора Хорњанскога, 1880. – 56 
стр. ; 17 cm
ПБ5 1942

ПЕЛАГИЋ, Васа
Јавно писмо Гледстону инглеском министру спољних послова 
: (упоређење пријашњег и садањег стања у Босни) / [Васа 
Пелагић]. - 2. прештампано изд. – Београд : Штампарија Задруге 
штампарских раденика, 1881. - 16 стр. ; 16 cm
ПБ11 1165
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Историја  босанско - ерцеговачке  
буне у свези са српско - влашко - 
бугарско и руско - турским ратом, 
у години 1875, 1876, 1877, 1878 : 
(штудија за народ и државнике) : (са 
сликом пишчевом) / написао Васа 
Пелагић. - 3. попуњено изд. - Београд 
: Штампарија задруге штампарских 
радника, 1882. - XXVI, 221 стр. ; 19 cm.
На врху насл. стр.: Борба за 
ослобођење.
Р 3264

ПЕЛАГИЋ, Васа
Каква права требају народу па 
да истински напредовати може, 
и да дође у царство општег 
благостања и знања, у царство 
правде и мира / Васа Пелагић. 
- Београд : Штампарија Задруге 
штампарских радника, 1882 
(Београд : Штампарија Задруге 
штампарских радника). - 16 стр. 
; 19 cm
(Одштампано из «Борбе за 
ослобођење»)
ПБ5 1935
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ПЕЛАГИЋ, Васа
О рату и садашњој цивилизацији / написао Васа Пелагић. 
- Београд : Задруга штампарских радника, 1882 ([Београд : 
Задруга штампарских радника]). - 14 стр. ; 20 cm.
Са белешком Васе Пелагића на коричном листу
Р 2460

ПЕЛАГИЋ, Васа
Народна права или наше неодложне потребе / написао Васа 
Пелагић. - Београд : Штампарија Мате Јовановића, 1889. - 47 
стр. ; 22 cm
Р 2436

ПЕЛАГИЋ, Васа
Народни доброноша или Благодатник / написао Васа Пелагић. 
- Београд : Штампарија Народне Радикалне Странке, 1889 
(Београд : Штампарија Народне Радикалне Странке). - 48 стр. 
; 26 cm.
Р 607
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Преображај школе и наставе : (сувремена потреба) / написао 
Васа Пелагић. - Београд : Штампарија Народне Радикалне 
Странке, 1889 (Београд : Штампарија Народне Радикалне 
Странке). - 48 стр. ; 25 cm.
ПБ6 197

ПЕЛАГИЋ, Васа
Народна права или наше неодложне потребе / написао Васа 
Пелагић. - Београд : Штампарија Мате Јовановића, 1889. - 47 
стр. ; 26 cm
БП 22

ПЕЛАГИЋ, Васа
Дужности влада и власти или које су владе и валсти 
разумне и честите / написао Васа Пелагић.  –  Београд : [издање 
аутора], 1890 (Београд : Штампарија Светозара Николића). – 16 
стр. ; 22 cm
Р 2435
БП 289

ПЕЛАГИЋ, Васа
Нова наука о јавној настави 
или Омладински и народни 
добротвор : штудија за 
наставнике и државнике, за 
народ и омладину / написао 
Васа Пелагић. - Београд : 
“Смиљево” Штампарија 
П.Тодоровића, 1891. - 206 стр. ;  
22 cm
Са посветом аутора
ПБ15 580
С 262
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Посланица богу или Предлог побожним народима / написао 
Васа Пелагић. - Београд : Штампарија М. Јовановића, 1891. - 14 
стр. ; 24 cm.
Кор. насл.
БШ 826

ПЕЛАГИЋ, Васа
Славенска унија и тројна унија Европе / написао Васа 
Пелагић. - Београд : М. Јовановић, 1891 (Београд : М. Јовановић). 
- 141 стр. ; 21 cm.
ПБ5 1713
ИО 240

ПЕЛАГИЋ, Васа
Одговор на четири друштвена питања : Шта је 
социјализам? : Шта оће социјалисте? : Које науке и какве 
нужде гоне људе у у социјализам? : Има ли у Србији места 
социјализму? / Васа Пелагић. - Београд : Смиљево, 1892 
(Београд : Смиљево). - 39 стр. ; 21 cm
ПБ5 1940
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Славенска унија и тројна унија Европе / написао Васа Пелагић. 
- Београд : М. Јовановић, 1892 (Београд : М. Јовановић). - 141 
стр. ; 21 cm
Са белешкама Васе Пелагића
Р 2459

ПЕЛАГИЋ, Васа
Спас Србије и њеног народа / написао Васа Пелагић. - 3. изд. 
(с додатком). - Београд : Штампарија Народно-радикалне 
странке, 1893 (Београд : Штампарија Народно-радикалне 
странке). - 28 стр. ; 26 cm
БП 1896

ПЕЛАГИЋ, Васа
Социјализам или Основни препорођај друштва / написао 
Васа Пелагић. - Београд :  Штампарија М. Јовановића, 1894. - 
255 стр. ; 22 cm
П 231

ПЕЛАГИЋ, Васа
Спас деце од гушње (гуштера, дифтерије) шарлака, крајника 
и срдобоље / написао Васа Пелагић. - Београд : М. Јовановић, 
1894 (Београд : М. Јовановић). - 16 стр. ; 24 cm
ПБ11 390

ПЕЛАГИЋ, Васа
Наука и радни народ или Шта вели наука у корист радног 
народа / написао Васа Пелагић. - Београд : Штампарија 
Савића и Компаније, 1895. - 35 стр. ; 21 cm. - (Раденичка 
библиотека ; 3)
П 715
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Пелагићева одбрана пред судом, држана 23. марта 1895. 
год. у Београду. - Београд : Парна Радикална штампарија, 
1895. - 12 стр., [1] пресавијен лист с таблом (факс.) : ауторова 
слика ; 24 cm
Р 3477

ПЕЛАГИЋ, Васа
Ко је преступник и бунтовник, и ко руши ред и мир, имање 
и морал, веру и фамилију / написао Васа Пелагић. - 
Београд : Штампарија Савића и Компаније, 1896. - 48 стр. ; 
21 cm.
ПБ11 878
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Стварни народни учитељ : руковођа за здраве и болесне, 
старе и младе, родитеље, учитеље, сељаке, варошане и 
т.д. Св. 1 / према најновијим резултатима науке, по разним 
научним и опитним, домаћим и страним изворима написао, 
сабрао и приредио Васа Пелагић. - 5. изд. из основа 
поправљено и двојином умножено са преко 200 слика. - 
Београд : Савић и Комп., 1903 (Београд : Савић и Комп.). - 
VIII, 32 стр. : илустр. ; 27 cm
Е 529

ПЕЛАГИЋ, Васа
Умовање здравога разума или Шта вели архимандрит, 
професор и директор једне богословије о вери и њеним 
догмама / Васа Пелагић. - Београд : Ст. Ј. Сучић, 1945 (Београд 
: Зора). - 31 стр. ; 14 cm
БП 1650

ПЕЛАГИЋ, Васа
Умовање здравог разума / Васа Пелагић. - 2. изд. - Београд : 
Народна књига, 1952 (Београд : Култура). - 50 стр. ; 20cm.
Тираж 10.000. - Васа Пелагић / М. Станић : стр.5-11.
БП 2217
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Историја босанско - херцеговачке буне / Васо Пелагић. - 
Сарајево : Свјетлост, 1953 (Сарајево : “Веселин Маслеша”). - 
308 стр. ; 21 cm. - (Писци Босне и Херцеговине)
И 1060

ПЕЛАГИЋ, Васа
Пелагићев народни учитељ / изабрао, приредио и допунио 
Мирољуб Јевтовић. - Београд : Запис, 1983 (Београд : Србија). 
- 912 стр., [16] стр. с таблама ; 25 cm
Допуњено према 4. изд. из 1893. год.
II 38996

ПЕЛАГИЋ, Васа
Васа Пелагић у листу Панчевац / [приређивач Ристо Бесаровић]. 
- Београд : Народна библиотека Србије ; Сарајево : Народна 
и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине ; Панчево 
: Народна библиотека “Вељко Влаховић”, 1988 (Београд : 
Народна библиотека Србије). - XIII, 41 стр. ; 23 cm
II 55309

ПЕЛАГИЋ, Васа
Stvarni narodni učitelj : rukovođa za zdrave i bolesne, za stare i 
mlade roditelje i učitelje, seljake i varošane : po raznim naučnim 
i opitnim, domaćim i stranim izborima / napisao, sabrao i priredio 
Vasa Pelagić ; [predgovor Slavoljub S. Lekić]. - Beograd : Dom i 
škola, 2003 (Užice : Lapčević). - 579 str., [80] str. s tablama : auto-
rova slika ; 24 cm
Predgovor: str. 7-8. - Napomene uz tekst.
II 1434
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ПЕЛАГИЋ, Васа
Пелагићев народни учитељ / [уредник Виолета Илић]. - 
Београд : Беокњига, 2005 (Београд : Беокњига). - [21], 957 
стр. ; 25 cm
Тираж 500. - Стр. [10-21]: Васа Пелагић (живот, рад, идеје) / 
Владета М. Тешић.
II 76028

ПЕЛАГИЋ, Васа
Лековито биље / Васа Пелагић ; приредио Стеван Крстец 
Старчински. - Београд : Беокњига, 2009 (Београд : Беокњига). 
- 224 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Здрав живот / 
[Беокњига])
Тираж 1.000. - Стр. 5-7: Предговор / Стеван Крстец 
Старчински.
I 60742

ПЕЛАГИЋ, Васа
Отговорътъ на науката къмъ противницитħ на новитħ хора / В. 
Пелагичь. – Севлиево : Скоропечатницата на П. Мутафовъ, 1893. 
– 32 стр. ; 15 cm.
БП12 85

Писмо Васе Пелагића Јовану Скерлићу, Ибр 3296
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БИБЛИОГРАФИЈЕ РАДОВА  ВАСЕ ПЕЛАГИЋА

ПЕРОВИЋ, Радослав
Библиографија књига Васе Пелагића / Ур. – Савремена школа, 
4, бр. 2-3,  1949, стр. 74-78
Библиографија чланака Васе Пелагића / УР. – Савремена 
школа, 4, бр. 4-5, 8-10,1949, стр. 54-56; 128-139
Ч1 323

  
ПЕРОВИЋ, Радослав
Библиографија радова Васе Пелагића / Радослав Перовић. - 
[Б. м. : б. и.], 1953 (Сарајево : “Свјетлост”). - 28 стр. ; 20 cm
П.о.: Изабрани списи. 2 / Васо Пелагић; 1953.
БИб 172
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О ПЕЛАГИЋУ

ЈАНКОВИЋ, Милош Б.
Педагошки погледи првих српских социјалиста : Живојина 
Жујовића, Светозара Марковића и Васе Пелагића / Милош Б. 
Јанковић. - Београд : Народна књига, 1952 (Београд : Култура). 
- 72 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Документи из историје радничког 
покрета)
Ш 1328

МИЛУТИНОВИЋ, Коста
Васа Пелагић и Војводина : документа о Пелагићевим везама 
са Војводином / Избор и објашњења Косте Милутиновића. 
- Нови Сад : Историски архив Покрајинског комитета СКС за 
Војводину, 1956 (Бачка Топола : Народна штампарија). - 174 
стр., [1] лист са сликом Пелагића ; 23 cm. - (Први социјалисти у 
Војводини ; књ. 2)
Предговор / Коста Милутиновић: стр. 5-6.
П1 1601

ИЛИЋ, Драгослав
Васа Пелагић / Драгослав Илић. - Београд : Рад, 1964 (Београд: 
Просвета). - 84 стр. ; 20 cm. - (Ликови револуционара)
I 2475

БЕСАРОВИЋ, Ристо
Васо Пелагић : живот и рад / Ристо Бесаровић. - Сарајево : 
Свјетлост, 1969 (Сарајево : Ослобођење). - 199 стр. ; 20 cm
Библиографија: 197-199.
I 9206
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ПАПИЋ, Митар
Пелагић и о Пелагићу / Митар Папић. - Сарајево : Задругар, 
1969 (Требиње : Култура). - 198 стр. ; 20 cm
I 9093

ГРУЈИЋ, Владимир 
Васа Пелагић - Спона јужнословенских народа на плану 
здравствене културе / В. Грујић. - Ниш : Научно друштво за 
историју здравствене културе Југославије, 1971. - Стр. 183-187 ; 
30 cm
Р. о.: XXI научни састанак / Научно друштво за историју 
здравствене културе Југославије. 
II 15261

ГРУЈИЋ, Владимир
Педагогија и просветитељство Васе Пелагића / Владимир 
Грујић. - Београд : Завод за издавање уџбеника Социјалистичке 
републике Србије, 1971 (Београд : Култура). - 211 стр. : 
факсимили ; 22 cm. - (Наука. Техника. Уметност. Библиотека 
приручне литературе за наставнике) Библиографија иза сваког 
подручја. - Регистар.
II 12382

ЖИВОТ и дела Васе Пелагића : животопис / [одговорни уредник 
Милисав Миленковић]. - Пожаревац : НИО Браничево, 1976. - 80 
стр. ; 21 cm
I 36663

УРОШЕВИЋ, Миливоје
Сукоб Васа Пелагића са високим клером / Миливоје Урошевић. 
– Чачак : Народни музеј, 1977. – Стр. 77-89 ; 26 cm
П. о.: Зборник Народног музеја, VIII 1977.
II 27993
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ПОПЛИКО, Динаида Федоровна
Васа Пелагић : основне етапе његовог идејног развитка / 
Дина Ф. Поплико ; [превела с руског Вера Вулетић]. - Нови 
Сад : Матица српска, 1982 (Нови Сад : Будућност). - 168 стр. 
; 25 cm. - (Студије и грађа о Уједињеној омладини српској / 
Матица српска, Одељење за друштвене науке)
II 35298

ПОПЛИКО, Динаида Федоровна
Васа Пелагич и Россия : из истории сербской революционной 
мысли / Д. Ф. Поплыко. - Москва : Наука, 1983. - 254 стр. : 
илустр. ; 20 cm
Библиографија уз текст.
На врху насл. стр.: Академия наук СССР, Институт 
славяноведения и балканистики
I 28192

ПЕРОВИЋ, Латинка
Српски социјалисти 19. века : прилог историји социјалистичке 
мисли / Латинка Перовић. - Београд : Службени лист СРЈ, 
1995 (Београд : Војна штампарија). - 244 стр. ; 21 cm.
II 58426

ЖИВОТ и дело Васе Пелагића : зборник радова са научног 
скупа Српске академије наука и уметности и Академије 
наука и умјетности Републике Српске одржаног 6. и 7. 1998. 
године Београду и 8. маја 1998. године у Бања Луци / [главни 
и одговорни уредник Петар Пијановић]. - Београд : Завод 
за уџбенике и наставна средства, 1999 (Београд : Наука и 
друштво). - 504 стр.
; 24 cm
Тираж 1.000. - Стр. 5: Уводне напомене / Михаило Марковић. 
- Напомене и библиографске референце уз текст.
II 64506
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ЧЛАНЦИ У ПЕРИОДИЦИ

ГРУЛОВИЋ, Никола
Угословенска [тј. Југословенска] комунистичка 
револуционарна група “Пелагић” / Никола Груловић. - 
Напомене: стр. 127-128.
У: Зборник за друштвене науке. - ISSN 0044-1937. - 22 (1959), стр.
108-128.
V 629

ВОЈВОДИЋ, Васо
Прилози за биографију Васе Пелагића / Васо Војводић.
У: Прилози за историју социјализма. - ISSN 0522-8042. - 7 (1970), 
стр. 297-315.
V 55

ТЕРЗИЋ, Славенко
Васа Пелагић у изгнанству 1887. године / Славенко Терзић.
У: Историјски часопис. - ISSN 0350-0802. - 25-26 (1978-1979), стр.
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РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ  ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 
Избор

Знаци времена
Белешка оловком и мастилом писана : 14 мисли о томе какво 
време предсказују поједине појаве у природи; намењено 
пољопривредницима и као грађа за допуну «Народног учитеља». 
– Један писани лист; ћирилица; читак рукопис; у доста трошном 
стању; вел. 28 х 20; недатирано
Ибр. 627

Пелагић, Васа: Беседа на лажне беседе или Реч о изопачавању 
српске историје и народне величине Чланак против удворичких 
и лажних светковина (Цвети и Таковски устанак), а за прославу 
устанка у Тополи и Карађорђа, јунака и сељака. Предлаже 
Ђурђевдан за народни празник ослобођења, уместо 
династијашких дана. -  Четири писана листа; ћирилица; читко; 
пишчев потпис; добро очувано, ивица помало искрзана; вел. 28 
х 23; недатирано
Ибр. 628

Пелагић, Васа: Беседа приликом 
бављења на љутој жези и зими
Приказује један сусрет са сељацима 
– земљорадницима, на њиви, у Срему, 
и износи тешке услове под којима 
они живе и раде. – Два писана листа; 
недовршени чланак; ћирилица; читко; 
неоштећено; вел. 34 х 21
Ибр. 629
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Пелагић, Васа: Вечити звук звона и молитава
Говори о томе како вековима црквена звона звоне за бољи 
живот људи, а с друге стране реке плаве земљу ратару и ништа 
се не чини да се одржи и да му се помогне. – Један писани 
лист; ћирилица; недатирано; читко; мало оштећено; вел. 35 х 
21
Ибр 630
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ПРЕПИСКА
Избор

(Versecz 16/7 893)
Здраво Пелагићу
Имам и ја једну од Ваших Књига која мисе врло допада. Које 
велим да би таких књига требало више у народу ући, и такови 
народни учитеља као Ви, што сте више имали, па би србски 
народ куд и камо боље стојо и напредово.
А, за књигу могу Вам, толико рећи, као што сте Ви, у писму 
навели, да у Србију је зово Домаћим васпитатељем и 
најкориснијом књигом србском. А ја као занатлија, и ваш 
поштоватељ велим, таки нам учитеља и народних пријатеља 
требају више. Јер од кад ваше књиге читам, ја боље видим, 
боље чујем, и боље осећам за народ. На завршетку велим 
не клони, будућност је твоја, у име правде, и истине живијо.
Примте срдачно поздравље од вашег поштоватеља Коста 
Велић колар
Ибр. 666
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Истинском књижевнику Васи Пелагићу
Четвртим издањем «Стварног народњег учитеља» ми смо 
добили дар-књигу, која ће својом садржином красити све 
светске библиотеке.
«Стварни народни учитељ» је наш стожер.
Читајући га ми тек проглед смо на наше очи. Сад тек знамо, 
шта смрди а шта мирише.
Честита старино, живи, пиши, ради
желе ти твоји пријатељи

Милан Маринковић
Алекса Н. Гајић дућ. текериша
Лука Благојевић
Љубомир Ј. Костандиновић дућанџија 
текер.
Димитрије Марковић ср.
Срећко Марковић
Аћим? Лукић
+ Милош Милинковић
х Алекса Ранковић
Илија Гвозденовић
х Лазар Благојевић
сви из текериша
Ранко Савић Терзија?
Јоца Рађеновић Обућар
Милан Стокић
Зафир Закић

27 Септембра 1893 год.                              
Текериш
Ибр. 682

Златни Праг, 23/5. априла, 1896.
Грађанине Пелагићу,
Пропутовао сам неке крајеве Србије и Аустро-Угарске; живео 
сам међ народом и испитивао његове патње и потребе; 
прочитао сам поред осталих социјалних књига и све твоје 
књиге; и размишљајући о свему, оте ми се усклик : «Велики 
човече – Слава ти Пелагићу»!
Пропутовавши цело Балканско полуострво и неке крајеве на 
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западу Европе и Азије, ти си могао најбоље да испиташ све 
јаде и потребе народне. Њега гоне и експлоатишу на разне 
начине и власници и свештеници, и ћифте и зеленаши, а о 
њиховим потребама не воде рачуна. Ти си, ретки карактеру, у 
твојим књигама отворио очи народу и показао му шта треба да 
ради. Место награде, власници су те непрестано гонили, али 
на крају крајева ти си победио. Народ је већ све увидео и за то 
ти је благодаран, а нарошито за твоју књигу «Стварни Народни 
Учитељ», коју и многи свештеници називају «Свети Народни 
Учитељ», и у којој си изнео како треба народ да се чува да не 
добије болест, и ако је добије, како ће брзо начинити лек од 
онога што већ има у својој кући. За доктора, његове рецепте и 
апотекарске фарбане водице потребно је неколико банака, 
што сељак нема, и доста времена а овако помоћу твоје књиге 
излечи се брзо и јевтино. У толико је више кориснија народу, 
што код толиких дипломираних доктора нема ни једне друге 
књиге за народно здравље као што је твоја. Твојим лековима 
стотинама су се излечили само што ја знам, а то сведоче и 
многе изјаве народне и што си сам своје здравље сачувао 
тако, да поред свих гоњења од стране власника под старост 
изгледаш као какав младић од 20 година.
Што више власници гоне тебе и твоје књиге све је већа симпатија 
народа и омладине према теби, и ја као омладинац немогу а 
да ти не изјавим своје највеће дивљење и сампатије и свако 
поштовање; да ти у име бедних изјавим благодарност, и да те 
замолим да и даље истрајеш радити у корист бедних и будеш 
«бич тирјанах».
Братско ти поздравље од Васе Марковића, свршеног ђака 
беогр. држ. трговачке школе
Ибр. 730

У Чачку, 12. октобра 1893.
Велештовани Господине!
Извините што сам тако слободан писати Вам још као непознат. 
Ваша ми се она дивна књига «Стварни учитељ» особито допада. 
Ја сам путовао више од 2 месеца које по Далмацији, које пак 
по Црној Гори а сада опет већ има како два месеца путујем 
по Србији ради проучавања и описивања. Путовао сам од Гор. 
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Милановца преко Шаторње, Аранђеловца и Младеновца до 
Алексинца у исто време када и његово Величанство тако сам 
бар имао више материјала за писање своје. У име божије ћу 
у Русију на школе за учење историје и археологије зато сам 
пре учења хтео да видим колико је могуће више српски народ 
и места знаменита у историји. Са свога пута јављао сам и 
то из Црне Горе са Цетиња уредништвима: «Новое Время» у 
Петроград затим: «Московскія Вħдомости» те «Narodny Listů» у 
Праг.
Оних ваших бисер књига: Стварни учитеља на своме путу могао 
сам доста продати само да сам имао код себе један примерак 
па да сам овај народу показивао и тако препоручивао.
Ово само у кратко пишем а када дођем у Београд ја ћу бити 
тако слободан потражити Вас јер би волео да се са Вама 
Велештовани Господине упознам а онда ћу моћи опширније 
рећи о своме путовању.
Ваш поштовалац Светислав Николић српски турист
адреса на дописници: Госп. Васи Пелагићу Београд
Ибр. 744
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Драги Пријатељу гос. Уредниче!
Изволите оштампати у вашем цењеном листу,- ово неколико 
редака, за које имам да захвалим гос. Васи Пелагићу 
књижевнику и писцу књиге «народног учитеља», - из којег сам 
управљајући се и лечећи се, - свој драгоцени живот спасао, 
од дуготрајне, такозване болести «Сушице», од које су ме дуго 
година Медецинари (доктори) по скупе новце лечили, и од исте 
нисам се могао спасити, нити болест ублажити, већ више је 
ширити. Због чега сам одпочео управљати се и лечити се по 
тој светој књизи, - књизи «Јеванђеље Здравља» у којој се може 
наћи спасоносни лек, - где сам и ја свој живот од приближеног 
смртног издисаја, - у подпуни ред здравља довео. Честитајући 
том народном спаситељу, и народном добротвору-писцу 
«народног Учитеља», гос. Васи Пелагићу, кога треба народ као 
светитеља доброте и корисности народне – да слави.
Зато довикујем целом братству-народа, те да се заузима, - и то 
спасоносне и корисне књиге «народни Учитељ»-добавља и као 
свето «Јеванђеље» у кући држи и поштује, а томе доброносцу 
и спаситељу, - живота људска, - Писцу књиге «Јеванђеље 
Здравља», - сваки пошту да дâ, и као Оца корисне науке да 
Сматра.
Завршујући ову моју Захвалност, - топли поздрав шаљем; 
дуговечност и срећу желим; моме оцу; - избавитељу и 
спаситељу живота мог; - писцу «народног Учитеља», господину 
Васи Пелагићу.
Најпокорније Умољавам – брата и пријатеља народног, - гос 
уредника.......да ову моју благодарност у свој Лист одштампа.
Остајем Поштоватељ и брат свију добротвора и пријатеља 
народніх.
3 Марта 1896 год
Букурешт                                                          Душан Поповић. 
Бравар
Romaniia
Ибр. 754
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Татинац 1891 год 27/9

Поштовани Г.Васо
татинац је село ¼ сата од Ужица, ја често силазим ужице 
казашеми мои познаници Да купим неку пелагићеву књигу 
кад знам читати узмије добраје за куће за свашто нарочито 
за слабос, јаиг послушак и купик.
Јаје мало кад читам јер полако читам А немам ни кад ланими 
забоље краву виме сељаци каноти по старински отац пита 
неке жене и лечишеје Ал то непоможе крава леже и оће 
да липше јерјои виме отече пасе разглавише ноге тамо и 
Амо те мене паде на ум твоја књига те после сат тражена 
нађок од те Болести и оно употребик што у књизи пише, На 
моју велику срећу за 24. сата кравами подпуно оздрави 
те такоми она 3. ипо динара сачуваше кутњег ранитеља А 
шћаше дами пропадне валати брате на доброти којусинам 
учинијо кадси оне книге градијо, Риједко оће ко да да твоју 
книгу на читање јер се Бои даму неваде листове ил да сва 
непропадне, А немаје ни дасе купи А млогије траже да купе 
видијосам ђе човек иска за домаћег учитеља 15. дуката,
Жаомије штоте нисам видијо кадси у ужице долазијо дати 
заквалим већ ти морам ово писати
                                                                 твои Добро желећи
                                  Андрија Станковић земљоделац из татинаца, 
ја Немогу лијепо да написшем А небими мого ни прочитати јер 
су руке отврдле од Будака и сикире већсам замолијо миладина 
Радовића теми ово написа
Ибр. 778

У Београду 6. Јуна 1892 год.
Поштовани Г. Пелагићу
Господине Васо частмије вам изјавити срдачну и нај 
љубазнију захвалност према вашој светлој науци и помоћи 
којисамсе спомого од вашег лека који доктори тедоше 
даме у пропасте са њиовом касапењем Поштовани 
Г. меније било изашао на прсту приш и тако сам патио, 
болове дасам хтео од бола да излудим и тко један добри 
Господин речеми да пробам лек Г. Васе пелагића ја сам 
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сместа тај лек начинијо који управо некошта ни 5 пара, 
али меније онда био драгоценији но да ми је кој дао сам 
брилијант јер Господине чимсам тај ваш мелем метуо на 
приш одмамије бол престао као да човек однесе руком и 
одма сам могао мирно спавати и после неколико сати; и 
провали се приш и ја сам се сасвим спасао од болова а 
и прс остаоје здрав и неповређен Сваком га припоручујем 
као савршени лек, а некошта ни 5 пара. Ствари су ови у 
мелему меда воска и брашно, тосе, помеша и разгреје, и 
обложе се на приш.
Са нај већом Заквалношћу и Поштовањем Понизансам
Димитрије Филиповић ученик пчеларства и воћарства у 
топчидеру
Ибр. 801



42

у београду 31 Августа 96 год
велико поштовани Пелагићу
Јошсе нисам смиријо од узбућења одкакосте отишли из 
београда ала морам вам писати толико сам потрешен вашим 
одласком да ево и сад неумем и незнам шта давам пишем 
оно по нас раднике несрећно јутро кадасмо отишли пред 
управу не као што полиција мисли давас отмемо из њени руку 
него да се свама као са својим великим учитељом поздравимо 
па пошо смо чекали од 5 до 6т сати на ваш полазак па вас 
нема то уђем у управу и запитам једног каплара далије устао 
Пелагић нашта добијем одговор дасте отишли још у три или 
пола четири сата на железницу знајући да у то доба железница 
неиде одма пожурим на ђумрук гди сам нашо много грађана 
који су дошли дасе са вама поздраве но и они вас нису тамо 
затекли висте већ били отишли
одма још успут кад сам се вратијо са ђумрука узео сам 
коферт артију и марку давам онога часа пишем па нисам 
мого јер сам бијо збуњен па још и сада нисам се смиријо
увече вашег поласка добијо сам од алексе васића кројача 2 
динара којевам он дугуво да вам предам па пошто се нисмо 
видели осталоје код мења
дошло је писмо од миљка савића у ком напада банковића и 
пита за вас
васа ђукић осуђен је на 2 године затвора
друге новости нема но аковам буде штогод требало јавите 
писмом давам пошаљемо кроз неколико дана доћићу или ја 
или јован недељковић кројач
Пишите нам како у будуће давам Адресујемо писма јели лично 
вама или преко управника каз завода ако је још онај стари 
управник вистенам причали о њему даје добар па ваљда неће 
задржавати писма којавам будемо шиљали А и мига од наше 
стране молимо да вам свако наше писмо и пошиљке преда
Пелагићу немојте се давати у бригу будите весели ваше је дело 
свето поноситесе њим у затвору као и у слободи и криста су 
мучили пага милијуни славе
Примите нај топлији и нај искренији поздрав
остајем ваш новица филиповић и другови
Ибр. 802
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ХАПШЕЊЕ И СУЂЕЊЕ
Избор

Суду вароши Београда.

Судије у деветнајестом веку ни изкаки обзира немогу 
казнити дух и слободну мисао са којом се слаже већина 
српског народа, оног народа који је земљу својом крвљу 
затопијо за слободу и слободу мисли и писања, стога 
најосудније протестирамо забрану и суђење књига 
«Народња права» и «дужности влада и власти».

                                                                   Мијаило Мирковић
                                                                   са 1500 трнаваца
На основу Члана 15 закона о телеграфу – није се могла примити 
на одправљање-
14 – IV – 890.
Чачак                                                              Дежурни телеграфиста
                                                                            МЗНедић

Ибр. 817

Уредништву «Народне Мисли». Београд

Јаван протест.

Ми доле подписати најосудније протестирамо забрану и 
суђење књига «Народна права и Дужности Влада и власти», 
јер народ не види ничега кажњивог у њима, почем је по закону 
правде кажњиво само клеветање и псовка, а у тим књигама 
тога ничег нема него има обилати низ корисних поука и 
предлога и топла жеља за бољом правдом и срећом Србије и 
целог Српства. У то име изјавите штованом Суду да Пелагића и 
сваког писца таквих књига пусти као праведна а одузете књиге 
и нанешена штета да му се накнади.
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Ово је жеља већине народа и глас истине, слободе и правде, и 
највећег уверења имамо и надамо се да ће Суд како свакад 
тако и сад праведну реч исказати и Пелагић сваке осуде и 
казне ослободити, а његове књиге «Народна права и дужности 
Влада и власти» дозволити да народ купује пошто их сваки радо 
очекује.
Грађани вароши Чачка и околине
11 Априла 1890 год             
у Чачку                             

Рисим М Јовановић
Мијаило Мирковић
Никола ЈовСКостић ?књиг. ср
Сима П. Стефановић ср
Димитрије Тадић с. р
Милосав М Пантић
ср Аперуничић председник рад. под 
обора 
Миладин величковић ср
Јевто Танасијевић с. р.
Чедомир Шолајић кмет с. р.
Јован Милојеић ср ?
Марко васић с. р.
Петар Милановић ср
Тоша Тасић с. р.
Матейа вучетйћ с р
Милан Танасковић
Тихомир Рајић (Бајић)? одборник ср
Милован Миновић  одборник ср
Ненад Нешковић одборник ср
Јаков Николић
 Драгутин Драгићевић, ср

Ибр. 818
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Универзитетска библиотека
«Светозар Марковић»

Васа Пелагић (1838-1899)
каталог изложбе

Главни и одговорни уредник
др Стела Филипи Матутиновић

Аутори изложбе и каталога
др Никола Марковић
Даница Филиповић

Прелом и дизајн
Дивна Милошевић


