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ПРЕДГОВОР ПРИРЕђИВАчА

Читајући Доситеја, сваки пут нас про
жима оно силно одушевљење које је 
покретало овог неуморног просвети
теља с размеђе XVIII и XIX века да све 
што је од људи и живота научио прене
се својим сународницима, који у оно 
време живе под политичким и духов
ним јармом не само Турског царства и 
Аустријског царства, него и сваковрсне 
беде и незнања. И не само њима, и не 
само тада.

Мисао Доситејева и његово искуство 
не односе се само на она олујна време
на пред Француску револуцију и одмах 
после ње, која су, крајем његовог жи
вота, донела велике промене и нашим 
земљама. Све што нас је снашло од До
ситеја до данас показује јасно да нам 
је његова реч за све то време била и ос
тала преко потребна – али да из неког 
разлога Доситеја међу нама није било 
довољно.
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Доситеј нам је увек био потребан. Доси
тејева реч и данас је једнако – не, не једна
ко, већ много, много више! – лепа и добра 
народу нашем, али Доситеја међу нама 
нема ни издалека онолико колико он за
служује. И колико нам треба. Зашто?

Два би се разлога, у најмању руку, мо
гла навести за то. 

Први разлог је језичке природе: иако 
је мисао Димитрија Обрадовића и даље 
савремена, његов језик није. Премда су 
нам, уз мањи или већи напор, морфоло
гија и синтакса његове реченице и даље 
углавном разумљиве, дотле Доситејева 
лексика причињава данашњем читаоцу 
две врсте проблема: с једне стране, неке 
нама познате речи не значе код Доситеја 
исто што и данас (правда у значењу ‘ис
тина‘, злоба у значењу ‘зло‘, свет у зна
чењу ‘савет‘, подобан у значењу ‘сличан‘, 
нарицати у значењу ‘апеловати, позвати 
на суд‘ итд.); неке друге речи сасвим су 
нестале из језика јер су значење које су 
оне носиле преузели неки други облици, 
и просечан читалац их не разуме, (чрез, 
тј. кроз; повседњевње, тј. свакидашње; по
читовати, тј. доликовати; јестество, 
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тј. суштина, основа; необиновен, тј. не
увијен, смео). Неке треће, опет, ако их и 
разумемо, препознајемо као више или 
мање архаичне (полза, словесност, нез
лобив, плотски).

Свеукупно гледано, сасвим је оправ
дано претпоставити да за просечног 
савременог читаоца, а поготово за мла
де, читању све мање вичне и још мање 
склоне, Доситејев текст изазива немали 
број језичких потешкоћа које отежавају 
његово читање и разумевање, и тиме 
обесхрабрују велики број оних који су 
навикли на језички и садржајно лак
ше штиво. За оне којима је данас Доси
теј најпотребнији, језик просветитеља 
је извесно велика препрека за разуме
вање његове мисли.

Како то онда да досад, колико је нама 
познато, није било интегралног штам
паног издања неког његовог дела на са
временом српском језику, не рачунајући 
делимично осавремењенe електронскe 
верзијe Савета, Живота и прикљученија 
или Писма Харалампију младог Дамја
на Павлице? Заправо, зашто их није било 
много? Да ли зато што је Доситејев текст 
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постао недодирљив, у позитивном или 
негативном смислу? Да ли су стручња
ци за књижевност или Доситејев језик 
оценили као немогуће, или неприклад
но, или непотребно да осавремене До
ситеја?

Свакако, овакав задатак јесте у језич
ком смислу тежак, управо због оне сиве 
зоне у којој налазимо лексичке, морфо
лошке и синтаксичке архаизме различи
тог степена, више или мање разумљиве 
различитим врстама читалаца, попут 
многобројних сложеница (благоразум ље, 
благополучије, добродјетељ, утркљиво
поскокљиви). Шта ту променити, а шта 
оставити као стилски допадљив арха
изам, писцу својствен, а читаоцу ра
зумљив? Примера ради, сличан се зада
так поставља и пред оне који би с правом 
желели да језички осавремене Дани
чићев и Вуков превод Библије, а да при 
том сачувају лепоту стила и специфичан 
тон којим одише наш најкоришћенији, 
најлепши и свеукупно најбољи превод 
Светог Писма. Слично томе, можда оса
времењивање Доситеја многима пред
ставља својеврсно светогрђе. 
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Поред свега тога, да се наслутити и 
један други разлог, духовне природе, 
који је, као и језички, значајно могао да 
обесхрабри намере да се Доситеј осавре
мени. Наиме, Доситеј је, премда просве
титељ XVIII века, ипак несумњиво побо
жан; с друге стране, ма колико побожан 
и родољубив био, он није пригрлио нека 
веровања и верске праксе доминантне 
вероисповести свог народа – штавише, 
немало пута их је критиковао. На тај на
чин Доситеја нису потпуно пригрлили 
нити свесрдно препоручивали предс
тавници ниједног од два светоназора 
који од оног доба доминирају у српском 
друштву, култури и политици. С једне 
стране, онај светоназор који је поро
дио просветитељство и све грађанске 
револуције од Америчке и Француске 
наовамо, а који себи приписује етике
ту прометејског хуманизма, углавном 
се у религијском смислу одређује негде 
на скали између атеизма и агности
цизма, при чему у „Великом архитекти 
универзума“ не види библијског Јахвеа. 
Овај светоназор вери, поготово откриве
ној, претпоставља разум, разум људски, 
у који гаји безрезервно поверење.
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С друге стране, онај светоназор који, 
било у богословском било у фолклорном 
облику, Христово хришћанство прила
гођава националном верском иденти
тету, изискивао би од Доситеја да своју 
савест, разум (тај озлоглашени разум!) и 
критички суд подреди суду верских ау
торитета.

Доситеј није прихватио деизам или 
скептицизам који су цветали на герма
нофоним и англофоним факултетима 
с краја XVIII века, а ни ускогруди дог
матизам и слепу покорност верским 
ауторитетима који тада карактеришу 
конфесионално хришћанство традици
оналних цркава. Он је мудро сагледао 
недостатке и једне и друге крајности, 
држећи се опрезно, смирено, али и до
следно савета које му је налагао здрав 
разум, управо зато што је веровао да су 
ти савети израз мудрости самог биб
лијског Бога који проговара човеку и 
преко савести и разума. 

Као такав, Доситеј је од самог по
четка наишао на неразумевање, подо
зрење и одбацивање (свакако не свих!) 
тадашњих верских ауторитета – који су 
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у њему видели гласноговорника неких 
других и другачијих хришћана.

Онај пак други, прометејски светона
зор учинио је много на популарисању 
Доситеја после 1945. године, али је то 
чинио с мером и селективно, у први 
план истичући оне текстове у којима 
Доситејеви хришћански ставови и све
тоназор нису тако отворено изражени – 
и изоставио да осавремени његов текст.

Коначни исход овакве рецепције До
ситеја код једних и других, слева и здес
на, засигурно не би обрадовао Дими
трија Обрадовића, када би му било дано 
да је сагледа. Био би он засигурно жало
стан што једни због предрасуда према 
религији одбацују и самог Бога, а други 
одбацују и глас здравога разума у стра
ху од преиспитивања своје вере и својих 
верских ауторитета.

Не припадајући ни једнима ни други
ма, слободан и савестан, овај трагалац за 
врлином и карактерним савршенством 
представља ретку појаву у свом народу 
и данданас. Сједињујући веру и разум, 
јер верује у разумног Бога који је човеку 
дао разумну веру, Доситеј свим срцем 
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жели да својим речима потакне своје 
сународнике да воле и негују све дивне 
врлине које сачињавају карактерно са
вршенство јер је сигуран да човек кроз 
честиту мисао и делање испуњава Бо
жију вољу и усрећује себе и свој народ.

У Саветима здравога разума, Доситеј 
нас дакле позива да волимо и негујемо 
тзв. припремне врлине – богобојазност, 
„благоразумље“ (разборитост), вредноћу, 
умереност, истрајност и храброст – које 
рађају четири тзв. „делатне“ врлине – 
грађанску послушност (и родољубље), 
разумно доброчинство, захвалност и ве
ликодушност. Зашто? Понајпре зато што 
Доситеј држи да се карактерном рефор
мом појединца може препородити на
род; потом, и више од свега, зато што До
ситеј хришћанин зна да царство небеско 
почиње преображајем карактера човека, 
а не променом друштвеног поретка. 

Врлина у човеку је почетак савршен
ства и слика Божија, и почетак среће 
његове и среће народа коме припада. 
Доситејев живот и реч посвећени су уп
раво томе циљу, а он сам је живи при
мер таквог узвишеног живота.


	Blank Page

