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ПИ  С МО  Х А  РА  ЛА М ПИ  Ј У

ЉУ БЕ ЗНИ ХА РА ЛАМ ПИ ЈЕ,

Здрав ствуј! Хри стос вос кре се!

Не ћу ја че ка ти да про ђу две го ди не за од го во ри ти чло ве ку љу бе зни ку и 
при ја те љу, ка ко но ти не ки оби ча ва ју. Ја бих ти био на мах по при ја ти ју тво је га 
пи сма от пи сао, да ни сам су дио за бо ље че ка ти да про ђе вре ме пла ча и се то
ва ња, вре ме гла да и уви ви ка ња; јед ним сло вом: вре ме ве ли ко га по ста кад 
па суљ цар ству је и ње го ва се стра со чи ви ца; грах и ку пус зе мљом упра вља ју.

Ево вре ме злат но и ве се ло 

Кад нам ни је за бра ње но је ло!

Еван гел ска цар ству је сво бо да,

Зба цив ши ја рам с чло ве че ског ро да!

Да вид про рок у тим па не сви ра.

Нек поп ви ше у три од не ди ра!

Пен ти ко стар, књи га пре ве се ла,

По је Хри ста спа си те ља де ла.

Де ца хле бац у јај ца ума чу 

И с ја гањ ци по тра ви ци ска чу.

Срп ске кће ри мла де, на уда ју,

Цве ће бе ру, вен це спле та ва ју,

Са ру жи цом пр си сво је кра се 

И ве се ле уз ви шу ју гла се 

На по хва лу рим ско га це са ра,

Ау стриј ског дво ра го спо да ра.

Јо си фе Фто ри, ми ли вла дје те љу,
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Сун це све та и бла го дје те љу!

Бла же на мај ка ко ја те ро ди ла,

Све та си са ко ја те до ји ла!

Ми нер ва је, бо ги ња му дро сти,

Про све ти ла твој дух од мла до сти;

Те мис с то бом на пре сто лу се ди,

Из тво јих уста Астре ја бе се ди,

Ко ја по зе мљи дав но с то бом хо ди,

А сад сво је пла не про из во ди.

О, век злат ни! O, слат ка вре ме на

Кад је оп шта љу бов уже же на!

Срећ не смо ми, срећ не кће ри срп ске

И све де вој ке вла шке и ма џар ске:

Не ће мо се ви ше бо јат ма на сти ра,

Нит бож јег од ри ца ти ми ра;

Љу бав чи сту не ће мо га си ти,

Нит је сте ства за ко не га зи ти!

Бла го на ма, ми ће мо бит мај ке

И ра ђа ти Це са ру ју на ке;

За сав род наш ми ће мо г’ мо ли ти,

Са су за ма ње му го во ри ти:

„Све тла кру но, Јо си фе ве ли ки,

Про стри ми лост тво ју на род срп ски!

Обра ти ли це и твој по глед бла ги

На де до ва тво јих на род дра ги,

На Сер би ју бед ну и на Бо сну

Ко је тр пе ра бо ту не сно сну!

Бу ди по до бан не ба го спо да ру,

Ди ко све та, пре све тли Це са ру!

Из ли на свет пре ви со ке да ре,

По дај Бол га ром њи хо ве бо ља ре,

Тво јим Ср бљем ви те зо ве ста ре

И Гре ци ји њеј зи не Пин да ре!“
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Ово сам вре ме че као да ти ве сео ве се лом пи шем, ја вља ју ћи ти да се здра
во на хо дим и мир но жи вим, не има ју ћи ни ка ква по сла с Фру шко гор ци нит са 
Све то гор ци, ка но ти ви та мо. Та ко су те гре си тво ји по сти гли и да ни сам се ја за 
те мо лио, го рим би пу тем про шао не го ти. Знаш ли ка ко си са мном упра вио 
кад но про ђох по след њи пут пре ко Тре ста? „Иди у Ве не ци ју, пак се опет вра ти, 
пак ће мо та ко и она ко ура ди ти.“ Ја ти ве ро вах све, од точ ке до точ ке – ко не би 
Ср би ну ве ро вао? Пак ти одох ше та ти се по гра ду на во ди, пак ти по хар чих све 
што има дох, пак ти се вра тих го, наг као ма ли прст, с пу ном ке сом на де жде. По
сле шта је би ло знаш, ни је по тре ба да ти по ве дам. И да сре ћа не до не се го спо
ди на Вар ла а ма, про шао бих куд ни сам ми слио. Ето ти твој по сао! Пак хо ћеш да 
ти бо љи по сле ме не до ђе. Ај, ај, мој Хор ва ћа ни не, ви диш ли што про ми сал не ба 
чи ни! По сла ти та ко га ко ји ће ти ха ка до ћи! И опет ти ка жем: да ни сам се ја за те 
мо лио, го ре би про шао. Но, гле дај те ми по шљи за мо је мо ли тве је дан са лан дар 
но ва ца; знаш до бро да су мо ли тве за нов це. Ако ли пре не бре жеш, те шко те би! 
Окре ну ћу треб ник на о па ко, од мо ли ћу се, да ћу ти је дан ка тра му наћ и ана те му, 
пак ће ти до ћи је дан про и гу ман и два за кле та стар ца на врат, те ћеш огра ји са ти 
ка ко ни је дан мај чин син.

Да јем ти на зна ње, дру же мој, да сам пре шао из Ха ле у Лај псик за слу
ша ти и ов де што уче ни љу ди го во ре, гди на ме ра вам пре би ва ти нај ма ње јед ну 
го ди ну и ми слим, с по мо ћу бо га и ко јег до брог Ср би на, да ти на штам пу с гра
ждан ски ми сло ва ми на наш про сти срп ски је зик јед ну књи гу, ко ја ће се зва ти 
Со вјети здра ва го ра зу ма, на пол зу мо је га ро да, да ми ни је за лу ду му ка и то ли ко 
пу то ва ње. Мо ја ће књи га на пи са на би ти чи сто срп ски, ка ко год и ово пи смо, да 
је мо гу раз у ме ти сви срп ски си но ви и кће ри од Цр не Го ре до Сме де ре ва и до 
Ба на та.

Ја до бит ка од мо је књи ге ни ка ква не иштем, са мо да се хо ће то ли ко но
ва ца на ћи да ти по граф пла ћен бу де. Он до сад ни је ни ка кву срп ску књи гу на 
штам пу из дао, за то сум ња ва се пред у зе ти је на свој тро шак, не зна ју ћи ка кву 
ће сре ћу књи га има ти. Уздам се да ће се на ћи ко ји сво је му ро ду до бра же ла тељ, 
Са рај ли ја и Тре би ња нин, Но во са ђа нин и Осе ча нин, да по шље ов де ти по гра фу 
по не ко ли ко ду ка та за да ти му др зно ве ни је и по ка за ти му да се на хо де љу ди 
ко ји же ле што до бро срп ски на штам пи ви ди ти. А ко што дậ, не ће ште то ва ти 
јер ће при ми ти то ли ко књи га ко ли ко из но си су ма ко ју по ло жи. Ја, уве ра ва ју ћи 
да ће књи га мо ја би ти ве сма по ле зна, не ми слим у том се бе хва ли ти, но оне 
љу де од ко јих сам што до бро на у чио, из ко јих пре му дрих књи га фран цу ских, 
не мец ких и та ли јан ских нај леп ше ми сли као цве ће из би ра ти на ме ра вам и на 
наш оп шти је зик из да ти. Ну дер оба зри се, не би ли и ту ко га на шао ко ји би из
во лио со општ ник оп ште по ле зно га де ла би ти – ка жи му да што је год Ср ба ља, 
од Адри ја ти че ско га мо ра до ре ке Ду на ва, сви ће га по хва ли ти. Слат ка је уте ха 
на да ти се да ће ду на ша име на жи ви ти и ми ла на ше му ро ду би ти за до бро ко је 
смо му учи ни ли до оних са мих да ле ких вре ме на кад се на ше ко сти у прах обра
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те. По мно го хи ља да го ди на срп ска ће ју ност нас по ми ња ти и на ша ће па мет 
по след њим ро до вом ми ла и дра га би ти.

Не ка са мо окре не мо је дан по глед на на ро де про све ште не це ле Евро пе. У 
са да шњем ве ку сви се на ро ди си ле свој ди ја лект у со вр шен ство до ве сти – де
ло ве сма по ле зно, бу ду ћи да кад уче ни љу ди ми сли сво је на оп ште му це ло га 
на ро да је зи ку пи шу, он да про све ште ни је ра зу ма и свет уче ни ја не оста је са мо 
при они ма ко ји раз у ме ва ју ста ри књи жев ни је зик, но про сти ре се и до сти же и 
до се ља на, пре по да ва ју ћи се нај про сти је му на ро ду и чо ба ном, са мо ако зна ду 
чи та ти. А ко ли ко је ла сно на свом је зи ку на у чи ти чи та ти! Ко ме ли не ће се ми ли
ти ма ло тру да пред у зе ти за на у чи ти чи та ти, чи та ју ћи што па мет но и ра зум но 
и вр ло ла сно раз у ме ва ју ћи оно што чи та? Знам да ми мо же ко про тив ре ћи да 
ако поч не мо на про стом ди ја лек ту пи са ти, ста ри ће се је зик у не мар ност до ве
сти, пак мало помало из гу би ти. Од го ва рам. Ко ја је на ми ко рист од јед ног је зи
ка ко је га у це лом на ро ду од де сет хи ља да је два је дан ка ко ва ља раз у ме и ко ји 
је туђ ма те ри мо јеј и се страм? Нек на у че! То је ла сно ре ћи, али ни је учи ни ти. 
Ко ли ко је оних ко ји има ду вре ме и спо соб за на у чи ти ста ри књи жев ни је зик? 
Вр ло ма ло! А оп шти про сти ди ја лект сви зна ду, и на ње му сви ко ји са мо зна ду 
чи та ти, мо гу ра зум свој про све ти ти, ср це по бољ ша ти и на ра ве укра си ти. Је зик 
има сво ју це ну од пол зе ко ју узро ку је. А ко ји мо же ви ше пол зо ва ти не го оп шти, 
це ло га на ро да је зик?

Фран цу зи и Ита ли јан ци ни су се бо ја ли да ће ла тин ски је зик про па сти ако 
они поч ну на сво ји је зи ци пи са ти, ка ко и ни је про пао. Не ће ни наш ста ри про
па сти, за што уче ни љу ди у на ро ду всег да ће га зна ти и с по мо ћу ста ро га но ви 
ће се од дан до дан у бо ље со сто ја ни је при во ди ти. Мо ска љи све сво је нај бо ље 
књи ге на свом ди ја лек ту с гра ждан ским сло вам штам па ју.

Са мо про сто та и глу пост за до во ља ва се всег да при ста рин ском оста ти. 
За што је дру го бог дао чо ве ку ра зум, ра су жде ни је и сло бод ну во љу не го да 
мо же ра су ди ти, рас по зна ти и иза бра ти оно што је бо ље? А шта је дру го бо ље, 
не го оно што је по ле зни је? Што год не при но си ка ко ву ли бо пол зу не има ни ка
кве до бро те у се би. За што би се да кле ми Ср бљи сум ња ва ли у та ко вом и то ли
ко по ле зном и по хва ле до стој ном де лу про чим слав ним на ро дом сле до ва ти? 
Ни је ма ња част све та у ко јеј се сла ве но срп ски је зик упо тре бља ва, не го зе мља 
фран цу ска или ти ин гле ска, ис кљу чив ши вр ло ма лу раз лич ност ко ја се на хо
ди у из го ва ра њу ко је се слу ча ва и сви ма дру гим је зи ком. Ко не зна да жи те љи 
чр но гор ски, дал мат ски, хер це гов ски, бо сан ски, сер виј ски, хор ват ски (кро мје 
мужậ), сла во ниј ски, срем ски, бач ки и ба нат ски (осим Вла ха) јед ним истим је зи
ком го во ре?

Го во ре ћи за на ро де ко ји у овим кра љев ствам и про вин ци јам жи ву раз у
ме вам ко ли ко грч ке цр кве, то ли ко и ла тин ске сље до ва те ље, не ис кљу ча ва ју ћи 
ни са ме Тур ке Бо шња ке и Хер це гов це, бу ду ћи да за кон и ве ра мо же се про ме
ни ти, а род и је зик ни ка да. Бо шњак и Хер це го вац Тур чин он се Тур чин по за ко
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ну зо ве, а по ро ду и по је зи ку, ка ко су год би ли ње го ви чу кун де до ви, та ко ће 
би ти и ње го ви по след њи уну ци: Бо шња ци и Хер це гов ци, до год бог свет др жи. 
Они се зо ву Тур ци док Тур ци том зе мљом вла да ју, а ка ко се пра ви Тур ци вра те у 
свој ви ла јет от ку да су про из и шли, Бо шња ци ће оста ти Бо шња ци и би ће што су 
њи хо ви ста ри би ли. За сав, да кле, срп ски род ја ћу пре во ди ти слав них и пре му
дрих љу ди ми сли и со вје те, же ле ћи да се сви пол зу ју.

Мо ја ће књи га би ти за сва ко га ко ји раз у ме ва наш је зик и ко с чи стим и 
пра вим ср цем же ли ум свој про све ти ти и на ра ве по бољ ша ти. Не ћу ни ма ло гле
да ти ко је ко га за ко на и ве ре, ни ти се то гле да у да на шњем ве ку про све ште ном. 
По за ко ну и по ве ри сви би љу ди мо гли до бри би ти. Сви су за ко ни осно ва ти 
на за ко ну је сте ства. Ни је дан за кон на све ту не ве ли: чи ни зло и бу ди не пра
ве дан, но на про тив сви, што их је гођ, од стра не бож је на ла жу и за по ве да ју: 
ни ком ни ка ква зла не тво ри ти, до бро тво ри ти и љу би ти прав ду. Бог је са ма 
веч на до бро та и прав да; што год ни је до бро и пра вед но – ни је од бо га. А за што, 
да кле, у сва ком за ко ну има злих и не пра вед них љу ди? Ни је то му за кон узрок 
не го не ра зу ми је, сле по та ума, по ква ре но, па ко сно и зло ср це и пре ко ме ре љу
бов к са мом се би. Ово су из во ри из ко јих из ви ру све стра сти ко је уз не ми ра ва ју 
род че ло ве че ски и ко је чи не да чо век на чо ве ка мр зи, је дан дру го га ху ли, го ни, 
удру ча ва, озло бља ва, про кли ње, у веч ну му ку ши ље и вра гу пре да је, а што је 
нај го ре, под име ном ве ре и за ко на, пре вра ћа ју ћи и тол ма че ћи за кон свој по 
зло би и по стра сти ср ца сво га.

Кад ће не ста ти мр же ње и вра жба на зе мљи? Кад ће ср це на ше до ћи у сво ју 
при род ну до бро ту да у ли цу сва ког се би по доб ног чло ве ка по зна бра та сво га, 
нит ми сле ћи ни ти пи та ју ћи ко је је ве ре и за ко на – оне у ко јеј га је бог из во лио 
да се ро ди, као и ти у тво јој? Ко је је ве ре? Оне ко је би и ти био да си се у ис тој 
ро дио, ако би по штен чо век био. С чи јом во љом и до пу ште њем љу ди се пло де 
и ра ђа ју, ра сту, жи ву и сла до сти ово га све та ужи ва ју у сва ком ро ду и пле ме ну, 
у сва кој ве ри и за ко ну? С бож јом. Да кле, шта би ми хо те ли – да смо па мет ни ји 
и бо љи од бо га? Оно што бог до пу шта и хо ће, то ми не ће мо! O, на ше де тињ ске 
па ме ти! Бра ћо, љу ди, по знај мо је дан пут на шу не прав ду! Ка ко мо же мо ми из
и ски ва ти од дру гих оно исто ко је кад би дру ги од нас из и ски ва ли, ве ли ка би 
нам се не прав да чи ни ла! По знај мо је дан пут сву си лу ових ре чи – про сте су и 
бла же не и не тре бу ју ни ка ква тол ма че ња – што год хо ће те да вам чи не дру ги 
љу ди, чи ни те и ви то њи ма. А шта би ми ра ди да нам дру ги чи не? Да нас пу шта ју 
с ми ром жи ви ти у на шем за ко ну, да нам не чи не ни ка ква зла, да нам опра шта ју 
на ше сла бо сти и по гре шке, да нас љу бе и по шту ју и да нам по мог ну у по тре би 
на шој. То исто и ми смо ду жни сви ма људ ма на све ту. Ово је сав за кон и про ро
ци. Сва ка на у ка ко ја је овој про тив на уз не ми ру је љу де, узро ку је вра жбу и сва ко 
зло – сље до ва тел но, ни је од бо га. За то, да кле, ја ћу пи са ти за ум, за ср це и за 
на ра ви чло ве че ске, за бра ћу Ср бље, ко је га су год они за ко на и ве ре.
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Ја сам ис ку ством по знао же љу, љу бов, уср ди је и ре зност го спо да ра Но во
са ђа на и Осе ча на, и у Дал ма ци ји, Са рај ли ја и Хер це го ва ца, ка ко го ре ћим ср цем 
же ле на у ку сво јој де ци; ниг ди ни сам био гди ни су ме же ли ли и уста вља ли. Ка ко 
бих ја, да кле, мо гао од го во ри ти на љу бов и при ја зност мо је га љу бе зно га ро
да, раз вје тру де ћи се, ко ли ко мо гу, за про све ште ни је ју но сти? А то што же лим 
ни ка ко бо ље не мо гу учи ни ти не го пре во де ћи на наш је зик злат не и пре кра
сне ми сли уче них љу ди и та ко вим спо со бом и ро ди те ље у њи хо вом бла гом 
на мје ре ни ју укре пља ва ју ћи, и у ср цам мла до сти срп ске не бе сни и бо же стве ни 
огањ ка уче ни ју и к до бро дје те љи воз жи га ва ју ћи, и свет ра зу ма чак до про стих 
се ља на и до са мих па стир ских ко ли ба ра ши ру ју ћи. У са да шње срећ но вре ме 
зра ци уче ни ја и фи ло со фи је до та тар ских гра ни ца до се жу.

Не мо гу пре му ча ти ов де ве ли ко ста ра ње бла го род них бо ља ра мол дав
ских за вос пи та ни је и на у ку њи хо ве де це: не и ма сад мла дић у Ја шу ко ји не 
зна, осим свог је зи ка, је лин ски и фран цу ски, мно ги ла тин ски и та ли јан ски. Над 
сви ма оба че веч не сла ве и по хва ле до стој ни љу бо уч њеј ши и пре и зр јад њеј ши 
го спо дин Ле он Ћи у ка, епи скоп ро ман ски у Мол да ви ји, ко је га уср ди је к на у ци 
и љу бов к оте че ству ни је мо гу ће до вољ но опи са ти. На дру гом ме сту не ћу из
о ста ви ти при ли ку за опи са ти на ши ре ово га слав но га му жа; ов де са мо то ли ко 
на зна чу јем да је он, епи ско пом бу ду ћи, фран цу ски је зик из у чио, пре и зр јад ну 
би бли о те ку с мно гим тро шком са ста вио, раз лич не књи ге на свој је зик пре ве
сти дао и сад на ме ра ва Ок сен стер на „Те а тр по ли ти че ски“ и „Те ле ма ха“ с сво јим 
ижди ве ни јем на штам пу из да ти и свом оте че ству по кло ни ти.

Ево ти, бра те, мо је на мје ре ни је у Лај пси ку! На мах ћу пред у зе ти де ло, ко ли
ко ми до пу сти мо ја на у ка, бу ду ћи да у ко ле ги је не пре ста јем хо ди ти. Ти гле дај 
те рас по шљи не ко ли ко од ових пи са ма ко је ку да. Вре ме ће ме на у чи ти је сам ли 
се у мо јеј на де жди пре ва рио. Ако ли и то бу де, не ћу се упла ши ти, ни ти ћу оно 
што је с мо је стра не мо гу ће из о ста ви ти. Ме ни ће пре ко ме ре пла ће но би ти кад 
ко год од мо га ро да рек не кад на да мном зе ле на тра ва на ра сти: „Ов де ле же ње
го ве срп ске ко сти! Он је љу био свој род! Веч на му па мет!“

В про чем, ти ми здрав бу ди, љу бе зни Хор ва ћа ни не! По здра ви ми с „Хри
стос вос кре се“ го спо да ре Вој но ви ће, Ри зни ће и Кур то ви ћа, и про че Са рај ли је 
и Мо ста ра не.

У Лај пси ку, на 1783.
апри ла, 13.
Твој брат и слу га,
До си теј Об ра до вич
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ЖИ ВОТ И ПРИ КЉУ ЧЕ НИ ЈА
ДИ МИ ТРИ ЈА ОБ РА ДО ВИ ЧА, 

НА РЕ ЧЕ НО ГА У КА ЛУ ЂЕР СТВУ ДО СИ ТЕ ЈА 
ЊИМ ИСТИМ СПИ САТ И ИЗ ДАТ

I–II
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I

(Прва част)

ПРЕ ДИ СЛО ВИ ЈЕ

Слат ка је ствар и пу на без лоб не за ба ве и утје ше ни ја спо ми ња ти се сво јих 
про ша стих вре ме на од са мо га не зло би во га де тињ ства и ве се ле мла до сти до 
му же ског во зра ста и зре ле ста ро сти. Про ли ва ју очи мо је слат ко ср деч не су зе 
при по знан ства и бла го дар но сти кад год раз ми шља вам ве ли ку ми лост не бе
сног про ми сла. У ко ли ким не во љам ми је по мо гла, од ко ли ких бјед ство ва ни ја 
и на па стеј из ба ви ла и ко ли ко крат мо је со вје те и на мје ре ни ја, ко ја би ми за 
мо је не ра зу ми је и не ра су ди је штет на и па губ на би ла, на до бро обра ти ла и ка
ко ча до љу би ва ма ти, за ру ку во де ћи, к до бром кон цу до ве ла! Љу бов дру штва 
и при ја тељ ства – слат ка ствар, слат ко име, слат ко спо ми ња ње! Чи ни ми се да 
сла дост рај ска до вољ на би ми би ла, та ко ва и то ли ка бу ду ћи, то ли ка је мо је му 
ср цу уте ха и ра дост кад год по ми њем ср деч ну љу бов и при ја тељ ство мо јих 
љу бе зни ка и љу бе зни ца, бла го дје те ља и бла го дје тељ ни ца. Мо је исте сла бо
сти и по гре шке, прем да их се сти дим, и од ко јих ни до да нас ни сам се из ба вио, 
пол зу ју ме кад их по ми њем, по ма жу ћи ми да се ис пра вљам ко ли ко је мо гу ће, 
да ни ско и сми ре но о се би ми слим, и да дру ге, ме ни по до бо сла бе, љу де тр пим 
и сно сим.

Вре ме мла до сти, у ком крв на ша ври и ми сли не пре ста но ле те, не до пу ни 
нам до ста по сто јан ства да се са ми са со бом за ба вља мо и да од се бе да ле ко не 
од ла зи мо. Злат ни со вјет: „По знај се бе!“, вр ло се ка сно при ма.

Три де сет и осам мо јих про ша стих го ди на на по ми њу ме да је под не мо је га 
жи во та пре ми ну ло и да се к ве че ру при бли жа вам.

Сад по зна јем да чло век у мла до сти, не об зи ру ћи се ни ма ло на сво је не
до стат ке и не со вр шен ства, же ли са мо и го во ри: „Ка мо сре ћа да су на ши ста ри 
па мет ни ји би ли!“ У три де сет го ди на во зра ста по чи ње сум ња ти да ни је ни сам 
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до ста па ме тан био. Око че тр де сет го ди на не дво ји ви ше; ви ди да ни је нај па
мет ни ји био, оба че на ме ра ва и на да се да ће се ис пра ви ти, док и ста рост до ђе. 
Што ће мо сад? Ни шта, на пут, на пут! Јед но нам оста је же ли ти, сир јеч, да на ша 
де ца и уну ци бо љи и па мет ни ји бу ду.

Мо ја крв, ко ја, бла го да ре ни је бо гу, по чи ње уто ља ва ти се и уми ра ва ти, не 
ва ра ме ви ше с су јет ни ма на де жда ма, ни ти ме чи ни зи да ти по во зду ху гра до
ве; оста вља ми мо је злат но вре ме што ми јо ште оста је у мо ју власт и пре да је 
ме не ме ни са мо му. По чи њем мало помало оди са ти, из ба вља ју ћи се мла до сти 
ка ко мно го вол ну је мо га и сви ре по га мо ра. Сад ми до ла зи на па мет бо же стве
ни со вјет пре му дро га Пи та го ра да се к се би вра тим, да у се бе до ђем, и да раз
ми слим от куд сам на ови свет до шао, што сам у ње му чи нио, и куд ми слим 
по ћи. Ово ми је сад мо је нај ми ли је упра жње ни је и нај дра жи по сао – или раз
го во ре уче них љу ди слу шам, или пре му дро на пи са не књи ге чи там, или ује ди
њен у ком без мол вном ме сту хо дам; о том ми слим, о том се упра жња вам и то 
уз ди шу ћи, се бе пи там: от куд сам на ови свет до шао, шта сам у ње му чи нио и 
куд ћу из ње га по ћи?

Ово, да кле, раз ми шља ва ју ћи, рад бих да ни сам са свим на све ту не по ле
зан био. Рад бих што год по сле ме не оста ви ти с чим ће се ко год од мо га ро да 
пол зо ва ти. Рад бих са свим ср цем на у ку и про све ште ни је ра зу ма, ко је сам од 
мла до сти мо је же лио и тра жио, срп ској ју но сти пре по ру чи ти, и та ко срп ске 
кће ри пр си ма ко је су ме одо ји ле, ако не ко ли ко бих рад, ба рем ко ли ко мо гу 
бла го да ран ја ви ти се. За то на ме ра вам раз лич не слу ча је, ко ји су ми се у вре ме 
два де сет и пет го ди на мо је га стран ство ва ња до го ди ли, на пи са не оста ви ти. Уз
дам се, опи су ју ћи раз не оби ча је на ро да и љу ди с ко ји ма сам жи вио, да ћу мо је 
чи та те ље пол зо ва ти. До бре оби ча је по хва љу ју ћи, ра ди ћу и сва ком пре по ру
чи ти; а зле по ху ђа ва ју ћи, у омра зу до ве сти.

Вос пи та ни је мла до сти – ствар нај ну жни ја и нај по ле зни ја чло ве ку на све
ту, бу ду ћи да од ње за ви си сва на ша до бро та или ти зло ћа, сле до ва тељ но и 
сва сре ћа или ти не сре ћа, ко ли ко те ле сна то ли ко и ду шев на; за ко је ро ди те љи 
(о, ро ди те љи, слат ко и све то име) нај ви ше ва ља да се ста ра ју да до бро вос
пи та ни је ча дом сво јим да ду, да их не раз ма жу ју, да их не ква ре, да их од злих 
ћу ди од ко лев ке и од мај чи не си се од у ча ва ју. Де те раз ма же но ла сно би ва ћу
до ви то, из шта се ра ђа са мо вољ ство, твр до глав ство, упор ност, не по кор ност, 
су јет но ви со ко у ми је и лу да гор дост и про че зло бе ко је узро ку ју сву не сре ћу 
чо ве ко ву чрез све вре ме жи во та ње го ва; од ко јих злих обик но ве ња ва ља да 
их чу ва ју од де тињ ства. Њи хо ва мла да те ле са у здра вљу да са др жа ва ју – на 
здра вој мла до сти осно ва та је здра ва ста рост – да им не да ју ко је ка ква је ла 
слат ка и мај стор ски зго то вље на, кон фе те и во ћа не до зре ла. Њи хо во мла до 
ср це к чло ве ко љу би ју и к до брим на ра вом мало помало да окре ћу; њи хов ум 
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и ра зум, ка ко поч ну ми сли ти и ра су жда ва ти, да про све шта ва ју, од су је ве ри ја 
и ко је ка квих лу дих пла ше ња чу ва ју ћи их. О, ко ли ке сла бо сти и бо ле сти ума 
пла ше ња де це узро ку је! А сврх све га, њи хо во мла до ср це љу бо ви ју прав де, 
исти не, по ште но га ми сле ња и му дро ва ња ка ко слат ким ма тер њим мле ком да 
на по ја ва ју; зло на рав не, строп ти ве и зло го вор љи ве слу ге и слу шки ње и сва ко 
зло дру штво од њих да уда ља ва ју. Но, о овој ма те ри ји го во ри ће се на дру гом 
ме сту ви ше, ов де то ли ко ја вљам да у овом мо јем спи са ни ју бла гим и ми лим 
ро ди те љем у вос пи та ни ју њи хо ве де це же ли ћу по мо ћи.

Ова ма те ри ја, бу ду ћи нај по треб ни ја и нај по ле зни ја чло ве че ском ро ду, 
она ће би ти и нај о со би ти је на ме ре ни је ово га мо је га пи са ња. По знао сам ис ку
ством, на хо де ћи се од мла до сти мо је у ра зним оп сто ја тељ ствам, шта је по ле
зно, шта ли је вред но би ло мо јеј мла до сти. С раз лич ни на ро ди жи ве ћи, ви дио 
сам ка ко сво ју де цу вос пи та ва ју, и ка ко ва сле до ва ња раз лич на вос пи та ни ја 
има ду; при том и књи ге уче них љу ди, ко ји су о овој ма те ри ји пи са ли, чи тао 
сам. Гди сам год жи вио имао сам под мо јим упра вље ни јем раз лич ну бо га тих и 
си ро ма ха ро ди те ља де цу, гра ђан ску и се љан ску. У Дал ма ци ји, у Чр ној Го ри, у 
Бе чу и у Мол да ви ји по знао сам де чи на свој ства, на ра ви и сва ко ја ке ћу ди. За то 
при сва кој при ли ци не ћу из о ста ви ти, да ју ћи при стој на пра ви ла, ка ко с де цом 
ва ља упра вља ти да бу ду с вре ме ном до бро на рав ни и по ште ни љу ди, ро ди
те љем по кор ни и по слу шни, људ ма с ко ји ма жи ву ми ли и дра ги, оте че ству и 
са ми се би по ле зни и бла го по треб ни.

У свем овом спи са ни ју, при сва ком оп сто ја тељ ству, при ла га ћу и при до
да ва ти на ра во у чи тел на на зна ме но ва ни ја и по ле зне ка упра вље ни ју жи ти ја 
со вје те и на ста вље ни ја, ко је сам од уче них љу ди на у чио и из по ле зних књи га 
по чер пао; ни ти ћу би ти ја, но пол за бли жње га мо га пр во и на чал но на мје ре
ни је ове књи ге. А што бу дем и о се би го во ри ти, не бо јим се да ми се не ће ве
ро ва ти, јер ћу има ти пре мно го узро ка са мо га се бе осу ђа ва ти и по ху ђа ва ти, 
а ве сма ма ло или ни ма ло хва ли ти. При сва кој вр сти и ре чи ово га спи са ни ја 
сма тра ћу се бе ка ко пред все ви де ћим бож јим оком; са му ћу исти ну љу би ти, о 
њој ћу се ста ра ти, њу ћу с то плим и чи стим ср цем же ли ти и тра жи ти. Зна ју ћи 
не сум ње но да сва на ша го во ре ња и де ла, а на вла сти то она ко ја се на штам пу 
из да ју и по след њим ро до вом пре да ју, веч на сле до ва ња има ду, не ћу ни ма ло 
се бе за бо ра ви ти; чу ва ћу се сва ко га при стра сти ја и ли це ме ри ја, а осо би то са
мо љу би ја. Прав ду и исти ну ра ди ћу всег да пред очи ма има ти.

На у ка и по зна ње љу ди ни је ни ти ма ле на ни ти ма ло по треб на ствар чло
ве ку на све ту. О овом по слу мо же се ре ћи ка ко год и о вос пи та ни ју, сир јеч, да 
о ње му за ви си све на ше бла го по лу чи је у це лом те че ни ју жи во та. С ким чло век 
нај ви ше жи ви и с ким има нај ве ће по сла ов де на зе мљи не го с по доб ни ма 
се би људ ма? А ка ко ће мо је дан с дру гим пре би ва ти ако је дан дру го га не по
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зна мо? Ла шње је жи ви ти с јед ним на ро дом ко је га је зик не зна мо, прем да и 
то ни је ма ле на му ка, не го про во ди ти све сво је жи вље ње с људ ма ко јих свој
ства, на ра ве и ћу ди не по зна је мо. И за и сто из то га се по ви шој ча сти ра ђа ју: 
не сло га, не мир, мр же ње, вра жба и сва ђа, по не же не по зна је мо ка ко ва ља ни 
са ми се бе ни дру ге. По зна ти се бе, по зна ти љу де, њи хо ве на ра ви и нај по та је ни
ја скло ње ни ја и при стра сти ја њи хо вог ср ца, из ко јих про из ни чу и про ис хо де 
сва њи хо ва на ме ре ни ја, дви же ни ја и де ла, о том су се тру ди ли нај ве ћи љу ди, 
и до да нас о то ме се упра жња ва ју и ста ра ју ве ли ки фи ло со фи. Бу ду ћи, да кле, 
да ме је про ми сал не ба опре де лио да про ве дем жи вот мој с ра зни на ро ди, с 
људ ма и с же на ма, с бо га ти и си ро ма си, с уче ни и про сти, с цр ков ни и мир ски, 
с ко ји ма ни сам тр го вао, ку по вао ни про да вао, сва је мо ја ста рост би ла по зна
ти ка кви су љу ди, и из ко јих узро ка би ва ју та ки или дру го ја чи; ка кви би ва ља ло 
да бу ду, и чрез ко ја сред стви ја мо гли би та ки по ста ти. При том, бу ду ћи да ка кви 
смо год, мо ра мо је дан с дру гим жи вот про во ди ти, ка ко ва ља, да кле, да по сту
па мо и да се оп хо ди мо да ни смо је дан дру гом те гот ни, до сад ни и вре до ви ти? 
Ка ко мо же мо друг дру гу уго ди ти, ти хо, мир но и љу бе зно из ме ђу се бе жи во ва
ти и дне жи ти ја на ше га, ко ли ко је мо гу ће, об лек ча ти и усла ди ти, по та шти ћу се 
из ја сни ти.

Што се ка са по знан ства се бе, прав да да је вр ло муч на ствар, бу ду ћи да 
ко ли ко не вје же ство, то ли ко и мно го ви ше са мо љу би је за тва ра ју нам очи и не 
да ду нам гле да ти се бе с ру жне стра не. Но, ако је што до бра у на ми, то нам је 
ми ло гле да ти, то до бро ви ди мо и то ме се чу ди мо; а што нам ни је ми ло ви ди ти, 
то за ле ђа ме ће мо и до бро са кри ва мо. Но, и у овом мо је сла бо сти, мо је по
гре шке и бу да ла шти не да ле су ми на ко нац по зна ти да сам слаб и не ра зу ман. 
А сврх све га све та на у ка, бож ји дар, не бе сни свет, на у ка и књи ге пре му дрих и 
про све ште них љу ди, уче них љу ди, исти них бла го дје те ља че ло ве че ско га ро
да, да ле су ми спо соб про ћи и до стиг ну ти до нај по та је ни јих за пле та ка ср ца 
мо је га, про све ти ле су ме и да ле су ми ви ше по знан ства не го што бих мо гао 
при до би ти ис ку ством хи ља ду го ди шње га жи вље ња на зе мљи. Ову ћу, да кле, 
ко ли ко муч ни ју то ли ко по треб ни ју, ма те ри ју као на ни ша ну има ти у свем мо
јем пи са њу.

По сле пол зе и за ба ве ко ју же лим ко ме год од мо је га ро да узро ко ва ти, 
не ис ка за но уте ше ни је и не из ре че ну ра дост чув ство ва ћу, има ју ћи при ли ку 
за спо ми ња ти и по знан ству по след њих ро до ва пре да ти име на мо јих при ја
те ља, љу бе зни ка и бла го дје те ља. Не мо гу ћи ина че во зо твет ство ва ти њи хо
вој слат кој љу ба ви, об лек ча ћу пр си мо је ја вив ши све ту мо је при по знан ство и 
бла го дар ност к њи ма; спо ми ња ћу се њих и љу би ћу их док год жи ви ду ша мо ја, 
сир јеч до ве ка, и не ћу пре ста ти же ли ти да ми ло сти ви бог учи ни веч но на гра
жде ни је њи хо вој до бро ти. Пре по ру чи ћу спо ми ња њу и бла го дар но сти на ших 
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уну ка име на до брих и ми ло сти вих бла го дје те ља ко ји из во ле по мо ћи да из дам 
на штам пу ка ко ову књи гу та ко и што дру го ко је на ме ра вам из по ле зних књи
га пре во ди ти. Да сам ка дар сав тро шак сам учи ни ти, чи ни ми се да ни ко не би 
био ве се ли ји и срећ ни ји од ме не.

Да ћу по вод и при клад во зљу бље ној ју но сти срп ској, ко ју про ми сал не ба 
спо до би све том уче ни ја оси ја ти и про све ти ти, да на свој је зик пре во де, са
ста вља ју и на штам пу што из да ју, да се по ста ра ју за ма те ре сво је и се стре, за 
су пру ге и кће ри, пре во де ћи им из бра не књи ге уче них на ро да, да ју ћи им на 
ови на чин бла го по треб ну за ба ву, укра ша ва ју ћи њи хо ве на ра ви, про све шта
ва ју ћи њи хов ум и обла го ро ђа ва ју ћи њи хо во ср це исти ним бла го род ством 
до бро дје те љи и про све ште ни ја ра зу ма. Не ка се по та ште и по хи те до ве сти у 
свој род злат но и бла го по луч но вре ме кад ће срп ске кће ри и су пру ге чи та ти 
„Па ме лу“, „Те ле ма ха“, по ве сти Мар мон те ло ве и про че ови ма по доб не књи ге 
на свом про стом ди ја лек ту. И ка ко пр ве вос пи та тељ ни це и на ста ви тељ ни це 
ча да сво јих, про све ште не бу ду ћи, са ме ће по ла га ти пр во осно ва ни је њи хо вог 
до брог вос пи та ни ја, на па ја ва ју ћи их ра зу мом и до бро дје те љи ју за јед но с мле
ком пр си ју сво јих.

Ја, ко ли ко сам мо гао по зна ти љу де, по ви шој ча сти по знао сам их до бре 
и, ако гди по гре ша ва ју или чи не ћи оно што не би ва ља ло, или из о ста вља ју ћи 
оно што би ва ља ло, у том по гре ша ва ју или из при род не че ло ве че ско му је сте
ству сла бо сти, или из не зна ња и не ра су ди ја, ми сле ћи и су де ћи сврх ства ри 
не пра во. Вр ло је ма ло та ких љу ди ко ји са мо из зло ће ср ца и с на мје ре ни јем 
чи не зло са мо за што им је зло ми ло. Са свим тим, мо је на мје ре ни је бу ду ћи 
ис пра вље ни је на ра ва и оби ча ја, до бре хва ле ћи, а зле по ху жда ва ју ћи, уздам 
се да ми се не ће за зло при ми ти об ли че ни је зло у по тре бље ни ја че ло ве че ских. 
Ни ко не мо же се ис пра ви ти не зна ју ћи у че му и ка ко по гре ша ва – а ко се мо
же по хва ли ти да је без сла бо сти и по гре шке? Да кле, ми не мо же мо ни је дан 
дан у ми ру, по ко ју и љу ба ви је дан с дру гим жи ви ти, не пре зи ру ћи, не тр пе ћи 
и не пра шта ју ћи је дан дру го га по гре шке; оба че, ако би се свак са сво је стра не 
ста рао за по зна ти сво је не до стат ке и за ис пра вља ти се, мно го би ма ње по гре
ша ва ли и, сле до ва тељ но, мно го би мир ни ји и ве се ли ји наш оп ште дру же ски 
жи вот био. За то мо лим не ка ми се не при ми за осу жде ни је на ро да, чи на и ли
ца осу жде ни је злих оби ча ја и зло у по тре бље ни ја.

Ме ни су љу ди сва ко га на ро да и чи на мло го до бра учи ни ли, а зла ни ма ло 
или вр ло ма ло; ја неј мам ни ка ква узро ка с мо је стра не на њих ту жи ти се. Ако 
ли гди бу дем то чи ни ти, за и сто не ћу ра ди ме не но пол зе ра ди мо јих чи та те ља, 
да ако ко што та ко во при се би по зна, да се ис пра ви. Ме ни је жао да љу ди, ко
ји не ми сле, не су де и не по сту па ју сле ду ју ћи пра ви лу здра во га ра зу ма, се би 
ху де и вре де. О, ко ли ко би сви љу ди ка зе мљи с стра не бож је бла го по луч ни 
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мо гли би ти кад не би са ми сво је зло по лу чи је узро ко ва ли, ми сле ћи и жи ве ћи 
на кри во! Бог би мо рао зао би ти кад би род че ло ве че ски на њи хо во зло и не
сре ћу са здао, а то ко мо же, здрав мо зак има ју ћи, и по ми сли ти? Откуд, дакле, 
несрећа? Ваљ да је са стра не чло ве ко ве. А чло век, би ва ли сво је вољ но и до
бро вољ но не сре ћан? Ни ка ко! Јав но је, да кле, да из не знан ства и не ра зу ми ја 
про ис хо ди по ви шој ча сти на ше зло по лу чи је.

Гу би мо се по стран пу ти ца ма, а чи ни нам се да смо на пра вом ве ли ком 
пу ту – ко нам сме ре ћи да ни смо? Го то ви смо на мах на кав гу. Свак се се би чи ни 
на пра вом пу ту, а дру го га су ди за из гу бље на. Ко год не ви ди, не мо же управ 
хо ди ти; а ко год не уме ми сли ти и су ди ти, не мо же ни сво ја де ла ка ко ва ља 
упра ви ти. Мо же је дан исти чо век у јед ном по слу пра во ми сли ти, а у дру гом 
вр ло кри во. На при ли ку, Тур чин ве ли да од бо га не ва ља чо век да бе жи јер не 
мо же уте ћи ни са кри ти се. Имаш пра во, Тур чи не! А има ли Тур чин пра во кад 
ве ли да ни од ку ге не ва ља бе жа ти? Јок ва ла! У том има вр ло кри во. Од бо га не 
мо гу ћи уте ћи, не ва ља ни да бе жи мо; а од по жа ра, ве ли ке во де, ку ге и дру гих 
мно гих за ла мо гу ћи се са чу ва ти и не хо те ћи, вр ло лу до по слу је мо. Из све га 
ово га сле ду је да мо же мо љу де ми ло ва ти и љу би ти по ху жда ва ју ћи и осу ђа ва
ју ћи њи хо ве кри во пу ти це, за што ина че ни је мо гу ће ис пра ви ти се.

Ако ли се ко на ђе ко бу де мо је про сто ср дач но на мје ре ни је и бес при стра
сно пи са ње на зло тол ма чи ти, при ма ју ћи за оби ду и об ли че ни је оби ча ја у ко
ји ма је он вос пи тан и ко ји се ње му до бри чи не, знам да ће ме осу ди ти и о ме ни 
зло го во ри ти. Ја сам и то пред ви дио и ни сам се то ме не на дао. Ко мо же свим 
и то ли ко раз лич ним људ ма уго ди ти! Ја ћу се са мо ста ра ти ни шта про тив мо
јеј со вје сти и про тив пра ви лам здра во га ра зу ма не пи са ти. Ко се за до во ља ва 
са мо као ов ца ићи за дру гим ов ца ма, прав да да ње му ни је по тре ба ни ми сли
ти ни ра су жда ва ти. Уко ре ње ни је ста рих оби ча ја по доб но је ко ре њу ве ли ких 
др ва – за ко ли ко го ди на су се углу бља ва ла да ле ко у зе мљу, то ли ко по тре бу ју 
да се осу ше. Ва ља се ма ло и усу ди ти и по че ти ми сли ти ка ко ће љу ди на сто 
го ди на по сле нас ми сли ти, ако ни смо ра ди оста ти всег да у пр вој про сто ти и 
де тињ ству. Да ни су се Евро пеј ци усу ди ли ми сли сво је по пра вља ти и ум на у
ком про све шта ва ти, оста ли би до да нас у пр вој глу по сти и вар вар ству и би ли 
би по доб ни бед ним на ро дом афри кан ским.

При клад дру гих на ро да да је ми др зно ве ни је. На ћи ће се до вољ но остро
ум них и пра во суд них ли ца из ме ђу бра ће мо је ко ји ће по зна ти чи ји сам ја ин те
рес и пол зу пи шу ћи же лио и искао. Ако ли што гди бу де по гре ше но, уче ни ће 
љу ди по сле ме не ис пра ви ти и ме ни ће че ло ве ко љуб но као чло ве ку про сти ти. 
Ме ни је до вољ но утје ше ни ја да ју ћи при клад уче ним мо је га на ро да да срп ски 
по чи њу на штам пу што до бро из да ва ти. Ште та да то ли ки мно го чи сле ни на род 
оста је без књи га на свом је зи ку у вре ме у ко је на у ка бли зу нас си ја ка ко не
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бе сно сун це. Ако ни шта, по зна ће бра ћа мо ја усер ди је мо је к њи ма по сле мо је 
смр ти, и то је та ман вре ме за ко је се ва ља ста ра ти и пи са ти. Вре ме је жи во та 
на ше га је дан ми нут, јед но тре ну ће ока и јед но ни шта, а по смр ти че ка нас веч
ност. Са мо по след њи ро до ви су де пра во и без при стра сти ја о про ша сти ма. 
Уте шен ћу по ћи с ово га све та зна ју ћи да сам бра ћи мо јеј до бра же лио, да сам 
се си лио учи ни ти то ли ко пол зе ко ли ко сам мо гао и да ни сам за лу ду жи вио.

Из то га што сам дов де го во рио мо же се по зна ти од ча сти и на крат ко шта 
ће ова мо ја књи га у се би са др жа ва ти; ни је ви ше по тре ба о том го во ри ти. То ли
ко мо гу јо ште при да ти да ако ко бу де са мо за ба ву иска ти у ове књи жи це чи та
њу, не ће без ње би ти. Шта је за бав ни је не го зна ти ка ко жи ву љу ди по раз лич ни 
ме сти све та и ка кви су њи хо ви оби ча ји? Два де сет пет го ди шње мо је пре би ва
ње и пу то ва ње у Дал ма ци ји и Цр ној Го ри, у Ал ба ни ји, у Гре ци ји, у раз лич ни 
остро ви Сре до зем но га мо ра, у Смир ни, у Ита ли ји, у Мол да ви ји, и сад у Гер ма
ни ји, да ће до вољ но ма те ри је за ба ве и раз го во ра.

Огла сио сам у пи сму к љу бе зни ку мо је му Ха ра лам пи ју да на ме ра вам из
да ти „Со вје те здра ва го ра зу ма“, ко ја ће књи га са др жа ва ти нај и збра ни је ми сли 
и со вје то ва ња уче них љу ди с ра зних је зи ка пре ве де не, о ком по слу по чи њем, 
с по мо ћу бо га, тру ди ти се ов де у Лај пси ку, а ме ђу тим из да ва ћу ове мо је слу ча
је, че ка ју ћи хо ће ли се ко ји до бар Ср бин на ћи да по мог не с тро шком. Уздам се 
у про ми сал не ба да ће по мо ћи мо је му бра то љуб но му на ме ре ни ју, бу ду ћи да 
ко ли ко ми да ру је жи во та, у на пре дак у овом де лу и упра жње ни ју на ме ра вам 
про ве сти.

Те би, да кле, о, љу бе зњеј ши и слад чај ши сла ве но срп ски на ро де, по све
шта вам ко ли ко ову то ли ко и оне ко је ће сле до ва ти пло де и жер тве мо је га пе ра. 
Ва ми, по же ла ни жи те љи Сер би је, Бо сне, Хер це го ви не, Чр не Го ре, Дал ма ци је, 
Хор ват ске, Сре ма, Ба на та и Бач ке, ва ми и ва шим по след ним уну ком, с го ре ћим 
и пу ним љу ба ви ср цем ови мој ма ли но усерд ни труд пре да јем! При ми те, ако 
ни шта, за за ба ву. Ако гди бу де што по гре шно, мо лим и про сим ва шу до бро ту 
и че ло ве ко љу би је да опро сти те сла бо сти мо јеј – сам је бог без по гре шке и 
без не до стат ка. Пре по ру чу јем се бе ва шеј ми ло сти вој и ср деч ној љу ба ви. Ја 
не знам хо ћу ли гди с ва ми јо ште жи ви ти и слат ког ва шег при ја тељ ства на сла
жда ва ти се. То ли ко про сим, кад ме не бу де на све ту, да ми же ли те од бла го га 
бо га ми лост, ко ју и ја ва ми за јед но с све том ра зу ма и на у ке, и ва шим си но вом 
и кћер ма од ро да в род, док год бог свет др жи, все ср деч но же ле ћи пре би вам 
до по след њег мо јег из ди ха ни ја ду шом и те лом сав ваш,

у Лај пси ку, 1783. 
ав гу ста 15.
До си теј Об ра до вич



48

Об зна ње ни је

На ме ра вам из да ти на тип три ста ових књи га; сва ка ће со сто ја ти се из два
де сет или ти око два де сет и пет та ба ка у ве ли ким ок та ву. По гре шке штам пе ва
ља про сти ти, јер они ко ји штам па ју не зна ду срп ски, и ко ли ко год ис пра вљам, 
мо ра не што оста ти.
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СО ВЈЕ ТИ
ЗДРА ВА ГО РА ЗУ МА

(одломак)*

* Напомена: Уредништво се одлучило да у књизи буде садржан управо овај одломак 
из Совјета здраваго разума, будући да у овом одломку Доситеј са саговорником 
Серафимом води дијалоге о унутрашњим недоумицама, а истовремено образлаже 
и разлоге због којих се окренуо просветитељству и употреби здравог разума.
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ПРА  В О  РЕ ЦИ,  ПА  ГЛЕ  Д А Ј,  Т Е  У Т Е ЦИ!

Баш ти се је ово ме ни слу чи ло! Ових да на до ђе ми од не ку да јед но пи смо 
пу но ви ке и уко ра, и, што је јошт сме шни је, прет ње! На ри че ме да сам плот ски 
и да плот ска му др ству јем. Пи та ме ко сам ја те узи мам не ки учи тељ ски тон, и 
ко ми је дао ову власт. Пред ста вља ми да је то мо ја гор дост то ли ко за но ве та ти 
и на по ми ња ти да ва ља ми сли ти, и да су љу ди, от кад је свет и век, све ми сли ли, 
ни ти им је по тре ба би ла да им ја то прв ка жем да ва ља ми сли ти; гди је ко ика да 
чуо и ви дио да жи ви љу ди не ми сле; да љу ди, не са мо буд ни но и успа ва ти, све 
ми сле и са ња ју; да ће пре зе мља пре ста ти тра ву про зја ба ва ти не го ум че ло
вје че ски ми сли ра ђа ти. Хо ће да му ка жем што су ми по сто ви и ду ге мо ли тве 
на пу ту, што ли ми сме та ју те сам се на њих опол чио и по ди гао. Зах те ва да се 
већ дам ја сни је раз у ме ти ко ја су та зло у по тре бље ни ја на ко ја то ли ку бу ну по
ди жем. Опо ми ње ме да па зим до бро да пот ко па ва ју ћи су је вје ри је не оба лим 
пра во вје ри је. Ка же ми да и осим ме не у на ци ји на шој има уче них љу ди, ко ји 
кад шче па ју про тив ме не пе ро, угри ја ће ми уши. Нај по сле за кљу ча ва пи смо 
при до да ва ју ћи да за лу ду ар чим нов це: да ако ћу пу ћи као не на чет ке стен у же
ра ви ци, не ћу ни јед ну је ди ну ба ку на мо ју стра ну при до би ти. В про чем оста је 
же ле ћи ми уна пре дак бо љу па мет.

На ова ко пи смо ду жност је мо ја би ла од го во ри ти, јер бо, ко ли ко ви ше мо
же мо, ду жни смо чу ва ти се да дру ги ма нај ма њи по вод о на ми зло ми сли ти не 
да мо. Ако ли се кад слу чи да ко год, не има ју ћи пра во, о на ми зло ми сли и зло
сло ви нас, ми смо ду жни по ка за ти све ту на шу не ви ност, пак в про чем без бри
жно и спо кој но пре би ва ти: дан по дан, до ћи ће и Ви дов дан! Ко је год на сто јао 
људ ма сврх не ких по гре ша ка очи отво ри ти и, нео би но ве но прав ду го во ре ћи, 
исти ну по ка за ти, ни је сви ма мо гао уго ди ти. Мно го је љу ди, сва ко ја ких ме ђу 
њи ма ћу ди! Раз лич на вос пи та ни ја, раз лич на на мје ре ни ја и скло ње ни ја! Сва ко
ја ки ин те ре си и оби ча ји! Ко ће све срав ни ти, сло жи ти и уре ди ти! Ве ли ки цар 
Пе тар је два би кроз то ли ке ста ре оби ча је и уко ре ње не за ви ча је про био и на 
крај из и шао. – Је дан бо гат чо век до ве де јед ног ма то рог си на к Ари сти пу, пи та
ју ћи га шта ће му иска ти да га до бро на у чи. „Ла ко ће мо за то“ – од го во ри фи ло
соф – „али ће мо се муч но по го ди ти да га од у чим од све га шта је до сад на у чио.“ 
Ов де ле жи чвор! Хо ће се по сла и вре ме на за пре о бра ти ти рит и ду бра ву у 
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њи ве и ли ва де! Ко ли ко је муч но са мо јед ног чо ве ка до тле при ве сти да по зна и 
ис по ве да да је имао кри во, не камоли је дан це ли на род! Из и ску ју се то ме сто
ти не го ди на, по треб на су дру га вре ме на, дру га оп сто ја тељ ства и но ви ро до ви 
љу ди! – Има сад ви ше од два на ест сто ти на го ди на от кад су Ср бљи Да во ра и 
Ко ле да за сво је бо го ве има ли; пак и да на шњи дан чу ћеш од Дал ма ци је до Ба
на та у усти гди ко је ста ре ба ке: „Ај, Да во ре, ми ли бо го!“ А да је за пи таш ко је 
и шта је тај Да вор, ни кад до ве ка не ће ти зна ти ка за ти. А игре ко ле да ја до бро 
пам тим у Ба на ту. Оби ча ва ле су се по Бо жи ћу чрез све ме со је ђе. Мла ди мом ци 
чуд но би се не ка ко по и зо бла чи ли и во о ру жа ли, ишли би од ку ће до ку ће и 
пе ва ли, игра ју ћи и ска чу ћи: „Ко ле ђа ни, ко ле до, вич ’те, бра ћо, ко ле до! Скач ’те 
мом ци, ко ле до, под ви куј те, ко ле до!“ и про ча ја.

Бла же не па ме ти го спо дин Ге ор ги је По по вич, епи скоп та ми швар ски, имао 
је по сла док је ове игре ис тре био. А шта су го во ри ли о ње му? „Наш је вла ди ка 
го ри од Тур чи на: не да нам ко ле да игра ти, ни вам пи ре ис ко па ва ти!” – За уди
вље ни је ми је би ло кад сам не ке на ше оби ча је у Пе ло по не су и про чи остро ви 
Ар хи пе ла га на хо дио. Уо чи ро жде ства Све то га Јо а на Пре те че не ма ку ће пред 
ко јом се ва тра не на ло жи; пак не ка би мом ци и де вој ке пре ска ка ле, не го до ђе 
и ко ја ба ка да пре ско чи, пак пуф усред ва тре! – У Ал ба ни ји има де ме ста гди 
су се Ал ба не зи у вре ме Аму ра та вто ро га ис тур чи ли, ви ше од три ста го ди на, 
и ка ко се ко га на ше га све ште ни ка до че па ју, во де га на сво је гро бље да ока ди 
и спо ме не њи хо ве мр тве; и мо ра све ште ник гла сно спо ми ња ти: Усе ји на, Му
ста фу, Али ју и про ча ја, ако му се и не ће, јер ина че би га здра во ис ту кли. А кад 
им ис пу ни во љу, они га ле по ча сте и об да ре. Ви чу и про кли њу оџе и дер ви ши: 
ни шта то не слу жи! Отац, уми ру ћи, за кли ње си на да ни ка ква по па не про пу сти 
док му гроб не ока ди.

Ове сам не ке при кла де на по ме нуо за пред ста ви ти ка ко ву си лу ста ри 
оби ча ји има ду; и мно го се крат на ђе чо век на бе ла ју про тив њих го во ре ћи. 
Што је год но во, чи ни се про стим људ ма нео бич но, ако ће нај па мет ни је би ти. 
Ако ли се то, јошт са ви ше, не ких оби ча ја ко ји се за све те по чи ту ју ти че, он да 
већ ни ти че кај ни ти се об зи ри, јер си им у жи вац дир нуо! За то, по ви шој ча сти, 
дра го ми је би ло ово пи смо, и ра до сно на ње га од го ва рам, за не оста ви ти ни
ко ме ни ма ло сум ње ни ја аки бих ја нај ма ње што про тив пра во сла ви ју уво дио. 
Не ка сва ки очи та ови мој од го вор, пак ће ви ди ти и по зна ти исти ну, ако му је 
исти на дра га.
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ОД ГО  В О Р

Чест ни оче и бра те Се ра фи ме, здрав ствуј!

Те би ће по свој при ли ци за чу до би ти кад чу јеш да сам се тво ме пи сму ве
о ма об ра до вао, и мо же би ти по ми сли ћеш да ја ова ко из не ке при твор но сти 
пи шем. Но, кад сав мој од го вор про чи таш, по зна ти ћеш мо јих ре чи исти ну. Ја 
сам тво је пи смо с ве ли ким вни ма ни јем и ви ше не го је дан пут очи тао. По ви шој 
ча сти, ни си ми мо гао по вољ ни је пи са ти, ни леп ши ми по вод да ти да ти та ко
ве ства ри от пи шем, баш ко је су по треб не за ову мо ју књи жи цу ко ју из да јем. 
Прав да, што се ка са уко ри тел них ре чи, мно го би бо ље учи нио да си их за ште
дио, за што – ве руј ми, бра те – пред па мет ним људ ма не ће ти ни ка ква по ште ња 
до не ти, а прет ња је са свим из ли шна за јед ног ко ји се је не бо ји. Сам ра су ди: 
че га би се мо гао је дан чо век пла ши ти и стра ши ти ко ји не ма ни шта шта би му 
ко оте ти мо гао, и ко ји, гди се год на хо ди, по ште но и под по кро вом за ко на гра
ждан ских жи ви; ко ји мо же усред Ита ли је и Ан гли је ка ко год усред Ба на та и 
Дал ма ци је пре ли та ни је сво је за слу жи ти; ко ји ни шта не же ли не го ме ђу кра
сно на рав ним и про све ште ним људ ма и с књи га ма јошт не ко ли ко да на сво је га 
жи во та про ве сти; ком је сва зе мља оте че ство и сви на ро ди, ко ли ко пи то ми ји 
и бла го на рав ни ји, то ли ко срод ни ји и ми ли ји? Исти на да не ка слат ка сим па ти ја 
к је ди но пле ме ним на шим и к зе мљи на ко јој смо про из ра сли, всег да нам на 
сер цу ле жи и као не ка ко ви маг нет к се би нас по те же. И ја бих ве сма у Па штро
ви ћи, у Чр ни ци, или у Ку чи мо је остав ше дне про ве сти со и зво лио, кад бих се 
мо гао на да ти: ни ка ква пре пјат стви ја не на ћи за учи ни ти срод ним мо јим то ли
ко ко ли ко бих ка дар био пол зе. Но, ако ни шта, ово пи смо тво је до вољ но ми 
по ка зу је да не би се мо гли по на го ди ти: за то бо ље је из да ле ка љу би ти се, не го 
из бли за не сно си ти се и мр зи ти.

Чуд на је ствар, Се ра фи ме мој, сво бод но ми сли ти и сврх сва ке ве шти ра
су жда ва ти и го во ри ти! И кад ду ша на ша ову бо го да ну и се би при род ну сво
бо ду по зна и оку си, ни ка ко се и ни по што већ по ра бо ти ти не мо же. Те ло се да 
при ну ди ти, уси ли ти и у же ле за са пе ти, а сво бод ни дух ни по што. Знам да ћеш 
ми ре ћи: „Ми сли ти што ти дра го, но не из да ј на двор што ни је за сва ко га!“ Ни је 
та ко у све му: што је не ра зум но и зло, не ва ља (ако је мо гу ће) ни по ми сли ти, 



184

или ба рем не ва ља на со бла зан и на ште ту дру го га на свет по ка зи ва ти. Али 
сам ра су ди: по ште но, ра зум но и по ле зно ми сли ти, пак за атар глу по му не знан
ству и сле пом су је вје ри ју не го во ри ти; бра та и бли жње га сво га мо ћи из мрач
но га не вје же ства из ве сти и про све ти ти, а не хо те ти, ово је про тив љу бо ви не 
са мо еван гел ске не го и опште че ло ве че ске! – „Али по ли ти ка то хо ће!“ – Хе, 
Се ра фи ме, за по ли ти ку ли це мјер ство ва ти и сав жи вот свој ла га ти! И то кад би 
би ло за ве ли ку по тре бу и на пол зу оп ште ства, не ка би! Али на ште ту и сра мо ту 
све га че ло вје че ства, по ште но ср це не мо же овој по ли ти ки ни по што под ле ћи: 
пре отров као Со крат по пи ти, или оп шту псов ку, по ру га ни је, пљу ва ње и са му 
смрт ка ко Спа си тељ наш под не ти, не го та кој сра мот ној по ли ти ки по ко ри ти се! 
Што ти се чи ни од оних ре чи: „И от вел мо жа мно ги су ве ро ва ли у ње га, но ни
су сме ли ис по ве да ти; бо ја ху бо сја фа ри сеј да не из сон ми шта иза гна ни бу ду.“ 
Ево ти по ли ти ка! Исти ну за атар че ло ве че ски са кри ва ти и све тли ра зу ма свет 
уга ша ва ти на ве ли ку и веч ну ште ту до бро га и без ло би во га и за са му про сто ту 
и не знан ство сво је су је вјер но га на ро да! Што ми слиш, за што су дру го Хри ста 
рас пе ли и уби ли? Ни за што дру го не го за то што је хо тео на ро ду очи отво ри ти 
и по ка за ти ко је је чи сто пра во ве ри је, ко је ли су је ве ри је. Што го во ре фа ри се ји? 
Ови чо век ни је од бо га, за што су бо ту не свет ку је! А што чи ни у су бо ту? Ка ко, 
што чи ни? Сле пи ма очи отва ра и бо ле сним здра вље да је, ето шта чи ни! А да 
шта би ва ља ло чи ни ти у су бо ту? Ка кво ти је то пи та ње? Свет ко ва ти: до под не 
у цр кви би ти, а од под не пи ти; а ко не ма за што пи ти, а он има за што спа ва ти. 
Јошт не ки ка жу да је јед ној же ни Са мар јан ки го во рио да ће до ћи вре ме да 
ће ду се исти ни бо го по кло ни ци кла ња ти бо гу по свем све ту, а не у Је ру са ли
му, ни ти у Са ма ри ји. За то ва ља ње га уби ти! Но, ја да ле ко од ла зим: ва ља ми на 
тво је пи смо од го во ри ти. Али пре не го к ње му до ђем, до пу сти ми да ти са мо 
јо ште јед но на по ме нем.

Ти пам тиш до бро мо је пре би ва ни је у це лој Дал ма ци ји, гди сам ја с ам во на 
про по вје ди го во рио, не са мо по се ли и по ма на сти ри, не го и по пр ви гра до ви, 
ка ко у За дру це лу го ди ну. Ов де су ме до ла зи ли слу ша ти по гла ви ти уче ни од 
Та ли ја на ца. Знаш ка ко је дра го би ло на шим Ср бљем офи ци ром и про чим гра
ђа ном, чу ју ћи да ме ла тин ски пре ди ка то ри хва ле. А сад, ве руј ми, сти дим се за 
не ка он да шња го во ре ња. А за што то? Е, да ли сам за кон мој и ве ру из ме нио? 
Ни сам, ни ти ћу док сам год жив. Но, на у чио сам бо ље и ра зум ни је сврх мо је га 
за ко на и ве ре ми сли ти и су ди ти. Књи ге уче них љу ди да ле су ми спо соб, пра
во ве ри је од су је ве ри ја рас по зна ти и чи сто еван гел ско уче ни је од че ло ве че
ских сва ко ја ких пре да ни ја и при до да ва ња, ко ја су нас до тле до ве ла да тр пи мо 
ко ње из о бра же не на ал та ру цр ков ном! Не ва ра ду ме већ ко је ка кве ша ре не 
бо је, по зла те и вње шно бли ста ње: по зна јем што је ну жно и те ме љи то, што ли 
је слу чај но и из ли шње, ко је је пра во и вну тре ње бо го че сти је и бла го че сти је, 


