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СО ЊА РО ЗЕН ТАЛ

ЕУ ФО НИ ЈА ВЕ КО ВА – ПО Е ЗИ ЈА СРП СКОГ  
СО КРА ТА И АН ТИЧ КА ТРА ДИ ЦИ ЈА

СА ЖЕ ТАК: Циљ овог тек ста је сте раз ми шља ње о по ве за но
сти ан тич ке и про све ти тељ ске тра ди ци је, пре по зна те у ра ду До
си те ја Об ра до ви ћа. По е зи ја срп ског про све ти те ља ту ма чи се у 
кон тек сту ан тич ке ли ри ке, ис ти чу ћи за јед нич ке иде је вас пи та ња, 
отаџ би не, злат ног ве ка, осе ћај но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ан тич ка тра ди ци ја, хе лен ство, про све ти
тељ ство, До си теј Об ра до вић, по е зи ја, вас пи та ње, ра ци о нал ност, 
осе ћај ност

Миcao о чо ве ку као о ра зум ном, те као о (са мо)ства ра лач ком 
би ћу, иде ја је ин хе рент на сва ком раз го во ру о ње го вој ка ко ин ди
ви ду ал ној, та ко и ко лек тив ној де лат но сти. Ди ја ло зи о вас пи та њу 
по је дин ца и за јед ни це ни су про пу сти ли да обе ле же ни је дан сте пен 
раз во ја чо ве чан ства, но нео п ход но је ис та ћи до ми нант ност и ре во
лу ци о нар ност за кљу ча ка на ову те му, ко је нам по је ди не епо хе ну де.

Фе но мен вас пи та ња дру штва на сво јој ну жно сти до би ја ту
ма че њем овог пој ма као не чег има нент ног са мом људ ском ду ху, те 
као но си о ца по кре тач ке си ле са зре ва ња чо ве ка. „Сви на ро ди ко ји 
до стиг ну из ве стан сту пањ раз во ја при род но има ју на гон за вас
пи та ње”.1 Овом кон ста та ци јом слу жи се Вер нер Је гер да отво ри 
сво ју сту ди ју о обра зо ва њу грч ког чо ве ка, пре по зна ју ћи хе лен ску 
тра ди ци ју као ону где „по вест оно га што мо же мо на зва ти кул ту ром 
у на шем све сном сми слу за по чи ње”.2 Ипак, са ми сли о вас пи та њу 
као сво је вр сном ин стинк ту су сре ће мо се и у Кан то вом Од го во ру 

1 В. Јегер, Pa i dea (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 7.
2 Исто, 8.



717

на пи та ње: Шта је про све ће ност? О огра ни ча ва њу са зна ња чо
ве ка, те о са пли та њу ње го вих ко ра ка ка про све ћи ва њу, го во ри као 
о „зло чи ну про тив људ ске при ро де, чи је је из вор но од ре ђе ње у том 
на пре до ва њу”.3 Да кле, све до чи мо го то во иден тич ном по и ма њу 
обра зо ва ња, из ве де ног на осно ву по сма тра ња ан тич ког, те про све
ти тељ ског ду ха ме ло ди ји ко ја оп ста је кроз ви ше од два де сет ве
ко ва, али ко ја сво ју пот пу ну еу фо нич ност до жи вља ва ста вља њем 
ова два пе ри о да не по но вљи вог оства ре ња чо ве чан ства јед ног по
ред дру гог. Срод ност ми сли ових епо ха пре по зна је мо и у раз у ме
ва њу обра зо ва ња као ко лек тив ног по ду хва та. „Вас пи та ње ни је 
ин ди ви ду ал на ствар не го је, по сво јој би ти, ствар за јед ни це”4, на
во ди Је гер. Исто та ко, као пр ви зах тев про све ће но сти Кант из но
си сло бо ду, и то, пре све га, сло бо ду јав не упо тре бе ума, под ко јом 
под ра зу ме ва ону упо тре бу ума ко ју на уч ник вр ши пред це ло куп
ном чи та лач ком пу бли ком. 

По и ма ње вас пи та ња као лич ног, али и нео дво ји вог од нор ме 
ко лек ти ва, је сте оно ко је обе ле жа ва схва та ња грч ког чо ве ка, по
чев ши од сед мог ве ка пре но ве ере. И упра во овај пе ри од хе лен ске 
исто ри је је сте онај са ко јим ће се про све ти тељ ске иде је нај ви ше 
по рав на ва ти, те на чи јим осно ва ма ће мо да ље по твр ди ти до ди ре 
ду ха ових епо ха. Да то вре ме раз у ме ва се у сво јој не раз ду жи во сти 
од јон ске кул ту ре, узи ма ју ћи у об зир да се „уло га Јо на ца у по ве сти 
грч ког ду ха са сто ји у осло ба ђа њу ин ди ви ду ал них сна га”. Про ме
не у по ли тич кој ор га ни за ци ји, те при вред ној усме ре но сти, ра ђа ју 
но ви тип чо ве ка – јон ског мо ре плов ца. Он по ста је „ова пло ће ње пу
сто лов не же ље за лу та њем по све ту [...], он је на ви као да се кре ће по 
свим зе мља ма и да се сна ђе у сва кој зе мљи”. Да ти ис каз, по ред то га 
што све до чи „јон ској екс пан зив но сти и пред у зет нич ком ду ху”5, 
те слу жи као оправ да ње но вог сен ти мен та ко ји се ра ђа у ма ло а зиј
ским грч ким гра до ви ма тог до ба, мо гао би се, без по те шко ћа, при
дру жи ти сле де ћим ре че ни ца ма: 

По том обе леж ју он иде у ред оних љу ди ко ји, го ње ни не мир
ним ду хом и же ђу за спо зна ва њем и до жи вља ва њем, а му че ни пуно
ћом не ке нео д ре ђе не, ла тент не енер ги је, раз ви ја ју јед ну фе брил ну, али 
не си сте мат ску ак тив ност и про ве ду је дан за ни мљив и ша ро лик век 
пун пе ри пе ти ја и про ме на, у бесконачним „странство ва њима” и у 
подсвесном, бес циљ ном тра га њу за не чим не по зна тим.6

3 Друштво за проучавање 18. века, И. Кант, М. Фуко, Ј. Хабермас, О про
свећености, Нови Сад, 2002, 9.

4 Исто, 7.
5 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 63–64.
6 В. Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Сплит, 1934, 9.
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У овом из во ду, реч је о До си те ју Об ра до ви ћу – све тлом ли цу 
срп ске уче но сти, ко ји по сле три ве ка бол не утр ну ло сти бу ди наш 
ду хов ни жи вот. Ње го ве иде је раз у ме ва мо као ма ни фест срп ског, 
али и европ ског про све ти тељ ства, те ће у да љем ра ду, као што је 
за по че то, би ти ука зи ва но на по ве за ност про све ти тељ ских те жњи и 
ан тич ке тра ди ци је, афир ми шу ћи та ко и при сут ност ан тич ког духа 
у До си те је вом ра ду и про све ти тељ ским иде а ли ма. Као што смо 
већ ис та кли, већ у До си те је вој „сил ној че жњи за не из ве сним”7 
осе ћа мо вре ње ових две ју епо ха, ко је сво јим пла ме но ви ма за гре
ва ју и ши ре ње гов дух. Ако би смо овој ва три до зво ли ли да сво јим 
сен ка ма за и гра на зи ду по ве сти, схва ти ли би смо да је лич ност 
овог, за у век скром ног де ча ка из Та ми шког Ба на та, сво је вр сни ми
кро ко смос, ко ји нам ну ди са зна ње о не раз дво ји вој пре пле те но сти 
ова два вре ме на.

„С про ме ње ним об ли ци ма бив ство ва ња мо рао се по ја ви ти 
нов дух, про ши ри ва ња хо ри зон та и осе ћа ње вла сти те де ло твор не 
сна ге ство ри ло је мо гућ ност за сме ли ји лет ми сли”, ис ти че Је гер.8 
Овај, на гла ше но ин ди ви ду ал ни сен зи би ли тет ра ђа ви со ко вред
но ва ње пра ва по је дин ца, из ко јег се из ле же зах тев за јед на ко шћу, 
а за њим и по јам на род ног обра зо ва ња, о ком, сва ка ко, мо же мо 
го во ри ти, као и о во де ћим те жња ма срп ског Со кра та, из ра же ним 
у сле де ћим ре че ни ца ма Пи сма Ха ра лам пи ју: 

[...] 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 разу
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.9 

Да кле, уви ђа мо да се у До си те је вом ду ху по но во рас плам са
ва пла мен упа љен још у хе лен ској тра ди ци ји – раз го ре ла ре ше ност 
да вас пи та ње при бли жи на ро ду, ко ја у ње го вом ра ду нај и стак ну
ти ји из раз про на ла зи у бор би за ства ра ње на на род ном је зи ку. Са 
овим ци љем на уму, срп ски про све ти тељ по се же и за фор ма ма 
на род не књи жев но сти – слу жи се пар но ри мо ва ним аси ме трич ним 
де се тер цем, ко ји по ре кло но си из усме не еп ске по е зи је. Део Пи сма 
Ха ра лам пи ју на пи сан је у да том сти ху, и оста је као све до чан ство 
До си те је ве бор бе за при сту пач ну, на род ну књи жев ност. Ми сао о 

7 Исто, 15. 
8 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 64.
9 Д. Обрадовић, Писмо Харалампију, Београд, 2009, 5.
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фор ма ма на во ди нас да се, из но ва, освр не мо на те ко ви не ан тич ке 
тра ди ци је. Иа ко грч ко оп ште обра зо ва ње по ли тич ког чо ве ка за
др жа ва ари сто крат ски ка рак тер, на род ни дух успе ва да до би је свој 
из раз у пе сни штву. На ста нак ли те рар не са ти рич не пе сме ве зан је 
за упо тре бу јам пског сти ха, ко ји се схва та као „оп ште от пу шта ње 
на пе то сти на род ног рас по ло же ња”.10 Да кле, еу фо ни ја ан тич ких 
и про све ти тељ ских те жњи још јед ном се огла ша ва – као што се 
жи вах ни, ша љи ви јамб су прот ста вља до сто јан стве ном и по но сном 
дак тил ском хек са ме тру, та ко се и у упо тре бу, са на род ним је зи ком, 
вра ћа пар но ри мо ва ни аси ме трич ни де се те рац, по ти ску ју ћи кру
ти, за ста ре ли књи шки из раз. 

За кљу чу ју ћи део из ла га ња ко ји се ба ви ука зи ва њем на слич
но сти ан тич ке и про све ти тељ ске тра ди ци је, уви ђа мо ка ко су се да те 
епо хе огла ша ва ле у то но ви ма сво је ра ци о нал но сти, као и у зву ци ма 
су бјек тив не, го то во лир ске осе ћај но сти. И упра во та ко и у лич но
сти До си те је вој мо ра мо ис та ћи ону стро го ми са о ну, лич ност ко ја 
се оства ру је у сво јој же љи за уче њем, али и ону дру гу – ин ту и
тив ну, лир ску, „из ра зи то пе снич ку на рав”.11 Ја сно је да се ова два 
ду ха не да ју у пот пу но сти раз гра ни чи ти, те да их, за то, мо ра мо 
пра ти ти у њи хо вом кон ти ну и те ту и по ку ша ва ти да про ник не мо 
у ток њи хо вог пре пли та ња и сме њи ва ња. У пр вом де лу из ла га ња, 
да кле, по све ти ли смо се До си те је вој ра ци о нал но сти, док ће мо 
да ље го во ри ти о До си те ју у све тлу ње го вог лир ског сен ти мен та, 
ко ји је, нео спор но, био умно го ме ни ве ли сан ан тич ким ути ца ји ма. 

Ра ди ис ти ца ња ори јен та ци је ње го вог ду ха, се ти ће мо се јед ног 
до га ђа ја из ђач ких да на –

дир љи ве и тра ги ко мич но окон ча не „грч ке аван ту ре”. Оду ше вљен, 
оча ран ми ло звуч јем не ко ли ких слу чај но на чу ве них (од оног стар
ца Ди ме) грч ких фра за, мла ди Ди ми три је за же ли да на у чи и он тај 
чу де сни „је зик Со кра та и Оми ра”. И он, под фа сци на ци јом нео дољи
ве же ље, „ме ће свој ка ти хи зис на гре ду” и из о ста је про сто из своје 
срп ске шко ле – где је све до тог тре нут ка био нај рев но сни ји и нај
бо љи ђак – да би, по ме шан ме ђу грч ку де цу, оти шао, кри шом, грч
ком да ска лу ко ји га на па ја му зи ком од „ал фа, ви та, га ма, дел та...” 
Та га му зи ка за но си – и она ис пу ња ва чак и ње го ве сно ве, у ко ји ма 
му се чи ни као да он већ са вр ше но зна да чи та и да го во ри грч ки, па 
као и да но си ан тич ко грч ко оде ло! Је дан на и ван, ђач ки, гра ма ти чар
ски за нос – ко ји је имао ме ђу тим и свој ду бљи сим бо лич ки сми сао: 
бу ду ћи про све ти тељ као да је за то та ко стра сно по ле тео све тло сти 

10 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 74.
11 В. Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Сплит, 1934, 14.
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грч ког је зи ка и грч ког ду ха што је у њи ма на гон ски пре по знао бо
жан стве ни ко рен и зла тан кључ це лог оног европ ског обра зо ва ња, 
за ко јим је ње го ва де ти ња ду ша већ че зну ла. Али ле пи сан не по
тра је ду го. По на ло гу ма ги стра срп ске шко ле, ко ји је, раз у ме се, 
од мах при ме тио од су ство свог пр вог ђа ка, за лу та ли тић вра ћен је 
убр зо у сво је ја то. [...] Пр ви из лез мла дог Ср би на ка јед ној ви шој, 
сло бод ни јој ду хов но сти вар вар ски је су зби јен ба ти на ма. Би ло је у 
то ме не ке ду бо ке и фа тал не сим бо ли ке.12

У да тој анег до ти на ла зи мо пот кре пље ње ми сли Вла да на Де
сни це, ко ји у До си те је вом ду ху пре по зна је уро ђе ну сен ти мен тал
ност и те жњу ка ин ди ви ду ал ном, ко ја би ва по ме те на и за тр па на 
ду хом вре ме на.13

Ипак, иа ко је наш про све ти тељ за др жан при свом пр вом ко
ра ку ка Пар на су, ње го ва ра ни је спо ми ња на „че жња за стран ство
ва њем”, за јед но са „вла сти том жи вот ном по тре бом”, ко ју Је гер 
пре по зна је у вра ћа њу хе лен ству14, ни су до пу сти ли да се ње го ва 
че жња за ан тич ком ми сли та ко ла ко уга си. Чи ње ни ца да на ша 
кул тур на по вест по чи ње на сту пом Гр ка, те да се они схва та ју као 
„ду хов ни из вор, ко јем се чо век вра ћа на сва ком но вом ступ њу да 
би се ори јен ти сао пре ма ње му, ука зу је на нео п ход ност стал но 
по на вља ног ду хов ног су сре та с хе лен ством у то ку на ше по ве сти”.15 
Да кле, ова ква устро је ност европ ског ду ха, по твр ди ла се и у слу ча ју 
срп ског про све ти те ља. У ње му се, го ди на ма ка сни је, рас плам са ва 
она де чач ка, ни кад уга ше на при вр же ност грч ком је зи ку и уче но
сти. Го то во суд бин ски, при ста ју ћи у Смир ни на јед ном од сво јих 
пу то ва ња, са зна је да та мо пре да је про сла вље ни бо го слов и фи ло
зоф, но ви грч ки Со крат Је ро теј Ден дрин, ко ји га истог да на при ма 
ме ђу сво је уче ни ке. Ула зак у ова кву сре ди ну, за До си те ја је зна чи
ло оства ре ње ње го вих нај сјај ни јих ма шта ри ја, ко је га, сне ва не још 
у ђач кој по сте љи, ни ка да ни су на пу сти ле. Да ти пе ри од био је ва жан 
за ње гов да љи ду хов ни раз вој – то ком бо рав ка у Смир ни, он дола
зи у до дир са про све ти тељ ским иде ја ма 18. ве ка, ко је су уве ли ко 
би ле овла да ва ле за пад ном Евро пом.16 Ов де, та ко ђе, пре ко бо го слов
ских пи са ца ис точ не пра во слав не цр кве и са вре ме них грч ких про
све ти те ља, упо зна је и хе лен ске пи сце, у пр вом ре ду Хо ме ра.17

12 Т. Манојловић, Романтично пролеће Доситеја Обрадовића, Нови Сад, 
1961, 500–501.

13 В. Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Сплит, 1934, 11.
14 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 8.
15 Исто.
16 М. В. Стојановић, Доситеј и антика, Београд, 1971, 22.
17 Исто, 23.
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Уви ђа мо, да кле, да се са ма суд би на по бри ну ла за онај та на ни, 
осе ћај ни део До си те је ве лич но сти, по је ћи га пи је риј ским мле ком. 
Ова ко осна жен, он се усу ђу је да се, ма кар по не кад, оту ђи од ду ха 
вре ме на, од свог ра ци о нал ног са дру га, те да се пре пу сти ме ло ди
ји Пар на са и пре да ема на ци ји оног де ли кат ног, лир ског осе ћа ја 
ко ји у ње му тре пе ри. Овај из раз свој об лик до би ја у До си те је вој 
по е зи ји, ис по ља ва ју ћи нео спо ри ву по ве за ност ње го вог по ет ског 
ду ха и ан тич ке тра ди ци је. И упра во про све ти те ље во пе снич ко 
ства ра ла штво, те у ње му пре по зна те ан тич ке ре ми не сцен ци је, 
би ће те ма на шег да љег из ла га ња. 

Пр во оства ре ње о ко јем ће у овој ана ли зи би ти реч је сте „Пе сна 
о из ба вље ни ју Сер би је”, ко ју До си теј пи ше на кон 9. ок то бра 1789, 
по во дом осло бо ђе ња Бе о гра да. Већ у пр вом сти ху, чу је мо уз вик 
оду ше вље ња: „О, век злат ни! О ми ла вре ме на”18, об у чен у ру хо 
ан тич ке ми сли. При зи ва ње „злат ног ве ка” у „Пе сни о из ба вље ни ју 
Сер би је” ни је уса мљен слу чај – ау тор се њим слу жи и у сти хо ва
ном де лу Пи сма Ха ра лам пи ју, у ком има мо при ли ке да при ме ти мо 
иден ти чан из раз.19 Ове ми сли пред ста вља ју од јек ан тич ког „злат
ног ве ка”, по зна тог као au rea ae tas, ко ји прет по ста вља са тур на лиј
ско до ба, пре ко ко јег се да је ви зи ја иде ал ног вре ме на у ко ме те че 
мед и мле ко, не ма по де ле ме ђу љу ди ма, сво ји не, ра то ва. При сут ност 
ми сли о злат ном ве ку у До си те је вој по е зи ји сва ка ко ни је слу чај на 
– у про све ти тељ ском за но су, те бу ђе њу ду хов ног жи во та ко је ново 
до ба но си, он са ње му свој стве ним, све ча ним ус хи ће њем, оче ку је 
но ви „злат ни век”. У на ред ној стро фи, До си теј по се же за ин во ка
ци јом му за – по зна тим ма ни ром ан тич ких еп ских и лир ских пе
сни ка. Сти хо ви ма „Му зе, кће ри не ба, го спо да ра, / И гра ци је, три 
ми ле се стри це”.20 Овај из раз за вр ша ва мо ле ћи за глас ко јим ће 
про сла ви ти ствар од др жав ног зна ча ја: „Дај те ми глас ви со ког 
Пин да ра, / Да сла вим дар бо жи је де сни це”.21 Ипак, ни је реч о било 
ка квом гла су – ње гов сен ти мент же ли да узме об лик „ви со ког Пин
да ра”. Ов де, из но ва, уо ча ва мо пре пли та ње оног ра зум ског, те лир
ског ду ха До си те је вог – го во ре ћи о ства ри по ли тич кој и ко лек тив
ној, све тлост ње го вог емо тив ног осе ћа ја по но во тра жи свој из раз 
у лир ској фор му ла ци ји. Не ко ли ко стро фа ка сни је, на и ла зи мо на 
спо мен „слат ко пјев не ли ре Апо ло но ве”.22 Слу же ње пој мо ви ма 
ан тич ке тра ди ци је ра ди бо га ће ња пе снич ке сли ке при ме на је ка

18 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Ма рин
ко вић, Београд, 1961, 8.

19 Д. Обрадовић, Писмо Харалампију, Београд, 2009, 3.
20 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 8.
21 Исто.
22 Исто, 9.



722

рак те ри сти ка До си те је ве по е зи је. Ове ре ми ни сце ни је оства ру ју 
се у сво јој ми са о ној рас ко шно сти, али и у сво је вр сној су ге стив
но сти алу зи је на ан тич ки дух. Вра ћа ју ћи се ана ли зи „Пе сне о 
из ба вље ни ју Сер би је”, же ле ли би смо ис та ћи сле де ћу стро фу: „Жи
тељ ни це пре му дре Пар на са, / Пи је ри је, Пинд и Хе ли ко на, / Ви ше
га је то до стој но гла са, / Код Ду нав што би ва и До на”.23 Ов де се, 
из но ва, су сре ће мо са упо тре бом ин во ка ци је, али уви ђа мо да ни је 
реч о кла сич ном, го то во по ни зном осло вља ва њу му за. Уме сто да 
за по моћ мо ли, До си теј се од лу чу је да ис так не ве ли чи ну и зна чај 
опе ва ног до га ђа ја, за кљу чу ју ћи сам да је он до сто јан гла са бо ги ња. 
Реч је, да кле, о не че му што би смо мо гли схва ти ти као обр ну ту 
ин во ка ци ју – уме сто да мо ли за ин спи ра ци ју и успех у пе снич ком 
из ра зу, он се пре по ру чу је, го то во сма тра ју ћи да су бо ги ње оне 
ко ји ма ће при ми ти част, ако од лу че да бо дре да ту ми сао. 

Да ље, по све ти ће мо се раз у ме ва њу До си те је ве „Пе сне за два 
пе та ка”. Па ро ди ра ње све ча них фор ми, као што су плач и мол ба, 
ни је би ло стра но ан тич кој тра ди ци ји. Ве ру је мо да је од зна ча ја 
освр ну ти се на ефе шког пе сни ка Хи по нак та, по зна тог по сво јим 
ша љи вим пе сма ма, огр ну тим све ча ним об ли ком мол бе, те ње го ве 
ин тер вен ци је – жал бе. У „Мол би Хер му”, Хи по накт се обра ћа „Ма
 ји ном по ро ду” са сле де ћим зах те вом: „Хи по нак ту по да ри пас и 
ву не ни плашт / и сан да ле и то плу ко жну обу ћу, / ше зде сет дај му 
ду ка та и дру ги стан!”24 Са да, про чи тај мо по след ње сти хо ве про
све ти те ље ве „Пе сне”: „Сми луј те се, Ср бљи, бра ћо дра га, / И ну дер 
ми по ша љи те свак по два пе та ка”.25 Да кле, па ро дич ност и ко мич
ност до ми ни ра зах те ви ма пе сни ка. Об ја шње ње да тог по ступ ка 
про на ла зи мо у ми сли о ко ми ци све жег, јам пског пе сни штва хе лен
ске кул ту ре, ко ји ин си сти ра да „ко ми ком про дре кроз стро гу нор
му”.26 Ар хи ло хо ва по е зи ја ме сто је ода кле по ти че ово „др ско лич
но пре ла же ње свих гра ни ца уо би ча је не при стој но сти [...] већ се 
кри је свест о то ме да је он не са мо бе срам ни ји не го и при род ни ји 
и по ште ни ји од оних ко ји су оби ча јем стро го спу та ни”.27 И ве ру
је мо да се упра во у да том зах те ву за при род но шћу и исти ни то шћу 
кри је До си те је ва на ме ра, има ју ћи на уму ње го во раз о ча ре ње у 
цр кве ни жи вот, упра во због не до стат ка истих.

До си теј ипак се би вра ћа у ру ке ова два пе та ка, у на ред ном, 
исто и ме ном оства ре њу. Ра дост ко ју по вра так нов ца у ње му бу ди, 

23 Исто. 
24 Н. Страјнић, Антологија светског песништва, Нови Сад, 2007, 93. 
25 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 12. 
26 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 73.
27 Исто.
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ко ри сти као оправ да ње за рас плам са ва ње ана кре онт ске раз дра га
но сти, ко ја ја сни ји из раз до би ја у ње го вим дру гим пе сма ма. Ипак, 
ов де се, кроз још увек ко мич ну по став ку, осе ћа бу ђе ње ми сли о 
љу ба ви пре ма ве се љу и ужи ва њу: „Игра ти ћу и пе ва ти од ју тра до 
мра ка. / Ве сел ’те се и ви са мном, Ср бљи, бра ћо дра га”.28 Реч је, 
да кле, о још суп тил ном и не си гур ном про ла ма њу ду ха ан тич ке 
хе до ни стич ке по е зи је. И као што је ду хов ни раз ви так јон ског ства
ра ла штва усло вио и осло ба ђа ње сна га и ола ба вљи ва ње со ци јал ног 
скло па по ли са, те ис та као „пра во ин ди ви ду у ма на ужи ва ње жи
во та”29; та ко и стро га про све ти тељ ска усме ре ност ка вас пи та њу, 
зах те ва урав но те же ње, ко је се по сти же из ди за њем ду ха из ра цио
нал ног и ње гов уплив у раз дра га на и ша ре на жи вот на ужи ва ња. 
У До си те је вим оства ре њи ма ова ко усме ре ним, све до чи мо бу ја њу 
и ја ча њу ње го вог, до сад крх ког и по ву че ног лир ског ду ха. Ов де 
он успе ва да се отрг не од сте га све сно сти и про ми шље но сти ко јим 
га епо ха оки ва, те се, са да у свом бес те жин ском об ли ку, пре пу шта 
еу фо рич ном ле ту, ко ји га, у пле сном за но су по ји ви ном, ла ким 
ме ло ди ја ма и не жним осе ћа јем љу ба ви пре ма ле по ти же не, те му 
у ру ку ста вља пи саљ ку. У пе сми без на сло ва, ко ја по чи ње про зним 
уво дом: „Је дан при јак за про си ме да му у јед ном сти ху ка жем до
кле ћу се са сти хо ви за ба вља ти”, До си те јев сло бод ни, раз дра га ни 
дух, ова ко про го ва ра: „До тле ћу се са сти хо ви игра ти и с Оми ром, 
/ Док ме љу бов и вин це не оста ве с ми ром”.30 На гла ше на оча ра ност 
пе сни ка соп стве ним пе снич ким за но сом, те кон струк ци ја па рок
си змал ног осе ћа ја бла жен ства сли ка њем љу ба ви и ви на, је сте пре
по зна тљи ви прин цип ан тич ке ана кре он ти ке.

Сле де ће, освр ну ће мо се из но ва на ра ни је раз мо тре ну ми сао 
о умет нич ком ства ра ла штву као оном „не по сред но вас пит ном”. 
Ди дак тич ки при звук ко је та ква оства ре ња но се, осе ћа мо у још јед
ној од До си те је вих не на сло вље них пе са ма, ко ја по чи ње сти хо ви ма: 
„Ети ка нам по ка зу је што јест чи нит ру жно, / Да се тог сви кло ни мо 
као да је ку жно”. Ов де, моћ До си те је ве пе сме пре ва зи ла зи по ље 
сен ти мен тал ног и есте тич ког, те се окре ће по у ча ва њу о мо рал ном 
и ис прав ном. Мо ме нат пра вед но сти на ко јем се ин си сти ра, мо же мо 
раз у ме ва ти као још јед ну у ни зу те ко ви на ан тич ке ми сли, ко ју про
све ти тељ бу ди из ви ше ве ков не усну ло сти. Ипак, по сле две стро фе, 
До си теј од ба цу је стро го по уч ни тон, те се вра ћа лир скосен ти мен
тал ном из ра зу: „Хајд’, по го ди, ми ло сти ва сад ме ни го спо же, / Што 

28 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин
ко вић, Београд, 1961, 14.

29 В. Јегер, Pa i de ia (Обликовање грчког човека), Нови Сад, 1991, 78.
30 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 26.
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ли бед но серд це мо је сад чи нит мо же”.31 Да кле, зах те ву за пра вед
но шћу у стро го ра зум ском то ну, пе сник су прот ста вља апо стро
фи ра ње же не, те до во ђе њем ети ке у пи та ње. И упра во ово ме сто 
ја сан је по ка за тељ До си те је вих по дво је них, го то во кон тра сних ми
са о них то ко ва – са јед не, строг и не по ко ле бљив, из ди же се за кон 
пра вич но сти, док нас, већ у на до ла зе ћим сти хо ви ма, за пљу ску је 
ис кре ни, раз и гра ни, сен ти мент. Ова ква опреч ност сва ка ко са со бом 
но си еле мен те ко ми ке, али не оне ру ши лач ке већ, на про тив, оне 
осло ба ђа ју ће – оне, ко ја до пу шта уплив здра вих, све жих иде ја. 
Ти ме До си теј отва ра вра та осе ћај но сти, опо вр га ва ју ћи сум ње да ће 
она осла би ти и ра зо ри ти ра зум но, већ ис ти чу ћи нео п ход ност ње
ног по сто ја ња у јед ном вре ме ну, јед ном чо ве ку, јед ном из ра зу.

У ра ни је ана ли зи ра ним пе сма ма, има ли смо при ли ку да све
до чи мо До си те је вом ма ни ру ко ји раз ли чи те пе снич ке об ли ке са
жи ма у јед но оства ре ње. Го то во увек, реч је о по ста вља њу иди ле 
као уво да или осно ве, те оства ри ва ње по ен те у из ра зу ко ји од го
ва ра дру га чи јем об ли ку. Та кав по сту пак пре по зна је мо и у пе сми 
по све ће ној ње го вом при ја те љу Гри го ри ју Тр ла ји ћу, где се на гото
во бу ко лич ки при каз на до ве зу је по хва ла. Дух по хва ле кон стру и ше 
и обе ле жа ва пе сни штво, од До си те ја то ли ко спо ми ња ног, Пин да ра. 
На и ме, он се про сла вља по сво јим епи ни ки ја ма – пе сма ма у сла ву 
по бед ни ка на аго нал ним игра ма, „ко је су по ње му би ле су штин ски 
из раз грч ког ду ха и це ле грч ке кул ту ре”.32 Да кле, он так ми ча ре 
бо дри да се оства ре у оно ме што, по ње го вом ми шље њу, пред ста
вља вр ху нац оства ре ња по је дин ца ње го вог до ба. Са овим на уму, 
при сту пи мо До си те је вим сти хо ви ма: „Пе вај пе сму и опе вај да ро
ви му су, / По нај лу шчи јем, Тер ла ји ча вку су”.33 Уо ча ва мо да пе сник, 
као кру ну по хва ле, при ја те ља бо дри да на ста ви са сво јим умет нич
ким ства ра њем – у овом из ра зу осе ћа мо Пин да ро во на сле ђе при
ла го ђе но про све ти тељ ском сен ти мен ту. Ан тич ки пе сник при да је 
ап со лут ну вред ност успе ху у аго нал ним игра ма, те на исте и под
сти че, баш као што До си теј, пре по зна ју ћи вас пи та ње и умет нич ко 
ства ра ла штво као не при ко сно ве но до бро, на њих и по зи ва.

Да ље, окре ну ће мо се ту ма че њу „Пе сне на ин су рек ци ју Сер
би ја нов”, где про све ти тељ, кроз све чан и зво нак из раз, по зи ва Срби
ју да се отрг не од сна, те се у сво јој све тло сти по ја ви као „ма ти на ша 
ми ла”.34 По сту пак пер со ни фи ко ва ња отаџ би не, те ње ног апо стро
фи ра ње као мај ке, пре по зна је мо и у До си те је вој „Пе сни”, но у ди

31 Исто, 15.
32 Н. Страјнић, Антологија светског песништва, Нови Сад, 2007, 144.
33 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 16.
34 Исто, 18. 
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ја ме трал но дру га чи јем то ну. Док у пр вој пе сник зе мљу бу ди из 
бол не усну ло сти, у дру гој је ви ди већ на но га ма, све тлу и по но сну, 
као из раз нај ве ће све ти ње и ле по те: „Ка ко је ле па на ша Сер би ја 
ма ти. / Свак би жив за же лио у Сер би ју до ћи”.35 Пра и де ју о по сма
тра ње др жа ве, те ње ног тла као мај ке, про на ла зи мо у Со ло но вим 
сти хо ви ма: „По твр ди ће ми то пред су дом вре ме на / нај ве ћа ма ти 
бе смрт ни ка олим пских, / нај бо ља, зе мља цр на, с ко је не кад ја / на 
мно ги на чин ма кох ка мен и с њим дуг. / А пре је ро бо ва ла, сад је 
сло бод на”.36 По ред схва та ња др жа ве и ње ног тла као на род ног 
ро ди те ља, уо ча ва мо још не ке слич но сти. Пре све га, у оба слу ча ја 
реч је о зе мљи сла бој и по ср ну лој, ко ју пе сник ле чи и при ди же. 
Ипак, на чин на ко ји то ау то ри чи не раз ли ку је се, а у скла ду је са 
њи ма уро ђе ним на чи ни ма де ло ва ња. Док Со лон, као ар хонт епо ним 
Ати не, до но си за ко не ко ји ма зе мљу осло ба ђа роп ства, ски да ју ћи 
ка ме не сту бо ве ко ји су по ста вља ни да би озна чи ли ду го ва ње, те 
је та ко обеш ча сти ли, До си теј усну лу Ср би ју по ку ша ва да прег не 
из сна сво јим за но сним пе снич ким из ра зом. Да кле, мај ка зе мља 
ста је на но ге за хва љу ју ћи стро гом и пра вич ном де ло ва њу пр вог, 
док мај ку Ср би ју опо ра вља од луч на, али и про зрач на и не жна лир
ска ми сао. Ипак, оно што је има нент но обе ма иде ја ма је сте не по
ко ле бљи во осе ћа ње ро до љу бља и од луч ност да се де лу је. Ми сао 
о не рас ки ди вој по ве за но сти лич но сти по је дин ца и ње го вог је зи ка 
и отаџ би не, те пре да ност очу ва њу истих, „бу ду ћи да за кон и ве ра 
мо же се про ме ни ти, а род и је зик ни ка да”37, на во ди на за кљу чак 
да би гу би так истих до вео до гу бит ка се бе са мог.

„Глас ви со ког Пин да ра” за ко ји До си теј мо ли у сво јој „Пе сни 
о из ба вље ни ју Сер би је”, от кри ва нам се, тих и бри жљи во уком
по но ван у све ча ни тон по хва ле „Ини ји сти хи ви со ко – пре вос хо
ди тел њеј ше му го спо ди ну ге не ра лу Ро до фи ни ку”. По ста вља ју ћи 
пи та ње: „А што те би Сер би ја / За то мо же да ти? / Раз вје бо га мо лит 
/ Да ти он на пла ти”; До си теј да ље ин тен зи ви ра већ по сто ја но осе
ћање за хвал ност ге не ра лу, на гла ша ва ју ћи да је ди но уздар је ко је 
по ти че од бо га са мог, мо же би ти до стој но од го во ра на дар ко ји је 
Ср би ја од ње га при ми ла. И, по ред то га што ће „по том ци серб ски 
/ од те би во вјек го во ру”.38

Ро до фи ни ку у част би ва ју ис пе ва ни упра во ови сти хо ви, као 
још је дан из раз за хвал но сти срп ског на ро да. Да кле, уви ђа мо да 
је дан од да ро ва бо жан ског ка рак те ра је сте пе сма ко ју чи та мо. Ова кво 

35 Исто, 20.
36 Н. Страјнић, Антологија светског песништва, Нови Сад, 2007, 71. 
37 Д. Обрадовић, Писмо Харалампију, Београд, 2009, 6.
38 Д. Обрадовић, Сабрана дела: 1811–1961, књ. 3, прир. Боривоје Марин

ко вић, Београд, 1961, 24–25.
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по ста вља ње ства ри, сва ка ко, усме ра ва нас на Пла то но во ту ма че ње 
пе снич ког ства ра ња као по сле ди це из ве сног ен ту зи ја зма, од но сно 
бо го по сед ну то сти. Сле де ћи ту ми сао, за кљу чу је мо и да је са ма 
пе сма, као про из вод овог осо би тог тран са, у ства ри, про ла ма ње 
бо жан ског у свет. И упра во „са Пин да ром, пе снич ка са мо свест у 
грч кој ли ри ци до се гла је онај сте пен на ко ме пе сник сво је ства ра
ла штво до во ди у ве зу са бо го ви ма. [...] Пин да ру се при пи си ва ло 
да је онај ко ји ис пу ња ва сво је ду жно сти пре ма бо го ви ма, [...] као 
да је и онај ко га бо го ви во ле”.39 Став о по е зи ји као „про из во ђе њу 
у нај ви шем сми слу”40, свој ја сан из раз до би ја у До си те је вој ми сли, 
ко ја, же ле ћи да ру ског ге не ра ла удо сто ји нај ве ће ча сти и уздар ја 
то ли ко све тлог и све ча ног, да се чи ни да је де ло ру ке са мог бо га 
– Ро до фи ни ку упу ћу је пе сму.

У до са да шњем ра ду, пре вас ход но је би ло ре чи о хе лен ској 
ан тич кој тра ди ци ји као не пре ки ну тој ни ти во ди љи До си те је вог 
ства ра ла штва. Ипак, нео п ход но је упу ти ти и на „чар ла тин ског 
је зи ка – ко ја га је за не ла, исто као и не ка да, у ње го вом де тињ ству, 
чу де сна ме ло ди ја грч ких ре чи и фра за”.41 Мо ра ли стич ка кон цеп
ци ја умет но сти, о ко јој је већ би ло ре чи, би ва пре ци зи ра на у Хо
ра ци је вој епи сто ли на пуљ ској по ро ди ци Пи зо ни (Ad Pi so nes), у 
сле де ћим сти хо ви ма: „Гла со ве од не ће све ко са ко ри сним по ме ша 
слат ко, / онај ко зна да ма, пру жи и по не ки са вет уз ра дост”.42 
Слу ша ју ћи да ти из раз, го то во да осе ћа мо дух До си те је вог ства
ра ла штва – по уч но, ли ше но свог те шког, ле пљи вог при зву ка, но 
оде ну то у ми ри сно и про зрач но ру хо ле пог је сте ис каз због ко јег 
не пре ста но по се же мо за про све ти те ље вом ми шљу. Сам ау тор се 
сна жно иден ти фи ку је са да том иде јом, што уви ђа мо и у ње го вом 
че стом на во ђе њу ова квог об ли ка, као ци ља свог умет нич ког де
ло ва ња. На ова кав из раз, пре све га, на и ла зи мо у Пред у сло ви ју 
ње го ве ау то би о гра фи је: „По сле пол зе и за ба ве, ко ју же лим ком 
год од моје га ро да узро ко ва ти”.43 Ми сао о овом прин ци пу, сва ка
ко, не не доста је ни у До си те је вим по ет ским оства ре њи ма – у сти
хо ва ном де лу „По хва ле ба сни”, об ја вље не у окви ру Со бра ни ја ра
зних на ра во у чи тел них ве штеј, из но ва, као циљ умет но сти, ис ти че 
по у ча ва ње по мо ћу за бав ног: „Ра до се де те то ме учи при че му се 
сми је”.44

39 Н. Страјнић, Грчко и римско песништво, Нови Сад, 2017, 139. 
40 Исто, 142.
41 Т. Манојловић, Романтично пролеће Доситеја Обрадовића, Нови Сад, 

1961, 506.
42 Хорације, Посланица Пизонима, стихови 343. и 344.
43 Д. Обрадовић, Живот и прикљученија, Београд, 2009, 14.
44 Д. Обрадовић, Собраније разних наравоучителних вештеј; Сабрана 

дела, књ. 4, прир. Душан Иванић, Београд, 2008, 18.
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По ли фо ни ја До си те је ве ми сли, те и по све ће ност прак си „пол зе 
и за ба ве”, не ће до зво ли ти да ње гов ис каз оста не огра ни чен са мо 
на по уч но. Да кле, у „По хва ли ба сни”, по ред из во ђе ња го ре на веде
них за кљу ча ка о умет нич ком ства ра ла штву, про све ти тељ уно си 
и из ве сне лир ске еле мен те, из ра же не, по но во, пу тем ре ми ни сцен
ци ја на про из во де ду ха ан тич ке тра ди ци је. У прет ход но ана ли зи
ра ним сти хо ви ма, су сре та ли смо се са ми шљу о au rea ae tas, одно
сно „злат ном ве ку”. У „По хва ли” пак овој иде ји при сту па са ви ше 
по дроб но сти, ну де ћи та ко ви зи је, чи ји из вор ће мо про на ћи у Вер
ги ли је вој „Че твр тој екло ги”. Пр во, До си теј нас у ко смич ки пре о бра
жај уво ди сти хо ви ма: „Пра зну ју ћи пре ве се ло по но вље ње све та”; 
чи ји архe от кри ва мо у ре чи ма ве ли ког Ла ти на: „До шло је већ по
след ње вре ме, о ко ме го во ре про роч ке књи ге из Ку ме, / [...] И с не ба 
си ла зи но во по ко ле ње”. На ста вља ју ћи свој про глас, про све ти тељ 
да ље опи су је ста ње све та у на до ла зе ћем, „злат ном до бу”: „Та ко ће 
бит’ ми ло де ци кад исти на до ђе, / Кад не зна ње са зло бом и вар вар
ством про ђе; / Удру че ње и не прав да не ће му чит љу де, / Кад исти на 
и пра ви ца ме ђу њи ма бу де”.45 И док До си теј ну ди оп шту и ми са о ну 
сли ку на до ла зе ћег вре ме на, Вер ги ли је је, не ма ње иде а ли зо ва ну, 
ну ди у ње ном кон крет ном, те се би свој стве ном ду ху екло ге: 

Ко зе ће се са ме вра ћа ти ку ћи са ви ме ни ма на бре клим од мле ка, 
/ А го ве да се не ће ви ше пла ши ти ве ли ких ла во ва. / (...) По ља ће, 
ма ло по ма ло, по жу те ти од ме ка ног кла сја;/ И на за пу ште ном тр њу 
ви си ће ру ме ни гро здо ви, / А твр ди храст ка па ће ро сним ме дом. / [...] 
Сна жни зе мљо рад ник осло бо ди ће во ло ве јар ма, / Ни ти ће ву ни бити 
по треб но да се ки ти ту ђим бо ја ма, / Не го ће сам ован на па шња ци ма 
/ Да обо ји сво је ру но ру ме ним пур пу ром и жу тим ша фра ном.46

На да ље, има ју ћи на уму из ра зи то угле да ње срп ског про све
ти те ља на Вер ги ли ја, освр ну ће мо се на До си те је во сти хо ва но пи смо 
упу ће но Со фро ни ју Ла за ре ви ћу. Пр ви и нај ве ћи део свог из ла га ња, 
ко ри сти да би го во рио о „две кра ви це с те о чи ћи мла ди”, пе ва ју ћи 
по дроб но о њи хо вом ста њу, те оче ки ва ном на прет ку. Ин кор по ри
ра ње ми сли о по љо при вре ди у пе снич ки из раз, нај и стак ну ти је 
из во ри ште про на ла зи у Вер ги ли је вим „Ге ор ги ка ма”. И као што 
итал ски пе сник опе ва жи вот итал ског се ља ка, за то што исти сма
тра осно вом рим ске ве ли чи не, та ко ни До си теј не од сту па од при
зи ва ња на род ног ду ха, са ста вља ју ћи „Ге ор ги ка ма” ин спи ри сан 
део пи сма у аси ме трич ном де се тер цу, чи је смо ко ре не у усме ној 

45 Исто.
46 Н. Страјнић, Грчко и римско песништво, Нови Сад, 2017, 218–220.
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еп ској по е зи ји ра ни је ис ти ца ли. Ипак, сам крај овог сти хо ва ног 
пи сма не др жи се за по че те те ма ти ке. До си теј се, да кле, окре ће ми
шље њу о соп стве ном жи во ту: „ве ле ме ни да сам оста рио, / А ја 
ста рост јо ште не осе ћам”.47 Про ми сао о по зном пе ри о ду жи во та 
про све ти те љу ни је стра на, узи ма ју ћи у об зир Пре ди сло ви је ње го
ве ау то би о гра фи је.48 Те ма ти зо ва ње про ла зно сти жи во та, ко је свој 
из раз не рет ко на ла зи у је ца ји ма над омра же ном и за стра шу ју ћом 
ста ро шћу, по сто јан је прин цип грч ких ли ри ча ра. Страх од по зне 
жи вот не до би обе ле жа ва по е ти ке Ана кре он та, као и Мим нер ма, 
про ла ма ју ћи се у не у те шној уз не ми ре но сти и пре пла ше ној уз дрх
та ло сти. „Још ми ма ло да на пре о ста је од слат ког жи во та. / Че сто 
уз ди шем од стра ха пред смр ћу”49, је ца Ана кре онт, док Мим нер мо 
из прет ход ног ве ка, не ми ран и блед, до ви ку је: „Ста рост пре у зме 
власт, ви си над гла вом ко мач; / Мр ска је она и ту жна, а не знат ним 
чо ве ка чи ни, / Би стри му оти ма вид, оштри за се њу је ум”. Иа ко из
но ва све до чи мо те мат ској по ду дар но сти ан тич ких, те До си те је вог 
оства ре ња, мо ра мо при ме ти ти ди ја ме трал но су прот ну емо ци ју 
ко ју об ра да да те ми сли но си. Док, са јед не стра не, не рас ки ди ве ду
хов не ни ти, по мен ста ро сти грч ке ли ри ча ре оста вља за ди ха не, у 
па нич ном стра ху од оно га што по зно до ба но си; До си те је ва бла гост 
и ста ло же ност оста је не так ну та, при ла зе ћи жи вот ном су то ну са 
истом оном сми ре но шћу, са ко јом по сма тра цео свет. Узрок ова квог 
др жа ња на ла зи мо у ње го вој „на ив но сти и про сто ду шно сти. [...] 
Он не ма у жи во ту не го до брих успо ме на. [...] И он се све га се ћа са 
за хвал но шћу и бла го сло вом”.50

У на ди да су иде је обра зло же не у овом ра ду би ле до вољ не да 
упу те на суп тил ност и про зрач ност До си те је вог лир ског би ћа, те на 
ње го ву мир ну уро ње ност у дух ан тич ке ми сли, од лу чу је мо да рад 
при ве де мо кра ју. И та ко, све до чи мо, бље сак ње го ве по е зи је про би
ја се кроз дух епо хе, за сле пљу ју ћи ра зум, те нас оста вља ју ћи да 
се, ма кар на трен, оку па мо у све тлој спо кој но сти ње го ве ми сли.

47 Д. Обрадовић, Песме; Писма; Документи; Сабрана дела, књ. 6, прир. 
Мирјана Д. Стефановић, Београд, 2008, 106.

48 Д. Обрадовић, Живот и прикљученија, Београд, 2009, 3.
49 Н. Страјнић, Грчко и римско песништво, Нови Сад, 2017, 98.
50 В. Десница, Један поглед на личност Доситејеву, Сплит, 1934, 16.




