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Но ви Сад 2022.

У свом на сло ву мо но граф ска сту ди ја Вла ди ми ра 
Си ми ћа от кри ва пред мет пред ста вље ног ис тра жи ва ња, 
у чи јој ср жи се на ла зи ра све тља ва ње зна че ња пор тре та 
срп ског ин те лек ту ал ца у до ба про све ти тељ ства. 

У пр вом по гла вљу под на зи вом „Основ ни пој мо ви” 
утвр ђу је се низ идеј них, вер ских, по ли тич ких и дру гих 
де тер ми нан ти ко је су до ве ле до уоб ли ча ва ња пој ма ин-
те лек ту а лац, и ко је су де фи ни са ле сло жен и ди вер ген тан 
по јам про све ти тељ ства.

У пр вим ре че ни ца ма тек ста, Си мић на сто ји да ука-
же на вре мен ско од ре ђе ње про све ти тељ ства у срп ској 
сре ди ни. Нај пре га сме шта у пе ри од из ме ђу Те ми швар-
ског са бо ра (1790) и Пр вог срп ског устан ка (1804), а по-
том ис ти че да су та ко зва ни пре ла зни пе ри од око 1800. 
го ди не исто ри ча ри умет но сти у ве ли кој ме ри иг но ри-
са ли. Си мић за кљу чу је да су овај сло же ни и ви ше слој ни 
пе ри од по дроб ни је пре до чи ли исто ри ча ри књи жев но-
сти, те свој при мар ни циљ ви ди у ре ва ло ри за ци ји, или, 
бо ље ре че но, у ре ви та ли за ци ји овог у ве ли кој ме ри не-
по зна тог пе ри о да. Не запостављају ћи стил ска од ре ђе ња, 

ко ја су умно го ме и до при не ла иг но ри са њу овог пе ри о да, Си мић кроз идеј не струк ту ре фор-
ми ра сво ју пе ри о ди за ци ју срп ског про све ти тељ ства. У вре ме ну пре тра ја ва ња ста рих фе но-
ме на и на го ве шта ју мо дер ног до ба, пре по зна је ди на мич ни про стор у ко ме је ин те лек ту ал на 
и умет нич ка про дук ци ја по твр ди ла не ке од ста рих, ба рок них фе но ме на и уда ри ла те ме ље 
мо дер ним иде ја ма.

У гра див ним де ло ви ма пр вог по гла вља нај пре се раз ма тра по јам ин те лек ту ал ца, који се, 
на спрам са вре ме ног ви ђе ња о про ме теј ским ди си ден ти ма и кри тич ки осве шће ним сло бод-
ним ми сли о ци ма, по ста вља у кон текст исто ри је иде ја и ду ха вре ме на. Та ко се пор трет инте-
лек тул ца раш чла њу је на фи зич ку и мен тал ну сли ку, обе под јед на ко ва жне за ме ђу соб ни од нос 
пор тре ти са ног и ње го ве сли ке.

Осо би то се на зна чу је вред ност ико но граф ске ана ли зе пор тре ти са них ин те лек ту а ла ца, 
и ти ме, из но ва, ука зу је на по себ ност исто риј ско у мет нич ке ана ли зе у функ ци ји де кон струк-
ци је лич но сти пор тре ти са них ин те лек ту а ла ца.
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На са мом по чет ку из ла же се кла си фи ка ци ја ти по ва ин те лек ту ала ца око 1800. го ди не. 
Ис ти че се њи хо ва ти по ло ги за ци ја у ин ди ви ду ал но-пси хо ло шком и дру штве но-со ци јал ном 
сми слу. Ис так ну ти су њи хов при ступ ви со ком и кла сич ном обра зо ва њу, као и но се ћа уло га 
цр кве них ин те лек ту а ла ца. Раз д ваја ју се за ви сни од не за ви сних ин те ле ту а ла ца, што им пли-
ци ра на ве чи ту игру сло бо де и не сло бо де на ре ла ци ји ин те лек ту а лац – па трон. 

Без об зи ра на сте пен њи хо ве еман ци па ци је, Си мић де фи ни ше кључ не осо бе но сти пре-
по зна ва ња ин те лек ту ал ца, ко је се са жи ма ју у те жњи за ин ди ви да ул ном и дру штве ном еман-
ци па ци јом, кри тич ком де ло ва њу у јав но сти и не ком од об ли ка ори ги нал но сти (кре а ци је). 

По том се при сту па осно ва ма на ко ји ма по чи ва по јам ин те лек ту ал ца у кључ ним европ-
ским сре ди на ма. У од но су на ин сти ту ци о на ли зо ва ни ју но ту ин те лек ту а ла ца у хаб збур шким 
зе мља ма, кри тич ка но та и из ве сна дру штве на сло бо да усло ви ле су де фи ни ци ју фран цу ског 
ин те лек ту ал ца. Кроз про жи ма ње фран цу ског про све ти тељ ства и ње го вих сред њо е вроп ских 
пан да на, Си мић кон тек сту а ли зу је при јем европ ских про све ти тељ ста ва ме ђу Ср би ма се вер-
но од Са ве и Ду на ва.

У на став ку тек ста се у скла ду са хро но ло шким окви ри ма из но си кла си фи ка ци ја срп-
ског про све ти тељ ства: прет про све ти тељ ство (те о ло шко про све ти тељ ство) од че тр де се тих го-
ди на XVI II ве ка; ра но про све ти тељ ство (те ре зи јан ски ре фор ми зам) у тра ја њу од ше зде се тих 
го ди на до 1780; зре ло про све ти тељ ство (ра ди кал ни јо зе фи ни зам) у вре ме вла сти Јо си фа II 
(1780–1790); ка сно (по пу лар но про све ти тељ ство, у тра ја њу до че твр те де це ни је XIX ве ка.

Уз из ве сне огра де ове хрoнолошке  пе ри о ди за ци је, Си мић ис ти че да ове под гру пе не 
пред ста вља ју чвр сте и ста тич не ка те го ри је већ су ста ни це кроз ко је су про ла зи ли жи во ти 
срп ских ин те лек ту а ла ца. Да кле, за ми шље не као флек си бил не од ред ни це, оне чи не ди вер-
гент ни и ди на мич ни си стем срп ског про све ти тељ ства, ко ји су чи ни ли ње го ви пр ва ци.

У на ред ним пот по гла вљи ма увод ног по гла вља, де таљ но се ана ли зи ра ју исто риј ске и 
идеј не окол но сти на ве де них ета па про све ти тељ ства, и раз ма тра уло га срп ских про све ти те ља 
у сло же ним по ли тич ким и вер ским окол но сти ма Хаб збур шког цар ства. 

Нај пре се ана ли зи ра ју до ба Ма ри је Те ре зи је и ме сто иде ја про све ти тељ ства у ко ре ни тој 
еман ци па ци ји по да ни ка. На во ди се пре власт др жа ве над цр квом, али се ука зу је и на ре ла-
тив но кон тро ли са ну сло бо ду у јав ној сфе ри. У на ред ном по гла вљу ана ли зи ра се зна чај јо зе-
фи ни стичких ра ди кал них ре фор ми, и то пре све га у све тло сти агре сив не се ку ла ри за ци је и 
огра ни че ња ка то лич ке цр кве. Ис ти че се не за до вољ ство срп ских цр кве них пре ла та тим ре-
фор ма ма, што се по сло вич но са гле да ва кроз кон цепт ди на стич ког па три о ти зма. На ред ни 
пе ри од, ко ји је тра јао до 1815. го ди не, у Угар ској је до нео при вид ну ре ста у ра ци ју ста рих ре-
жи ма и фе у дал ног си сте ма. Ипак, иде а ли Фран цу ске ре во лу ци је и про све ти тељ ства про же ли 
су све сфе ре дру штва. Гра ђан ска еман ци па ци ја и сна же ње на ци о нал них иде а ла про из ве ли 
су тип гра ђан ског ин те лек ту ал ца, чи ме је уда рен те мељ за по то ње ве ли ке ан ти фе у дал не ре-
во лу ци је 1848. го ди не. Ко нач но, ау тор ука зу је да у том ду гом пе ри о ду срп ски ин те лек ту а лац 
пред ста вља ми нор ну по ја ву, и не ви дљи ву кла сну гру пу у ју жној Угар ској, што, ме ђу тим, не 
ума њу је зна чај ових иза бра них де лат ни ка у јав ној сфе ри.

У на ред ном пот по гла вљу ана ли зи ра ју се осно ве про све ти тељ ства у Хаб збур шкој мо-
нар хи ји. Сле де ћи но ви ја ис тра жи ва ња, Си мић на пу шта ис кљу чи вост по гле да о је дин стве ном 
(се ку лар ном) про све ти тељ ству, те овај идеј ни и вре мен ски пе ри од са гле да ва као ди на мич-
но по ље ра зно ли ких про све ти тељ ста ва. Ука зу је на про то про све ти тељ ство, на ци о нал но про-
све ти тељ ство... ко је по ве зу је иде ја о ра зум ској ве ри. У скла ду са при је мом ра зно ли ких 
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про све ти тељ става у срп ској сре ди ни, Си мић ис ти че ути цај про те стант ског пи је ти зма из Ха-
леа ко ји је, пре ко пра во слав не Ру си је и Грч ке, сти зао до срп ске сре ди не, и ути цао на До си-
те ја Об ра до ви ћа, Ев ге ни ја Вул га ри са и Пла то на Љев ши на.

По том се по дроб но ана ли зи ра се ку лар но про све ти тељ ство, за сно ва но на Кан то вим иде-
а ли ма етич ке и дру штве не еман ци па ци је. Кон цепт ре фор ми за по чет за вре ме вла сти Ма рије 
Те ре зи је ра ди ка ли зо вао је Јо сиф II. Осо би то усме рен про тив ка то лич ке ре ли ги је, овај се ку-
лар ни ап со лу ти стич ки си стем је свој вр ху нац имао у об зна ни Па тен та о то ле ран ци ји 1791. 
го ди не. Упр кос из ра же ној се ку ла ри за ци ји, Си мић ис ти че сред њи пут Јо зе фа Зо не фел са, су-
бли ми ран у ода но сти ца ру, ја ча њу би ро крат ског апа ра та и успо ну па три от ских на че ла. У 
на ред ном сег мен ту се ана ли зи ра јан се ни зам као основ ка то лич ког про све ти тељ ства. Овај 
ре фор ма тор ски по крет на стао у до ба по зног про све ти тељ ства на ме ра вао је да цр кву ре фор-
ми ше из ну тра. У из ве сној ме ри ан ти ба ро кан, кри тич ки на стро јен пре ма од ре ђе ним сег мен-
ти ма па по цен три зма, са деј ство вао је са јо зе фи ни стич ким ре фор ма ма и иде а лом про све ће ног 
апсо лу ти зма. Си мић ра све тља ва од го вор срп ских ин те лек ту а ла ца на уну тра шња ка то лич ка 
тр ве ња, те из но си ста во ве Јо ва на Ра ји ћа, За ха ри је Ор фе ли на... У све тло сти де ло ва ња про те-
стант ског пи је ти зма на срп ске ин те лек ту ал це ис ти че се зна чај За ду жби не Ау гу ста Хер ма на 
Фран кеа на уни вер зи те ту у Ха леу. У срп ској сре ди ни је ин си сти ра ње на лич ном од но су са 
Бо гом ко ји се оства ру је пре ко Све тог пи сма на шло сво је по бор ни ке, по пут Ди о ни си ја Но-
ва ко ви ћа, док је ва тре ни про тив ник ових би бли ја ша био ми тро по лит Па вле Не на до вић, што 
го во ри о жи вој и по ле мич кој ре цеп ци ји европ ског про све ти тељ ства у срп ској сре ди ни. У 
све тло сти ука зи ва ња на зна чај про те стант ских стру ја ња из Ха леа, упу ћу је се на де ло ва ње 
Кри сти ја на Вол фа, ко ји је са пи је ти сти ма де лио ве ру у ма те ри јал ни и етич ки про грес чо ве-
чан ства, и на чи јим осно ва ма ће До си теј Об ра до вић, нај по зна ти ји срп ски пи то мац из Ха леа, 
за сно ва ти свој про све ти тељ ски дис курс. По том се по дроб но раз ма тра ју осно ви ру ског про-
све ти тељ ства, ко ји се про на ла зе у по ли тич ким те жња ма Пе тра Ве ли ког и Ка та ри не Ве ли ке, с 
по себ ним те жи штем на Ду хов ни ре гу ла мент из 1720. го ди не, и уло гу Те о фа на Про ко по ви ча. 
Раз ма тра се збу ње ност срп ске вер ске ели те спрам ових про те стант ских ути ца ја ко ји су из 
Ру си је пре ко Укра ји не сти за ли у Кар ло вач ку ми тро по ли ју, по ста ју ћи део вер ског про све ти-
тељ ства ме ђу Ср би ма. Ана ли зи ра се и зна че ње ре ли ги о зног про све ти тељ ства ко је је пре мре-
жи ло грч ки и срп ски свет, ис ти че се зна чај Ев ге ни ја Вул га ри са, Атон ске ака де ми је на Све-
тој Го ри и ње не уло ге у кон сти ту и са њу иде ја До си те ја Об ра до ви ћа. Ука за но је и на де ло ва-
ње ра ди кал не стру је грч ких про све ти те ља ко ји су у Ве не ци ји и Бе чу ути ца ли на До си те ја 
Об ра до ви ћа.

У дру гом ве ли ком по гла вљу по све ће ном пор трет ном сли кар ству нај пре се ана ли зи рају 
осно ве овог сли кар ског жан ра. Сто га се увод но по гла вље и по и ма као основ за раз у ме ва ње 
идеј ног све та ко ји је омо гу ћио са мо спо зна ју срп ских про све ти те ља, што је про из ве ло оквир 
за ви зу ел но из о бра жа ва ње њи хо вог соп ства. Осно ве пор трет ног сли кар ства се пре по зна ју у 
ре пре зен та ци ји, со ци јал ном и етич ком мо де лу ли ка пор тре ти са ног, као и сли кар ској ве шти ни 
да кроз пор трет ус по ста ви скла дан од нос уну тра шњег и спо ља шњег. Кроз осно ве раз во ја 
пор трет ног сли кар ства од ре не сан се до XIX ве ка, ис так нут је увре же ни ду а ли зам ви ђе ња 
чо ве чи јег ли ка. С јед не стра не, фран цу ски те о ре ти ча ри, по пут Ро же ра де Пи ла, ис ти ца ли су 
зна чај пра те ћих де та ља (оде ћа, гест...), с дру ге стра не, ау стриј ски тео ре ти ча ри и сли ка ри су 
ве ћу па жњу по све ћи ва ли ли ку пор тре ти са ног као огле да лу људ ске ду ше. По том се ана лизи-
ра ју осно ве по јав но сти те ле сног при ка за: ли це, ша ке и оде ћа.
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У на став ку по гла вља се на кључ ним при ме ри ма ус по ста вља ти по ло ги за ци ја пор тре та: 
1. до по ја сни – са ка нон ским пор тре том До си те ја Об ра до ви ћа, де ло Ар се ни ја Те о до ро ви ћа из 
1819. го ди не; 2. у сту ди ју – где се на ве о ма убе дљив на чин упу ћу је на ико но граф ске осно ве 
овог ти па, су бли ми ра не у при ка зу Све тог Је ро ни ма у сту ди ју, на ко ји се на до ве зу ју ка нон-
ски пор тре ти срп ских ин те лек ту ал них пр ва ка: До си те ја Об ра до ви ћа и ми тро по ли та Сте-
фа на Стра ти ми ро ви ћа; 3. ho mo vi a tor – сло же ни тип ин те лек ту ал ца пут ни ка се по ве зу је са 
ли ков ним (Хер тел) и ли те рар ним осно ва ма (Ши лер), и по том се про ве ра ва на пор тре ти ма 
срп ских ин те лек ту ал них пр ва ка, До си те ја Об ра до ви ћа и Јо а ки ма Ву ји ћа; 4. ау тор ски пор-
трет – пред ста вља скуп ви зу ел них фрон ти спи са ко ји су ви зу ел ним је зи ком ме мо ри са ли из-
ба ра не ве ли ка не, по пут Јо а ки ма Ву ји ћа, До си те ја Об ра до ви ћа; 5. по свет ни пор трет – где се 
у па не ги рич кој фор ми ис ти че за хвал ни пор трет ме це не, по кро ви те ља..., са по себ ним освр-
том на ка нон ски при мер – По здрав Мој се ју Пут ни ку За ха ри је Ор фе ли на из 1757. го ди не; 6. 
фи зи ог ном ски пор трет – са по себ ним освр том на зна чај фи зи ог но ми је, сво је вр сне псе у до-
на у ке, ко ја је пре ко Ла ва те ро вих ви зу ел них му стри пре мре жи ла европ ски ли ков ни про стор; 
7. ви зу ел не фи гу ре – у ко ји ма се раз ма тра уло га але го ри ја, сим бо ла и дру гих пер со ни фи каци-
ја у по ја шње њу пор тре ти са ног ли ка. У окви ру овог ти па пор тре та, по себ но апо стро фи ра мо 
уче ну ана ли зу пор тре та До си те ја Об ра до ви ћа за пред на слов Ме зим ца из 1818. го ди не.

У сле де ћем ве ли ком по гла вљу „Пор трет и дру штво”, нај пре се ана ли зи ра број ча ност 
срп ских ин те лек ту а ла ца у до ба про све ти тељ ства. Ве о ма ма ли број про фи ли са них ин те лек-
ту а ла ца је ко ди фи ко ван за хва љу ју ћи ау стриј ским и ма ђар ским ста ти стич ким пре гле ди ма. 
По том се пор тре ти кла си фи ку ју по про фе си ја ма из о бра же них ли ко ва. Ни жу се ве о ма уте ме-
ље ни ико но граф ски, со ци јал ни и иден ти тет ски при ка зи сле де ћих ти по ва: а) књи жев ни ци 
– са ка нон ским пор тре ти ма: До си те ја Об ра до ви ћа, де ло Ар се ни ја Те о до ро ви ћа, Ву ка Сте фано-
ви ћа Ка ра џи ћа, рад Па ве ла Ђур ко ви ћа, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, у из вед би Јо ва на По по ви ћа; 
б) уче ња ци, са узор ним пор тре том Јо ва на Ра ји ћа, де ло Ја ко ва Ор фе ли на; в) чи нов ни ци – као 
прет по став ка уоб ли ча ва ња ре пре зен та тив них пор тре та пр вих срп ских чи нов ни ка, пред ста-
вљен је де та љан пре глед раз во ја чи нов ни шта ва у Хаб збур шком цар ству и ју жној Угар ској, 
са по себ ним освр том на зна ме ни ти пор трет Ди ми три ја Да ви до ви ћа, рад Уро ша Кне же ви ћа; 
г) по след њи у ни зу пор трет них пред ста ва од ре ђе них про фе си ја ре зер ви сан је за ин те лек ту-
ал ца-кли ри ка, су бли ми ран пор тре том уче ног Лу ки ја на Мушицког, де ло Па ве ла Ђур ко ви ћа. 
Та ко је за о кру жен при каз пор трет них пред ста ва срп ских про све ти те ља, ко ји су де фи ни са ли 
тран зи ци о ни пе ри од из ме ђу пре тра ја ва ња ста рог, ба рок ног си сте ма пор трет не ре пре зен та-
ци је, и но вог, про све ти тељ ског, ко ји се по ла га но ута пао у све де ну ети ке ци ју гра ђан ске кла се 
мо дер ног до ба.

По том је пред ста вљен низ по ро дич них пор тре та срп ских про све ти те ља. У скла ду са 
уз ра ста њем гра ђан ске кла се, Си мић у бли жим по ро дич ним од но си ма, на гла ше ној сен ти мен-
тал но сти и по тре би за ре пре зен та ци јом ста ту са и до ма као ме ста угод но сти, про на ла зи осно-
ве по ро дич них про тре та. У груп ном пор тре ту по ро ди це Ди ми три ја Фру ши ћа, де лу Јо же фа 
То мин ца, рас по зна је се со ци јал ни оквир зa мо дер ни вид гра ђан ске ре пре зен та ци је.

На кра ју по гла вља се де кон стру и ше пор трет ин те лек ту ал ца у мла до сти. По уста ље ном 
по ступ ку да је се ши ри оквир исто ри ја та јед ног фе но ме на, у овом слу ча ју мла до сти. Мла дост 
као но ва и имперaтивна сна га у XIX ве ку по ти сну ла је до та да шњи све то на зор ни кон структ 
о ста ро сти као си но ни му му дро сти и зна ња. Сто га се, у окви ру кон цеп та мла до сти и ста ро-
сти, увер љи во ана ли зи ра ју пор тре ти Са ве Те ке ли је.
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По след ње ве ли ко по гла вље ба ви се јав ним пам ће њем и за бо ра вља њем. Ова ве о ма ак-
ту ел на те ма у свет ској на у ци по след њих де це ни ја је спрет но ин кор по ри ра на у пре до че ни 
на ра тив. Си мић увер љи во ис ти че те зу о дво стру кој смр ти ин те лек ту а ла ца – фи зич кој и ду-
хов ној, ко ју про из во ди за бо рав у за јед ни ци. Ис ти че да је та шти на би ла ме ри ло ин те лек ту-
ла ца, ко ји су бри ну ли о свом угле ду у јав но сти, те по би ја увре же ну те зу о не ак тив ној и ин тро-
спек тив ној при ро ди уче ња ка. У том кон тек сту се ис ти че пост хум ни за бо рав ко ји је пре крио 
име на, да нас ве о ма по зна тих про све ти те ља, по пут За ха ри је Ор фе ли на, Ге ор ги ја Ма га ра ше-
ви ћа, чак и Са ве Те ке ли је. 

У на ред ном пот по гла вљу се ана ли зи ра спо ме нич ка кул ту ра. Услед не по вољ них по ли-
тич ких окол но сти у Хаб збур шкој мо нар хи ји, пре ма јав ним бе ле зи ма ино вер них, ле же узро ци 
гроб них спо ме ни ка срп ских про све ти те ља у јав ном про сто ру. Рет ки при ме ри, по пут споме-
ни ка Арсeниjу Те о до ро ви ћу и Јо ва ну Ха џи ћу, изо ло ва ни су слу ча је ви ко ји на ја вљу ју анали зу 
кул ту ре за бо ра ва. Сме шта ње пост хум не сли ке ин те лек ту а ла ца у до мен јав ног за јед нич ког 
пам ће ња пред ста вљено је као ар ти фи ци ра ни про цес про из вод ње се ћа ња на пре ми ну лог. Ви-
зу ел ним и вер бал ним је зи ком се кон стру и ше сли ка о по чив шем ин те лек ту ал цу (ве ли ка ну), 
ко ја по ста је мен тал на пред ста ва за јед ни це. Та ко су про из ве де ни ме мо риј ски то по си о Доси-
те ју Об ра до ви ћу и Лу ки ја ну Му шиц ком, ко ји су, у скла ду са успо ном на ци о нал не иде је, по-
ста ли ме ста се ћа ња на ци је. Уче на ана ли за ви зу ел них де ла про из ве де них у сла ву ових хе роја 
про све ти тељ ства као да је за о кру жи ла це ло куп ни на ра тив књи ге.

У це ли ни гле да но, реч је о ве о ма узор но на пи са ном тек сту, ко ји ће у на ред ном пе ри о ду 
би ти гра ди ван за да ља про у ча ва ња срп ског про све ти тељ ства. Но во у спо ста вље на пе ри о ди-
за ци ја срп ског про све ти тељ ства умно го ме по ме ра до са да шње хро но ло шке гра ни це. На ди-
ла зе ћи увре же ну стил ску пе ри о ди за ци ју, Си ми ће ва по став ка про све ти тељ ства пре вас ход но 
је ус по ста вље на на фе но ме но ло шким осно ва ма, те пру жа чврст идеј ни основ за да ља про-
ду бљи ва ња кул ту ре про све ти тељ ства ме ђу Ср би ма се вер но од Са ве и Ду на ва, и ње го вом 
пре но су ме ђу Ср бе у Кне же ви ни Ср би ји то ком по след њих де це ни ја XVI II и по чет ком XIX 
ве ка. Исто вре ме но, пре нос ових схва та ња у мо дер ну срп ску др жа ву по твр ђен је број ним идеј-
ним стру ја њи ма и ли ков ним де ли ма, те го во ри о по ве зи ва њу срп ског кул тур ног про сто ра. 
По ли тич ка еман ци па ци ја, лич на сло бо да, па три от ски осе ћај и низ дру гих идеј них струк ту ра, 
при хва ће них ме ђу срп ским уста ни ци ма, го во ри о фун да мен тал ном зна ча ју про све ти тељ-
ства у мо дер ној Ср би ји. Та ко ђе, ова књи га, ка ко и сам ау тор на во ди, не пред ста вља чвр сту 
и не ди ску та бил ну це ли ну. Она пред ста вља нов по глед на не ка да ста тич ни и ма гло ви ти пе-
ри од с кра ја XVI II и по чет ка XIX ве ка. Та ко се на до пу њу је мо ну мен тал ни и мо но лит ни исто-
ри јат срп ског ба ро ка. Про све ти тељ ство се не са гле да ва као окон ча ње ба рок ног све та, ни ти 
је де фи ни са но као ну жна раз вој на ета па у ра ђа њу мо дер ног све та. Оно по ста је са мо свој на 
струк ту ра са чи ње на од про жи ма ју ћих и ди вер гент них под струк ту ра.

Пи та ње кон сти ту и са ња ин те лек ту ал ца на ла зи се у ср жи це ло куп ног про све ти тељ ског 
дис кур са. Ње го во од го не та ње по ста је сто жер но за раз у ме ва ње на стан ка, функ ци о ни са ња и 
пре тра ја ва ња срп ског про све ти тељ ства. Та ко ђе, ве о ма те мељ на ана ли за кључ них иди о ма 
европ ског про све ти тељ ства, са освр том на фран цу ско, не мач ко и сред њо е вроп ско, чи ни се 
кру ци јал ном за раз у ме ва ње ути ца ја и пре но са ових ра зно ли ких стру ја ња у срп ску сре ди ну. 
По ред већ про у че них зна ња о ути ца ји ма про те стан ти зма на срп ско про све ти тељ ство, обе-
ле же но тра ди ци јом и ре ли ги јом, Си мић до но си и но ва са зна ња о про те стант ским ути ца ји ма 
ко ји су до Ср ба сти за ли из Ру си је и Грч ке. Осо би то се зна чај ним чи ни ра све тља ва ње уло ге 
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ка то лич ког про све ти тељ ства, и по себ но јан се ни зма, ко ји је у из ве сној ме ри ути цао и на срп ски 
цр кве ни клир. На осно ву тих по сту ла та спро ве де на је де таљ на и уте ме ље на ана ли за ин те лек-
ту ал них и ли ков них пор тре та срп ских про све ти те ља, ко ји су ис при ча ни до ду бо ко у XIX век. 
Низ пред ста вље них пор тре та се уме ће у је дин ствен мо за ик срп ског про све ти тељ ства. Ове 
вер бал но-ви зу ел не пор трет не сли ке укла па ју се у ши ри идеј ни, ин те лек ту ал ни, иде о ло шки, 
по ли тич ки, кул тур ни и дру штве ни си стем епо хе. Сва ки пор трет је су бли ма ција жи во та, иде-
ја и иде а ла срп ских про све ти те ља.

У сва ком слу ча ју, ова књи га упу ћу је на ду го тра ја ње срп ског про све ти тељ ства, и отва ра 
но ве мо гућ но сти за раз у ме ва ње од но са ста рог, ба рок ног до ба, и но вог, про све ти тељ ског, у 
вре ме успо на гра ђан ске кла се у мо дер но до ба. Осо би то се ва жним чи ни ука зи ва ње на про-
све ти тељ ске осно ве жи во та и умет но сти гра ђан ске кла се, ко ји се у исто риј ско у мет нич кој 
ди сци пли ни ве зу ју за до ба ро ман ти зма и кул ту ре би дер ма је ра. Та ко се је дан пре ла зни пери-
од, ко ји се у срп ској исто ри о гра фи ји углав ном ве зи вао за пе ри од од Те ми швар ског са бо ра 
1790. го ди не до ве ли ких ре во лу ци ја 1848. го ди не, по ста вља у но ву сли ку про шло сти, у ко јој 
се пре по зна ју фе но ме ни мо дер но сти (обра зо ва ње, кри тич ност, еман ци па ци ја, јав ност...), али 
без иде а ли зо ва ња су шти не, ме ста и уло ге срп ских про све ти те ља у прет по ста вље ним и не-
у мит ним про це си ма мо дер ни за ци је. Та ко се је дан не до вољ но ја сно про фи ли сан пе ри од сме-
шта у зва нич не на ра ти ве исто ри је умет но сти и кул тур не исто ри је. Осло бо ђе на ди ја лек ти ке 
мо дер ни зма, на пи са на на осно ву ар хив ске гра ђе и ва лид не струч не ли те ра ту ре, уте ме ље но 
по ста вље на и кри тич ки ин то ни ра на, ова књи га се ау то ри та тив но кан ди ду је за сто жер ну 
сту ди ју о срп ском про све ти тељ ству. Без пост мо дер ни стич ке ре ла ти ви за ци је фе но ме на, али 
и без де тер ми ни зма мо дер ни зма, пред ста вље но је плу ра ли стич ко са гле да ва ње ду гог пе ри о да 
са зре ва ња срп ске ин те лек ту ал не ели те. По не кад иде а ли зов на сли ка уло ге срп ских ин те лек-
ту а ла ца у јав ној сфе ри и за ми шље ни на ра ти ви о хе ро ји ма срп ског про све ти тељ ства усту-
пи ли су ме сто на уч ној и објек тив ној де кон струк ци ји про це са про из вод ње пор тре та срп ских 
ин те лек ту ал них пр ва ка срп ске ели те с кра ја XVI II и по чет ка XIX ве ка. 

У це ли ни гле да но, реч је о ва жном спи су ко ји де кон стру и ше осно ве мо дер ног срп ског 
иден ти те та. Ви ше слој ни ре ли гиј ски и се ку лар ни ути ца ји про же ли су лич но сти пр ва ка срп-
ског про све ти тељ ства, ко ји, иа ко ма ло број ни, у из ве сној ме ри пред ста вља ју ре пер за де фи-
ни са ње мул ти пли ци ра ног иден ти те та срп ске ели те у освит мо дер ног до ба. Из ван учи та них 
сли ка про шло сти и прет по ста вље них на ра ти ва о јед но знач ном, се ку лар ном про све ти тељ-
ству, Си мић ус по ста вља урав но те же ну сли ку јед ног исто риј ског пе ри о да, про же тог ди вер-
гент ним идеј ним стру ја њи ма и ње го вим ви зу ел ним обра зло же њи ма.
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