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ФИЛОЗОФСКА ОСНОВА ПРОСВЕТИТЕЉСТВА:  
ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ (1742 - 1811)

Резиме: У чланку се разматра филозофска основа просветитељског дела Доситеја Обрадо-
вића и приказује утицај који је то дело извршило на укупну српску културу. Духовни развој 
Доситеја Обрадовића посматра се у оквиру пет хронолошких етапа, док се филозофске ос-
нове његовог дела посматрају у проблемској вези. Посебно се разматрају Доситејева онто-
лошка, гносеолошка, антрополошка и етичка схватања, која често нису експлицирана, већ се 
морају посредно изводити. Доситејево просветитељство се по дометима може поредити са 
врхом европског (првенствено немачког) просветитељства 18. века. Као такво оно је извр-
шило снажан еманципаторски утицај на развој српске културе, иако је прихватање његових 
схватања и залагања често текло тешко и успорено, а његов рационализам се у значајној 
мери супротстављао романтизму у српској култури и Вуку Караџићу као његовом главном 
носиоцу. 
Кључне речи: просветитељство, српска култура, Доситеј Обрадовић.

Суштина целокупног дела Доситеја Обрадовића може се изразити једном 
једином речју: просветитељство. То је условљено временом и друштвом у којима 
је живео, на једној страни, као и његовим животом, радом, развојем и деловањем, 
на другој страни. Живео је у време снажног утицаја европског просветитељства, а 
у друштву које је било под снажном доминацијом хришћанске религије у целини, 
те и разних празноверја (незнања, глупости и сл.) па и клерикализма. Путујући 
по Европи прихватио је бројне значајне идеје просветитеља и настојао је да их 
искористи за просвећивање свог (српског) народа. Његово просветитељство, у 
написаним делима и деловању на разне друге начине, има своју (углавном имп-
лицитну) филозофску основу. Настојаћемо да изложимо ту основу кроз следеће 
делове овог рада: 1. Живот и дело, 2. Садржај филозофске основе и 3. Домети, 
утицај и значај.
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1. жиВОт и ДеЛО

Живот Доситеја Обрадовића био је веома сложен, динамичан и буран, а 
његова дела су бројна, разноврсна и, углавном, значајна. По начину живота у це-
лини, а по написаним делима поготово, он је најзначајнији просветитељ српског 
народа 18. и 19. века и један од најзначајнијих Срба уопште.

Да би се схватила суштина његовог живота и дела уопште, те и у контек-
сту филозофске основе његовог просветитељског деловања, потребно је имати у 
виду, првенствено: биографске податке, етапе духовног развоја и садржај дела. 
А све то мора бити сагледано у контексту друштвених услова његовог живота и 
рада, и то првенствено потреба српског народа да што брже и потпуније прева-
зилази своју културну, политичку, економску и уопште друштвену заосталост у 
односу на развијеније европске народе.

Основни биографски подаци

Доситеј (пре тог калуђерског имена Димитрије) Обрадовић је рођен 1739, 
или 1742, или 1743. године у Чакову (Банат). Као дечак, рано је остао без роди-
теља. О томе је касније записао: „У деветој или десетој години возраста, без оца, 
без матере... почео сам себе као страна... сматрати, и моје срце почело ми је као 
прорицати да ћу странствовати.“ (Skerlić, 1966: 281)

Рођен је, дакле, у малом, тада српско-румунском селу, на „периферији ср-
пског народа“, под влашћу Марије Терезије. Ту је могао да изучи само буквар, 
часловац, псалтир... и научи „влашко поученије, евангелије и прологе“. Али и да 
стекне жељу да се посвети, закалуђери... Зато бежи са учења заната у Темишвару 
у манастир Хопово. Ту је, углавном, читао и преписивао житија светаца. Ту је, 
1760. године, и завршила прва етапа његовог животног пута и духовног развоја.

Ношен жељом „к ученију“, отишао је према Западу. После боравка, око 
три месеца, у Загребу, обрео се у Далмацији, па у Црној Гори. А затим је путовао 
у Хиландар, у Смирну, у Епир, на Крф... па поново у Далмацију. И то је, од 1760. 
до 1771. друга етапа његовог животног пута и развоја.

Затим је, од 1771. до 1772. године, живео, радио, развијао се: у Бечу, у 
Карловцима, у Трсту и другим местима Италије, на Хиосу, у Јаши, у Модри, у 
Пожуну... то је трећа етапа. Од 1772. до 1806. живео је у Лајпцигу, Шклову, Бечу, 
Трсту... са путовањима у више места (у којима су штампане његове књиге). То је 
четврта етапа.

И, коначно, пета етапа је Доситејев живот у Србији, од 1807. до 1811. У 
Србији – која је за њега била „земља објетованија... гладна, безоружана, сирота, а 
од љутих рагова, како од страховитих лавова, опкољена“ – ради (са Карађорђем, 
Младеном Миловановићем и другима) на уређењу државе, унапређивању про-
свете... наглашавајући да после „сужањства турскога... ваља да се старамо да 
избавимо душу нашу од сужањства душевнога, то јест: од незнања и слепоте 
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ума.“ (Obradović, 1961: 14–15) Радио је као члан Правитељствујушчег совјета и 
министар просвете. Али је, нажалост, убрзо, умро – 1811. године.

Етапе духовног развоја

На основу података о животу у целини, а посебно о образовању и писању 
дела, оправдано је говорити о пет основних етапа духовног развоја Доситеја Об-
радовића.

Прва етапа (од рођења до 1760. године), око 20 година, карактерише се 
снажним духовним немирима (чуђењима, узбуђењима, више жалостима него ра-
достима...) дечака, па младића, изузетно интелигентног, радозналог и емотивног. 
Најјача је, ипак, била тежња за стицањем знања и жеља да се посвети – постане 
калуђер па светац... Зато је ишчитао, вероватно и по више пута, њему све доступ-
не, црквене и друге књиге и – са учења заната у Темишвару – побегао у манастир 
Хопово. Ту је, током три године (1757–1760), читао са само њему својственим 
жаром. О томе је касније записао: „С каквим усердијем и топлотом срца сам 
читао и све од речи до речи упамтио!... Житија читати, таке књиге велике! Нигде 
тога на свету нејма!“ (Skerlić, 1966: 282)

Прва година манастирског живота била је, сматра се, врхунац његовог ас-
кетског заноса ка светачком животу. Већ друге године примио је монашки чин и 
ново име – Доситеј. Са игуманом је путовао у Карловце митрополиту. По поврат-
ку се још јаче посвећује аскетској православној ревности, испосничком животу, 
читању, медитацији... И о томе је записао: „Ако би за вером стајало, мене у то 
доба нико жив није могао надверовати... Ја сам све то веровао, и ко би се најмање 
што противрећи усудио, био би пред мојим очима еретикос и хулитељ!!“ (Skerlić, 
1966: 283)

Међутим, тај занос светачким животом и та преданост вери нису дуго 
потрајали. Разлози за то били су и индивидуални и друштвени. Почело је да му 
смета што га калуђери, па и остали подсмевају и „мало по мало, чрез дуго време, 
лепо ти ми учинише, те изгуби вољу к светињичењу.“ (Skerlić, 1966: 283)

Живот већине калуђера (испуњен телесним задовољствима, чак и развра-
том...), на једној страни, а затим и верске књиге (испуњене нелогичностима, не-
вероватноћама, недоследностима...), на другој страни, распршују његове илузије 
о честитости светачког живота. Он постаје колебљиви верник, јер му је дух „вол-
новао кад на једну кад на другу страну.“ (Skerlić, 1966: 284) У тим условима, До-
ситеј све више чита и „гражданске књиге“ и размишља о науци и другим врстама 
знања, исписаним и на другим језицима, рецимо на латинском. „Од тог часа – с 
Богом, Опово и сва твоја красото; гди ученија нејма ни латинског језика, ту нејма 
ни живота.“ (Skerlić, 1966: 284)

Све то је убрзало његов одлазак из Хопова (2.11.1760). И тако се завршила 
прва етапа његовог духовног развоја, окарактерисаног: средњовековљем, право-
слављем, мистицизмом, догматизмом, аскетизмом...
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Друга етапа (1761-1771) обухвата Доситејев живот, рад и развој у Далма-
цији, Црној Гори, Грчкој... То је време десетогодишњег стицања знања (из књига, 
из живота) из разних области: језика (латинског, италијанског, грчког...), исто-
рије, филозофије, књижевности...

Живећи у Далмацији и Црној Гори, стиче и јача патриотска осећања о југо-
словенству, усавршава знање матерњег (народног) језика, излаже поучне – просве-
титељске – проповеди, беседе и сл. а почиње и да пише, па и преводи са других је-
зика. Ту је саставио Буквицу, превео Христоитију, започео Венац од алфавита...

О Доситејевом просветитељско-рационалистичком духовном развоју у 
овом периоду уверљиво говоре зачеци његових критика калуђерства, истицање 
моћи људског разума, залагање за правилније васпитање деце... Мада је све то 
било проткано библијско-античким схватањем мудрости, било је јасан нагове-
штај његове запућености ка формирању у истинског, великог просветитеља.

И у овом периоду је једно време (око три године) живео у манастиру 
(Крупа, у Далмацији), али много друкчијим животом, и друкчијим схватањем и 
вредновањем људског живота него у Хопову. Сам је констатовао: „Три године... 
проведеним с оним божјим људима, три миле године, које всегда с услажденијем 
срца спомињем, и које сам за основаније свему сљедујућему мојему живљењу 
положио; зато што сам у њима не само опитом познао и научио него и у јестетс-
тво себи претворио како човек у ниском состојанију може с малим задовољан, 
добар и благополучан бити.“ (Skerlić, 1966: 285–286) 

Из овог периода не треба занемаривати ни значај Доситејевог живота, ра-
да и духовног развоја током боравка у Хиландару (на прелазу из 1765. у 1766. 
годину), па у Смирни, на Крфу, у Задру и Трсту...

Све је то било значајно. Међутим, Скерлић, аргументовано, наглашава 
значај Доситејевог живота (у два наврата) у Далмацији. „Ту, живећи у чистој 
народној средини, имао је прилике да изблиза позна народ, проучи све његове 
потребе, измери све зло које долази од незнања и беде. Ту је, учећи децу, почео 
писати буквице, ижицу, христоитију, и то све на народном језику, и то на језику 
једнога краја где се врло лепо и чисто српски говори. У маломе, његова књижев-
на делатност почиње од бављења у Далмацији.“ (Skerlić, 1966: 289)

Све у свему: ова, друга етапа духовног развоја Доситеја Обрадовића била 
је много плоднија и значајнија од прве.

Трећа етапа (1771–1782) обухвата, такође, десетак година. Прво је у Бечу 
провео „шест полезни и радосни година“ учећи језике (немачки, латински, фран-
цуски) и филозофију (логику и метафизику – онтологију). Али, тек у Модри је 
(1776–1777) слушајући Баумајстера – како сам каже – „први пут дошао у додир 
с немачком филозофијом просвећености“. Та (филозофска, па и остала) знања је 
употпуњавао у Пожуну (1778–1779). За његов духовни развој је од изузетног зна-
чаја било усвајање рационалистичких, просветитељских и сродних идеја, ставо-
ва, објашњења..., на једној срани, као и упознавање стварног живота европских 
народа, на другој страни. На то указује и његов боравак (тих година) у Карловци-
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ма, управо у време разних отпора друштвеним реформама, као и учвршћивање 
намере да – у контексту друштвених токова и збивања – опише свој живот и до-
живљаје. Тако настаје, бар, концепт значајног дела Доситеја Обрадовића Живот 
и прикљученија. Тиме и завршава ова, трећа етапа његовог духовног развоја.

Четврта етапа (1782–1806) се чврсто надовезује на претходну. Она по-
чиње доласком Доситеја у Хале и обележена је, уз духовни развој, и разним дру-
гим активностима. Ту је он прво скинуо свештеничку одећу и обукао „грешне 
светске аљине“, испунивши затим и своју жарку стару жељу да буде слушалац 
предавања на универзитету. Током 1782/83. ишао је на предавања професора 
Едерхарда. Слушао је филозофију, естетику и „натуралну филозофију“. Касније, 
у Лајпцигу је слушао Борнова предавања из физике. Ту, у Лајпцигу, почиње да 
објављује своја дела. Прво (1783), чувено Писмо Харалампију, а затим (1784) 
Совјете здравога разума и Слово поучително, па (1788) Басне и други део 
Живота... Уследило је објављивање и других значајних дела: у Бечу (1793) Соб-
раније (први део), у Венецији (1803) Етика...

Објављивање капиталних дела, са јасно израженим критичким приступом 
одређеним друштвеним појавама (културним, политичким, васпитним, образов-
ним...) било је, наравно, скопчано са бројним потешкоћама (идејним, материјал-
ним, техничким...). Ипак, можда су неки друштвени, политички и др. услови ох-
рабривали Доситеја да, релативно, слободно мисли, пише, објављује. Јер, било 
је то време поприлично толерантне владавине Јосифа II (1780-1790), па и време 
сарадње (савеза) Аустрије и Русије против Турске. А уз све те друштвене прили-
ке, било је то доба зрелости (и умне и физичке) Доситеја Обрадовића.

Ношен својом укупном енергијом, он је у овом периоду (опет) много пу-
товао, такорећи искључиво, ради стицања знања и штампања књига. Био је у 
Паризу, у Лондону, у Бечу, у Трсту, у Венецији...

Касније, кад је почео залазити у старачке године, почело је његово смири-
вање. Дуже се задржавао у неким градовима, на пример у Бечу, Трсту... Истовре-
мено, мање се бавио неким политички осетљивим темама (о религији, калуђерс-
тву, сујеверју...), па преовлађују теме из естетике, уметности, књижевне теорије...

Па ипак, и текстови (како теоријске расправе, тако и писма и др., из овог 
периода (1789–1806) имају, у својој основи, његове рационално-просветитељске 
идеје, циљеве и намене. У сваком случају, његов духовни развој био је, у основи, 
завршен. На реду је била примена његових идеја у развоју српског народа. И уп-
раво је то почело, интензивно, у петој (последњој) етапи његовог живота.

Пета етапа (1807–1811) је временски најкраћа, али је, по конкретним 
учинцима, за српски народ најделотворнија. То је време Доситејевог живота 
и рада у Србији. Основни, у ствари највидљивији резултати тога су у раду на 
„основном закону за уређење нове државе“ (Доситеј), осамостаљивању Србије, 
јачању просвете, усавршавању рада постојећих и отварању нових школа, па и 
Велике школе у Београду (1808). У том периоду није писао обимнија дела, већ 
само песме, писма, пригодне говоре и, коначно, тестамент.
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На крају, ради сумирања његовог живота и дела у целини, а посебно ду-
ховног развоја, можемо закључити следеће:

1. Доситеј Обрадовић је у свом изузетно динамичном животу и прегалач-
ком раду имао веома плодан и непрекидно прогресиван развој.

2. У прогресивном духовном развоју Доситеја Обрадовића слили су се и, та-
корећи, обједињено деловали социјални и индивидуални услови његовог живота, 
рада, стварања и деловања. Од социјалних услова најзначајније су еманципаторске 
потребе српског народа, на једној страни, и значајне рационалистичке и просве-
титељске идеје у земљама Европе, на другој страни. Што се тиче потреба српског 
народа, најзначајније је било стварање државе и развој просвете, те превазилажење 
религиозног празноверја и сл. А што се тиче утицаја из других земаља, они су били 
и бројни и разноврсни: од библијског и античког схватања мудрости и вредности, 
па преко руског и грчког реформаторства, те ренесансе и хуманизма, све до просве-
титељства и рационализма, нарочито енглеског, француског и немачког, а поготово 
немачког у делима Лесинга, Лајбница, Волфа, Еберхарда...

3.У сложеним и променљивим социјалним условима, живећи у повеликом 
броју земаља, Доситеј Обрадовић је, такорећи, оптимално, развио своје људске 
(биолошке, психичке, умне, радне, стваралачке, карактерне, моралне...) потен-
цијале: способности, особине и остало. Развио се у изузетно радну, племениту 
и продуктивну личност. Имао је веома пожељне карактерне особине и најзначај-
није моралне врлине. „Он је био тих, кротак, добродушан човек, са јаким унут-
рашњим животом.“ (Skerlić, 1966: 301). Такорећи, идеал просвећеног Србина.

2. саДржај фиЛОзОфске ОснОВе
 
За истраживање садржаја и карактеристика филозофске основе просве-

титељства Доситеја Обрадовића могућа су, и користе се, углавном, два основна 
приступа: хронолошки (историјски) и проблемски (дисциплинарни). Пошто 
смо хронолошким приступом већ изложили његов духовни развој, за излагање 
филозофске основе Доситејевог просветитељства користићемо, првенствено, 
проблемски (дисциплинарни) приступ. Његове основне (дакле, филозофске) 
идеје о свету и човеку, условно речено његову филозофију, или бар неке од ње-
гових суштинских идеја, ставова и схватања о филозофским проблемима (он-
толошким, гносеолошким, антрополошким, етичким...) изложићемо на основу 
анализе његових и других значајних дела.

Онтолошка схватања

Онтолошка схватања Доситеја Обрадовића нису експлицитна, ни у ње-
говим делима ни у радовима истраживача тих дела. Али, она су имплицитна, и 
у његовим делима и у радовима интерпретатора његовог просветитељства. До-
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ситеј није ни у једном спису, целовито и систематично, објаснио своје схватање 
кључних питања – проблема постојања света и човека, бар не у духу традицио-
налне филозофије (посебно метафизике – онтологије). Бавећи се, првенствено, 
животом човека и развојем људског друштва, он је одређене онтолошке поставке 
(рецимо, о суштини света, пореклу и начину постојања бића...) усвајао и при-
мењивао у свом животу и раду, у својим делима.

Сходно својим животним опредељењима, духовном развоју и стицању 
знања о свету и човеку (природи, људском друштву, историји...), основни концеп-
ти света и човека, усвојени од стране Доситеја Обрадовића, били су, углавном: 
теистички, пантеистички и деистички. У њима је садржана његова онтоло-
гија, па и филозофија у целини, боље рећи његов поглед на свет. Границе између 
њих, као и између етапа његовог духовног развоја, врло су флуидне, као и етапе, 
и они се међусобно повезују, делимично прожимају. Теистичка схватања Д. Об-
радовића била су резултат његовог живота и образовања током младости и, та-
корећи, сва су у духу (оквирима, садржајима, значењима...) хришћанске - право-
славне догматике. Сувишно је овде образлагати ту веру (догматику) о божанском 
стварању света и човека, о односу бога према човеку и обратно, о људском греху 
и божанском спасењу човека...). Довољно је подсетити на Доситејеву преданост 
тој вери, све док није почео да уочава њене сазнајно-логичке недоследности, на 
једној страни, док га калуђери и остали људи (колебљиви верници или атеисти) 
нису почели да исмевају због аскетске преданости вери, на другој страни.

Истовремено, као и вером, он се одушевљавао природом; као што се зано-
сио духовношћу православља, тако се одушевљавао и лепотама материјалне при-
роде. О томе сведочи његов опис манастирског живота у Хопову. „А кад дођосмо 
к мом љубимном Хопову, шта ће ко пре гледати, шта ће расматрати, чему се више 
чудити и дивити?... Жива и дејствитељна књига из које у свако доба, сваки час 
и свако тренуће ока, к очима, к ушима, к својим чувствам а навластито к срцу 
нашем, Бог говори: небо с сунцем, месецом и звездама, земља са свим што се на 
њој види... и свако диханије и свако створење до најмањег мравка и мушице. Из 
све ове књиге Бог говори...“ (Obradović, 1969: 65)

Због свега реченог, после три године манастирског живота, и он постаје 
колебљиви верник. А то је већ корак ка друкчијем погледу на свет у целини па 
и на људски живот. За њега је то већ корак ка просвећивању на темељима ра-
зума („здравог разума“) и нових, научних знања. Филозофско-онтолошки рече-
но, Доситеј је тако већ почео прелаз са теизма православног типа на пантеизам, 
рецимо Спинозиног типа. О томе говори и његово све интензивније окретање 
овоземаљском животу после одласка из Хопова у Хрватску (у Загреб, па Далма-
цију...) па даље у „бели свет“. На то указује и његово стицање разних знања, пи-
сање књига и свеопшта тежња за обогаћивањем овоземаљског живота истинским 
људским вредностима.

Што је више стицао знање уопште и усвајао идеје европских рациона-
листа, просветитеља и сродних мислилаца, Доситеј је потпуније са пантеизма 
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прелазио на деизам, рецимо Волтеровог типа. Попут Волтера је уважавао људску 
веру у бога али је и све снажније жигосао, критиковао и разјашњавао изопа-
ченија те вере у друштвеном животу (у деловању цркве, свештеника, калуђера, 
клерикалаца...).

Целовито гледано, Доситеј Обрадовић је усавршавао свој поглед на свет. Од 
једностраног и искључивог идеализма (теизма), преко пантеизма (поистовећивања 
бога и природе, обједињавања идеалног и материјалног) – дошао је до деизма.

При том је, такорећи, непрекидно и на исти начин претпостављао да је 
свет уређена целина, у којој сваки део има своје место и смисао постојања. Тај 
детерминизам за њега је имао божанско порекло и човеку је преостајало само то 
да појми своје место у њему. А услов за то је стицање знања о свету (природи, 
човеку, историји...). Сходно томе, Доситеј није никада сасвим напустио теистич-
ки поглед на свет. Али, тај поглед је увек имао оптимистички карактер, мада није 
произлазио из вере у самог човека, у његову моћ (сазнајну, моралну...).

Тако гледано, Доситејев поглед на свет је имао колико теистичку, толико 
и антрополошко-хуманистичку црту. О томе је зналачки писао Драган Јеремић. 
И констатовао: „Оптимизам Доситејев не произилази, међутим, само из вере у 
свемоћ људског сазнања и моралности. Судбина човечанства, по њему, не зависи 
толико од људских снага колико од божје воље и, у крајњој инстанцији, сва зби-
вања леже у божјој руци. А уверење да коначно све зависи од Бога у складу је са 
његовим теизмом, тако да и његов еудемонистички морал, у својим темељима, 
почива на теолошком схватању света... Насупрот теорији случајности коју смат-
ра изразито материјалистичком, Доситеј заступа теолошко схватање, по коме је 
свако биће и сваки предмет бог створио имајући на уму неку сврху . У општем 
сплету целисходности, човек, „саздан по образу и подобију божијем“, налази у 
богу крајњи циљ свих својих активности...Иако је у крајњој инстанцији теистич-
ки, Доситејев поглед на свет је ипак првенствено усмерен на земљу и човекове 
циљеве у друштвеном животу.“ (Jeremić, 1997: 13)

Из тога усмерења су произилазила и остала Доситејева филозофска схва-
тања (гносеолошка, антрополошка, етичка...).

Гносеолошка схватања

Као и онтолошка, и гносеолошка схватања Доситеја Обрадовића више су 
имплицитна него експлицитна у његовом делу и деловању. Јер, он се није на-
менски бавио гносеологијом као филозофском науком о сазнању, већ је битна 
питања – проблеме сазнања – објашњавао, такорећи, узгред и увек у функцији 
свог просветитељства. 

Основу његових гносеолошких схватања чини вера и моћ људског разума. 
Та моћ, према Доситеју, није апсолутна и неограничена, те човек не може сазна-
ти, разумом појмити и објаснити све тајне света. Уосталом, за Доситеја је једино 
Бог „безначална и бесконечна истина.“
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Међутим, моћ разума, према Доситеју, је – и те како – велика. И сасвим је 
довољна за уређивање овоземаљског живота људи. Захваљујући тој моћи људи 
могу доћи до истине, заједничке за све њих и неопходне за њихово добро, без 
обзира на веру, језик, народност. И у том његовом схватању се сасвим јасно види 
јединство онтологије, гносеологије и етике у његовом просветитељству. Ево, о 
томе илустративног цитата: „Истина божесена и природна, коју сви расуднију 
људи на свету које му вере драго, исповједанија, рода и језика не одричу, но 
признају, састоји се у ово мало речи: „Жели и твори другима што си рад да и 
теби други желе и творе. На овој су јасној и вечној истини сва добра, витешка, 
человјекољубива и божествена дела створена.“ (Obradović, 1961. knj. 2: 392)

Кључна гносеолошка питања о пореклу, моћима, границама, функција-
ма људског (са)знања Доситеј је објашњавао прво у духу православног учења о 
пореклу сазнања, а затим и у складу са идејама рационалиста и просветитеља. 
У почетку је он био примарно на позицијама догматског убеђења у исправност 
пута сазнања који је трасиран искључиво вером, да би затим све више прелазио 
на филозофска сазнања. То се види и по томе што се, у коначном исходу његове, 
условно речено, гносеологије, чулно (и емпиријско у целини) прожима са разум-
ским, без обзира на то што је разум „врховни судија“ истинитости. Прожимањем 
опажања и мишљења, и према Доситеју, стичу се најпотребнија и најистинитија 
знања. А то се постиже учењем, просвећивањем. Доситеј је то и личним приме-
ром показивао, било као аутодидакт или као слушалац (ђакон у манастирима, 
„студент“ европских универзитета...).

Битно је истаћи да Доситеј није стицао знање ради њега самог као таквог, 
због његове, њему инхерентне, вредности – већ због значајних људских потреба 
и вредности. О томе је и писао, на више места, разним поводима. На пример, по-
водом свог живота и рада у Лајпцигу: „Овде на исти начин запишем се у каталог 
университета, пођем у професора Борна слушати физику и почињем издавати 
мало сочињеније о мојим прикљученијам, у којему сам два поглавита намјере-
нија имао: прво – показати безполезност манастира у општеству, а фторо – вели-
ку нужду науке, самога способнејшега средства за избавити људе од сујеверија и 
привести их к правом богопочитанију к разумном благочестију и к просвештеној 
добродјетељи, чрез коју словесни чловек на први пут својега временога и вечно-
га благодостојанства долази. Чрез Совјета разума хотео сам накратко и вообште 
само почетак наравоучитељне философије дати.“ (Obradović, 1969: 153). Све у 
свему, у питању су биле најбитније антрополошке потребе човека – просвети-
теља.

Антрополошка схватања

Већ и на основу тога што је био, превасходно, просветитељ – може се 
претпоставити да антрополошка схватања Доситеја Обрадовића (у односу на 
онтолошка и гносеолошка) садрже веће богатство његових идеја, ставова, обја-
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шњења, „наравоученија“... о човеку (његовом пореклу, развоју, животу, доброти, 
стваралаштву, смислу живота...).

Већином сви Доситејеви списи имплицирају, а неки и експлицирају, сле-
деће његово схватање човека: 

Прво, човек је биће које обједињује материју (тело) и идеју (дух, душу). 
Као телесно биће, он је део материјалне природе и подлеже деловању њених 
сила. То деловање може бити и штетно по њега. А да би се тога ослободио, чо-
век мора познавати силе (законе, детерминизам) природе. Тако ће увећати своју 
слободу и побољшавати услове за срећан живот. При том ће, наравно, користити 
плодове природе, у најширем значењу те синтагме.

Друго, као духовно биће човек је, у битном, homo sapiens. Разум је њего-
ва суштинска карактеристика. Он (разум) је основ и услов људскости, човечног 
живота човека. И то не само у сфери духовног (душевног, психичког) већ и ма-
теријалног (природног, телесног, биолошко-физиолошког) живота човека. Због 
тога су знања (стечена разумом) о условима и начинима човековог телесног и 
душевног живота, битан (неопходан) чинилац за истински људски живот.

Међутим, човек је, и према Доситеју, друштвено, друштвено-историјско 
биће. Као јединка он припада људском роду, своме народу и не може људски 
живети без одговарајуће везаности за свој род, народ; прво за породицу па даље, 
шире, дубље...

На тај начин се код Доситеја у антрополошким схватањима повезују, па 
и обједињују (донекле бар) бројна схватања о човеку: теолошка, филозофска, 
научна... Што се тиче филозофских, он је највише на позицијама европске фило-
зофије рационализма и просвећености 18. века, а што се тиче науке (тј. посебних 
наука: природних, друштвених...), на позицијама механицизма, романтизма и сл. 
из истог времена.

У формирању Доситејевих антрополошких схватања доминантан је био 
утицај просветитеља и романтичара. У његовом схватању суштине човека, зналач-
ки и еманципаторски су обједињене идеје о човеку као природном, друштвеном 
и историјском бићу. Тиме је он превазишао разна супротстављања просветитеља 
и романтичара поводом идеје човека, њихове људскости (хуманости). О тим суп-
ротстављањима исцрпно пише нама савремен француски филозоф Робер Легро. 
И констатује: „Просвећеност, као и целокупна традиција која полази од класичне 
филозофије, непрестано истичу, кроз идеју изворног отргнућа од тела, односно од 
природе, да човекова биолошка универзалност није хумана: човека не одређују ни 
његово тело ни његова непосредна природа, већ начин поступања који се изворно 
разликује од животних процеса и од природне непосредности. Од Платона до про-
светитељства једна иста концепција позива да се у човеку раздвоји оно што потиче 
од непосредне природе, односно од тела – осећајност – од оног што је истински 
људско и по чему се човек разликује од животног процеса, односно од чулне не-
посредности - мишљења, душе, разума, духа. Мисао романтизма у сасвим другом 
смислу супротставља хумано телесном, истински људско биолошком.
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Несумњиво је да и романтичарска мисао супротставља хумано и телесно 
(биолошко) када настоји да покаже да је човек производ историје и политике: 
признати да се извор човекове хуманости налази у традицији и у начину жи-
вота у заједници значи, у ствари, потврдити да је човеков начин постојања по 
својој суштини културан, политички, посебан, укратко, да је изворно отргнут од 
животног процеса, односно од биолошки детерминисаног понашања. Али, не-
сумњиво је и то да романтичарска мисао не супротставља хумано и телесно: шта 
би је друго, заправо, карактерисало на најопштији и најупечатљивији начин ако 
не тенденција да се поново призна право, ако не и првенство, осећањима, емо-
цијама, спонтаности, непосредности, плаховитостима, страстима, жудњама, уз-
буђењима, укратко, свему ономе што традиција види као везаност за телесност.“ 
(Legro, 1993: 117–118)

Поводом света тога, у контексту наше теме, значајно је истаћи да је је-
дан од битних утицаја романтизма остварен и у области књижевности, кроз 
прожимања, супротстављања класицизма, сентиментализма и романтизма. Јер, 
наш највећи просветитељ свог времена је био, врло значајан, књижевник. „Први 
припадник сентиментализма у нашој књижевности био је Доситеј Обрадовић...
Најзначајнији трибун наше књижевности 18. столећа, зачетник и идејни пропага-
тор сентименталистичког правца епохе просвећености... Прихватајући, у свему, 
учења најумнијих идеолога тадашњег света да је човек по природи добар и да је, 
самим актом рођења, предодређен да извитопери врлине своје божанске душе, 
он је ступио у одбрану човечанских права, борећи се за вечите идеале живота – 
да је човек слободан и да слободно може развијати све своје стваралачке способ-
ности.“ (Marinković, B. u Predgovoru za Život i priključenija, cit. izd. str. 7, 9, 13)

Међутим, као ни у филозофији, тако ни у књижевности „Доситеј Обрадо-
вић није оригиналан писац. Он нема ни дубљих ни својих идеја, сав његов рад је 
чисто практичан...“ (Skerlić, 1966: 323)

Сумирајући све речено, упутно је навести како је просветитељски пок-
рет Доситеја Обрадовића у развоју српске културе оценио Андрија Стојковић. 
„Улазећи у токове европске културе са доситејевским покретом, Срби су упали 
усред сукоба низа праваца: социјалних, филозофских, уметничких... Срби улазе 
у европску културу путевима просветитељског рационализма у философији и 
класицизма и сентиментализма у књижевности, те изграђују специфично своју 
националну културу асимилацијом епигонских учења класичне немачке фило-
софије и низа философема 19. века, са којима иду књижевни и идејни покрети 
романтизма и панславизма.“ (Stojković, 1972: 13)

За још потпуније разумевање Доситејевих филозофских схватања (без об-
зира на то што су, у битном, еклектичка, компилаторска и сл.) треба имати у виду 
и његово схватање значења и значаја људске слободе. „Његово је главно откриће 
управо у томе: што је схватио да народ, или човек један само, у незнању не може 
да буде заиста слободан, све и када би му неко слободу донео на тањиру.“ (Конс-
тантиновић, у предговору за Познање људи, 1966: 6)
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Можемо закључити да су за Доситејево просветитељство били централни 
и кључни појмови: бог, природа, човек, разум, знање, нужност, слобода. Они 
прожимају како његова онтолошка, гносеолошка, антрополошка, тако и етичка, 
естетичка и остала филозофска схватања. На реду је да, сажето, као и остала, 
изложимо његова етичка схватања.

Етичка схватања

Сасвим је сигурно да су, такорећи, све битне вредности људског живота, 
а међу њима моралне међу првима, биле велика мисаона, стваралачка, делатна 
и делотворна преокупација Доситеја Обрадовића. Зато су његова етичка схва-
тања – и те како – значајан део филозофске основе његовог просветитељства. Та 
схватања нису у његовим делима изложена на једном месту већ, више или мање, 
прожимају све његове списе, а поготово Етику, басне и њихове коментаре (обја-
шњења, наравоученија).

Уз већ наведене кључне појмове Доситејевог погледа на свет (бог, приро-
да, човек, разум, знање, нужност, слобода), за његова етичка схватања кључни 
су и појмови: доброта, поштење, правда, благостање, здравље (лично и рода 
свог), рад, корист, срећа... Укупан редослед свих ових и њима сродних појмова 
није битан јер сви они код Доситеја имају своје место и поприлично прецизно 
и јасно значење. Делујући као просветитељ и пишући на народном (матерњем, 
српском) језику, он је настојао и, потпуно, успевао да му све мисли, а поготово 
моралне поруке, поуке и сл. буду јасне – и њему и његовом роду и народу.

За што правилније поимање етичког значења наведених појмова треба 
имати у виду да се Доситеј залагао, примарно и највише, за теистички еуде-
монистички морал. То значи да је за њега врхунско добро (које прожима, обје-
дињује и условљава сва остала) било блаженство, задовољство, срећа... Међу-
тим, у широкој лепези еудемонизма као етичког правца (у којем могу бити ужи 
правци: хедонизам, утилитаризам, перфекционизам, егоизам, алтруизам..), етич-
ка схватања Доситеја Обрадовића припадају највишем алтруизму. На то упућује 
и његов морални „категорички императив“: „Жели и твори другима што си рад 
да и теби други желе и творе.“ (Obradović, 1961. knj. 2: 392)

Следећа битна карактеристика Доситејеве етике је веома наглашен емоти-
визам, у ствари љубав према Богу и људском роду. Ово узвишено осећање (доб-
ро само по себи, али и битан услов људске доброте) се не може довољно јасно 
речима изразити. Према Доситеју: „Само срце наше кадро је од части чувствова-
ти а нити језик може изрећи, нити перо описати колико је слатка и утјешителна 
разумна и просвештена вера, кад је на љубави к Богу и к целом человеческому 
роду основана. Верује разуман и добродјетељан човек да јест Бог и да је савр-
шено добар и савршено праведан... Али ко ће толиком свету памет дати, ко ли ће 
толико чудноватих глава сложити? Не зна човек шта је умереност, нити шта му је 
доста... Сваки народ и језик имаде своје оце и учитеље, ови ти почеше толковати 
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евангеније... разделише се, проклеше се... наместо слатке евангелске љубави уве-
де се велика мрзост и вражда... Но буди вечна слава и благодареније небескому 
промислу који чрез философију отвара људима очи!“ (Obradović, 1966: 64–65)

Поред емотивизма, ове Доситејеве мисли о моралу указују и на његов 
етички рационализам и идеализам, сличан Сократовом. Попут Сократа, и До-
ситеј је – изгледа – преувеличавао моћ разума и знања (на њему заснованог) као 
битних, малтене довољних, услова за добро људско понашање у целини. Отуда 
се овај наш просветитељ тако снажно залагао за просвећивање српског народа, а 
у оквиру тога је истицао и велику улогу филозофије у целини, а посебно логике 
и етике. Пишући о школама и програмима (предметима) за образовање младих, 
посебно женске омладине, објашњавао је: „Логика ће им показати пут и начин 
да умеду о свачим право и разумно мислити и расуждавати. Наравоучителна фи-
лософија отвориће им очи да виде и сазнаду шта су дужне исполњавати како 
кћери, тако супруге, матере и домостројителнице; показаће им у исто време шта 
ваља чинити и чега се чувати и уклањати за угодити Богу и људима и за провести 
мирно и добродјетелно живот свој.“ (Obradović, 1966: 39–40)

Ако се ове Доситејеве мисли и захтеви доведу у везу са данашњим шко-
лама у Србији, лако и јасно ће се уочити њихова актуелност. У огромној већини 
наших школа ни данас се не изучава ни логика, ни етика. Али, то је већ посебна 
тема! Вратимо се његовим етичким схватањима.

Уз еудемонизам (алтруистичког типа), емотивизам (теистичко-антропо-
лошког типа), рационалистички идеализам (сократовског типа), његова етичка 
схватања имају и још неке значајне особености. То су: аристотеловски реали-
зам и принцип умерености; разјашњења значајних људских врлина и мана; 
објашњења људског карактера, посебно српског; вера у људску доброту и 
битност васпитања за њено остварење...

Аристотеловски реализам прожима, такорећи, сва не само етичка него и 
остала филозофска схватања, а у етици је он најочитанији. У складу са њим је 
и принцип умерености као пут за постизање људских врлина. А и он је одређен 
разумом. Доситеј о томе каже: „Умереност желанија потреба је за наше спокојс-
тво. Разуман човек помаже себи у време полученија добра, и претчувствованијем 
тога услаждава се с тим и пре него дође, а нестрпљив подобан је детету које 
хоће таки хоће, ако ли не, плаче и кричи. Навластво, желаније с основатим бла-
гонадеждијем бива извор нашега благополучија. Желети добра и уживати кад се 
получе, то је својство разумнога.“ (Obradović, 1966: 96)

Разјашњења значајних људских врлина и мана, налазе се у бројним Доси-
тејевим списима а највише у наравоученијама басни, било преведених, било ње-
гових. Доситеј је при том обједињавао своја знања не само из етике него и из пси-
хологије, историје и других наука. Тако је, рецимо, непожељна људска осећања 
(мржњу, завист...) и негативне особине карактера (осветољубивост, склоност ка 
клеветништву...) зналачки повезивао са манама и све то доводио у везу и са исто-
ријским условима живота одређеног (на пример српског) народа. 
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Снажна вера у људску доброту је пренаглашена у Доситејевим делима, а оту-
да и истицање значаја васпитања људи, поготово деце и омладине, да та доброта буде 
трајно испољавана. О томе је, уз остало, записао и ово: „Ја колико сам могао познати 
људе, по вишој части познао сам их добре; а ако гди погрешавају, или чинећи оно 
што не би ваљало... у том погрешавају или из природне человеческому јестеству 
слободити, или из незнања и нерасудија, мислећи и судећи сврх ствари неправо. Вр-
ло је мало таквих људи који само из злоће срца и с намјеренијем чине зло само зато 
што им је зло мило...“ (Obradović, 1966: 18). Да би се смањивала злоћа а увећавала 
доброта, неопходно је васпитавање човека, од рођења па на даље. И ту је Доситеј 
на позицијама просветитељства, првенствено немачког, нарочито Кантових идеја и 
схватања о васпитању. У духу Кантове антропологије и етике, наш просветитељ је 
писао: „Воспитаније младости – ствар најнуждија и најполезнија чловека на свету 
будући да од ње зависи сва наша доброта илити злоћа, следоватељно и сва срећа 
илити несрећа, колико телесна толико и душевна...“ (Obradović, 1969: 18)

Шире гледано, у Доситејева етичка схватања спадају и његове критике 
сујеверја, а поготово људи који (помоћу сујеверја или на друге начине) иско-
ришћавају друге људе, непросвећен народ. У том смислу је значајна (типична) 
његова критика монаха, калуђера и других свештених лица која не живе од сво-
га рада већ од прилога верника. Писао је да „ваља народу јасно дати да позна: 
да чисто православије и православно благочестије нимало не састоји се у које-
какви обичаји; а кад још ови исти обичаји преокрену се на злоупотребљенија, 
онда су управ по конопцу православију и благочеситју противни и срамотни.“ 
(Obradović, 1966: 62)

Све у свему, ако се занемаре позната Доситејева застрањивања у правцу 
рационализма, емотивизма и етичког идеализма – његова етичка схватања имају 
– и за нас данас – велику вредност. 

3. ДОмети, утицај и значај
 
Имајући у виду све речено у овом тексту, као и оцене просветитељства 

Доситеја Обрадовића (дате од компетентних стручњака), његово укуно дело (те 
и филозофска основа као његов интегралан део) – може се вредновати тако што 
би се одредили његови домети, утицаји и значај.

Сразмерно развијености српског народа, посебно његове културе, пого-
тово филозофије (у доба Доситеја Обрадовића) – његово просветитељство има 
веома висок домет, јер припада скоро самом врху европског (првенствено немач-
ког) просветитељства 18. века. Као такво, извршило је снажан еманципаторски 
утицај на развој српског народа уопште, а нарочито његове културе, просвете, 
науке, филозофије, књижевности...

Висок ниво Доситејевог рационализма, просветитељства и сл. био је раз-
лог за, релативно тешко и успорено прихватање његових идеја, схватања, зала-



А. Нинковић: ФИЛОЗОФСКА ОСНОВА ПРОСВЕТИТЕЉСТВА – ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 

209

гања. Његов рационализам се, у повеликој мери, супротстављао романтизму у 
српској култури, јер је Доситеј био окренут више будућности него прошлости ср-
пског народа, а романтичари управо супротно. У том погледу су типични односи 
Доситеја и Вука; у ствари, ставови Вука Караџића према Доситејевом делу. Мада 
„без Доситеја не би било ни Вука“ (С. Вуловић), Вук је имао поприлично нега-
тиван однос према Доситеју. Критиковао је његове ставове о цркви, калуђерству, 
народним обичајима... О томе је писао Мушицком. А и Његош је у сличном тону 
о Доситеју писао Милошу Обреновићу. (Вук 1833, а Његош 1837. године)

Међутим, Доситеј је, још за живота, имао велики број значајних приврже-
ника, настављача и популаризатора његовог дела. Истичу се: Јован Мушкатиро-
вић, Емануил Јанковић, Алексије Везилић, Павле Соларић. Зато је Милован Ви-
даковић могао констатовати већ 1814: „И мало и велико, и старо и младо, охотно 
и с услажденијем дјела његова чита.“ (Skerlić, 1966: 355). И по епитетима и по 
оценама Доситеја и његовог дела, види се јачање његовог утицаја. „М. Видако-
вић га назива „блажени Доситеј“, Л. Мушицки „сребрновласи мили Доситеј“, 
В. Караџић „перви списатељ сербски“, С. Милутиновић „блажени старац“, Л. 
Зубан „незаборавни старац“. Ј. Игњатовић каже: „Доситејево дело било је квасац 
за будућност“. Његови ученици проглашавали су га за „чрезвичајног Сербина“ 
и „сербског Сократа“ (П. Соларић), а Јован Ст. Поповић називао га је „преслав-
ним“. (Skerlić, 1966: 359)

За нашу тему је посебно значајно да је Доситеј добио високе оцене и као 
филозоф од стране историчара филозофије (српске). Истичу се (по компетент-
ности и аргументацији) следеће: Милан Кујунџић уважава Доситеја као првог и 
најзначајнијег српског мислиоца – филозофа са којим почиње прва фаза развоја 
филозофије у Срба (1770–1807). (Videti časopis „Gledišta“, Beograd, 1-2/1999, str. 
35. i 61). Милан Шевић је (1889. године) оценио да је Доситеј Обрадовић „истин-
ски просветитељ и да је заиста много учинио“. („Gledišta“, isti dvobroj, str. 193). 
А. Д. Деспотовић је (1903) образложио зашто је „Доситеј Обрадовић, српски 
филозоф, педагог и књижевник просветног доба“. („Босанска вила“, Сарајево)

Пишући о Доситеју као просветитељу, књижевнику и др. Јован Скерлић 
(углавном имплицитно) оцењује Доситеја и као мислиоца – филозофа, у ствари 
даје високу оцену његовом делу у целини, констатацијама: „Он високо стоји над 
својим добом, везује 18. век са 19. и својим идејама и утицајем преноси се не 
само на цео 19. век но и на данашњицу... Доситеј је први рационалист и слобод-
ни мислилац у српском народу...“ (Skerlić, 1966: 280 и 353). Сличну оцену дао је 
и, нама савремен, историчар књижевности Јован Деретић, пишући о Доситеју: 
„одбацио је мантију и ставио перику, од одбеглог монаха постао је слободан мис-
лилац, Европејац, философ у духу 18. века, први модерни српски писац.“ (u knjizi 
grupe autora Istorija srpske kulture, 1994: 182)

Од филозофа (историчара српске филозофије) о Доситеју су писали (нај-
више, најаргументованије) – у нашем (ХХ) веку, а поготово после Другог свет-
ског рата – Андрија Стојковић, Драган Јеремић, Михаило Марковић, Слободан 
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Жуњић, Драгољуб Живковић... Сви дају, у основи, високе оцене Доситејевом де-
лу у целини, те и његовој филозофији. (Опширније о томе може се прочитати у 
литератури на крају овог текста, у литератури наведеној у часопису „Гледишта“, 
Београд, бр. 1–2 /1999. и др.).

На крају, може се закључити да просветитељско дело Доситеја Обрадо-
вића има трајан, историјски значај за српски народ.
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Summary: The paper discusses philosophical ground of Dositej Obradovic’s work during the 
Enlightment period and presents the influence it had onto the entire Serbian culture. Dositej 
Obradovic’s spiritual development is considered within the five chronological steps, while 
the philosophic grounds of his work are discussed within the problem associations. Dositej’s 
onthological, gnoseological, antropological and ethical views are given particular consideration 
and are often not explicit, but must be stated indirectly. By his achievements, Dositej’s enlightment 
period can be compared with the top European (primarily German) enlightment of the 18th century. 
As such, it had a tremendous emancipating influence onto Serbian culture, although his views 
and pledges were often accepted hardly and slowly and his rationalism was greatly  opposed to 
romanticism in Serbian culture and to Vuk Karadzic as its leader.
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