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                Иако код Срба почетком XVIII века није било писмених 
људи, осим у црквама и манастирима, писменост се почиње јављати 
доласком страних учитеља у српске земље, међу којима се посебно 
истичу руски, али и словачки просветитељи. Српски питомци 
слушају наставу током XVIII века у Бечу, Пешти, Халеу, Лајпцигу, 
али и по евангеличким училиштима Словачке. 

                   Доситеј Обрадовић (по рођењу Димитрије) био je највећи 
српски просветитељ и реформатор. Рођен је у румунском делу 
Баната, у месту Чаково 1739. године. Школовао се за калуђера, али 
је напустио тај позив и кренуо на путовања по Малој Азији и целој 
Европи, где је прихватио идеје европског просветитељства. Понесен 
таквим идејама он ради на просвећивању свог народа. Преводио је 
разне књиге, а потом је и сам писао дела - првенствено програмског 
карактера, међу којима је најпознатије „Живот и прикљученијаˮ. 
Доситеј је подстакао културно буђење српског народа, са дубоком 
вером у борбу против догми и предрасуда, а у томе су му помагале 
вредности европског рационализма, које је свим срцем прихватио. 

                Словачки просветитељи, педагози и рационалисти Матеј 
Бел, Јан Томка Саски и Јозеф Бенцур имали су веома велики утицај 
на српску омладину, али и одрасле, који су се у XVIII веку 
школовали у Словачкој, пре свега на Павла Јулинцa, Теодора 
Миријевскoг и Јована Мушкатировића, те Доситеја, Јоакима Вујића 
и Атанасија Стојковића.  

               Модранска гимназија била је веома угледна школа, 
позната у целој Угарској. Поред Братиславског лицеја, послужила је 



као узор при организовању Карловачке гимназије 1791. године – чија 
су прва четири директора били Словаци. Корени Модранске 
гимназије сежу у 1501. годину, када је основана као „латинска 
граматикална школаˮ. Од Срба Модранску гимназију похађали су 
Јован Јовановић Змај и Доситеј Обрадовић, да би се преко 1.100 
Срба, између 1730. и 1830. године, „током сто година 
рационалистичке мисли и књижевног рационалистичког покретаˮ, 
школовало у Словачкој.   

                О Доситеју Обрадовићу, највећем српском интелектуалцу 
у доба просвећености – филозофу и педагогу, првом министру 
просвете у ослобођеној Србији и оснивачу прве високе школе у 
нововековној Србији – Београдског Лицеја – код нас је писано веома 
много. Од Јована Скерлића и Николе Радојчића до Милорада 
Павића, Петра Милосављевића и Риста Ковијанића, који нас 
понајбоље упознаје са Доситејевим двогодишњим боравком у 
Модри 1776/7. и Братислави 1778/9.  

               Као велики путник, зналац језика и „путујући учитељˮ 
Доситеј је након Чакова, Хопова, Загреба, Даламације, Смирне, 
Албаније, Крфа, Плавна, Скрадина, Задра, Венеције, Трста и   
шестогодишњег живота у Бечу 1771–76, а пре него што ће отићи у 
Немачку, стигао у Модру где је био учитељ и васпитач браћи Видак. 
Ту се упознао са Јурајем Рибаром – словачким просветитељем на 
кога је, по Ковијанићу, Доситеј „могао имати извесни утицајˮ, јер је 
од њега био старији двадесетак година. Према Ковијанићевом 
мишљењу, Доситеј је у Модри почео да пише своје успомене „Живот 
и прикљученијаˮ 1777. године, а потом је одлазио у евангелистичке 
цркве, када је упознавао протестантске проповеднике, „ради 
духовног продубљивања и ради језикаˮ. 

                Иако је Доситејева жеља била да што пре из Словачке оде 
на Универзитет у Хале, Ковијанић сматра да је ‘бављење’ у 
Словачкој много користило Доситеју, јер се у „Бечу, Модри и 



Братислави оспособио за универзитетске студије и определио за 
народно просвећивање путем књигеˮ, ту је „добро овладао и 
немачким језикомˮ и добро се упознао са протестантском културом 
и идејама. 

                Ковијанићево истраживање и потенцирање значаја 
Доситејевог боравка у Словачкој пружа допринос склапању мозаика 
о Доситејевом образовању, а свакако и потврђује квалитет српско-
словачких књижевно-културних веза, јер је Доситеј у Братислави и 
Модри, како сарађивао, тако и гајио пријатељске везе са истакнутим 
Словацима. О угледу који је Доситеј оставио на Словаке говори и 
чињеница да га је, заједно са Вуком Караџићем и Атанасијем 
Стојковићем, Јан Колар опевао у својој „Кћери Славијеˮ (''Slavy 
dcera'' 1824). 

                Настојања и борба српских писаца тог времена није била 
апстрактна и саможива прича зарад задовољења приземних потреба, 
већ је имала дубок егзистенцијални мотив. Наиме, српски 
просветитељи су увидели да се шири слојеви народа морају 
образовати, како се не би асимиловали у мору других народа и 
култура. Потврду томе налазимо код Стојана Новаковића, који 1911. 
године у свом тексту „Доситеј Обрадовић и српска култураˮ 
наглашава потребу „да се та стара, византијска култура помири и 
доведе у склад са западноевропском, те да народ има чим борити 
се даље за свој опстанак међу народима.  

                 Чини нам се упутним на овом месту навести и мисао нашег 
истакнутог духовника Владете Јеротића, који поводом Доситејевог 
живота и мисли каже следеће: „У Доситејево време, већина 
балканских земаља под Турцима гајила је не само силну жељу за 
ослобођењем већ и за тековинама европске просвећености. Проблем 
је био и, чини се до данас остао, у томе како примити европску 
цивилизацију, а задржати самосвојност, што значи, када је реч о 
Србима, своју хришћанску, православну веру, своју историју и 



позитивне духовне особине српског народа: частољубивост, 
правдољубивост, великодушност, дух слободе, чисто срце, 
трезвеностˮ.  

                 Доситеј Обрадовић је својим животом и делом поставио 
темеље савремене српске културе, а у томе су му у великој мери 
помогли словачки рационалисти, на чему смо им, ево и сада након 
више од двеста година, и те како захвални.  

 

                 Модра, 21. март 2019. године 


