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                Предговор 

 

 

 Научна дисциплина историје просвете и образовања питање је да ли се још увек 

конституисала као једна званични школска, па и високошколска дисциплина изучавања. 

Вероватна таква дисциплина морала би да се конституише у сваком појединачном народу, 

јер морамо признати да сваки народ има неки свој просветно – образовни историјски 

развој. Ми ћемо се дотаћи овде претежно историјског развоја српске просвете и 

образовања, али и уопште просвете и образовања у православном свету. 

 Конституисање научне дисциплине: Историје просвете и образовања захтева једно, 

што се тиче српског друштва, само озваничење, јер су се овом дисциплином бавили многи 

наши аутори. Један такав историјски преглед, додуше крњ и непотпун и до краја 

недовршен, начинио је код нас, у нововековној историји, Доситеј Обрадовић у својој 

књизи Етика или морална философија. Он је пописао у том делу све српске просветне 

делатнике кроз историју, додуше оне које је успео да пронађе. Људе као што су: Божидар 

Вуковић, Захарије Орфелин, Јован Рајић, Сава Текелија, Григорије Трлајић, Атанасије 

Стојковић
1
. 

 Доситеј иако није направио једну целовиту слику српске просвете и образовања он је, 

ипак, указао на пут истраживања те једне широке историјске области. Он је почео од једне 

врло важне, али једноставне поставке: просвету и образовање чине људи. Ентузијасти који 

у разним приликама и околностима користе те прилике и околности да би изградили 

одређене просветне установе. Примери Вуковића и Текелије су јако занимљиви. Један је 

основао штампарију за штампање србиљских рукописа, а други је основао школу за 

српске питомце да се школују. Орфелин је просвету и образовање започео кроз 

формирање славеносербског часописа.  

 Из ових примера видимо велики број начина на који се врши просвета и образовање. 

Она креће од личности и од њихових својстава, али онда показује установе и облике 

просвете и образовања које су те личности створиле и изградиле. 

 Ипак, просвета и образовање везују се пре свега за школе и за школство, за оснивање 

школских установа. И ова књига ће пробати да направи одређени историјски преглед 

српских школских установа кроз које струји просвета и образовања, али она ће бити 

покушај да се конституише и једна новопросветна високошколска установа. 

 Историја о историјама просвете и образовања после Доситеја наставља се у одређеним 

радовима деветнаестовековних српских интелектуалаца и ту ћемо одмах издвојити 

двојицу можда најзначајнијих. То су Никола Ђ. Вукићевић (1830 – 1910) са својим радом 

Први извештај о јавном учитељско – приправничком заводу Србском у Сомбору с концем 

школске 1862/63 године и Владан Ђорђевић (1844 – 1930) са својом књигом Грчка и српска 

просвета. Они су начинили велики подухват у историјском прегледу српских просветних 

                                                           
1
 Дпситеј Пбрадпвић: Етика или мпрална филпспфија пп систему г. прпфеспра Спаве, у Крагујевцу у 

Коажевскп – Србскпј типпграфији, 1834., стр. 3 – 8  



установа, пре свега школа. Али оно што је још важније они су осликали континуитет 

српске просвете и школства од Средњег Века преко Турског Доба и Велике Сеобе, па до 

Новог Века и доба у коме су и они сами живели. Њихову историјско – просветну мисију 

наставили су у својим радовима аутору као што су: Петар Деспотовић, Мита Нешковић, 

Радослав М. Грујић, Сима Ђирковић, Радован Самарџић, Богољуб Шијаковић, Александар 

Раковић. 

 Сви ови аутори су на један одређени начин конституисали дисциплину историје 

просветно – образовних модела, историје просвете у једном народу. Оно што је јако важно 

јесте већ поменути континуитет просвете кроз српску историју. Он почиње можда у 

основи малим корацима, већ од Кирила и Методија, а онда наставља преко Светога Саве 

који је најзначајнији утемељитељ просвете код Срба. Просвета је у суштини, по 

светосавском моделу, само форма која је изнутра испуњена садржајем: философским, 

научним, богословским, књижевним, уметничким, религијским. 

 Све то Свети Сава утемељује и успоставља већ на самом почетку. Његово излагање 

философије, богословља и науке у Беседи о Правој вери, његова књижевност кроз Типике, 

Житија и Службе, његово успостављање уметничко–научних домета кроз грађење цркава, 

болница и школа. Он као ктитор бира иконографске теме за цркве које почиње да гради, а 

кроз њих он започиње сву неопходну просвету и образовање. 

 Испуњавајући ове облике крајње високоученим садржајима горе поменутих духовних 

образаца Сава нам показује заправо шта су стубови одређене културе и цивилизације. Зато 

и ова књига ће покушати да направи ону значајну јеванђелску синтезу изношења из своје 

ризнице старог и новог. Увек се ослањајући на почетке и са те основе покушавајући да 

изнедри и изгради један нов квалитет и један нов стваралачки замах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

             Увод 

 

 

 Свака култура, цивилизација и културни образац има у себи и у свом склопу 

философски образац. Тако и православни културни образац поседује своју философију 

илити философију на један одређени православно–универзални начин. Поред философије 

православна цивилизација има и своју науку и уметност, просвету и образовање, 

књижевност, богословље и религију. 

 Иначе, Православље је изразито Софиоцентрично што је његова особеност и својство. 

Оно је практично један Софиоцентризам. Чак и један од првих словенских просветитеља 

по коме словенска азбука и носи назив, Свети Ћирило био је по својој примарној 

делатности Философ. У народу је и остао познат као Кирил или Ћирил Философ. Тако је 

остала и једна приповест о Кириловом опредељењу за пут Мудрости: 

 ''Кад је седам година било дечку (Константину), виде сан, и причајући оцу и матери 

рече, да стратег сабравши све девице нашег града рече мени: Изабери себи од њих коју 

хоћеш за подружје и за помоћ, супругу себи. А је сагледавши и смотривши све, видех 

једну најкраснију од свих лицем, која се блистала и украшену веома накитима златним и 

бисером и свом красотом. Њој беше име Софија то јест мудрост. Ту изабрах. Чувши речи 

ове, родитељи његови рекоше њему. ...Реци мудрости: Сестра ми буди, а разборитост 

знаном себи створи, јер сија мудрост више од сунца. И ако је доведеш себи за подружје, то 

ћеш се од многа зла избавити помоћу ње.''
2
 

 Из ове приповести закључујемо да је један Философ утемељио просвету нашу и 

образовање свих Словена. Тако да можемо закључити да је Философија та која је постала 

уобличитељ српске и православно–словенске просвете. Али не Софија схваћена као нека 

говорничка вештина или схваћена као нека идеалтипска платформа, него Софија схваћена 

као небеска Мудрост, схваћена као пралик самог Божјег исходишта. 

 Из пралика Божјег исходишта онда су проистекле и наука и уметност, религија и 

књижевност и богословље. Наука се пробија некако стидљиво кроз стварање писма, 

правописа старословенског. Али из словних знакова старословенског писма происходе и 

бројеви који постају основа за математизацију оних који то писмо примају тј. старих 

Словена.  

 Данас се спекулише и о одређеном старијем словенском писму и о томе пише и 

Црноризац Храбар још у 9. веку: 

 ''Пређе Словени не имађаху књига, писмена, но цртама и резама бројаху и гатаху, 

будући још многобошци. А крстивши се, мучаху се римским и грчким писменима писати 

словенску реч без уређености.''
3
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 Ђпрђе Сп. Радпјишић: Развпјни лук старе српске коижевнпсти, текстпви и кпментари, Матица Српска, 

Шатампарскп предузеће Ударник, Сента, 1962, стр. 47  
3
 Ђпрђе Сп. Радпјишић: Твпрци и дела старе српске коижевнпсти, ''Графишки Завпд'' – Титпград, 1963., стр. 6  



 Дакле, ако је веровати Црнорисцу Храбром, Словени јесу имали одређени знаковни 

систем, али он је постао, по свему судећи, архаичан и историјски превазиђен. 

Препознавши потребу те огромне заједнице народа за својим писмом, Кирило је створио 

једну нову словенску азбуку. Претпостављајући да ће Словени остати пре при свом 

старом знаковоном систему а да не приме туђи, несловенски, знаковни систем, Кирил 

Философ се бацио на посао грађења нове словенске азбуке.   

 Овај стари знаковни систем вероватно је Словенима користио и као систем бројева 

што нас упућује на закључак да стари Словени нису били баш потпуно без икакаве 

математизације, али и да од тога не треба правити сада неку високо софистицирану 

конструкцију. Једноставно имали су свој неки начин писане комуникације. 

 Дакле, просвета и образовање успостављајући се кроз језик и писмо, а преко писма и 

кроз свој бројевни или числословни систем код Словена је био коначно уобличен кроз 

дело Кирила Философа. 

 Да је упоредо са језиком и писмом постојала и једна врста и опште матаматизације 

сведоче и последње стране Првог српског буквара написаног од Саве Инока Дечанца 1597. 

године: 

 

 

    

Слика 1. Први српски буквар: Сава Инок Дечанац 

 



 У левом доњем делу слике исписан је систем бројева или числослов. Сава је сам 

показао какав систем ћириличних бројева се користио у српском средњовековљу. Бројеви 

су происходили из ћириличних знакова. Тиме је језичкоматематичка, кирилометодијевска 

просвета започела свој успон и развој у тада словенском и оправослављеном свету. 

 На сцену крајем дванаестог и почетком тринаестог века као новопросветна фигура 

српског и православног света ступа Свети Сава. Као Свети Отац и Учитељ Васељенске 

Цркве он постаје највећи просветитељ српског народа, али и један од значајнијих 

просветитеља свеукупног православног света. Он врши неколико реформи. Његовом 

реформом у српско друштво је уведена српска слава, једна специфична одредница српског 

националног идентитета. Он, такође, предузима и једну реформу (преображај) тадашњег 

црквенословенског језика и о томе у својој детаљној студији пише професор Александар 

Белић
4
. Сава успоставља и једно јединство духовног обрасца оличено у КФБН-синтези тј. 

у књижевно–философско–богословско–научном, просветно–образовном систему.   

 Као што смо већ напоменули Сава ово КФБН утемљење врши највише у својој Беседи 

о Правој Вери. Он ту говори о богомудрим Апостолима, Пророцима и Светитељима
5
, што 

утемељује философски образац у српској култури, он у тој беседи успоставља и научни 

образац
6
, он успоставља и богословски образац

7
. Кроз синтезу иконографску он указује на 

уметничко–научно јединство
8
 и на једну везаност (религиозност) ума са оностраним: ''ум 

узносећи на оно што је несхватљиво''
9
. 

 Сава је свим овим духовно–темељним поставкама успоставио један целовити 

просветно–образовни план и програм, нацрт који је тада био стављен у рад и који је дат и 

у обавезу будућим нараштајима да га развијају, усавршавају и продубљују. 

 То ће у једном од делова ове књиге и бити изложено као успостављање једног новог 

просветно–образовног универзитетског КФБН система. Овај универзитетски систем нема 

за циљ да урушава класичну универзитетску поставку која и јесте успостављена у 

Константинопољу (Византиону) у петом веку у једној православно–византијској средини 

указом цара Теодосија. Овај систем који има светоотачко–светосавско  утемељење жели 

само да ову универзитетску поставку продуби и прошири. Иако, класични универзитетеки 

поредак без обзира што покушава да обједини све духовне обрасце, науке, уметности и 

религије и ако је дошао до граница крајњег усложњавања у овом веку, он ипак све 

подводи под строго научни образац недајући овим другим духовним делатностима један 

слободан замах. Тако књижевност, философија, богословље морају потпасти под строгу 

научну контролу и морају проћи кроз строго научно излагање што и има своје позитивне 

                                                           
4
 А. Белић: Ушещће св. Саве и оегпве щкпле у ствараоу нпве редакције српских ћирилских сппменика, 

СВЕТПСАВСКИ ЗБПРНИК, коига 1, СКА – Бепград 1936, стр. 276  
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 Жишка беседа Светпг Саве: П правпј вери, стр. 3 

6
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7
 Истп. 1  

8
 Истп. 2, 3  

9
 Истп  



стране, али убија њихову духовну независност, особеност и посебност. Ова КФБН 

универзитетска синтетизација има за циљ да ове духовне обрасце држи у нераскидивом 

јединству и у једној нераздељно–несмешивој јединствености, али да сваком од њих призна 

његову духовну самосвојност и самосталност. Како књижевности, тако и науци, како 

философији, тако и богословљу. Ниједан од од ових образаца не може да доминира оним 

другим, него је њихов однос фузион, они су у братско–сестринском односу, равноправни 

и у равнотежи. Та равнотежа је урушена афирмацијом само научног обрасца и давања 

научног статуса овим другим духовним делатностима. А они у суштини један другог 

допуњују, један другом притичу у помоћ и један без другог не могу, јер су некако крњи и 

непотпуни. 

  Ми ћемо у овом запису покушати прво да направимо један историјски преглед 

развоја просветно–образовних установа, почети од неких исконских основа, али и указати 

на неке проветне моделе који се јављају у православном свету, а који могу користити и у 

једном универзалном поучавању и испомоћи другим културама и цивилизацијама.  

 У свом историјско–просветном прегледу ми ћемо покушати да пређемо све епохе 

настајања православних форми просвете и образовања. За те потребе неопходно је проћи 

Стари Век, Средњи Век, Нови Век и Савремено Доба. Наравно, ту је неопходно, а на томе 

ћемо се највише и задржати, да прођемо и одређене локално–историјске просветне и 

образовне облике српског народа. То историјско путешествије започели смо и у овом 

самом Уводу, а њега ћемо наставити и кроз овај целокупан запис. Наиме, код нас се 

издваја неколико историјско–тематских целина, неколико историјских фаза у обликовању 

наших просветно–образовних установа и образаца. Прва фаза јесте средњовековна фаза у 

којој је најзначајнија личност Свети Сава и тај српски Средњи Век јесте једна посебна 

целина нашег просветног система. Наравно осврт треба чинити и према личностима као 

што су Кирило и Методије, Климент и Наум, али Свети Сава је једна обједињујућа 

просветно–образовна сила која је дала смисао и својим духовним претходницима, али и 

својим духовним потомцима. Друга фаза јесте фаза Турског Доба. Обично постоји 

одређена предрасуда да је Турско Доба празно доба по питању наше просветне и 

образовне делатности, али то је једна илузија коју су давно разбили у пармапарчад 

интелектуалци као што су Никола Ђ. Вукићевић и доктор Владан Ђорђевић. Зато ћемо у 

овој књизи посветити велику пажњу њиховом делу. Они су оставили велики траг у нашим 

историјским прегледима просветно–образовних модела српског друштва. 

 Што се тиче самог Турског Доба као најзначајнија просветна личност издваја се 

патријарх Пајсије, писац, мудрац, књигољубац. Велики обновитељ свих духовних 

установа у доба најтеже по српски народ, у Турско Доба. Остаће упамћен и као један од 

оснивача једног од првих богословских училишта у нас. 

 У трећој фази, која је уствари подфаза друге фазе, наше локалне просветне историје 

издваја се просветно–образовни ток Велике Сеобе под Арсенијем III Чарнојевићем. Да се 

не ради о личности која је тек тако само један човек коме је пало на памет онако да поведе 

народ, него да се ради о човеку који је био истински духовни вођа једног народа сведоче и 



следеће речи нашег великог интелектуалца и историчара књижевности Стојана 

Новаковића: 

 

        ''Дневник патр. Ар. Чрнојевића о путовању у Јерусалим 

               1683. године   

  

      Рукопис, из кога је овај дневник преписан добили смо 

           од г. митрополита Михаила, који га је добио из Босне. Има  

           га 8 л. на 12-ни, а било га је још, јер је прича прекинута. Ру- 

           копис је на сваки начин сувремени патријарху. Осим што је 

           прилог за биографију патријархову, овај рукопис уједно мо- 

           же у неколико показати ступањ образованости тога човека, 

           коме је пало у дио да учествује у располагању судбином на- 

           рода српског. Прве три врсте исписане су црвенијем, а име  

           патријархово и 'божiю милостiю' усправљеним крупним сло- 

           вима. Остали је рукопис писан брзописом, но врло читким.''
10

  

 

 Из ове, можемо слободно рећи, историјско–књижевне анализе и једног увода у писано 

дело патријарха Арсенија III Чарнојевића закључујемо да је Стојан Новаковић указао на 

''степен образованости'' самога Патријарха. О томе како је патријарх са својим народом у 

Великој Сеоби преселио и одређене просветно–образовне  установе говорићемо у 

наредним поглављима. 

 Поред Арсенија у том времену издвојићемо и грофа Ђорђа Бранковћа који се не може 

баш непосредно везати за основање одређених просветно–образовних установа, али као 

велики гроф и деспот и писац био је заштитник српског народа. Као световна личност са 

световно–владарским претензијама он постаје и симбол одређене секуларизације наше 

образованости тога доба. Мање–више обично је судбина тадашњих писаца, мудраца и 

интелектуалаца била везана за свештенство. Ретко ко је у Турском Добу и Великој Сеоби 

био световни писац као што је то био гроф Ђорђе Бранковић. У Средњем Веку за то има 

много примера, од Стефана Првовенчаног до деспота Стефана Лазаревића. Али у овом 

добу некако је гроф Ђорђе Бранковић усамљена фигура. И зато је он први знак да 

просвећеност световних људи отвара врата и за просвећивање широких народних маса, 

које су махом мирске и световне.  

 Четврта фаза, која је још једна подфаза друге фазе, јесте фаза пресељених просветно–

образовних установа на тло Аусторугарске царевине. Будући да се њена управа ратом у 

осамнаестом веку, за једно кратко време, преселила и на тло централне Србије и саме 

просветно – образовне установе српског народа су за једно кратко време се вратиле у своју 

постојбину. Значајне просветне личности овог доба јесу Кипријан Рачанин, Висарион 

Павловић, Гаврил Стефановић Венцловић, Исаија Ђаковић, Мојсије Петровић. 
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  У другом делу ове нововековне фазе која закључно са Доситејем Обрадовићем и 

Првим Српским Устанком поново враћа и обнавља просветно–образовне установе у 

централној и устаничкој Србији издвајају се просветне личности као што су Дионисије 

Новаковић, Јован Рајић, Захарије Стефановић Орфелин, Теодор Јанковић Миријевски, 

Викентије Ракић. Аврам Мразовић, Сава Текелија, Козма Јосић. Ту су и писци наших 

првих научних уџбеник: Павле Кенгелац, Манојло Јанковић, Атанасије Стојковић, Павле 

Соларић. 

 Пета фаза коју можемо назвати савременим добом наше просвете и образованости 

јесте фаза која почиње са Вуком Стефановићем Караџићем и траје до дана данашњег.   

 Поред ових српских образаца просвете и образовања ми ћемо посветити и једно 

расуђивање општепросветним и општеобразовним моделима православног света.  

  На крају наш спис ће пробати да бар духовно оснује један високошколски 

универзитетски систем оличен у ономе што смо назвали Софиографски Универзитет. 

Колико ће у томе успети оставићемо да о томе суде Бог, време и историја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       I.Историјат српске и уопште православне просвете и образовања 

 

 

 Почињући ово поглавље морамо се посветити и предисторији и историји српске 

просвете и образовања. Предисторија лежи пре свега у другом делу наслова, а то је 

историја опште православне просвете и образовања. 

 Сам појам Православље сматра се да је настао у неким почетним фазама борбе против 

јереси и да је коришћен да би се православно хришћанство одвојило од јеретичких учења, 

али корени овог појма сежу дубоко, чак и у Стари Завет. 

 Будући да појам Ортодоксија, који се разлаже на две речи: ортос што значи право и 

докса што значи мишљење, јесте синониман појам појму Православље, видећемо да се тај 

појам појављује већ у списима Старог Завета. У Петој Књизи Мојсијевој имамо овако 

записан један облик те речи: 

 ''И чини што је право и добро пред Господом, да би ти било добро и да би ушао у 

добру земљу, за коју се заклео Господ оцима твојим, и да би је наслиједио, Да би отјерао 

све непријатеље твоје испред тебе, као што ти је рекао Господ'' (5 Књ. Мој. 12, 28). 

 Већ овде видимо да су присутни обриси појма Православље. Чинити Право пред 

Господом нам у једном скривеном облику пренадзначује појам касније пројављеног 

Православља. 

 Да је Православље право мишљење сведоче нам и одређени стихови из књиге о Јову. 

Један од његових саговорника је то уобличио на овакав начин: ''Доиста, неће бити лажне 

ријечи моје, код тебе је који право мисли'' (Јов 36, 4). Ове речи на један још јаснији и 

конкретнији начин показују да је правомислије као један од облика појма ортодоксије био 

присутан у Старом Завету и то на један крајње дослован начин. 

  И у Псалмима имамо један облик који изражава појам Православље: ''Упути ме, 

Господе, на пут свој и води ме правом стазом поради онијех који ме вребају'' (Пс. 27, 1). 

 Можда је појам Православље најизраженији у једној речници из Књиге Дневника: 

''Дуго је Израиљ без правога Бога и без свештеника–учитеља, и без закона'' (2 Днев. 15, 3). 

  Из ових навода можемо да закључимо да је Православље као један исконски појам се 

појавио већ у првим књигама Светога Писма и да се тај појам само развијао кроз историју 

и до данашњих дана. 

 На један посредан начин, наш учитељ, просветитељ и образовни радник Доситеј 

Обрадовић, је дао једно значајно тумачење и откривање појма Православље. У једном 

некрологу посвећеном Петру Новаковићу Чардаклији Доситеј изговара и ове речи: ''сви ми 

умиремо и умрећемо, али слава имена не умире ва веки; зашто слава је Божије својство и с 

Богом ва веки живи и пребива.''
11

  

 У овом посмртном говору Доситеј нам на један, можда не до краја свестан, начин 

открива само значење појма Православље. Ако је у том појму други део речи сама реч 

Слава, Доситеј каже да је Слава Божје својство и самим тим он нас враћа на све горе 
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наведене реченичне склопове које направили старозаветни писци. У последњем наводу 

користи се и склоп ''правога Бога'' што на један најнепосреднији начин изражава појам 

Православље. Православље је право Божје својство, право Божје својство правога Бога. То 

је суштина Православља и као таква она је вечна и неуништива тако да се морала појавити 

већ у оним  списима која су били богонадахнути и којима руководио сам Бог. Није чудо 

што се обриси овог појма појављују већ у књигама Мојсијевим, а посредно тумачење 

Доситејево даје пуноћу овим обрисима и даје сазнање нама да Православље као право 

Божје својство не може бити уништено, већ је вечно и ''ва веки живи''. 

  Тако и наша предисторија српске просвете и историја опште православне просвете и 

образовања мора почети да се изучава из списа Старога Завета. И ми смо већ почели са 

Другом књигом Дневника у којој смо већ видели да се каже да је Израиљ ''без свештника–

учитеља''. Дакле, свештеници–учитељи су били нешто уобичајено у старозаветном 

Израиљу и онда када би нестајали Израиљ не би само остајао без свештеника–учитеља, 

него и без закона и без правога Бога. Дакле, свештеноучитељство је било повезано са 

самим Богом. 

 Појам учитељ и учитељство повезан је и са појмом Догма која када се преведе на 

српски најпрецизније значи Учење и Наука. Будући да је реч Догма сродна речи Докса 

видимо да је и Догма као Наука Православља уствари и у језгру православног духовног 

обрасца. Зато што и сам Богочовек каже за себе: ''Ви ме зовете Учитељем и Господом, и 

право велите, јер Јесам'' (Јов. 13, 13). Такође, Богочовек говори и ове речи: ''Моја наука 

није моја, него Онога који ме је послао. Ако хоће ко Његову вољу да твори, познаће да ли 

је ова наука од Бога, или Ја сам од себе говорим'' (Јов. 7, 16, 17). 

 Дакле, већ из ових богочовечанско – јеванђелских редова имамо утемељење науке и 

учења, као догматике Православља која је постала и учитељска основа просветно–

образовног система православног света.   

 Али вратимо се корак назад у старозаветно време, време ишчекивања Богочовека 

Емануила. У једном свом запису Николај Мотовилов бележи свој разговор са светим 

Серафимом Саровским. У једном делу тог разговора Серафим Мотовилову саопштава 

једну битну информацију: ''Благодат Светога Духа, дејствујући споља, деловала је и на све 

старозаветне пророке и светитеље Израилове. Код Јевреја су доцније биле заведене 

нарочите пророчке школе, где су се полазници учили да распознају знаке Божијих или 

анђелских јављања, и разликују дејства Духа Светога од обичних јављања, која се 

дешавају у природи безблагодатног земаљског живота.''
12

 

 У овом делу текста видимо да Серафим помиње пророчке школе у старозаветној 

историји и његове речи нису нимало без основа. У првој књизи Дневника за време 

владавине цара Давида изложен је начин на који су се почеле оснивати те духовне, 

псалмопевчке и пророчке школе. То су, видећемо, биле добро институцинализоване школе 

које су имале велики број питомаца, али и оних који су те питомце обучавали: 
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''И одвоји Давид с војводама за службу синове Асафове и Еманове и Једутунове, који 

ће пророковати уз гусле и псалтире и кимвале; и бише између њих избројени људи за 

посао у својој служби: Од синова Асафовијех: Захур и Јосиф и Нетанија и Асарила, 

синови Асафови, под руком Асафа, који пророковаше по наредби царевој; Од Једутуна: 

шест синова Једутуновијех: Гедалија и Сорије и Јесаија, Асавија и Мататија и Симеј под 

руком оца својега Једутуна, који пророковаше уз гусле хвалећи и славећи Господа; Од 

Емана: синови Еманови: Вукија, Матанија, Озило, Севуило и Јеримот, Ананија и Ананије, 

Елијата, Гидалтија и Ромамти-Езер, Јосвекаса, Малотије, Отир и Мазиот. Ти сви бијаху 

синови Емана видиоца царева у ријечима Божијим да се узвишује рог; јер Бог даде Еману 

четрнаест синова и три кћери. Сви они бијаху под руком оца својега пјевајући у дому 

Господњем уз кимвале и псалтире и гусле за службу у дому Божијем, како цар наређиваше 

Асафу и Једутуну и Еману. И бјеше их на број с браћом њиховом обученом пјесмама 

Господњим, двјеста и осамдесет и осам, самијех вјештака. И бацише ждријеб за службу 

своју, мали као велики, учитељ као ученик;  

9. И паде први ждријеб за Асафа на Јосифа, други на Гедалију с браћом и синовима 

његовијем, њих дванаест; 

10. Трећи на Захура, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

11. Четврти на Исерија, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

12. Пети на Нетанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

13. Шести на Вукију, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

14. Седми на Јесарилу, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

15. Осми на Јесаију, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

16. Девети на Матанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

17. Десети на Симеја, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

18. Једанаести на Азареила, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

19. Дванаести на Асавију, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

20. Тринаести на Савуила, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

21. Четрнаести на Мататију, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

22. Петнаести на Јеремота, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

23. Шеснаести на Ананију, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 



24. Седамнаести на Јосвекасу, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

25. Осамнаести на Ананија, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

26. Деветнаести на Малотија, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

27. Двадесети на Елијату, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

28. Двадесет први на Отира, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

29. Двадесет други на Гидалтију, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

30. Двадесет трећи на Мазиота, синове његове и браћу његову, њих дванаест; 

31. Двадесет четврти на Ромамти-Езера, синове његове и браћу његову, њих дванаест''  

(1 Днев. 25, 1 – 31). 

Овај списак учитеља и ученика предвиђених да уче да певају песме у славу Господа 

јесте заправо опис одређене старозаветне школе која је можда и изнедрила цео Псалтир уз 

наравно богонадахнутог цара Давида. Тако да видимо и у овом тексту, а и у наводу из 

Друге књиге Дневника да су свештеноучитељи и псалмопевачки учитељи постојали и у 

старозаветно време. Знамо и то да је пророк Јелисеј био ученик пророка Илије и да је и 

последњи старозаветни пророк Јован Крститељ имао своје ученике јованите. 

Своје учитељство и Науку као Догматику потврђује и сам Богочовек који је 

оваплоћена Богонаука и његови ученици су Апостоли који су постали учитељи целе 

Васељене. Тако је и апостол Павле, а то је описано у Делима Апостолским, имао гомилу 

следбеника и ученика: 

''Дођоше из Антиохије и из Иконије некаки Чивути, и кад се они препираху слободно, 

подговорише народ да их одустану, говорећи да ништа право не говоре, него све лажу. И 

подговоривши народ засуше Павла камењем и извукоше га из града мислећи да је мртав. 

А кад га опколише ученици његови, устаде и уђе у град, и сјутрадан изиђе с Варнавом у 

Дерву. И проповједивши јеванђелије граду ономе и научивши многе вратише се у Листру 

и Иконију и Антиохију. Утврђујући душе ученика и свјетујући их да остану у вјери, и да 

нам кроз многе невоље ваља ући у царство Божије. И поставивши им старјешине по 

свијем црквама, и помоливши се Богу с постом, предадоше их Господу кога вјероваше. И 

прошавши Писидију дођоше у Памфилију. И говоривши ријеч Господњу у Перзи сиђоше 

у Аталију. И оданде отпловише у Антиохију, одакле бијаху предани благодати Божијој на 

дјело које свршише. А кад дођоше и сабраше цркву, казаше све шта учини Бог с њима, и 

како отвори незнабошцима врата вјере. И осташе ондје не мало времена с ученицима'' 

(Дјела 14, 19–28).  

Видимо да су и прве хришћанске заједнице имале одређене апостолске школе у 

којима су људи учени богочовечанској науци. Тако да се овај школско – просветни систем 

ширио у свим правцима. 



За прва три века гоњене Цркве школско – просветне установе биле су катакомбног 

типа, али су Апостоли око себе увек окупљали ученике. Тако и Јован Богослов на Патмосу 

имао одређену групу ученика. Али за та три века школе су постале све јавније. Тако је 

свети Пантен (око 190) основао у другом веку један хришћански дидаскалион у 

Алаксандрији. Ову школу похађао је и свети Климент Александријски (150 – 215), један 

од великих Отаца и Учитеља Цркве. Када видимо какавог Учитеља је изродио овај 

хришћански дидаскалион можемо закључити да је ова школа била школа високог ранга. 

Ова тематска целина светописмених школа, пророчке и апостолске просвете, била је 

основ и темељ заправо сваке касније просвете и образовања у Римском хришћанском 

царству основаном од стране Конастантина Великог. 

Морамо признати и да овде описано свештаноучитељство у Старом Завету јако је 

духовно сродно са начином школства код Срба у турском ропству. И тада просвету и 

образовање је преузело свештенство: калуђери, даскали, епископи, патријарси као што је 

то било код старозаветних Јевреја. 

У наставку приче о Богочовечанској Ери у периодима до конститусања хришћанства 

као вере Светог Римског Царства владао је овај дидаскалионски метод. Он је био отоврен 

и према проучавањи других, ''спољашњих'', нехришћанских учитеља и мудраца. И по 

природи ствари физички најближи му је био хеленски свет. Он је био најближи и 

старозаветним Јеврејима тако да духовних додира је увек било. Хеленски учитељи су увек 

путовали на Исток, у Египат и Вавилон да би тамо упознали науку. Ту су се вероватно 

сусретали са старозаветним Јеврејима. У јеврејским народним приповеткама исписане су 

и приче о надмудривању Јевреја и Грка тј. Јелина и ту би по правилу, наравно, Јевреји 

увек побеђивали. Те приче сведоче о једном живом контакту између те две културе. Али 

богочовечанска ера доноси нешто Ново, помало страно и туђе Јеврејима и Јелинима, а с 

друге стране нешто, ипак, донекле познато и једнима и другима. То је било оно 

Ишчекујуће, Оно што је требало да дође. 

До петог века дидасклионски систем је био један званични хришћански систем 

школовања, просвете и образовања. У трећем веку је основана и Јерусалимска 

Библиотека, а Константин Велики је основао Константинопољску Библиотеку која је 

имала чак 120 000 књига. 

Са доласком на власт цара Теодосија Другог 425. године његовим указом оснива се 

први Универзитет у историји. Био је то Цариградски Универзитет. Сматра се да је и 

Конатантин Велики подигао прво високо училиште у Цариграду, а да је Теодосије само то 

реформисао. Морамо знати да је Цариградски Универзитет био универзитет читавог 

тадашњег Римског Царства и да је своје просветне зраке ширио у свим правцима своје 

империје, па и шире. Универзитет је био само један предајник преко ког се ширила Реч 

Божја у свет. Ромеји римског царства, као и касније Византије хтели су и на овај учени 

начин да прошире мисију Речи Божје. Теодосије није био задовољан што је у царству било 

много разноразних школа и академија које су постајале већ између себе идеолошки 

сукобљене, тако да када би једна тврдила нешто, друга би тврдила супротно. Било је 



потребно једно сабирање знања једно интегрално просветно решење и тако је дошло до 

формирања универзитете једног Уни (Јединственог) научног обрасца. Јустинијановим 

потезом 529. године укинуте су све паганске, махом неоплатоничарске, академије које су 

се већ унутар саме себе почеле мењати и реформисати прихватајући полако тријадолошку 

науку. По свему судећи да их Јуститнијан није укунуо оне би се свакако утопиле и улиле у 

нову теантрополошку просвету и образовање. 

Образовању у Византији највише се посветио професор Радивоје Радић у својој књизи 

Византија. Пурпур и пергмарнт (Еволута, Београд, 2006). Он се у овој књизи посветио и 

историјском осликавању просветно – образовних установа које је Византија имала.  

Ми не можемо тако детаљно изложити живот просвете и образовања у Византији као 

што је то учинио професор Радић, али можемо направити један благ преглед просветно – 

образовних догађања у самој Царевини. 

Пре свега нагаласили смо да у време цара Константина и Теодосија II само царство 

није била пука Византија, источни део царства, већ целокупно Свето Римско Царство које 

је богопромисаоним вођењем преведено из паганског у хришћанско и које је имало за 

задатак да шири Божју Реч и науку Богочовека према свим крајевима земље. У ту сврху 

служио је и Цариградски Универзитет. Он је био емитер богочовечанске науке и 

философије. То што су у њему деловали и одређени пагански научењаци показивало је 

само моћ богочовечанског духа да у себе прими и упије све духовне токове као што океан 

у себе прима све токове вода које на земљи постоје. 

Нажалост, пагани нису били милосрдни према Светом Римском Царству и имали су 

жељу само да га униште. Остала је само Византија која се највише проширила у доба 

Јустијана који је под својом управом хтео да има свих пет Васељенских Патријаршија. 

Заузео је Апенинско полуострво и делове Шпаније и државним путем успоставио поново 

православно јединство. 

Ипак Византија је почела своје апокалиптичко духовно повлачење у себе и тиме је и 

све наслеђене установе покушала да одржи да би као неки Божји светионик светлила 

читавом овоземљском свету. И у томе је успела равно хиљаду година. 

Иначе у Византији је школовање било степеновано на основно, средње и високо 

образовање. Није се овакав облик степеновања у Византији појавио ниоткуда и није 

настао ни из чега. Он има своје дубоке корене и ти корени су највише изражени у Петој 

Књизи Мојсијевој посвећеној науци: ''Слушај, небо, говорићу; и земља нека чује говор 

уста мојих. Нека се спусти као дажд Наука моја, и нека падне као роса говор мој, као 

ситан дажд на младу траву и као крупан дажд на одраслу траву. Јер ћу јављати име 

Господње; величајте Бога нашег'' (5 Мој. 32, 1–3). 

У овом Мојсијевом излагању видимо да је уграђено степеновање у научном уздизању 

на један симболичан начин. Наука се спушта као киша и као роса, али  није за сваку траву 

свака киша. Ситна киша пада на младу траву, а крупна на одраслу траву. Видимо да је 

овде степеновање стицања науке јасно изражено. Млади људи морају постепено да 

примају одређену просвету и образовање док не стигну у одређени степен зрелости да би 



могли да приме вишу просвету и више образовање. Тако и речи Апосотла Павла на још 

један начин говоре о степеновању учења и знања: 

''Јер ви који би ваљало да сте учитељи по годинама, опет требујете да се учите која су 

прва слова ријечи Божије; и постадосте да требате млијека, а не јаке хране. Јер који се год 

храни млијеком, не разумије ријечи правде, јер је дијете. А савршенијех је тврда храна, 

који имају осјећања дугијем учењем обучена за разликовање и добра и зла'' (Јевр. 5, 12 – 

14). 

Наравно, ово је једна врста и обуке за саме учитеље који би требало да подучавају 

словима Речи Божје, али свакако јесте једно степеновање у просвети и образовању. 

Сада када видимо основе степеновања у образовању Византије схватамо тај 

богопормисаони смисао који показује зашто су уведени у Византији разреди и зашто је 

образовање морало бити основнo, средње и високо. 

На Цариградском универзитету изучивали су се предмети као што су: философија, 

право, граматика, реторика, аритметика, геометрија, музика, астрономија, физика, логика, 

епика. 

Сви ови предмети су за византијско школовање били само сасуди Речи, Логоса и 

Слова Божјег. 

Философија није ништа друго до пријемник Богмудрости Божје, јер и за философију 

сам Свети Отац Јован Дамаскин каже: ''истинска мудрост јесте Бог; према томе љубав 

према Богу је истинска философија.''
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 Право јесте место Правде Божје. Граматика и 

реторика јесу науке о речи и говорништву или словљењу, оне на непосредан начин 

изражавају Слово Божје – Богочовека Христа. Аритметика то изражава на један посредан 

начин, с обзиром да смо видели како је систем бројева – числослов, изражен у Буквару 

Саве Инока Дечанца, који се изводи из словних знакова, зато аритметика јесте наука која 

је посуда у коју се од праискона улила Реч Божја. То имамо и у јеврејском систему 

бројева. Јеврејска азбука је истовремено и систем бројева код Јевреја. Геометрија је Божји 

нацрт овога света и то је изражено и у Причама Соломоновим (Приче 8, 23 – 36). Музика 

изражава песму Божју коју је највише обликовао Свети Отац Роман Мелод (6. век) и који 

је по свему судећи јеврејског порекла. Астрономија и физика осликавају творевину као 

печат Божјег стварања. Логика и Епика (као један вид песништва) изражавају Логоса 

Божјег. 

Сви ови предемети имају јасну богопромисаону циљаност и испуњење. Они од 

паганске употребе добијају православно – хришћанску употребу. Премда и у делима 

паганских учитеља можемо видети ту Пренадзачујућу Црту Онога Надолазећег. Платон 

загледан у Идеју чека да се она оствари. Аристотел Непокретног Покретача жели да види 

као Финални Узрок.  

Дакле универзитет теантроплошког карактера не само да наукама даје пуноћу, већ 

преображава и купа у своме богочовечанском океану сва људска учења. 
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У Византији је остала само једна Академија, а то је Патријаршијска Академија. И она 

је била у склопу Универзитета.  

У деветом веку цар Варда високошколске установе ставља под водство чувеног Лава 

Математичара. Будући да је Византија била под великим ударима Арапа, Сарацена, 

Персијанца, Словена и Авара, па касније и Латина није могла баш увек у континутету да 

одржава свој Универзитет. Тако је и цар Константин IX Мономах од 1043. до 1047. године 

обновио рад Универзитета. Касније под Комнимима и Патријаршијска Академија поред 

теологије и катихетике уводи философију, медицину, математику у свој рад. После 

ослобођења од Латинског Царства 1261. године епоха Ренесансе Палеолога обнавља рад 

универзитетске делатности и тако остаје до Пада Цариграда 1453. године. 

На основу овог прегледа ми видимо какав је смисао универзитетске делатности у 

самој Византији био. Она је имала и духовни и световни карактер, али је све то 

обједињавала у богочовечанској Речи Божјој. То је језгро смисла универзитета – 

остварити везу и додир са самим Богом, стећи богопознање, јер богопознање је сама 

вечност и бесмртност (Јн. 17, 3). 

Учећи тако Цариградски Универзитет и сам Кирило Солунски, у народу и старој 

српској књижевности познат као Ћирил Философ – архетип философије у српском 

друштву, постао је и сам Просветитељ Речи Божје међу Словенима. 

Латини када су освојили Цариград називали су Византинце ''писмењаковићима'' – 

онима који радије у својим рукама држе перо и књигу, а не мач и топуз. Писмен човек је и 

у нашем народу добио два смисла. Један духовни, а други језичко – знаковни. Језичко – 

знаковни смисао сматрао је и данас сматра да је неписмен човек уствари аналфабета, онај 

који буквално не зна да чита и пише. Али духовно значење каже да је неписмен и 

полуписмен онај човек који није изучио високе школе, факултете тојест неписмен је човек 

онај који није учен човек, онај који је неук, док је Писмен онај који је високоучен и који је 

стекао способност да и друге поучава. 

У том духу народног тумачења писмености покушаћемо да протумачимо и речи 

самога Светога Саве: ''Неписменима биће свако довољно као одбрана и пред Богом и пред 

нама: пажња и брига око службе; а оне који су писмени, па због службе не могу да врше 

своје молитвено служење нити да буду са братијом на богослужбеним скуповима, 

поучавамо да не буду малодушни и очајни од помисли да су изгубили корист, него нека су 

пре добродушни и радосни што их је Господ окрепио да послуже својој браћи, по 

подобију онога који рече: 'Не дођох да ми служе, него да служим и положим душу моју 

ради избављења многих.' ''
14

 

Овде видимо да динамика писмено–неписменог не односи се просто на 

аналфабетизам, јер како калуђери могу водити пажњу и бригу око службе ако једноставно 

на знају никако да читају и да пишу? Како могу да се моле ако не науче да прочитају бар 

једну молитву? Наравно, неко ће рећи, па они ће то научити напамет и друга писмена 

браћа ће им то прочитати и они ће тако то научити. Али ако могу да науче напамет нису 
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ли онда довољно интелигентни да науче то да читају и да пишу? Биће да је ипак по среди 

оно друго духовно тумачење појмова писмености и неписмености. Писменост је једна 

врста службе, по Светоме Сави, зато Писмени не могу тако често да присустувују 

''молитвеном служењу'' и ''богослужбеним скуповима''. Дакле, по Светоме Сави, Писмени 

су они који су високоучени и учење и поучавање јесте једна врста њиховог богослужења. 

Они су ту да поучавају и аналфабете и неписмене и полуписмене. Они се чак ражалошћују 

баш зато што не могу да присуствују Литургији као други, него морају кроз учење и 

поучавање да врше своју Божју службу. То је њихова жртва и то је њихов подвиг. 

И овим уводом улазимо полако у ходнике историје српског просветно–образовног 

тока. То питање смо већ започели да проучавамо у претходним погављима, то питање 

ћемо проучавати и у наредним поглављима. 

Указали смо на то да је већ Свети Сава изнедрио такав један просветно–образовни 

нацрт кроз идеју једне књижевно–философско–богословско–научне синтезе српске 

просвете и образовања. 

Књижевности смо се дотакли и у овом поглављу кроз однос писмено–неписмено. Да, 

Свети Сава је изградио одређени књижевни правац у нашој историји који има донекле 

корене у кирилометодијевској основи, али који је са друге стране нов и самосвојан. Свети 

Сава у свом хиландарском типику, стављајући то као принцип стваралаштва из ког 

происходи и књижевно стваралаштво каже овако: ''Будите творци речи, а не само читаоци, 

помишљајући у себи, да који слуша речи и не чини што је заповеђено њима, такав је 

сличан човеку који гледа лице своје у зрцалу: јер позна се, и отиде, и одмах заборави 

какав је био. А који је проникнуо у савршени закон слободе, оставши у њему, овај неће 

бити забораван слушалац, него је творац дела, блажен је тај.''
15

    

Из ових речи имамо до краја изграђен принцип стваралаштва. Свети Сава полази 

првобитно од послушања одређених заповести које треба извршити, али бити творац речи 

значи стварати нешто у самој тој речи тако да та реч буде дело, да она буде делотворна. 

Реч мора бити практична, делатна, творачка. То је позив, као и у одељку о писменима и 

неписменима, да се треба прихватити и одређеног списатељског посла. То сведоче и 

Савини наследници и ученици као што су Доментијан и Теодосије. 

Сава као изванредан практичар, јасно и конкретно, у неколико потеза, речима 

осликава свој нацрт философије. Иако има доста цитата којима бисмо поткрепили овај 

Савин нацрт, ми ћемо издвојити само пар навода који делују крајње брзопотезно, али су 

до краја дубоко и јасно исказани и на најконкретнији начин представљају Савину визију 

философије: ''И пошто је обновио очеву дедовину и још више утврдио Божјом помоћу и 

својом мудрошћу даном му од Бога, . . .''
16

; ''То свемудрошћу и трудом својим све ово 

придоби што му је припадало од српске земље, а одузето му некада насиљем од своје 

дедовине.''
17
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На конкретном примеру и опису свога оца Сава даје јасну слику његове концепције 

философије илити у средњовековном српском говору речено: мудрољубља. Мудрост има 

Божје исходиште и она је богодано својство у човеку. Зато и Савин отац Симеон дарован 

је мудрошћу од Бога. То је свеукупна Савина философија богомудрости која провејава 

кроз читаво његово дело. 

И по питању Науке Сава је крајње конкретан и практичан, али и оно што је тајно он 

чини јавно сведоступним. Па тако то чини када је у питању порекло Науке: ''Богоносни и 

преподобни и преблажени оци наши, свемиру светила, земаљски анђели небески људи, 

испрва од предања Светога Духа научивши да живе као монаси и отуда благодаћу Божјом 

бивши просвећени, и Христа уселивши у прекрасне душе своје, због чиста живота свога, 

показаше победу против ђавола, и његовим многим искушењима распаљивани, и 

одолевши му, већма од злата сијају и јасније од снега убелише се, и мисаона крила од 

невештаствена злата уперивши на небеса, узлетеше као небопарни орли, указавши пут 

нама који хоћемо да идемо за њима и који желимо да течемо ка ономе који је рекао: 'Ко је 

жедан нека дође к мени и нека пије од источника живота мога'; и који је опет рекао: 'Ко 

љуби оца или матер више него мене, није мене достојан. Ко љуби жену или децу или њиве 

или имања више него мене, није мене достојан'.''
18

  

Свети Сава у овом наводу са формулом ''од предања Светога Духа научивши'' потпуно 

се уподобљава речима Господњим: ''А утешитељ, Дух Свети, ког ће Отац послати у име 

моје, Он ће вас научити свему и напоменуће вам све што вам рекох'' (Јн. 14, 26). 

Тако да Свети Сава своје начело Науке изводи из самог предања Духа Божјег из самог 

богочовечанског извора. Његова Наука је Свишенаука и то је оставио као предање многим 

духовним нараштајима који су уследили после њега у српској култури. 

''Дух Свети који ће научити свему'' и ''од Духа Светога научивши'' јесте једна иста 

научна формула која се предањски поклапа, живи однос наукодавца Господа са његовим 

изабраником и учеником Савом. 

Овим поступком смо добили научни образац у својој култури. О науци као обрасцу 

Сава је доста писао и у својој Беседи о Правој Вери. 

Остаје нам да и у краткој форми саопштимо и Савин богословски образац који је врло 

тачно и ефикасно саопштен у Карејском типику: 

''А о свему другоме на вољу остављам игуману и свој братији; ако чиме буду могли да 

помогну брату који живи у ћелији овој, верујем у Бога да вам неће недостати прегршт 

брашна ни чанак уља, ако и моју макар и грешну молитву, хоћете да имате у помоћ 

себи.''
19

 

Иако овај навод делује сувише приземан и некако више економски ипак склоп 

''верујем у Бога'' на један најсажетији начин изражава Савино практично богословље. 

''Верујем у Бога'' јесте један богопотврдни акт који обезбеђује и оно најматеријалније, 

најприземније. И ту се Сава највише уподобљава речима Господњим: ''Него иштите најпре 
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Царство Божије и правду његову, и ово ће вам се све додати'' (Мат. 6, 33). ''Верујем у Бога'' 

јесте оно што обезбеђује све потребно од највиших духовних потреба, до најтелеснијих. 

''Верујем у Бога'' јесте формула која на врло једноставан начин понавља апостолску 

дефиницију вере: ''Вера је основ свега чему се надамо, потврда ствари невидљивих'' (Јев. 

11, 1). И ту је веза богословља и науке, јер вера је по Православнима доказ и потврда, а 

доказ и потврда јесу највиши критертијуми у науци. У апостолској дефиницији вере 

имамо јединство богословља и науке, тачку пресека науке и вере. У Православљу вера и 

наука су једно. И то је богословско – научни нацрт Светога Саве. 

Са овим последњим расуђивањем заокружујемо просветно–образовни план и програм 

Светога Саве. Ми смо само узели неке делиће Савиних одредница науке, философије, 

богословља и књижевности, али врло ефективне делиће који на врло језгровит начин 

изражавају Савино просветно–образовно схватање јединства свих духовних образаца који 

имају своје јединствено Божје исходиште. 

Видели смо у пасусу о науци да се појављује и Савино конкретно просветно начело 

када каже да су богоносни и блажени оци благодаћу Божјом просвећени. Из ове духовне 

тачке видимо како Свети Сава позиционира просвећеност и просветитељство. 

Просвећеност и просветитељство јесу пре свега благослов Божји, благодатна сила и 

енергија самога Бога. 

Узимајући опет свога оца Светога Симеона као пример он кроз његову личност 

успоставља један свој просветно–образовни план. Обраћајући се оцу у служби посвећеној 

њему Сава једноставно каже: ''Просветли, богоношче''
20

. Дакле, из једне снаге богоноштва 

происходи и просветитељска сила и снага. Дајући један детаљан опис свога оца у виду 

питања Сава износи један читав репертоар просветитељских делатности: 

''Ваистину у недоумици сам како да га назовем. Да ли господином добрим? Да ли 

учитељем праве вере? Оцем благим? Пастиром који вером напаса, предано му стадо? 

Просветитељем цркава и учитељем добрих обичаја и који вазда пребива у молитвама? Да 

ли преизобилним служитељем и љубитељем ништих? Да ли наставником праве вере и 

учитељем добре вере и чистоте, светилом васељене? Да ли наставником пуним вере и 

узором кротости и поста? Да ли наставником премудрости и смислодавцем и укротитељем 

несмислених? Да ли чуваром стада свога и премудрим бранитељем свију оних који живе 

око њега? Јер ваистину ово све догоди се на њему. 'Јер беше пун премудрости и разума, и 

благодат Божја беше на њему.' ''
21

  

''Учитељ'', ''просветитељ'', ''наставник'', ''наставник премудрости'', ово су појмови које 

Сава користи да би описао свога оца Симеона. Ово су све просветни, образовни и на крају 

крајева школски појмови присутни у Савином излагању. И сам Симеон у Савином житију 

казује једну занимљиву реченицу: '' 'Бога се бојте, цара поштујте', просвећујући цркве, да 

и оне вас просвете, . . .''
22
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Ове речи које је сам Свети Сава написао, а приписао их своме оцу, говоре да је 

просветитељство у његово време постала једна јавна делатност која је имала за циљ да 

људе приближи Истини или другачије речено да људе приближи Богу. 

Из свих ових појмова ми видимо да је просветно – наставна делатност постала 

саставни део српске државе и да је она имала своју функцију и своју намену. Имала је 

једну значајну улогу у нашем средњовековном друштву.  

У последњим редовима Хиландарског типика у Савином излагању видимо да он није 

само неки уопштени просветитељ, него да он постаје и један конкретни просветни радник, 

предавач који кроз манастирску делатност почиње да оснива и одређену школску 

делатност: 

''Заповедам вам да овај типик читате у почетку сваког месеца, за време вашег јела, 

ради сећања заповеђенога вам и на корист душа ваших. Тако будите! А ви у вашем 

спасењу усавршени, као они који сте добро сачували оно што сте примили од ваших 

отаца, и дајући мени награду за ово духовно поучавање и настављање у Господу. А Бог 

мира који нас је позвао у вечну његову славу због његове многе и неисказане Доброте, 

нека вас усаврши и утврди у његовој светој вољи, због јединца Сина свога Господа и Бога 

и Спаса нашега Исуса Христа и пресветога и животворнога Духа, коме припада свака 

слава, част и клањање и велељепије, и сада и увек, и на векове векова. Амин!''
23

 

Дакле, настава у Господу и духовно поучавање јесу делатности којима Сава себе 

описује. Он већ овде постаје наставник својим хиландарским монасима и у ту на 

Хиландару успоставља прва своја училишта која су имала за циљ да уче и подучавају 

духовне делатнике. Какав је учитељ о томе могу да сведоче његови ученици и ђаци, а о 

Сави као учитељу сведочили су његови ученици кроз своја дела. Тако Доментијан (1210 – 

1264) кроз своја житија посвећена Сави и Симеону показује какав је високоучени домет 

достигао баш као ученик Светога Саве. На основу ових дела и на основи неких Савиних 

писаних показатеља можемо историософски закључити да је Сава заиста оснивао школе и 

болнице и да је заиста подизао духовна училишта.  

Да су постојала заиста одређена духован училишта на самом тлу Хиландара и Свете 

Горе кроз читав српски Средњи Век сведочи и једно место из кратког житија посвећеног 

архиепископу Сави III (? – 16. јул 1316): 

''Јер овај преосвећени беше васпитање и наук Свете Горе, и отуда се беше навикао 

благодати и смотрену разуму.''
24

  

Свакако да је архиепископ Сава Трећи био хиландарски питомац и да је одатле стекао 

школско васпитање и науку. 

Али училишта је било и на тлу средњовековне Србије и о томе сведочи житије 

архиепископа Данила Пећког: 

''А овај блажени смотривши разумно и смислено савећање својих родитеља, и 

разумевши да неће да га даду на оно што жели и хоће, поче тражити кога би нашао, да га 
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води ка учитељу. И нашавши некога једног од својих сродника, и њега наговоривши, био 

је одведен од њега ка неком учитељу, тајно од родитеља својих. Када је тамо доведен, 

Божјом вољом прими га тај учитељ. Јер знађаше и којих благоверних родитеља беше син, 

и видевши његову усрдну прилежност, поче га упућивати у добре поуке. А овај ваистину 

од младости вођен од Господа у свако доброразумије и у Његовој вољи поучавајући се дан 

и ноћ, у дубини речи књиге боље успеваше од свију својих другова, који су били у том 

училишту.''
25

 

Да је у средњовековној Србији постојао и интернат за девојке који је отворила 

краљица света Јелена Анжујска (1236 – 1314) сведочи и њено житије записано од стране 

архиепископа Данила Пећког: ''Заповеди у целој својој области сабрати кћери сиротих 

родитеља, и њих хранећи у своме дому, обучаваше сваком добором реду и ручном раду, 

који приличи за женски пол. А када су одрасле, удаваше се за мужеве да иду у своје куће, 

обдарујући их сваким богатством, а на место њих узимала је друге девојке као и прве.''
26

 

Овај помало скромнији вид образовања важио је за девојке из најсиромшнијих 

сталежа, а да су се и високе даме са двора подвргавале једном узвишенијем образовању 

сведоче и наводи у којим се показује да се једно таквом подучавању и образовању 

подвргла и сама краљица Јелена: 

''А ови блажени оци доброразумним речима поучаваху ову христољубиву, 

састављајући речи божанских списа, и ове слаху њој . . .''
27

 

''И ова блажена Јелена у сласт примаше све речи и поуке отаца ових, и красећи се, 

радоваше се . . .''
28

 

Добар пример за један овакав високопросветни и образовни аргумент јесте и личност 

архиепископа Јевстатија II (XIII век – 1309) чију је просветну и образовну судбину описао 

архиепископ Данило Пећки у свом Зборнику: ''И једном дошавши ка своји родитељима, 

рече им: 'Господари моји, љубављу зажелех да ме дате да учим речи књиге'. А они, када 

чуше ове његове речи, веома се обрадоваше и благодарише Господа даваоца свију добара, 

који је то дете ранио љубављу према Богу. И нађоше неког учитеља, и њему дадоше свога 

сина да учи књиге, и њих помоћу силе светога Духа за мало времена научи, тако да се он 

ученик, показао већи од премудрих учитеља. 

Јер овај младић није се ништа бринуо о многом јелу или пићу или о одећи, нити је 

тужио за својим родитељима, но је ум свој приковао божаственим учењем, и сву срдачну 

љубав и једномислено уздање имађаше у Господа.''
29

 

Оно што нас из овог текста може заинтересовати јесте та разлика која се појављује у 

броју учитеља. У почетку се помиње један учитељ, а онда када се говори о томе да се 

Јевстатије показао већи, онда се користи множина: ''премудрих учитеља''. Данило користи 

епитет премудрих, а не простих учитеља. Дакле, ради се о одређеном броју високоучених 
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људи, а будући да се користи множина, онда се може закључити да се ради о одређеној 

установи у којој је наставу похађао архиепископ Јевстатије Други.  

Имамо и пример за постављање за патријарха једног дворског логотета (писца и 

виоког чиновника) Јоаникија
30

 (? – 1354). То је још један у низу доказа високоучености 

племства и свештенства у средњовековној Србији. 

Што се тиче петанестог века, после владавине цара Уроша и краља Вукашина, долази 

до последње фазе средњовековне Србије која би, и да није било турског ропства, ушла у 

неке нове фазе државног преображаја и неминовно би постепено изашла из 

средњовековних оквира. Она је доживела највећи сјај пред своје сопствено гашење, као 

звезда која највише емитује своју силу и светлост пре него што се претвори у црну рупу.  

Била је то витална држава без обзира на обласну исцепканост. Самодржавни кнез 

Лазар и деспот Стефан Лазаревић, његов син, били су оне личности које су се одупрле 

турској најезди и који су обновили половину Душановог Царства. Такав подвиг је деспот 

Стефан Лазаревић учинио и у просвети. Описијући га Константин Философ каже:  

''Где више пута нису успеле војске, које су се потрудиле, и оружје многих лађа, ту је 

успевала једино просвећеност.''
31

 

Деспот Стефан је онај који подиже свеукупну просвећеност у српској деспотовини на 

један завидан светски ниво, тако да се оно што се дешавало у деспотовини тог доба било 

је тако оригинално да скоро није имало ниакаквог пандана у светским размерама тог доба. 

Његова Манасија се сматра и једном врстом Православног Универзитета, ту је и Ресавска 

реформаторска школа са својом језичком редакцијом. У његово време постојала је 

призренска часовничарска школа из које је проистекао Лазар Хиландарац творац првих 

зупчастих механизама и механичких часовника са покретним металним човеком који је 

откуцавао време. Неки стручњаци сматрају да су ти часовници осликавали и 

хелиоцентрични систем. 

После деспотове смрти њега наслеђује низ Бранковића, међу којима је први његов 

сестрић Ђурађ Бранковић, и они се под притиском најезде померају према Срему 

формирајући сремску деспотовину где на Фрушкој Гори оснивају низ манастира међу 

којима је и Хопово у коме у турско време ради хоповска школа чак и до времена Доситеја 

Обрадовића, који похађа ту школу као млад калуђер. 

И тако долази ново време, ропско Турско Доба, а ми када све укупно сагледамо овај 

један историјски прегледа наших просветно – образовних установа, а пре свега када 

сагледамо просветне личности које су успостваљале те установе видимо да српско 

Средњовековље је имало један високи степен просвете и образованости. Видимо на 

примеру архиепископа Саве Трећег да је он примао ''васпитање и наук Свете Горе''. 

Васпитање се пре свега односи не на породично васпитање, већ на образовно васпитање, 

зато Данилови Настављачи користе оба појма: васпитање и Наук. Један део припада 

                                                           
30

 Данилпви настављаши, Прпсвета , СКЗ, Бепград, 1989., стр. 128 
31

 Кпнастантин Филпзпф: Ппвест п слпвима (сказаније п писменех) – Житије десппта Стефана Лазаревића, 
Прпсвета – СКЗ, Бепград, 1989., стр. 87 



образовању самога Саве Трећег, а други сведочи о томе да су се на Светој Гори изучавале 

Науке. Наравно ту је сигурно био принцип, на који смо већ указали, свенаучности Духа 

Светога који још Свети Сава успоставља у свом Карејском Типику. А та свенаучност јесте 

и начело које је увело полихисторски дух у византијско схватање Науке. Такво једно 

''божаствено учење'' стицао је и архиепископ Јевстатије Други као што смо имали прилику 

да видимо у Даниловим хагиографијама. 

 На основу свих ових проучавања видимо и можемо да закључимо да је српско 

средњовековно школство и образовање имало високоучени карактер, да је имало одређено 

степеновање, да је имало различите типова школа и училишта и да је, што је најбитније, 

имало и највишу ''Божаствену Ученост''. 

Тако да Свети Сава који у просвећеност уноси тај књижевно–философско–

богословско–научни склоп није неки буквални чобанин који чува овце, као у народној 

причи, него истински духовни пастир који подиже све врсте просветних, па и научних 

установа, међу којима су болнице само један делић тих научних установа. Међу овим 

учитељима и просветитељима имамо и космографска сазерцања и географска расуђивања, 

имамо познавање и рачуна. У средњовоковној Србији имамо и један уџбеник Физиолог 

који је допремљен и преведен из Византије, а који у себи садржи све науке од 

природослова до медицине.  

Али сва ова научења у светосавској просвети имали су јасан нагласак на свом 

изворишту и пореклу, а то је Божје исходиште свих ових наука и духовних образаца који 

има за циљ да људско друштво приближи Богу кроз једно богонадахнуто штиво. 

Зато смо на један помало скроман и недостојан начин показали само делиће КФБН 

просветно – образовног система Светога Саве да би и на тај начин показали да је Сава чак 

и у најпословичније кратким изразима имао овај просветни план и програм на уму. 

Завршавајући ово поглавље ми смо покушали да прикажемо тај почетак и историјат 

српске и уопште православне просвете и образовања. У следећем поглављу чека нас једна 

просветно–образовна епопеја и борба да се сачува у једном уништитељском времену 

просветно – образовни систем средњовековне Србије, али и да се кроз то чување начине и 

одређени стваралачки искораци баш по речима Светога Саве: ''Будите творци речи, а не 

само читаоци.''  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    II. Просветно–образовни модел у православној култури и цивилизацији 

 

 

У овом поглављу  у коме ћемо поменути одређене просветно–образовне установе које 

су настале у српском друштву у Турско Доба, поменућемо и одређене просветно–

образовне делатнике који су помогли да настану ове установе, али и оне који су сами 

изнедрили многе од тих установа. 

Турско Добе јесте тамни вилајет наше историје, област таме у којој је потребно 

одређеним историјским светлом осветлити догађаје и дешавања, па самим тим и 

просветно – образовне догађаје и дешавања. Када нешто пребива у тами док се не осветли 

као и да се не зна да то нешто постоји. То је случај и са нашим просветно – образовним 

установама, најпре са школама. Какаве су школе биле у то доба и ког су оне типа биле 

покушаћемо да одгонетнемо баш у овом поглављу. 

Изласком из Средњег Века у тамновилајетско доба турског ропства српско друштво је 

у много чему претрпело одрђене рушилачке ударе, али одређени обриси оног 

средњовековног живота остали су међу Србима све скоро до Првог Српског Устанка. 

Поменули смо у претходном поглављу и ту могућност да се у области сремских 

Бранковића, у сремској деспотовини, формирала већ тада хоповска школа при манастиру 

Хопово. На њу ћемо се вратити током овог излагања. 

Пре свега пажњу ћемо обратити на формирање, да тако кажемо, прве српске 

штампарске школе која је настала на Цетињу 1492. године. Штампарију коју је основао 

војвода Ђурађ Црнојевић (пр. пол. XV века – 1514), господра Зете, можемо назвати и 

једном врстом школе, јер око те штампарије су се окупили високоучени људи као што је 

Јеромонах Макарије (1463 – после 1528) и Божидра Вуковић (1460 – 1539). Јеромонах 

Макарије је штампарску делатност касније пребацио на тло Хиландара и Румуније, а 

делатност штампарска наставља се и касније после обнове Пећке Патријаршие 1557. 

године у манастиру Милешева. Свакако да је то била једна врста школе која је морала да 

оспособи људе да науче да раде за штампарским машинама. Такви штампарски учитељи, 

који су били и више о тога, јесу Јеромонах Макарије и Божидра Вуковић. 

Јеромонах Макарије постајући игуман Хиландара ту школу обуке за штампарску 

делатност доноси и у манастир Хиландар. Ова штампарска школа коју су зачели Ђурађ 

Црнојевић, Јеромонах Макарије и Божидар Вуковић постаће и касније битна за одређене 

просветне делатности код Срба. 

Прелазећи полако из петнаестог у шеснаести век почињемо да улазимо у век у коме је 

потребно поново осветлити и одгонетнути одређене просветно – образовне установе које 

су се затекле у том периоду Турског Доба и ту у помоћ призваћемо једног страног 

путописца Стефан Герлаха (1546 – 1612). Стефан Герлах је био немачки учењак, теолог и 

био је члан лутеранске делегације у преговорима са Цариградском Патријаршијом о 

покушају враћања протестантских заједница у православно–васељенско јединство. Герлах 

је завршио универзитет у Тибингену и као један високоучен човек сигурно је имао знања о 



општем систему школства. Као путник и путописац на путу за Цариград прошао је и 

области под надлештвом Пећке Патријаршије. Герлах је у свом запису изнео и такав 

податак да Патријаршија има један пристојан школски поредак. У Регистру речи 

Герлаховог записа стоји наслов Патријарх и Школе
32

 који јасно показује да Герлахов, чак 

и летимичан поглед на стање школа у Пећкој Патријаршији, јер се он није могао 

задржавати превише у овим крајевима, говори о томе да у Патријаршији постоји један 

јасан школски систем и он наводи неколико примера за то. Први пример јесте манастир 

Хопово где Герлах указује да постоји једна сасвим добра и пристојна дечја школа
33

. Други 

пример јесте манастир Свети Никола у коме се се учи читање и писање
34

. Герлах даје 

пример и једног сељака Петра
35

 који је као младић учио у манастиру Свети Никола. Трећи 

пример јесте манастир Свети Димитрије, познатији као манастир Дивљан код Беле 

Паланке, и у том манастиру се поред читања и писања учило и појање
36

. Све ово је 

забележено 1578. године тј. двадесет и једну годину после обнове Пећке Патријаршије. 

Герлах помиње и патријарха Герасима Соколовића. 

На основу ових Герлахових записа видимо да је постојало и једно школско 

степеновање, да су постојале и дечје школе, али и школе за омладинце, да се није учило 

само читање и писање, већ и духовно појање. Донекле, овај Герлахов запис руши тезу 

доктора Владана Ђорђевића, који се додуше позива на турског путописца из XVII века 

Хаџи–Калфу
37

, и по којој нема школа у Моравској Долини тачније изнад Скопља. Сам 

Герлахов пример овакве једне школе код Беле Паланке у манастиру Дивљану демантује 

ове теоријске поставке. Бела Паланка је град кроз који протиче Нишава која се улива у 

Јужну Мораву. И град и манастир налазе се са десне стране Моравске Долине и можемо уз 

одређено уздржање рећи да су заиста стартегијски део Моравске Долине. Па ипак и на том 

трусном месту су постојале школе. 

Герлахов, ако можемо тако рећи, школско – инспекцијски надзор надопуњују и 

изтраживачка закључивања професора Београдског Универзитета Милутина Дедића. 

Наиме, у емисији РТС-а Енциклопедија за радознале изучавајући историју манастира 

Јовање у ваљевском крају, Дедић указује на то да је Јовања, од кад постоје одређени 

писани податци о њој тј. од 1572. године, имала и значајну богословску школу
38

 која је, 

можемо рећи, још један степеник више у школском степеновању које је у свом спису 

приказао Герлах. 

За овај пут поменућемо и значајне писце из манастира Крушедола, Непознате 

Крушедолце, који су написали највећи број Служби посвећен сремским Бранковићима. Да 
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ли су они поседовали одређену самосталну школу у манастиру Крушедолу или су ишли у 

Хопово на учење то не можемо са сигурношћу рећи, али свакако њихово писано дело 

сведочи да се ради о групи високоучених монаха. По одређеним историјским 

претпоставкма сматра се да су и на тлу Баната у XVI веку, у манстирима Месић и 

Војиловица, постојале одређене школе. И овај податак само надопуњује наша знања о 

постојању школа у Турском Добу српске историје. 

Наравно, морамо поменути, што се тиче XVI-ог века, и манастир Милешеву у коме је 

радила штампарија од 1543/44. до 1558. године. То није неки дуг период, али говори о 

томе да је и у Милешеви постојала одређена штамапарска школа коју смо и 

пренадзаначили пишући о јеромонаху Макарију. Одређене милешвеске, па и друге 

учитеље штампарске просвете наводи и доктор Владан Ђорђевић: Јеромонах Данило -  

игуман милешевски, Генадије – параеклисијарх милешевски, Мардарије – игуман бањски, 

монаси Теодор, Никанор и Сава, ђакони Дамјан, Милан и Радоје, попови Теодосије и 

Живко
39

. Штампарску делатност и сам доктор Владан Ђорђевић означава као просветни 

рад
40

, што он заиста историјски и јесте, јер тамо где је штампарска делатност присутна 

присутно је много духовних делатности које имају просветно – образовну улогу. Ту је пре 

свега научно – технички рад изградње и прављења самих штампарских машина, онда само 

штампање књига има по себи одређену просветно – образовну вредност. Последично тамо 

где се књиге штампају постоји и потреба да се из тих књига учи, а постоји и потреба да се 

и пишу књиге које ће бити штампане. У сваком случају и ова просветна делатност замрла 

је почетком друге половине шеснаестог века. 

На просветно – образовну делатност под Турцима осврће и се и професор Радослав М. 

Грујић у свом тексту Школе и манастири у средњовековној Србији. У том тексту он даје 

један историјски приказ средњовековне просвете и школства, али указује и на српске 

просветно – образовне моделе под турском окупацијом. По њему просветно – образовна 

делатност под Турцима није се вршила само институционално тј. школе нису биле само 

при манастирима, црквама и епископским дворовима, већ су и на терену деловали 

приватни учитељи (магистори=''мештери'') и даскали
41

. Та пракса је постојала све до 

Првог Српског Устанка. И сам Вук Караџић помиње мађисторе
42

 као оне који поучавају 

децу и као оне који су могли да отварају школе где год су хтели, јер их је народ за то 

плаћао. Они сами по себи као да су били покретне школе као они који лутајући уче у 

сваком месту на које наиђу. Имамо неколико примера таквих лутајућих училашта која су 

се некако појавила у Турском Добу и поменућемо два – три. Први пример је Атанасије 

Даскал Србин (друга половина XVII века) писац из Велике Сеобе. Написао је једно кратко 

дело под називом Из летописа српских царева и о војевању цара турског са царом 
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хришћанским и о пустошењу српске земље. По свему судећи Атанасије је доста лутао, 

премештао се и селио не само зато што је хтео, већ зато што су биле и такве историјске 

прилике. То је доба Велике Сеобе и великих ратова Турске и Аустрије. Други пример је 

Гаврил Стефановић Венцловић (1680 – 1749) велики српски књижевник, али и путујући 

проповедник. И трећи је Доситеј Обрадовић који се коначно скрасио у устаничкој Србији. 

Сада долазимо до још једног примера из XVI-ог века и тај пример можемо назвати 

дечанска букварска школа. Ми смо овај назив дали баш из тог разлога што је баш у 

Дечанима из руку Саве Инока Дечанца настао први српски буквар 1597. године штампан у 

Венецији. На основу тог списатељског подвига који је учинио Сава Инок Дечанац можемо 

се питати да ли је постојала и одређена школа у манастиру Дечани за коју можда нисмо 

знали. Ако је опет веровати турском путописцу Хаџи – Калфи школе су постојале на 

читавом Балканском Полуострву од Солуна до Скадра
43

, чак и у седамнаестом, врло 

трусном веку. 

У XVI веку имамо на основу одређених историјско–археографских истраживања и 

извештај о јањевској школи. Ту школу је по свему судећи водио презвитер и даскал 

Димитрије
44

, отац патријарха Пајсија (1542 – 1647/49). И сам патријарх Пајсије је похађао 

ту школу и ту стицао основна своја знања. Касније се преселио у Грачаницу код 

патријарха Јована Кантула и ту постао његов ученик. Из овога видимо да је поред основне 

јањевске школе постојала и виша грачаничка школа. Видевши да је Пајсије веома обдарен 

и даровит младић Јован га је узео за свог ученика. И на овом примеру патријарха Пајсија 

видимо да је у Пећкој Патријаршији постојало одређено школско степеновање што 

двоструко потврђује ставове Стефана Герлаха. Али ту причи, о личности патријарха 

Пајсија, није крај. 

Просветитељска делатност патријарха Пајсија почиње са његовим устоличењем за 

патријарха 1614. године. Он доноси оно што се у историјско – књижевно – уметничкој 

науци назвало мали препорођај и својеврсна ренесанса. Тиме је и просветитељска 

делатност подигнута на један виши ниво. Пајсије је књижевник, књигољубац и 

мудрописац, врхунски интелектуалац свог доба, човек општег културног и просветног 

значаја. Самим тим то нас обавезује да се посветимо одређеним просветно–образовним 

потезима које је повукао овај Патријарх. 

И први потез који повлачи патријарх Пајсије годину дана после свог устоличења јесте 

његов благослов за подизање једног од првих богословских училишта у манастиру Крка. 

То чини заједно са митрополитом дабробосанским Теодором. Ово богословско училиште 

радило је од 1615. до 1647. године када се повлачи из ових крајева према Приморију због 

новог таласа турских најезди и освајања. 

Будући да је Крка манастир који се налази на ободу Пећке Патријаршије постављамо 

сасвим логично питање да ли је то патријарх Пајсије запоставио и занемарио просветно – 
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образовну делатност у центру саме Пећке Патријаршије? Овако нешто демантује и сам 

ученик патријарха Пајсија митрополит кратовски Михаило Николајевић. Он у свом запису 

овако бележи: 

''Бих са преосвештеним патријархом кир Пајсејем у Пећи 3 лета параклисијарх, 5 лета 

полатар, пак после клисијарх 3 лета: верно дакле њему послужих 11 година, и он мене 

добро учаше. Који по боже, о добри учитељу, како ћу те похвалити. Држа престол српски 

34 лета. Престављење њему би у лето 7156 (1647), месеца ок(тобра) 3, недеља даном.''
45

 

Михаило Кратовски говори о томе како му је у Пећи сам патријарх Пајсије био 

учитељ и то ''добри учитељ''. Он каже да га Патријарх ''добро учаше''. Из ових речи ми 

долазимо до закључка да је и у самој Пећи као центру Пећке Патријаршие морало 

постојати одређено училиште за ђаке. То училиште Пећке Патријаршије по овом 

сведочанству водио је сам патријарх Пајсије. Училиште патријарха Пајсија у Пећкој 

Патријаршији морало је бити и једна врста расадника, па и подстицаја да се подижу нова 

училишта. Можда је и сведочење Хаџи – Калфе за ову прилику врло упутно. Хаџи – 

Калфини записи долазе из прве половине XVII века, а патријарх Пајсије је постао 

патријарх, па скоро на почетку тог века. И Хаџи – Калфа пишући о школама при 

манстирима записује: ''Невереници веома поштују та места и у њих шаљу гомиле своје 

деце да се уче.''
46

  

Хаџи – Калфа говори о томе да се деца уче и у манстиру Хиландару
47

 и да и у Скопљу 

има велики број школа из којих долазе учени људи
48

. Ако ово повежемо са исказима и 

самог Михаила Кратовца можемо видети да је просветитељско – учитељска делатност 

самог патријарха Пајсија била великог историјског обима. И не само његова, зато што смо 

поменули вишу грачаничку школу патријарха Јована Кантула коју је је похађао и сам 

патријарх Пајсије. Из Скопља, као одређеног училишног места долази и чувени патријарх 

Максим Скопљанац. Он на престол Патријаршије долази као други после патријарха 

Пајсија. Био је веома писмен и учен човек. 

Можемо слободно рећи да оно што је за Немце био Стефан Герлах то је за Османлије 

био Хаџи – Калфа, један високоучени интелектуалац отоманске империје и он је свакако 

могао знати да цени и да градира одређене нивое учености. Зато када он каже да из 

Скопља долазе учени људи он свакако зна колики степен учености су они поседовали и 

када каже за Хиландар и Свету Гору да су центри учености и школства он то не каже у 

празно и нагађајући, него као учен препознаје ученост. 

Да школе нису ницале само на овом потесу Солун – Скадар и Скопље – Пећ говоре 

нам и друге одређене школске установе тог доба. Прво ћемо поменути рачансу школу, 

названу по манстиру Рачи који се налази у близини Бајне Баште. Она је изграђен на 
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одређеном скровитом планинском месту у подножју планине Таре ка реци Дрини. Ова 

рачанска школа поседовала је своју библиотеку. Из ње су као њени најбољи учени и 

учитељски изданци проистекли: Кипријан Рачанин, Јеротеј Рачанин, Григорије Рачнин, 

Христофор Рачанин, Симеон Рачнин, Ћиријак Рачанин, Теодор Рачнин. Кипријан је 

написао Буквар, а Јеротеј и Григорије Путописе с том разликом што је Јеротејев рукопис 

остао читав, а Григоријев је нестао. Све су ово били учитељи рачанске школе који су у 

Великој Сеоби пребегли у Угарску. Име Кипријана Рачанина биће и касније битно за 

српску просвету и образовање. 

Такође је постојала и раваничка школа у којој је учитељ био Стефан даскал 

Раваничанин. Стефан даскал је био и писац, летописац и трудио се да забележи одређене 

догађаје у српској историји, посебно у Великој Сеобе. Сам се вратио у оронулу Раваницу 

после паљења и пустошења од ратова. Описао је како је почео обнављати Раваницу и ту 

поново успостављати духовну живот. Будући да је био даскал (учитељ) и сам је почео 

обнављати и школски живот.  

1688. године један трагичан и историјски поразан догађај открио нам је још једну 

просветну установу. Та просветна установа била је момишићка школа код Подгорице. У 

цркви момишићкој, уз којој је вероватно била и школа, спаљено је 40 ђака са своја два 

учитеља. Спаљени су питомци обучавани да сутра буду учитељи и интелактуалне вође 

народа, сапљени су са своја два учитеља који су као учитељи могли да обуче ко зна 

колико још питомаца за одређени духовни и умни рад. Та трагедија као да нам се понавља, 

да нам ученици с времена на време постају мученици, сведоци Истине што и јесте њихово 

назначење. Тако су и 1941. ученици кргујевачке гимназије стрељани са својим 

професором који је рекао чувене речи: ''Ја и сада држим час.'' Нека врста симболичне 

судбине српских духовних установа: уништавају се и васкрсавају, али час и предавање 

морају да се одрже, чак и у оним најтежим временима када огањ гута оне који треба да нас 

уче, просвећују и образују. Речи овог крагујевачког професора као да су важиле и за речи 

двојице момишићких учитеља. Пристајући да горе у огњу са својим ђацима они су им 

одржали последњу лекцију сведочења Истине и у самом огњу смрти. 

Ако би повукли одређене аналогије и упоредне црте можемо са одређеним задржањем 

рећи да оно што је Свети Сава био за Средњи Век, то је патријарх Пајсије био за Турско 

Доба с том разликом што Сава ипак има и један универзалнији значај за читаву српску 

историју. Пајсије је поново пробудио све просветитељске, интелектуалне и духовне силе 

ка једно свеобухватној обнови. Нажалост он је био окован нужношћу историјских прилика 

тако да свој подвиг није могао да изведе онако како би он то желео. Сав је био окренут ка 

проучавању књиге, ка мудром промишљању, ка просветно–образовном и културно–

уметничком раду. Његову заоставштину смо видели и у пољу школског рада: био је 

учитељ и оснивач училишта и школа. Његови ученици су постајали учени и књижевни 

људи као што је, видели смо, био Михаило кратовски митрополит. Једно од његових 

духовних чада био је и Василије митрополит херцеговачки и острошки, познатији у 

народу као Свети Василије Острошки. Личност патријарха Пајсија толико је била темељна 



и јака да је оставила свој дубоки траг за наставак просветно – образовне делатности 

српских школа и учитеља у турској окупацији. После њега дошла су заиста тешка 

времена. 

У Великој Сеоби из 1690. године долази до померања српског народа ка северу. Сеобу 

предводи, као што смо већ рекли, врло образовани и високоучени патријарх Арсеније III 

Чарнојевић (1633 – 1705) . Он успоставља одређени духовно – наставнички поредак на тлу 

читаве Пећке Патријаршије. Један пример за то је и посланица митроплиту цетињском 

владики Данилу Петровићу  у којој каже да свештеници, чатци, подђакони, ђакони и 

игумани морају наставу чинити својим духовним Овцама ка спасењу душе
49

 и  морају 

народ учити душевнокорисном раду
50

. У самој Угарској Арсеније се залаже за да се људи 

управљају по Догматима Цркве и да се утврђују по правилу светих апостола, богоносних 

отаца и седам васељенских сабора и да све то чине по дејству духовне власти
51

. Дакле, 

духовна власт је дужна учити људе Догматима Цркве који нису ништа друго него сама 

Наука Православља. Полако се просветно – образовне установе повлаче са терена 

централне Србије ка северу преко Дунава и Саве.  

Један конкретан захтев за подизање просветно–школских установа упућује и 

наследник патријарха Арсенија III Чарнојевића Исаија Ђаковић (XVII век – 1708). Он у 

својој молби цару аустријском каже: ''да се народу нашем дозволи обичне и научне школе 

подизати и књигопечатњу завести.''
52

 

Већ сама Ђаковићева подела на Обичне и Научне школе говори о томе да су српски 

духовни вођи итекако имали знање о школском степеновању чим су ову поделу увели у 

својим списима. То знање суштински могли су само стећи из центра своје духовности тј. 

из Пећке Патријаршије, јер им велике силе као што су Аустрија и Турска такво знање 

сигурно нису донеле. Према школовању Срба ове управе заузимале су или равнодушан 

или негативан став. Све је зависило од историјских прилика у којима би се нашле. Ово 

просветно – устројитељско знање Срби су морали да стичу сами проучавајући своје старе 

духовне изворе. Тако и по Ђаковићу Обичне школе би биле оне које пружају основно 

знање, а Научне школе биле би оне које то основно знање све више надограђују и шире. 

Сада ћемо се вратити на пример Кипријана Рачанина великог учитеља рачанске 

школе. Када је дошао на тло Угарске он је подигао једну књижевно – иконописачку школу 

коју је похађао и чувени Гаврил Стефановић Венцловић. Када видимо каквог је врхунског 

интелектуалца и просветитеља изнедрила ова школа можемо слободно рећи да је и она 

била једна врста високоученог училишта. Учитељ Кипријан је духовно породио 

просветитеља Гаврила Венцловића, а Гаврилово писано дело сведочи какав потенцијал је 

имала ова књижевно – иконописачка школа и какве питомце је умела да произведе.  
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У истраживањима Николе Ђ. Вукићевића и доктора Владана Ђорђевића долазимо до 

крајње занимљивих података по питању нашег просветно – образовног и школског 

система у XVIII веку. Тако Владан Ђорђевић говорећи о периоду аустријске управе и над 

централном Србијом у периоду од 1717. до 1739. године каже да аустријска управа својом 

иницијативом није отворила ниједну школу
53

. Тиме доктор Ђорђевић жели да укаже да ни 

та управа као ни турска нису уопште мариле за било какву просвету и образовање српског 

становништва. И овог пута Срби су тај подухват морали да учине сами, а о томе Никола 

Ђ. Вукићевић пише у свом извештају: 

''1718 године изабере народ наш за Србију и за доњи Срем митрополита Мојсеја 

Петровића, великог љубитеља школа и наука. Митрополит овај завео је био у Београду у 

своме двору велику славенску школу у којој су се учили наши младићи садашњем изговору 

црквено–славенског језика који је с књигама из руске печатње у цркве наше уместо 

негдашњега србуљскога или српско–славенскога језика мало по мало примљен. 

Митрополит Петровић позове из Русије учитеља Максима Суворова, који донесе собом 

400 буквара и 100 славенских граматика.''
54

   

Надовезујући се на овај извештај и сам доктор Владан Ђорђевић излаже систем 

школства у том периоду аустријске управе и број и имена просветних радника који је 

радио у то доба: 

''Осем ове београдске 'велике' школе помиње се у извештају Максима Радаковића: 

београдска српска (сигурно мала, основна) школа и њен учитељ Стеван даскал, Василије 

Мошковић учитељ у 'великој' школи, Веселин даскал у Чалми (у Срему), Герасим даскал, 

грочанска школа, Јован Бркић учитељ карловачки, Јосиф игуман и учитељ манастира 

Ресаве, Лозан Никопољац учитељ, Павле 'мештер' (magister) учитељ пожаревачки, 

пожаревачка школа за свештенике, Стеван даскал учитељ у манастиру Раваници, школа за 

свештенике у манастиру Ресави, Филип духовник и учитељ у Старом Влаху у манастиру 

Ковиљу.''
55

    

Оно што су нам открили Вукићевић и Ђорђевић на првом месту јесте да прву Велику 

Школу у Београду нису основали Иван Југовић и Доситеј Обрадовић 1808. године већ је 

то био митрополит Мојсије Петровић. И како видимо по доктору Ђорђевићу поред Велике 

Школе постојале су и мале са својим даскалима тако да је већ ту на делу било степеновање 

између нижег и вишег образовања. Великошколски систем Мојсија Петровића био је нека 

врста разгранате мреже која је ширила школе по свој централној Србији, образац који се и 

данас пресликава донекле, са неколико изузетака, код нас. Дакле, и данас имамо Београд 

као велики универзитетски центар, уз Београд су Нови Сад, Ниш и Крагујевац док други 

градови имају одређену факултетску наставу и наравно ниже образовне установе. Дакле та 

Мојсијева школска мрежа и данас функционише на тлу Србије. Да је великошколска 
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управа постојала и на тлу Угарске тог доба сведочи и сам Ђорђевић: ''Наследник Мојсеја 

Петровића, митрополит Викентије Јовановић био је велики заштитиник школе и науке; он 

је 1733 подигао у Карловцима велику школу, у којој су према духу онога времена и 

општем обичају у Аустрији, 'световне' науке предаване на латинском језику. Ове су 

предавали ректор Еманули Казачински и магистар Јован Мињацки, обојица Руси из 

Кијева, а словенску граматику предавали су Никола Николајевић свештеник и Ђорђе 

Живојинов ђакон. Учитељ мале школе звао се Петар Рајков. У већој школи или 'колегији' 

било је тада школске 1733/34 после њих 20 'латинских граматиста' међу којима је било и 

људи од 24 до 40 година. Више 'славеносербске' и латинске школе за српску децу 

постојале су тада осем у Карловцима и у Београду, Осеку, Даљу, Сомбору и још по неким 

местима у Бачкој и Банату. Малих школа било је у многима нарочито већим селима и у 

њима се учио буквар, часловац, псалтир, апостол и велики катахизис. Каква је строгост у 

тим малим школама владала, то је описао Доситеј причајући шта је доживео у чаковачкој 

школи.''
56

   

И када поново упоредимо ову просветно – образовну мрежу, сада повезану, Мојсија 

Петровића и Викентија Јовановића видимо да и данас слично ствари стоје. Видимо да су 

тада Београд и Карловци имали Велике Школе, а данас Београд и Нови Сад универзитете. 

Ако се осврнемо ка југу данас Ниш има универзитет, а у она давна времена Стефан Герлах 

је означио постојање школе Светога Димитрија код Беле Паланке, града који је близу 

Ниша. Имали смо значајна училишта Пећке Патријаршије, а данас имамо приштински 

универзитет са седиштем у Косовској Митровици. Дакле, та стара мрежа и даље постоји 

само у једном другачијем облику. 

Оно што је значајно приметити јесте једно циркуларно историјско кретање. Старе 

школске установе Пећке Патријаршије које су Великом Сеобом се повукле из своје матице 

у периоду од 1717. до 1739. вратиле су се у своју постојбину. Али и то је било кратког 

даха. Друга Велика Сеоба под Арсенијем IV Шакабентом (1698 – 1748) изазвала је нове 

потресе. Арсеније се није много бавио школским системом, бар по речима доктора 

Ђорђевића
57

, што не значи да Патријарх није марио потпуно за школу. Једноставно 

околности су биле сувише потресне и нису дозвољавле неко веће посвећивање том 

проблему. Иначе и сам Патријарх је био човек књиге и писац. Већ његов наследник 

митрополит Павле Ненадовић (1699 – 1768) поново се посвећује проблему школства и 

поново враћа у рад Велику Школу у Карловцима.  

У наредним редовима посветићемо се једној крајње значајној личности у историји 

српске просвете и образовања, а то је епископ бачки и даскал Висарион Павловић (1670 – 

1756). Врло занимљива је историја његовог духовног развоја. И он је дошао у 

прекодунавске крајеве Великом Сеобом. Замонашио се 1705. године у манастиру 

Крушедолу. Као монах одлази на Хиландар и тамо стиче титулу даскала. Наравно, 

Висарион је у томе имао своје духовне претходнике. Имали смо прилику да видимо и 
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сведочење Хаџи – Калфе о томе да је Света Гора имала много школа у које ''неверници'' 

шаљу своју децу на учење. Тако су и на Хиландару радили такви учитељи као што је 

даскал Самуило Бакачић и Дамаскин Хиландарац. Хиландарско училиште похађао је и 

Висарион Павловић, новопечени Даскал. Врaћајући се 1720. из Хиландара ка 

прекодунавским пределима свраћа у Пећку Патријаршију код патријарха Мојсија 

Рајовића. Мојсије га задржава ту као свршеног даскала да буде учитељ и епископ пећки. 

Ту Висарион допуњава своја знања и вероватно своје просветно – образовне капацитете. 

Из Пећи он се враћа у Крушедол где 1730. године постаје архимандрит. Већ 1731. оснива у 

Петроварадинском Шанцу (Новом Саду) латинскословенску, Рождество – Богородичину 

Школу названу по његовом имену Collegium Vissariono – Pawlovicsianum Petrovaradinense. 

Ова школа је деловала све до 1789. године. У склопу ове школе Даскал Висарион оснива и 

једну теолошко–философску академију, тачније једну високу школу академско–

универзитетског типа. 

Хранећи се духовном храном својих извора и пијући духовне сокове својих духовних 

нектара, тачније Хиландара и Пећи, Висарион, сада један заиста Велики Даскал, оснива 

једну високу школу двема основним духовним дисциплинама: теологијом и философијом. 

Двема духовним сестрама које су основа сваког доброг школовања. Стицање мудрости по 

Богу и Речи Божје јесу две значајне основе сваке науке. И то је Висарион врло добро 

спознао. 

Као и све остале и ова школа доживљава своје укидање под притиском аустријских 

власти и она је морала да се угаси. 

У XVIII веку делује један огроман број просветно–образовних радника и 

високоучених инталактуалаца. Ми ћемо поменути неколико њих. Ту су најпре епископ 

будимски Дионисије Новаковић (1705 – 1757) и архимандрит Јован Рајић (1726 – 1801). 

Новаковић је са својим списима увео принцип богопросвећености у просветном раду, 

помирио је природословље и богословље у својим радовима и тиме је на један нов начин 

обновио начело светосавске синтезе у духовним учењима. 

Они који су радили као педагози–реформатори који су школство изнутра 

преображавали јесу Теодор Јанковић Миријевски (1741 – 1814), Стефан Вујановски (1743 

– 1829), Аврам Мразовић (1756 – 1826) и Козма Јосић (1765 – 1835). Они су примењивали 

''бечки метод'' и ''нормални стечај'' у свомe педагошко – просветном раду. 

Треба поменути и Захарија Стефановића Орфелина (1726 – 1785), са његовим 

славеносербским часописом и са његовим просветно – теолошким делима у којима је 

изнео и своје ставове прем начину управљања школама. 

Ту је и неозаобилазни гроф Сава Поповић Текелија (1761 – 1842), први српски доктор 

права и оснивач Текелијанума 1838. године, школе за сиромашне и најбоље српске ђаке и 

студенте. Ова школа је основана у Пешти 1838. године и била је једна од три најзначајније 

установе у српском народу. 



Оно што што још стоји као занимљивост и што је забележио др Ђ. Слијепчевић у 

својој Историји српске православне цркве јесте и то да су и неке монахиње биле 

''мештери'' = магистори
58

 одређеним ђацима. 

На основу свих ових података видимо да школство у Срба као и свеукупни просветно 

– образовни рад има свој непрекинути историјски ток. У Средњем Веку српско школство 

је веома разгранато и има један непомућен однос. Видимо да су се деца већ од малих ногу 

стављала у разна училишта и да се тамо учила једна висока наука као што је показао 

пример архиепископа Саве III. У Турском Добу школство постаје, ако можемо тако га 

дефинисати, праегзистенцијалистичко. Оно се налази у непрестаном огњу испитивања и 

укидања и непрестано је проверавана његова издржљивост и способност. Оно нестаје и 

појављује се, укида се и обнавља се. 

Само ово истраживање које смо поткрепили одређеним историјским податцима 

морамо ставити и у једну јеванђелску раван, наиме у један стих Господњи који каже: ''По 

плодовима њиховим познаћете их'' (Мт. 7, 16). 

Тако и о нашим школама и из Средњег Века и из Турског Доба можемо судити по 

плодовима тих школа или тачније по питомцима који су из тих школа изашли. Само на 

основу тога, чак и да немамо одређених историјских извора, можемо закључити да су 

постојала било каква училишта. Можда не бисмо знали до краја њихов идентитет, али на 

основу оних који су иза себе оставили значајна духовна дела знали бисмо да су ти људи 

били веома учени. 

Српски Средњи Век  с једне стране није проблем, јер је постојала стабилна немањићка 

држава. И каснији владари из куће Лазаревића и Бранковића настављали су ту немањићку 

традицију, али Турско Доба само по себи постаје за нас интригантније, истраживачки 

занимљивије. Само на основу неколико примера можемо закључити да су морала 

постојати нека училишта и неки учитељи који су обезбедили такву високоученост коју су 

стекли ти велики писци и књижевници нашега народа. Узмимо на пример Пахомија 

Логотета (XVI век – 1484) који је био хиландарски монах, творац првог Хронографа и 

велики писац који је отишао у Русију. Свакако да на основу његових дела морамо 

закључити да је похађао одрђено хиландарско или неко друго училиште у коме је стекао 

тако високоучена знања. Или ако узмемо као пример плејаду новобрдских књижевника 

Димитрија Кантакузина (1435 – крај XV века), Владислава Граматика (XV век), 

Константина Михаиловића (1435 – после 1501) и када погледамо дела ове тројице људи 

само на основу њих можемо видети да су то изразито школоване личности које су морале 

проћи кроз нека училишта. Да ли су то нека новобрдска училишта или не то остаје за сада 

историјски неодгонетнуто. 

Ако погледамо Турско Доба и захватимо из XVI-ог века неке писце као што су поп 

Пеја (XVI век) и зограф Лонгин (око 1530 – крај XVI века) видимо да су они били 

високоучени људи. На основу мартириографа који је написао поп Пеја о светоме Ђорђу 

Кратовцу видимо да је чак и Ђорђе био ученик попа Пеје и на основу тога можемо 
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закључити да је постојала одређена учитељска делатност српске колоније у Софији тог 

доба. Лонгин који је свој сликарски и списатељски рад стицао у Пећи сам по себи био би 

нам доказ да је у Пећи већ тада постојало неко училиште. 

Ако узмемо примере патријарха Пајсија, патријарха Арсенија III Чарнојевића, грофа 

Ђорђа Бранковића, Гаврила Стефановића Венцловића мораћемо на основу њихове 

учености и образованости закључити да су били питомци сигурно неких училишта која су 

обезбеђивала један високоучени степен ових духовних изданака српскога народа. 

Сви ови подаци које смо проучили у овом поглављу говоре о карактеру и 

континуитету српске просвете и образовања кроз векове. Доктор Ђорђевић се у своме 

делу посветио и грчкој просвети, а Русија је постала општепозната са својим просветним 

радом. Ако узмемо само наслов књиге светога Јосифа Волоцког (1440 – 1515), игумана 

боровског, ''Просветитељ'', књиге написане 1492. године увиђамо да је просветитељство у 

Русији постојало много пре него на Западу. Тај пример налазимо и код нас у делима 

патријарха Пајсија: ''Ипак, ако и беху многа пустошења и паљевине, но Божјом 

благнаклоношћу и до данас се сабирају иноци, велико славље испуњавајући у славу Бога и 

пречисте његове матере и светих српских просветитеља и свих светих, што од века Богу 

угодише. Амин.''
59

  

И ова реченица сведочи о просветитељској свести православних учитеља тог тешког 

доба. Православни су имали и градили просвећивање и у тим најтежим временима, јер су 

имали свест да просвета и образовање јесу један незаменљиви део духовног живота 

народа, али и гарант његовог телесног опстанка. 

После османаестог века код нас долази до нове фазе просветно – образовног рада и до 

одређених нових просветно–образовних захтева у једној ослобођеној и устаничкој Србији. 
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III. Стари и нови просветно – образовни модел 

 

 

У овом поглављу долазимо до личности Доситеја Обрадовића (1742 – 1811), једне 

значајне личности у нашој просвети и образовању, али и уопште у српској култури и 

историји. У новом деветнаестом веку са њим у устаничкој Србији почиње нови период 

наше просветно – образовне мисије. Зато мора доћи до одређеног преиспитивања његове 

личности и њој се мора дати један реалан значај у нашој историји. Не сме се упадати у 

неко мегаломанско и грандоманско гледање на његову личност, али се она не сме никако 

потценити, минимизирати и до краја омаловажити. О Доситеју треба да причамо истинито 

и реално. 

И прва теза, коју ћемо покушати да изнедримо, јесте та да Доситеј је само једна 

карика у ланцу свеукупног српског духовног стваралаштва у историји. И то не чак ни 

карика, него само један део од карике. 

У Доситејево време појављује се добар број писаца сличних њему и његовом стилу 

писања. Тако, слично његовом Животу и прикљученију, Симеон Пишчевић (1731 – 1797) 

пише своје Мемоаре, онда архимандрит Герасим Зелић (1752 – 1828) пише Житије мене 

Герасима Зелића и коначно и гроф Сава Поповић Текелија пише Описаније мог живота. 

Сви овде поменути писци чине једну значајну карику у непрекинутом историјском ланцу 

српског духовног стваралаштва и видимо да је Доситеј само један њен део. Што се тиче и 

просветно – образовних установа знамо за Савин Текелијанум и то да је и Герасим Зелић 

наступао некада као путујући учитељ. Видели смо то на примеру Атанасија Даскала 

Србина,  и на примеру Славеносрпских Хроника грофа Ђорђа Бранковића које су једна 

врста и мемоарског штива. Дакле, Доситеј по овим, а видећемо, и по многим другим 

стварима није ништа друго него следбеник и настављач свог духовног наслеђа.  

Погледајмо сада, например, Доситејево схаватање разума. Он записује овако: 

''Богатство најбоље, које Бог може дати људима, јест разум добар.''
60

  

''Зашто смо друго примили од Бога разум и словесност, разве да се с њима служимо 

всегда мислећи и расуждујући?''
61

; ''Не мислећи, не расуждујући и не чинећи никакова 

употребљенија богоданога разума и словесности, нити примајући никакав приклад од 

други учени и просвештени народа, остају за вавек у всеконечном и плача достојном 

бесловесију.''
62

; ''Ову књигу ко чита са здравим богоданим разумом, и ко њојзи следује, 

мора доћи к истинском богопознанству; . . .''
63

; ''Само оне похавле достојне наодим, који, 

познавајући цену богодане свободе ума, само је на добро употребљавају; како у добру 

постојани, тако и у оном, што познаду за боље и полезније, разумом и словесностију 
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управљајеми, к измењенију, које њиово исправњеније, побољшеније и благополучије 

узроковати може, готови су.''
64

 

Свакако би многи рекли на ову Доситејеву теорију и философију ''богоданог разума'' 

да је таквих примера било тада и у западној Европи, што морамо узети са доста резерве. 

Питање да ли је, већ са Декартом, владало мишљење да је разум од Бога дан или таквог 

става на Западу већ у то време није било. Али оно што је сигурно јесте то да ова 

Доситејева теорија богоданог разума има своје апсолутно утемељење у српској 

старокњижевној мисли и традицији. И ми ћемо за то дати два примера. Први пример јесу 

списи и службе Непознатих Крушедолаца, писаца и песника из шеснаестог века. Они 

овако кажу: 

''Сву изложила јеси себе Богу, страсну маглу одагнала јеси, и озаривши се светињом 

богоразумља, прелест вражју низвргла јеси, ловљења избегла јеси љутога светодршца, 

добродетељи душу уперивши Ангелино преподобна: са дрзновењем моли се, о душама 

нашим.''
65

 

''Од Богоданог вам разума јесте: чудне градове и стране проходећи од места до места, 

као некада древни Израил по пустињи Богу сав чувајући, отуд не погрешисте отечаскога 

предања вашега: земаљским јер царством, небеским све приклонисте се, и са ангелима 

непрестано ликујете, и нас тамо не заборавите, веру узпевајте ви.''
66

 

''Ништа не могаше вас променити, од богоданог вам разума, и благочести, о 

богоблажени: ни странствено хођење, ни инославних величество, но као дијаманти тврди 

сачувасте телеса ваша чиста. Зато и Тројице Свете живот у себи сатвористе, и благодат 

Светог Духа усели се у вас, и сила божја дејствује вама. Зато молимо се: и о нас молите се 

Светој Тројици као топли наши заступници, да сви кажемо: Чудна су дела твоја 

Господе.''
67

 

Из овога видимо да Доситеј користи идентичне синтагме као и Непознати 

Крушедолци када проба да дефинише разум. Још један пример, који је временски мало 

ближе Доситеју, јесте патријарх Пајсије. У мало другачијем облику, али и он на исти 

начин дефинише разум: ''Опет по Божјем извољењу, колико ми Господ разум даде, 

присилих се и са дворскима почех (писати) прво стихире малога вечерња са читањем из 

пророка и друго по реду; канон измешан, први Богородици потом пророку, затим и 

светоме, све по реду како да буде славословље, и састависмо службу бденија, као што ћеш 

видети.''
68

 

Иако Пајсије користи склоп ''колико ми Господ разум даде'' то је исто схватање разума 

које смо видели код Крушедолаца, а које ћемо касније видети и код Доситеја. 
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Такође, када Стојан Новаковић говори да су на Доситеја тај ''рационалистички'' утицај 

извршили владика темишварски Георгије Поповић
69

 и игуман хоповски Теодор 

Милутиновић
70

 поставља се питање ко су та два човека била? И сам Стојан Новаковић 

даје те биографске податке. Владика Георгије Поповић био је митрополит у Нишу, а 

родом је био са Старог Влаха, тачније из југозападне Србије, замонашио се у Пећи и 

вероватно дошао у Темишвар у току друге Сеобе под Шакабентом. Игуман Теодор 

Милутиновић родом је из Осечине код Ваљева, као и владика Георгије и игуман Теодор је 

био пореклом из централне Србије. Где су они та ''рационалистичка'' знања могли да 

стекну када су са свих страна окружени турском управом? Какво је то њихово схватање 

разума било? И утицај каквог схватања разума су они применили на Доситеју? Георгије 

Поповић и Теодор Милутиновић су извршили духовни утицај на Доситеја тако што су 

схватали разум као Трезвенословни разум, онако како је он схваћен у православно – 

источном смислу. Дакле, ни они нису ништа новотарили и уводили неко друго схватање 

разума у односу на схватање разума које су имали у свом православном и националном 

предању. И ту је Доситеј додатно утврдио своје позиције ''богоданог разума'' и није 

преузимао ништа са стране. По овом питању он као да се водио оном народном 

пословицом која каже да и ми коња за трку имамо. Тако да и он је схватање разума открио 

у својој традицији и духовној заоставштини и само се потрудио да то свету саопшти. 

А какво је Доситејево схватање просвећености? У једној својој похвали цару 

аустријском Јосифу Втором Доситеј каже и ове речи: 

''О колико смо дужни ми благодарити небесном промислу, што се наодимо међу учени 

и просвештени народи, а наипаче под управљенијем праведнејшега, премудрога и 

богопросвештенога владатеља, који ничим не дише, разве љубовију и отеческоју 

милостију к поданим својим, ништа не жели нити иште, разве опште благополучије 

народа свога.''
71

  

Владар је свакако западни, али синтагма ''богопросвештаног владатеља'' где се још у 

историји наших списа појављује? Ко је рекао ове речи: ''Док нисам држао ово све раније у 

мојој власти, него док сам пребивао у љубави великој родитеља мог, богомпросвећенога 

краља Уроша Трећега, самодршца све Земље српске и Поморске''
72

? 

Био је то цар Душан и речи ''богомпросвећенога краља'' биле су упућене његовом оцу 

Стефану Дечанском. Дакле и у овом склопу утемељења просвете Доситеј следује својим 

духовним претцима и претходницима. 

Професор Веселин Чајкановић је у свом тексту О Доситејевим грчким и римским 

изворима из темеља је променио дотадашње гледање на Доситеја. Он је поставио са главе 

на ноге сву историјску рецепцију Доситеја и Доситејевог дела. Хтео је да покаже какви су 

корени Доситејевих просветних и културних преображаја. Он каже: 
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''Доситеј према овоме – са гледишта са кога ми овде гледамо на Доситејев живот и рад 

– има у српској литерарној и културној историји изванредно и усамљено место. Он је у 

свој народ унео масу просвећујућих идеја не из извора њему туђег, не из културе њему 

неразумљиве, не са Запада, чије су идеје, често, на српском земљишту биле депласиране и 

претрпеле неуспех, него са Истока, одакле је балканским Словенима од увек долазила 

светлост.''
73

 

На ове речи Чајкановић чак са једном самоувереношћу тврди: ''И код оваквог стања 

ствари разуме се да је баш онима који траже западњачке идеје и утицаје код Доситеја – да 

је баш њима потребно знати шта Доситеј дугује Истоку. Ти ће им подаци бити контрола 

да ли су њихови резултати тачни; да је оваква контрола потребна смем да тврдим без 

икаквог устезања. Ја смем да тврдим да је Доситеј многе идеје за које се до сада веровало 

да им је утврђен западни образац, добио у ствари од својих класичних и византијских 

учитеља.''
74

 

Чајкановић у својим опажањима иде даље: 

''После овог првог времена Доситејевог учења, у коме је Доситеј прилазио раду са 

мало система и критике, а са много одушевљења, настаје у Доситејевом животу извесна 

перипетија. На добро. Доситеј се креће на науке. Два су била пута којима је Доситеј сада 

могао да крене – једно је Запад, друго Исток. Доситеј је пошао да реализује своје идеале из 

младости, и зато је кренуо овим другим путем.''
75

 

 И то је крајње тачно. Из Хопова Доситеј је кренуо да путује по скоро читавом 

православном свету као лутајући калуђер: по Далмацији, Црној Гори, Албанији, Крфу, 

Хиландару. Завршио је у Смирни у даскалошкој школи Јеротеја Дендрина. Ту је провео 

три године, а после те обуке Доситеј је постао, а то смо већ поменули, једна врста 

лутајућег и путујућег учитеља. 

Да, ишао је Доситеј и на Запад и слушао предавања на универзитету у Халеу, али и 

сам је рекао да хоће те народе да упозна уживо и напустио је студије. Чајкановић 

примећује: ''Колико је утицај западних идеја на Доситеја био ограничен види се, на 

пример, и из тога што у Доситеја нема ни трага од једног великог покрета у германској 

науци, одвајања филологије од теологије, од покрета који би по својој садржини морао 

интересовати Доситеја и чији је центар била баш Хале 'у Саксонској', готово баш у оно 

исто време када се Доситеј ту бавио.''
76

 

Некако као да је бура историјских догађаја пролазила поред Доситеја. Он као да је био 

у њој, али неком силом није јој дозвољавао да се њега дотакне. Врло својеглав Доситеј 

није пристајао на туђа убеђивања. Тек када би схватио да је то исправно и да тако треба 

Доситеј би се прихватао посла. 

То примећује и Стојан Новаковић. Овако он описује један свеукупан духовни развој 

Доситејев: 

                                                           
73

 Сппменица Дпситеја Пбрадпвића, Српска Коижевна Задруга, Бепград, 1911, стр. 66 
74

 Истп. 54 
75

 Истп. 60 
76

 Истп. 66 



''Чудновато је како је први део автобиографије Доситејеве симболичан. У њему као да 

није автобиографија него као да је метафорична приповетка о дотадашњем културном 

развитку српскога народа. Доситејев развитак, његове сањарије и заблуде представљају 

развиће и прво доба српско православног народа. И утолико је карактеристичније што је 

то испало само по себи, и што Доситеју није ни на ум пало да свом делу тај значај и ту 

улогу даје. Доситеј приповеда о себи, а оно што приповеда представља у исти мах 

симболични развитак културе српске. Доситеј искрено критикује и подсмеху излаже своје 

власитите заблуде, а то се све може да примени на заблуде народа српског у дотадашњим 

епохама живота народног. 

У детињству своме Доситеј улази у школу, најпре у српску, а после у грчку, улази у 

цркву и у цркви налази црквене књиге, оскудни плод старе литерауре, чита их и заноси се 

њима у детињској искрености својој. Доситеј наилази на житије светаца, у чаковској 

црквеној библиотеци, једино белетристичко штиво из старе књижевности, осим 

приповедачких и белетристичких одељака Светога писма. Зар то није константовање и 

критика уједно? Стара литература је оставила и у књигама и у обичајима који су у народ 

прешли само грађу за мистични фанатизам и за религиозну једностраност. То је у ствари 

плод њен. Упутивши се у читање светитељских књига, Доситеј се занесе за њима онако 

као што су и његови саплеменици у средњем веку за њима занесени били. Доситеј није 

видео ништа друго пред собом; ни његови суплеменици ништа друго нису видели пред 

собом. Њиховим су очима затворни били сви други многобројни изгледи књижевности и 

науке. И они су наивно мислили да то другојачије ни бити не може. Пошто је у Доситејево 

време у Банату било Грка и Цинцара, то је било понегде и грчких школа. Доситеј, још у 

детињству, сазна за грчку књигу у његовом селу, коју је неко отворио био, и уђе мало и у 

грчку школу. Оригиниални језик и извор дотадашње српске просвете показао се младоме 

Доситеју још у детињству. Проналазак некога дечанског калуђера умало не буде повод да 

Доситеј пође с њим у Турску, у Дечане. Глава му пуна била светитеља, постова, службе 

богу, манастира и калуђера, макар да около њега нико његове мисли није делио и макар да 

су се сви најближи и најмилији на њ зато срдили или му се подсмевали. Он се један са 

првим пробуђењем својим застао у пуном средњем веку, мистично занесен тога времена 

књижевношћу.''
77

 

Видимо да је Стојан Новаковић дубоко ушао у психолошки склоп Доситејев. Доситеј 

је неумољив у свом ставу. И оно што је важило за њега када је похађао чаковачку, 

хоповску и смирајнску школу, то је важило за њега и када је слушао предавања у Халеу. 

Оно што је још битније, а што је Новаковић приметио са доста реске критике, јесте то 

да је на Доситеја старокњижевна мисао оставила неопозив утицај. Јер шта је друго његов 

Живот и прикљученије, него једна хагиографија усмерена према себи самом. То је нека 

врста саможитија које је Доситеј написао. Он читајући житија светаца није могао да се 

увери у то да ли је све то тако било зато је тај метод писања применио према себи, јер је 

могао да се увери у свој сопствени животни пут. То је оно ново у староме. То је једна 
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врста самоконституисања нове књижевности из старе основе. Он то није преузео из 

страних извора, него је преобразио старо наслеђе дајући му нови замајац. И као што смо 

имали прилике да видимо колико се његова теорија разума поклапа са православним 

српским старокњижевним гледиштем и колико се његова теорија просвете поклапа са 

српским духовним наслеђем, тако сада видимо колико је његов Живот и прикљученије 

претрпео утицај хагиографског метода писања. Тај утицај је, усудићемо се да кажемо, 

скоро апсолутан. 

У својој књизи Доситеј у Хопову Тихомир Остојић, слично Стојану Новаковићу, врло 

прецизно примећује какве су духовне црте самога Доситеја Обрадовића: 

''Димитрије беше дечак запаљиве маште, чак веома склон фантастичности. Ову 

особину његове душе су тешке прилике његова живота у детињству и недостатачно 

образовање још развили. Имао је уз то, или, можда, још боље: с тим у вези, веома жив 

емпириски интерес. Имао је, како сам каже, природну склоност што ново научити.''
78

  

Описујући једну животну епизоду Доситејеву у којој Доситеј среће једног дечанско 

монаха, Остојић је уз овај опис препознао још једну духовну црту Доситејеву: 

''Али није ни ова лекција помогла. Димитрија је од сад држао не само занос него и 

тврдоглавство и упорност. Све сметње које су се испречивале пред њим на путу ка 

светитељству осећао је он, као сви верски фанатици, као искушења, која му се шаљу да се 

покаже његова чврстина.''
79

 

Дакле, Доситеј је имао и црту верског фанатизма која је постала незаменљиви део 

његове личности у виду упорности и напоколебљивости да се дође до истине. 

Описијући његову просветно – образовну изградњу Остојић бележи: 

''Пошто је у основној школи научио читати, радо се лаћао књига, црквених књига, 

наравно, јер других у православних Срба није ни било. Већ и ондашња основна школа је 

давала деци за наук скоро само богословско градиво. Када је изучио већ и катахизис и 

'различне друге вешти с толкованијем', пошао је даље у богословску књижевност.''
80

 

У овом наводу видимо већ тај опис почетка просвете и образовања које је стицао 

Доситеј. Прво је учио чаковачку основну школу, а онда је учио и грчку дечију школу и 

коначно га животни пут шаље у Хопово, постаје хоповски ђак
81

. Дакле, читаво образовање 

Доситејево јесте православно, његово просвећивање се дешава у склопу манастирских и 

даскалошких школа. Довољно је приметити какво дивљење Доситеј има према свом 

даскалу Јеротеју Дендрину
82

. 
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Што се тиче саме литературе коју је Доситеј користио у хоповској школи и 

библиотеци Тихомир Остојић је бележи крајње прецизно и ревносно
83

. Ту су дела Светих 

Отаца: Јована Златоустог, Лествичника, Атанасија Великог итд. Ту су и дела из руске 

седаманестовековне књижевности, ту су и делови из Хронике грофа Ђорђа Бранковића, 

али и делови из неких византијских хроника. Све је то Доситеј ревносно читао и хтео је да 

чита и да проучава што више. Тако се градио његов просветно – образовни лик и све се 

више увећавао.  

Заокружујући одређени духовни портрет Доситејев Веселин Чајкановић записује: ''Ја 

овде хоћу да нагласим само једну важнију идеју, која до сада није била довљоно 

нагалашена, а коју сам ја и малочас споменуо и коју морам да, и овде, и доцније, савим 

добро да подвучем: да је наиме Доситеј као мислилац и реформатор византијски ученик.''
84

  

Говорећи о Доситејевој рецепцији класичних грчких дела Чајкановић указује откуда 

се та рецепција појавила: ''Што је при том у област своје обраде увукао и неколике 

византијске и модрене грчке ствари, то је због тога што је Доситеј био византијски 

питомац, па је за њега, као и за сваког Византинаца, грчка књижевност била, од 

Хомерових времена, једна целина.''
85

 Доситеј је по Веселину Чајкановићу припадао тој 

неовизантијској интелектуалној струји. 

На основу свих ових података и истраживања ми видимо да је Доситеј дубоко 

укорењен у православном наслеђу и да је из њега и црпео своје реформаторске идеје. 

Правећи једну претпоставку о Доситејевом просветно – образовном раду Стојан 

Новаковића је записао: 

''И тако за владе цара Јосифа II (1780 – 1790) списима Доситејевим извршен прелом у 

основама српске просвете. Стари византијски основи, који су истицали још од Стефана 

Немање, Светога Саве и њихових претходника, одбачени су и потиснути у присенак, у 

саму цркву.''
86

  

Многи аутори после Стојана Новаковића прихавтили су ову претпоставку као тачну с 

том разликом што су је једни тумачили као позитивну, а други као негативну тековину 

Доситејевог дела. Али морамо признати да су и једни и други грешили. Не зато што су 

лоше закључивали, већ зато што је претпоставка била погрешна, па су самим тим и 

закључци који су из ње происходили били погрешни.  

Из свих ових прилога видимо да Доситеј није секао византијску и светосавску основу 

српске просвете. Он је само покушао да је настави. Можда је ту у његовом делу било 

грубости, погрешивости, недоречености, али то је већ нешто друго. Он је у свему 

засигурно био настављач тог пута: византијског и светосавског. Али су прилике биле нове 

и долазило је ново време као оно искушење о коме је причао и Остојић. Требало је 

испитати чврстину такве просвете. И она је стављена на испит већ у устаничкој Србији. 

Долазећи у Србију 1806. године Доситеј почиње свој просветни рад. Заједно са Иваном 
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Југовићем (1772 – 1813), човеком који је завршио Норму Аврама Мразовића и који је 

студирао права у Пешти, оснива Велику Школу у Београду 1808. године. У помоћ зове и 

ученога игумана Викентија Ракића (1750 – 1818) који у Београду оснива Богословију. И у 

овом чину, као што смо већ рекли, видимо неопозив утицај нашег просветног наслеђа. 

Доситеј се и овде угледа на људе као што су митрополит Мојсије Петровић и митрополит 

Вићентије Јовановић. Он поново враћа на тло Србије просветне и духовне установе које су 

са ових простора нестале у сеобама и ратовима и тиме он реконтинуализује све наше 

просветно и образовно наслеђе. Наравно тај утицај је неминован, јер он и као ђак и као 

монах похађа стару хоповску школу коју је још у шесанестом веку описао Стефан Герлах. 

И ту леже клице овог просветно – образовног реконтинуитета. 

Стојан Новаковић у најкраћим могућим цртама разоткрива нам саму срж и суштину 

Доситејеве реформе која је основа свих истинских реформи: ''Као што ни Лутер није био 

против вере хришћанске, тако ни Доситеј нигде није нападао на основе православља. И 

побожност и веру Доситеј је бранио свуда. А свуда је викао на злоупотребе и на обмане у 

име вере и у име божанства. То је била та Доситејава реформа. Успех је њен био 

огроман.''
87

 

Ово откриће Новаковићево постигло је један универзални ефекат, открило циљ сваког 

здравог и истинског просветитељства. Просветитељства које смо ми имали кроз векове. И 

у томе Доситеј је био само део карике на ланцу историјских догађања. Почетак је био 

кирилометодијевски и светосавски, а где и када ће се појавити сидро самог тог ланца, то 

ће морати да нам одгонетне сам Бог. 
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    IV. Ново вино у нове мехове 

  
 

Падом српске устаничке државе 1813. године долази поново до урушавања српске 

просвете и српских образовних установа. Доситеј умире 1811. године, Викантије Ракић 

бежи са устаницима преко Дунава и ствари се у српској просвети опет враћају на оне старе 

обрасце. Враћа се стари метод ''мађистора'' – путујућих учитеља и манастирски метод 

школовања. Већ са Другим Устанком прилике у Србији постају боље. У Србију долази код 

књаза Милоша и генијални Вук Стефановић Караџић, али тек 1838. године формира се 

Лицеум Књажевства Сербског или Лицеј. Лицеј се још називао и Великим Училиштем. 

Његова структура и ниво било је двогодишње постгимназијско школовање. Али вратимо 

се мало у време празног хода између Лицеума и Велике Школе из Устанка, али и времену 

школовања предустаничке српске деце. 

Пример за то ће нам бити Вук Стефановић Караџић. Пропратимо мало његов 

историјат школовања. Сам Вук каже: 

''У Србији, у Босни и у Ерцеговини, ни у 100 села нема свуда једне школе, него (који 

мисле бити) попови и калуђери уче по намастирима код калуђера или по селима код 

попова. Код сваког намастира има по неколико ђака, па који су мало мањи, они чувају 

љети козе, овце, јариће, јагањце, свиње; сад и плијеву лук; иду уз плуг; купе сијено, 

шљиве и т. д  а већи иду с калуђерима по писанији; а зими пошто донесу дрва (обично је 

да свако вече иду у дрва), и напоје калуђерске коње, а мањи почисте собе, скупе се у  џ а г 

а р у  те им какав калуђер, или ђакон, показује да уче ч а т и т и; или свако учи код с в о г  

д у о в н и к а.''
88

  

И сам Вук је, у манастиру Троноши, прошао кроз овај вид школовања. Архимандрит 

Стефан Јовановић давао је Вуку да чита и Србљаке – службе Србима светитељима. 

Могуће је да је Вук читао и Троношки летопис и ту је дошао у додир са старом српском 

књижевношћу чије део и сам излагао у Примјерима српско – словенског језика. У овом 

свом излагању Вук помиње и оснивање Велике Школе
89

 у Устанку, али и школе у Срему и 

Карловцима. Вук таксативно набраја и предмете који су се изучавали у Великој Школи, 

али и у краловачким и сремским школама. Тo су: Историја свих народа од постања свијета 

до данас, земљописаније цијелог свијета, штатистику свију држава, нешто мало физике, 

рачун, начин како се пишу писма, њемачки језик, наравоучитељно преподаваније, 

Катахизис, Рачуница, Библическа историја, Руководство к честитиости
90

. 
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Џагара је била по Вуку училишна манастирска просторија. И заиста и из овог његовог 

сведочанства које је и сам прошао видимо да су манастири имали своје школе, тако да 

није нетачно закључити да су при манaстирима и црквама постојале у средњовековљу, па 

и у Турско Доба, високошколске установе. Вук и она наједноставнија учења у 

манaстирима назива Наукама. Ако погледамо шта се то учило у училиштима манастира, 

званим џагарама, видећемо да Вук уопште није претерао када користио појам Наука у 

својим манастирско – школским опажањима. Вук каже да су се у џагарама – училиштима 

учили највише буквар илити бекавица, часловац тј. молитвеник и псалтир. Делује помало 

скромно, али ако се у њима открива Реч Божја кроз коју је све настало, онда су ови 

предемети заиста Науке које стреме ка свом божанском циљу. Свако ко изучи ова три 

предмета могао је да постане Мађистор
91

. И заиста сва три ова предмета јесу поља дубоког 

божанског сазерцавања. 

И наши старокњижевни писци користе појам Магистор: 

''Нека је знано свим слугама божијим и служитељима божаствених тајни о овој 

божаственој и душеспасној и многонарочитој књизи. . . како је од добра учитеља, тојест од 

магистора списана и састављена – стуб цркве божаствене.''
92

 

Овај запис из 1576. године написао је таха – јеромонах Нифон и он се односи баш на 

Псалтир то је та књига коју је написао и саставио Добри Учитељ или Магистор. Наравно, 

овде се да закључити да се ради о Цару Давиду. Он је тај Магистор. Ово је само пример 

титуларног схватања у српској култури поготову у Турском Добу. 

Јер ако узмемо сам појам Магистор – Мештер – Мађистор долазимо до речи Учитељ. 

Та врсту титуларности уведена је и на Западу. Титуле као што су Доктор и Магистар 

практично значе исто: Учитељ. Чак су се и Свети Оци називали Докторима (Учитељима) 

Цркве. Доктор и Магистар постала су највиша високошколска и академска звања на 

Западу. И ако повучемо паралелу и направимо одређено дифернцирање можемо рећи да су 

се на Западу почеле користити титуле Доктора и Магистра, а у Православљу Даскала и 

Мештера = Магистора = Мађистора. 

И сам Вук у своме расуђивању о школама указује на одређено степеновање које се 

при учењу примењивало. Основно описмењавање трајало је 4 – 5 година, али Вук према 

њему има један критички став: ''Млоги љети забораве, што зими науче: и тако ђекоји уче 

по 4, по 5 година, па још не знаду чатити.''
93

 

Друго степеновње јесте изучавање Буквара, Молитвеника и Псалтира. Ко ове списе 

изучи он се подиже на одређени виши ниво образовања и може постати: поп, калуђер, 

мађистор, прота, архимандрит и ако има доста новца може постати и владика
94

. 

Вук није, као и сваки геније, задовољан овим школским решењима. Зато он нуди 

доста својих решења, а прво од тих је да се учи читати и писати на народном језику и да се 

све науке на том истом језику уче. Прошавши кроз овај манастирско – школски систем 
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образовања Вук не жели да га укине, већ да га прошири и обогати. Својим радом он је то 

неизоставно и учинио. 

Поред Вука још један геније и Вуков следбеник прошао је сличан систем школовања. 

То је Петар II Петровић Његош. О његовом лику и делу непотребно је много причати. 

Само ћемо рећи то да је Његош похађао манастирско – цетињску школу свога стрица 

Светог Петра Цетињског који је и сам био писац и песник. Учио је и бококоторску 

гимназију. Изгледа да је то било сасвим довољно овом генијалном ствараоцу да учини 

подвиг који је учинио у српској култури и историји. 

Вук и Његош су свакако људи који су стварали нашу просвету и образовање у новим 

историјским условима, али увек са подсећањем на своје предачко и национално – духовно, 

историјско сећање. 

Што се тиче Београдског Лицеја он у овој просветној форми траје до 1863. године 

када се поново успоставља рад Велике Школе и када се уводи факултетска настава. Поред 

Велике Школе основане су и просветне установе као што су Друштво Српске Словесности 

1841. године и Матица Српска 1826. године. 

Иначе у Великом Училишту (Лицеју) постојала су одељења као што су Правно, 

Јестаствено – техничко, Опште или Филозофско. 

Лицеј је похађао и велики Стојан Новаковић (1842 – 1915), а на тој школи учитељ му 

је био Ђура Даничић. Ако би гледали по некој учитељској линији Ђура је био Стојанов 

учитељ, а Вук је био Ђурин. Зашто ово причамо? Па баш тај Стојан Новаковић у својим 

истраживањима је осликао сав континуитет српске културе и духовности. Томе се научио 

од Ђуре и Вука. И једнa његова књига носи скоро истоветан назив Вуковој књизи: 

Примјери српско – словенског језика. Стојан је своју књигу назвао Примери књижевности 

и језика старога и српско – словенскога. И овде се види колики је учитељски утицај на 

једног ученика. 

Касније Новаковићев ученик постаје, иако је похађао и стране школе, чувени 

академик и професор Павле Поповић. И сви ови писци дубоко су задирали у старо српско 

духовно наслеђе показујући да у њему постоји један непрекидни духовни ток и до 

данашњих дана. То је права и истинска улога просветитеља и просветно – образовних 

радника. 

Новаковић и Поповић у неким својим делима, критички се осврћући према нашем 

наслеђу, чак и тада показују каква је истинска вредност тог наслеђа. Погледајмо неке од 

њихових интелектуалних сагледавања: ''Нове су биле основице рационалне, готово 

протестантске културе, која се предлагала Србима, и која се целином својом бацила у 

вреву изазвану царем Јосифом II, те одмах, једним махом, разбила средњовековни лед који 

је био у врховима ондашње црквене интелигенције српске.''
95

; ''Многи су следбеници 

Доситејеви радили против празноверица, али су отишли у утопистичке идеје модреног 

нихилизма, које су штетно деловале на старински хришћански морал, обичајима још од 
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средњег века и од византијске просвете дубоко укорењен у широким слојевима 

необразованог народа.''
96

 

''Уистину, данас је на свим овим странама прилична збрка. Свакога часа можете 

сусрести не само у мислима него и у практичном животу начине средњег века раме уз 

раме, врло често, с мислима и начинима нашег доба. Ресултате овог спорог али не увек 

тихог развоја, који, у наше дане, старинским облицима ствара нови изглед, моћи ће нам 

показати само будућност, у којој ће се једном сталожити и сместити производи 

сваколикога овога просветног покрета.''
97

 

Из ових Новаковићевих, врло динамичних, редова видимо да тај ''средњовековни лед'' 

никако се није отопио и до наше савремености, него почиње и да се шири и да продубљује 

наша схватања. Просвета Средњег Века допире и до наших дана и она као да у себи има 

једну црту вечности коју не могу променити никакви историјски услови. Правећи осврт 

према просвети Турског Доба Новаковић закључује: ''Хришћанска вера и просвета 

склонише се у села и у манастире, и у то време њихови главни предстваници спадоше на 

свештенство, осиротело и, што још горе, унижено својом властитом необразованошћу и 

незнањем, и на грађанство.''
98

 

Чак и овако доста оштећена просвета и историјским приликама у многоме осакаћена и 

хендикепирана тињала је као неки жар који треба да запали неку будућу ватру. Она се није 

прекидала и није престала упркос свему и насупрот општег незнања које ју је окруживало.  

Новаковићева опажања нису у свему савршена и има места за одређену критику, али 

она јесу дубинска у свом захватању и јесу детаљна и прецизна у својим формулацијама. У 

њима је оно битно што треба да знамо. А то је да се средњовековна српска просвета и да 

се средњовековно српско образовање није прекидало од Средњег Века кроз Турског Доба 

до Новог Века и Савремености. Имала је та просвета своје успоне и падове, али се увек 

одржавала и увек је светлела и свом народу и другим народима. 

И сам Новаковић је једно величанствено оличење српске просвете. Он не само да је 

био врхунски српски интелектуалац, него је био двапута министар просвете, професор 

Београдске гимназије, библиотекар Народне библиотеке, председник Српске краљевске 

академије. Као министар просвете извео је многоструке реформе. Једна од тих је и да 

основно школство буде обавезно и да се продужи са четири на шест разреда. Његова 

просветно – реформаторска фигура заиста је била ново вино у новим меховима, али је 

увек износила из своје мудре ризнице и оно старо и оно ново. 

Његов ученик Павле Поповић (1868 – 1939) похађао је нашу Велику Школу, али и 

стране универзитете с којих се није вратио, као што су неки умели да се враћају, празне 

главе и окамењенога срца. Напротив имао је он овде добру великошколску основу 

оличену баш у оваквим личностима као што је била личност Стојана Новаковића. 
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Издвојићемо нека његова запажања по питању тешког турског ропства и почећемо са 

једном кратком реченицом: ''У књижевности патријаршије, ми смо у ствари предстваљали 

средњи век; . . .''
99

 И одмах при крају ове студије закључује: ''Уместо да се окупамо у 

свежој води једне напредне, слободне и мислене књижевности, ми смо остали да се и даље 

брчкамо по устајалим водама реакције и средњег века.''
100

 

На први поглед рекло би се да професор Поповић нема осећаја за историјске услове у 

којима се развијала српска књижевност и просвета и да он нема баш неко суптилно 

сагледавање по том питању. Да ли је баш тако? Мислимо да следећи наводи оповргавају 

баш једно овакво закључивање. У поглављу посвећеном патријарху Пајсију он записује: 

''С патријархом Пајсијем остављамо средњи век далеко за собом и улазимо у сасвим 

модерна времена, у XVII столеће. После пропасти државе српске, књижевност у Србији 

почела се јаче дизати од средине XVI века, и у XVII веку имала је неки свој мали 

препорођај.''
101

 

И код Поповића појављује се једна суптилна динамика у расуђивању. По Поповићу, 

захваљујући наравно патријарху Пајсију, чак и у тешком турском уништитељском ропству 

српска култура и просвета имају и одређени препород, одређени напредак, иако им је 

остало да само средњовековним духом дишу. Јер током турске окупације српски писци 

нису могли да проширују своја истраживања и да врше упорађивања са другим културама. 

Али принцип просвећености у то доба, ма колико то противречно звучало, доживљава 

своје одређене врхунце. Тако баш патријарх Пајсије уводи једно просветно начело које је 

универзално и свеважеће. Наиме, он каже: '' И ово уметнух овде на сазнање сваком који 

жели.''
102

 

Ово је заиста једно просветно и образовно начело најузвишенијег типа, јер како 

можемо некога натерати да нешто сазна и научи ако он то не жели и неће? Чак и ако га 

натерамо он ће то брзо заборавити. Дакле, знање и научење можемо поставити само пред 

онога који нешто жели да зна и научи. Ко то не жели ми му не можемо то насилно 

наметнути. 

1905. године по трећи пут се заокружује рад Велике Школе и она постаје 

Универзитет. Стара византијска универзитетска традиција поново излази на историјску 

површину.  

Иначе, ваљало би напоменути да се велики број наших интелктуалаца школовао у 

домаћим школама. Тако и плејада наших приповедача, писаца нарационистичке школе сва 

је се школовала, осим два изузетка, у домаћим школама: Милован Глишић, Стеван 

Сремац, Јанко Веселиновић, Радоје Домановић. Само су Лаза К. Лазаревић и Светолик 

Ранковић похађали стране школе, у Немачкој и Русији. И наши песници као што су Јован 

Илић и Бранко Радичевић су били домаћи питомци. 
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Од наших великих научника многи су се школовали у домаћим школама, премда су 

морали да проширују своја знања и на страним универзитетима. Набројаћемо неке: 

Љубомир Клерић, Милутин Миланковић, Михаило Петровић Алас. 

О школама морамо расуђивати и закључивати на основу питомаца, ђака и изданака 

које је та школа изнедрила. О школама морамо расуђивати и на основу питомаца, ђака и 

изданака који су из тих школа истерани. Пример за то је и наш највећи, али и светски 

највећи, научник Никола Тесла. Он је истеран са друге године Политехничког факултета у 

Грацу и то због једног епохалног изума и открића: обртног магнетног поља. Изгледа нам 

да генијалцима Бог даје онолико школе и образовања колико је уствари њима неопходно. 

И поред ратова и сукоба изгледало је да наше универзитетско, па и опште школовање 

иде одређеним мирним током. Уводе се нове факултетске наставе, проширују се наука и 

знање. Још неке просветне установе настају као што је Скопско научно друштво и 

Битољска Богословија. 

Један од оснивача Битољске Богословије, Свети Отац и Учитељ Цркве Владика 

Николај (1880 – 1956) изложио је више својих опажања по питању универзитетске 

наставе. У свом делу Теодул Владика Николај користи такве синтагме као што је 

''универзитет Христов'' и ''висока школа Христова''
103

. И у свом Жичком уставу Владика 

дефинише рад универзитета. По његовом виђењу универзитет је у суштини једна општа 

чиновничка школа и сваки град у Србији и тадашњој краљевини Југославији би требао да 

има свој универзитет
104

. И сам Хиландар је Владика Николај сматрао осмовековним 

духовним универзитетом: 

''Шта је Хиландар? Универзитет духовних учења и вежбања. Ми подвлачимо и 

вежбања у врлинама за разлику од разних модерних универзитета, који о таквом вежбању 

немају ни појма. Јер место да именују циљ и освећују пут, они трпају у душе товаре 

шареног знања светског па их пуштају на бурну пучину живота као лађу без компаса и 

крманоша.''
105

 

 И ове речи као да су неко потврдно заокружење речи Светог Саве о духовном 

поучавању изражене у Хиландарском типику, и речи Хаџи – Калфе о Светој Гори као 

училишном центру, и речи Вука Караџића о намастирима као школским центрима. 

Друга личност прве половине XX века која је била једна врста Николе Тесле у 

просветно – педагошком раду јесте личност доктора Павла–Паје Радосављевића (1879–

1958). По истраживачким закључцима професора Велимира Абрамовића Паја 

Радосављевић је личност која је уствари реформисала свеукупно савремено светско 

школство: од основног до високог школства. Данашње школство ради и развија се баш по 

реформаторским принципима Паје Радосављевића. Иначе, Паја Радосављевић је заиста 

био велики пријатељ Николе Тесле и Михајла Пупина и оно што су ова двојица постизали 

у науци Радосављевић је постизао у просветно – образовном раду. 
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И Владика Николај и Паја Радосављевић су универзитетској настави давали један 

духовнији карактер. Поготово код Николаја хиландарски универзитет јесте схватање 

универзитета на један духовнији начин, као простора где се уздиже читава личност 

човекова и где се изграђује његов дух. То није само место где се стичу одређене 

информације, већ место где се долази до духовног преображаја. Зато и на примеру 

архиепископа Саве III видимо да ''наук Свете Горе'' јесте једно универзитетско стицање 

знања не као неке информативне делатности која треба само да нам послужи, а после да се 

баци, него као проналажења и стицања Господњег Знања које треба у нама вечно да 

обитава. 

Период после Другог Светског Рата и доласка комунистичке управе у много чему је 

парадоксалан у развоју просветно – образовне делатности. Заиста у тој епохи настају 

универзитети које смо набројали, као што су нишки и новосадски, крагујевачки и 

приштински, али долази до огромног развоја вечерњешколских кадрова који се 

изједначавају, не само у правима, па не толико и у звањима, колико у самом знању, са 

стандардним високошколским кадровима. Колико је та пракса била добра остаје отворено 

питање, зато што у историји су се некада и полушколовани, па скоро и нешколовани људи 

показивали као изврсни генијалци. Пример за то је и Мајкл Фарадеј (1791 – 1867) велики 

енглески физичар. Фарадеја је због муцања и физичког кажњавања, које се примењивало у 

школама, његова мајка, иначе фундаменталистичка хришћанка, исписала из школе. Данас 

је физичко кажњавање ученика далеко превазиђена ствар. У Фарадејево доба не, али 

далековидост његове мајке као да је превазилазла време у коме су живели. Фарадејев 

пример вишеструко је поучан: нешколовани геније, а опет исписан из школе из 

хришћанских разлога зато што је његова мајка сматрала да децу не треба физички 

кажњавати. 

Тако и прича о вечерњешколској настави остаје једно отворено поље са ипак једним 

негативним закључком. Генијалца не производе школе, већ обратно генијалац је тај који 

производи њих. И ти вечерњешколски кадрови више су се држали празног Звања не 

желећи да прошире хоризонте свог учења остајући заувек затворени у вртлогу лажних 

титула. 

Посткомунистичка ера је овај проблем само продубила уводећи велики број 

псеудофакултетских настава у којима је титулизам надвладао сваку гносеологију. Ти 

псеудоексперти који су и почели да оснивају псеудофакултетску наставу у нашој средини 

обично су уводили високошколске форме англосаксонског типа, тако да су буквално 

преузели из англосаксонке просвете појам ''универзитет'' који код Енглеза означава 

одређени појединачни факултет. Англосаксонско схватање универзитета разликује се од 

византијског баш по томе што је универзитет као појам везан за појединачан факултет, а 

не за свејединствени збир духовних образаца или за обједињење свих наука и научних 

дисциплина. И док код нас универзитет означава збир свих високошколских и 

факултетских установа, дотле он у англосаксонској просвети и образовању означава један 

специфичан факултет. И тиме су ови псеудоексперти унели још једну пометњу у нашу 



факултетску наставу. Није постојало никакаве просветно – законске одредбе и снаге да се 

ова пометња спречи и тиме је ова псеудофакултетска делатност код нас узела маха и 

задобила једно паралегално право које насилно потискује нашу званичну универзитетску 

и факултетску наставу. 

Проблеми у многим другим просветно – образовним сферама и даље постоје. Како 

организовати основно и средње образовање које је у много чему из комунистичке ере 

идеолошки деформисано? Примера ради комунистичка власт је из просветног плана и 

програма избацила стару српску књижевност, и Средњег Века и Турског Доба тако да 

ученици и питомци и дан данас не могу да се упознају са контунитетом нашег духовног и 

националног стваралаштва. Остају битно инетелектуално хендикепирани у тој врсти 

познања. Не проучава се довољно ни историја наше науке, нити се довољно упознавају 

наши научници и њихов научни допринос. У неким сегментима да, а у некима не. Што се 

тиче философије која има своју основу и происходи из српског старокњижевног 

стваралаштва о томе ни на нашим универзитетима, ни у средњним школама нема ни 

говора. То се довољно не проучава ни на нашим богословијама, а то је свакако био део 

нашег просветног плана и програма преткомунистичке ере, односоно Краљевског поретка. 

Светле тачке наше историјографије просвете и образовања јесу они које смо увелико 

помињали: Никола Ђ. Вукићевић и доктор Владан Ђорђевић. Уз њих свакако стоје Петар 

Деспотовић и Мита Нешковић. Али с том разликом што су се ова последња двојица 

бавили школом и просветом само на тлу Аустро – Угарске монархије и то у периоду после 

Сеоба. Вукићевић и Ђорђевић су истицали континуитет наше просвете и образовања кроз 

векове. И један зборник радова наше групе историчара под насловом Историја школа и 

образовања код Срба, написан 1974. године, исто је значајно штиво у упознавању 

континуитета наше просвете и образовања. Шијаковић и Раковић су у својој књизи 

Универзитет и теологија, ипак слично Деспотовићу и Нешковићу остали на пољу 

постсеобне просвете Срба. 

Сви ови резултати су значајни за нас и за проучавање историје наше просвете и сваки 

од ових аутора дао је свој богати допринос да би ми што боље упознали непрекидни ток 

наше просвете и образовања. Да би упознали услове како су и на који начин су се 

развијале наше просветно – образовне установе. Како је било могуће да у тако разорним 

приликама и околностима уопшта зачнемо било какву врсту просвете и просветног рада. 

Али историјски механизми су се пронашли и наше просветно – образовне установе добиле 

су своја историјска крила и свој историјски ветар у леђа. 

У следећем поглављу покушаћемо да дамо један, да тако кажемо, нов нацрт 

високошколског и универзитетског образовања који би могао и низлазном путањом да 

изврши одређене реформе и у основним и средњошколским установама. 

 

 

 

 



 

 

   V. Новопросветни токови и смернице 

  

   

Новопросветни нацрт и план, који имамо за циљ да изложимо у овом поглављу, има 

своје утемељење, као што смо већ напоменули, у светосавским основама просвете и 

образовања. Ми смо нагласили ту светосавску синтезу која се пoјавила у самом делу 

Светога Саве, а то је та КФБН-синтеза која подразумева књижевно–философско–

богословско–научно свејединство и свебједињење. 

КФБН универзитетски и високошколски систем оличен у, пре свега, писаном делу 

Светога Саве јесте и у овом савременом добу само покушај наставка те православно–

византијске и светоотачко–светосавске просвете и образовања. Какав је то систем 

просвете и образовања? Неко ће на самом почетку рећи да тај систем просвете и 

образовања јесте нешто затворено, конзервативно, ретроградно и нефункционално, 

непрактично. Ови закључци су нешто најдаље могуће од саме истине. Баш супротан 

просветни принцип покреће ову духовност и, да тако кажемо, традицију. У неким духовни 

обрасцима и сегментима видећемо да постоје и посебне области које су дужне да се баве 

свим врстама истраживања. Ту у помоћ призивамо речи, већ поменутог, патријарха 

Пајсија: 

 ''Добро сачувајте и испитајмо списе и спољашњих мудраца, да ли ћемо и од њих што 

потребно наћи и штогод души корисно добити као плод. Јер сваки уметник треба и неке 

сасуде (справе) за довршење посла, па и царицама је потребно да се служе 

слушкињама.''
106

  

Православна цивилизација и култура са својим наставним планом и програмом дужна 

је и од највише инстанце призвана да се бави духовним садржајим свих осталих људских 

култура и цивилизација, да изучава њихове књижевности, философије, науке и теологије, 

да проучава њихове религије, уметности, обичаје. Јер и ако постави себе у неку царску 

позицију, како каже патријарх Пајсије и ако себе види као неког ствараоца и уметника, 

она опет закључује да, иако је цар није Бог, иако је стваралац није Творац, тако да и са 

царским достојанством она мора да се користи као уметник неким алатом: четкицом, 

чекићем и длетом, оловком и шестаром. Тако и наша култура и цивилизација мора се 

служити са оним корисним и потребним што јој долази из других култура и цивилизација, 

макар и у свему била у предности у односу на њих. 

И цариградски патријарх Генадије Схоларије (1400 – 1473) указује на нешто слично у 

православној култури и цивилизацији: ''А још више их оповргавају свемудри учитељи 

Цркве који су водичи благодати и благочестиве радозналости која је у нама.''
107
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Овај други део реченице, који говори о ''благочестивој радозналости која је у нама'', а 

којој су водичи Свети Оци јесте још једно надопуњење речима патријарха Пајсија. Баш та 

благочестива радозналост терала је православни свет да проучава све остале духовне 

светове и да упознаје њихова учења.  

Зато одређена упоредна метода мора бити присутна на самом Софиографском 

универзитету. Иако ће се на њему примарно изучавати књижевност, философија, 

богословље и наука православног света и православне културе и цивилизације, она ће 

упоредно морати да има студије књижевности, философије, богословља и науке свих 

других култура и цивилизација. Јер се просветно–образовни систем православне 

цивилизације мора поводити јеванђелском заповешћу: Љуби ближњег свога као самога 

себе. Она мора самим тим љубити или волети све друге књижевности, философије, 

богословља и науке као што воли своју књижевност, философију, богословље и науку. 

Она мора волети или љубити и све друге религије, уметности и обичаје као своју 

сопстевну религију, уметности и обичаје. Из тог разлога студије на Софиографском 

универзитету морају имати и овај паралелни карактер. Јер по хришћанској основи онолико 

колико некога љубиш толико га и познајеш. То је примарни услов за проучавање и 

истраживање што своје сопствене духовности то и других, туђих духовности. 

Али увек морамо своје првобитно усмерење и истраживање да усредсредимо према 

својој сопстевној култури и духовној заоставштини што нам у другој половини двадесетог 

века и на почетку двадесет и првог века није било толико својствено. Зато ће и овај запис 

бити један скроман допринос у том правцу проучавања, али и конституисања једне такве 

просветне установе.  

И да бисмо у том правцу кренули почећемо из самог основа КФБН синтезе. Почећемо 

пре свега од прве ставке ове синтетизације а то је: 

КЊИЖЕВНОСТ. Шта подразумевамо под књижевношћу и какава истраживања у том 

правцу треба да извршимо? Морамо рећи на самом почетку да су студије из књижевности 

на београдском универзитету у доборој мери на задовољавајућем нивоу и ту неких 

поправки и преправки не би требало много да буде. Ради се упоредо националана и 

светска књижевност, наравно ако изузмемо друге предмете и катедре, које овим 

расуђивањем нећемо захватити. На Софиографском универзитету могло бисмо увести 

само пар коректура које сматрамо да би биле неопходне. Пре свега сматрамо да већи 

нагласак треба ставити на националну, српску књижевност и да треба извршити 

равлоризацију старе српске књижевности, дати јој већи простор и веће поље проучавања. 

Што се тиче опште филологије као науке она остаје на оним вуковским основама као што 

је и била.  

Ипак књижевност као таква у склопу КФБН синтетизације задобија један шири опсег. 

За ову прилику искористићемо синтагму Милана Кујунџића Абердара који каже: 

''И кад у народу једном дођу такве прилике које се понављају и код других великих, 

онда он својом борбом већ утиче у 'културу' опште човечанску, онда и он као јединица 

захвата у коло општега кола светскога. 



 Ово је мерило и правац, кога ћемо се држати у излагању и оцени наше философске 

књижевности.''
108

 

Оно што је за нас најзначајније у овом наводу јесте духовни склоп ''наша философска 

књижевност''. Овај склоп проширује опсег књижевности као основне списатељске 

делатности према и другим духовним облицима. Тако смо добили појам философска 

књижевност. 

Уз овај појам опсег књижевности у својим радовима прави и Стојан Новаковић: 

''Књижевност по себи може бити н а р о д н а  и  н а у ч н а. У  н а р о д н у  

књижевност иде све што је посао беседне уметности (појезије и речитости), у чем се 

показује дух и правац мишљења или слика карактер народни; та је књижевност важна за 

свакога који се броји међу изображене људе. У  н а у ч н у  књижевност иде књижевност 

поједине науке, и, како свака наука има своју засебну историју књижевности, она је 

поглавито важна за оне који се том науком стручно баве.''
109

 

Уз Абердареву синтагму добијамо и Новаковићев појам ''научне књижевности'' који 

употпуњује ово КФБН закључивање. Остаје нам само да закљућимо да постоји и 

богословска књижевност и тиме смо овај опсег КФБН синтез заокружили. Заправо 

књижевност је сваки списатељски акт. Поезија и проза су само један део књижевности. 

Философија, наука, богословље као списатељске дисциплине улазе као чланице скупа 

саме књижевности и оне самим тим јесу као спистељски акти књижевности. 

Абердарева синтагма је двоструко значајна, јер он каже да је то ''наша'' философска 

књижевност. Е баш тај појам Наша ревалоризује старо хришћанско схватање Философије 

Хришћана као ''наше философије''. Тај појам су користили хришћани желећи да направе 

демаркациону линију између Наше и Спољашње философије. То и Абердар користи 

желећи да озваничи формирање и одређене националне философије. А поставља се 

питање: каква је она? Одговор се мора давати баш на Софиографским (= Мудрописним) 

студијама. И самим тим прелазимо на област под називом: 

ФИЛОСОФИЈА. На почетку морамо знати о којој философији је реч. Реч је о 

догматичкој илити учитељско–научној философији. Реч догматика или догма у нашем 

језику се преводи као Учење или Наука. Догматичка философија је у православно–

хришћанској цивилизацији добијала многоструке одреднице као што су, а већ смо неке и 

рекли: наша философија, философија по Христу, Христово мудрољубље, истинска 

философија, небеска философија, философија по Богу, божанска философија, философија 

по Богочовеку, философија бесмолвија и тиховања и велики и безчислени број одредница 

које одређују учитељско–научну илити догматичку философију. 

На студијама философије Софиографског Универзитета постојаће низ предмета који 

ће се изучавати и ми ћемо изложити предмете који би требало да се изучавају с тим што 

одређена саобразна промена је увек могућа и отворена за разматрање. У склопу студија 

                                                           
108

 ГЛАСНИК СРПСКПГ УЧЕНПГ ДРУШТВА, коига VI, у Бипграду у Државнпј щтампарији, 1868., стр. 166 
109

 Стпјан Нпвакпвић: Истприја српске коижевнпсти, Издаое и щтампа Државне щтампарије, Бепград, 1871., 
стр. 1 



философије појавиће се пре свега историјски предмети који ће се бавити епохама и 

историјским тематским целинама философије православног света. Прва историјска целина 

биће: 

Профетапостолшка епоха. Ова епоха на нашем језику се још назива и пророчко–

апостолском философском  епохом и проучава период од XV в. п. н. е. до I в. н. е. Наравно 

да ће то захватати највише светописмене студије и садржаје из књига Петокњижја, 

Пророка, Псалама, прича Соломонових и Проповедника, књига које нису ушле у 

светописмени канон: Макавејске књиге, премудрости Соломонове, Сирах . . ., онда књиге 

Јеванђеља, Апостола. Друга историјска тематска целина биће: 

Патролошка епоха. Ова епоха се на нашем језику назива још и светоотачком 

философском епохом  и истражује време од I века до 1453. године и пада Цариграда. То је 

епоха велике светоотачке мисли и сва расположива литература те епохе биће захваћена на 

овим студијама. Трећа историјска тематска целина биће: 

Догматолшка епоха. Ова епоха на нашем језику би се превела и као словоучитељска 

епоха и она настаје у периоду после пада Цариграда, дакле од XV века па до Данас. У њој, 

као јако занимљивој, јер она покрива период Турско Доба балсканских земаља и периоде 

монголског и пољског ропства велике Русије. Ту ћемо се уверити у постојање прегршт 

словоучитељских писаца који су обезбеђивали духовни континуитет читавог Православља 

у најтежим историјским околностима. Али ова епоха наставља да се развија и у периодима 

после ропских историјских прилика и наставља свој рад у епохама слободе и 

независности. Четврта историјска тематска целина биће: 

Аскетолошка епоха. Ова епоха се на српски може превести као подвижничка или као 

подвигословна епоха и она нема јасну временску релацију као претходне три већ некакао 

сапостоји са све три претходне епохе. Већ на примеру Мојсијевом видимо то осамљивање 

у пустињи тако да тема ове епохе мора почети са појавама првих пророчких мудраца. 

Ове историјске целине и историјско–философске епохе православне културе јесу 

основа нашег философског разматрања и расуђивања, оне формирају наш философски 

карактер. Тако да из ових епоха су се формирале и нове историјско – философске целине 

које ће се такође проучавати на Софиографским студијама. Прва од тих је: 

Византијска философија. Она има дубоку светоотачку основу, али историјски она 

почиње свој ток са падом Западног Римског Царства, а опстанком и наставком Источног 

Римског Царства које је од многих имена носило и име Византија по граду коме је 

основано тј. Византиону односно Цариграду. Византијска философија је суштински 

светоотачка, али са освртима и коментарима према хеленском наслеђу, али и према 

другим културним наслеђима. Пример за то је и књига Ваарлам и Јоасаф – прича о 

индијском принцу који је постао хришћанин. Дакле, ова философска мисао имајући у себи 

светоотачки мудроспини захват, некако свечовечански је се бавила и свим другим 

духовним токовима желећи да их упозна, да ''добро сачува и испита списе и спољашњих 

мудраца''. Друга од ових целина је: 



Древноруска философија. Она се формира у предмонголском добу Русије и руских 

кнеженина, али постоје и писци из самог монголоског периода. Овом философијом се 

највише бавио М. А. Маслин у својој Историји руске философије и његово штиво биће 

више него упутно за проучавање ове философске целине. Трећа целина је: 

Српска старокњижевна философија. Она заузима период од XII – XVIII века и има 

један неприкинути ток који се формира у једну самосвојну духовну, мудрописачку и 

философску целину. Будући да су у српској култури најбоље историјско – философске 

прегледе вршили историчари књижевности ми ћемо издвојити тројицу, примера ради, чије 

књиге и уџбенике треба да користимо. То су Стојан Новаковић са својим књигама 

Историја српске књижевности и Примери из језика старога и српскословенскога, 

професор Павле Поповић са својим делима: Преглед српске књижевности, Југословенска 

књижевност, Оглед из југословенске књижевности, Из књижевности, академик 

Димитрије Богдановић са својом књигом Историја старе српске књижевности. Уз овај 

списак прилажем и свој скромни допринос са књигом Српска старокњижевна 

философија са освртом на савремене токове. Сасвим је пригодно цитирати речи 

професора Павла Поповића о потенцијалу који има ова старокњижевна мисао: 

''7 – Наша стара књижевност обухвата много радова књижевних и научних, много 

области: догматику, полемику, егзегезу, аскетику, мистику, црквено беседништво, целу 

црквену књижевност уопште са свима њеним јеванђељима, псалтирима, пентикостарима 

итд; философију затим, граматику, географију, право црквено и грађанско, астрономију, 

медецину, итд.''
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Ово је један сасвим довољан приказ потенцијала и могућности које нуди 

старокњижевна мудрописачка делатност и то је један од разлога зашто морамо овој 

философској целини посветити пуну пажњу на нашим студијама. Четврта целина је: 

Руски философски ренесанс. Ова философска епоха захвата период од XVIII века, па 

до данас. Она је изнедрила велики број руских философа и интелектуалца. О овој епохи 

писали су многи аутори нашироко и надугачко тако да неће бити проблем да се нађе 

одређена потребна литература за проучавање ових дела. Наравно, сама њихова дела се 

морају проучавати на студијама, као и дела аутора из претходно поменутих историјских 

целина и епоха. Пета целина је: 

Савремена философија православних земаља. Она такође захвата периода као и 

руски философски ренесанс, али проширује своја истраживања и према другим 

православним земљама проучавајући њихов философски дорпинос и оригинално 

философско стваралаштво. 

Поред ових историјско – философски предмета у философска истраживања биће 

уведене и одређене духовне дисциплине као на пример: 
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Гносеологија – знанослов. Ова дисциплина посветиће се теоријско – спознајним 

достигнићима и формама које су настале у православној култури и цивилизацији. Па онда 

ту је: 

Калиологија – теорија боголоепоте. Будући да се у старокњижевној философији 

диференцирао појам ''боголепо'' и самим тим видимо да се из тог у овој философској 

традицији изводи сва могућа мисао о лепоти. Следећи предмет јесте: 

Врлинослов. Духовна дисциплина посвећена проучавању врлина, али и мана онако 

како је конципирао Евагрија Понтијски. Ту је такође незаобилазна и: 

Догматика – она је сажимање свеукупне Православне Науке, Философије и 

Богословља и као таква не може се заобићи на Софиографским студијама. Зато су 

потребене првенствено две књиге које се морају проучавати а то су: Догматика 

Православне цркве – Православна Философија Истине од Преподобног Јустина Ћелијског 

и Тајна вере и живота (основно богословље) од Светога Јустина Ћелијског и професора 

Велимир Хаџи – Арсића. Свакако ту су и многи други списи, али ови би могли да буду 

основни. Поред догматике као предмет биће и: 

Логослогија. Духовна дисциплина која ће проучавати заправо почетке учења о 

стваралачкој Реч Божјој која креће још од Мојсијевих речи у Петокњижју: ''рече Бог''. Као 

пример можемо узети књигу и Светог Атанасија Великог која носи наслов О очовечењу 

Бога Логоса. Иако овај списак предмета не мора нужно да се заврши са последњом 

дисциплином коју ћемо поменути, ми ћемо ипак са дисциплинарним прегледом звршити 

помињањем дисциплине: 

Философија духовног начина. Ова дисциплина мора показати духовни пут свих 

философских дисциплина које смо поменули, али и различитост других методологија које 

не припадају овом православном духовном начину. 

Поред свега овога мора се оставити места за компаративне студије које могу бити и 

посебне катедре. Тако се могу проучавати и западна философија, и далекоисточне 

философије, и исламска и талмудско – кабалаистичка философија, али други философски 

обрасци. Онда се сви ови обрасци могу међусобно упоређивати и проучавати да видимо да 

ли постоје одређне тачке укрштања, сусретања, али и мимоилажења и сукобљавања.  

Сада прелазимо на област Богословља или Богословије. И ту ћемо напаравити један 

кратак преглед, баш зато што сматрамо да Богословски Факултет Београдског 

Универзитета по многим питањима има сасвим пристојну наставу и ту неке корекције 

нису неопходне. Али можда можемо покушати да дамо један духовни допринос у 

појмовном смислу.  

Иако су теологија и богословље језички истозначни појмови, ми ћемо ипак 

богословљу да проширимо његов духовни опсег у односу на теологију, тако би: 

Теологија била богословље о Богу Оцу или богословље Бога Оца и његовог 

монархијског начела. Христологија би била богословље Бога Сина који је Логос, Реч и 

Слово Оца. Пенвматологија би била богословље Бога Духа Светога. Мариологија 

богословље Богородице. Есхатологија је богословље Будућег Века царства Божјег 



Последњих Ствари, а сотирелогија богословље Спасења. Теантропологија би била 

богословље Богочовека. Доксологија – богословље славословља. Омологија би била 

богословље Вероисповедања. Еклисиологија – богословље Цркве 

Поред ових дисциплина изучавају се и Литургика која није само наука 

богослужбеног текста нити симбола распореда у цркви, него је то наука која у себи 

апсорбује сву природу и природне елементе пресатварајући их Божанским Енергијама 

Духа Светог у Божанске Енергије. Самим тим она у себи садржи сву физику, астрономију 

и космографију овога света и заиста се треба детаљно посветити овој науци. 

Ту су и дисциплине као што су Омилиутика, а ту је и догматичко богословље. 

Свакако да списак предмета се може проширити и уз то увести и комапративно–теолошке 

студије. 

После књижевног, философског и богословског излагања предмета и дисциплина 

улазимо у поље Науке и потребно је да видимо какаве ћемо ту дисциплине увесту и како 

ћемо изложити њихов садржај.  

Прва наука којој ћемо посветити пажњу на Софиографским студијама јесте: 

Библистика. На самом почетку морамо рећи да ово није дисциплина која се само 

бави истраживање текста Светога Писма, него се бави научним обрасцима садржаним у 

Светом Писму. Она се бави еманципацијом Науке као посебног духовног обрасца. 

Еманципације која се десила у петој књизи Мојсијевој, коју смо већ наводили у овој 

књизи, а која говори, како Мојсије каже, о ''мојој Науци''. Треба изучити колико се пута 

појам Наука, па и варијације овог појма као што су: наученост, научи, научено итд. 

појављују у Светом Писму. Поред тога треба видети како су се формирале постањска, 

декалошка и песничка Наука у Петокњижју Мојсијевом, како су се формирале псалмична, 

пророчка, апостолска – богопосланичка Наука и на крају како је постала Наука Господња. 

То је суштинска тематика којом се мора бавити Библистика у Софиографским студијама. 

Друга наука којој посвећујемо пажњу јесте: 

Патристика. Она се пре свега бави светоотачким формирањем Науке и она нема за 

циљ да се додовора Светим Оцима кроз неке испразне хвалоспеве, већ да покаже кроз 

сама дела Светих Отаца какви су они и Научници били. На пример кроз Шестоднев 

Василија Великог, Омилије на књигу Постања Јована Златоустог, кроз Шестоднев 

Григорија Ниског и кроз многе природословне исказе Светих Отаца патристика показује 

какви су физичари били Свети Оци и како су он гледали на поредак ствари. Исто пример 

књиге Епифанија Кипарског О мерењу и мерама којом се показује прва математичка 

интерпункцијска предсимболика која ће најавити појаву интерпункцијских математичких 

симбола хиљаду година касније. Или теорија Григорија Ниског о ''семену – сличној снази 

датој од Господа ка стварању свега'' која пренадзначује теорију Великог Праска хиљаду и 

шесто година пре ње. Све ово и много више мора да проучава Патристика као наука. Она 

мора да проучава читаву историју светоотачке Науке до пада Цариграда. Она ће показати 

и да је светоотачка Наука и основа за полихисторску Науку. 

Трећа наука је: 



Аскетика. Аскетика је подвижничка Наука и она има свој основ у излагању Светог 

Григорија Синаита о осмоструком моделу Боговиђења који ћемо овим путем и изложити: 

''130. Постоје осам главних зрења: прво безобличног, беспочетног и нествореног Бога, 

Узрока свега постојећег, Једног Тројичног и Надсуштаственог Божанства, друго чина и 

стања умних сила, треће састава бића, четврто домостројног снисхођења Слова, пето 

свеопштег васкрсења, шесто страшног другог Христовог доласка, седмо вечних мука, 

осмо Царства небеског. Прва четири су прошла и већ се десила, а друга четири су будућа 

и још пред остварењем. Њих јасно сагледавају и признају они који су благодаћу стекли 

пуну чистоту ума. Онај, пак, ко реченоме приступа без светлости благодати треба да зна 

да у ствари изображава маштања, а не зрења. Њега маштарски дух обавија маштањима и 

уобразиљом.''
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Сва ова боговиђења одувек су била циљ сваког духовног подвига аскетско–монашких 

људи. Треће виђење се преводи и као поредак чулних ствари, дакле има и своју 

физичарску, јестаствену и природословну основу. Тако да аскетика као научни образац у 

себе апсорбује и обрасце званичних научних истраживања. Узмимо пример и самог 

Мојсија. Осамљен у пустињи он је од Архангела Гаврила добио извештај о Постању и тај 

извештај постао је основа за постањску науку која је опет постала основа за Физику као 

науку. У том смислу аскетика, а уз њу и исисхастика, биће науке које се морају 

проучавати на Софиографским студијама, јер оне истражују боговиђеничка сведочанства 

великих Подвижника. 

Четврта наука је: 

Анастасиографија. То је наука Васкрсења или Васкрсописна наука. Њу је зачео један 

руски философ, оснивач идеје космизма Николај Фјодоров (1828 – 1900). Њему у неком 

смислу се придружује и српски научник Никола Тесла (1856 – 1943) који сматра да се 

ствари могу вратити у неке од својих првобитних енергетских стања. На основама 

закључивања ове двојице научника и мислиоца ми морамо градити анастасиографију као 

Науку, надамо се да ћемо неким њиховим надахнућем у томе и успети и зато ова млада 

наука мора бити део Софиографских истраживања и студија. 

Пета наука је: 

Иконографија. Она је спој науке у уметности, она је једна наукоуметничка делатност 

и у њој лежи велики потенцијал. Јер православни фрескописи су изражавали и онострани 

и овострани свет, они су давали слике васионе – универзума. У склопу успостављања ове 

науке као дисциплине потребно је отварати и иконографске радионице које би биле и у 

склопу самог Софиографског Универзитета. 

Шеста наука је: 

Ставрографија. Она је, такође, спој науке и уметности. То је техника прављења 

Крста и присутна је у православној пракси кроз векове, али ова духовна дисциплина има и 

свој теоријски део. Она говори о тајни стварања кроз векове, а та Тајна најјасније је 

изражена у стиховима пророка Исаије: ''Он је разастро небеса као платно и разапео их као 
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шатор за стан'' (Иса. 40, 22). Разапетост јесте једна космичка тајна стварања света и она 

као таква има једну крстолику димензију, јер и сам Бог је разапет на Крсту. Ова 

дисциплина има и одређене геометријске диманзије на чије детаље треба обратити пажњу 

при проучавању и истраживању ове Науке. 

Седма наука је: 

Хагиографија. Хагиографија је као писани облик спој и књижевности, и философије, 

и богословља, и науке. Она се на српски језик преводи као животипис. То је Запис Живота 

у коме је језгро Живи Бог. Хагиографију је потребно свакако изучавати на 

Софиографским студијама, али посебно би требало да се проучавају српски хагиографи – 

животописци: од Саве до Пајсија. Њима треба посветити, у овим студијама, пуну пажњу. 

Осма наука је: 

Химнографија. Код нас се ова дисциплина преводи као Служба. То је поезија српске 

старе књижевности. Она је, такође, спој књижевности, философије, богословља и науке. 

Највише Служби је пописано и преведено у Србљцима, књигама које се још називају 

Службе Србима светитељима. У њима је садржана и доста добро згуснута, као и у 

хагиографијама, КФБН синтетизација и зато ова духовна дисциплина завређује једну 

посебну духовну пажњу и једно посебно проучавање. 

Девета наука је: 

Хронографија – Временопис. Код Руса се преводи као Временик. Негде га сматарају 

истозначним Летопису, а негде различитим од тог именовања. Први Хронограф је написао 

српски писац Пахомије Логотет 1442. године у Русији. Остала је само редакција из 1512. 

године. Хронограф као спис је потенцијална наука Времена, јер третира просторна 

дешавања, било космичка, било историјска само као облике Времена. Бар писци 

Временописа тако то дочаравају у својој техници писања. У те сврхе највише се треба 

посветити проучавању Славеносрпских Хроника грофа Ђорђа Бранковића. Хронографи у 

себи као и претходне науке обједињују КФБН образац. 

Десета наука је: 

Логографија – Словопис. Ова дисциплина има двоструки каратер. Она  у 

Праволсављу има писану форму Слова. Од беседе Слово о закону и благодати Илариона 

Кијевског, преко СловоЉубве деспота Стефана Лазаревића до Слова посвећених руским 

светитељима Аниките Лав Филолога. То је један део проучавања логографије. Други део 

јесте проучавање унутарсловесног поретка човековог бића. Шта тај унутарсловесни 

поредак садржи? Доситеј Обрадовић каже: ''шта чине брат наш Разум, и сестра Памет?''
112

 

А на питање: ''Какав је образ божји у човеку и подобије?'', Доситеј одговара: ''способна, 

разума и словесности душа.''
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 Претходник Доситејев Пајсије Величковски (1722 – 1794) 

када говори о унутрсловесном човековом поретку каже: ''Душевна чувства или силе су: 
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ум, разум, реч, маша и осећање срца.''
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 Тако да ова област логографије имаће ту 

двострурку улогу: да проучава писане облике зване Слова, али и да изучава унутарсловени 

поредак и природе и човека. 

Једанаеста наука је: 

Харизмагогија. Наука Дарова – даровитости човекове коју човек прима својим 

стварањем и рођењем. Сваки човек има одређене дарове. Теоријски можда он има све 

дарове који су му потребни, али они су затамњени тамом незнања и греха. Зато је 

потребно открити те дарове у човеку. О томе говори и Јеванђеље (Мат. 25, 14 – 28.), о 

томе говори и Апостол Павле (Рим. 11, 29.; Рим. 12, 6 – 8.; 1. Кор. 2, 12.; 1. Кор. 12, 1 – 31.) 

и у једном и у другом спису добијамо заокружену теорију Дарова и Богодарованости. Зато 

је потребно имати овакву једну науку на студијама, па можда и пре високошколских 

студија, да би се препознала одређена даровитост појединачног и да би се та даровитост 

умножила како би била на корист општечовечанској заједници. 

Дванаеста наука је: 

Полихисторика. Ова реч долази од појма Полихистор. То је назив за научника 

византијског типа. Византијски научници су били полихистори. Овај појам се преводи код 

нас вишеструко као: свезнадари, свезналице, свеучењаци, многоучењаци, многоучисти, 

свенаучници. И овај последњи појам нас упућује одакле би могло бити извориште оваквог 

једног свенаучног принципа. Она долази од речи Господњих које кажу: 

''А утјешитељ Дух Свети, којега ће отац послати у име моје, Он ће вас Научити Свему 

и напоменуће вам што вам рекох'' (Јов. 14, 26). 

''Научити Свему'' – ту је извор полихисторске свенауке. Ко ће то Научити Свему? 

Свети Дух Божји, Он је тај који ће Научити Свему. И ове речи Господње нису никаква 

употребна метафора, него јасно значе оно што је речено. Свенаучник Господњи мора бити 

онај који је Научен Свему, који у себи садржи Све Науке. Зато полихисторока има и ту 

светоотачку основу, јер су баш Свети Оци били ти Свечовечански Свенаучници. Зато 

полихистор мора да прати светоотачку свенауку. И зато полихисторика има своју основу у 

патристици, на овај начин схваћеној. 

И речи Светога Саве упутне су за дефинисање Полихисторике као Науке: ''од предања 

Светога Духа научивши''. Јер полихистор мора да има ону ''благочестиву радозналост'' 

Христову, он мора да ''испитује списе спољашњих мудраца'' и зато са полихсторијом 

отвара се поље нових студија, практично ранга једног новог факултета у коме ће се 

свенаучници Господњи бавити свим наукама које у на располагању: јестаственицом – 

природословом, земљописом, рачуном и числословом, васоинописом, науком о животу. 

Он се мора бавити природним и друштвеним наукама. Мора се бавити и наукама других 

култура и цивилизација. Његов истраживачки рад је непрестан и неисцрпљив. Он мора 

пратити сва нова научна достигнућа и открића. Али најважније од свега, она мора бити 

''творац речи, а не само читалац''. Дакле, он мора имати богонадахнуће, мора примати 

енергије Духа Светога као новостваралац нових наука и нових научних решења. 
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Тринаеста наука је: 

Иноварторика – наука Изума и то је једна крајње практична наука за коју је потребно 

увести одређене лабораторије и радионице у којима ће даровити Иноватори тј. Изумитељи 

стварати своје нове изуме и своја нова открића. Али се ова наука може проширити и ка 

изумитељским решењима у пољима: економије и финансија, права и друштвених наука, 

тако да ова делатност се не мора само ограничавати на научно – техничка решења, али 

она, ипак мора остати примарна у иноваторичкој делатности. Иноватори су с једне стране 

и богонадахнути и Даровити људи. О овој делатности највећи Иноватор пише овако: 

''Напредак и развој човека битно зависе од изумитељског дара. Он је најважнији 

производ човековог стваралачког ума. Његов крајњи циљ је потпуна превласт ума над 

материјалним светом и овладавање природним силама за потребе људи. То је тежак 

задатак за изумитеља, кога врло често погрешно схватају и не признају. Али он налази 

огромну надокнаду у задовољству које произлази из његове моћи и осећања да он припада 

класи изузетно привилегованих људи, без којих би човечанство одавно ишчезло у љутој 

борби против немилосрдних сила природе.''
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Ово је савим довољна дефиниција која у потпуности даје смисао и значење 

иноваторичкој науци. 

Четрнаеста наука је: 

Трансперсонологија – наука која се бави трансперсонолошким феноменима и коју је 

зачео код нас професор Дејан Раковић, професор на Електротехничком факултету 

београдског Универзитета. Да би се ова наука конституисала потребно је знање и искуство 

професора Раковића и потребно је консултовати његове радове и књиге. Та наука је већ 

конституисана само јој је потребно дати одређено институционално важење. 

Петнаеста наука је: 

Метрика – численије – числослов. Ово је наука ћириличног система бројева који се 

у нашој култури и историји користио све до друге половине османаестог века. Ово је више 

историјска дисциплина која може бити јако занимљива, јер ће проучавати како су наши 

преци обављали одређене рачунске операције са овим системом бројева. Ко зна можда 

овај систем бројева, па и математике буде користан за нека будућа научна открића. 

Шеснаеста наука је: 

Византологија. Ова историјска наука је ту да сабере сва наша знања о византијском 

наслеђу, да продуби одређена проучавања и да нам изложи и целокупно византијско 

интелектуално и духовно наслеђе које ће подразумевати и науку, и философију, и 

богословље и књижевност, и уметност, и религију и све остале духовне и друштвене 

области. 

Седамнаеста наука је: 

Балканологија. Она је на неки начин настваљач византологије, али са одређеним 

диференцијациским дистанцама. Треба проучити средњовековне државе балканских 

народа, пре свега Срба, Бугара и Румуна, али треба се посветити и детаљном историјском 
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проучавању поствизантијског периода тј. Турског Доба и ту детаљно изучити наше 

књижевно–философско–богословско–научно и просветно–образовно наслеђе. 

Осамнаеста наука је: 

Хамартологија – теорија Греха и грехопада коју је детаљно у својим делима изложио 

Отац Јустин Поповић као теорију распада, разарања и уништења и тиме показао какво је 

право и истинско значење појма греха. Ова наука је неопходна у студијама и 

истраживањима Софиографског универзитета, јер открива још једну давно закопану 

Истину. 

Деветнаеста наука је: 

Демонологија. Овој науци се мора прићи крајње озбиљно, мора се користити 

свеукупно светописмено, светоотачко и аскетско искуство, али се морају користити и сви 

научно–детективни методи да би се ови феномени до краја проучили и да би се поставило 

једно фундаментално питање: Да ли су демони реални објекти или не? И да ли је могуће 

доказати да су они реални објекти или не?  

Што се тиче низлазне реформаторске путање у правцу основног и средњошколског 

образовања, овај концепт нам може помоћи да допунимо, поправимо и преобразимо ова 

нижа образовања. 

Пре свега по питању српској језика и књижевности. У нижим образовањима није се 

скоро никако радила стара српска књижевност из идеолошки разлога које смо већ навели. 

Српска књижевна задруга издала је едицију Стара српска књижевност у 24 књиге и тиме 

захватила добар део ове наше литературе. То треба искористити као штиво за лектиру и за 

учење ове књижевности у предмету српски језик и књижевност. Ђаци треба да се упознају 

са српским писцима Средњег Века и Турског Доба. Добар пример за то нам је и књига 

професора Јована Грчића Штиво уз историју српске књижевности из 1906. године. Овај 

уџбеник је угарско министарство богочасти и јавне наставе уврстио у свој наставни план и 

програм. Тај уџбеник је био наставно средство за српске школарце у тадашњој 

Аустроугарској. У њему су пописана многа дела старе српске књижевности. Ми данас 

имамо материјала и превода ове књижевности, а нећемо или не знамо да је уврстимо у 

српски наставни план и програм. Свакако да из предмета ликовне и музичке уметности ми 

имамо компаративни приступ у приказивању наше националне уметности, али треба дати 

баш нагласак на нашој ликовној и музичкој уметности из Турског Доба: карловачком 

појању XVII и XVIII века или уметницима као што су Зограф Лонгин, поп Страхиња из 

Будимља, Зограф Радул , Зограф Јован, Георгије Митрофановић и многи други. 

Што се тиче философије у средњошколским оквирима она се не дотиче ових 

философских форми које смо поменули. Нити се проучава византијска философија, ни 

древноруска философија, ни српска старокњижевна философија, ни руски философски 

ренесанс, ни савремена философија православних земаља. Нити се проучавају философске 

епохе профетапостолшке, паторолошке, догматолошке и аскетолошке мисли. И ту треба 

увести упоредну анализу проучавања ''наше философске књижевности'' и туђих 

философских образаца. Проучавање националне, али и светске философије. Зато предмет 



философије треба проширити на две и више година проучавања, бар у средњошколским 

установама, јер се мора дати простора проучавању не само западне и античке философије, 

него и далекоисточних философија: Индије, Кине и Јапана, па и исламско–арапске 

философије и талмудско–кабалско–јеврејске философије. 

И на пољу науке поред праћења свих научних трендова морамо дати акценат на 

изучавању и наше науке и подухвата наших научника. Један Лобачевски и један Тесла су 

више него упутни за то проучавање, а ту су и многи други научници из разних епоха, 

рецимо један средњовековни научник какав је Лазар Хиландарац. Па ту су и византијски 

научници и полихистори. 

И опет на крају да се осврнемо према упоредним (компаративним) студијама које 

треба да постоје на Софиографском универзитету. Није проблем да се оснују и катедре 

које би ове студије спроводиле. Увек је некако и у апостолском предању и у светоотачком 

учењу постојала та демаркациона линија: наша философија – спољашња философија, 

наша наука – спољашња наука. Потребно је проучавати своје, али и волети све духовне 

облике као свој сопствени, ''испитивати списе спољашњих мудраца'' и имати 

Богочовечанску ''благочестиву радозналост''. Наравно и увек на првом месту морају бити 

студије које смо овим новопросветним нацртом приказали уз увек одређено проширивање 

и позитивно преобликовање наставе. 

Ово поглавље новопросветног нацрта жели само да настави позитивне традиције 

српске просвете и образовања, да направи одређени стваралачки искорак и да начини  

одређену стваралачку допуну у српској просвети и образовању. Не сматрајући себе неким 

апсолутним арбитром ова концепција је само скромни допринос читавој нашој историји 

просветитељства и образовања од Кирила, Методија и Саве, па до данашњих дана. Колико 

смо у томе успели о томе нека Божји суд одлучи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         Поговор 

 

    

Просветно–образовни систем и просветно–образовне установе су као нека врста 

сасуда и судова у које се сипа духовни садржај. И као што вода струји и постоји и ван 

одређеног суда у који се сипа, тако и духовни садржај постоји и струји ван просветно–

образовних форми и установа. И као што је чаша само потребна да би пренела садржај 

воде до онога који је пије, тако и просветно–образовне установе преносе духовни садржај 

до одређеног примаоца. То је њихов смисао и то је њихова суштина. Просветно–образовне 

установе су само спољна граница и манифестација духовног садржаја или у нашем 

конкретном случају КФБН-синтезе. Дакле, овај духовни систем постоји и када просветне 

и образовне установе не постоје. Али закључак наш нас доводи до тога да спознамо да су 

српске просветно–образовне установе увек постојале и да су имале свој континуитет. 

 Када се окренемо и направимо осврт према овом књижевно–философско–

богословско–научном свејединству морамо да увидимо какве практичне последице има 

овај образац на наш свеукупни живот. 

И на првом месту издвојићемо философски образац. У својим делима Владика 

Николај о философији овако каже: 

''Сваки човек не може се посветити философији. Но једно зрно философије потребно 

је сваком животу људском као со јелу.''
116

 

Из овог исказа видимо да је макар и најмање делимично бављење философијом 

неопходно сваком људском бићу. Да бисмо покушали да покажемо какав духовни 

механизам има философија искористићемо једну параболу из Јеванђеља. Узећемо 

одређене стихове Господње који кажу: 

''Зато вам кажем: Не брините се душом својом, шта ћете јести, или шта ћете пити; ни 

тијелом својим, у шта ћете се одјенути. Није ли душа претежнија од хране, и тијело од 

одијела? Погледајте на птице небеске како не сију, нити жању, ни сабирају у житнице; па 

Отац ваш небески храни их. Нисте ли ви много претежнији од њих? А ко од вас бринући 

се може придодати расту своме лакат један? И за одијело што се бринете? Погледајте на 

кринове у пољу како расту; не труде се нити преду. Али ја вам кажем да се ни Соломон у 

свој слави својој не одјену као један од њих. Па када траву у пољу, која данас јесте а сутра 

се у пећ баца, Бог тако одијева; а камоли вас, маловјерни? Не брините се, дакле, говорећи:  

шта ћемо јести, или, шта ћемо пити, или, чим ћемо се одјенути? Јер све ово незнабошци 
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ишту; а зна и Отац ваш небески да вам треба све ово. Него иштите најприје Царство 

Божије и правду његову, и ово ће вам се све додати'' (Мат. 6, 25 – 33).   

Из ових стихова Господњих изводимо овакве закључке: 

Царство Божје јесте и Царство Богомудрости Божје, Богомудрости која је Христос 

Богочовек. Искањем Богомудрости Божје добијамо као њен додатак и као оно што се 

надодаје: мудропоучно решење ствари. Мудропоучно решење које је потребно и у 

књижевности, и у науци, и у богословљу, и у уметности, и у религији. Али које је 

потребно и у економији, и у финансијама, и у политици, и у праву, и у занатској, 

пољопривредној и земљорадничкој делатности и у свакој другој духовној и физичкој 

делатности. Мудропоучно решење које је потребно у свим животни разрешењима. Јер 

било који проблем да се испречи и да настане потребно вам је одређено мудро решење да 

бисте га уопште и решили. Зато философија и јесте ту да би пробудила дисциплину 

Мудрости у сваком човеку. 

И није нимало случајно што се у стиху Господњем помињу ''кринови у пољу''. 

Кринови су најлепша цвећа која на свом стаблу формирају по три, четири, па и мноштво 

цветова који се развијају из пупољака. Зато крин симболише Царство Божје и све оно што 

се надодаје на то Царство. Он истовремено симболише и Царство Богомудрости Божје и 

његов мудропоучни надодатак. Богомудрост Божја је као корен и стабло од крина на коме 

се развијају пупољци и величанствени цветови мудропучности, на коме се развијају и 

надодају мноштва мудропоучних цветова. Зато је философија, као Богомудрост Божја, 

неопходна кроз мудропоучна решења у свакој делатности и у сваком делању. Дакле, 

Богомудрост Божја на свом стаблу производи и додаје пупољке и цветове мудропоучних 

делања. Мудропучна струјања и мудропоучне силе јесу силе и струјања која устројавају 

читав овај васионски свет (Приче 8, 22 – 36) и зато је битно увек почети од Богомудрости 

Божје, јер и читаво Постање је софиоцентрично и сви механизми било природни и људски 

функционишу на софиоцентричан начин, функционишу Богомудрошћу Божјом. Зато оно 

''зрно философије'' јесте зрно које је потребно сваком човеку, јер је то зрно Богомудрости 

Божје. 

Ова прича у себи дубоко крије одгонетку и саме приче о просветно – образовним 

установама. И оне да би се формирале потребно је мудропоучно решење. Поготову у доба 

турског ропства. Мудропоучно решење било је више него насушно и оно се увек налазило, 

а налазило је се баш том истом Богомудрошћу Божјом.  

Ово излагање важи и када говоримо о Науци. Свака Истинска Наука јесте наука 

Истине, а самим тим та наука јесте наука Господња. Богомудрост Христос је истовремено 

и Богонаука Божја. О томе Владика Николај каже овако: 

''Какав је најбржи пут познања Бога, браћо? Несумњиво кроз Христа Исуса Господа 

нашег. Он је Откровитељ и Он је Откровење, Мудрац и Мудрост, Учитељ и Наука.''
117

  

Сами тим Богомудрост Божја је истоветна Богонауци Божјој, а једна и друга су 

истоветне Богословљу Божјем, Богословљу Бога Слова. 
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Из ове Богомудрословонаучне синтезе происходе просветне установе и образовни 

системи. Бар је такво православно тумачење просвете и образовања. Оно није неко 

етарско тумачење које почива у облацима и виси као неки чардак ни на небу ни на земљи, 

него је оно конкретно институционално решење кроз читаву историју. То смо донекле и 

доказали у овој књизи. Показали смо да су код нас постојале конкретне просветно–

образовне установе кроз све историјске фазе и оне и данас постоје и надамо се да ће 

постојати и у будућности. Јер и просветно–образовне установе нису ништа друго до они 

пољски кринови. Богомудрослонаучна синтеза јесте корен и стабло од крина, а 

просветно–образовне установе јесу пупољци и цветови те синтезе.  

Имали смо прилике да видимо да су многи страни путописци и аутори писали о 

постојању просветних и образовних установа и у свеукупном православном друштву, али 

и у појединачном српском друштву које долази из православне културе и цивилизације. 

Писци као што су Стефан Герлах, Хаџи – Калфа, па и Евлија Челебија који је писао о 

рачанском скрипторијуму. Сви ови путописци долазили су из нама не тако пријатељски 

настројених народа, тачније из немачког и турског народа, али они су ипак били 

објективни и непристрасни научници који су се трудили да кажу истину без обзира колико 

им се та истина допадала или не. Јер истина је истина свидела се она нама или не. У овом 

случају, истини за вољу, ова истина о нама је ипак повољна за нас, јер нам је дала увид да 

спознамо какве смо просветне и образовне установе имали и у најтежим временима наше 

историје. 

То што су ту истину нама самима предочили они који долазе, да тако кажемо, из 

непријатељских табора двоструко је вредно за нас. Првенствено то је вредно за нас баш 

зато што истина је оно што се највише вреднује у Православљу, она је за Православље 

прва вредност, за Православље сам Бог је истина. Друго она је вредна за нас зато што су је 

саопштили писци чије државе и народи према нама нису гајали скоро никакве симпатије. 

Власти ових народа су у неколико наврата покушали да истребе српски народ и да униште 

његов идентитет. Па ипак, писци из тих народа признају Србима просвећеност и 

образовање, признају школе и училишта која су неизоставни део нашег идентитета. 

Ако верујемо овим писацима и ауторима, чији је суд истоврмено истинит, али и 

повољан за нас, колико тек треба да верујемо нашим писцима, истраживачима и 

интелектуалцима који су уложили велики духовни труд и напор да дају историјски приказ 

наше просвете и образовања. Колико би требало, на пример, да верујемо једном Михаилу 

Кратовцу који каже да му је патријарх Пајсије био учитељ и да је он учио у Пећкој 

Патријаршији или писцу који је описао Пајсијевог оца даскала и презвитера Димитрија, а 

самим тим и јањевску школу у којој је он предавао. Или једном Исаији Ђаковићу који 

шаље молбу за подизање Обичних и Научних школа, или једном Вуку Караџићу, или 

једном Николи Ђ. Вукићевићу, или једном Владану Ђорђевићу. 

Познавајући карактер духа нашег народа Бог као да је намерно послао туђинске 

писце, турске и немачке, да покажу какаве смо школе имали. Јер у нашем духу има та црта 



да више верујемо туђем него свом. На жалост. Зато су и ови писци били само спољашња 

потврда нашег увелико осведоченог унутарпросветног стања. 

Хоповска школа је постојала чак и до Доситејевог времена и он ју је похађао. 

Манастирски систем школовања прошао је и Вук Караџић и Његош. И Вук је у својим 

делима описао такав систем школства, који је код нас древни систем школства. И 

професор Радослав Грујић стављајући нагаласак више на училишта која су водили мирски 

презвитери (свештеници) при црквама и епископи у својим владичанским дворовима, ипак 

указује на црквено – школску синтезу која у суштини има један духовно – манастирски 

карактер. Желећи некако да растерети манастире од неког школског плана и програма 

Грујић се усмерио да покаже да су заправо мирски свештеници и епископи, даскали и 

мештери били ти који су учили децу и отварали школе. Али сведочанство Вука Караџића 

говори да су и манастири итекако били училишта. А Хиланадар ''универзитет духовних 

учења''. Јер ученост не одређује неко степеновање, већ духовно струјање Богодарованости 

која се на човека прослеђује и која се човеку дарује. Зато то строго формалистичко 

постављање нивоа у школовању није увек гарант врхунског стицања знања. Гарант је 

''духовно учење'', оно Учење које долази богопромисаоним упливом. 

Један наш писац из XVI века, зограф Лонгин у својим списима каже овако: 

 

''радуј се, што мигом божаственим 

      књигу колико могадох научих''
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Ово излагање Лонгиново саопштено у одређеном песничком облику није ништа друго 

него сведочанство о богопормисаоном упливу који руководи приликама одређеног 

појединачног људског живота и усмерава ту јединку у правцу науке и учења, просвете и 

образовања. И у свему томе, а видели смо на примерима Тесле или Фарадеја, присутна је 

одређена онтолошка динамика самога школства. Понекад људи прођу сва школска 

степеновања и постигну само празно Звање, а понекад, као Фарадеј или Антоније Велики, 

људи не задобију никакво школовање, а постану највећи учитељи и зналци. То  је још 

једно од питања у просвети и образовању над којим се морамо замислити и у том смислу 

може нам помоћи научна дисциплина Харизмагогије. Како да препознамо даровите људе, 

генијалне људе? Они понекад покажу своју генијалност на самом почетку свог живота, 

али то некада буде у зрелим, па и касним годинама. 

У сваком случају врата просвете и образовања, школа и универзитета морају бити 

највише могуће отворена. И она у овом добу Савремености отворена су максимално. 

Присутне су школе и за децу са посебни потребама и за малоумне људе и за оне ометене у 

развоју. Све то јесте начелно добро постављено, али злоупотребе су оне које праве 

највише проблема. У обичним школама злоупотреба постаје двосмерна: злоупотреба 

учитеља у односу на ђаке и у односу на самe школске установе и са друге стране 

злоупотреба ђака у односу на учитеље и у односу на установе које похађају. Тој бољци као 
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да је тешко било у читавој историји стати на пут. Једина нада остаје у управљању 

приликама од стране богопромисаоног уплива. Уздање у ''миг божаствени'', да ће он 

правилно расподелити ко, када и где треба да стекне одређени степен образовања и 

просвећености. 

Ако је богопромисаони уплив и до сада управљао кретање и усмеравао путање нашег 

школства, просвете и образовања, онда нам је остало да се надамо да ће и од сада такав 

бити случај. Видели смо у каквим год да су условима наши генијални људи учили и 

образовали се увек су успевали да дођу до изражаја и да дају свој максимални допринос и 

своме народу и читавом човечанству. 

Питање је само људи који воде просветне установе. Они морају да изграде одређене 

механизме процене и препознавања оних који би могли да друштво подигну на одређени 

виши и духовни и физички ниво. Али опасност зависти и неверице која влада баш код 

оних који преузимају кормило вођења може да буде погубна за оне који могу да донесу 

одређени допринос у било којој врсти конструктивне делатности. 

Тако и ми у овом Поговору долазимо до закључка о смислу просвете и образовања, 

школства и учења. Оно је само преносник, катализатор духовних садржаја оних основних 

духовних дисциплина као што су књижевност, философија, богословље и наука. Из ових 

дисциплина размрежавају се све друге духовне, па и практичнo–конструктивне   

делатности у којима је централно оно мудропоучно разрешавање и које као такве помажу 

и олакшавају живот и опстанак човечанству. Јер на оно поменуто Царство Божје и на 

његово искање надодаје се и човеков опстанак и његово живљење, надодају се и 

мудропоучна решења како да се опстане и како да се настави свој живот кроз будуће 

нараштаје, а то је већ делимично васкрсавање предака кроз своје потомке. 

И овим последњим закључцима покушали смо да одгонетнемо пуноћу смисла и 

постојања просветно – образовних установа и то смо учинили изучвајући један физички 

мали народ, који је кроз своју историју указао на универзални опстанак читавог људског 

рода који не означава пуко преживљавање већ једно пожртвовано стамено стајање са свим 

својим духовним и материјалним наслеђем.  
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