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ПРЕДГОВОР

Садашњи век дао је Европи толико мудрих људи да их сви оста-
ли до овог нису имали у толиком броју. На срећу садашњем људском 
роду! Још и више, јер ови људи нису самољубиви, због тога што не 
спречавају и друге љубитеље мудрости да им постану слични. То до-
казују толике многе академије наука у срећној Европи, а још више и 
безбројно мноштво премудро написаних и штампаних књига.

Истина, и раније су постојала висока училишта, било је мудрих 
људи чија су учена дела и књиге донеле немалу корист; међутим, оне 
су користиле онима који су им подражавали у високој науци па још 
на латинском језику, како то доказују саме њихове књиге, а за оне, 
који нису могли пробати училишног млека, ако су то и желели, јер 
за то нису имали средстава, није било нимало бриге. Напротив, људи 
данашњег времена брину се не само за процват школâ и високих 
наука које уопште служе друштву, већ и за сваког посебно, то јест за 
сваког од оних који нису могли да се школују, а имају велику жељу 
за познавањем наукâ, исправно расуђујући да је бити без тога при-
рођено животињама, а човек сваке, па и онај најподлије, нарави то 
наравно треба, ако неће да личи на бесловесну животињу.

За стварање такве опште и појединачне користи, употребљена 
су разна и најлакша средства. Раније су књиге и знања писали само 
латинским језиком којег, осим научника или оних који су га нарочи-
то учили, нико други није могао да разуме, што је свим љубитељима 
знања  била немала препрека, због чега и нису могли да се наслађују 
својим жељама, већ само једном читавог живота. А сад се за то ко-
ристи властити језик. Књиге, које целом друштву уопште, и сваком 
појединачно, могу да буду корисне, пишу се и штампају у Немачкој 
на немачком, у Француској на француском, у Енглеској на енглеском, 
у Холандији на холандском, у Италији на италијанском, у Шпанији 
на шпанском, као и у Руском царству на руском језику; једном речју, 
народ сваког језика има сада књиге на свом властитом (тј. оном којим 
говори) језику, изузимајући само мађарски и пољски народ који се 
држе латинског језика, приклањајући се старом правилу.
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Пре садашњег века о свакој је ствари писано не само поједи-
начно, већ и тако широко да се једна [књига] састојала неретко од 
неколико томова, због чега су многи, па и они који су знали латински, 
ретко могли задовољити своју жељу, због тога што није било сваком 
могућно да купи толику количину књигâ и то о једној ствари, док на 
друге нису могли ни да мисле. А сада мудри људи не мисле на власти-
ту славу и похвалу, коју су претходни од својих обимних и дубоких 
дела тако похлепно очекивали за себе, већ се брину да се њихова 
похвала састоји у користи за ближњега и своју марљивост, колико је 
то могућно, усмеравају на кратка и једноставна дела, да сваком оном 
ко буде желео да има њихову књигу не би било тешко да је разуме док 
је чита. Они су веровали да ни такво средство неће довољно увећа-
ти општу корист. Тражили су начин да одједном задовоље сваког са 
свим оним темама које се налазе у разним посебним књигама и због 
тога им је потребно и различно време за читање, што могу само они 
који о томе имају једнако знање. Они су у поштанске дане, недељно 
и месечно, почели да издају невелике књижице под разним наслови-
ма; уврштавају у њих различите теме, водећи рачуна о различитости 
читалаца, да би се свако, зависно од својих склоности и жеља, нечим 
могао користити.

Они су приметили да се читалац неприметно поучава када у 
одређено време добија не превише листова одједном;  и ове се поуке 
обично у њему чвршће укорењују него велике и дебеле књиге. Његова 
се радозналост, при том, увек увећава када се приближава време да 
нови лист или нови наставак таквог дела треба изаћи из штампе. 
Ретко ко не би пожелео да то чита, а ради своје краткоће то не може 
никоме досадити и тешко да ће ко пустити из руку, а да не прочита 
од почетка до краја. Шта се више може пожелети, него да сваки пут 
сваки читалац задовољи своју радозналост и жељу за наукама, па и 
најмањим од оног што унутра нађе.

Такво, више него корисно, дело сад се отправља у сваком углед-
ном друштву. Таква дела издају већином удружени скупови учених 
људи, као и други некористољубиви патриоти, који ближњег воле 
колико и властиту корист, и труде се с великим маром, једни око 
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властитих дела, a други преводећи, и такве своје радове или сами 
штампају или их дају удружењима да их она уносе у своја издања.

Ако се то ради у оним народима код којих је главна брига 
друштва око школа и наука и где се налази толико много учених 
људи, зашто то не би било потребно да се ради и код народâ који су 
у крајњој оскудици и с једним и с другим? Наравно да је потребно. 
Заиста, српски народ је од оних народâ који су најспособнији за све 
науке, од духовних и грађанских,  па војних и свих других, до еконо-
мије, трговине и осталих. Недостаје му, на жалост, оних који би води-
ли бригу! Истина, у Сремским Карловцима при српској Митрополији, 
као и у новосадском слободном краљевском граду основане су шко-
ле, па и његова ексцеленција садашњи Господин Архиепископ и 
Митрополит у свом архипастирском духу води о томе велику бригу, 
али поменимо овде и ону латинску пословицу: 

unus nullus.
Зашто треба очекивати већи број брижљивих и љубитеља не 

своје, већ опште користи? Зато што тамо где је самољубље на првом 
месту или где гледају само властиту корист, тамо се друштво не може 
надати ни великом добру ни неком благостању.

У таквом, макар и погрешном очекивању, без ученог друштва, 
ми смо се ујединили у врло мало удружење које не прелази број три, 
и међусобно успоставили такав договор да ћемо, не обазирући се на 
наше самољубље, презирући критичаре које ће, несумњиво многе, 
садашњи рад  створити, и нимало се не обазирући на оне који због 
своје зле нарави кваре све напоре и измичу се од опште користи, 
подржати у свему такве, сваке похвале достојне, патриоте које смо 
напред поменули.

На крају смо закључили да ћемо се трудити (призвавши Бога у 
помоћ) да сакупљамо и штампамо дела и преводе о разним темама, как-
ве нашем српском друштву само могу бити од користи, а нарочито: о 
географији или описивању земаљског круга и народа који на њему оби-
тавају, о побожном васпитању, о дужностима свих слојева људи, нудиће-
мо извештаје о ученим делима, важнијим догађајима у свету прошлих 
и садашњег времена, разне корисне повести; уз то, и таква дела која у 
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економији, трговини, мануфактури, архитектури, музици, сликарској и 
графичкој уметности и другим областима могу бити корисна.

Нећемо пропустити да за своју дужност признамо како ћемо 
понекад доностити и такве теме које могу да послуже честитим и 
допуштеним забавама и разоноди, као што су то забавни сонети, мо-
рално поучне приче, снови, повести и друга стихована поетска дела, 
написана на нашем и руском језику.

У нашем договору ми нисмо закључили, јер то нисмо ни могли, 
да се у овом раду уздамо само у наше напоре. Већ смо рекли да је наше 
удружење веома мало; награде и добити не очекујемо ни од кога, већ 
хоћемо да наша добит буде општа корист тј. кад неко од овог нашег 
рада добије било какву корист ми ћемо већ бити потпуно награђени. 
Уосталом, будући да сваки од нас има своју домаћу економију, морамо 
непрекидно мислити и бринути о њој, па због тога нисмо у стању да 
свим силама задовољавамо радозналост толиких многих читалаца 
чији ће број, очекујемо, с временом бити велик. Тим пре смо закљу-
чили да замолимо све оне наше драге патриоте, који о било којој ко-
рисној ствари и науци имају вести и умећа, нека се и они равномерно 
потруде или око својих дела или око превода, те нека нам их саопште, 
а ми ћемо их овде с пуном тачношћу доносити, ништа ни скраћујући 
ни додајући без њихове изричите дозволе. Сваки од тих, отаџбини 
драгих прегалаца може уједно, ако хоће, свако своје дело потписати, 
штавише, то чак не би било некорисно, дапаче, пожељно, јер би то 
могло послужити и умножавању нашег малог броја.

Нарочиту и вечну похвалу заслужили би они који би свој труд 
и марљивост усмерили на тражење и преписивање старинâ српског 
народа, што је на другим језицима до сада рађено а на нашем се јед-
ва код понеког налази. Свако ко буде марљив у томе може онолико 
преписивати  и саопштавати нам (само то или са својим прилозима и 
примедбама о томе) колико нађе код неког страног аутора или негде 
у српским рукописима. Рекли смо већ напред да је темељ овог нашег 
предузећа само општа корист. Због чувања тог темеља и пристојно-
сти, а и да би отклонили све супротне последице, нећемо овде отва-
рати никакве јавне спорове ни осетљиве замерке на радове других, 
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ни било шта друго што је увредљиво написано, па макар против кога 
то било лично уперено. Нарочито ћемо пазити да у ову књигу не уђе 
ништа што би било противно закону, владајућој држави или пра-
вичности. Како на овај, више него користан, посао позивамо и наше 
остале патриоте, надамо се да ни они неће одступити од тог нашег 
правила. Уосталом, сваком поштеном читаоцу остављамо на вољу да 
сваки рад просуђује како хоће и ако нам ко о некој теми буде хтео 
саопштити своје мишљење или примедбе ми ћемо их радо, од речи до 
речи, уносити у текућу књигу. Овом нашем најусрднијем предузећу, 
односно целом делу, дали смо у заглављу наслов СЛАВЕНО-СРПСКИ 
МАГАЗИН. Разлог томе свако може лако погодити: јер како се у ма-
газин, с разних места, скупљају земни плодови ради задовољења 
људских потреба кад за то буде потреба, тако се може разумети и 
ово што смо напред рекли. Као што магазини за ствари имају разне 
прегратке ради спремања разних плодова, тако ће и овај имати своје 
одговарајуће прегратке означене латинским бројевима и сваки овај 
преградак садржаваће посебне теме. Велики провинцијски магазини 
састоје се од неколико одељака, једнако тако ће се и овај наш издава-
ти (докле Бог дозволи) у деловима, а сваки део ће се састојати из не 
више од шест листова или табака. Кад нека тема не буде могла стати 
у једно поглавље неког дêла, ваља знати да ћемо на крају тог поглавља 
назначити да наставак те теме следи у наредном дêлу. Због тога је 
потребно да сваки читалац себи прибави следеће делове кад који 
изађе из штампе; кад их буде имао шест у низу може их свих шест 
увезати у једне корице што ће бити један том, и тако увек докле год 
овај посао буде потрајао. На крају сваког шестог дêла ставићемо ре-
гистар свих помена вредних тема које су садржане у тих шест делова; 
нећемо пропустити да тамо такође исправимо и штампарске грешке, 
што нећемо моћи чинити у сваком дêлу због нашег дугог избивања 
из штампарије.

Довољно смо овде већ рекли како ћемо се трудити да сакупља-
мо само готова дела, па из тога ваља разумети да наши властити радо-
ви неће бити примећени у овом послу, јер нас није срамота да призна-
мо и исповедимо да ми нисмо у стању да то радимо. Наша је намера и 
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у томе да све сакупљене и објављене теме, и књижевне и некњижевне, 
свако може да разуме, ма каквог био звања и схватања. Такође, побри-
нућемо се и да оне радове који се покажу по изразима неразумљиви 
за неког српског читаоца, исправимо по српски. Истина је да ми ни 
сами у оваквом послу немамо потребну савршеност међутим, одва-
жујемо се са сваком смелошћу, надајући се да ће нам обзирни чита-
лац, кад разабере недостатак школа у српском народу, опростити 
наше погрешке, и да ће рад и напори осталих љубазних патриота, који 
у овоме имају више искуства, допунити наше недостатке. Због тога 
смо сада најпре сваког хтели осмелити да пише и преводи на свом 
језику, како ко може и зна, не обазирући се нимало на оне који због 
свог самољубља сакривају оно што знају, а налазе мане и негирају рад 
других. Нека свако има на уму ову пословицу:

На грешкама учимо.
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МИШЉЕЊЕ 

преосвећеног Теофана Прокоповича, архиепископа новгородског, 
на који начин и којим редом је потребно поучавати дете племенитог рода 

хришћанском правилу

Хтели смо да наш Магазин започнемо претпостављањем 
начина како је  могућно поучити дете истинском Богопознању и 
Богопоштовању, сматрајући да кад човек буде од младости поучен 
Бога истински и њему стварно, то јест тако, како Творцу треба, да 
служи, то ће он касније бити потпуно добар хришћанин, а када је он 
добар хришћанин биће и добар грађанин у друштву, који не може да 
ради друго осим онога што њему његово добро хришћанство, а за-
тим и дужност честитог човека налажу, из чега се рађа слава Божија, 
царски интерес, друштвена корист, а његовом дому цветајућа срећа 
или напредак. Што се у наслову говори о поучавању царског детета, 
исто се може рећи и о поучавању детета најпростијег рода, због тога 
што Бог не гледа на особу, већ свакоме хоће спасење, у чега утолико 
мање морамо сумњати уколико смо више уверени његовом речју.

Детету које се спрема за владање над народом или већ влада, 
духовна поука се састоји, по мом мишљењу, у следећим рамишљањи-
ма или тумачењима.

I  Приличи показати како постоји Бог да се некада, у слободном и 
ни у каквом људском суду који може постојати, не би у памети поткра-
ла ова безумна мисао: НЕМА БОГА. Ово се излаже следећим доказима:

1. Спознавањем видљивих ствари, небеских, земаљских, во-
дених, ваздушних, то јест самих сила и од њих изграђених светила  
небеских, земаљских блага, различитог дрвећа и биља, животиња и 
властитог стастава људског тела.

2. Спознавањем невидљивог, али удомљеног у људској души.
3. Спознавањем људске савести која се добрим делима радује, 

а лошима вређа, осећајући неку тајну силу која је свевидећи судија.
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4. Сведочењем народâ, свих и посвуда, који су у Божанство ве-
ровали и верују.

5. Од указивања на постанак овога света, које прикладно по-
казује на постанак многих земаља, што су открили уметници и на-
учници, и од настанка народних језикâ.

II  Када расуђујемо о видљивим и невидљивим стварима, јасно 
сазнајемо не само да постоји Бог, већ и да је он свемогућ, премудар, 
преблаг и праведан, без почетка, и без краја, нематеријалан, истински, 
и свевидећи, и који све премудро уређује.

III  Из тога се јавља оно што Бог тражи од свог разумног ство-
рења, човека, да га човек поштује и слави као творца и сведржитеља 
свега постојећег, да га човек такође поштује прославља на онај начин 
који пристоји таквом и толиком Богу, како га и колико створења која 
је створио спознавају, а нарочито би га човек поштовао и славио 
исповедањем снаге, премудрости, промисли и других његових бо-
жанских особина, такође и чињењем добрих дела која су по савести 
похвална, и одрицањем од злих дела која савест осуђује. И све би то 
човек радио не само да буде видљиво споља, већ и унутарњим духом, 
читавим срцем, целом душом, свим мислима.

IV Јер Бог јест преблаг и праведан, он воли и награђује до-
брочинства, а мрзи, осуђује и кажњава злодела. A многи људи пуни 
врлина нису награђени у овом животу, други пак у невољама преби-
вају до свога краја, док насупрот томе многи несавесни злотвори не 
само да нису кажњени, већ у сваком задовољству и  радости живе чак 
до своје смрти и због тога је јасно, и одавде се то види, да нам осим 
нашег овоземаљског живота преостаје и други живот, након смрти, 
када добри неће остати без награде, а зли неће избећи мучење. А ако 
други живот након смрти не би постојао, тада Бог не би био благи 
и праведни, остављајући добре без награде, а зле без казне, што је 
ужасно и помислити.

И у ова четири става закључује се БОГОСЛОВЉЕ названо 
ЈЕСТЕТСТВЕНО или натурално, и природно, будући да све ове ста-
вове човек може спознати и у њих се уверити својим природним 
разумом. Природно, пак, богословље изазива нас ка тражењу вишег 
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богословља откривеног од Бога које већма указује о Божијој сушти-
ни, и о његовој вољи, и о свему будућем, и о путу нашег спасења. 
Закључак је овај, пак, такав.

V Доликује прво представити неке такве злонамерности које 
се природним расуђивањем јасно разобличују као непристојне, чак 
и противне, онаквом Богу каквог и коликог познајемо од стварања, 
на пример: јерес антиномизма која одриче Божији закон као непри-
стојан; манихејска која верује у два принципа, добро и зло, и антро-
поморфна која безумно говори о Богу као да он има наше удове и 
органе, и тим ће се примерима показати, како то и сâмо природно 
богословље исказује, да је такво богопоштовање недолично и про-
тивно Богу и повод је за тражење истинског богопоштовања.

VI Након тога размотрићемо све начине Богопоштовања или 
законе који су на овом свету постојали и сада постоје осим хришћан-
ске вероисповести. То су пак следећи:

1. Паганско многобоштво које је постојало по целом свету до 
Христовог доласка, осим једино код Јевреја. Такво се и сада сусреће 
у неким деловима Индије, али већ не много.

2. Учење Курана мухамеданског које сада испуњава безбројне 
делове света.

3. Више него неразумно садашње јеврејско зловерје расејано 
међу многим народима.

Остали закони, уколико се такви још сусрећу, као на пример 
сибирски Татари и Лапонци, могу се прикључити паганском идоло-
поклонству, јер мада имају и другачије богове, различите од древних 
грчких богова, свеједно се подводе под исто схватање. О тангутском 
култу, којег се придржавају и Калмици, нисмо до сада могли приба-
вити  веродостојан извештај, а што је велика потреба да бисмо могли 
разобличити њихову заблуду и боље им показати истину хришћан-
ског просвећења.

Сва ова Богопоштовања или законе није тешко побити као 
лажне и Богу неприличне, расуђујући свако по истом – од препо-
знавања Божије силе, премудрости и другог у стварима.
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VII Након побијања оних неистинитих закона, потребно је 
схватити хришћанско учење из његових основних књига Старог и 
Новог завета на следећи начин.

1. Видети како наше Свето писмо говори о суштини, снази, пре-
мудрости, светости, благости, истини, вечности и свеприсутности, и 
о другим Божијим особинама и тада ће се показати како се у многим 
списима говори да хришћани не само да не износе о Богу ништа што 
би му не би доликовало већ да о Богу имају и веома узвишене про-
поведи, какве му и пристоје.

2. Гледајући како се у нашим књигама одређује прослављање 
Бога, показаће се да је Богу веома долично. Будући да наше књиге 
излажу како се Бог не задовољава само нашим спољашњим и теле-
сним клањањем већ треба и усрдно, унутарње, духовно као што је и 
сам Дух нематеријалан.

3. Гледајући како нам наше књиге одређују правила и заповести 
о чињењу благих дела и удаљавању од злих, са удивљењем ћемо виде-
ти колику нам светињу озакоњују наређујући да љубимо Бога целом 
душом, свом снагом, свим мислима, наређујући да љубимо ближњег 
као самог себе, не само не отимати од туђег већ и од својег давати 
оскудноме; не само благонаклоном пријатељу већ и нашим неприја-
тељима чинити добро, и не само делом не чинити зла већ то срцем 
уопште не хтети и не желети. Кад то тако сагледамо увидећемо јасно 
да је темељни спис хришћанског богословља стварна и сушта реч 
самога Бога. Јер никада нико од нехришћанских мудраца није тако 
долично и узвишено говорио, нити могао говорити, о Богу и његовом 
прослављању и о његовим озакоњеним доброчинствима према нама.

VIII Због тога је потребна добра и спасоносна радозналост и 
други докази који ће наше писмо засведочити као реч самога Бога, 
па се предлажу следећи.

1. Древност. Нико пак не може показати тако старог књигописца 
који би могао бити не само старији од Мојсија, већ и сувременик Мојсију.

2. Чудно је овога Писма сачување. Будући да нити удаља-
вањем делова јудејског рода од Бога, нити расејањем, пљачком, ни 
уништењем тога народа није ово Писмо пропало (како су пропале 



17

безбројне незнабожачке књиге) већ је још и на многе језике прево-
дима прешло и бескрајно се умножило по целом свету.

3. У паганским књигама су многи трагови који указују, како 
је све тачно, што су Мојсије, а затим и други аутори нашег Писма 
написали о стварању света, о лакомости првог човека, о свеопштем 
потопу, о дуговечним људима који су постојали пре потопа, о многим 
и различитим стварима и догађајима и о великим чудесима о којима 
се беседи у нашем Писму.

4. Дивна је међусобна зависност старозаветних књига, такође и 
сагласност новозаветних са старозаветнима. Зар не би било дивно да је 
један писац писао све оне књиге (мада је то ретко и у људском писању 
да је један аутор сâм са собом увек сагласан), али писали су их многи, 
и нису их писали дијалектичким редом и начином, већ како их је неки 
повод позвао к томе, о суштеству и Божијим својствима, о доласку 
Месије, о његовом уређењу нашег спасења, о Божијој вољи и запове-
стима, и тако даље, и тако даље, чему се није могуће довољно надивити.

5. Јавно и славно испуњење пророчанстава. На пример, проро-
чанства патријарха Јакова о царству које ће бити у Јудином племе-
ну и о трајању тога царства до доласка Месије, и оно пророчанство 
Данилово о Христовом доласку и страдању и о одвајању старозаветног 
свештенства, и пророчанство самога Христа о разорењу Јерусалима и 
оно пророка Малахије и других најава о обраћењу незнабожаца Богу 
истинитом. И многи други списи у нашим основним књигама (који 
никада на једном месту нису били чувани, већ безбројно умножени) и 
тако се у стварности све проречено испунило чему цео свет не може а 
да не посведочи. Не може се никако сумњати да је ово постојеће Писмо 
реч самога Бога, јер ко осим јединог Бога може прорећи шта ће с неким 
човеком који се још није ни родио, или шта ће се неким народом дого-
дити након пет стотина година или након хиљаду и више.

6. Сасвим је чудна и по свему задивљујућа вишња моћ апо-
столске проповеди, како су то малобројни људи и то још немоћни, 
убоги и бедни, не силовитим оружјем нити лукавом реториком, већ 
једноставном проповеди за кратко време очарали за Христову веру 
безбројне народе, а ништа нису успели цареви који су се наредбама, 
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забранама и мучењем противили њиховом учењу, ни грчки филозо-
фи својим препреденим противречним списима. Апостоли су про-
поведали оно што је у Писму садржано. Јер, видљиво је да им је у 
њиховој проповеди помагала непобедива Божја сила па није могуће 
не признати да наше Писмо није Божија реч.

IX. И тако од природног богословља исправним трагом дошли смо 
до објављеног богословља, јер не треба не веровати (зар би неко намерно 
озлоједио своје срце) да ово Писмо није реч Божија, како се показало 
горе написаним доказивањем, и све то што је у овом спису садржано, чак 
и ако нашим природним умом не схватамо, морамо прихватити као от-
кривење које нам је дано од самог Бога. И скуп свих догмата, и заповести 
Божије које су укључене у Писмо зове се ОБЈАВЉЕНО БОГОСЛОВЉЕ. 
Ово богословље може се поделити на два дела: 1. Део о ономе што се 
верује 2. Део о ономе што се чини. Део о веровању износи догмате или 
учења о тајанственим Божијим откривењима, о тајни, на пример, Свете 
Тројице, о утеловљењу Сина Божијег, о ускрснућу мртвих и тако даље, 
и тако даље. А део о чињењу показује и изјашњава заповести Божије 
кратко изложене у Мојсијевих десет заповести које се на много места у 
Писму помињу, објашњавају и утврђују.

Уз оба, пак, та дêла приличи спомињати и различите бивше 
и садашње расколе и јереси, које постоје у хришћанству, које овај 
или онај догмат вере, ову или ону заповест Божијег закона кваре и 
које јереси није могуће раскринкати природним богословљем већ се 
морају раскринкати објављеним. Овде ће бити место и за црквена 
предања, такође и о саборима, и о поучним књигама, јер Јудеји при-
мају старозаветне књиге, а мухамеданци се не обазиру на већи део 
и старозаветних и новозаветних. Због тога, мада оба ова кривоверја 
треба снажно уништити природним богословљем (како је горе поме-
нуто под бројем VI.), треба још снажно и показати њихово безверје и 
јасно из светих списа доказивати наше целокупно истинско објавље-
но богословље, како је обећани Месија већ дошао, и  да он јест Бог и 
човек, и да ће судити живима и мртвима, и остало.

На овакав предложени начин, право хришћанско Богопоштовање, 
по мом мишљењу, није тешко детету показати и њега у томе учврстити.
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II

ОЧИНСКО

упутство сину
који хоће да се посвети војној служби.

Љубазни мој сине! Теби је најбоље познато да ја од твог најмлађег 
најранијег детињства нисам занемарио ништа што је могло допринети 
твом поштеном и твојој природи пристојном васпитању. Захваљујем се 
свемогућем Богу што ти је даровао такву наклоност и вољу за учење, 
који су се савршено подударали с мојом бригом и мојим намерама. Али 
није довољно што је тај посао започет с хвалом; треба га на исти начин 
и завршити. У то стање, у које ти себе усмераваш, мораш се највише 
бринути и владати на начин који би те могао узнести до жељене части.

Служећи дуго времена у војсци научио сам много тога што би 
и ти морао знати. Све ти то хоћу открити и показати да би у свакој 
ситуацији која ти се у будућности може догодити, могао поступати 
вешто и разумно. Узми ово као доказ моје очинске љубави према 
теби. Прихвати то у своје срце и из дужне захвалности према мени, 
као према твом родитељу, труди се да то све извршиш да бих и ја у 
томе могао препознати твоју синовљевску љубав и послушност пре-
ма мени. Због тога ти кажем, СИНЕ МОЈ, да никада у војсци нећеш 
пронаћи своје шчастије1

* и нећеш напредовати до официра ако не 
будеш имао чврсту намеру и похвалну жељу да доспеш до највишег 
ранга и временом постанеш командујући генерал. Мораш на сваки 
начин имати такву племениту жељу, али се при томе мораш залага-
ти скромношћу, неугаслим напором, заслужним делима да будеш 
достојан такве части, без чега би било глупо пред другима узносити 
себе, а не радити оно што ти пред њима може дати предност.

1* Шчастије је реч словено-руска и на српском је то срећа. У овом ћемо делу 
употребљавати и једну и другу реч.
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Ради славног и часног остварења тог великог дела потребно 
је, сине мој, да за темељ поставиш страх и закон Божији. Они морају 
бити једини принцип твог успеха. Ако би, уместо тога, поводећи се 
за безбожнима, веровао како то није нужно за војно лице, мораш се 
пре свега уверити да без такве неопходне врлине ти не можеш бити 
истински храбар и частан човек. Војник се не сме стидети да показује 
своју савест и царска служба њему није сметња да буде хришћанин.

Приљежно се учи свим племићким вежбама без којих није мо-
гуће бити добар војник. Више од свега труди се да стекнеш довољно 
знања о војном поретку и обичајима. У многим случајевима они ти 
могу донети велику корист и учинити да те сви воле.

Тражи познанства с часним људима и искусним официрима. 
Често опхођење с њима ће веома доприносити твојој части и кори-
сти, јер се од њих мораш учити како се треба владати у војсци. Али 
да би и они тебе радо гледали постарај се да их учтивошћу, часним 
поступцима и умереношћу учиниш наклонима према себи. Увек имај 
велико поштовање према својим командирима. Према теби равнима 
буди пристојан, а према твојим потчињенима предусретљив и благ. 
Ово су, сине мој, начини којима можеш како више, тако и ниже људе 
придобити за љубав према теби. Никада не помисли да своје јуна-
штво покажеш на други начин, како против непријатеља отаџбине 
тако и против оних који се усуде да повреде твоју част. Чување и 
одбрана тога за тебе морају бити толико важни колико и сам живот.

Не мање од тога савесно извршавај твоју дужност према твојим 
генералима. Прати их свуда, кад распоређују страже, осматрају по-
ложаје, стање места (ситуацију), тесне пролазе и прелазе, или кад 
распоређују војску у борбени поредак и прилазе непријатељу или 
граду. Јер искусни генерал зна како треба употребити у своју корист 
сваки положај места, поље, гору, брежуљак (то јест брдо), лес (пјеско-
вита земља) и блато. Ту ћеш се најправилније научити генералској 
дужности и служби. Многи млади људи то омаловажавају на своју 
највећу штету и своје време радије проводе у забави и у луксузу него 
што би се користили овим начином за стицање части који предлажем.
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Немој ни помислити да би се требао стидети да се покажеш као 
послушан свом командиру, ко год он био. Пре свега извршавај исправ-
но све што ти буде у царево име заповеђено или забрањено, било то 
у војсци или гарнизону. Према таквим заповестима или наредбама 
показуј слепу послушност, марљиво се старај да знаш све наредбе и 
указе, да се у њиховом испуњавању не би спотакнуо, јер један преступ 
(фелер) у рату доводи до брзог губитка части и иза себе оставља штет-
ну успомену. Нека због тога војник никада не мисли да би у својим 
дужностима учинио нешто сувишно или да би био паметнији од свог 
командира. Такво погрешно мишљење довело је многе у крајњу не-
срећу и стајало их је поштења и живота. Међутим, ниједан потчињени 
није дужан извршавати оно у чему види очигледну супротност служби 
према цару и из чега може произаћи очевидна штета или где се треба 
уопште бојати издаје. Напослетку, када нешто не може избећи, он мора 
тражити писану заповест да би се у том случају могао оправдати.

Уколико ти остане слободног времена, како у походу, тако и 
у гарнизону, користи га марљиво за читање лепих књига. Ниједно 
провођење времена не може бити племенитије од тога. Јер читајући 
књиге због задовољства дознајеш све важне догађаје који су се десили 
у свету пре неколико стотина година, још ћеш добити изванредно 
познавање и о новијим временима и можеш све догађаје тако живо 
себи представити као да си сам тамо био. У њима ћеш наћи примере 
великих јунака и славних људи свих векова које си мораш узети за 
пример и тежити да задобијеш исту такву част коју су и они задобили 
својим славним делима.

У стара времена велики људи нису налазили другачије начине 
да победе непријатеља и у свету прославе своје име, осим марљивим 
читањем повести умрлих хероја  (јунака). Зар се Лукул није из књи-
га научио како да победи страшног непријатеља римске републике 
Митридата? Не узимајући за пример многе генерале који су из књига 
остварили за себе велику корист, представљам  ти само једнога, по-
којног херцога лоренског, најславнијег хероја наших времена, који је 
слободне сате који су му преостајали након његових важних послова 
увек користио за читање књига.
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Било би ми веома жалосно и тужно ако бих некада чуо да си 
ти, сине мој, упао у пијанство, луксуз, неуредност и испразан живот. 
Ове су страсти за младе људе најопасније и многи су због њих упро-
паштени. Због тога се клони таквих друштава која те могу довести 
у овакве опасности и лишити те поштења, доброг имена, здравља и 
среће, а поврх свега тога на тебе навући Божију казну на неко време 
или вечито. 

Не мање од тога, љубазни мој сине, следи савет премудрости: 
мало говори, а више слушај. Ради тога у друштвима не говори много, 
кад почнеш говорити гледај право време, а то пак што хоћеш казати 
да би било лепо. Са стрпљењем и пажњом слушај кад други говори о 
каквој ствари која може послужити твојој поуци и чувај се да се не 
покажеш грубим и ћудљивим. Од таквих људи данас беже и сматрају 
их опасним у друштвима, јер они увек хоће да све најбоље знају. Они 
својим својеглавим поступцима навлаче на себе омразу, то јест свако 
их мрзи. Пази да увек говориш истину и нека нико од тебе не чује 
хвалисање и неистину. Часни људи се гнушају лажљиваца. Не говори 
много о твом пореклу нити о властитим пословима, већ буди уверен 
да природа или порекло унижавају онога који се не брине да их уз-
виси својим заслугама и врлинама. Ко хвали дела својих предака тај 
их још више срамоти ако их не следи.

На заборављај, сине мој, да се у сваком послу и према свима 
показујеш као праведан и частан, и чувај се да никога, макар он био и 
најнезнатнији, не увредиш или да некоме учиниш насиље. На маршу, 
а још више у гарнизону, не угњетавај и не вређај домаћине код којих 
будеш становао, да они не би били принуђени да се на тебе туже твојим 
командирима. То захтева сâмо достојанство официра и племенитог 
човека. Такви су поступци својствени неваљалим људима који кроз 
бестидност, изгреде и разбојништво исказују читаво своје јунаштво.

Будући да ћеш ускоро бити официр, испуњавај своју дужност 
с највећом марљивошћу и ревношћу и о својој компанији или ре-
гименти води сваку могућу бригу. Ни случајно се немој дрзнути ре-
довима (тј. обичним војницима) умањити или задржати нешто од 
дане им плате, већ напротив, гледај да би им оно што им припада 
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било исправно издано и да мундир, оружје и друга њихова војничка 
опрема увек буде чиста и исправна. 

Посебно се брини о болеснима и рањенима и не жали ништа 
што можеш допринети за њихово излечење. Због хришћанске љубави 
која те обавезује да према могућностима помажеш тим бедним љу-
дима то тражи и сама праведност. Јер било би несавесно да они, који 
не штеде своје тело и живот ради твоје заштите и твог пробитка, у 
њиховом бедном стању не би могли имати код тебе прибежиште и 
од тебе се надати утеси и помоћи. Таквим покровитељским поступ-
ком ће се и најдивљије и најнеукротивије војничко срце с љубављу 
окренути теби, да се и не помиње да од обичних војника зависи сва 
чврстина војске.

Не живи, сине мој, у испразности и беспослици, како то већина 
младих људи чини. Војни човек треба увек бити у племенитом по-
крету (motio). Више од свега чувај се да се не одаш пијанству. Частан 
човек не може упасти у порок који би био нечаснији и штетнији од 
пијанства.  Посебно је пијанство опасно за војника, који због тога 
може постати неспособан за испуњавање своје дужности како је про-
писано. Због тога мало таквих људи налази своју срећу у војсци. Чак 
и они који су знатног порекла овом страшћу навлаче на себе презир 
и остају без унапређења (тј. без промоције).

Постоји и друга опасна страст од које безбројни многи људи 
пропадају, а то су заводљиви и погубни односи са бесрамним женама 
које своје љубимце и љубавнике обично бацају у најдубљу пропаст 
сваке несреће. Колико много видимо сваког дана таквих који због 
развратног живота остају без свог имања и доводе се у најбедније 
стање и који с губитком своје части доводе себе у крајњи презир од 
оних којима је познат њихов положај. И још поврх тога, праведном

Божијом казном заражавају се најодвратнијим болестима па 
постају савим неспособни за службу и напредовање. 

Не картај се никад, осим само у часном друштво и то ради 
доколице. Поступај при том часно и праведно, јер ништа није тако 
рђаво и неваљало као варати у игри. Не стављај на карту све с чиме 
мораш издржавати компанију. Много пута сам видео официре крајње 
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несретне само из разлога јер нису умели да се уздрже од своје страсти 
према игри. Разуман човек не даје толико на краткотрајну забаву која 
му може проузроковати дуготрајно кајање и много штете. Не тежи да 
превазилазиш друге својом деликатном трпезом, честим гошћењем 
и сувишним слугама и коњима. Потребно је да би све било у реду и 
у складу с твојим чином, само умерено и у гледајући на твој иметак. 
Јер велика је будалаштина трошити више него што се има прихода. 
Другови који су ти дошли за стол неће од тебе отићи док год се из 
твоје кухиње буде пушило, али кад то прође нећеш видети више ни 
једнога, а неки ће ти се можда и ругати што си се упустио у такве 
трошкове а да се ниси добро пребројао.

Брини се да увек имаш новца за трошак, јер ти се лако може 
догодити несрећа, нарочито у војсци, и тада ће ти ова опрезност пру-
жити велику помоћ. У рату човек сваког часа може остати без свега 
што има. Зато ти саветујем да имаш мало али добрих слугу, јер част 
господара не састоји се у множини слугу, већ да су они лепо научени 
и сваки своју дужност уредно обавља. Не буди налик на кицоше који 
мисле да се њихова природа тиме унижава ако немају одостраг на 
кочији онолико слугу колико се обично води. Тим се путем не долази 
до високих положаја. Томе морају одговарати врлине и поступци. 
Не играј се штапом или рукама, то је забава која пристоји само деци. 
Пред сваким се показуј као учтив и смеран. Уздржавај се од сваке 
шале да не би неког речју, погледом или делом увредио. Често сам 
гледао како су из таквих непристојности произлазиле жестоке заваде 
и нису само обични људи, већ и принчеви, претрпели велике несреће, 
а неки су остали и без живота. 

Не узимај зајам осим у крајњој нужди и исплати га што брже 
можеш. Кад си ти у стању да другима посудиш новац, чини то тако да 
нико не зна, јер није се праведно тиме хвалити и захвалност која би ти 
припадала таквим ће поступком бити веома умањена. Великодушна 
срца одмах заборављају кад учине какво доброчинство и ово ће 
пријати ономе који тиме бива обрадован.

Не погази никад своје обећање и задану реч држи чврсто, чак 
и непријатељима. Посебно војник никада не сме одступити од своје 
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речи. Труди се увек да заслужиш за себе пријатељство и поштовање 
часних људи и обавезуј их у томе својом врлином и достојанством.

Када си учинио храбро или похвално дело или уопште не гово-
ри о томе или говори умерено и препусти другима да те хвале. Знао 
сам многе генерале који су прећуткујући своја велика дела досегли 
толико поштовање колико и својим постигнутим победама. Томе је 
узрок добро мишљење које сви људи о себи имају. Њихова самољу-
бивост не допушта им стрпљиво слушати похвале других људи, по-
себно кад неко сам о себи говори и приписује себи сву почаст. Они 
себи замишљају да им се тиме чини неки тајни прекор због њихових 
сопствених лоших поступака.

Ако се догоди да због неког посла будеш послан у страно цар-
ство, немој кудити тамошње обичаје и наваде и где је потребно, па 
и силом, показуј се њима у свему раван, јер је много разумније да ти 
следиш обичаје целе земље него да се цео град или земља прилагоде 
твојој ћуди. Само ће будале тако поступати, али их због њиховог 
паметовања и не трпе у друштвима. 

Кад ступиш у непријатељску земљу не чини у њој све оно раза-
рање које би могао, осим ако за то не будеш имао прецизну заповест. 
Официр који се налази под командом увек је пред тешким изазовом 
кад се сам од себе одважује у непријатељској земљи палити и раза-
рати. Чини, тим пре, непријатељима толико добрих дела колико ти 
допушта царска служба.  Таквим племенитим поступком нећеш само 
постићи да те воле, већ ћеш, штедећи њих, сачувати и своје властите 
војнике.

У своје време имали смо многе примере да је цела армија због 
брзог пустошења непријатељских земаља сама западала у крајњу 
нужду. 

Осим свега молим те, сине мој, не употребљавај Божијега име-
на, осим за његову хвалу и прославу. У Старом завету никоме, осим 
првосвештенику, није било допуштено да изговара ово велико име, 
а садашњи хришћани га чак и у доконим случајевима на зло користе, 
не схватајући да од таквог за душу погубног греха немају ни најмање 
привремене користи, него чак на себе навлаче вечито проклетство и 
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мучење. Свето писмо говори: „Човек који се много заклиње испуњен 
је безакоњем и не одступа рана од дома његова“.

Не задовољавај се тиме, сине мој, да ово велико и свето име 
једино ти поштујеш. Побрини се да се и други поведу за твојим при-
мером до једнаке понизности. Многи војници мисле да их не поштују 
као храбре ако се не буду заклињали, али самим тим они од себе од-
гоне сваку срећу и благослов. Према закону и служби Божијој буди 
увек  пун поштивања. Замишљај непрестано себи Божију присутност 
и не само при народним скуповима већ свуда, где год био. Чувај се 
да не би у цркви било каквим непристојним постпуцима привлачио 
очи других људи на себе. Јер у храму Божијем мора се само молити. 
Мисли најприје на Божије величанство пред којим трепере небо и 
земља и што стојиш пред лицем свога Створитеља који, како твоје, 
тако и свих створења, живот и срећу има у својим свемогућим рука-
ма и добра дела награђује, а зла кажњава.  Такво замишљање увек ће 
те држати у твојој дужности, изазваће у теби смирење и понизност 
према твоме Створитељу и кроз то се можеш чврсто надати сваком 
благослову у чему ти срдачно желим милосрђа Божијег.

Прими од мене, љубазни мој сине, ове очинске упуте. Предност 
твога порекла нимало не поштујем ако ти са синовљевским послу-
шањем свему овоме не будеш следио. Веруј ми да је племенитост без 
врлине само једна сенка и ствар без суштине (тј. која се не састоји од 
ничега). Због тога тим више љуби врлину, нека она буде душа свих 
твојих поступака. Њоме ти можеш потпомагати своју част и своју 
срећу и закратко и вечно. Збогом.
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ПИСМО

о важности жена.

То јест, колико стоји жена.

Мој господине,

У једном доконом друштву било је речено да жене стоје 
мање од ничега (или од ништа). Било је много разговора о oвој теми, 
али се нису завршили. Жеља је какво би се мишљење могло извући 
и дати о томе али и о другом. Онај који ово писмо пише, моли за 
опроштење и остаје с пуним поштовањем заиста искрени слуга.
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IV

ОДГОВОР

на писмо о важности жена.

Не знам да ли се тражи да на ову тему одговорим као фило-
соф или као песник. Ако одговор треба да буде философски, онда 
она изјава не само да је лажна и сасвим неистинита, већ и више од 
тога, веома супротна општем мишљењу. Закључујући философски, 
уз НИШТА се не може ништа додати што би могло бити мање од 
тога. Дакле, жена или мора бити једнака томе НИШТА или стајати 
нешто више. Да је она једнака ономе НИШТА, закључак је који није 
ништа мање гнусан од првог зато што изједначава биће с небићем, 
због чега траје непрекидна метафизичка расправа. Ако се још и неће 
у жени видети друго, осим једно биће, она због тога стоји више од 
НИШТА. Сироте жене! Како их неки хоће подвући под презир, да би 
их поставили на мерило немогућности и одатле већ превели у мање 
од НИШТА. Ако због доличности теме треба одговор песника, ево га 
дакле, без много премишљања, у следећем сонету којег хоћу поднети 
свим женама, да не узму за зло, будући да сам уверен да људима неће 
бити противно, јер ће им показати да жене нису мање од ништа, него 
су пак онакве да их је тим више потребно признавати као нешто што 
људском роду може бити и штетно и корисно.
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СОНЕТ

Жене су мање од ништа! Свако може видети
 да од многих већ људи жена јест поштована.
 Сам је Херкул за љубав женску хтео прести.
 Славна Троја због жене је била разорена.

Сама се Семирамида краљевима ругала.
 За Дидоном је Картага у жалост пала;
 Клеопатра међу свима постала је славна,
 Аспазију је сам Сократ у науци слушао.

Зашто хуле на жене? и ко нема од њих
 Живот на свету овом или се некад није заклињао
 Да би и сам живот свој за њих жртвовао?

Ако оне јесу НИШТА, како сад говоре,
 Онај рођен од жене, или њу обожава,
 Или мора бити једнак, или гори од ње.
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V

ПИСМО

Ахмета, сина Солиманова младоме Алији, сину Ибрахимовом.

Ахмет, син Солиманов, жели младоме Алији, сину Ибрахимову, 
нека увек себе сматра срећним. То је највећа срећа којом се смртник 
може наслађивати и нико не може себе сматрати срећним ако нема 
чисту савест.

 Пријатељство је сјединило наша срца нераскидивим оковима, 
Алија! Али мало је срца која су створена за пријатељство. Радуј се што си 
достојан да будеш пријатељ. Мој живот наликује сада на зимске дане, они 
су мрачни и своју последњу светлост претварају у вечиту ноћ. У свом 
животу ја ти могу бити мало користан, али након смрти ће ти сећање 
на мене још увек бити корисно и пријатно. Много сам претрпио, дуго 
времена био сам роб код неверника, али захваљујући том ропству ово 
моје срце, које би можда у срећи пало у пороке, постало је пуно врлина.

Ако те срећа наводи да заборављаш на врлину, о Алија, нека те 
небо несрећом опомене! То је жеља твог пријатеља.

Прими ово писмо као знак мога пријатељства, ти још ниси био 
довољно несрећан да би тачно и потпуно познавао свет. Веруј ми да 
ти о свему намеравам писати истину, али не веруј томе да сам је ја 
увек нашао. Човек сам, дакле, склон сам варати самог себе.

Будале не знају разлику између псовке и похвале. Немој ме 
сматрати за варалицу.

Разуман човек сматра пристојну девојку лепом. Али онај, који 
хоће да га сматрају за разумног, кад је невесео и срдит и говори о њој 
да није лепа, не може ганути ни једну осећајну душу. Насупрот томе, 
њу пријатељ упоређује с небеским звездама, претпоставља је рајским 
лепотицама чија је лепота непролазна. Управо на такав начин разу-
ман човек посматра лепоту и пороке писма и тај који у томе хоће да 
буде разуман види само пороке, а будала виче карамат, карамат, чудо, 
чудо! Или говори: баци га у ватру.
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Пошто сам био међу неверницима приметио сам овај порок 
код многих који су себе сматрали разумнима. Уздизати то или пори-
цати, колико год да је изузетно, увек је знак малодушности.

Изузетност ни у чему није добра, чак ни у самој врлини. Врлина 
с којом се претерује убрзо престаје бити врлина. Храброст постаје 
безобзирност, дарежљивост расипништво, обазривост колебљивост, 
милосрђе снисходљивост*. 

Има таквих чудних људи код којих и сама врлина постаје помама.
Послушај доживљаје младог Селима, који ће јасно протумачи-

ти све ово што сам говорио.
Селим је био весео младић који је поправио своје срце учењем 

Мухамедовим. Али шта вреди добро срце када њиме владају страсти 
и нема довољно снаге да победи те страсти.

Будући да је био изузетно богат  Селим је неверном Осману, 
ни по чему подесном слуги, поверио цео свој дом. Осман је својим 
неверством довео свог господара у крајње сиромаштво. Мухамед, 
који је тада још био жив, наредио је затворити Османа у тамницу, а 
Селимово сиромаштво наградио је безмерним богатством. Селим је 
одлазио Осману у тамницу и налазио га у прегорким сузама које су 
га тако тронуле да је, ослободивши преступника из тамнице, опет 
начинио управитељем свога богатства.

Селим је веома волео младу Фатиму, која је и њега волела више 
него свој живот па је Селим, видећи њену горљивост према себи 
сматрао себе најсрећнијим човеком на свету. Стари Омар, будући 
да му је био пријатељ, учинио му је неколике услуге. Догодило се да 
га је Селим у једном тренутку довео код своје прекрасне Фатиме. 
Глупи старац није се могао одупрети љубавној страсти, заљубио се у 
Фатиму и трудио се да је ласкавим наговорима наведе да буде неверна 
Селиму. Омарова кћи, која се звала Цулма, дознала је за очеву љубав, 
а она је такође волела Селима, али не због његовог благородног срца, 
већ ради његовог богатства. Смисливши лукавство због потпомагања 
Омарове намере, саветовала га је да се неколико дана претвара да је 
болестан. Отрчала је у Селимов дом као опседнута, рашчупавши косе. 

*  das Nachsehen, Verzärtelung 
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Знала је његово добро срце, а при том је знала и како је њега могуће 
лако тронути.*Дотрчавши до њега пала му је пред ноге. Мој отац, мој 
отац умире, викала је у сузама. Селим ју је запрепаштен подигао, а 
лукава Цулма му је с извештаченом слабошћу рекла да Омар умире 
од љубави за Фатимом. 

Ниједно добро срце не би било толико погођено као овог тре-
на. Селим је био тронут. Љубав неупоредиве Фатиме, пријатељство 
према Омару и сузе Цулмине узбудиле су у његовом срцу велику 
сметеност коју све његове врлине нису биле у стању смирити. Алија, 
чему би се твој срце приклонило, када би ти био Селим?

Селим се одлучио одрећи своје највеће среће да би свог прија-
теља учинио сретним. Своје намере открио је Фатими кратким, 
али многим сузама натопљеним редовима. Цулма га је наговори-
ла да побегне из Медине да не би био ганут гледајући прекрасну 
Фатиму. Истовремено му је изјавила љубав успламтелим начином. 
Извештачене сузе, очајање, несвестица**, све је било употребљено 
ради помоћи не би ли тронула непорочног Селима. Селим није во-
лео Цулму, не обазирући се на то што је љубав коју је учинила свом 
оцу говорила њој у прилог у његовом срцу. Жртвовао је Фатимино 
пријатељство намеравајући да самог себе жртвује сажаљењу које је 
имао према Цулми. Честити Селим намислио је узети Цулму за своју 
жену. Пошао је с њом из Медине, а Омар је с огромном радошћу от-
печатио писмо у којем је писало о његовом одласку.

Фатима је пала на земљу и очи, из којих је текла река суза, уздигла 
према небу. Њена жалост  исказивала се кроз изузетну узнемиреност. 
Шта све није радила? И шта све није говорила? Омар се сто пута покајао 
и проклињао своју лукавост видећи Фатиму у тако жалосном стању.

На чега све изузетна страст не може навести људска срца! 
Несрећна Фатимо! Ти узалуд уздишеш, Селим те више не чује. Он од-
лази, одлази с неверном Цулмом. Тиранине, ти се кријеш под маском 
врлине, викала је сузна Фатима, о љути тиранине! Нигде се нећеш са-
крити да те небо својим гневом не казни као неверника. Бежи с мојих 

*  rühren
**   das Nachsehen, Verzärtelung
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очију, али из мог сећања никада нећеш изаћи. То ће увек бити сметња 
твоме весељу. Мој тужни поглед с плачним уздисањем и мучењем 
замишљаћеш пред собом сваког трена. Сваки звук који буде улазио у 
твоје уши сматраћеш за уздах умируће Фатиме. Изрекавши ове речи 
забола је у очајању у своје груди врло оштар ханџар*** и пала мртва 
на руке својих робиња, а њезина крв, која је текла из ране, попрскала 
је скамењеног Омара.

Тако се претвара у прах ваљда само процветала ружа откинута 
немилосрдном руком. Губи своју лепоту. Више није украс пролећа, 
није радост зелених гајева*. Ни једна љупка девојка не задивљује се 
више њеним грациозним латицама, а цвеће које се налази око ње 
изледа жалосно.

Тако је умирућа Фатима, у смрти још, усахла. Спокојним погле-
дом гледала је своју невину крв која јој је текла из груди. Почела је 
слабити и њене жиле су се стале хладити, тако да је једва могла Омару 
изговорити ове речи: Иди тиранине к њему, реци Селиму да умирем, 
да ме је он предао смрти, и да му ја опраштам. Реци му... и овде су се 
прекинуле њене речи и смртна јој слабост није више допустила да 
говори. Омар се безумно бацио према умирућој Фатими. Он је био 
узрок њезине смрти и сам себе је казнио тако да је онај исти ханџар 
забио у своје срце.

Селим, који је био у крајњем очају и жалости, ишао је с лукавом 
Цулмом око Меке. Али није прошло ни пола дана од његовог одласка 
из Медине, кад је у даљини угледао свог слугу Гацула који му је викао 
да се врати натраг. 

Задрхтао је. Гацул му је јавио да је неверни Осман с целим ње-
говим богатством побегао арапским разбојницима. Гацул је уплакан 
молио Селима да се врати да би нешто могао сачувати на што се Селим 
и вратио. Цулма га је већ почела гледати немило. Губитком свога богат-
ства изгубио је он у њеним очима све што је најлепше код себе имао. 
С каквим је само ужасом Селим тада био запрепаштен зачувши код 
Фатиминих врата продорне вапаје и плач. Пожурио је тамо и видећи 
Фатиму, и Омара који је лежао поред ње, пао поред њих онесвештен.

***  rühren
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Насупрот томе, Цулма је гунђала на небо и на Селима. Била је 
толико немилосрдна да га је оставила у томе стању. Узела је себи све 
што се од богатства нашло код њега и, поткупивши неколико његових 
робова, побегла не жалећи нимало несрећног Селима, поред којег 
није остао нико осим верног Гацула.

Имам који је изненада наишао, преузео је на себе да сахрани 
Фатиму. Гацул се, међутим, нашао крај свог господара који је био као 
мртав. Несрећник је отворио очи али је изгледао као да је остао без 
ума. Десила му се опасна болест. Тренутке у којима је био свестан 
проводио је у сузама и очајању. Како је био у беди, остао је напослетку 
без вида. То му је била последња срећа без које је такође остао. Ако 
би се од болести и исцелио, није било помоћи за слепило и ниједан 
се лекар није хтео подузети да га лечи, због тога што Селимова беда 
није била у стању платити за њихов труд. Мало би се нашло таквих 
људи који би имали честитости, не очекујући награду, некоме учи-
нити доброчинство. Гацул је био племенит, остао је уз свог господара 
и водио га је слепог у целој његовој несрећи. Селим, којег су већ сви 
његови другови и пријатељи оставили и предали забораву, био је 
принуђен да лута по свету. Каква сурова животна судбина за такво 
срце какво је било Селимово. Колико је само често молио Гацула да 
га остави или да га ослободио од таквог мучења.

Гацул је тражио све начине да  га утеши. Ниједно срце у Медини 
није било дотакнуто сажаљењем према њиховом честитом суграђа-
нину. Позната чудовишта или будале загосподарили су кућом и 
хвалили се још нарочитом дарежљивошћу када би наредили да се 
Селиму, који би стајао на прагу, да само мало воде и корица хлеба. 
Гацул је одвео свог господара из Медине. Неко време су се посвуда 
скитали док нису дошли до раскошних палата у којима боравити, 
чинило се тада, значи обитавати у срећи и радости. Палате су биле 
украшене мноштвом упаљених светиљки, миомирисни дим тамја-
на помешан са слатким прохлађеним мирисом испуњавао је ваздух. 
Око ових палата разлегао се жамор свечаних узвика житеља који су 
унутра обитавали. Каква срећа! повикао је Селим, како су весела сва 
друга створења осим мене! Ја, и само ја, осуђен сам на вечиту таму. 
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Моје срце је тако тамно као и моје очи и никаква радост не може про-
никнути у њега. То рекавши пао је од немоћи и глади на вратима ових 
палата. Гацул је пошао онамо да би му набавио хране. Зачувши човека 
који је изашао из оних палата, слепи Селим је запитао ко је господар 
тога дома и шта је узрок таквом весељу. Упитани је био роб који му је 
одговорио веома грубо, да су те палате Османа, арапског заповедника, 
и да ово весеље долази због  Османовог венчања с Цулмом, кћерком 
Омаровом. Отишавши, роб је оставио несрећног Селима у тужном 
размишљању. Тако ето живи Осман, говорио је, срећно и весело, а 
Селим лежи без снаге и полумртав на прагу свога роба! Ах вечно 
Биће, зар је то награда коју си смртниц има обећао за њихова добра 
дела? Шта је мене учинило несрећним него моје доброчинство? Да 
нисам с Османом добро поступио он би као роб лежао на мом прагу 
а ја бих се у својим палатама наслађивао својим успехом. Да се нисам 
одазвао Цулминој молби не бих био слеп и моје би очи још гледале 
Фатиму. Ах врлино, каква си ти то! Смртници морају с тобом бити 
срећни, а мене си начинила најнесрећнијим на свету.

Овде је одједном ужасном буком било пресечено његово туго-
вање тако да је помислио да чује велики број наоружаних. На концу је 
зачуо глас који се пробијао у његово срце и у којем је осетио нешто не-
земаљско. Несрећни Селиме, говорио је тај глас, престани се жалити на 
небо. Ти си сам себе довео у несрећу. Врлина без опрезности* и оштро-
умности није потпуна, савршена. Твоје се погрешке могу опростити. 
Гиздава великодушна срца лако могу бити преварена. Али не гунђај на 
небо својом тужаљком и немој му тиме досађивати. Ти си сам узрок 
своје несреће. Неопрезна врлина често бива преварена. Ти би Осману 
могао опростити не поверавајући му два пута своје богатство. Зашто 
ниси помишљао да и сам мораш испуњавати своје дужности. Могао си 
Омару оставити Фатимино срце не бежећи од ње тако немилосрдно. 
Заборавио си да си био обавезан према љубави колико и према прија-
тељству и на тај би начин испунио обавезу према Фатими једнако као 
и према Омару. Твоје грешке биле су грешке неразумника. Врлина се 
може претворити у грешку када је посматраш само с једне стране.

*  Vorsichtigkeit
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Ко си ти? повикао је Селим. Ко си ти који ме својим гласом 
заносиш, својим речима ме учиш да спознам своју неправичност и 
својим доказима ме приводиш памети? Ко си и откуда си дошао? Ја 
сам анђео Уријел, одговорио је глас. Провиђење ме је послало да те 
осветим. Међутим, хоћу да те најпре поправим. Увиди своју криви-
цу и веруј једино у то да врлина никада никога не чини несрећним. 
Размисли о свом садашњем стању, размисли о радости оних људи 
који су изгубљени у пороцима. Радосни усклици које чујеш ускоро 
ће се променити. Тада је Селим зачуо нови крик који се мало по-
мало утишавао. Како пролази сан, настављао је даље глас, тако ће 
проћи и твоја несрећа. Покори се пред оцем свега суштества и спо-
којно очекуј оно што ти је предодређено. Препун удивљења Селим 
се сагнуо и пољубио земљу. Зачуо је ужасни јецај из палате. Песме 
су се претвориле у жалосни врисак. Зачуо је и Османов и Цулмин 
глас како моли за милост. Осудите их на смрт, слушао је како говори 
анђео Уријел, нека умру због својих злодела. Осман и Цулма јако су 
крикнули. Тронут сажаљењем Селим није више чуо њихов глас осим 
смртно стењање које је сматрао за њихов глас.

Следи ме, рекао је Уријел, и повео Селима за руку у палате. Ту га 
је почео храбрити: не бој се, говорио је, спреми се да угледаш нешто 
што сматраш немогућим. Буди срећан и захваљуј небесима. Селим 
је истовремено осетио да су му  очи намазане машћу. Због болести је 
на њима морао држати руке, сада их је спустио, али их је опет морао 
заклонити јер је светлост, коју тако дуго није видео, била страна ње-
говим очима. Селим је прогледао и првим је погледом уместо анђела 
Уријела угледао своју милу Фатиму живу, која је у својој првобитној 
лепоти, веселог изгледа, стајала пред њим и смејала се. 

Чинило му се као да то види у сну или у рају и није могао доћи 
к себи док Фатима није почела овако говорити: ја сам та Фатима, ах 
мили Селиме! Жива сам! Рекла сам ти да сам Уријел да бих те при-
премила за чудо које видиш. Имам који ме је требао сахранити видео 
је да моја душа није још потпуно напустила тело. Овај учењак био је 
искусан у медицини и спасио ме је од смрти. Он је исти онај од кога 
сам добила ову маст која је твојим очима опет даровала светлост. Он 
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ми је доказао моју заблуду и исцелио је моју душу заједно с телом. 
Пожурила сам свемогућем Мухамеду и испричала му нашу заједнич-
ку несрећу и злодело Османово и Цулмино. Због тога ми је дао ове 
војнике које си раније чуо а које сад видиш; његова је ревност казнила 
преступнике. Дуго сам те тражила. Хвала небесима, буди са мном 
срећан. Тако је говорила Фатима. Селим, који је у заносу пао пред 
њене ноге, добио је опет своје богатство, добио је у Фатими такво 
благо које превазилази сва друга богатства. Његов верни роб Гацул 
био је за то награђен, а Селим је постао најсрећнији човек у истом 
оном дану када је сматрао себе најнесрећнијим.

 Научи се сине Ибрахимов, научи се из Селимовог примера, да 
никаква ванредна ситуација не може бити коначна. Није ли сада пра-
вично саветовати смртницима да не буду претерано честити? Колико 
би они били блажени кад би само њихови греси били осредњи. На 
свету ништа није коначно: врлине често рађају пороке, а пороци че-
сто рађају врлине. То је управо ситуација у којој живимо. Да бисмо 
били потпуно испуњени врлинама, треба имати извесне мале пороке, 
а да би били потпуно порочни требају за то неке врлине. Ретке про-
тивречности људског срца! 

Хришћани сматрају себе паметнима. Понекад их није могуће 
надићи, они увек сматрају себе за честите, када у себи немају оне 
пороке који су неприлични њиховим годинама и темпераменту.

Седи старац сматра себе паметним зато што у плесу више не 
украшава своју главу ружама, зато што се не примамљује заводљи-
вошћу игре и јер се његов осећај већ заморио од живе забаве, што 
срећна младост понекад у својим начинима живота не осећа.

Млад човек за себе сматра да поступа паметно када своје благо 
не затвара у сандуке, зато што не хвали прошла времена и јер у себи 
нема тврдичлука и неповерења који су често примерени старости, а 
ту болест ни један младић не осећа.

Глупа будала сматра себе за разумног јер друге људе сматра 
за будале. Он се сматра честитим због тога што мале пороке види у 
таквим људима какав је и он сам и све то о себи мисли. Али небеса 
су га казнила тиме да себе никад не сматра срећним. Не познаје своју 
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срећу која од њега бежи, а затим себе назива најнесрећнијим човеком. 
Он, зацело, и јест такав.

Лакомислени, супротно томе, не обазирући се ни на шта, сма-
тра себе разумним, због тога што ни за шта није способан.

За будале, које се сматрају разумнима, и људе који су препуње-
ни пороцима, а казују да су пуни врлина, нема више наде. Они ће 
вечито остати будале и у пороцима.

Боравећи у граду који се зове Рим живео сам у кући код таквог 
човека који се сматрао пуним врлина због тога што један дан у недељи 
није јео меса. Приметио сам, међутим, да се скоро сваки дан опијао 
вином. Једном сам га видео ноћу с лествама на којима се пењао у собу 
свог комшије, кад је жена овога била сама код куће. До тада сам га веома 
поштовао. Али и неверник је достојан поштовања када он поступа по 
својој вери и покорава се законима које истински признаје. Несрећан 
је смртник који не следи заповести које сматра за истините. Онда је мој 
гнев почео расти и ја сам разобличавао хришћанину његове пороке. 
Али он је почео мене грдити називајући ме неверником, говорећи да 
су његови пороци били људски, да се он покорава својој цркви и не 
једе један дан у недељи меса, надајући се да ће досећи рај. А мени је 
говорио да ћу након смрти бити несрећан јер сваког дана једем месо.

Не смеј се овом глупаку, о Алија! Какав је он, такви су готово 
сви људи. Они мисле да ако имају само једну добру особину у себи, 
кад испуњавају само једну дужност, да су због тога већ ослобођени 
од испуњавања осталих.

Међу хришћанима сам видео много таквих људи који су се 
сматрали разумнима због тога што су умели да неправедно доказују 
за праведно лукаво сплетеним речима и те су се будале понекад на-
зивале мудрацима.

Код неверника се сматра за уобичајено да се један другоме 
подсмевају. Судија се подсмева лекару да је његова наука лажна и 
сујетна, а лекар то исто говори судији. Обојица су можда  у праву, 
али сваки мисли да је човек достојан значаја.

Они које је небо наградило талентима, кроз пријатне песме уз-
дижу врлину и подстичу младеж на слеђење примера ранијих хероја, 
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подсмевајући се скоро свим смртницима због тога што се они подсме-
вају будалама. А ови се подсмевају њиховим искуствима* називајући 
њихову вештину свађом. Не упадни у ову будалаштину. Алија! Свака 
је наука достојна своје хвале и свака је врлина достојна почасти.

Зар због тога треба искоренити љубичице јер не личе прекрас-
ним тулипанима и јер не надвисују осталу малу траву? Кад у њима 
већ мањка дивоте сјајних цветова, њихов је угодни мирис украс про-
лећа и радост младих девојака које их траже у расцветалим гајевима 
док их следе млади узбуђени поклоници.

Како би свет био несрећан када би сви имали исте склоности! 
Потребан је сваки човек и кад не би било будала какву би тада славу 
могли очекивати разумни људи? То гледају малобројни међу невер-
нима и сви говоре као да је свет зао због тога што су они незадовољни 
својим стањем и што сваки од њих жели бити значајан човек. Десило 
се да сам дошао код неког човека који себи присваја титулу мудраца. 
Како би сретан, говорио је он, био свет кад би га насељавали само 
мудраци. Сматрао сам га разумним јер су ми о њему много говорили. 
Изненада је код њега дошао други мудрац. Започели су расправу о 
важним питањима: колико би духова могло играти на врху игле и у 
томе су дошли до такве свађе да је на крају један другог зграбио за 
косу. Ја сам их раздвајао. Како то, викао сам, да два мудраца не могу 
један другог истрпити ни тренутка! Шта би било са светом потпуно 
насељеним мудрацима? Захваљујем провиђењу што је свет пун бу-
дала. Опет ти понављам, о Алија! Нема међу смртницима оних који 
су потпуно непотребни. Свако створење има своју нужност. Зашто, 
дакле, да будале такође немају своју нужност? Ствар је само у томе 
да их се уме лепо користити. Пилпај приповеда повест о проналаза-
чу ватре који је ударао два кремена, тада је изненада искра пала на 
суво лишће и тако је откривен овај изванредни елемент. Пун радости 
причао је он о овоме другим житељима који су се скитали по шумама 
јер су били бојажљиви и дивљи. Посматрачи су се око њега скупљали 
у гомилама и сви су се чудили сјају ватре. Један од њих хтео је од ра-
дости да загрли огањ и страшно се опекао. То му је било непријатно 

*  Versuch. Prob.
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и хтео је због тога да истуче проналазача. Шта радиш, говорио је 
овај? Ствар коју сам пронашао је најпотребнија, али ја нисам крив 
због тога што си ти с тим елементом поступио неопрезно. Дијамант 
лежи скривен у дубини земаљског недра и оданде га ваде у кори, а 
затим му помоћу умећа дају светлост и драгоценост. Човек који живи 
у њему непријатној околини, осуђен на посао за који није способан, 
и у најбољим околностима остаће жалостан и бескористан.

Тако се суши царски кедар када га пресаде у неплодну земљу. 
Он би висином додиривао небеса, задивљавао би путнике само кад 
би био у одговарајућој земљи. Ено, већ му се опушта лишће, побледе-
ло је и без снаге, и шумске нимфе се сажаљевају над његовом судби-
ном. Сваки човек има своје достојанство, само кад би случај то могао 
показати. Послушај што и се некада догодило с великим калифом 
Харуном-Ал-Рашидом.

Продужетак овог писма следиће у будућем другом наставку.
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VI

ПИСМО

цара Диоклецијана далмацијском народу.

Ми Валерије Диоклецијан
од богова изабрани цезар римски

и васељенски император.

Бладородном народу далмацијском и арбанашком милост и 
здравље. Будући да нам је позната ваша храброст и постојана вер-
ност, ваша славна вештина с оружјем у борби, која надилази сваки 
народ, што смо сами видели својим очима, и у што смо се, с друге 
стране, уверили сведочанством наших савладара, и не толико због 
наше отаџбине, колико због ваше храбрости и верности, дајем за ве-
чито вашем народу слободу да не буде никоме потчињен. Живећете 
у милости и слободи сваког наследника нашег царства. Ако би који 
примио веру Исуса Назарећанина тада би био лишен наше милости 
и свој живот изгубио би у мукама. Дано у великом граду Риму, десете 
године нашег непобедивог царевања, уз сведочанство мојих прељу-
базних другова Максимијана Херкулија и Максимијана Галерија 
и Константина Хлора, у години од оснивања Рима 1050, уз помоћ 
великих богова наших. На дан Јупитера Херкула и велике богиње 
Артемиде; њиховом вољом Римско царство ћемо одржати и с њима 
ћемо наследити бесмртност.

                                                 м.п.             Валерије

Ово писмо је преведено са самог оригиналног писма које је на-
писано на латинском језику и налази се у најславнијој царско-краљев-
ској бечкој библиотеци.
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VII

ВРЛИНЕ СМОКВЕ

Из Флоринове Економије

1. Печена или сирова смоква помешана с исто толико печеног лука 
и стуцана, кад се на било коју красту, повреду, оток и чир стави, одмах се 
то отечено место смањује, пробије и сав штетан садржај из ране извуче.

2. Коме се због болести зуба месо на зубима гноји, то узевши 
половину  печене или сирове смокве ставити на болно место од чега 
ће се болно место одмах смирити а гнојно месо отпасти.

3. Кога боле груди или тешко дише, или је веома влажан, тај треба 
неколико смокава у такозвани розолин или у обичну ракију намочити и 
сваког јутра јести по две смокве. Чисти груди и извлачи влажност.

4. Ко је од природе склон болести каменца може сваког јутра 
појести по три смокве посуте бибером. Од тога ће се камен разбити 
и с урином изаћи.

5. Ако деца имају богиње смокве се могу скувати у фенхеловој 
или гуларној води и дати деци да пију од чега ће све богиње проћи.

6. Печене смокве ће женама у порођајним трудовима помоћи 
да се брже ослободе.

7. Коме се разболи јетра може кувати смокве са исопом и само 
течност од тога пити.

8. Ко има велики кашаљ нека стави у једну чинију или неку другу 
чврсту посуду смокве и на њих треба насути сахара (шећера) па допу-
нити јаком ракијом, запалити је и оставити да гори дотле док се сама не 
угаси, а затим спремити сок и ујутро и увече узимати по једну кашику.

9. Ко свако јутро буде јео две или три смокве посуте печеном сољу 
тај се не треба бојати каменца и лошег задаха. Само после тога треба 
нарочито појести за два до три пута на врх ножа већ поменуте печене 
соли што истерује камен из бешике и заостали урин и чисти сву слуз.

10. Пепео од смоквиног дрвета користан је за убој јер растерује 
згрушану крв. У таквом случају тaј пепео треба у било чему пити.



43

VIII

ЕПИГРАМИ

I

О ЖЕНИДБИ

Женити се у свету овоме,
Та срећа несравњива је с било чим;
Тим више ако су два срца у сагласју.
Када су једно с другим везани венцем страсним. 
Каква срећа стално заједно бити,
И без препрека се мазити и љубити.
Ко је у овом животу доживео такав сладак трен,
Тај је на земљи видео отварање небеса.
Али ако се женидба на то окрене
Да изгубиш своју вољу и срећу,
И обавезан да супружнику будеш слуга,
Каква је добит од губитка свог спокоја.
Жалостан за столом седиш,
Вечито се свађаш и увек си у сукобу.
Претвараш се, не волиш, тугујеш и ниси искрен,
Извана изгледати спокојан, а изнутра се мучити.
И сласт не спознавши окусити смртни отров,
Тад видећеш пред собом на земљи пакао.

II
Пребацујеш ми да ти нисам наклоњена.
Па реци, зар сам ја због тог пред тобом крива,
Да си се мимо воље моје у мене заљубио.
И говориш да си због тога без разума остао.
Разума ја код тебе нисам видела никада,
Како си раније био глуп, такав си остао и сада.
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III
Милон се на дуго времена раздвојио са женом,
Ал к њој се ради опроштаја још вратио.
У своме јаду није очекивала,
Да ће се он тако брзо опет вратити к њој,
Мада су јој три сата личила на недељу,
Од жалости је узела другог у постељу,
Тај се, видећи госта, пренеразио.
А жена је крикнула: што си се мужу запрепастио?
Буди господар својих страсти и владај собом,
Само сам телом с њим, душа моја је с тобом.

IV
Љубиш ти друге жено друге, то ми је јасно,
А мени си се клела да од мене немаш дражег.
Ти лажно говориш и само ме мамиш.
Жена му на то: или те вређам
и заклетву своју безочно газим,
зато што, волећи тебе, и друге још волим? 
Мој свете! Зар хоћеш да живим у ропству
Волим их, ал тебе ипак волим више.
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IX

ИЗВЕШТАЈИ

о ученим делима

У другим европским народима и друштвима издају се тако-
зване учене вести или журнали у којима се објављују извештаји о 
ученим делима, то јест о томе, шта се у којем друштву важно догодило 
што се односи на науку. Какви се где напори улажу у распростирање 
науке и какви се чине изуми који се тичу побољшања наука и умет-
ности или општег људског живота, а посебно какве где општекорисне 
књиге излазе на свет. Сличног извештаја од нас, из наших предела, 
нико не може тражити, због тога што се у српском народу ништа 
од тога још не налази. Имамо намеру у наш Магазин стављати само 
стране извештаје док се немилосрдност нашег друштва, које само 
кроз науку може имати почетак своје могуће среће, већ једном не 
одвоји и не почне се угледати на пример других сличних друштава, 
према чему имају изванредну природну способност, а потребних 
средстава, хвала Богу, нимало им не мањка. Истина, што се тиче ко-
рисних књига, има већ таквих Срба који би могли својим делима и 
лепим преводима чинити неку корист својој отаџбини. Али из ког 
се разлога такви од тога уздржавају, остављамо другима да нагађају 
и претпостављају. Да би међутим, могли колико-толико овај одељак 
нашег Магазина започети од Србије, можемо известити да су прошле 
године ради користи српске младежи штампане књижице под доле 
наведеним насловима:

НОВА СРПСКА АРИТМЕТИКА или једноставна упута у ра-
чун, прибрана из разних књига, објашњено новим примерима на 
најкраћи начин и издано за употребу српске младежи од Василија 
Дамјановића, у 8º, у Венецији 1767. Писац и издавач ове књиге је 
грађанин и сенатор слободне краљевске вароши Сомбора. Његова 
вештина у аритметичкој науци код нас је неупоредива, а пошто он 
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има не мању вештину у латинском, немачком, француском, италијан-
ском, грчком, влашком и мађарском језику, може се наше српско 
друштво надати да господин сенатор неће штедети труда да својој 
отаџбини да још друга корисна дела и преводе. То желимо посебно 
због обогаћења нашег Мазина, јер се чини да господин сенатор на 
крају предговора у гореспоменутој Аритметици исто то жели.

Љубитељи латинског језика, посебно они, који уче овај језик, 
одавно су желели да имају преведене на свој језик Ренијевог Доната 
и Целаријев Речник који садржи само главне речи, као и Лангијеве 
школске разговоре. Њихова жеља није непотребна због тога што су 
они у школама морали да пишу преводе тих књига, због чега нису 
само дангубили у науци, већ понекад због неисправног превода нису у 
овом језику могли да имају добар темељ. Све три те књиге су, на опште 
задовољство, не само преведене већ и штампане заједно под насловом:

 
ПРВИ ПОЈМОВИ ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА, то јест М. Јохана 

Ренија ДОНАТ и Христофора Целарија мањи речник с Лангијевим 
Школским разговорима. На корист и употребу српској младежи пре-
ведени и издани на славено-српском језику, у 8º, у Венецији 1767. 
Ко се трудио да ову више него корисну књигу наштампа и поднесе 
српској младежи, ми на тога указати не знамо, а на претпостављање 
се не може ослонити. Колико до нас стоји, можемо само рећи да је онај 
издавач учинио неупоредиву услугу српском друштву због чега му 
се, по свакој правди, мора захвалити. Међу оним што издавач говори 
у предговору овој књизи, да је онај превод био урађен у император-
ској санктпетербуршкој академији наука, немамо никаквог разлога да 
противречимо, али би притом изволио господин издавач да нам због 
тога допусти изразити наше мишљење, то јест превод јесте управо 
санктпетербуршке академије или тамошњих учених људи, међутим 
није ова иста књига тобоже тамо преведена, тим пре што постоје 
у Петербургу и Москви и неколике латинске граматике с рускима 
и уз то Целаријев кратки латински речник који се иначе зове Liber 
Memorialis с руским и немачким преводом. Тако је Донат Ренијев 
преведен по наведеним граматикама, а Целаријев мањи речник из 
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наведеног речника. Ово наше мишљење произлази само из тога што 
у Русији, колико нам је познато из руских учених вести, нема књиге 
под таквим насловом. При свему томе превод ове књиге је изузетан, 
а марљивост издавача према својој отаџбини достојна је хвале. Нека 
нам Бог да више таквих! Али не би било некорисно када би се неко 
потрудио сабрати све славено-српске речи из Целаријевог тамошњег 
речника и по алфабету их распоредити и дати их наштампати и при-
ложити у ону књигу као регистар таквих српских речи.

Сличну корист садржи и друга издана књижица: ЛАТИНСКИ 
БУКВАР, који садржи основу учења и један кратки речник латинског 
језика, са славено-српским преводом, ради српске деце и свих који 
желе да уче латински језик издан у 8º 1766.

ПРВА ОБУКА онима који хоће да уче књиге славенским сло-
вима названа БУКВАР. С многим корисним и потребним упутама по 
којима је могуће у кратком времену дете потпуно обучити у читању 
не само црквених већ и грађанских слова славенског језика, упутити у 
истинито Богопознавање и Богопоштовање и довести до разумевања 
разних ствари потребних у грађанском животу. Први пут сада издан 
ради употребе српске младежи, у 8º.

Немали је број књига које дугачким насловом обећавају више 
него што у ствари то обећано садржавају. Али гореобјављени Буквар 
у потпуности  одговара своме наслову. Сматрамо да га је сувишно 
хвалити. Ако они који поучавају децу буду прецизно следили савете 
и правила која су изложена у томе Буквару, онда ће га сви, а посебно 
родитељи, сами похвалити и писцу ће бити вечито захвални. Шта је 
писца понукало на ово дело, не можемо поближе известити, осим 
преношења његовог властитог излагања које је он поставио на поче-
так, и које у себи садржи још неке нарочите савете или пак најновији 
начин за обучавања малолетне деце. Оно је овакво:

Управо искуство показује да српска деца која се поучавају чи-
тању славенских књига много времена губе на почетку тога и напо-
слетку их не баш превише изађе из школе који би могли без грешке пра-
вилно и добро читати. Разлог томе је што они већ у почетку немају 
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темељитих упутстава. Истина је да они користе московски мањи 
и кијевски велики буквар, али будући да су ти буквари направљени 
ради Руса, којима је изговарање славенских слова и речи природно, па 
и њихови учитељи су по знању за то способни док је, напротив, код 
Срба изговарање речи сасвим другачије, способних учитеља нема баш 
много, па ти буквари не доносе српској деци велику корист. Усрдност 
према отаџбини због тога је приморала да се садашњи буквар изда 
поново, с таквим правилима и примедбама по којима ће сваки учитељ 
деце, макар сам по себи и не био потпуно искусан, моћи за веома крат-
ко време без великог труда научити дете потпуно добром читању. 
Свако може бити уверен, што ће се и показати, да ако родитељи и 
учитељи буду по прописаним правилима поступали у учењу своје 
деце, неће бити друге потребе да се деца касније и из других књига 
кроз то дуго време уче читању, како је то до сада било. Јер ако они два 
или три пута прописаним начином проуче овај буквар биће спремни 
и способни да сваку штампану књигу читају правилно и брзо.

Није непознато колику корист има читање политичких, тј.  
светских књига које у себи садрже разне упуте мудрих људи о свему 
што је потребно за људски живот. Задовољиће, поврх тога, и љу-
битеље историје, географије колико је потребно и других корисних 
знања. Будући да се све такве књиге штампају сада грађанским сло-
вима, сви Срби нису сасвим припремљени за њихово познавање. Због 
тога је и о овом писму овде постављено упутство, да би, заједно с 
црквеним, српска деца била упућена и у ово, и на тај начин би могли 
бити способни да читају све политичке књиге.

У писању овог буквара праћени су најискуснији народи који воде 
бригу о успеху своје младежи у наукама.

Давање деци малог, а потом и великог буквара било би сувишно 
и због тога што ако је један недовољан и други ће бити од једнаке ко-
ристи, а садашњи буквар ће бити довољан деци дати све то сам по 
себи што се очекивало из она два и због тога није потребно унапред 
давати детету мали буквар из којег се оно не може научити правилном 
изговарању слова и срицању (у чему и јесте цела ствар). Ако би неко 
хтео да малу децу, најнежнијих година, упути у познавање слова, њему 
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би мали буквар још мање користио. Боље је урадити овако: направити 
онолико четворугаоних картица колико је у азбуци слова, на сваку кар-
тицу написати слово велико колико и картица и тако по две картице 
током дана давати детету да их има у рукама и показивати му да се, 
на пример, слово на овој картици зове А, на оној Б и др. Али показивање 
и именовање слова мора, међутим, бити по овом буквару. Имајући то-
ком дана у рукама те картице и њима се играјући, дете ће најлакше 
научити да распознаје слова. Само, при том је потребно често током 
дана тражити од њега сад једну сад другу картицу с именовањем слова 
на свакој, на пример, дај ми Б, дај ми А и др., и кроз то тражење оно ће 
само марљиво пазити на приказ тих слова, одржавати их у памћењу 
да их може по захтеву истог часа дати. Посебан би се резултат десио 
када би му родитељи за брзо показивање сваког слова обећали дати 
награду у вртним плодовима или нечем другом. Постоје примери из 
искуства да су на тај начин мала деца, која тек што су почела прого-
варати, кроз десет или петнаест дана научила азбуку.

Све је то у реду, али је потребно желети да би деци били по-
дарени такви родитељи и такви учитељи који су за то способни и 
који би такође при томе пазили на славу Божију, корист своје деце, а 
међу њима и целог друштва. Ове две ствари морају бити темељ целог 
васпитања, иначе је до намере немогуће доћи. Како код нас до сада 
није било таквог схватања, није зачудно што још ни један младић не 
зна оно што му је неопходно потребно, то јест, да би он могао бити 
добар хришћанин, добар економ, добар грађанин или, укратко, да зна 
оно што је дужан Богу, себи и ближњему, а затим и целом друштву. 
Такво васпитање и обучавање деце најбоље би се проводило кад би 
прваци друштва или старешине једног места о томе водили бригу, 
а затим до крајње мере надзирали школе, али ово ће заувек остати 
на самој узалудној жељи. Међу осталим, у другом поглављу, у првој 
примедби, говори господин писац да је он у стварању слогова следио 
латински и петербуршки буквар што је добро, али се ми надамо да 
се ни један разумни патриот не би противио кад би господин писац 
томе додао и ово, да је он (колико смо по донетом могли приметити) у 
прва четири поглавља већим делом следио немачки буквар, штампан 
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у Бечу. Или да не помиње ни прво ни друго. Довољно је што то дело 
садржи очигледну корист.

Штампарске грешке нашли смо у оном буквару на четири места, 
која овде наводимо да би учитељи и други могли исправити. На стра-
ници 53, у реду 19, штампано је Проковича, исправи Прокоповича; на 
стр. 70, у реду 10, стоји грех, а ти поправи у греси; на стр. 71, у реду 13, 
штампано је грегова, поправи у грехова; на стр. 94, у члану 15, стоји 
круфиршество, поправи курфиршество.

Какву је бригу имао вечите памети достојни преосвећени 
епископ бачки Висарион Павловић о поправљању свога клира, међу 
другим његовим установама,  показује предговор књизи која је, ради 
целог српског свештенства, штампана под насловом

 
ЕПИТОМ или Кратка објашњења о светом храму, одеждама, 

божанственој литургији која се у служи у њему и њеном окружењу, 
кроз кратка питања и одговоре, за употребу свештенослужитељима 
католичанске источне православне цркве. Благословом преосвећеног 
г. Висариона Павловића, православног епископа бачког, сегединског 
и јегарског, састављен Христове 1741. године.

Они који маре да буду добри хришћани увек су желели да имају 
такву, укратко састављену, књигу из које би могли упућивати себе 
и своје домаће у истинско Богопознавање и хришћанске дужности. 
Због таквих је штампана књижица под следећим насловом:

КРАТКА ОБЈАШЊЕЊА. I. О Богу, шта је, какав је и колики је 
наш Бог. II. О Божјем промислу, какво има Бог уопште о свим својим 
створењима, а посебно о човеку, о његовом вечном спасењу. III. О 
закону Божијем, по којем је сваки човек дужан управљати свој живот 
да се не би лишио вечног живота, и др.

Писац ових Објашњења јесте преосвећени, блажене памети 
Теофан Прокопович, архиепископ новгородски и први члан Светејшег 
сверуског синода. Не знамо за бољи извештај о овом неупоредивом ар-
хипастиру, осим што смо хтели овде ставити, од речи до речи, Извештај 
којег нам је  господин Милер, професор и конференц-секретар импе-
раторске санктпетербуршке академије наука изволео саопштити:
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ТЕОФАН ПРОКОПОВИЧ, човек изванредних талената и ши-
роке учености, управљао је црквом с највећим успехом. Ја (говори 
господин Милер) о њему имам више обавештења него о другима. Због 
тога узимам себи дозволу да његов живот опишем понешто подроб-
није. Зар то није и обавеза коју по правди његове велике заслуге зах-
тевају од потомства? Родио се 9. јуна 1651. године у Кијеву, од оца 
житеља и на крштењу је назван Елиазар. Ректор кијевске академије 
у Братском манастиру, Теофан, био му је ујак. Под његовим вођењем 
започео је да учи латински и мада је овај умро 1692. године, ипак је 
наш Прокопович остао још у тој академији до 1698. године када је 
пошао у Италију. Три године је живео у Риму за које време је стекао 
не само добро знање италијанског језика већ и словесних и других 
наука, а посебно философије и богословља. Након његовог повратка у 
Кијев митрополит Варлам Јасински признао га је за достојног да га 
постави за професора поетике у тој академији. У то време ступио 
је Прокопович у монашки чин и назван је Теофаном.

Када је 1706. године господар император ПЕТАР изволео при-
спети у Кијев Теофан је тада био префект академије (то јест први 
иза ректора) и професор философије. За време присуства његовог ве-
личанства у цркви Свете Софије 5. јула , имао је част да императо-
ру изговори поздравно слово, чиме је стекао велику хвалу.Похвални 
говор одржао је императору 10. јула 1709. због извојеване победе под 
Полтавом и тај говор је штампао с латинским преводом који је сам 
начинио. Пред кнезом Меншиковим и њему у част, говорио је 5. де-
цембра исте године  такав говор у цркви Братског манастира, који 
је штампан само на руском језику. Од тог времена задобио је наро-
читу милост владара. Господар император волео је да слуша његове 
разговоре, а посебно његове проповеди. По господаревом декрету пра-
тио је Прокопович императора у турском походу 1711. године. Након 
повратка произведен је за игумана Братског манастира, с којим је 
чином била спојена и ректорска дужност и богословска професија.

Већ је давно господар помишљао на то да након укидања па-
тријаршије оснује способну и корисну духовну владу своје државе и 
да доведе само свештенство у најбољи ред. За тај посао изабрало 
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је његово величанство себи за помоћ игумана Теофана, за што је он, 
како се касније показало, био и веома способан. Теофан је, по царској 
наредби, морао бити на двору још 1715. године. Али снажна болест 
каменца која га је понекад обузимала, спречила га је да крене на пут, 
него тек следеће године. Тада је император путовао у немачку земљу, 
данску државу, Холандију и Француску одакле се изволео вратити 10. 
октобра 1717. године. У међувремену се Теофан прославио у Москви 
и Санктпетербургу различитим проповедима , а након повратка 
његовог императорског величанства говорио је 21. октобра поздравни 
говор, а саставио је такође и поздравни говор за двогодишњег принца 
Петра Петровича и обе принцезе Ану и Јелисавету Петровну, нашу 
сада владајућу најмилостивију велику императорку, који је импера-
тор веома милостиво примио.

Теофан је 1718. постављен у епископију града Пскова, које до-
стојанство је 1720. уздигнуто на архиепископију. Познато је да је 
његовом величанству док је било у Паризу предан на Сорбони предлог 
за сједињење руске с римском црквом. На то је 1718. дан одговор ру-
ског свештенства, састављен напором епископа Теофана, из којег је 
очигледно како велико знање у богословљу, тако и дубоки ум. Духовни 
регуламент за Свјатејши правитељствујушчи синод и целокупно ру-
ско свештенство саставио је 1719. године, али ово дело је под најпре-
вишњијим именом његовог императорског величанства штампом на 
свет издано тек 1721. године када је Свјатејши правитељствујушчи 
синод заиста почео да заседа. То је још више изражено када је импе-
ратор њему и архиепископу новгородском Теодосију ставио у дуж-
ност подпредседање у Свјатејшем синоду. Али ова је титула кас-
није промењена пошто је Теофан у наредним годинама, немајући већ 
изнад себе никог од свештених, именован првим чланом Свјатејшег 
правитељствујушчег синода и у том је достојанству остао до свога 
краја. Тумачење познатог закона о наслеђивању престола, штампа-
но наредбом господара императора Петра Великог 1722. године под 
насловом Истина владарске воље, такође је дело епископа Теофана. 
Исто тако и опширна наредбу за владаре коју је император Петар 
Велики намеравао да изда, али је то спречио његов превремени крај. 
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Надгробни говор на сахрани Петра Великог и кратку објаву о крају 
његовог величанства издао је штампом у Ревелу 1726. године, не само 
на руском већ и на латинском језику, под насловом Lacrimae Roxolanae.

Након архиепископа Теодосија произведен је Теофан на његово 
место и тиме се уздигнуо на највеши степен руског свештенства. Три 
пута извршавао је при крунисањима церемоније које су у таквим слу-
чајевима потребне од најважнијих духовних особа, и то: 1724. године за 
КАТАРИЈУ АЛЕКСЕЈЕВНУ (прву), 1728. године за императора ПЕТРА 
ДРУГОГ и 1730. године за императорку АНУ ЈОВАНОВНУ. Латински 
стихови које је написао као честитку ПЕТРУ ДРУГОМ, када је госпо-
дар почетком 1728. године због крунисања отпутовао у Москву, високо 
цене сви зналци латинске поезије. Не помињем и још многа друга дела,* 
говоре, проповеди и стихове које је издао. Као јединствена услуга за по-
томство показала се намера овдашњег племићког Сухопутног кадет-
ског корпуса да заједно штампа сва дела њиховог изванредног писца, 
од којих су већ два дêла говора и проповеди у којима доминира одважна 
речитост, већ штампани за велику радост љубитеља читања. Међу 
осталим штампана су два мала зборника неких латинских дела архи-
епископа Теофана, с насловима, прво Lucubrationes, а друго Miscellanea 
Sacra** у Бреслави, 1743. и 1745. године.

Осим овога потребно је још (и посебно) у његову похвалу, да је 
он на свом двору, како овде у Санктпетербургу тако и у Москви увек 

*   Његова дела о којима смо се до сада могли обавестити су ова: 1) Размишљање 
о непријатном јарму 2) Трактат, од ког је времена започела патријарашка дужност 
у цркви 3) Трактат о мучеништву 4) Трактат о лицемерима 5) О присези или 
заклетви, приличи ли хришћанима да присежу или се заклињу свемогућим Богом 
6) Кратка објашњења I. О Богу и др. 7) Сведочење великог Антихриста 8) Разговор 
грађанина са сељаком и радником 9) Разговор Тектона с трговцем 10) Повест о 
царству Божјем 11) Скраћено богословско размишљање о базбожју 12) Ствари 
и дела о којима духовни учитељ дужан проповедати хришћанском народу 13) 
Разговори учитеља и ученика 14) Тумачење пророка Исаије 15) Питања и одговори 
из Мишљења о поучавању племићког детета 16) Налази о понтифексима 17) 
Савети незналицама 18) Апостолска географија 19) Кратка историја о делима Петра 
Великог 20) Мишљење о правилном разводу мужа са женом 21) Опис келијског 
монашког живота 22) Десјатословије 23) Тумачење девет јеванђелских блаженстава 
24) Кратка обука деци о причешћу тела и крви Господа нашега Исуса Христа.
**  Бивши учитељ и проповедник при светопочившем епископу бачком господину 



издржавао 60 деце које је, путем посебно одређених учитеља, учио 
језицима, наукама и уметностима, такође што је иза себе оставио 
изванредну библиотеку која је, по превишњој императорској наред-
би, предана семинарији Антонијева манастира у Новгороду. Умро 
је 8. септембра 1736. године од своје старе болести каменца која се 
напослетку завршила гангреном. Његово тело је, према обичајима, 
сахрањено у Новгороду у тамошњој Саборној цркви Свете Софије.

Висариону, Василиј Крижановски превео је на словенски књигу Miscellanea sacra, 
која се и сада налази у рукопису. Дело је састављено против лутерана.
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НАПОМЕНЕ

Славено-сербски магазин1 објављен је 1768. у штампарији 
Димитрија Теодосија у Венецији, како је и означено на насловној 
страници. За његово објављивање није познато одобрење Реформатора 
падованских студијa, службене цензуре Млетачке републике,2 каква 
су, иначе, сачувана за друга издања ове штампарије. Магазин је 
забележен у продајном каталогу Теодосијеве штампарије, објављеном 
између 1772. и 1774. године, по цени од једне млетачке лире и три 
солдина.3 На залихама штампарије примерака часописа је било и 
1810. године,4 што свакако указује на проблем његовe дистрибуције 
међу читалачку публику. О томе сведоче и 284 примерка пописана 
1787. у складишту новосадских трговаца Теодора Димитријевића и 
Ђорђа Ракића.5 Магазин је још 1804. био у продаји код новосадског 
књижара Дамјана Каулиција.6 Чак 400 примерака било је 1826. на 
залихама код дубровачког трговца Јефтана Ковачевића.7 И овако 
шкрти, узгредно сачувани, архивски подаци допуштају размишљање 
о тиражу Орфелиновог часописа, али су и несумњив траг о томе да је 
Магазин био преурањен покушај. Свој други часопис чекала је српска 
култура наредних 56 година.

Славено-сербски магазин објављен је анонимно. Да је он 
Орфелиново дело први је у свом лексикону угарских писаца, 

1 Георгије Михаиловић, Српска библиографија XVIII века, Народна библиотека 
Србије, Београд, 1964, 88-89 (Бр. 86). 
2 Мирослав Пантић, Штампар старих српских књига Димитрије Теодосије, (у) 
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1960, 26/3-4, 232.
3  Г. Михаиловић, Исто, 112 (Бр. 110).
4  Павле Соларић, Поминак књижески, Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 
Инђија, 2003, 76 [Фототипско изд.: В Млетках, 1810].
5  Васа Стајић, Прилог историји српскога књижарства, (у) Гласник Историског 
друштва у Новом Саду, књ. 10, 1937, 440.
6  Каталог разних [...] књиг, Нови Сад, 1804, 21.
7 Божидар Ковачевић, О једној сарајевској трговини српских издања млетачке 
штампарије Теодоси, (у) Билтен Друштва библиотекара Босне и Херцеговине, 
Сарајево, 1959, 11/12, 18-25.
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доносећи  био-библиографију Захарије Орфелина навео 1776. Елек 
Хорањи.8 Својеручну белешку о Орфелиновом ауторству оставио је 
на примерку Магазина из митрополитске библиотеке архиепископ и 
митрополит Стефан Стратимировић.9 У библиографском делу своје 
Историје српске књижевности, посмртно објављене 1865, Павел 
Јозеф Шафарик је уз Славено-сербски магазин поменуо Орфелина.10 
Орфелиново ауторство неспорно је потврдио Тихомир Остојић. 11

Пишући о Славено-сербском восточнија церкве календару на 
лето от рождества Христова 1766. навео је Вук Караџић како онде 
пише „да некакав Србин намјерава издавати књигу под именом: 
̓Сербскаја пчела к ползе  и увеселенији служашчаја̔ од које ће свако 
2 мјесеца излазити ̓на Славен-Сербском и на россијском јазиках̔ по 
једна књижица под именом пчелица. Мени се чини да од ове пчеле 
ниједна пчелица није изишла на свијет, него ће по свој прилици то 
име бити пре Магазина, којега је у Млецима једна књижица изишла 
1768. године.“12 Вуково сведочанство о овом Орфелиновом, још увек 
загубљеном, Календару указује да је намера о издавању часописа из-
речена већ 1765, а његово припремање вероватно је већ тада траја-
ло. Први српски часопис требало је, како преноси Вук Караџић, да 
носи наслов Српска пчела. Извор оваквом наслову могао би се ви-
дети у руском часопису Трудољубива пчела, који је 1759. у Санкт-
Петербургу издавао један од најзначајнијих руских песника 18. сто-
лећа Александар Петрович Сумароков.13  

8 Alexius Horányi, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, Viennae 
1776, II,  705-708. В. и Алексиус Хорањи, Зaхарија Орфелин, [превео Боривој Чалић], 
(у) Љетопис Српског културног друштва „Просвјета“, Загреб, 2001, 495.
9  Димитрије Руварац, О првом штампаном словенском буквару за српску децу, (у) 
Годишњица Николе Чупића, Београд, 1893, 13, 277.
10 Павел Јозеф Шафарик, Историја српске књижевности, приредила Мирјана Д. 
Стефановић, Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина, Матица 
српска, Београд-Нови Сад, 2004, 289-290.
11 Тихомир Остојић, О аутору и узору Славено-сербског Магазина од 1768 год., (у) 
Zbornik u slavu Vatroslava Jagića, Berlin, 1908, [681]-690.
12 Вук Караџић, О српским календарима, (у) Даница 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, 
Просвета, Београд, 1969, 524 (Сабрана дела Вука Караџића, књ. 8)
13 С. С. Дмитриев, Русская перидическая печать, (у) Очерки русской культуры 



59

Предложак свом часопису у погледу спољњих карактеристика,  
уредничке концепције а делом и садржаја,  Орфелин је нашао у часо-
пису Ежемесечния сочинения, првом руском научно-књижевном ча-
сопису, који је 1755-1764. издавала Руска академија14 под уредиштвом 
историчара Герхарда Фридриха Милера (руским именом Фјодор 
Иванович Милер). Након шест месечних свезака, на крају сваког 
полугодишта, налази се у Јежемесечним сочиненијима предметни 
регистар „помена вредних тема“, управо онако како је и Орфелин 
предвидео за свој Магазин. И данас су у Орфелиновој библиотеци са-
чувани примерци овог часописа из 1762, 1763. и 1764. године.15 Раније 
их је било више.16 

Јежемесечнија сочиненија дуго су сматрана за главни узор 
Славено-сербском магазину, али је детаљно указано и на однос 
Магазина с руском периодиком тога времена за коју је Орфелин сва-
како знао.17 Такође, испитивања венецијанске периодике из времена 
Орфелиновог боравка у овом граду уверљиво показују да и руски и 
српски часопис, и по својој форми али и садржају, имају бројне до-
дирне тачке с европском периодиком свога доба.18 Може се с великом 
вероватноћом претпоставити да је наслов свом издању Орфелин дао 
према наслову часописа Magazzino Italiano, који је од априла 1767. 

XVIII века, гл. редактор Б. А. Рыбаков, Издательство Московского университета, 
1987, Ч. 2, 335-337.
14  С. С. Дмитриев, Исто, 331-333. Од 1755-1757. часопис је носио назив Ежемесечния 
сочинения к пользе и увеселию служащия; 1758-1762. Сочиения и переводы к 
пользе и увеселию служащия; 1763-1764. Ежемесечния сочинения и известия о 
учених делах.
15  Сњежана Ћирковић, Библиотека Захарија Орфелина, Православни богословски 
факултет, Институт за теолошка истраживања, Београд, 2013, 86.
16 Тихомир Остојић, О аутору и узору [...], 686; Тихомир Остојић, Захарија 
Орфелин. Живот и рад му, Српска краљевска академија, Београд, 1923, 219.
17 Мирјана Бошков, Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства, 
(у) Зборник за славистику, 1974, 7, [9]-79; Mirjana Boškov, Tip Orfelinova Magazina 
i ruska periodika, (у) Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnost, Novi Sad, 
1979, 1, [223]-239.
18  Моника Фин, Орфелинов Славено-сербски магазин и венецијанска периодика 
XVIII века, (у) Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2014, 86, [185]-201.
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до октобра 1768. излазио у Венецији, а међу чијим је сарадницима 
био и Алберто Фортис. Поређењем Славено-српског магазина с ита-
лијанском и руском периодиком 18. века још једном се потврђује да је 
Орфелин инспиративне импулсе примао с разних страна, и с Истока 
и са Запада, успешно их уграђујући у своја дела.

 Залагањем за књижевно стваралаштво на народном језику, уз 
свој остали просветитељски рад, започео је Захарија Орфелин нову 
српску књижевност.

 

Предговор

Тихомир Остојић је прегледавајући свеске Јежемесечних 
сочиненија сачуване у Орфелиновој библиотеци указао на чланак 
Известије о новом периодическом сочиненији (св. за јануар 1762) из 
којег је Орфелин „поједине мисли, као градиво, слободно употребио19 
у предговору свом Магазину. Аутор чланка је Јохан Готфрид Рејхељ.20

Приређивач Остојићеве књиге Захарија Орфелин Владимир 
Ћоровић нашао је у Остојићевој оставини писмо руског научника 
Нестора Петровског из 1910. у којем Петровски указује Остојићу 
на више извора из руског часописа.21 На предговор Магазину најви-
ше је утицао предговор Герхарда Фридриха Милера у првој свесци 
Јежемесечних сочиненија (св. за јануар 1755).

Павле Поповић детаљно је поредио Милеров и Орфелинов 
предговор, „алинеју по алинеју“, и закључио да је Орфелин прерадио 
Милеров предговор „према нашим приликама“.22

 

19 Т. Остојић, О аутору и узору [...], 688.
20 Мирјана Бошков, Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства, 51.
21 Тихомир Остојић, Захарија Орфелин, 136.
22 Павле Поповић, О изворима „Славено-сербског магазина“ од 1768., (у) Просветни 
гласник, 1912, 2, 284-289.
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Оцена Јована Скерлића да је Орфелинов Предговор „манифест 
историјског значаја“23 одржала се до данас.

Стр. 6 – у поштанске дане – поштанске кочије нису пролазиле 
свакодневно, па се дан када је пошта стизала и отпремана звао „по-
штански дан“.

Стр. 9 – unus nullus – један као ниједан.
Стр. 9 – Врло мало удружење које не прелази број три – су-

герише се да постоји трочлана редакција часописа што се сматра 
Орфелиновом мистификацијом.

Стр. 10 – снови – интересантну идеју о објављивању снова 
Орфелин је такође могао наћи у руском часопису Јежемесечнија 
сочиненија где је објављено више састава с оваквим насловом.

Мишљење, на који начин и којим редом је потребно поучавати дете 
племенитог рода хришћанском правилу

Текст Теофана Прокоповича преузет је из књиге Расположение 
учений его императорского величества Петра Втораго [...], (Санкт-
Петербург, [1731]),24 чији је аутор немачки филозоф, руски академик, 
Георг Бернхард Билфингер. У издању на немачком језику Einrichtung 
der Studien Ihro Kayserl. Majest. Petri des Andern (Санкт-Петербург, 
[1729?]) не налази се Прокоповичев додатак. Уводни део овог при-
лога је Орфелинов.

Стр. 21 – антиномизам – „против закона”, веровање да не постоји 
морални закон за који Бог очекује да му се хришћани покоравају.

Стр. 21 – манихејска – учење персијског философа Манија које 
проповеда дуализам, настојећи да споји хришћанство с принципима 
персијске вере.

23 Јован Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку, Српска краљевска академија, 
У Београду, 1909, 272.
24  Мирјана Бошков, Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства, 47-
48.



62

С
Л

А
ВЕ

Н
О

–С
РП

С
К

И
 М

А
ГА

ЗИ
Н

Стр. 21 – антропоморфитска – давање људских карактеристика 
природним или натприродним појавама.

Стр. 22 – Калмици – западномонголски народ

Очинско упутство сину који хоће да се определи за војну службу

Текст је објављен  у часопису Јежемесечнија сочиненија (св. 
за јул 1756, стр. 3-17) што је Остојићу јавио Н. Петровски,25 али је 
налаз, на основу властитог увида и поређења први објавио Павле 
Поповић.26 Преузимајући у Магазин овај текст Орфелин га је језички 
прилагођавао српском језику.

Стр. 34 – покојног херцога лоренског – односи се на Карла V 
Леополда (1643-1690), војсковођу хабсбуршке војске у рату против 
Османлија.

Стр. 44 – „Човек који се много заклиње [...]“ – цитат из Књиге 
Сирахове, 23,11.

Писмо о важности жена

Одговор на писмо о важности жена

Сонет

Није познат извор ових састава написаних у епистоларној фор-
ми као ни сонета који представља прву појаву ове песничке форме у 
српској књижевности.

Писмо Ахмета, сина Солиманова младоме Алији, сину 
Ибрахимовом

На извор је, према руској литератури, указао Павле Поповић 
у приказу књиге Тихомира Остојића Српска књижевност од велике 

25 Т. Остојић, Захарија Орфелин, 137.
26 Павле Поповић, О изворима „Славено-сербског магазина“ од 1768., 283-284.
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сеобе до Доситеја Обрадовића. У кратком приказу Поповић је навео 
да је причу превео руски писац и преводилац Андреј Андрејевич 
Нартов те да подсећа на Монтескјеова „Персиска писма и друга 
оријентална писма француске књижевности.“27 Касније је, прегледом 
часописа Јежемесечнија сочиненија, известио да се ова прича налази 
у свесци за јануар 1758. (стр. 50-83).28 Н. Петровски такође је писао 
1910. Т. Остојићу о извору ове приче.29 Немачки оригинал објављен 
је анонимно у два наставка 1754.  у часопису Der Freund (у св. 4, стр. 
50-64 и св. 5, стр. 65-71) који је излазио у Ансбаху у Баварској. Прича 
на немачком има наслов Bilbilistan, Erste Abtheilung oder Schreiben des 
Ahmets, eines Sohn Solimans an den jungen Aali, Ibrachims Sohn и на њу се 
наставља прича о калифу Харуну Ал-Рашиду која је такође преведена 
и објављена у руском часопису. Иза те приче налазе се иницијали 
преводиоца.

Орфелин је намеравао да причу о Харуну Ал-Рашиду донесе у 
наредној свесци Магазина.30 

Текст је такође језички прилагођаван српском језику.
Стр. 68 – Пилпај – Бидлај, апокрифно име аутора зборника ба-

сана и поучних прича; зборник је био популаран  Арапима, а потиче 
вероватно из Индије.  

Писмо цара Диоклецијана далматинском народу

Није утврђено порекло овог састава. Орфелин каже да је пре-
ведено с латинског оригинала који се налазио у бечкој дворској би-
блиотеци. Овим текстом дао је Орфелин прилог рецепцији античке 
баштине у српској култури. 31

27  Српски књижевни гласник, 1905, бр. 101, 553-554.
28  Павле Поповић, Исто, 282-283.
29  Т. Остојић, Захарија Орфелин, 136.
30  Мирјана Бошков, Из плана за другу свеску Орфелиновог Магазина, (у) Годишњак 
Филозофског факултета у Новом Саду, 1975, 18/1, [355]-362
31  Л[аза] Чурчић, Античка књижевност код Срба између 1768. и 1850. године, (у) 
Жива антика, Скопље, 1980, 1-2, 188.
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 У Вечном календару (1783), пишући о прогону хришћана, 
Орфелин  помиње римске цареве доносећи уз Марка Аурелија 
његово тобожње аутобиографско причање о сељаку Милену с Дунава, 
који је са својом жалбом потегао из прекодунавских крајева у римски 
Сенат. Прича потиче из шпанске књижевности 16. столећа, а њен 
аутор је Антонио де Гевара, док је сам мотив много старији и сеже 
чак до Тацита, а до Орфелина је ово казивање стигло посредством 
руског часописа Праздное время (св. за фебруар 1759).32 Ова прича 
највероватније је део оног припремљеног материјала који није доспео 
да буде објављен у свескама Славено-сербског магазина.33

Врлине смокве

 Н. Петровски у свом писму Т. Остојићу претпоставља да је 
текст преузет из књиге Флоринова Економија која је у преводу с 
немачког више пута објављена у Русији.34 Јован Скерлић је указао 
на немачки оригинал аутора Франца Филипа Флорина, објављен 
у Нирнбергу 1730. или 1751. године.35 Дело је, међутим, први пут 
објављено 1702. године и имало је у Немачкој више издања. На ру-
ском језику први пут је штампано 1738. године. Орфелинов текст у 
Магазину знатно је језично измењен, готово потпуно прилагођен 
српском језику. Другачије је обликован и изложен је сасвим преглед-
но. У руским издањима делови коришћени за Магазин налазе се у 20. 
поглављу О јабукама, крушкама, такође и о стаблима дуда, бадема и 
смокве.

 

32 М. Бошков, Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства, 53; В. и 
Мирјана Бошков, Шпанско дело о Марку Аурелију, Орфелин и Рајић, (у зборнику) 
Јован Рајић – историчар, песник и црквени великодостојник, САНУ, Огранак у 
Новом Саду [и др.], Нови Сад, 2002, 79–95.
33 М. Бошков, Шпанско дело [...], 92.
34  Т. Остојић, Захарија Орфелин, 136; М. Бошков, Захарија Орфелин и књижевност 
руског просветитељства, 53.
35  Јован Скерлић, Српска књижевност у XVIII  веку, 278.
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Стр. 73 – фенхел – коморач 
Стр. 73 – гулар – врста смокве
Стр. 73 – исоп – биљка милодух

Епиграми

Први епиграм преузет је из часописа Свободные часы (св. за 
мај 1763, стр. 310-311) који је у Санкт-Петербургу уређивао Михаил 
Матвејевич Херасков.36 Ова свеска часописа сачувана је до данас у 
Орфелиновој библиотеци.37

Други епиграм преузет је из часописа Невинное упражнение 
(св. за фебруар 1763, стр. 89) који је излазио у Сант-Петербургу под 
уредништвом кнегиње Катарине Романовне Дашкове. 

Трећи и четврти епиграм дело су Александра Петровича 
Сумарокова, а објављени су у Јежемесечним сочиненијима (св. за 
јун 1756, стр. 520 и 521)  што је Т. Остојићу написао Н. Петровски.38

Извештаји о ученим делима

Нова српска аритметика – први штампани приручник арит-
метике код Срба, дело сомборског грађанина и сенатора Василија 
Дамјановића (Венеција, 1767).

Први појмови латинског језика – обимна Орфелинова ла-
тинска граматика  објављена је анонимно у Венецији 1767. године. 
Приказујући књигу Орфелин се игра својеврсне игре скривача јер, 
тобоже, не зна ко је њен приређивач.

Латински буквар – Орфелинов приручник за учење латинског 
језика, штампан без имена аутора 1766. у Венецији.

36 Мирјана Бошков, Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства, 51.
37 С. Ћирковић, Библиотека Захарија Орфелина, 86.
38 Т. Остојић, Захарија Орфелин, 136.
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Прва обука [...] Буквар – Орфелинов тзв. Велики буквар 
објављен је, такође анонимно, у Венецији 1767. године. Предговор 
Буквару има просветитељски тон и Орфелин га у целини доноси у 
Магазину. 

Епитом – дело будимског епископа Дионисија Новаковића 
објављено је у Венецији 1767, али на насловној страници стоји 1741, 
година настанка списа.

Кратка објашњења – спис Теофана Прокоповича, штампан 
1767. у Венецији.

Теофан Прокопович – текст Г. Ф. Милера о Теофану 
Прокоповичу преузет је без измена из часописа Сочиения и переводы 
к пользе и увеселию служащия (октобар 1761, 314-320) што је утврдио 
Тихомир Остојић.39 Уз Милеров чланак Орфелин је додао библиогра-
фију радова Теофана Прокоповича, којој није до сада пронађен извор.

Стр. 89 – Словесних [...] наука – термин којим су означаване 
граматика, реторика и поетика, науке које се тичу „слова“ – речи.

Боривој Чалић

39 Тихомир Остојић, О аутору и узору [...], 687.
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ЗАХАРИЈА ОРФЕЛИН
(Вуковар, 1726 – Нови Сад, 1785)

Захарија Орфелин био je један од најзначајнијих српских 
стваралаца свог доба. Око његове личности и дела још увек је много 
непознатих и неразјашњених детаља и претпоставки што је делом 
резултат и његовог доприноса. Тешко је данас и замишљати каквим 
је све обзирима морао да попушта, шта је желео да сакрије, колико је 
могао да открије, где је требало да се заклони, а када је пожелео да се, 
заиграно, поигра, да свесно остави загонетку, сачини ребус? На многа 
од тих питања никад се неће наћи одговор, али ће се, сасвим је сигурно, 
понешто још, ипак, открити. Тиме се не изражава тек пука нада да 
ће се дознати за још неке издвојене и посебно уочене чињенице, већ 
понајпре уверење да је за новим изворима, у настојањима за што бољим 
познавањем такве уметничке индивидуалности, вредно трагати. Својим 
богатим и разноликим делом Орфелин је досегао високе домете и на 
јединствен начин испунио читаво једно доба српске културе у посебном 
и преломном времену када је та култура, и његовом огромном заслугом, 
правила своје прве модерне кораке и хватала дах с достигнућима 
сувременог доба, доводећи по први пут у средиште пажње сасвим нова 
подручја живота и све шире аспекте људских духовних активности.

О личном животу Захарије Орфелина зна се веома мало. Знатан 
део података о њему стоји још увек у области претпоставки, нагађања и 
тумачења, док је размерно недовољно неспорних чињеница потврђених 
поузданим архивским и другим налазима. Да није, вероватно сâм, 
послао своју биографију Елеку Хорањију (Elek, Alexius, Horányi), не би 
се знали ни место ни година његовог рођења.40 Сви други подаци о њему 
представљају само делимичне, повремено чак сумњиве и противречне 
трагове о његовом кретању, који, покаткад, само додатно замагљују 
покушаје прецизног успостављања хронологије Орфелиновог живота. 
И према ономе што је о себи сâм рекао, показало се већ, ваља бити 
40  Alexius Horányi, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, 
Viennae 1776, II,  705-708. В и Алексиус Хорањи, Зaхарија Орфелин, [превео Боривој 
Чалић], (у) Љетопис Српског културног друштва „Просвјета“, Загреб, 2001, 495.



опрезан и критичан. Није решено питање његовог порекла. Није 
познато ни његово право презиме, јер се презиме Стефановић први 
пут помиње тек петнаест година након његове смрти.41 

У личном животу наш писац и уметник није имао среће. Његова 
жена Ана, којом се оженио 1756, умрла је 10. марта 1759. у Сремским 
Карловцима, недуго након порода.42 Син Петар, у којег је полагао велике 
наде, разочарао је касније оца. Не зна се ништа ни о кћерки Катарини 
која је 1768. сахрањена у порти Николајевске цркве у Земуну.43 Није 
познато ни ко је била Ана Орфелина,44 потписана на књизи о уметности 
контрапункта из Орфелинове библиотеке, објављеној 1765. у Венецији, 
али ни Мара с којом је 1774. живео у Сремским Карловцима.

Где је и какве школе похађао Захарија Орфелин, још увек 
није познато. О годинама младости, најважнијима за формирање 
личности и разумевање његовог каснијег стваралаштва и многоструке 
делатности, књижевне и ликовне, Орфелин није оставио трагова. 
О себи је рекао да је све сâм научио из књига јер због сиромаштва 
није могао да похађа јавне школе. Вероватно се то односило на више 
школе јер не треба сумњати да је завршио основну школу али и да је 
великим личним трудом научио и много више него што су ондашње 
српске школе могле да пруже. Његово прво познато занимање – 
био је учитељ – доказ је да је морао имати бар такво образовање 
које би га квалификовало да образује друге. Изван сумње је и 
чињеница да је Захарија Орфелин у својим младим годинама био већ 
оформљен стваралац који је, уз неспорни талент и вештине, владао 
несвакидашњим знањима. Једном ће се, ваља се надати, поуздано 
утврдити где их је, како и када стицао. 

Као готова стваралачка личност исказао се већ у рукописној 

41   F[ranz] K[arl] Alter, Wieczyn’ii to jest’ ot naczala do Konza mira trajusstii Kalendar’ 
[…], (у) Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, [Leipzig], 1800, Nr. 112, 1091.
42 Димитрије Руварац, Захарија Орфелин. Животописно књижевна црта, (у) 
Споменик  Српске краљевске академије, Београд, 1891, књ. 10, 79.
43  Бранислав Тодић, Српски сликари од XIV до XVIII века, Покрајински завод за 
заштиту споменика културе, Платонеум, Петроварадин-Нови Сад, 2013, књ. 1, 199.
44 Тихомир Остојић, Захарија Орфелин. Живот и рад му, Српска краљевска 
академија, Београд, 1923, 35 и 198.
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споменици Поздрав Мојсеју Путнику начињеној 1757. у част 
инсталације овог архијереја на катедру бачких епископа. За ту 
књигу je, врло сложеном метриком, испевао низ похвалних пе-
сама, неке и с акростихом. Текст зборника и његова, виртуозним 
цртежима украшена, визуелна страна налазе се у органски повезаном 
синкретичком односу из којег се читају и  ауторова знатна теолошка 
знања и његово познавање сложених алегоријских и иконографских 
поступака, чини се на трагу поставке ut pictura poesis. Тим више, јер сва 
та сјајна раскош као да му није била довољна, па је у књизи Орфелин 
нотама забележио и музику. На крају споменице испевана је  химна у 
којој, у слављу на врхунцу церемоније устоличења, готово да одјекују 
и црквена звона. Та завршна песма исписана је у облику лавиринта 
развијеног попут крвотока који се слива према центру у којем је, 
преплетом стихова, обликовано срце. Споменица Мојсеју Путнику 
није само празна декорација којом се истиче статус и углед новог 
епископа. Мада се на основном нивоу исказује као детаљан сценарио 
свечаног увођења архијереја у трон, њоме се изражава и важан 
национално-патриотски и политички момент – величање Српске 
православне цркве као главне националне предводничке снаге, којој 
је нови владика један од поглавара. Овим својим делом показао је 
Орфелин  познавање оновремене руске, али и западноевропске 
традиције ефемерног спектакла,45 али и своју опредељеност ка 
укрепљењу националне историјске свести.  

Исте године је Орфелин постао „канцелиста“ у служби 
архиепископа и митрополита Павла Ненадовића. У Сремске 
Карловце, тада центар српског политичког и духовног живота, донео 
је штампарску пресу и започео с отискивањем бакрорезних књижица 
али и самосталних графичких листова. Орфелинови бакрорези, 
захваљујући виртуозности његовог цртачког и граверског умећа, и 
данас налазе се у самом врху графичке уметности код Срба.

45 Јелена Тодоровић, Свечани поздрав Мојсеју Путнику Захарије Орфелина, 
Платонеум, Матица српска, Беседа, Нови Сад, 2014.  
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Жеља за штампањем књига у правим штампаријама одвела га је 
у Венецију где је, најраније од 1761, у штампарији венецијанског Грка 
Димитрија Теодосија започео ново доба у историји српске књиге. 

Први међу српским песницима који је пожелео и остварио 
жељу да своје песме објави у књигама, зачетник нове српске 
књижевности и, посебно, новијег српског књижевног, а тиме и 
уметничког, песништва, Захарија Орфелин био је изврстан зналац 
версификације. Тематски и жанровски посматрано, он се огледао у 
различитим видовима песништва, па је у складу с тим и његов поетски 
опус класификован различито: Горестни плач (1761), Плач Сербији 
(1762. или 1763) и Песн историческа (1765) као патриотске песме, 
Тренодија (1762) и Сетованије (1764) као рефлексивне, Мелодија к 
пролећу (1764. или 1765) убраја се у идиличну поезију, рукописна 
Песан новосаделанаја за градешпонку господичну Ф. јe љубавна 
песма, док циклус Поздрав Мојсеју Путнику, заједно с песмом Павлу 
Ненадовићу стихи, репрезентује панегирично песништво. Није сасвим 
јасно у каквом је ауторском односу био према Оди на воспоминаније 
втораго Христова пришествија (1763). Осим нових тема и сложене 
метрике, разноврсних облика стиха и строфе, Орфелин је у српску 
поезију унео и нове форме, а показао је да му ни традиција народне 
и грађанске поезије није била непозната. 

Ни молитвена поетика није била страна Орфелину. Из његовог 
пера настале су бар четири молитве, испеване у прози. Као да та 
најинтимнија сфера, разговор с Богом, није била место за показивање 
версификаторских умећа и знања; као да аутор ту и није важан, већ 
је, готово на начин средњовековних монаха, он само посредник, 
преносилац поруке, иако у тим молитвама проговара ауторским 
гласом снажне емоционалне обојености. Вера за њега није само 
религиозно начело и морални путоказ, већ истинска стварност. 

Књиге које су изашле из руку Захарије Орфелина као 
резултат његове књижевне и/или издавачке делатности, посебно 
у венецијанском периоду док је радио као редактор и коректор 
у штампарији Димитрија Теодосија, представљају често, чак и 
данас, немали историјски и библиографски проблем. Од неких 
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до данас није сачуван ни један примерак, многима још увек није 
прецизно утврђена година издања, доста је непознатог у погледу 
њихових извора и узора, без прецизног одговора је и питање како 
их је Орфелин бирао за објављивање и припремао за штампу. Уз 
низ неопходних богослужбених књига, углавном прештампаних с 
руских предложака, које су током седме деценије 18. века остварене 
у Венецији, објављују се онде и књиге које све снажније потпомажу 
освит новог доба: Кратки увод у историју порекла славено-сербског 
народа Павла Јулинца (1765), Нова српска аритметика Василија 
Дамјановића (1767), несачувани Орфелинови Календари за 1766. и 
1767. годину, његови уџбеници Латински буквар (1766) и Первије 
начатки латинскаго јазика те напослетку Первоје ученије хотјашчим 
учитсја књиг писмени славенскими, називаемоје Буквар (1767). 
Предговор Буквару местимично поприма програмски карактер, неке 
његове реченице сасвим складно могле би се уклопити у предговор 
Славено-сербском магазину, и ваљало би их због тога узимати заједно 
с оним деловима Орфелиновог опуса из којих провејава, нецеловито 
и фрагментарно, излагање начела властите поетике. У Буквару је 
Орфелин оставио важне трагове о властитом схватању књижевног 
језика и о свом језичком осећању, издижући понегде та схватања на 
ниво теоријских поставки.46 То је посебно занимљиво у контексту 
његових осцилација у питањима језика. Није мање интересантна 
ни ситуација у којој свој рускословенски буквар смешта између 
Латинског буквара и књиге Первије начатки латинскаго јазика – које 
већ на насловним страницама имају одредницу да су преведене на 
славеносрпски језик и Славено-сербског магазина, у којем има и тек-
стова на рускословенском језику. Та двојност чини се у Орфелиновом 
случају као константа коју је, на разне начине, испољавао и у другим 
својим делима. Истичући проблем кварења рускословенског под 
утицајем народног и српскословенског језика,47 он је сматрао да Срби, 
код којих се тај језик већ налази у црквеној и школској употреби, 
46 Мила Стојнић, Филолошки радови Захарија Орфелина, (у) Зборник Матице 
српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1958, књ. 4 и 5, [94].
47  Питер Херити, Улога Захарије Орфелина у развоју српског књижевног језика, у 
ауторовој књизи Језичка разматрања, Београд – Нови Сад, 1999, 19.
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треба да га изговарају као Руси.48 Покушавајући да руске графичке 
ознаке прилагоди, колико је то могућно, српском гласовном систему 
што тачније, Орфелин је, можда и нехотично, начео питање реформе 
српског књижевног језика. У приликама у којима не постоји никаква 
литература о језику и правопису, он је на основу својих схватања 
прилично систематично и популарно изложио своја знања из те 
области. Развијеног језичног осећања, Орфелин је јасно показао 
разликовање српског народног од рускословенског језика. Он не 
ставља рускословенски у вишу позицију у односу на народни говор, 
он се само залаже за доследну правилну примену једног или другог, 
не одбацујући народни говор као неупотребљив у књижевности. 
Орфелинов Буквар, иако не сасвим оригиналан, показује, као и нека 
друга његова дела, ауторово умеће преузимања и адаптације и склад-
но стапање у нову целину. У примедбама које прате излагање градива 
оставио је овај наш стваралац сведочанства о свом просветитељском 
усмерењу, о настојањима да почетницом за учење читања, укључујући 
у њу, уз уобичајена богословна, и поглавља о аритметици, времену, 
географији и историји, пружи ученицима што више знања, вероватно 
помишљајући и на то како ће његов Буквар можда бити и једина 
књига коју ће они у свом животу уопште узети у руке.49

У најзначајније Орфелинове подухвате убројено је, с правом, 
његово настојање око покретања часописа. Славено-сербски магазин 
(1768), његов први и једини број, једна је од оних прекретничких 
тачака у којој се, можда у највећој мери, открива дух епохе раног 
просветитељства у српској култури. Оно што неслућено подиже 
историјску и културну важност овој добро уређеној,  невеликој и 
лепо штампаној књижици, њен је предговор у којем је Орфелин 
изложио не само разлоге покретања часописа и смер у којем ће га 
уређивати, већ je дао дугорочни пројект културне политике и план 

48  Т. Остојић, Исто, 119. Уп. и Т. Ostojić, Zaharija Orfelin als Philolog, (у) Archiv für 
slavische Philologie, Berlin, 1909, Bd. 30, 449. 

49  Боривој Чалић, Буквар велики Захарије Орфелина као просветитељска 
идеја образовања, (у) Буквари и букварска настава код Срба, ур. Бранислава 
Јордановић, Педагошки музеј, Београд, 2010, 55-79.
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најпречих делатности у различитим областима. Примећено је већ 
да је то први програмски текст српске књижевности, манифест 
историјског значаја. Први пут на српском језику штампају се 
рационалистичке идеје карактеристичне за европски 18. век, оно 
време које је за Орфелина срећно доба људског рода. Први пут 
образовање и наука излазе испод монопола уског круга повлаштених 
и постају приступачнији ширим слојевима друштва. Пишу се и 
штампају књиге о разним темама, на националним језицима, и то 
не због славе ауторâ већ због опште користи. Погодно средство за 
ширење знања су часописи с разноврсним прилозима који излазе у 
малим свескама и у којима се може наћи за сваког понешто. Форма 
часописа добро је дошла као начин да се у српском друштву покуша 
надокнадити мањак школа и књига. Свеске часописа са одабраним 
чланцима неприметно би поучавале читаоце. Све је то од преке 
потребе српском друштву оскудном у свему, а способном да учењем 
напредује и премости заосталост која га дели од осталог културног 
света чиме би се постигла и пуна национална афирмација. Иако то 
није експлицитно изрекао Орфелин је уочио и потребу употребе 
народног језика у књижевности, али онај пресудни искорак у том 
правцу, уистину, и није могао учинити нити му се то уопште сме 
замерати. Правцем на који је Орфелин први указао, храбро ће се, 
генерацију касније, упутити Доситеј Обрадовић у Писму Харалампију 
и својим осталим делима. 

Осим нове форме и прегршти идеја које су исписане у 
предговору, Магазин је и у свом преосталом садржају испуњен 
мноштвом суштинских новина које се не исказују само као пуко 
пресађивање у српску културу већ је у њих укључено и поуздање 
да ће се тај уложени труд примити и неговати даље. У кратком 
уводном тексту уз спис о моралном васпитању деце Мненије Теофана 
Прокоповича, изложио је Орфелин циљ таквог васпитања – из-
градња доброг хришћанина, а тиме и доброг грађанина. Епистоларну 
форму којом се, ради адресирања моралних поука, послужио већ 
у својој првој калиграфији (1759), искористио је и у поглављима 
Магазина. Очеви савети сину у потпуном су сазвучју с Орфелиновим 
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молитвама намењенима деци: стећи врлине кроз богобојазност, раз-
ум, учење, праведност и част. Писмо и Одговор на писмо о важности 
жена, заједно са Сонетом, указују на свест о промењеној улози жене 
у друштву. У епистоларној форми су и писмо цара Диоклецијана те 
Писмо Ахмета, сина Солиманова, прва источњачка прича, истовреме-
но и рани пример литературе сентименталног емоционалног набоја 
у српској књижевности, испричан кроз трагичну повест о Селиму 
и Фатими. Проговара се ту о љубави: вољена жена се у очима мужа 
упоређује с небеским звездама и рајским лепотицама. Уз Епиграме, 
који су за српску средину такође нов песнички облик, у којима се 
љубав супружника упоређује с небеским откривењем, указује се цео 
један складан тематски заокружен блок Магазина усмерен ка новој, 
просветитељски схваћеној, осећајности. На другој страни је, сасвим 
утилитаран, текст о врлинама смокве. Важан блок је и поглавље 
Известија о учених делах, у којем су  прикази новоизашлих књига, 
чиме Орфелинов Магазин преузима једну од најважнијих функција 
часописа – праћење текућег културног живота. Ти се прикази, у 
недостатку поузданијих вести о Орфелиновим календарима, сматрају 
зачецима српске књижевне критике, али и текуће библиографије. Иако 
је већину прилога у Магазину преузео или их је делимично прерадио 
и адаптирао, углавном из оновремене руске периодике, однос према 
оригиналности у Орфелиновом случају, не само поводом Магазина 
већ и његових других дела, мора се вредновати другачије: „према оном 
колико је новог у српску литературу и културу свога времена донео, 
чиме ју је обогатио и какав је циљ при томе остваривао.“50

Посебно место у опусу Захарије Орфелина заузима његова 
књига о руском цару Петру Великом. Она је, уз Историју Јована Рајића, 
и једна од најважнијих књига у српској књижевности и култури у 18. 
столећу. За писање ове књиге Орфелин је сакупио обимну руску и 
западноевропску литературу, користио је и архивске изворе и све је 
то у извесној мери критички вредновао. Петра Великог описао је, с 
нескривеним дивљењем, као просвећеног владара и реформатора 

50  Мирјана Бошков, Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства, 
(у) Зборник за славистику, Нови Сад, 1974, 7, 61.
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који из своје земље прогони незнање и заосталост. Због нечасног 
поступка власника штампарије књига је изашла анонимно и без 
илустрација 1772. године. Од свог животног дела у које је уложио 
огроман стваралачки труд, немалу уметничку енергију, знатну 
креативност, а вероватно и одређену суму новца, Орфелин није имао 
никакве користи. Ипак, и у таквој ситуацији, с дивљења достојном 
упорношћу, он је наставио рад на илустрацијама па бакрорезни 
портрети, медаље и географске карте, завршени највероватније 1774, 
чине тако остварено илустровано издање књиге једном од најлепше 
опремљених српских књига, све до данас. Као књижевно дело та се 
књига може сматрати зачетком српског историјског романа. О свом 
славном цару ни Руси нису имали боље дело, па је књига већ 1774. 
прештампана у Санкт-Петербургу. Њоме се користио Пушкин, а у 
њој је и Његош пронашао грађу за свој Горски вијенац.

У контекст Орфелиновог књижевног стваралаштва нужно је 
довести и његове уџбенике красописа. Прозни текстови на таблама 
свих Орфелинових калиграфијâ (1759, 1776, 1777/1778), исписани 
српскословенским, рускословенским, немачким, латинским, грчким 
и румунским језиком, поменути су тек успут, а биће неопходно, 
то не би требало да буде спорно, да се и они посматрају као део 
Орфелиновог, ако већ не књижевног, тад свакако бар стваралачког 
опуса. На тим таблама су исписане мудре мисли и моралне поуке које, 
уз њихову основну намену – да послуже у практичном школском раду 
– ове уџбенике подижу на много виши ниво. Ликовна изражајност 
и виртуозност приказаних слова мора се због тога довести у 
синкретичку везу са садржајем текстова отиснутих на таблама. 

Иако није био учен теолог, добру упућеност у начела догматског 
богословља, довољну спремност али и смелост да се упусти у теолошку 
полемику, показује и Орфелинов обимни рукописни трактат Књига 
против папства римскаго. На трагу његове теолошке упућености, али 
и препознавања потребе времена, могућно је ишчитати и жељу да се 
Библија објави за Србе, док његов лик ангажованог интелектуалца 
јасно израња из Представке Марији Терезији (1780), у којој проговара и 
као демократски оријентисан грађанин који се залаже за боље уређење 
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црквених прилика код Срба. Иступајући против аристократизованог 
црквеног врха он, међутим, још увек користи првенствено теолошку 
аргументацију. У том спису оставио је драгоцену грађу за познавање 
друштвених прилика код Срба у 18. столећу.

Свој издавачки и књижевни рад Орфелин је завршио 1783. у 
Бечу. Ту је, у неколико месеци, издао књиге Искусни подрумар и Вечни 
календар. Намењен виноградарима и винарима, написан према немач-
ком узору, Искусни подрумар је усмерен, сасвим просветитељски, на 
култивисање ових значајних грана пољопривреде. У њега уноси и своја 
властита искуства те, можда прве, описе производње вина у Срему. 
Ни овом књигом ниjе Орфелин остао у границама конвенционалног, 
нудећи само практични приручник. Пишући о историjи, месту и 
значаjу вина, о распознавању квалитета, уживању у вину, исписао jе 
Орфелин, први код Срба, и странице о васпитању укуса. 

Последња штампана Орфелинова књига, Вечни календар, 
упоређен с малом енциклопедијом, у потпуности је на трагу ње-
говог просветитељског програма, овај пут с наглашеном идејом о 
важности природних наука. Чини се да је Орфелин, тих година већ 
тешко болестан, осећао како је за њега прошло време великог за-
маха те се окреће стварању књиге која ће свим слојевима његових 
сународника, и интелектуалцима и сељацима, и старима и млади-
ма, бити од најнепосредније користи. При том ни на тренутак не 
заборавља своју основну мисију, ону којој је служио целог живота: 
ширење знања. На почетку књиге, у предговору, испричао је, у 
основи, своју причу – о ствараоцу који наилази на неразумевање 
средине, а који је све своје снаге и деловање усмерио на корист свог 
народа, све оне разочарано-резигниране речи у којима као да своди 
рачун свог живота. Властито просветитељско усмерење изрекао је 
Орфелин и овде, позивом на помагање школа и учитеља. Указао је и 
на корист од књига: „Јер читање добрих књига просвећује ум, радује 
срце, упућује ка корисноме и води врлинама“. Календар је, посве у 
духу свог рационалистичког програма, наменио не онима у свему 
вичним, већ „недовољно ученим или онима који немају довољно 
времена за читање одговарајућих књига“. У наставку се, уз додатак 
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црквене  и извода из српске историје (начињеног по Јулинцу), по 
први пут у српском друштву проговара у некој књизи о природи 
и свемиру, о астрономији, клими, физици. Доследно је изложено и 
ново схватање времена, дотад поиманог првенствено кроз годишњи 
циклус. Орфелин дефинише одсеке времена почев с појмом „век“ 
и завршавајући са шездесетим делом секунде који назива „терцов“. 
Насупрот томе, опширно се тумаче и традиционални календарско-
астрономски појмови, важни за црквену употребу и одређивање 
покретних празника, који ће кориштење књиге омогућити све до 
краја света, по чему је она заиста, како је то истакнуто већ и у наслову 
– вечна. Чак и број страница ове књиге – 366 – симболично указује 
на максималан број дана у години. Знатан део Вечног календара 
заузима превод и прерада оновременог немачког популарног 
уџбеника природних наука, прилагођеног за потребе тадашње 
српске читалачке публике. Да прегледно објасни астрономске и 
природне појаве које је помињао у тексту, додао је Орфелин књизи 
и девет својих бакрореза, приказујући, међу осталим, и кристале 
снега гледане под микроскопом. О променама схватања и новом 
разумевању односа према телу говоре и поуке о чувању здравља. 
Орфелин саветује умереност у јелу и пићу, препоручује хигијену – 
редовно јутарње умивање, прање зуба, чешљање, често прање руку, 
дајући и друге корисне препоруке све до рецепта за лечење угриза 
бесног пса. На крају Календара штампао је свој последњи песнички 
састав Молитву пред смрт.

Да је тим делима погодио потребе својих сународника 
потврђују и каснија прештампавања ових књига, која су, за Орфелина 
прекасно, утврдила његову књижевну славу. Није доспео да заврши 
Славенски словар па се о предуго загубљеним свескама његове 
рукописне лексичке грађе зна тек понешто. Своје издавање још увек 
чека његов Велики српски травник. 

У свим разговорима о Орфелину посебну тему представља 
његов, сасвим особен, однос према књизи и његово промишљено 
настојање да она поврх свега буде и лепа, да се и тако истакне њена 
унутрашња духовна драгоценост. У оним временима нико више од 

77



њега није волео књигу. Сведочанство о томе је и његова библиотека, 
једина збирка његових личних ствари сачувана до данас, кроз коју 
се у пуној мери и можда више но другде сагледава Орфелинов инте-
лектуални лик. 

Захарија Орфелин издваја се као један од главних актера на путу 
савладавања културне заосталости српског друштва у историјским 
оквирима 18. века. Као онај стваралац који је међу првима исказао  
књижевно и уметничко опредељење и чије ће дело, по много чему, 
прекретнички означити прелаз према новом добу српске културе. 
По томе се јасно уочава његова, сасвим свесна, просветитељска 
усмереност отворена према новим импулсима који су долазили и 
из Русије и са Запада, те голема активна улога у убрзаном развоју 
националне културе којем је свестрано доприносио у времену кад је 
та култура и његовом големом заслугом, крупним корацима грабила 
напред. Таква стваралачка ерудиција обележила је десетлећа тог 
историјског времена и у њему с правом чини епоху која се може 
назвати Орфелиново доба. 

Боривој Чалић
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ПРВИ СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС                                                                                          

Славено-српски магазин Захарије Орфелина  

                                                                                                         
У Венецији је 1768. године, у штампарији Димитрија Теодосија, 

објављен Славено-српски магазин, први српски књижевни часопис. 
У српској књижевној и културној историји, у протеклих 250 година, 
расправљано је о бројним питањима везаним за ову књижицу исто-
ријске вриједности и далекосежног значаја. Много тога се о њој до 
данас сазнало на основу научно утемељених и на чињеницама засно-
ваних истраживања. Одређене непознанице поводом једине свеске 
овог гласила још увијек нису расвијетљене.

Имена издавача и уредника нису наведена у Славено-српском 
магазину. У опширном предговору, који заузима скоро петину часо-
писа, наводи се да је ријеч о „малом удружењу које не прелази број 
три“, које је међу собом постигло договор да ће, не мислећи о са-
мољубљу, радити за општу корист, која се као мотив и крајњи смисао 
на више мјеста, имплицитно и непосредно, помиње у Магазину.

Поуздано је утврђено да је уредник и издавач Славено-српског 
магазина био Захарија Орфелин, а да је „мало удружење“ само јед-
на од његових бројних мистификација којима је заметао трагове о 
ауторству и поводом других својих дјела.51 Да је покретач часописа 

51 О могућим Орфелиновим разлозима за заметање трагова о ауторству својих 
дјела Тихомир Остојић износи сљедећу претпоставку: „Ако је слободно нагађати, 
ја бих рекао, да се Орфелин у својим књижевним радовима крио због сиротиње. 
Као јадник и бедник, он се осећао зависним на све стране, а врло добро је 
осећао и знао, да средина у којој је живео није марила уопће за људе који се 
истичу, камоли за људе његових идеја. Он је био рационалист, знао је цену 
световној науци, истицао је, штавише, вредност природних наука. Он је 
био у своје доба оно и онакав како вели пок. архимандрит Руварац да би га 
данас кад би нешто оживео, звали и назвали народњаком, антиклерикалцем, 
или простије радикалом. Средина, пак, у којој се он кретао (а то су биле 
епископске резиденције и манастири) и од које је, као сиромашан човек, 
зависио, била је одлучно противна слободнијим мислима. У српском друштву 
доминирало је онда калуђерство, и то калуђерство балканскога типа, дакле 
без науке и конзервативно до крајности, калуђерство које је своју владу 
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Орфелин, први пут наводи Алексиус Хорањи у своме лексикону 
угарских писаца из 1776. године.52 Претпоставља се да је информа-
цију о томе, као и друге податке о Орфелину, Хорањи добио од самог 
овога свестраног ствараоца. На примјерку Магазина из митропо-
литске библиотеке у Сремским Карловцима, митрополит Стефан 
Стратимировић исписао је биљешку о Орфелиновом ауторству 
Магазина.53 Најзад, у својој постхумно објављеној Историји српске 
књижевности (1865) Павел Јозеф Шафарик уз Магазин наводи 
Орфелина као његовог састављача.54 Да је Славено-српски магазин 
дјело Захарије Орфелина потврдио је један од најбољих познавалаца 
његовог дјела, аутор монографије Захарија Орфелин: живот и рад му, 
књижевни историчар Тихомир Остојић.55

Паралелно са питањем о уреднику и издавачу наметнуло се 
и оно о узору (узорима) на које се Орфелин угледао састављајући 
Славено-српски магазин. Тихомир Остојић и Павле Поповић, доцније 

над духовима оснивало на незнању, калуђерство онако како га је  приказао 
Доситеј Обрадовић у својој автобиографији 1783. године“; Тихомир Остојић: 
„О аутору и узору  Славено-сербског  Магазина 1768. год.“, у: Тихомир Остојић: 
Питања српске књижевности XVIII и  XIX века, приредила Милица Ћуковић, Ново 
Милошево 2018. године, стр. 124–125. 
52   Алексиус Хорањи: „Захарија Орфелин“, превео Боривој Чалић, Љетопис српског 
културног друштва „Просвјета“, Загреб 2001. године, стр. 495.    
53  Тихомир Остојић: Српска књижевност од Велике сеобе до Доситеја Обрадовића, 
Сремски Карловци 1905. године, стр. 67.
54 Павел Јозеф Шафарик: Историја српске књижевности, превеле Мирјана Д. 
Стефановић и Милена Мразовић, Београд–Нови Сад 2004. године, стр. 289.                                       
55 О Славено-српском магазину Тихомир Остојић је писао у више прилика. 
Најприје у књижевноисторијској синтези Српска књижевност од Велике сеобе 
до Доситеја Обрадовића, у којој је детаљно представио сваки одјељак часописа. 
У опширном раду „О аутору и узору  Славено-сербског  Магазина 1768. год.“, 
одрешито потврђује да је Магазин Орфелиново дјело. Остојићев текст „Почетак 
периодичне књижевности у Срба“ такође је посвећен овом периодику. Види: 
Тихомир Остојић: Питања српске књижевности XVIII и XIX века, стр. 313–318. 
У постхумно објављеној Остојићевој књизи Захарија Орфелин: живот и рад му 
једно од опширнијих поглавља посвећено је Славено-српском магазину, у којем 
је детаљно приказан само његов предговор, а тек летимично и читав садржај. 
Види: Тихомир Остојић: Захарија Орфелин: живот и рад му, приредио Владимир 
Ћоровић, Београд 1923. године. 
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и Мирјана Бошков, утврдили су да је Орфелину као основни пред-
ложак послужио часопис Јежемесечнија сочиненија, који је у периоду 
од 1755. до 1764. године издавaла Руска академија, под уредништвом 
Герхарда Фридриха Милера.56 У новије вријеме истакнуто је да се 
Орфелин, поред наведеног руског гласила, вјероватно угледао и на ве-
нецијанску периодику из времена када је радио као редактор и корек-
тор у штампарији Димитрија Теодосија у овоме граду.57 Утемељена 
је и сасвим вјероватна претпоставка да је назив своме часопису 
Орфелин одредио према Италијанском магазину, који је први пут 
објављен у Венецији у априлу 1767. године.58

56  О подударностима између два часописа Тихомир Остојић поред осталог каже: 
„И формат, и наслов, и поједини технички изрази, и распоред, па чак и хартија и 
штампарска израда све у магазину подсјећа на руски предложак“; Тихомир Остојић: 
„О аутору и узору Славено-сербског Магазина од 1768. год.“, стр. 127. 
57  За Орфелина је боравак и рад у Венецији (1764–1770), а то значи и за српску 
културу и књижевност, био од велике користи. Већ 1761. године он у штампарији 
Димитрија Теодосија објављује пјесму Горестни плач славнија иногда Сербији у 
форми књижице, што је „прво штампано песничко дело у српској књижевности“. 
Наредне године, такође у посебној књижици, објављује пјесму Тренодија. Те или 
сљедеће године, такође у Венецији, штампа „Плач Сербији“, варијанту „Горстног 
плача“ на народном језику. За вријеме боравка у Венецији и рада у штампарији 
Димитрија Теодосија, поред осталог, издаје сљедећа дјела: Краткое да простое 
од седмих таинствах учителское наставленије, Оду на воспоминаније втораго 
Христова пришествија, Мелодију к пролећу, календар Славено-српски восточнија 
цркве календар на лето 1776. (који није сачуван, а о коме знамо на основу његовог 
описа који је оставио Вук Караџић), Латински буквар, Первоје ученије („прву српску 
књигу штампану грађанском ћирилицом“), Славено-сербски Магазин. У Венецији 
је, након Орфелиновог одласка из овог града, 1772. године, објављена његова 
најобимнија књига Житије Петра Великог. Види: Захарија Орфeлин, Антологијска 
едиција Десет векова српске књижевности, Матица српска, Нови Сад 2011. године, 
приредио Боривој Чалић, поглавље „Хронологија“, стр. 339–344.  
58  Моника Фин закључује да је Орфелин свој часопис „конципирао према 
периодичним издањима која су у Европи излазила у другој половини 18. века, 
и која су имала исту популаризаторску и дидактичку тенденцију на пољу 
националне културе“. Иако је, каже она, главна основа за Магазин био руски 
часопис Јежемесечнија сочиненија, не може бити спора да се Орфелин угледао и 
на друга слична европска гласила свога времена. Бројне су подударности између 
Славено-српског магазина и венецијанске периодике из друге половине 18. вијека, 
почевши од наслова, гдје је она најуочљивија, па онда и преко поетичких одлика 
карактеристичних за европску осамнаестовјековну периодику уопште: кратки, 
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Утврђено је поријекло већине прилога у Магазину, који 
представљају преводе, прераде и адаптације чланака из часопи-
са Јежемесечнија сочиненија, те из још неких периодичних издања 
и појединих књига.59 Пажњу истраживача највише је привлачио 
Орфелинов предговор часопису. Детаљном анализом Павле Поповић 
је утврдио да Орфелинов предговор представља адаптацију уводног 
чланка првог броја руског часописа на који се ослањао, а чији аутор 
је био његов уредник Герхард Фридрих Милер. Поредећи их детаљно, 
одјељак по одјељак, Поповић уочава тијесну везу између два текста, 
наглашавајући да чланак нашег аутора, ипак, представља „нешто 
више“. Та разлика, тај вриједносни „вишак“, садржан је у чињеници 
да Орфелин саопштава за српско друштво нове, просвјетитељске 
идеје, које ће најавити прекретницу у његовом потоњем културном 
кретању. Затим, Поповић, прилично неочекивано с обзиром на већ 
казано, тврди: „Цео предговор Орфелинов само је превод и прерада 
предговора Милерова, удешена за српске прилике, и нешто шира и 
развијенија“.60

У наставку поредбене анализе уочавамо противрјечност 
која произилази из овога закључка. Наиме, Поповић показује да се 
Орфелин угледа на Милера, преузима његове идеје, дословно прево-
ди неке његове ставове, али и да прилагођава, прерађује, сажима и 
проширује, с обзиром на програмски карактер свога текста. Он затим 
истиче да управо на овом трагу уочавамо и неколико потпуно само-
сталних Орфелинових страница, које су израз свијести једног про-
свјетитеља са изразитим препородитељским интенцијама. Највише 
изненађује закључни пасус Поповићеве анализе, који је у очигледној 

разноврсни и забавни чланци, народни језик итд. Моника Фин подсјећа да 
традиција европских магазина започиње енглеским Gentlemen’s Magazine Едварда 
Кејва, чији први број је објављен у Лондону 1731. године. Види о томе детаљно: 
Моника Фин: „Орфелинов Славено-сербски Магазин и венецијанска периодика 
XVIII века“, Зборник Матице српске за славистику, број 86, Нови Сад 2014. године, 
стр. 185–201. 
59  Видјети напомене преводиоца Боривоја Чалића. 
60 Павле Поповић: „О изворима Славено-сербског Магазина од 1768.“, у: Павле 
Поповић: Нова књижевност I, Београд 2000. године, стр. 28.  
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несагласности са изнесеним главним запажањима: „Орфелинов пред-
говор у ствари је само предговор Милеров прерађен према нашим 
приликама“.61

Орфелинов предговор Славено-српском магазину по значају 
превазилази оквире овог часописа. То ће, без изузетка, нагласити 
сви његови проучаваоци. Наведимо овдје само два сродна мишљења 
о томе. Јован Скерлић у својој Историји српске књижевности у 
XVIII веку пише: „То није само програм књижевнога рада Захарије 
Орфелина, то је један манифест историјског значаја у коме су први 
пут на српском језику изнете рационалистичке и  просветитељске 
доктрине 18. века, у коме се први пут у српској књижевности разви-
ла мисао световне културе“.62 Са њим се готово у свему саглашава 
Милорад Павић, који истиче: „У њему је дат програм рада не само 
Орфелиновог часописа него и једна шира и дугорочнија културна 
оријентација, један практични план најпречих делатности у разли-
читим областима од историје уметности до књижевности“.63 

Предговор Орфелин започиње похвалом европском осам-
наестом вијеку, који је дао много мудрих људи, академија наука и 
мноштво „премудро написаних књига“. По чему се ово стољеће раз-
ликује од претходних, која су такође имала и учене људе и вриједне 
књиге. Зато што ти учењаци, лишени самољубља, своја знања нису 
ограничавали на узак круг потенцијалних читалаца, већ су увидјели 
шири друштвени значај својих дјела. Да би постала приступачнија, 
та дјела су се код готово свих европских народа почела штампати на 
њиховим властитим језицима. Истовремено, обимне књиге у којима 
су обрађиване поједине теме, смијенила су „кратка и једноставна дје-
ла“, разноврсних садржаја, прилагођена нтересовањима и потребама 
читалаца. Редовно пратећи специфично обликована периодична из-
дања, читаоци се „непрестано поучавају“, чиме се повећава њихова 
радозналост. У „срећној Европи“, овим пословима посвећена су учена 
61  Исто, стр. 31. 
62  Јован Скерлић: Српска књижевност у XVIII веку, Београд 1966. године, стр. 231.  
63 Милорад Павић: Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, 
Београд 1979. године, стр. 154 
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друштва и академије; Орфелин жали што српски народ нема таквих 
институција па је у односу на друге европске народе у неповољном 
положају. Најављује се и широк спектар тема које ће бити заступљене 
у часопису: географија, богословље, информације о новообјављеним 
књигама, важним догађајима у свијету (из савремености и прошло-
сти), економија, трговина, архитектура, музика, сликарство, графика 
и друге области које могу бити од користи. Каже се још да ће посебна 
пажња бити усмјерена ка освјетљавању прошлости, „тражењу и пре-
испитивању старина српског народа“.

Послије предговора, Славено-српски магазин доноси сље-
деће прилоге, разврстане у девет цјелина: „Мишљење просвећеног 
Теофана Прокоповича, архиепископа новгородског, на који начин и 
којим редом је потребно поучавати дете племенитог рода хришћан-
ском правилу“, „Очинско упутство сину који хоће да се посвети вој-
ној служби“, „Писмо о важности жена“, „Одговор на писмо о важ-
ности жена“ (након овог текста, а у истом „прегратку“, налази се и 
сонет, пјеснички одговор на тему о важности жена), „Писмо Ахмета, 
сина Соломонова младоме Алији, сину Ибрахимовом“, „Писмо цара 
Диоклецијана далмацијском народу“, „Врлине смокве“, „Епиграми“ и 
„Извјештаји о ученим дјелима“. 

Текст Теофана Прокоповича смишљено је стављен на привиле-
говано мјесто. Орфелин га најављује кратком биљешком у којој као 
нужни услов богопоштовања види богопознање, сматрајући да је узо-
ран хришћанин, посљедично, добар и савјестан грађанин. Уредничка 
биљешка је у директној вези са основним ставом Прокоповичевог 
текста, према коме су темељи истинског богопоштовања књиге 
Старог и Новог завјета. Иако потпуно другачијег садржаја, наредни 
текст, састављен од очинских упутстава сину који је намјеран да се 
посвети војничкој служби, у једној битној равни надовезује се на 
претходни, што се експлицитно ишчитава из сљедеће препоруке: 
„Војник се не сме стидети да показује своју савест и царска служба 
њему није сметња да буде добар хришћанин“. У завршном дијелу тек-
ста, као потпора његовој богословској компоненти, скоро императив-
но се захтијева: „Мисли најприје на Божије величанство пред којим 
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трепере небо и земља и што стојиш пред лицем свога Створитеља 
који, како твоје, тако и свих створења, живот и срећу има у својим 
рукама и добра дела награђује, а зла кажњава“. Са ова два уводна 
текста Орфелин утемељује једну од двије средишње идејно-тематске 
линије Магазина, богословску, друга је свјетовно-просвјетитељска. 
Као главне врлине, које треба да красе војника, истакнуте су част, ис-
тинољубивост, праведност (поменуте на више мјеста и у различитим 
контекстима), а као посебна обавеза „марљиво читање лепих књига“.

Слиједе прилози битно другачије интонације и књижевног ка-
рактера. Најприје кратак напис у којем су пренесене ријечи изнесене 
у једном „доконом друштву“, о томе да жене „стоје мање од ничега 
(или од ништа); у наредној рубрици читамо филозофско и пјесничко 
опонирање овом ставу; закључак о томе да је жена „ништа“, квали-
фикован  је као „гнусан“, јер није могуће изједначити, нити поредити, 
биће са небићем. Пјеснички одговор дат је у форми сонета, првог 
у српској књижевности; у њему се полази од изнесеног „гнусног“ 
мишљења о женама, затим наглашава значај које су поједине жене 
имале у историји свијета. Завршни дио сонета је у знаку питања о 
томе да ли постоји неко да се није заклео да би живот за жену жртво-
вао и, најзад, филозофске опсервације у пјесничкој форми, која гласи: 
ако је жена ништа, онда је онај који је од ње рођен, или једнак њој 
или нижи од ње. Сонет се окончава величањем жене и њене улоге за 
продужење живота. Са овом тематиком, у чијем средишту су жена и 
мушко-женски односи, кореспондирају епиграми (осми „преградак“). 
У првом се глорификује љубав, несравњива срећа изједначена је са 
сагласјем два срца. Ко искуси тренутке слатког живота у љубавној 
хармонији, „тај је на земљи видео отварање небеса“. У супротном, 
када супружници постану слуге једно другом, љубавни живот постаје 
„пакао на земљи“. Сљедећа три епиграма на шаљив начин обрађују 
тематику брачног живота и мушко-женских односа. Издваја се трећи 
по реду у којем жена превареном мужу саопштава: „Само сам телом 
са њим, душа моја је с тобом“.

„Писмо Ахмета, сина Соломонова младоме Алији, 
сину Ибрахимовом“ Милорад Павић сврстава у ред „веома 
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карактеристичних списа тадашње европске књижевности и по угле-
ду на Монтескијеова Персијска писма (1721) и друга слична дела, са 
источњачким колоритом под велом разговора између два муслима-
на, критикује прилике у Европи међу хришћанима“.64 Текст је струк-
туриран као смјењивање моралних поука и њихових литерарних 
илустрација. Иако је врлина један од услова човјекове среће, према 
безграничној врлини се исказује опрез: „Изузетност ни у чему није 
добра, чак ни у самој врлини“. Расправа о крајњим границама врлине 
обрађује комплексно питање о колизији вриједности, подразумије-
вајући да доброта према једном може да проузрокује невољу и не-
правду према другом човјеку.

Посљедњи „преградак“ Магазина под насловом „Извештаји о 
ученим делима“ представља једновремено зачетке и прве приносе 
српској књижевној критици. Орфелин у њему доноси „извјештаје“ о 
седам књига и биографију Теофана Прокоповича. Што је, такође, од 
изнимне важности, он на почетку завршне цјелине износи кључне 
претпоставке на којима се темељи књижевнокритичка свијест: „У 
другим европским народима и друштвима издају се такозване учене 
вести или журнали у којима се објављују извештаји о ученим делима, 
то јест о томе, шта се у којем друштву важно догодило што се односи 
на науку. Какви се где напори улажу у распростирање науке и как-
ви се чине изуми који се тичу побољшања наука и уметности или 
општег људског живота, а посебно какве где општекорисне књиге 
излазе на свет. Сличног извештаја од нас, из наших предела, нико 
не може тражити, због тога што се у српском народу ништа од тога 
још не налази. Имамо намеру у наш Магазин стављати само стране 
извештаје док се немилосрдност нашег друштва, које само кроз науку 
може имати почетак своје могуће среће, већ једном не одвоји и не 
почне се угледати на пример других сличних друштава, према чему 
имају изванредну природну способност, а потребних средстава, хва-
ла Богу, нимало им не мањка. Истина, што се тиче корисних књига, 
има већ таквих Срба који би могли својим делима и лепим преводима 

64   Милорад Павић: Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, 
стр. 156.
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чинити неку корист својој отаџбини. Али из ког се разлога такви од 
тога уздржавају, остављамо другима да нагађају и претпостављају. 
Да би, међутим, могли колико-толико овај одељак нашег Магазина 
започети од Србије, можемо известити да су прошле године ради 
користи српске младежи штампане књижице под доле наведеним 
насловима“.65

У Магазину су, по угледању на ондашњу европску периодику и 
водеће просвјетитељске идеје, заступљени текстови различитог ка-
рактера: програмског, богословског, морално-поучног, књижевног и 
књижевнокритичког. Отуда први српски часопис има и богат реги-
стар жанрова, од којих се неки први пут, попут сонета, појављују у 
српској књижевности. Књижевни облици у Магазину су: забавно-по-
учни чланак, сонет, епиграм, писмо, полемика (дијалошка форма), 
назнаке есеја (филозофског, и о уређивању часописа, у предговору), 
прича из класичне старине, биографија, књижевна критика.

Сматрајући да је Славено-српски магазин садржајно потврдио 
намјере изнесене у његовом предговору, Тихомир Остојић каже да 
је овај часопис у погледу главних идеја које заступа претеча про-
свјетитељској дјелатности Доситеја Обрадовића. Разлика је у томе, 
каже он, што ће Доситеј главне мисли Магазина „опширније, дубље и 
духовитије протумачити“. Разматрање магистралне путање духовног 
кретања српског народа у прекретничком осамнаестом вијеку, на-
меће и расправу о односу  Захарије Орфелина и Доситеја Обрадовића. 
Најучесталији предмет анализе у историји српске књижевности била 
је блискост између предговора Славено-српском магазину и Писма 
љубезном Харалампију (1783), Доситејевог првог објављеног дјела, 
његовог просвјетитељског манифеста. Имајући пред очима више-
струке подударности између ова два текста, истраживачи су исти-
цали да се Доситеј угледао на Орфелина те да се његов програмски 
текст може сматрати наставком и разрадом идеја изнесених у пред-
говору Орфелиновог периодика. Истовремено, у назначеном ком-
плексу поредбених разматрања, Јован Деретић је скренуо пажњу и 
65  О Орфелиновом значају за развој српске књижевне критике опширно види 
у тексту Јована Пејчића под насловом „Почеци српске књижевне критике и 
есејистике“, у: Јован Пејчић: Почеци и врхови, Београд 2010. стр. 55–65.
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на евидентне разлике између просвјетитељских платформи двојице 
српских стваралаца: „само што у првом случају[код Орфелина] пре-
породни програм није довољно одређен, нити је поверење у властите 
снаге велико, док је у другом [код Доситеја] јасно и разговетно казано 
који су први задаци наше културе, шта и како треба радити да се 
они што пре остваре“.66 Та разлика је, према Деретићевом мишљењу, 
најуочљивија када је ријеч о односу према народном језику. Орфелин 
је, позивајући се на праксу код других европских народа, истакао 
потребу да се пише на народу разумљивим језиком, али сам није пи-
сао на том језику, каже Деретић. Он с разлогом тврди да Орфелин 
у Магазину нигдје изриком не помиње народни језик, да кад каже 
„властити језик“ мисли на славено-сербски језик. У околностима у 
којима је радио,  Орфелин је својим дјелом наговијестио употребу на-
родног језика, чији ће изричити заступник бити Доситеј Обрадовић, 
„који први иступа са програмским ставом да књижевност уопште 
треба да буде писана народним језиком“67.  Иако су аналогије из-
међу Орфелина и Доситеја најуочљивије у њиховим програмским 
текстовима, оне су знатно разноврсније када се Магазин посматра 
у контексту веза са другим Доситејевим дјелима. Милорад Павић 
потенцира сродност између поднасловног одређења Магазина, које 
гласи „зборник разних састава и превода који служе на корист и заба-
ву“ и Доситејевог дјела Собраније разних наравоучитељних вешчеј в 
ползу и увесељеније (1793).68 Павле Поповић занимљиво примјећује да 
Орфелинов предговор Магазину наликује есејистичкој форми, оној 
коју ће Доситеј Обрадовић касније са успјехом његовати, због чега 
би Орфелинов текст могао носити наслов „О часописима“.69 Миодраг 
Матицки тврди да је структура Магазина утицала на обликовање 
Доситејевих Басана и Совјета здраваго разума. Поред структурних 
аналогија те везе се, према њему, вишеструко уочавају на жанровском 

66  Јован Деретић: Доситеј и његово доба, стр. 8.
67  Павле Ивић,:Српски народ и његов језик, Београд 1979. године, стр. 178.
68  Милорад Павић: Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, 
стр. 157.
69  Павле Поповић: „О изворима Славено-сербског Магазина од 1768.“, стр. 28.
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плану: Орфелинови коментари појединих чланака или њихова најава, 
код Доситеја су развијени у наравоученија; забавна страна заступље-
них садржаја примјетна је код обојице аутора; повезује их још, по-
ред осталог, коришћење различитих извора и употреба епистоларне 
форме. 

Сумирајући уочене аналогије између Орфелиновог Магазина и 
Доситејевих Басана, Матицки каже: „Иако у српској књижевности 18. 
века нема много периодичних гласила, везе Орфелиновог календара 
и Магазина, а такође и Орфелиновог Магазина и Доситејеве публи-
кације Басне, показују да постоји континуитет напора српских књи-
жевника да посебном периодичном формом, забавником, алманахом, 
цветником, приближе читаоцима, или циљаној групи читалаца, оно 
што је у области науке и уметности урађено у свету, а и код нас, како 
би лакше, брже и на занимљивији начин били обавештени и ‘при-
ведени’ књизи и читању, како би научили да користе већ остварена 
достигнућа која их могу помоћи у животу“.70

Однос Доситеја Обрадовића према своме претходнику 
Захарији Орфелину комплексно је питање српске књижевне историје. 
Неоспориво је да су Орфелинове главне идеје уграђене у средишњи 
ток нашег просвејетитељства, онај доситејевски. У нашем кретању 
ка европским  духовним токовима, Орфелинов Славено-српски ма-
газин представља „први од већих културних резултата који су Срби 
забележили “71. Због тога је примјереније рећи да Доситеј наставља, 
оснажује и профилише просвјетитељску нит коју је сасукао Орфелин, 
него да се он „за будућност наше културе везује преко Доситеја“72.

Сагледати књижевноисторијски статус Захарије Орфелина и 
Доситеја Обрадовића подразумијева одредити њихов однос према 
српском духовном залеђу и савременим просвјетитељским идеја-
ма. Без обзира на наведене подударности између двојице просвје-
титеља, међу њима постоје и евидентне разлике. За разумијевање 

70  Миодраг Матицки: Српска књижевна периодика (1766–1850), Нови Сад 2017. 
године, стр. 37.
71  Јован Деретић: Доситеј и његово доба, стр. 7.
72  Исто, иста страна.
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Орфелиновог препородног концепта најпогоднији је управо 
Славено-српски магазин. Истицање идејних и тематских новина које 
је у српску културу унио њен први књижевни часопис, пратило је 
пренаглашавање његовог грађанско-просвјетитељског карактера. 
При томе, занемариван је богословски садржај чланака Магазина. 
Теофан Прокопович кључна је личност једине свеске првог српског 
часописа. Орфелин доноси Прокоповичев чланак, на уводном мјесту, 
одмах послије предговора, приказује његову књигу и објављује му 
прегледну биографију. 

Тихомир Остојић је „културни преврат“ који се десио код 
Срба послије Велике сеобе (1690) поредио са оним који се догодио у 
Русији за вријеме Петра Великог. Византијско-словенски културно-
цивилизацијски концепт у новим, битно измијењеним околностима 
националног живота послије нареченог историјског догађаја, постаје 
„преузак“, због чега се тежило ка новим облицима, садржајима и фор-
мама духовног живота. Кључни човјек тог преокрета у Русији Петра 
Великог био је црквени великодостојник Теофан Прокопович, који је 
саображавао домаћу традицију са страним утицајима и свјетовним 
просвјетитељским идејама које су продирале из Европе. Орфелину је 
очигледно био најближи руски препородни концепт, међутим за тај 
посао он није имао ни могућности ни снаге, нити су му околности у 
ондашњем српском друштву то омогућавале. Опширно разматрајући 
Орфелиново дјело у контексту књижевности руског просвјетитељ-
ства, Мирјана Бошков каже да српски стваралац није имао „целовит 
идеолошки концепт“.73 Овај закључак је логичан кад се имају на уму 
историјске прилике у којима се налази српски народ кроз читав осам-
наести вијек и кад се зна за неизворност и посреднички карактер, 
Орфелинових настојања. Ова ауторка ту Орфелинову позицију на 
убједљив начин образлаже: „Орфелин руском литературом и руским 
језиком, руским темама и руским примером покушава да допринесе 
решавању актуелних проблема националне културе. Данас је јасно да 
у томе није могла да се садржи дугорочнија историјска перспектива 

73 Мирјана Бошков: „Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства“, 
Зборник за славистику, број 7, Нови Сад 1974. године, стр. 61.
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развитка националне културе, али не би требало сумњати ни у то 
да је на одређеној етапи било корисно, можда и неопходно, проћи 
путем којим је Захарија Орфелин ишао. Орфелин је потпуно живео 
у своме времену, бринуо бриге свога народа на начин на који се то у 
тадашњим друштвеноисторијским приликама и са становишта ње-
гове друштвене позиције могло“.74

Настојећи да освијетли Орфелинову позицију у српској књи-
жевности и култури, Тихомир Остојић сматра да спремности за 
промјене у српском друштву овога времена, на чијем челу су били 
свештеници, није било, због чега његово кретање од једног ка другом 
културно-цивилизацијском моделу није текло органски  и изнутра, 
већ механички и споља. Орфелинови подухвати нису преурањени, 
већ се за његов покушај усаглашавања претходног и новог нису сте-
кле повољне околности. У разумијевању значаја његовог дјела за то-
кове српске културе друге половине осамнаестог вијека, превиђала 
се важна појединост: ритам духовног изграђивања и преображаја 
једног ствараоца реформаторских настојања, знатно је убрзанији од 
динамике кретања културе једног народа. Због свега тога, Орфелинов 
покушај са Славено-српским магазином не треба сматрати ни преу-
рањеним ни неуспјелим, јер ће се средишње идеје изнесене у њему у 
националној култури доцније кроз различите облике оживотворити.

Најзад, не улазећи овом приликом дубље у тумачење разлика 
између Орфелинових и Доситејевих настојања, домашаја и статуса 
у српској књижевности  и култури, довољно је примијетити да је 
Доситејева животна линија била наглашено другачија од претходни-
ка о коме се са поштовањем односио. „Гашење монашког заноса“ код 
Доситеја одредило је природу његовог просвјетитељског радикализ-
ма, антитрадиционализма и почесто преоштре критике цркве и мо-
наштва. Ипак, треба увијек нагласити да Доситеј „није био противник 
религије“ већ „противник клерикализма“75 и да његов свјетовни кон-
цепт није био изразито секуларан колико се то у интерпретацијама 

74  Исто, стр. 76.
75  Слободан Јовановић: Из историје и књижевности, Сабрана дела, том 12, књига 
2, стр. 546.
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појединих ставова, а на основу одређених одломака из његовог дјела, 
једнострано закључивало76.

У вријеме када се појавио, Славено-српски магазин био је „до-
бро уређен, лепо штампан на доброј хартији и савремено увезан“77. У 
њему је часописна форма, како је примијетио Јован Деретић, „много 
чистије остварена“78 него у Српском летопису, наредном српском 
књижевном гласилу на које ће српска култура чекати 56 година. 
Деретић је указао и на то да је Орфелин у предговору Магазину на-
значио све главне одлике часописне поетике, које ни до данас нису 
битније измијењене: периодичност излажења, зборнички карак-
тер, колективни принцип ауторства, ограниченост обима прилога, 
специфична структура, разврстаност садржаја у посебне рубрике/
прегратке.79

У историји српске књижевности и културе значај Славено-
српског магазина је непроцјењив. За Тихомира Остојића овај часопис 

76  Као могући импулс за реинтерпретацију Доситејевог односа према религији, 
и уопште темељних претпоставки његовог просвјетитељског лика, може да 
буде његова бесједа изговорена приликом отварања Велике школе у Београду 
1808. године: „Возљубљени ученици! Бог преблаги и многомилостиви 
избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турског, а ми ваља 
да се старамо да избавимо душу нашу од сужањства душевног, то јест: од 
незнања и слепоте ума. Благо вама, ако будете учитељем покорни и послушни 
и ако возљубите мудрост и науку, зашто ово су дарови Божији најмногоценији! 
Благо и целом народу српском, ако ви постанете и будете богољубиви, 
правдољубиви и просвештени! Од вас ће се сва нација наша просветити и на 
свако добро наставити, зашто ви ћете бити с временом народни поглавари, 
судије и управитељи, и од вас ће зависити свеопштенародње благополучије, 
чест и слава! Ако ли ви будете – сачувај Боже! – зли, неправедни грабитељи 
и мучитељи, тешко народу и с вама заједно! Зато, дражајши ученици, будите 
благонаравни и послушни учитељем вашим, учите се и просвештавајте се у 
наукама и добродетељи, и бићемо сви срећни и честити пред Богом и пред 
људима, које нам дарује благи Бог! Амин!“ (истако Д. П.). Тихомир Остојић: 
Живот Доситеја Обрадовића, приредио Душко Певуља, Бањалука 2014. 
године, стр. 114–115.
77  Лаза Чурчић: Књига о Захарији Орфелину, Загреб 2002. године, стр. 202.
78  Јован Деретић: Доситеј и његово доба, Зрењанин 2016. године, стр. 7.
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је „епохално предузеће“, „застава напредне странке“80; према Јовану 
Деретићу Магазину у српској књижевности припада сасвим изузетно 
мјесто јер је „прва књига грађанско-просветитељске оријентације“81; 
Светислав Шумаревић у књизи Штампа у Срба до 1839. одушевље-
но констатује поводом овог периодика: „то је најчуднија књига, как-
ва дотле није никад ни писана ни штампана на српском језику“82. 
Стамено стојећи на почетку српске књижевне периодике, Славено-
српски магазин свједочанство је да се часописи ни данас, по својим 
кључним обиљежјима, нису много удаљили од обрасца на којем је 
он био утемељен.
                                         

Душко Певуља                                                                                      

80  Тихомир Остојић: Српска књижевност од Велике сеобе до Доситеја Обрадовића, 
стр. 85.
81  Јован Деретић: Историја српске књижевности, Зрењанин 2007. године, стр. 453.
82  Светислав Шумаревић: Штампа у Срба (до 1839), фототипско издање, Бањалука 
2018. године, стр. 31.
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