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Б
ио је но ва тор и ини ци ја тор, је дан од 
оних љу ди ко ји ства ра ју епо ху и оста ју 
као пу то во ђе це лог јед ног на ро да. На
зи ва ју га и твор цем са вре ме не срп ске 

на род не про све те – До си теј Об ра до вић. O се ћа
њу на ње га и о оно ме што је по да рио срп ском, 
али и окол ним на ро ди ма, бри не За ду жби на 
„До си теј Об ра до вић”, сме ште на у Ули ци кра ља 
Ми ла на, на ме сту где је не ка да би ло пр во Ми
ни стар ство про све те и вер ских де ла. 

– За ду жби на „До си теј Об ра до вић” по све ће на 
је се ћа њу на ве ли ког про све ти те ља, евро пеј ца, 
пр вог срп ског ми ни стра про све те, али и про у ча
ва њу ње го вог де ла, по ру ка ко је нам је оста вио, 
као и њи хо вим ре флек си ја ма у укуп ном раз во

ју шко ла, об ра зо ва ња, пи сма, је зи ка и по гле да 
на свет. До си теј је је дин стве на лич ност срп ске 
кул ту ре и оли че ње европ ског ху ма ни зма. По
др шком Ка ра ђор ђе вом устан ку ста вио се у слу
жбу осло бо ђе ња и вас кр са срп ске др жав не са мо
стал но сти, ра де ћи по до ла ску у Ср би ју (1807) 
на осни ва њу про свет них уста но ва (Ве ли ка шко
ла 1808, Бо го сло ви ја 1810), уче ству ју ћи у ди

пло мат ским по сло ви ма и уте ме ље њу прав ног 
по рет ка уста нич ке Ср би је. Уз сна жну те жњу ка 
на прет ку, не за ста ри ве су вред но сти ње го вог де
ло ва ња и ње го вих по ру ка: љу бав пре ма исти ни, 
бор ба про тив за блу да и не зна ња, а за сло бо ду 
ума и ми сли – ка жу у До си те је вој за ду жби ни. 

Ме ђу лич но сти ма од 18. ве ка до да нас До си теј 
се нај ин тен зив ни је об ра ћа свом на ро ду, где год 
га има, ми сле ћи не пре ста но на ње гов на пре дак и 
на ње го во укљу чи ва ње у мо дер не то ко ве про све
те и на у ке. Он је ис ти цао да „ле жи и да ће ле жа ти 
у роп ству на род ко је га ср це не зна за на ци о нал
ни по нос”. Већ за жи во та ње го во име је срп ском 
на ро ду би ло све то, а но ве ге не ра ци је су га по ста
ви ле уз Све тог Са ву и Ву ка Ка ра џи ћа. 

Због то га за ду жби на је још од 2016. го ди не 
пред ла га ла да се уста но ви До си те јев дан. То је 
на по кон и оства ре но. Ми ни стар ство про све
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ове го ди не је 
пр ви пут у школ ски ка лен дар уве ло оба ве зу 
обе ле жа ва ња 10. апри ла (28. март по ста ром 
ка лен дарy) као „да на се ћа ња на До си те ја Об ра
до ви ћа, ве ли ког про све ти те ља и пр вог срп ског 
ми ни стра про све те”. 

– Уста но вље ње До си те је вог да на на на ци о
нал нодр жав ном ни воу је сим бо лич ка по твр да 
не про ла зне вред но сти До си те је вог де ла и ње го
вих по ру ка. Не сум њи во ће се ти ме по ја ча ти и 
ин те ре со ва ње за ње го во де ло, али из над све га 
– за укљу чи ва ње ње го вих иде ја у бри гу за вас
пи та ње, то ле ран ци ју, по др шку на у ци, бри гу за 
про све ту и кул ту ру. До си те је вим да ном, пар ња
ком Да ну Све тог Са ве и Ву ко вом са бо ру, упот
пу ни ће се и осна жи ти је дин ство срп ске кул
тур не исто ри је од ства ра ња срп ске др жа ве до 
да нас: то ће би ти дан ко ји ће за но во до ба срп
ске кул ту ре би ти оно што је Све ти Са ва био за 
ста ро до ба, а Вук Ка ра џић за њен на ци о нал ни 
смер – ис ти чу у за ду жби ни. 

Ка ко би се афир ми са ле вред но сти ко је је 
оста вио срп ском на ро ду, ова ин сти ту ци ја је 
уста но ви ла три зна чај не на гра де ко је но се име 
ве ли ког про све ти те ља. То су на гра да „До си теј 
Об ра до вић”, ко ја се до де љу је за жи вот но де ло 
за све ди сци пли не на у ке, про све те, књи жев
но сти и кул ту ре ко ји ма при па да или их је те
ме љио До си теј, за тим на гра да ко ја се до де љу је 
стра ном из да ва чу за по се бан до при нос пре во
ђе њу књи жев ног ства ра ла штва и пред ста вља
њу кул ту ре Ср би је, али и на гра да „До си те је во 
злат но пе ро” за нај бо ље ра до ве мла дих ау то ра 
до 35 го ди на, у окви ру књи жев них вр ста ко је 
је До си теј увео у срп ску књи жев ност – есеј, ба
сна, пу то пис, крат ка при ча. 

У До си те је вом до му, на адре си Кра ља Ми ла
на 2, задyжби на је 2019. го ди не по ста ви ла стал
ну из ло жбу „До си теј у Бе о гра ду” ау то ра Ма ри је 
Би шоф и Гор да не Гор дић. Из ло жба је по све ће на 
исто риј ским спо ме ни ци ма ко ји да нас све до че о 
бу ђе њу Ср би је, на стан ку мо дер не др жа ве, о че
му го во ри и пе сма буд ни ца „Во ста ни Сер би је”, 
ко ју нам је упра во До си теј оста вио. 

У Бе о гра ду по сто је исто риј ска ме ста и спо ме
ни ци ко ји све до че да је овај ве ли ки про све ти
тељ жи вео и ра дио у овом гра ду, да су ње го ви 
тра го ви при сут ни ме ђу на ма и да тре ба да нам 
бу ду и ви ше по зна ти. У Бе о гра ду је у Го спо дар 
Је вре мо вој 22 би ла пр ва Ве ли ка шко ла, у До си
те је вој ку ћи на углу ули ца Бра ће Ју го ви ћа и До
си те је ве осно ва на је пр ва бе о град ска бо го сло ви
ја. Око До си те је вог ли це ја мно го је исто риј ских 
све до чан ста ва о на стан ку но ве, об но вље не др
жа ве Ср би је и ње не пр ве вла де – Пра ви тељ ству
ју шчег со вје та. Со вјет се не ка да на ла зио на углу 
Ви шњи ће ве ули це. 

Иза До си те ја у ма те ри јал ном сми слу ни је 
оста ло мно го јер је сво ју имо ви ну рас про дао и 
по де лио си ро ти њи. Са чу ва но је још не ко ли ко 
пи са ма ко ја су по хра ње на у му зе ју. ¶
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Задужбиначувасећање
наДоситејаОбрадовића
•  Од осни ва ња бри ну о ус по ме ни  

на ве ли ког про све ти те ља, евро пеј ца, 
пр вог срп ског ми ни стра про све те,  
про у ча ва њу ње го вог де ла и по ру ка  
ко је нам је оста вио

•  Из ло жба по све ће на исто риј ским  
спо ме ни ци ма ко ји да нас све до че о бу ђе њу 
Ср би је, на стан ку мо дер не др жа ве, о че му 
го во ри и пе сма буд ни ца „Во ста ни, Сербиjе”,  
ко ју нам је упра во До си теј оста вио
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