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Začiatky národného obrodenia Srbov a prenikanie myšlienok osvietenstva 

do srbského prostredia v jeho počiatočnej fáze 

 

Maroš MELICHÁREK 

 

         Úspešný vznik novodobého srbského štátu, hoci formálne spadajúceho do štruktúr 

pomaly sa rozpadajúcej  Osmanskej ríše, bol prvým krokom k budovaniu modernej srbskej 

štátnosti, ktorej však chýbali viaceré atribúty  národa 19. storočia akými bol napríklad 

kodifikovaný spisovný jazyk. Hneď v úvode je nutné zdôrazniť, že existencia samostatného 

srbského kniežactva pôsobila pozitívne nie len na vytváranie srbskej národnej identity v rámci 

jeho hraníc, ale i na formovanie národnej identity Srbov na území dnešnej Vojvodiny, Bosny, 

Chorvátska, Dalmácie a Čiernej Hory.1 Otázka Čiernej Hory je do istej miery diskutabilná no 

v skúmanom období ju možno v kultúrnej a jazykovej oblasti radiť k srbskému etnickému 

priestoru, hoci na Čiernohorcov pôsobila i tradícia vlastnej štátnosti. Otázke Čiernej Hory je 

venovaná samostatná podkapitola, kde sú predostreté jednotlivé špecifiká jej vývoja.  Srbské 

národné obrodenie sa potýkalo s mnohými problémami, ktoré brzdili jeho rozlet v plnej šírke. 

Treba hneď v úvode zdôrazniť, že spomínaný novovytvorený štát zďaleka nezahŕňal celý 

srbský etnický priestor (čo sa však nepodarilo Srbom dosiahnuť nikdy, odhliadnuc od 

vytvorenia Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov v roku 1918) a srbské etniku bolo 

rozdelené ešte naviac medzi osmanskú a habsburskú ríšu. Vývoj tzv. pred-dunajských 

a zadunajských Srbov prebiehal do značnej miery odlišne.  V prvom rade sa srbská národná 

idea začala rozvíjať v radoch mestských intelektuálov, ktorých však nebolo veľa. Centrum 

srbských intelektuálov nebolo v srbskom kniežatstve, ale na území dnešnej Vojvodiny, 

v uhorskej časti habsburskej ríše. Centrum vzdelanosti tam predstavoval hlavne úrad 

metropolitu srbskej pravoslávnej cirkvi v Sriemskych Karlovciach a v období druhej polovice 

19. storočia aj mesto Novi Sad, kde bola roku 1864 presťahovaná z Budapešti Matica Srbská.2 

Nemožno však zabúdať i na fakt, že významnými centrami srbskej kultúry boli i Viedeň, kde 

od roku 1813 vychádzali tzv. Novine Serbske3 a taktiež Budapešť zastrešujúca veľké 

                                                 
1 RYCHLÍK, Jan a kol.: Mezi Vídní a Cařihradem - 1.Utváření balkánských národů. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 

113. ISBN 978-80-7021-957-7. 
2 Pozri bližšie: /avšak len v srbskom jazyku/: <http://www.maticasrpska.org.yu/>  [online] 
3 Čísla novín v rokoch 1813 -1819 sú k dispozícii  na stránke Digitálnej národnej knižnice Srbska vo vysokej 

kvalite avšak iba v pôvodnom jazyku, teda srbskej cyrilike.  Novine serbske - iz carstvujušćeg grada Viene 
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množstvo srbských intelektuálov s kolégiom pre srbských žiakov, ktoré bolo založené 

vplyvným srbským magnátom a predsedom Matice Srbskej Savom Tekelijom4 (kolégium sa 

nazývalo  aj Tekelijanum a v maďarčine Tököliánum).5 Viedeň, Budapešť či Sriemske 

Karlovce boli v prvej polovici 19. storočia omnoho významnejšími centrami srbskej 

vzdelanosti ako Belehrad, ktorý ako už bolo v minulej kapitole spomenuté niesol prvky mesta 

osmanského typu bez srbských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcii (situácia sa začala meniť 

už počas prvého povstania, no kvôli udalostiam v belehradskom pašaliku, nebolo možné tieto 

štruktúry systematicky budovať hneď od začiatku 19. storočia). Srbský historik Milorad 

Ekmečić považuje vývoj v politicko-národných inštanciách spojený hlavne s oblasťou 

kniežatstva, a tzv. „kultúrnu renesanciu“ spája práve s Vojvodinou. Tu možno do istej miery 

vidieť pomyselné rozdelenie Srbov na „kultúrny národ“ vo Vojvodine a „politicko-vojenský“ 

národ Srbov južne od Dunaja.6 Je to samozrejme prirodzené podľa historického vývoja 

v belehradskom pašaliku a v Srieme, Bačke a Banáte. Americký historik srbského pôvodu 

Trajan Stojanović opísal tzv. vojvodinských Srbov na počiatku 19. storočia slovami: „Srbi 

z „druhého brehu“7 sa považovali za význačných nositeľov západnej kultúry, predurčený 

spravovať negramotných a polovičných barbarov z kniežactva. Oblečenie, jazyk a názory ich 

oddeľovali od domácich Srbov. Noví  vzdelanci sa na manuálnu prácu v poľnohospodárstve 

a remesle dívali z výšky, taktiež odmietali nechať vyučiť svojich synov remeslu a dcéry vydať 

za remeselníka. Namiesto tradičného srbského odevu nosili tzv. „nemecké“ veci. Namiesto 

bežného používania oslovenia „ty“, ktoré sa používalo medzi Srbmi v kniežactve si prisvojili 

nemecký zvyk, v srbských ušiach znejúcich veľmi smiešne a to oslovovanie v tretej osobe. 

Odmietali oslovovať ostatných Srbov tradičným oslovením „brat“, ktoré vychádzalo 

                                                                                                                                                         
Новине сербске - из царствујушћег града Виене (1813 -1819) [online]. Dostupné na internete: 

<http://digital.nb.rs/scc/browse.php?collection=no-novine-serbske>  
4 Osobnosti tohto vplyvného Srba sa budeme venovať neskôr a to v rámci vytvárania národných programov 

a srbského osvietenstva - s. 47. 
5 Srbské etnikum tvorilo na maďarskom území významnú menšinu a ako už bolo napísané v predchádzajúcej 

kapitole, šlo hlavne o kupcov a obchodníkov žijúcich vo väčších mestách ako napr. Szeged, Székesfehérvár, Vác 

či Baja. Najvýznamnejšie pamiatky srbského kultúrneho dedičstva v Maďarsku možno nájsť v mestečku 

Szentendre (srbsky  Sentandreja). Na maďarskom území sa nachádza aj kláštor srbskej pravoslávnej cirkvi a to 

v dedinke Grábóc. K problematike Srbov v Uhorsku pozri bližšie: POPOVIĆ, Dušan: Srbi u Vojvodini I.,II., III. 

Novi Sad: Matica Srpska, 1990. s. ISBN 86-363-0175-0. 
6 WEITHMANN, W. Michael: Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1996, s.178. 

ISBN 80-7021-199-7. 
7 Z prekladu anglického slova  originálu – transriparian. 
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z patriarchálnych srbských zvykov.“8 Tieto rozdiely sa postupne začínajú negovať až v druhej 

polovici 19. storočia, kedy sa hlavným centrom Srbov stáva Belehrad, no je treba povedať, že 

identita Srbov vo Vojvodine je do istej miery odlišná od Srbov žijúcich v tzv. centrálnom 

Srbsku, či Republike Srbskej. Tento fakt sa prejavuje v podobe autonomistických snáh vo 

Vojvodine, naposledy sa volanie po autonómii ozvalo na jeseň roku 2009.9  

        V období prvej polovice 19. storočia prenikajú medzi srbských vzdelancov myšlienky 

francúzskych osvietencov a taktiež nemeckých filozofov ako Herder, či Hegel. Srbskí 

intelektuáli sa dostávajú do kontaktu s kultúrou západoeurópskych krajín, začínajú vychádzať 

prvé noviny a na svetlo sveta prichádzajú kľúčové práce tvoriace teoretický podklad 

vytváraniu modernej národnej identity Srbov. Pravdou je, že viaceré z nich sú vnímané ako 

piliere nacionalistickej „veľko-srbskej“ myšlienky a ich výsledky sú zámerne prekrúcané. 

Najznámejším je dielo Vuka Stefanovića Karadžića „Srbi svi i svuda “ teda Srbi všetci 

a všade. Mnohé z prác Vuka Karadžića alebo Dositeja Obradovića sú prijímané zo strany 

cirkevnej hierarchie a konzervatívnej inteligencie pomerne negatívne. Dochádza k otrasu 

pozície srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorá bola dovtedy majákom  kultúry a vzdelanosti Srbov. 

Aj napriek miernym záchvevom stále hrala mimoriadne dôležitú úlohu vo vývoji národnej 

identity, avšak nebola už jediná.   Toto obdobie predstavuje kľúčový úsek srbských  dejín nie 

len z hľadiska vytvárania podkladov nacionalizmu v politickej rovine, ktoré budú detailne 

analyzované v nasledujúcej kapitole, ale i kultúrneho a jazykového nacionalizmu v podobe 

teórií určujúcich národnosť na jazykovom základe. Základným motívom tohto obdobia je 

volanie po spojení celého srbského etnického priestoru, nie obnovenie stredovekého srbského 

štátu ako sa zvykne nesprávne udávať.  V spomínanom období dochádza k zvýšenej 

spolupráci medzi Srbmi a Chorvátmi, resp. ilýrskym hnutím, čo však neprinieslo žiadne 

konkrétne výsledky. Svoju úlohu pri vytváraní ideálov srbského nacionalizmu zohrali i názory 

a práce  vladyku Čiernej Hory Petara II. Njegoša – ide hlavne jeho najslávnejšie dielo Horský 

Veniec, v srbčine Gorski Vijenac.10 Srbi sa začali zo stredovekej obskurity sťaženej 

                                                 
8 GLENNY, Mischa: The Balkans 1804 -1999. Nationalism, War and the Great Powers. Londýn: Granta Books, 

s. 17. ISBN 978-1-86207-073-8. 
9 ČEKEREVAC, Milica: Cvetković: Autonomije bez elementa državnosti. In. Politika, Belehrad, 25.11. 2009. 

[online].  <http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Cvetkovic-autonomije-bez-elemenata-drzavnosti.lt.html> 

[citované 18.3. 2010] 
10 NJEGOŠ, P. Petar: Gorski vijenac – istoričesko sobitije pri svrčetku 17. vijeka. Viedeň: Mehitarista, 1847, 116 

s. COBISS.SR-ID 62963975. [online].  Dostupné na internete: <http://digital.nb.rs/eng/direct.php?sign=S-II-

0953>  
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i osmanským panstvom začali prebúdzať v 18. storočí. Situácia v belehradskom pašalíku bola 

z hľadiska vzdelanosti a kultúry zúfalá, keďže Srbi a ani iní kresťania v pašalíku neboli 

v pozícii, ktorá by im umožnila rozvíjať svoju národnú kultúru. V podstate bola väčšina ľudí 

negramotných s výnimkou kňazov, ktorých vzdelanie sa pohybovalo na základnej úrovni. 

Preto ako už bolo v úvode spomínané centrum kultúry a vzdelanosti sa prenieslo na územie 

južného Uhorska, kde Srbi, zväčša ako cisársky vojaci , strážcovia vojenskej hranice či 

obchodní a kupci sa museli adaptovať na iný spôsob života a kultúru. Od ostatného 

obyvateľstva ich odlišovala ich pravoslávna viera a používanie cyriliky. Myšlienky 

osvietenstva, ktoré sa v habsburskej ríši šírili prispeli k tomu, že počas vlády Františka I. sa 

Srbom podarilo od roku 1799 získať obmedzenú náboženskú a školskú autonómiu. Do istej 

miery sa Srbom podarilo budovať školskú organizáciu už za vlády Márie Terézie a Jozefa II. 

kedy postupne vznikli školy ako napr. roku 1791 v Sriemskych Karlovciach a taktiež škola 

pre výuku učiteľov v meste Szentendre (Svätý Ondrej).  V takejto situácii sa do srbského 

prostredia začínajú postupne dostávať myšlienky francúzskeho osvietenstva, i keď treba 

poznamenať že priame kontakty s francúzskym prostredím boli zriedkavé, hoci sa francúzsky 

jazyk v najvyšších srbských kruhoch používal pomerne často. Bližšie osobné kontakty boli 

veľmi zriedkavé a obmedzené na francúzskych emigrantov  z Lotrinska, ktorí sa usadili 

v Bačke a Banáte medzi rokmi 1769 – 1771.11 Bližšie kontakty s francúzskou kultúrou 

zabrzdila aj rakúska cenzúra počas vlády Márie Terézie, keď sa v tzv. Catalog librorum 

prohibitorum z roku 1765 vyskytli aj práce Voltaira a Rousseaua a od roku 1793 aj všetky 

knihy vyjadrujúce pozitívny vzťah smerom k francúzskej revolúcii. Príkaz týkajúci sa „prác 

škodlivých pre náboženstvo, etiku a štát“ bol roku 1801 zaslaný aj srbskému metropolitovi 

v Sriemskych Karlovciach Jurajovi Stratimirovićovi.12 Avšak aj napriek viacerým zákazom 

bolo možné nájsť práce francúzskych osvietencov v knižniciach viacerých srbských 

intelektuálov. Jedným z nich bol i vyššie uvedený Sava Tekelija v srbčine Сава Текелија.13 

Narodil sa roku 1761 v Arade na území dnešného Rumunska. Spektrum jeho aktivít bolo 

veľmi široké, keďže počas svojho života sa stal doktorom práv, zakladateľom tzv. Tekelijania, 

predsedom Matice srpskej, filantropom i obchodníkom. Jeho osobná knižnica obsahovala 

5 246 titulov a medzi nimi sa nachádzali i práce osvietencov no taktiež celú tzv. „grande 

                                                 
11 TRGOVČEVIĆ, Ljubinka: The Enlightment and the Beginnings of Modern Serbian Culture. In: Balcanica 

XXXVII Annual Of Institute for Balkan Studies, Belehrad 2007. s. 104. ISSN 0350–7653.  
12 TRGOVČEVIĆ, Ljubinka: The Enlightment and the Beginnings....s. 104 
13 Pozri bližšie: GAVRILOVIĆ, Andra: Znameniti Srbi 19. veka 1800 -1900 God I. Záhreb: Naklada i štampa 

Srpske štamparije, 1901, s.  12 - 13. Dostupné na internete: <http://digital.nb.rs/eng/direct.php?sign=A-387-I>  
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encyclopédie.“14  V roku 1805 vydal v dvojtisícovom náklade tzv. Geografickú mapu Srbska, 

Bosny, Dubrovníka, Čiernej Hory a susediacich regiónov, v ktorej predostrel potenciálne 

národné nároky Srbov. V rovnakom roku adresoval Františkovi II. svoje memorandum 

v ktorom navrhoval, aby pri znovu vytvorení srbského štátu pomohla rakúska armáda. Sava 

Tekelija nebol rusofilom ako jeho viacerí súšastníci (napr. Arsenije Gagović), keďže podľa 

jeho myšlienok mali pri oslobodení Srbska spod nadvlády osmanskej ríše stáť západné 

veľmoci – Rakúsko alebo Francúzsko.15 Rusko považoval dokonca za potenciálnu hrozbu pre 

Balkán. Tekelija predstavil svoju ideu „srbstva“ na  etnicko – jazykovom princípe v eseji 

Opisanije života moga, alebo Opis života.16 Tekelija považoval všetkých Slovanov 

hovoriacich štokávskym, čakávskym a kajkávskym dialektom, bez rozdielu náboženstva, za 

etnických Srbov. Otázka rozdelenia jazykových nárečí národov bývalej Juhoslávie je bližšie 

analyzovaná v spojitosti s prácou Vuka Karadžića v podkapitole č. Srbský etnický priestor 

zahŕňal podľa Tekeliju oblasti: tzv. vlastné Srbsko, Kosovo a Metochiju,   Bosnu 

a Hercegovinu, Bulharsko, Čiernu Horu, Macedónsko, Dubrovnícku republiku, Kraňsko, 

Štajersko, tzv. Korošku (severná časť dnešného Slovinska nazývaná aj pokrajina), Dalmáciu, 

Chorvátsko, Slavóniu, územie dnešnej Vojvodiny a severného Albánska.17 Tento „hybridný“ 

štátny celok nazval pojmom Ilyricum. Všetky uvedené územia mali vytvárať jeden „srbský“ 

národný štát, ktorého hranice by boli zo západnej strany na pobreží Jadranu a z východu na 

pobreží Čierneho mora. Tento program, zahŕňajúci prakticky väčšinu územia Balkánu sa 

nestretol s veľkým porozumením a napríklad Stevan Stratimirović autor podobného 

programu, ktorý sme predstavili už na predchádzajúcich stranách (str. 22 – 23), nesúhlasil 

s identifikáciou všetkých obyvateľov na hore uvedených územiach ako Srbov, keďže podľa 

neho určujúcim faktom bola pravoslávna viera a štokávsky dialekt. Automaticky tak z tohto 

priestoru vylúčil Slovincov, Chorvátov a Bulharov, no nie všetky územia ich dnešných štátov, 

ktoré boli v skúmanom období obývané Srbmi (niektoré zostali dodnes – tzv. „krajina“, 

                                                 
14 KOSTIĆ, M.: Nekoliko idejnih odraza francuske revolucije u našem društvu krajem XVIII. i početkom XIX 

veka. In: Zbornik Matice srpske. Serija društvenih nauka 3. Novi Sad: Matica srpska,  1952, s. 1 – 16. 
15 SOTIROVIĆ, Vladislav:  The memorandum about creation of the autonomous religion-language-based 

orthodox štokavian Slavonic – Serbian grand duchy. In: Slavistica Vilnensis, Vilnius 2001, s. 4 [online]. 

Dostupné na internete: <http://ovsiste.webs.com/articlesinenglish.htm>  [citované 18.3. 2010] 
16 Práca vyšla i v knižnej podobe s predhovorom Alexandra Foriśkovića v roku 1989. Pozri bližšie: TEKELIJA, 

Sava: Opisanije života moga. Belehrad: Nolit, 1989, 270 s. ISBN 8619016369 
17 SOTIROVIĆ, Vladislav:  The memorandum about creation of the autonomous religion-language-based 

orthodox štokavian Slavonic – Serbian grand duchy. In: Slavistica Vilnensis, Vilnius 2001, s. 11 [online]. 

Dostupné na internete: <http://ovsiste.webs.com/articlesinenglish.htm>  [citované 18.3. 2010] 
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územie bývalej republiky Kninská Krajina zo začiatku 90tych rokov),18 keďže Stratimirović 

považoval za srbské územie napr. územie v okolí bulharského mesta Vidin. Tekelija 

považoval za jedinú prekážku brániacu spojeniu predstaveného celku zaostalosť a náboženské 

rozdiely, hoci vo francúzskej revolúcii videl záblesk svetla, ktorý mohol preniknúť aj k Srbom 

a veril že „nacionalizmus môže pomôcť zjednoteniu Srbov a zmierniť cirkevný fanatizmus, 

vylučujúc náboženské otázky a kladúc do popredia jedine nacionalizmus a domovinu.“19 I keď 

jeho program možno považovať do značnej miery za utópiu, hoci sa snažil predostrieť 

myšlienku Ilýrie, ktorá ožila hlavne v chorvátskom prostredí 30tych rokov 19. storočia, no 

príslušníkov ostatných národov označil za Srbov, čo je z mnohých hľadísk vedecky 

nesprávne. No i napriek týmto viacerým nedostatkom bol významnou osobnosťou, ktorá 

významnou mierou prispela k vytváraniu srbskej národnej identity. Zomrel pomerne vo 

vysokom veku v Pešti roku 1842 a jeho hrob sa nachádza v chráme sv. Nikolu v Arade na 

území dnešného Rumunska. Celú svoju osobnú zbierku kníh odkázal knižnici Matice srpskej, 

čo ju veľmi významne obohatilo.  

       Práce francúzskych osvietencov sa okrem originálov,  či nemeckých prekladov diel 

postupne začali prekladať i do srbského jazyka. Priekopníkom bol napríklad Stevan Živković, 

študent francúzskeho jazyka vo Viedni, ktorí preložil Spoločenskú zmluvu J.J. Rousseaua. 

Vydávanie jednotlivých diel trvalo o čosi dlhšie, keďže novela J.M. Voltaira Zadig, alebo 

Kniha Osudu20 vyšla až roku 1826 a tragédia Zaira až roku 1843 (Rousseaova práca Emil 

                                                 
18  Otázka označenia geografického názvu „krajina“ môže do istej miery vyvolávať nepresnú interpretáciu 

v konfrontácii chorvátčiny a srbčiny, keďže „krajina“ v chorvátčine označuje celé územie bývalej  vojenskej 

hranice  (pozri RYCHLÍK, Jan a kol.: Dějiny Chorvátska. Praha: NLN, 2007, s. 10. ISBN 978-80-7106-885-3) 

a pre Srbov vyjadruje názov „krajina“ územie bývalej tzv. Republiky Srbskej (Kninskej) Krajiny v cyrilike 

Република Српска Крајина z rokov 1991 – 1995, v okolí miest Knin, Gračac a Plitvice, ktoré bolo len súčasťou 

bývalej vojenskej hranie. V dnešnej dobe sa počet srbských obyvateľov tohto územia podstatne znížil, čo 

spôsobila bezohľadná operácia chorvátskej armády  „Oluja“, v slovenčine Búrka pod vedením vojnového 

zločinca Ante Gotovinu (napr. v meste Gračac žilo roku 1991 8371 Srbov čo tvorilo 80% z obyvateľov mesta, 

v roku 2001 to bolo už iba 1523 teda necelých 39%).  
19 BATAKOVIĆ, T. Dušan: A Balkan-Style French Revolution? The 1804 Serbian Uprisng in European 

Perspectvive. In: Balcanica XXXVI Annual Of Institute for Balkan Studies, Belehrad 2006. s. 119. ISSN 0350–

7653.  
20 Originál diela v anglickom jazyku:  VOLTAIRE, F. Marie: Zadig: or the book of fate. An oriental hitory. 

Londýn: Iohn Brindley, Bookseller to His Royal Highness the Prince of Wales, in New Bond-Street,  

MDCCXLIX., s. 225. Dostupné na internete: <http://www.gutenberg.org/files/18972/18972-h/18972-h.htm>  
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alebo O výchove bola preložená v roku 1864, ale zostala nevydaná až do roku 1874).21 Hoci 

diela francúzskych osvietencov vychádzali pomerne sporadicky, ich myšlienky boli často 

citované ako napr. v práci Joakima Vujića autora prvej francúzskej gramatiky z roku 1805, 

alebo v článkoch Božidara Petranovića v Srbských novinách z roku 1838.22 Myšlienky 

slobody, predostreté v Spoločenskej zmluve, boli taktiež obhajované Ignjatom Martinovićom, 

ktorý sa stal lídrom uhorských jakobínov.23 V jeho prácach Oratio pro Leopoldo II. 

a Katechizmus ľudí a občanov presadzuje myšlienku, že jediná autorita, ktorú možno 

akceptovať je akceptujúca zásady spoločenskej zmluvy a hlavnú prekážku vo vývoji 

spoločnosti vidí v aristokracii, ktorá bráni ľudu vzdelávať sa. Tieto myšlienky prispeli k jeho 

poprave v roku 1794 spoločne s ďalšími štyridsiatimi jakobínmi.24  Tendencia francúzskych 

filozofov spoliehať sa pri oslobodení mysle a redukcii vplyvu cirkvi na vedu a znalosti nebola 

vnímaná pozitívne zo strany všetkých Srbov, keďže cirkev bola dovtedy vnímaná ako jediný 

„strážca“ národného povedomia. Cirkevné kruhy považovali za najdôležitejšie udržať 

vzdelanie v rukách pravoslávnej cirkvi a taktiež používanie cyriliky. Do konfliktu s nimi 

vstupovali moderne zmýšľajúci vzdelanci a racionalisti, ktorí presadzovali moderné vzdelanie 

ako jediné schopné zabezpečiť Srbom integráciu do moderných spoločenských procesov 

a samozrejme i približovanie sa európskej kultúre. Jedným z vplyvných bojovníkov proti 

tradicionalizmu bol Jovan Muškatirović25, právnik, spisovateľ a racionalista, ktorý pochádzal 

z mestečka Senta na území severnej Vojvodiny. V roku 1786 vydal spis Kratkoje razmyšlenije 

o praznici (v slovenskom preklade Krátka rozmluva o sviatkoch), kde zredukoval počet 

náboženských sviatkov, so zreteľom zlepšenia ekonomickej a hospodárskej sily národa. Na 

začiatku 18. storočia dodržiavali Srbi v belehradskom pašaliku okolo 170 cirkevných a Srbi 

žijúci v habsburskej monarchii slávili aj všetky rímsko - katolícke sviatky. Podľa neho takýto 

vysoký počet sviatkov nebezpečne ohrozoval produktivitu v poľnohospodárstve a taktiež 

                                                 
21 TRGOVČEVIĆ, Ljubinka: The Enlightment and the Beginnings of Modern Serbian Culture. In: Balcanica 

XXXVII Annual Of Institute for Balkan Studies, Belehrad 2007. s. 104. ISSN 0350–7653. 
22 <http://digital.nb.rs/eng/direct.php?sign=P-2588-1838>  
23 When ethinicity did not mater... s. 540 - 541. Dostupné na internete: 

<http://books.google.sk/books?id=p3oGybOY1w4C&printsec=frontcover&dq=When+ethnicity+did+not+matter

+in+the+Balkans&cd=1#v=onepage&q&f=falsect=result&resnum=4&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q&f

=false > [citované 18.3. 2010] 
24 TRGOVČEVIĆ, Ljubinka: The Enlightment and the Beginnings of Modern Serbian Culture. In: Balcanica 

XXXVII Annual Of Institute for Balkan Studies, Belehrad 2007. s. 106. ISSN 0350–7653. 
25 Diela: "Pričte iliti po prostomu poslovice", "Čerte serpskog života u Ungariji", Kratkoje razmyšlenije o 

praznici, Viedeň 1786. 
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poukazoval na zdravotné riziká spojené s nadmerným dodržiavaním pôstu (v tej dobe šlo 

o 200 dní v roku).26 Medzi ďalších vzdelancov reflektujúcich moderné trendy vo vzdelávaní 

patril i historik, básnik a spisovateľ Zaharije Orfelin (v cyrilike Захарије Орфелин), ktorí 

napísal práce ako napríklad Iskusni podrumar (Skúsený vinár),  Zrcalo nauke (Zrkadlo vedy), 

či Plač Serbii, jejaže sini v različnija gosudarstva rasjejali sja, kde poukázal na potrebu 

vzdelania a ekonomického rastu. Uroš Milanković, racionalista a merkantilista považoval 

štátom riadenú ekonomiku za základný pilier udržania si nezávislosti, čo predstavil vo svojej 

práci Naše Vreme roku 1847 (Náš čas). Proticirkevné tendencie prezentované srbskými 

autormi vychádzali prevažne z prác J.J. Rousseaua Emil, alebo o výchove a Nová Heloisa, čo 

sa odrazilo v prácach Atanasiju Stojkovića Aristid i Natalija (dielo je považované za prvý 

srbský román) a Milovana Vidakovića (bol veľkým odporcom jazykovej reformy Vuka 

Karadžića)27 Ljubomir u Jelisijumu. Obe diela majú rovnaké pozadie ako použil Rousseau 

a to Elyzeum.28  Myšlienky osvietenstva našli svoj ohlas i v oblasti drámy a to konkrétne 

v dramatických dielach Jokaima Vujića (1772 – 1847),29 zakladateľa prvého srbského 

divadla,30 ktorý prezentuje základný stereotyp konfliktu medzi čistotou a prirodzenosťou ľudí 

z vidieka a nečestnosťou ľudí z  mesta (napr. dielo Fernando i Jarika).31 Joakim Vujić bol 

i autorom prvej francúzskej gramatiky v srbskom jazyku – Rukovodstvo k francuzstjej 

grammaticje, ktorá vyšla v Budíne roku 1805.32 Autori ako napr. Tekelija, Vidaković či Vujić 

                                                 
26 TRGOVČEVIĆ, Ljubinka: The Enlightment and the Beginnings of Modern Serbian Culture. In: Balcanica 

XXXVII Annual Of Institute for Balkan Studies, Belehrad 2007. s. 107. ISSN 0350–7653. 
27 J. Deretić, Istorija srpske književnosti, Beograd 1983. 
28 TRGOVČEVIĆ, Ljubinka: The Enlightment and the Beginnings of Modern....s. 109 
29 Pozri bližšie: UJES, Alojz: Joakim Vujić. In: Biblioteka srpske kulture na Internetu, sekcija Drama i pozorište. 

2008. [online].  Dostupné na internete: <http://www.rastko.rs/drama/aujes-joakim.html> [citované 29.3. 2010] 
30 Divadlo bolo založené v Kragujevaci roku 1835/36 pod názvom Knjažesko-srbski teatar /pozorište/ 

u Kragujevcu. Prvé predstavenia sa uskutočnili počas tzv. „sretenskej Skupštiny“ od 2. do 4. februára roku 1835 

a boli to štyri predstavenia - Fernando i Jarika, La Peruz, Bedni stihotvorac a Begunac. V pôvodnej budove 

z 19. storočia sa predstavenia konajú dodnes a hoci sa názov divadla v priebehu jeho histórie viac krát menil, 

dnes nesie svoj pôvodný názov.  Oficiálna stránka divadla - Knjažesko-srbski teatar (autor Zoran Miljković). 

[online]. Dostupné na internete: <http://www.joakimvujic.com/about.php> [citované 22.3. 2010] 
31TRGOVČEVIĆ, Ljubinka: The Enlightment and the Beginnings of Modern Serbian Culture. In: Balcanica 

XXXVII Annual Of Institute for Balkan Studies, Belehrad 2007. s. 107. ISSN 0350–7653. 
32 ŠAFÁRIK, P. Jozef: Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Bratislava: SAV, 1963, 606 s.  

Digitalizované pre Zlatý fond denníka SME 2010, s. 71. [online].  Dostupné na internete: 

<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1202/Safarik_Dejiny-slovanskeho-jazyka-a-literatury-vsetkych-nareci-

Juhovychodni-Slovania/3#id2594340> [citované 30.3. 2010] 
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prispeli k modernizácii srbskej spoločnosti a taktiež budovaniu modrenej národnej identity, 

ktorá v tomto období nemohla stáť na historickom, alebo religióznom základe. Do popredia sa 

postupne dostáva aj otázka najvýznačnejšej črty národnej identity a tou bol jazyk.    
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