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ПАВЛЕ КЕНЂЕЛАЦ У ДЕЛИМА ИЗ 19. ВЕКА НА НЕМАЧКОМ 
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Резиме: Рад представља тежњу за објективним сагледавањем и вредновањем 
прегаоца на пољу науке и образовања који су били зачетници природних наука код 
Срба. Документовано је појављивање имена и дела Павла Кенђелца у међународним 
изворницима. Извори на немачком језику из 30-их и 40-их година 19. века су 
путопис Reise in Serbien im Spätherbst 1829, часопис Blätter für literarische 
Unterhaltung, путопис Das Fürstenthum Serbien, seine Bewohner, deren Sitten und 
Gebräuche, енциклопедијa Universal-Lexikon, oder Vollständiges encyclopädisches 
Wörterbuch, као и њенo проширено издање Universal-Lexikon der Vergangenheit und 
Gegenwart oder Neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und 
Gewerbe. На енглеском језику извор је Historical View of the Language and Literature 
of the Slavic Nations, објављен 1850. године. Запажa се да је у два поменута путописа 
Кенђелчево дело Јестествословије сврстано у одељак Математичке науке, физика, 
природна историја. 
 
Кључне речи: Павле Кенђелац, немачки изворници, енглески изворници, историја 
науке 

 
1. УВОД 

 
Објективно вредновање оних који су активно учествовали у формирању 

природних наука код Срба важно је за историју науке а повлачи импликације 
које нису само научне и образовне, него и шире друштвене. Са тим циљем 
извршено је истраживање међународне рецепције личности која је била 
савременик формирању високог школства, а тиме и науке међу Србима, као 
и савременик формирању модерне српске државе, а чије је стваралаштво 
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носило карактеристике вишеструко тешких околности за Србе на прелазу из 
18. у 19. век – архимандрита Павла Кенђелца (1766 – 1834). 

Почетак рада садржи кратко подсећање на примере уважавања његових 
дела, чему следе резултати истраживања спомена његовог имена и научног 
рада у делима из 30-их и 40-их година 19. века на немачком језику и делу из 
1850. године на енглеском језику. 

Постоји више разлога за бављење овом темом у оквирима конференције 
„Развој астрономије код Срба”. Први је тај што у свом делу из природних 
наука, Јестествословију, Кенђелац обрађује и теме из астрономије, а дотиче 
се и методологије науке. Други разлог је поменуто настојање за објективним 
вредновањем пионира у науци међу Србима, а трећи тај што је управо на 
конференцији „Развој астрономије код Срба VI”, 2010. године, излагано о 
његовом животу и делу и дата препорука за усмерење будућих истраживања 
(Вуца, 2011). Приметна је разлика у доступној литератури у вези са овим 
учењаком данас, у односу на 2010. годину. Неки од постављених задатака 
сада су решени. Посебно је значајан напредак по питању превода – 
објављени су преводи његовог Јестествословија (Кенгелац, 2011; Кенгелац, 
2015) и Аутобиографије (Бугарски, 2012). Темељно је обрађена 
проблематика његовог лоцирања у историји природних наука код Срба 
(Томић и Томић, 2017). 

 
2. ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ МЕЂУ СРБИМА И МЕЂУ ОСТАЛИМ 

НАРОДИМА 
 
Недовољна препознатљивост његовог лика међу Србима није случајна. 

Разлози за постојање таквог пропуста, као и чињенице да његова личност 
није долично валоризована у односу на његове савременике чије деловање 
обухвата природне науке, леже у замршеној проблематици времена у којем 
је живео. 

Док савремени истраживачи Кенђелчевог дела тврде да је могао бити 
„српски Плиније или Бифон“ (Грубић и Јовановић, 2010, 52), међу 
Кенђелчевим савременицима било је оних који су радили противно 
остварењу његових потенцијала. Имао је Кенђелац подршку, како међу 
Србима, тако и изван српских земаља, нарочито у Русији, али је његов живот 
по повратку са школовања у страним земљама обележен спутавањима за шта 
је у највећој мери заслужан карловачки митрополит Стефан Стратимировић 
(1757 – 1836). Митрополит се у томе делимично руководио страхом за 
очување нације. Свој страх, повезан са објективним околностима у којима се 
налазио српски народ, Стратимировић је, гледано са историјске дистанце, 
неоправдано усмерио према личности Павла Кенђелца. 

Постоји више потврда квалитета Кенђелчевих дела. Његово 
Јестествословије, наводи се као једно од првих граматичких полемика. Оно 
је део збирке старих књига у Дигиталној библиотеци Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду под називом Старе и ретке 
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граматике и граматичке полемике као први од 15 дигиталних докумената 
(Старе и ретке...). У Предговору првом издању српског рјечника у којем даје 
оцену стања у погледу књижевног језика код Срба Вук Стефановић Караџић 
(1787 – 1864) наводи да је Павле Кенђелац у Јестествословију први 
приметио да на српском језику писци не поштују никаква граматичка 
правила, него да важе правила „баба Смиљане“ (Кенгелац, 2011, 15), јер су 
све до тада написане књиге писане неуједначено, по тренутном нахођењу 
аутора (Стефановић Караџић, 1935). Његов начин писања хвалио је и Јован 
Стерија Поповић (1806 – 1856) (Церовић, 2011, 46-7). Његова дела веома су 
добро прихваћена у највишим руским државним, образовним и научним 
установама а високо их је оценио председник Руске академије наука 
Александар Семјонович Шишков (Алекса́ндр Семёнович Шишко́в, 1754 – 
1841) (Церовић, 2011, 45-6). Као студент примио је на поклон личну сабљу 
пруског краља Фридрихa Виљема II Великог.  

 
3. НЕМАЧКИ ИЗВОРНИЦИ 

 
Павле Кенђелац помиње се у књигама, енциклопедијама и часописима на 

немачком језику из 30-их и 40-их година 19. века као писац 
Јестествословија (Naturgeschichte), Всемирнаго сбитијасловија (Allgemeine 
Weltgeschichte) или оба.  

Једно од таквих дела је путопис Путовање у Србију у години 1829 (Reise 
in Serbien im Spätherbst 1829) чији је аутор образовани пруски војник и 
путописац Ото Дубислава фон Пирх (Otto Ferdinand Dubislav von Pirch, 1799 
– 1832) а које садржи списак значајних српских аутора и њихових дела 
сортираних по областима (von Pirch, 1830, 171, 174). У одељку Историја, 
географија, статистика, етнографија и биографија Кенђелац се помиње 
као писац дела Всемирнаго сбитијасловија, док се у одељку Математичке 
науке, физика, природна историја (Mathematische Wissenschaften, Physik, 
Naturgeschichte) помиње као аутор Јестествословија.  

У часопису Листови за литерарну разоноду (Blätter für literarische 
Unterhaltung) се под насловом Најновији поглед на српску литературу 
Кенђелац помиње као писац Јестествословија и Всемирнаго сбитијасловија 
(Blätter für..., 1831). 

Путопис Кнежевина Србија, њени становници, њихови обичаји и 
традиција, I део (Das Fürstenthum Serbien, seine Bewohner, deren Sitten und 
Gebräuche), чији је аутор професор и библиотекар Паул Посарт (Paul Anton 
Fedor Konstantin Possart, 1808 – 1860) садржи опис историјских, политичких, 
географских, друштвених и осталих прилика у Србији са навођењем 
значајних аутора и дела у свим областима. Кенђелац се у њему помиње на 
два места, на исти начин као у путопису Путовање у Србију у години 1829. 
Јестествословије је и овај пут сврстано у одељак Математичке науке, 
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физика, природна историја (Mathematische Wissenschaften, Physik, 
Naturgeschichte) (Possart, 1837, 99, 101).  

У енциклопедији Универзални лексикон, или Eнциклопедијски речник 
(Universal-Lexikon, oder Vollständiges encyclopädisches Wörterbuch), том 20, 
аутора Хајнриха Аугуста Пирера (Heinrich August Pierer), као и у њеном 
проширеном издању Универзални лексикон прошлости и данашњице, или 
Најновији енциклопедијски речник науке, уметности и пословања (Universal-
Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder Neuestes encyclopädisches 
Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe), том 28, Кенђелац се 
наводи у одредници српска књижевност (односно српски језик и 
књижевност у проширеном издању) унутар историјског дела као аутор 
Всемирнаго сбитијасловија и Јестествословија (Pierer, 1835, 659; Pierer, 
1845, 253).  

 

 
 

Слика 1: Насловна страна путописа 
Reise in Serbien im Spätherbst 1829. 

Слика 2: Насловна страна путописа 
Das Fürstenthum Serbien, seine 

Bewohner, deren Sitten und Gebräuche. 
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Слика 3: Заглавље једног примерка часописа Blätter für literarische 
Unterhaltung. 

 
 

  
 

Слика 4: Насловна страна једног 
тома енциклопедије Universal-

Lexikon, oder Vollständiges 
encyclopädisches Wörterbuch. 

Слика 5: Насловна страна дела 
Historical View of the Language and 

Literature of the Slavic Nations. 
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4. ЕНГЛЕСКИ ИЗВОРНИК  
 

На енглеском језику Кенђелац се помиње у делу Историјски преглед 
језика и књижевности словенских народа (Historical View of the Language 
and Literature of the Slavic Nations) из 1850. године као битан аутор 
историјске литературе (Talvi, 1850, 112). Ауторка под псеудонимом Талвиј – 
скраћено од Тереза Албертин Луиз фон Јакоб-Робинсон (Therese Albertine 
Luise von Jakob Robinson, 1797 – 1870) промовисала је српске народне песме 
у Немачкој, Европи и свету, а ову књигу је објавила у Америци. 

 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

Наведене чињенице упућују на то да је име Павла Кенђелца било познато 
у интелектуалним круговима људи превасводно у Немачкој, затим у 
Америци, а последично и у другим земљама. 

Документовано је присуство имена и дела Павла Кенђелца као значајног 
српског аутора из историје и „природне историје“ (Naturgeschichte) у 
међународним изворницима на немачком и енглеском језику у виду 
путописа, часописа, енциклопедија и трактата. Уочава се да се његово дело 
Јестествословије појављује у књигама унутар одељка Математичке науке, 
физика, природна историја.  

 
Захвалница 

 
Рад је настао у оквиру пројекта Теорија и пракса науке у друштву: 

мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе (ОИ 179048 
– област друштвених наука), финансираног од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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PAVLE KENGELAC IN GERMAN AND ENGLISH WORKS OF THE 19TH 
CENTERY 

 
This work aims to objectively observe and evaluate those acters in the field of science 

and education who were founders of natural sciences among Serbs. Appearance of the 
name and works of Pavle Kengelac in international sources is documented here. Sources in 
German from the 30's and 40's of the 19th century are a travelogue Reise in Serbien im 
Spätherbst 1829, a journal Blätter für literarische Unterhaltung, a travelogue Das 
Fürstenthum  Serbien,  seine  Bewohner,  deren  Sitten  und  Gebräuche,  an encyclopedia  
Universal-Lexikon, oder Vollständiges encyclopädisches Wörterbuch, as well as 
its extended edition Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder Neuestes 
encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. In 
English, source is Historical View of the Language and Literature of the Slavic 
Nations, which was published in 1850. It can be noticed that Kengelac’s 
work Јестествословије was classified in chapter Mathematical Sciences, Physics, 
Natural History (Mathematische Wissenschaften, Physik, Naturgeschichte). 
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