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О ОВОЈ КЊИ ЗИ

Вла ди мир Вујић (Бео град, 1886 – Рио де Жане и ро, 1951), 
коа у тор вита ли стич ко-праг ма ти стич ког мани фе ста Нови хума
ни зам (са Прво шем Слан ка мен цем) и аутор Спу та не и осло
бо ђе не мисли, био је срп ски фило соф ски писац, пре во ди лац и 
књи жев ни кри ти чар. Уче ник Миха и ла Петро ви ћа – Ала са у 
обла сти мате ма ти ке и Божи да ра Кне же ви ћа у обла сти фило со-
фи је, Вујић је ево лу и рао од след бе ни ка иде ја Анри ја Берг со на 
и Виље ма Џеј мса, пре ко при хва та ња исто ри о со фи је Освал да 
Шпен гле ра, до усва ја ња хри шћан ске мисли и иде о ло ги је „све то-
са вља“, као, по Нико ла ју Вели ми ро ви ћу, „пра во сла вља срп ског 
сти ла и иску ства“. Дуго је ста јао на пози ци ја ма јужно сло вен ског 
меси ја ни зма, веру ју ћи у Шпен гле ро ву иде ју о бли зи ни „про па сти 
Запа да“ и миле ни ју му који ће доне ти три јумф „хри шћан ства 
Досто јев ског“. Био је изра зи ти кри ти чар евро по цен три зма као 
сво је вр сног запад ног импе ри ја ли зма у кул ту ри, зала жу ћи се 
за пра во јужно сло вен ских наро да, међу који ма су и Срби, на 
соп стве ни духов ни раз вој. При па дао је мисли о ци ма нео ху ма ни-
стич ког прав ца (Вла ди мир Двор ни ко вић, Ксе ни ја Ата на си је вић, 
Милош Н. Ђурић, итд.), који су, на свој начин, усво ји ли и пре ра-
ди ли иде је европ ске „фило со фи је живо та“. Изме ђу два свет ска 
рата, Вујић се иста као као књи жев ни кри ти чар и поле ми чар. 
Сара ђи вао је, изме ђу оста лог, у часо пи си ма Срп ски књи жев ни 
гла сник, Лето пис Мати це срп ске, Народ на одбра на, Иде је и XX 
век, као и у днев ним нови на ма Прав да и Вре ме, пишу ћи о акту-
ел ним зби ва њи ма у књи жев но сти и кул ту ри. Поле ми сао је са 
след бе ни ци ма есте ти ке Бог да на Попо ви ћа и Јова на Скер ли ћа, 
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бра не ћи модер ну књи жев ност, али је поле ми ке имао и са след-
бе ни ци ма над ре а ли зма и соци јал не књи жев но сти, сма тра ју ћи 
их пред став ни ци ма иде о ло шких, а не умет нич ких, прак си и 
вред но сти. Био је пред став ник тзв. „кул ту ро ло шке кри ти ке“, 
која се опре де ли ла за сагле да ва ње књи жев но сти из нај ши рег 
кул тур ног кон тек ста. 

 Зала гао се за нова чита ња књи жев не про шло сти, почев од 
дру га чи је пери о ди за ци је срп ске књи жев но сти, пре ко зах те ва 
за пре вред но ва ње дела Јако ва Игња то ви ћа, Лазе Кости ћа, Боре 
Стан ко ви ћа, до насто ја ња да се књи жев ност Јужних Сло ве на 
пра ти као једин стве на духов на цели на. У књи жев ном и иде о-
ло шком сми слу наро чи то место је давао Сте ва ну Срем цу, чију 
ће Лиму на ци ју на селу, као сво је вр сни мани фест про тив „про-
то бољ ше ви зма“ Све то за ра Мар ко ви ћа, при ре ди ти и обја ви ти 
за вре ме Дру гог свет ског рата и немач ке оку па ци је, када се, 
као при пад ник Неди ће ве адми ни стра ци је, нашао на стра ни 
кола бо ра на та.

Попут Ста ни сла ва Вина ве ра, Вла ди мир Вујић је ука зи вао 
на то да је наша патри јар хал на, епско-десе те рач ка кул ту ра 
зау век неста ла, и да се више не може вештач ки ожи вља ва ти. 
Сма трао је да је пред нашом кул ту ром тежак зада так да „ско чи-
мо“ из епа у филм, али су нам осно ве у народ ној књи жев но сти 
такве да смо у могућ но сти да и тај под виг оба ви мо. Вујић је 
веро вао, попут срп ских модер ни ста, да  пут овда шње кул ту ре 
није у ими ти ра њу Евро пе, него је син те за оног што је наше са 
модер ним европ ским тен ден ци ја ма. Као кри ти чар савре ме них 
поја ва и писа ца, Вујић је висо ко вред но вао ско ро све зна чај не 
после рат не ауто ре, попут Мило ша Црњан ског, Иве Андри ћа, 
Раст ка Петро ви ћа, Мом чи ла Наста си је ви ћа, Бра ни ми ра Ћоси ћа, 
Десан ке Мак си мо вић, итд. Вујић је био оштар кри ти чар ути ли-
та ри зма соци јал не лите ра ту ре, као сво је вр сног ана хро ни зма. 
Он је тако ђе кри ти ко вао над ре а ли зам због вештач ког спа ја ња 
фрој ди зма и марк си зма. После све га што се о њему сазна ло, 
Вла ди мир Вујић, након Дру гог свет ског рата пре ћут ки ван из 
иде о ло шких раз ло га, заслу жу је зна чај но место у исто ри ји срп ске 
мисли и књи жев не кри ти ке изме ђу два свет ска рата.



7
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Књи га коју чита лац има у рука ма наста ла је на осно ву 
док тор ске дисе рта ци је одбра ње не на Фило ло шком факул те ту 
Уни вер зи те та у Бео гра ду јула 2016, пред коми си јом у којој су 
били проф. др Јован Делић, проф. др Милан Раду ло вић и др 
Дра ган Хамо вић. Она се, пре све га, бави Вуји ћем као мисли о-
цем кри зе и иде о ло гом алтер на ти ве тзв. „тре ћег пута“, изме ђу 
капи та ли зма и кому ни зма.  

На почет ку смо насто ја ли насто ја ли смо да при ка же мо 
фон на коме су наста ја ла Вуји ће ва дела. Био је то свет вели ких 
потре са и поре ме ћа ја после Првог свет ског рата, када човек по 
први пут поста је непо врат но све стан рела ти ви за ци је свих вред-
но сти и изми ца ња мета фи зич ког тла испод ногу без пре се да на 
у дота да шњој исто ри ји, као и три јум фа тех ни ке над при ро дом, 
што је Вујић осе ћао као сржну опа сност по чове чан ство, њего ву 
језгре ну угро же ност у вре ме ну и про сто ру.

Јед на од кључ них Вуји ће вих тема, на којој он не гра ди 
само сво ју фило со фи ју, него и књи жев ну кри ти ку, јесте кри за 
Запа да и ради кал на кри ти ка евро по цен три зма. У погла вљу 
томе посве ће ном, пред ста ви ли смо раз ли чи те моде ле европ-
ске мисли о кри зи Евро пе и њеног раци о на ли зма: кори сти ли 
смо се тео риј ско-есе ји стич ким иска зи ма рефе рент них ауто ра 
са Запа да; њима се при дру жу ју руски мисли о ци, чија је кључ-
на тема, без обзи ра да ли су „запад ња ци“ или „сло ве но фи ли“, 
Евро па као „дра го гро бље“ (израз Досто јев ског), а пону ђе на 
је и срп ска кри ти ка евро по цен трич ног погле да на свет, дата у 
дели ма Нико ла ја Вели ми ро ви ћа, Јусти на Попо ви ћа, Дими три ја 
Нај да но ви ћа и Мом чи ла Наста си је ви ћа.

Нарав но, изме ђу два рата није било само кри ти ке про све-
ти тељ ске тра ди ци је запад но е вроп ског чове ка, која је од Фран-
цу ске води ла ка Руси ји, од рево лу ци је 1789. до рево лу ци је 1917. 
годи не. Било је и поку ша ја да се нађе алтер на ти ва, од којих се 
поли тич ки нај у спе шни јим, спле том исто риј ских окол но сти, 
пока зао покрет кому ни стич ког уто пи зма. Вла ди мир Вујић је 
тако ђе веро вао да је могућ алтер на тив ни пут за Јужне Сло ве-
не, и Сло ве не уоп ште, пут „модер ни за ци је без вестер ни за ци-
је“, и на том путу је тра жио саве зни ке, пре све га у европ ским 
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ира ци о на ли сти ма и пред став ни ци ма „фило со фи је живо та“, 
али и код руских сло ве но фи ла, од Хомја ко ва до Акса ко ва, као 
и Нико ла ја Дани лев ског (Шпен гле ро вог „руског пре те че“) и 
Кон стан ти на Леон тје ва, који је про сеч ног Евро пља ни на нази-
вао „ору ђем све оп штег раза ра ња“.

Вла ди мир Вујић није био сам ни на дома ћој сце ни. Наши 
нео ху ма ни стич ки мисли о ци, попут Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа, 
Мило ша Н. Ђури ћа, Ксе ни је Ата на си је вић, били су Вуји ће ви 
слич но ми шље ни ци. Насто ја ли смо да изло жи мо њихо ве доди ре 
и срод но сти, као и да ука же мо на тек сто ве у који ма су подр-
жа ва ли јед ни дру ге на путу за који су веро ва ли да је испра ван 
– путу кул тур не само свој но сти Јужних Сло ве на и Срба.

У погла вљу „Две Вуји ће ве књи ге, тра го ви духов не ево лу-
ци је“ насто ја ли смо да се поза ба ви мо једи ним књи га ма које је 
Вујић сам уоб ли чио изме ђу два рата – то су Нови хума ни зам 
(са Прво шем Слан ка мен цем) и Спу та на и осло бо ђе на мисао. У 
првој, он је на тра гу Берг со на и праг ма ти зма, а у дру гој дола зи 
до сло вен ско-хри шћан ске, „дон ки хо тов ске“ визи је све та, која, 
уме сто три јум фа агре сив не тех ни ке запад ног раци о на ли зма, 
нуди све чо ве чан ско брат ство засно ва но на иде ја ма Досто јев ског.

Вла ди мир Вујић био је и сарад ник низа часо пи са, међу 
који ма се исти чу Срп ски књи жев ни гла сник, Народ на одбра на и 
Иде је Мило ша Црњан ског. У Гла сни ку Вујић сара ђу је у доба кад 
Бог дан Попо вић насто ји да у њему да места мла дим ства ра о ци ма 
који носе нови дух у књи жев но сти (до 1926. годи не); у Народ ној 
одбра ни се јавља кад је овај часо пис, гла сник покре та Народ не 
одбра не, на врхун цу подр шке иде ји инте грал ног југо сло вен ства, 
пове за ној са анти пар ла мен тар ним лич ним режи мом кра ља Алек-
сан дра Кара ђор ђе ви ћа (до 1932. годи не), а у Иде ја ма Црњан ског 
доби ја запа же но место у доба ради кал них обра чу на десни це и 
леви це на нашој књи жев ној и кул тур ној сце ни (1935. годи не).

У погла вљу „Вуји ће ви огле ди о европ ским мисли о ци ма 
кри зе“ дат је пре глед низа тек сто ва Вла ди ми ра Вуји ћа, углав-
ном из циклу са „Евро пља ни о Евро пи“, које је Вујић обја вио у 
часо пи су Народ на одбра на да би нашој јав но сти пре до чио сву 
дуби ну европ ске духов не кри зе као кри зе иде је про гре са, у коју 
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нису хте ли да веру ју како след бе ни ци Бог да на Попо ви ћа и Јова на 
Скер ли ћа, тако ни писци соци јал но-про па ган ди стич ке лите ра-
ту ре и над ре а ли сти, који су сма тра ли да је у пита њу само кри за 
„бур жо а ске“ Евро пе, а да је совјет ски кому ни зам дру штве но 
уре ђе ње које поно во инкар ни ра иде ју про гре са у њеном нај-
бо љем виду. Вујић је насто јао да пока же да су про све ти тељ ске 
иде је мртве, без обзи ра на поку ша је њихо ве реин тер пре та ци је 
у марк си стич ком кљу чу, и да се мора тра жи ти алтер на ти ва.

Нарав но, мисли лац од кога је Вујић нај ви ше нау чио, и кога 
је пре во дио, био је Освалд Шпен глер, који је, сво јом мор фо-
ло шко-циклич ном пред ста вом исто ри је, као и раз ли ко ва њем 
кул ту ре од циви ли за ци је, дао сна жан импулс не само Вуји ће-
вом фило соф ском ста ву, него и њего вој књи жев ној кри ти ци, у 
којој се шпен гле ров ски пој мо ви, попут „псе у до мор фо зе“, сре ћу 
вео ма често, наро чи то кад Вујић хоће да ука же да је неко дело 
лише но само свој но сти.

Тре ба нагла си ти да је и Вујић књи жев но сти кат кад при сту-
пао ути ли тар но, ма коли ко се борио про тив мате ри ја ли стич ког 
ути ли та ри зма Све то за ра Мар ко ви ћа или Јова на Скер ли ћа. 
То се наро чи то види у њего вом одно су пре ма ства ра ла штву 
Досто јев ског, за које он веру је да је погод но за изград њу јед не 
поли тич ке иде о ло ги је каква је сло вен ски меси ја ни зам. О томе 
је писа но у погла вљу овог рада под насло вом „Руска алтер на-
ти ва: Досто јев ски“.

Лик Све тог Саве Вуји ћу је тако ђе слу жио за изград њу иде-
о ло ги је све то са вља, у чему није био уса мљен. Ова међу рат на 
иде о ло шка кон струк ци ја, коју су уте ме љи ли хри шћан ски инте-
лек ту ал ци бли ски епи ско пу Нико ла ју Вели ми ро ви ћу, тема је 
погла вља „Срп ска алтер на ти ва: све то са вље“, док се у погла вљу 
„Вла ди мир Вујић о одно су Цркве пре ма савре ме ним про бле-
ми ма“ ука зу је на Вуји ћев рад као лаич ког тео ло га и апо ло ге те, 
што је он тако ђе био. 

Завршна разматрања дата су у поглављу о Владимиру Вујићу 
и контексту његовог дела. Читалац има реч.

Аутор
Септембар 2016.
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ДУХ ВУЈИ ЋЕ ВЕ ЕПО ХЕ:  
ПРЕ ВЛАСТ ТЕХ НИ КЕ, КРИ ЗА ЕВРО ПЕ 

И ПУТЕ ВИ АЛТЕР НА ТИ ВЕ

Пишу ћи о „духов ној кри зи дана шњи це“ у часо пи су Нови 
види ци 1928. годи не, Вла ди мир Вел мар-Јан ко вић беле жи: „Чвор 
кри зе је дакле у овом: самим осло бо ђе њем пре ста је да делу је у 
нама пле ме ни ти занос косов ске иде је води ље; самом чиње ни цом 
осло бо ђе ња она је изгу би ла раз лог сво га посто ја ња, – она се у 
сми слу актив не исто риј ске гра ди лач ке моћи исцр пла и више 
нас не води. Замо ре ну нечу ве ним напо ри ма вели ких дога ђа ја, 
са под се че ном основ ном и хри шћан ском тра ди ци јом, нашу је 
душев ност још пре првог пре да ха на важној рас кр сни ци пове-
сних ета па почео да заро бља ва запад ни мате ри ја ли зам. Томе 
се све му при дру жио рат као цен трал ни дожи вљај наше епо хе 
и њеног чове ка, као нај бол ни је иску ство тако зва ног циви ли зо-
ва ног чове ка. Сву да, и у Евро пи и на Бал ка ну, где год има живе 
душе и чове чи је неус па ва не саве сти, рат је нанео у напа ће ну 
нашу савест ужас суро вих неми ло стив них пита ња о сми слу 
живо та и кул ту ре, тих пита ња пред који ма не посто је раз ли-
ке изме ђу побед ни ка и побе ђе них; тих пита ња која откри ва ју 
запра во јед ног једи ног побе ђе ног: самог чове ка, и јед ну једи ну 
жртву: њего во срце изврг ну то вечи том стра ху да се опет не 
поја ви у свој сво јој вла сти цинич ни госпо дар ове земље, иски-
да но мржња ма, од којих целог живо та хоће да се осло бо ди, то 
срце, скру ше но, осу ше но, самом себи јад но...“1

1  В. Вел мар-Јан ко вић, Огле ди о књи жев но сти и наци о нал ном духу. Игра чи на жици, 
Задужбина Светог манастира Хиландара, Бео град, 2006, стр.42–43
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Слич не мисли биле су и мисли Вла ди ми ра Вуји ћа. Оне су 
уоб ли че не у јед ном све ту који се родио баш у 20. веку, и конач-
но уоб ли чио после Првог свет ског рата.

Какав је то свет?
То је свет кри зе.2

Аме рич ки мисли лац Џон Вај тхед у сво јој књи зи Згра би ти 
ветар, која се бави исто ри јом кул ту ре у 20. веку, исти че да је 
ово сто ле ће обе ле же но неми ром без пре се да на у свим обла-
сти ма.3 Тра ди ци о нал на рели ги о зна наче ла која су запад ном 
дру штву дава ла осе ћај посто ја но сти сасвим су напу ште на. Од 
18. до почет ка 20. века збио се, сма тра Вај тхед, низ рево лу ци ја 
про тив тра ди ци је, које нису дове ле до новог морал ног порет ка 
него до додат них пре вра та и раш чо ве че ња. Мисли о ци про-
све ти тељ ства одба ци ли су тра ди ци о нал не вред но сти у име 
обо го тво ре ног разу ма. То је, са сво је стра не, иза зва ло роман-
ти чар ско пори ца ње разу ма у корист диви ни за ци је при ро де и 
прво бит ног чове ка. Онда је дошао сци јен ти стич ко-мате ри ја-
ли стич ки реа ли зам и, конач но, нихи ли стич ки песи ми зам. Као 
што је, по Вај тхе ду, про све ти тељ ство неу спех свог иде а ли зма 
виде ло у наси љу Фран цу ске рево лу ци је, тако је про ма шај 
роман ти чар ског прав ца кре та ња у кул ту ри водио раш чо ве че-
њу и окрут но сти 20. сто ле ћа.4

2  Баве ћи се кри зе о ло ги јом у 20. веку, Алек сан дар Гајић исти че: „Дуго роч но гле да-
но, цела модер на епо ха пред ста вља веков но нара ста ње јед не гигант ске кри зе чија су 
циклич на нади ра ња попут попу шта ња бра не на раз ли чи тим, уда ље ним напр сну ћи ма, 
где еска ла ци ја на јед ном делу дово ди до при вре ме ног попу шта ња и сма ње ња тен зи је 
на дру гом.“ (А. Гајић, Духов не осно ве свет ске кри зе, Конрас, Бео град, 2011, стр.57)
3  John W. Whi te he ad, Gra sping for the Wind: The Search For Mea ning in the 20th Cen
tury, Zondervan Publishing House, Mic hi gan, 2001.
4  Џорџ Стај нер у сво јој сту ди ји о суд би ни кул ту ре у 20. веку, исти че да је роман-
ти зам, изме ђу оста лог, реак ци ја на бур жо а ски мир који је насту пио после Напо-
ле о но вих рато ва, и који је мно ге мла де људе бацио у ста ње „суви шних“, какав је 
Пушки нов Евге ни је Оње гин. Новац и ауто ма ти зо ва ни рад у фабри ка ма дово де до 
деху ма ни за ци је; наро чи то је вели ка раш чо ве чу ју ћа сна га живо та у огром ним урба-
ним сре ди на ма. Слут ња уни ште ња град ске циви ли за ци је све је јача. Стај нер каже: 
„Раз ви ја се нео бич на ликов на шко ла, са сли ка ма Лон до на, Пари за или Бер ли на у 
обли ку коло сал них руше ви на […] Роман ти чар ска фан та зи ја наго ве шта ва Брех то-
во осве то љу би во обе ћа ње да од гра до ва неће оста ти ништа осим ветро ва који хуче 
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Хри шћан ско дру штво Запа да веро ва ло је да сва ки човек 
у себи има апсо лут ну вред ност (тео ло шки рече но, носи „лик 
Бож ји“) и да ту вред ност не могу уни шти ти ни поје дин ци ни 
држа ва. У два де се том веку, на осно ву раз во ја про све ти тељ ске 
мисли од XVI II сто ле ћа до тада, три јум фо ва ла је иде ја да само 
разум даје вред ност људ ском бићу што је води ло пот пу ном 
пори ца њу могућ но сти чове ко вог само на ди ла же ња и сва ке оно-
стра не ствар но сти („смрт Бога“, коју је обја вио Ниче, води ла је 
„смр ти чове ка“, коју је обја вио Мишел Фуко). Неги ра ње апсо-
лут не исти не има ло је за после ди цу, сма тра Вај тхед, нипо да-
шта ва ње апсо лут не вред но сти сва ког чове ка, а онда су дошли 
кому ни зам и наци зам, Гулаг и Аушвиц.

Одба цу ју ћи хри шћан ство као веру и монар хи ју као облик 
хри шћан ске орга ни за ци је држа ве, про све ти те љи су уствр ди-
ли да чове чан ство може да сазда соп стве не вред но сти, који ма 
тран сен ден ци ја није потреб на. Зато су се јави ле иде је соци ја-
ли ста-уто пи ста, који поку ша ва ју да крај ње раци о нал но кон-
стру и шу дру штво. Реци мо, по Сен-Симо ну, у савр ше ној држа ви 
тре ба да вла да ју „про све тље ни ци“ попут науч ни ка, умет ни ка 
и инду стри ја ла ца: на челу свих сто ји „папа нау ке“, а осе ћа њи-
ма упра вља „Ака де ми ја за сен ти мен те“. Поку шај спр о во ђе ња 
уто пи стич ких иде ја у живот довео је до Фран цу ске рево лу ци-
је. Вол тер, кри ти чар Све тог Писма и орга ни зо ва не рели ги је, 
дожи вља вао је Бога Библи је као суро вог чове ко у би цу, па се 
окре нуо деи зму – лику Бога који се не меша у исто ри ју и људ-
ске посло ве. Има ну ел Кант је веро вао да је Бог само вели ки 
Часов ни чар који регу ли ше при ро ду, да је при ро да био ло шка 
маши на, да су разум и иску ство једи на ору ђа позна ња и да, на 
кра ју кра је ва, сам човек ства ра соп стве ну исти ну. Жан-Жак 
Русо је пози вао на осло бо ђе ње од тра ди ци о нал ног рели ги о зног 
мора ла, али је одба цио веру и у разум и у циви ли за ци ју, пре ма 
којој је прво бит ни човек („пле ме ни ти дивљак“ – дете, уро ђе ник, 
неис ква рен сељак) супер и о ран. Русо је веро вао да лич не сло бо де 

кроз њих. Тач но сто годи на касни је, ти апо ка лип тич ни кола жи и машто ви ти црте жи 
послед њих часо ва Пом пе је поста ли су наше фото гра фи је Вар ша ве и Дре зде на.“ (Џ. 
Стај нер, У зам ку Пла во бра дог, Бранко Кујић–Ѓрадац, Чачак-Бео град, 2012, стр.18)
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могу бити сачу ва не само у зајед ни ци која пошту је „дру штве ни 
уго вор“, који сто ји изнад поје дин ца као про ја ва нека кве „опште 
воље“. (Из русо и стич ких иде ја раз ви ће се, касни је, иде о ло ги ја 
усре ћи тељ ске тира ни је тота ли тар них режи ма, као и прак са 
кул ту ро ло шког инже ње рин га, индок три на ци је и обма на да би 
се дошло до пра ве „опште воље“.)5

Из русо и зма ниче роман ти чар ски покрет, који пори че 
мате ма тич ко-меха нич ки поглед на свет (Блејк је грмео про тив 
Њут на). Уме сто тра ди ци о нал не рели ги је, потреб на је ’рели ги ја 
срца’, која под ра зу ме ва окре та ње при ро ди и сред њо ве ков ном 
мисти ци зму. Роман ти ча ри су, попут Русоа пре њих, веро ва ли 
да су људи по при ро ди добри, док их дру штво не исква ри, и 
насто ја ли да дођу до нове реал но сти, коју неће огра ни ча ва ти 
рели ги ја, јав ни морал, поли ти ка. Роман ти зам је донео, пре-
ко Бај ро на и бај ро ни ста, веру у ауто ном но „Ја“ с оне стра не 
добра и зла, у гени ја кога ништа не сме да спу та ва, веру у то да 
је сва ка врста спо зна је добра. Роман ти зам је, пре ко Бето ве на, 
сла вио при род ну чове ко ву добро ту и брат ство свих људи, а 
кроз сли ка ре попут Блеј ка и Гоје обја вљи вао про дор несве сног 
у сва ко дне ви цу.6

5  Савре ме ни грч ки фило соф Хри сто Јана рас о том прав цу европ ског мишље ња 
каже: „Оно што смо само тео рет ски могли да пред ви ди мо у слу ча ју Декар та, Кан та 
или Хеге ла, виде ли смо да, у слу ча ју марк си зма, сачи ња ва кон крет ну исто риј ску 
реал ност: да мони зам субјек та запад не фило зоф ске тра ди ци је није кадар да окон ча 
у фор ма ма живо та него у неиз бе жном тота ли та ри зму раци о на ли стич ког ауто ри те-
та, ма коли ко њего ве интен ци је недво сми сле но има ле за циљ осло бо ђе ње људ ског 
субјек та од сва ког обли ка робо ва ња при ро ди или нужно сти. […] Била је потреб на 
[…] огром на и нај бол ни ја цена да би се у марк си зму откри ло сво семе ње запад них 
фило зоф ских осно ва тота ли та ри зма, од авгу сти нов ског ути ли та ри зма до хеге лов ског 
пан ло ги зма – како би се тота ли та ри зам открио и про ја вио као ’уну тар ња логи ка’ 
запад не мета фи зи ке.“ (Х. Јана рас, Фило со фи ја из новог угла, Братство Св. Симеона 
Мироточивог, Врњач ка Бања, 2000, стр. 179-180)
6  У сту ди ји Риди ге ра Зафран ског Роман ти зам. Јед на немач ка афе ра, овај немач ки 
фило соф исти че да је један од кључ них обр та које је роман ти зам донео европ ској мисли 
напу шта ње тра ди ци о нал ног хри шћан ства зарад нове рели ги је, која је – умет ност. 
За немач ке роман ти ча ре, вели Зафран ски, „пра ва рели ги ја није хете ро но ми ја, није 
откри ве ње које нам дола зи спо ља, од нека квог над свет ског бога, већ је то раз ви ја ње 
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Слом роман ти зма и њего ве мета фи зи ке довео је до „реа-
ли стич ке“ реак ци је: вера у нау ку, пре тво ре на у иде о ло ги ју 
сци јен ти зма и пози ти ви зма, захва ти ла је и умет ност, тра же ћи 
од ње да слу жи чове ку као „дру штве ној живо ти њи“. Нау ка је 
поста ла нова рели ги ја чове ко ве само до вољ но сти.7

Уда рац реа ли зму задао је позни плод роман ти зма – сим бо-
ли зам, који је умно го ме био усме рен ка шоки ра њу бур жо а ске 
публи ке. Бодлер је донео Лита ни је сата ни, и опи сао вештач ке 
раје ве нар ко ти ка, а Рем бо, који је све сво је песме напи сао од 16. 
до 19. годи не, да би касни је постао трго вац оруж јем у Афри ци, 
живео је живо том бун тов ни ка про тив дру штве них нор ми и 
иска зи вао мржњу пре ма тра ди ци о нал ној рели ги ји, нази ва-
ју ћи песни ка про ро ком чији је метод про ри ца ња засно ван на 
„систе мат ском рас тро ја ва њу свих чула“.8

Девет на е сти век је напу стио рели ги о зне тра ди ци је, али није 
успео да их заме ни посто ја ним систе мом вред но сти: јави ло се 

ства ра лач ке сло бо де у чове ку до апо те о зе Соп ства.“ (Р. Зафран ски, Роман ти зам. 
Јед на немач ка афе ра, Адреса, Нови Сад, 2011, стр. 98)
7  Нау ка је заи ста била нова рели ги ја. Позна ти енгел ски есе ји ста Меко ли, у свом 
огле ду о Френ си су Беј ко ну, 1831. пева јој пра ву хим ну: „Она је про ду жи ла живот; она 
је ода гна ла бол; она је иско ре ни ла боле сти; она је пове ћа ла плод ност тла; она је посао 
помо ра ца учи ни ла без бед ни јим; она је рат ни ци ма дала нова оруж ја; пре мо сти ла је 
широ ке реке и ушћа мосто ви ма чији су обли ци нашим оче ви ма били непојм љи ви; 
она је без бед но спро ве ла муњу од неба до земље; она је осве тли ла ноћ сја јем дана; она 
је про ши ри ла распон људ ске визи је; она је умно го стру чи ла сна гу људ ских миши ћа; 
она је убр за ла кре та ње; она је уки ну ла уда ље ност; она је олак ша ла људ ске кон так те, 
пре пи ску, све кори сне слу жбе, све хит не посло ве; она је омо гу ћи ла чове ку да досег-
не дуби не мора, да се вине у ваздух, да без бед но про дре у опа сне земаљ ске поно ре, 
да путу је коп ном коли ма која се кре ћу без коња, да пре ла зи оке а не бро до ви ма који 
пло ве десет чво ро ва на сат наспрам ветра. То су само неки од њених пло до ва и то 
нај ра ни ји; наи ме, то је фило зо фи ја која ника да не миру је, која се никад не задо во-
ља ва постиг ну тим, која ника да није довољ но савре ше на. Њен закон је про грес.“ (Џ. 
Стај нер, Исто, стр. 10)
8  И ова иде ја, о песни ку као про ро ку, плод је роман ти чар ског непри ста ја ња на 
свет тех ни ке и бур жо а ски живот. Стај нер каже: „Умет ник поста је херој. У све ту који 
су репре сив не вла сти учи ни ле инерт ним, умет нич ко дело поста је нај у зви ше ни је 
достиг ну ће. […] Иако спо ља изму чен и немо ћан, песник је ’непри зна ти зако но да-
вац’ људ ског рода. Или, како је то изра зио Вик тор Иго, песник је МАГ, божан ски 
обда ре ни видов њак у коли ма људ ског про гре са.“ (Исто, стр. 19)
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само још више рево лу ци ја и деху ма ни за ци је. Про све ти тељ ство 
је веру у Бога заме ни ло вером у разум, роман ти зам веру у разум 
вером у при ро ду и при ми тив ног чове ка, реа ли зам је донео веру у 
могућ ност „науч ног“, „објек тив ног“ опи са ствар но сти. На кра ју, 
модер на је обја ви ла „смрт Бога“ и дола зак Ниче о вог новог чове ка 
који пљу је на све о чему машта ју „тргов ци, хри шћа ни, кра ве, жене, 
Енгле зи и оста ле демо кра те“, пошто је сло бо дан човек – борац.

Нарав но, све би то било дру га чи је нијан си ра но без дар ви-
ни зма. Дар вин је донео иде ју да је сав живот плод раз во ја из 
нео р ган ског у орган ски, с пре ла ском ста ре врсте у нову врсту, 
при чему је кључ ни ево лу тив ни меха ни зам опста нак нај ја чих. 
То је зна чи ло да свет није ство рио Бог који је љубав, и да кру на 
ства ра ња није човек као ико на Бож ја; свет је плод слу чај но-
сти, а човек је син мај му но ли ког пре тка.9 Ова теза дар ви ни зма 
при хва ће на је као откри ве ње, и одмах се пре тво ри ла у соци јал-
дар ви ни зам: Џон Рок фе лер ју је при ме нио у обла сти еко но ми је, 
да би оправ дао инду стриј ски моно пол; Адолф Хитлер је Нем це 
про гла сио „вишом расом“, уздиг ну том на ево лу тив ној лестви ци, 
а Јевре је, Сло ве не и Роме нижим раса ма које тре ба истре би ти. 
Дар вин је и сам био раси ста који је веро вао да су људи црне боје 
коже нижа бића. Аустра лиј ски дар ви ни сти су због тога, све до 
два де се тих годи на XX века, има ли дозво лу за лов на Або ри џи не.

Оду ше вље ни Дар ви ном били су и Маркс и Енгелс, ауто-
ри „Кому ни стич ког мани фе ста“, који су веро ва ли да чове ка 
обли ку ју при ро да и еко но ми ја, и да је он пуки одраз сво јих 
мате ри јал них доба ра и при вред них одно са. Уме сто расе, они 
су веро ва ли у јед ну кла су – про ле та ри јат, која ће, кад побе ди, 
путем сво је дик та ту ре, оства ри ти уто пи ју зва ну кому ни зам, 
„скок из цар ства нужно сти у цар ство сло бо де“.10

9  Руски фило соф Вла ди мир Соло вјов тим пово дом се обра ћао дома ћим след бе-
ни ци ма Дар ви на, који су, у исти мах, били пред вод ни ци несе бич ног„иде ња у народ“ 
зарад про све ћи ва ња и носи о ци рево лу ци о нар ног хума ни зма: „Нема Бога, човек је 
постао од мај му на, зато – љуби те бли жње сво је.“ (Сер геј Левиц ки, Огле ди из исто ри је 
руске фило со фи је, Логос, Бео град, 2004, стр. 168)
10  Виде ти: Х.Јахи, Стра хо те које је дар вни зам донео чове чан ству, ЦПС, Бео град, 
2002.



17

 Дух Вуји ће ве епо хе: пре власт тех ни ке, кри за Евро пе и путе ви алтер на ти ве 

Док се део чове чан ства још увек опи јао сци јен ти змом, 
умет ни ци су бежа ли у крај њи субјек ти ви зам. Импре си о ни сти 
су сли ка ли сво је чул не ути ске у све ту без апсо лу та, испи ту ју ћи 
сам појам „објек тив не ствар но сти“. Поен ти ли ста Жорж Сера, 
у свом поку ша ју да науч но истра жи начин на који око усва-
ја ствар ност, дошао је до изве сне хлад но ће и удаљености од 
пред ме та сли ка ња, да би се Пол Гоген вра тио мисти ци, виде ћи 
у при ми тив ној умет но сти извор надах ну ћа: сма тра ју ћи савре-
ме ни живот оту ђе њем од прво бит но сти, он бежи на Тахи ти. 
Раз о ча ран у непле ме ни ти живот „пле ме ни тих дивља ка“, пада 
ско ро у очај и сли ка дело под насло вом „Ода кле смо? Ко смо? 
Куда иде мо?“

А онда је три јум фо ва ла маши на. Џон Вај тхед вели да је XX 
век постао век маши не јер су људи од тех но ло ги је поче ли да 
тра же сми сао живо та. Уме сто да реши живот не про бле ме, доба 
маши не је у мно гим обла сти ма све ло чове ка на без лич но, без на-
чај но биће. По Вај тхе ду, човек је, захва љу ју ћи раз во ју тех ни ке, 
изгу био сва ку пред ста ву о себи као бићу које носи зна че ње; 
тех но ло ги ја је уки ну ла потре бу за лич но шћу чове ко вом, јер 
маши ном може да упра вља сва ко ко је обу чен; науч на откри ћа 
поста ла су сакрал ни дога ђа ји (попут Међу на род не изло жбе у 
Пари зу или про на ла за ка фил ма, теле фо на, радио-апа ра та, ави-
о на). У том сми слу, куби зам је поку шао да се суо чи с тех ни ком 
сво де ћи чове ка на гео ме триј ске струк ту ре; футу ри зам у Ита-
ли ји је усклик нуо да је савре ме ни ауто мо бил леп ши од Нике 
из Само тра ке; дада и сти су вели ча ли апсурд као при бе жи ште у 
све ту маши не. Конач но је разо ре на три ја да ДоброЛепоИсти
ни то, чија је раз град ња, одба ци ва њем Добра и Исти ни тог 
као циља умет но сти, поче ла још у роман ти зму и наста вље на 
кул том „лепо те ужа сног“ (Бодлер и модер на): Мар сел Дишан 
је нацр тао брко ве репро дук ци ји Мона Лизе, обја вљу ју ћи смрт 
ори ги нал но сти, а затим понудио писо ар као естет ски обје кат, 
наја вљу ју ћи доба у ком се умет нич ка дела неће ства ра ти, него 
про гла ша ва ти, јер ће зау век оста ти без сво је сакрал не ауре.11

11  На неста нак ауре умет нич ког дела, као њего ве бит не осо би не, ука зи вао је Вал тер 
Бен ја мин у свом огле ду о умет нич ком делу у доба тех нич ке репро дук ци је. У књи зи 
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Иску ство Првог свет ског рата дове ло је до руше ња тра-
ди ци о нал не европ ске кул ту ре: ужа си машин ског, масов ног 
уби ја ња, бој ни отро ви, тен ко ви и ави ја ци ја разо ри ли су иде а ле, 
пове ре ње и добру вољу, оста вља ју ћи духов ну пра зни ну. Јавио 
се јаз изме ђу поко ле ња, због непре но си во сти рат ног иску ства 
они ма који у рату нису уче ство ва ли, као и због гне ва про тив 
оних који су рат иза зва ли.12

На тала су анти рат ног рас по ло же ња, раши рио се екс пре-
си о ни зам, који је устао про тив пред рат них тра ди ци ја и пред-
ста вљао вапај за бек ством од луди ла рата. Тра га ју ћи за неком 
новом „космич ком“, уни вер зал ном човеч но шћу, екс пре си о ни зам 
се окре нуо крај њем субјек ти ви зму. Поја ви ли су се и екс пре си-
о ни стич ки фил мо ви, попут „Каби не та док то ра Кали га ри ја“ 
(Роберт Винс, 1919) који су нагла сак ста вља ли на пси хо ло шке 
ужа се и таму која куља из под све сти модер ног чове ка. Фриц 
Ланг је, 1927. годи не, у „Метро по ли су“, пока зао свет којим 
вла да ју маши не.

Увод у фило зо фи ју умет но сти Саша Радој чић о Бен ја ми но вом схва та њу беле жи: „Пре 
наше епо хе, умет нич ка дела су била чвр сто укло пље на у кон текст тра ди ци је. При мер 
који даје Бен ја мин одно си се на култ ну фун ци ју скулп ту ре у антич ком хра му. Аура-
тич на вред ност умет нич ког дела је у том слу ча ју пове за на са култ ном функ ци јом, 
са њего вим уче шћем у риту а лу. Иста та скулп ту ра се данас нала зи у неком музе ју и 
више не уче ству је у риту а лу. Њена аура сла би, прво бит но „овде и сада“ је напу ште но, 
аутен тич ност дела неста је. Ишче за ва ње ауре се не огра ни ча ва на дана шњу ситу а ци-
ју умет нич ких дела рани јих епо ха, већ се одно си и на дела нашег вре ме на. Њихо ва 
при мар на функ ци ја више није култ на, него изло жбе на. Губи так ауре потен ци ра ју 
умет нич ка дела која су од почет ка НАМЕ ЊЕ НА репро ду ко ва њу, а њихов тех но ло-
шки врху нац је фото гра фи ја.“ (С. Радој чић, Увод у фило зо фи ју умет но сти, Агора, 
Нови Сад, Зре ња нин, 2014, стр. 109)
12  Руски фило соф Лопа тин писао је кра јем 1915. годи не: „Савре ме ни свет пре жи-
вља ва огром ну исто риј ску ката стро фу, – толи ко ужа сну, толи ко крва ву, толи ко обре-
ме ње ну нај не о че ки ва ни јим пер спек ти ва ма, да пред њом мисао оста је нема и почи ње 
врто гла ви ца…У неби ва лој исто риј ској бури која сада бесни не само да се пото ци ма 
лије крв, не само да се руше држа ве…не само да про па да ју и да се поди жу наро ди, 
него се зби ва и нешто дру го…[...] И јавља се неза о би ла зно пита ње: па шта је, у самој 
ства ри, та кул ту ра? Каква је њена мате ри јал на, про сто – живот на вред ност?.“ (Т.Ю. 
Сидо ри на, Фило со фия кри зи са: Учеб ное посо бие, Флинта, Наука, Москва, 2003, стр. 39)
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Про до ру у под свест наро чи то допри но си фрој ди зам, који 
ука зу је на то да је човек само бој но поље Еро са и Тана то са. 
Пси хо а на ли за конач но уки да појам гре ха и гри же саве сти због 
њега: човек није гре шан него неу ро ти чан, боле стан, и тре ба да 
се лечи тако што ће заро ни ти у дуби не соп стве не под све сти. 
Над ре а ли сти су одмах усво ји ли нову иде о ло ги ју. Меша ју ћи фрој-
ди зам и марк си зам, тру ди ли су се да нађу начи на за иска зи ва ње 
мрач не стра не људ ског бића, сли ка ју ћи свет у коме су једи на 
поу зда ност сан и садр жа ји под све сног. Основ на над ре а ли стич ка 
тех ни ка, ауто мат ско писа ње, беле же ње изли ва несве сног, била 
је ком би на ци ја пси хо а на ли тич ке тех ни ке „сло бод них асо ци-
ја ци ја“ и писа ња у тран су позна том из исто ри је окул ти зма.13 
Сли ка ри над ре а ли сти нуде узне ми ра ва ју ће садр жа је сно ва, а 
режи се ри попут Луи са Буњу е ла („Анда лу зиј ски пас“) насто је 
да шоки ра ју све сно несве сним. Јало вост савре ме ног чове ка и 
све та иска зу је Томас Стернз Ели от у сво јој пое ми Пуста земља, 
која гово ри о руше њу запад не циви ли за ци је захва љу ју ћи напу-
шта њу хри шћан ства.

У нау ци се тако ђе раз гра ђу је тра ди ци о нал на пред ста ва 
о објек тив ној исти ни: Ајн штај но ва тео ри ја рела тив но сти, 
Боров модел ато ма, Шре дин ге ро ва истра жи ва ња и Хај зен бе-
р гов прин цип нео д ре ђе но сти ука за ли су на то да је и у нау ци 
антро по цен трич ност неиз бе жна. Курт Гедел, аустриј ски логи-
чар, дока зао је да у сва ком науч ном систе му мора ју посто ја ти 
акси о ми, који се аргу мен ти ма датог систе ма не могу дока за ти. 
Про стор и вре ме нису апсо лут ни.14

13  R. L. Thomp son, The Auto ma tic Hand: Spi ri tu a lism, Psycho a nalysis , Sur re a lism, http://
web.mit.edu/allanmc/www/Auto ma tic_Hand.pdf, при сту пље но 6. јану а ра 2016.
14  Годи не 1931. аустриј ски мате ма ти чар и логи чар Курт Гедел сру шио је мит о 
апсо лут ној уте ме ље но сти мате ма тич ког зна ња, које је осно ва при род них нау ка, 
дока зав ши сле де ће: „У сва ком довољ но ком плек сном фор мал ном систе му посто је 
НЕО Д РЕ ЂЕ НИ ИСКА ЗИ. Чак и ако се дода нео гра ни чен број нових акси о ма и пра-
ви ла, увек ће бити исти ни тих тврд њи о при род ним бро је ви ма које ће бити фор мал но 
недо ка зи ве уну тар систе ма. […] Овај резу лат неми нов но нас наво ди на закљу чак да 
има одре ђе не неса вр ше но сти које се не могу откло ни ти ни на који начин. Има ју ћи 
то у виду, може се сло бод но рећи да је људ ска логи ка огра ни че на и да ће нам нека 
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Сек су ал на рево лу ци ја нала зи сво ју гла сно го вор ни цу у 
Мар га ре ти Сејн џер, која се зала же за масов ну упо тре бу кон-
тра цеп ци је и сек су ал но обра зо ва ње од раних дана. И жена, 
као и мушка рац, тре ба да буде сек су ал но сло бод на. Сејн џе ро ва 
се зала га ла и за расну хиги је ну, еуге ни ку15. Побу на у музи ци 
огле да ла се у поја ви Шен бер го ве ато нал но сти, у три јум фу џеза, 
који је, међу инте лек ту ал ци ма „изгу бље не гене ра ци је“ сма тран 
новом, витал ном музиком. Џез је ства ра лач ки израз при ми-
ти ва ца, осло бо ђе них око ва циви ли за ци је. Писци „изгу бље не 
гене ра ци је“, попут Ерне ста Хемин гве ја, хте ли су да разо ре не 
илу зи је пред рат ног доба надок на де херој ским аван ту ри стич ким 
живо том, прко сом опа сно сти ма, нихи ли стич ким вита ли змом 
акци је.

Основ но осе ћа ње у јед ном таквом све ту је осе ћа ње кри зе. У 
књи зи Т. Ј. Сидо ри не Фило со фи ја кри зе то осе ћа ње је, ску па са 
њего вим узро ци ма, ова ко опи са но: „Током про те клих сто ле ћа 
европ ске исто ри је настао је при лич но ста би лан систем иде а ла 
раци о нал но сти, духов них вред но сти, тра ди ци ја у схва та њу 
сми сла исто ри је, са раз ви је ном бога том кул ту ром. Соци о кул-
тур на кри за кра ја 19. и почет ка 20. века озна чи ла је крај вели ке 
епо хе Новог вре ме на и пре лаз у нову ета пу посто ја ња не само 
запад но е вроп ског, него и чита вог савре ме ног чове чан ства. 
После ди це Првог свет ског рата потвр ђу ју неиз бе жност ради-
кал них про ме на у начи ну живо та дру штва, и њихо во оства-
ре ње. За то доба карак те ри стич на су осе ћа ња пусто ши, сло ма 
иде а ла, губље ња ста бил но сти, навик ну тих и нева спо ста вљи вих 
ори јен ти ра веч ног, обе ћа ва ју ћег, све тог…Све  што је изгле да ло 
као такво – уни ште но је. Како даље? У чему је сми сао исто ри-
је? Сми сао живо та? Шта даје наду, у шта се може веро ва ти?“

Крај 1920-их и поче так 1930-их на Запа ду је пери од еко ном-
ске депре си је и социо-кул тур ног хао са. Поку ша ју нади ла же ња 
нове ета пе кри зе доби ја ју фор ме тота ли та ри зма. Тео ре ти ча ри 
и прак ти ча ри тота ли та ри зма маме наро де пер спек ти ва ма 

зна ња зау век бити недо ступ на.“ (А. И. Зече вић, Исти на, лепо та и гра ни це зна ња. Пут 
од нау ке до рели ги је, Слу жбе ни гла сник, Бео град, 2015, 73-74)
15  Види: D. De Mar co, B. Wiker, Archi tects of the Cul tu re of Death, Ignatins, Chi ca go, 2004.
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фор си ра не модер ни за ци је и оства ре ња наци о нал не моћи, дру-
штву наме ћу дух мили та ри зма, руше демо крат ске поли тич ке 
и гра ђан ске уста но ве. „Побу на маса“ усме ре на је ка тотал ној 
моби ли за ци ји мили о на дез о ри јен ти са них „шра фо ва“ овог или 
оног режи ма. То се вре ме може назва ти вре ме ном „антро по-
ло шке ката стро фе“, јер на повр ши ну циви ли за ци је изби ја ју 
наци о на ли стич ке, фаши стич ке и дру ге чове ко мр зач ке иде о-
ло ги је и прак се.

У исти мах, пред у зи ма ју се озбиљ ни поку ша ји вас по ста-
вља ња соци јал не и пси хо ло шке ста бил но сти. За овај пери од 
карак те ри стич но је окре та ње тех ни ци, ста вља ње нагла ска 
на раз вој инду стри је, и, што је после ди ца, раст мате ри јал ног 
богат ства. Може се рас пра вља ти о томе коли ко је био оправ-
дан такав про грам нади ла же ња кри зе, па ипак, чове чан ство 
је сте кло нове вред но сти, пове за не с успе си ма нау ке, тех ни ке, 
инду стри је. Дошло је до зна чај них про ме на нивоа и какво те 
живо та. Све је то дава ло наду, отва ра ло пер спек ти ве, рађа ло 
веру у ста бил ност, фор ми ра ло вред но сне импе ра ти ве.

Нови дру штве ни земљо трес доно си Дру ги свет ски рат. Свет 
се опет нашао уву чен у крва ви покољ, а обим људ ских губи-
та ка порас тао је у скла ду са деху ма ни за ци јом маса и раз во јем 
тех нич ких сред ста ва за уни ште ње. Био је то нови талас кри зне 
пер цеп ци је ствар но сти. Поно во откри ве ни теме љи соци јал не 
ста бил но сти, дру штве ног устрој ства, које је заме ни ло зау век 
изгу бље ну епо ху Новог вре ме на, нису издр жа ли испит рата, 
фаши зма, пер спек ти ве тота ли та ри зма; чове чан ство се нашло 
пред гло бал ним уни ште њем. За ово вре ме је карак те ри стич на 
екс пло зи ја анти ху ма ни зма – при род ни наста вак и после ди ца 
пред рат не настро је но сти у дру штву и кри зе европ ске кул ту ре. 
Нау ка и тех ни ка су изгу би ле прет ход ни оре ол соци јал не неу-
трал но сти. Сасвим су поста ле јасне про тив реч но сти тех нич ког 
раз во ја: тен хни ка је кадра да олак ша људ ски живот, да пру жи 
мате ри јал ни напре дак, али та иста тех ни ка раза ра при ро ду, без 
које је живот немо гућ; тех ни ка пома же чове ку да се осло бо ди 
пре ве ли ког физич ког рада, али у њој је и узрок раста неза по-
сле но сти; тех ни ка је поље оства ре ња ства ра лач ке уобра зи ље 
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чове ко ве, али она рађа и чове ко ву пси хо ло шку зави сност од 
ње.“16

Кључ ни дога ђај је био Први свет ски рат, после кога ништа 
није могло оста ти исто.17

Тех ни ка као кључ за раз у ме ва ње модер ног доба
Опсе сив на тема Вла ди ми ра Вуји ћа била је тех ни ка. Он 

је фило соф који је у нас међу први ма схва тио раш чо ве чу ју-
ћи потен ци јал тех ни ке у модер но доба, и то у вре ме кад је у 
про сто ру дома ће кул ту ре био доми нан тан дис курс тех нич ког 
дела ња као основ не силе про гре са, који није дово ђен у пита ње. 
Тако је Вујић мисли лац који је, у доба кад се у нас поја вио, био 
више него савре мен.

Позна ти фран цу ски фило соф и кри ти чар модер ног доба, 
Жак Елил, при ме тио је да човек вео ма повр шно дожи вља ва свој 
однос са тех ни ком. Елил је твр дио да више не може мо раз у ме ти 
тех ни ку за себе, јер сва ка нова тех но ло ги ја је само део јед ног 
вели ког систе ма. Он је при ме тио да савре ме на тех ни ка, која 
про жи ма цело дру штво, нема ничег зајед нич ког са тех ни ком 
којом се човек дели мич но слу жио кроз чита ву сво ју исто ри ју. 
Тех ни ка је нека да била само помоћ но сред ство – данас је она 
све про жи ма ју ћа. И, по Ели лу, бес циљ на – јер, како он каже, 
тех ни ка се раз ви ја само на узроч но-после ди чан начин, пошто 
ком би на ци ја прет ход них еле ме на та систе ма иза зи ва нео п ход-
ност поја ве наред них еле ме на та тог истог систе ма. Елил каже: 
„Не посто ји свр ха или план који се посте пе но реа ли зу ју. Нема 
чак ни тен ден ци је ка људ ским циље ви ма. Овде има мо посла с 
фено ме ном који је слеп за будућ ност, у доме ну пот пу не кау зал-
но сти. […] Не посто ји ника ква раз ли ка изме ђу тех ни ке и њене 

16  Т. Ю. Сидо ри на, Исто, стр. 12–13
17  Већ поменути фило соф Лопа тин писао је: „Руше се ста ри иде а ли, бле де доско-
ра шње наде и посто ја на оче ки ва ња…Али  оно што је нај бит ни је, непо пра вљи во и 
дубо ко се у нама коле ба сама наша вера у савре ме ну кул ту ру: иза њених чвр стих 
кон ту ра нас је погле да ло тако стра вич но звер ско лице, да смо ми окре ну ли гла ву у 
недо у ми ци.“ (Цит. пре ма: Т. Ю. Сидо ри на, Исто, стр. 39)
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упо тре бе. Поје ди нац сто ји пред искљу чи вим избо ром: или да 
кори сти тех ни ку како се она једи но може кори сти ти, у скла ду с 
тех нич ким пра ви ли ма, или да је не кори сти уоп ште. Немо гу ће 
је кори сти ти тех ни ку на неки дру ги начин, осим у скла ду с тех-
нич ким пра ви ли ма.“18 Тех нич ко мишље ње и дела ње је супрот но 
рели ги о зном погле ду на свет, који, кла ња ју ћи се Богу, пошту је и 
чове ка. Јер, по Ели лу: „Искљу чи ви карак тер тех ни ке један је од 
раз ло га њеног муње ви тог про гре са. Данас нема места за поје-
дин ца уко ли ко није тех ни чар. Нијед на дру штве на гру па није 
спо соб на да се оду пре при ти ску окру же ња, осим ако не кори сти 
тех ни ку. Посе до ва ти моћ тех ни ке је пита ње живо та и смр ти, 
како за поје дин ца, тако и за гру пе; нема те земаљ ске силе која 
може издр жа ти њен при ти сак. […] У дана шње вре ме, тех ни ка 
је дости гла такву тач ку у свом раз вит ку да се тран сфор ми ше и 
раз ви ја гото во без пре суд не људ ске интер вен ци је.“19

Тех ни ка није могла да поста не сву да при сут на сила у епо хи 
у којој је човек, из хри шћан ске пер спек ти ве, сма тран кру ном 
свих живих бића. Тек у епо хи про све ти тељ ства, када је про гла-
ше но да је човек маши на (Ламе три), било је могу ће да помоћ но 
сред ство чове ко вог живо та на Земљи поста не госпо да ре ће.20

Зато је конач ни циљ тех но ло шког напрет ка – раш чо ве че ње 
чове ка, што се види и у модер ној умет но сти. Елил је твр дио да 
савре ме ни умет ни ци беже у луди ло упра во због немо гућ но-
сти да се побег не од тех ни ке: „Откри ва ју ћи ира ци о нал но сти 
наше епо хе, анти у мет ност про из во ди те исте ира ци о нал но сти, 
иза зи ва непри ла го ђе на пона ша ња. Она про из во ди екс пли-
цит не и видљи ве моде ле колек тив них фан та за ма наше епо хе, 

18  Ж. Елил, Тех ни ка или Улог века, А. Голијанин, Бео град, 2010, стр. 114–115
19  Исто, стр. 102–103
20  Хри сто Јана рас о про све ти тељ ским прет по став ка ма уни вер зал ног три јум фа 
тех ни ке каже: „Логос – логи ка се не одба цу је, али се сма тра као при род на датост у 
ком би на ци ји са иску ством. Сарад њом иску ства и логи ке човек може да деши фру је 
дату свр сис ход ност При ро де, и позна ва ју ћи зако не њеног функ ци о ни са ња да је укро-
ти, да је пот чи ни услу жи ва њу сво јих потре ба помо ћу тех ни ке и инду стри је. Тако, 
напре дак тех ни ке и инду стри је у све сти доби ја зна че ње бор бе но-рево лу ци о нар ног 
осло бо ђе ња чове ка од мизе ри је пасив ног усва ја ња неког иску стве но непре до дре ди вог 
мета фи зич ког уре ди те ља њего ве сре ће.“ (Х. Јана рас, Исто, стр.129–130)
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опсед ну тост смр ћу, одсу ство сми сла, деструк ци ју. Модер на 
умет ност је умет ност само не га ци је, то јест немо ћи овла да ва-
ња ситу а ци јом. Она је супрот ност магиј ској или рели гиј ској 
умет но сти, из које човек црпи сна гу за овла дав ње све том или 
њего во уре ђи ва ње. Модер на умет ност, напро тив, при пре ма 
овце за кла ње. То је непре кид но изја вљи ва ње како се ништа 
не може учи ни ти. То је збр ка но покре та ње лажних акци ја које 
искљу чи во про из во де панич ни кови тлац мува у боци. Тиме што 
екс пли цит но одба цу је тен ден ци је тех нич ког све та, умет ност 
пру жа чове ку све раз ло ге, сва оправ да ња, сва извр да ва ња, сву 
испра зну ташти ну нео п ход ну да се, нем и паси ван, пот чи ни 
око ви ма систе ма.“21 Вујић је, у свом одно су пре ма тех ни ци, био 
„роман ти чар-реак ци о нар“, који реа гу је на неса вла ди ву поја ву 
што три јум фу је у модер но доба; он, иако зна да се то ново не 
може избе ћи, нити савла да ти, ипак реа гу је и бори се. Оту да у 
њего вом мишље њу лик Дон Кихо та као сим бо ла уза луд ног, али 
вите шког, отпо ра очи глед но сти ма.

Кри за Евро пе и кри ти ка евро по цен три зма
Вла ди мир Вујић је био кри ти чар Евро пе и евро по цен три зма. 

Али, какве Евро пе и каквог евро по цен три зма? Поку ша ће мо да 
пону ди мо одго вор, ука зу ју ћи на чиње ни цу да он у сво јој кри-
ти ци нипо што није био уса мљен. Напро тив, био је башти ник 
јед не дуге и озбиљ не, упра во европ ске, тра ди ци је. Фило соф и 
тео лог Дими три је Нај да но вић (док то ри рао 1940. годи не код 
Нико ла ја Харт ма на са темом о Фих те о вој фило со фи ји исто ри-
је) писао је, у Црњан ско вим Иде ја ма: „Јако бин ска Фран цу ска 
је анти ци па ци ја бољ ше вич ке Руси је; демо кра ти ја и актив ни 
либе ра ли зам анти ци па ци ја бољ ше ви зма; они су поче так и крај 
истог покре та.“22

21  Ж. Елил, Цар ство бесми сла. Умет ност и тех нич ко дру штво, Бранко Кукић–
Ѓрадац, Чачак, Бео град, 2015, стр. 25
22  Д. Нај да но вић, Фило со фи ја исто ри је Има ну е ла Хер ма на Фих теа и дру ги спи си 
из фило со фи је, бого сло вља и књи жев но сти, Јасен–Фонд истине о Србима, Бео град, 
2003, стр. 178
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Отку да Нај да но ви ћу и њего вим слич но ми шље ни ци ма 
ова кве иде је, попут тврд ње да посто ји кон ти ну и тет изме ђу 
1789. и 1917?

Међу рат ни нео ху ма ни сти, и сами уче ни на европ ским тра-
ди ци ја ма, нарав но да нису могли да порек ну европ ску кул ту ру 
у цели ни. Они то нису ни желе ли. Оно што су кри ти ко ва ли био 
је дух европ ског про све ти тељ ства, које се одре кло хри шћан ске 
рели ги о зно сти и тра ди ци о нал них морал них осло на ца. Нео ху-
ма ни сти су, у ства ри, башти ни ци јед не раз гра на те тра ди ци је 
„про тив про све ти тељ ства“ (израз Гре и ма Герар да) која поти че 
упра во из Евро пе.23

Први напа ди на про све ти тељ ство као анти хри шћан ство 
и иде о ло шку осно ву рево лу ци о нар ног бес по рет ка деси ли су 
се још за вре ме Фран цу ске рево лу ци је. Енгле ски мисли лац 
Едмунд Берк, фран цу ски еми грант ски писац Оги стин Бари јел 
и избе гли ца из Саво је који се обрео у Руској импе ри ји, Жозеф 
де Местр, изне ли су про тив про све ти тељ ску аргу мен та ци ју 
која је има ла ути ца ја на мно ге касни је кри ти ча ре. Не сме се 
изгу би ти из вида ни то да је и Жан-Жак Русо, Швај ца рац који 
је при ја те ље вао са космо по лит ски ори јен ти са ним пари ским 
енци кло пе ди сти ма, на кра ју постао њихов жесто ки про тив ник, 
који се вра тио про те стант ској рели ги о зно сти сво је женев ске 
мла до сти, као и патри о ти зму, твр де ћи да „тек рође но дете, када 
први пут отво ри очи, мора их усме ри ти ка отаџ би ни, и све до 
свог послед њег дана не тре ба да гле да ништа дру го“.24

Едмунд Берк је у сво јим Раз ми шља њи ма о рево лу ци ји у 
Фран цу ској сма трао да су рево лу ци о на ри „поли ти зо ва ни“ про-
све ти тељ ски фило зо фи, чији је циљ био да нате ра ју људе да се 
пона ша ју у скла ду са апстракт ним иде а ли ма, нео ствар љи вим 
у прак си. Сво ју бор бу је дефи ни сао као рат изме ђу бора ца за 
ста ри гра ђан ско-морал ни поре дак и сек те амби ци о них без бо-
жни ка који желе да све изме не. Фран цу ски рево лу ци о на ри су, 
по Бер ку, без бо жни вар ва ри, који мрзе хри шћан ску веру, али и 

23  Виде ти: Г. Герард, Про тив  про све ти тељ ства: од осам на е стог века до данас, 
Видици, Бања лу ка, 2011.
24  Цит. пре ма: Исто, стр. 55
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самог Бога. Тако ђе, Берк вели ча сред њо ве ков но доба вите штва 
и плем ства, после кога је Евро па кре ну ла путем дека ден ци је. 
По њему, „фран цу ска сло бо да није ништа дру го до пушта ње 
на вољу гре ху и сум њи.“25

Оги стин Бари јел је, у свом четво ро том ни ку о Фран цу ској 
рево лу ци ји, фило со фе-енци кло пе ди сте (Кон дор сеа је, реци мо, 
звао „чудо ви штем“) опту жио за кова ње заве ре про тив хри-
шћан ског порет ка и људо ждер ски рат про тив чита вог све та.

Жозеф де Местр је, са сво је стра не, рево лу ци ју сма трао 
Бож јим допу ште њем којим Про ви ђе ње кажња ва оне што су 
забо ра ви ли на закон Вишњег, и поче ли да се узда ју само у огра-
ни че ни разум. Де Местр је чак устао у одбра ну инкви зи ци је, 
која, навод но, шти ти људе од заблу да огре хо вље ног раци ја.

Девет на е сти век у Евро пи није био само сто ле ће иде о ло ги је 
про гре са, него и век ства ра ла ца који се нису мири ли са раци-
о на ли змом про све ти тељ ског типа. Вели ки део роман ти ча ра 
нашао се на стра ни „реак ци је“. Тако је Нова лис вели чао цен-
трал ну уло гу хри шћан ске вере у европ ском Сред њем веку, јер је 
она била при сут на у свим сфе ра ма живо та, пуна љуба ви пре ма 
чове ку, темељ нерас ки ди вих бра ко ва и заштит ни ца умет но сти, 
док је про све ти тељ ство пре тво ри ло див ну космич ку музи ку 
у јед но лич не и банал не зву ке мон стру о зног мли на. Семју ел 
Теј лор Кол риџ опту жио је Вол те ра, Далам бе ра и Дидроа да су 
монар хе попут пру ског Фри дри ха, руске Ката ри не и аустриј ског 
Јозе фа заве ли под заста ву анти хри ста, поста ју ћи „под во да чи 
и про сти ту ке чул но сти.“26

Шато бри јан је про све ти тељ ске заточ ни ке толе ран ци је опту-
жио за крај њу нетр пе љи вост у бор би про тив туђих погле да на 
свет. Шпан ски мисли лац и поли тич ки делат ник, Хуан Доно со 
Кор тес, твр дио је да се из уче ња римо ка то ли ци зма да Бог посто-
ји, да је личан и да вла да, може изву ћи закљу чак о држав ном 
устрој ству – краљ посто ји, упра вља и вла да, јер су поли тич ка 
наче ла само после ди це прин ци па рели ги о зних. Пори ца ње 

25  М. Торуп, Пер вер зи ја разу ма – кон тра про све ти тељ ство и две ста го ди шњи рат 
про тив вла да ви не разу ма, Албатрос плус, Бео град, 2013, стр. 57
26  Цит. пре ма: Г. Герард, Исто, стр. 120
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Хри ста, по Доно со Кор те су, води у дру штве ни хаос; раци о-
на ли сти су софи сти, а „после софи ста увек дола зе вар ва ри“27.

Европ ски инте лек ту ал ци о аго ни ји Евро пе
Годи не 1940, у доба већ уве ли ко отпо че лог Дру гог свет ског 

рата, хрват ски нови нар Бог дан Ради ца издао је у Бео гра ду књи гу 
Аго ни ја Евро пе. Раз го во ри и сусре ти. У њој су дати интер вјуи 
које је Ради ца ско ро деце ни ју и по водио са нај у глед ни јим 
европ ским инте лек ту ал ци ма. Они су углав ном гово ри ли о 
сло му постре не сан сне, раци о на ли стич ке кон струк ци је Запа да, 
који води сло му Евро пе као такве. Тре ба иста ћи – Ради ца је 
ишао путем који је тра си рао, још почет ком три де се тих годи на 
про шлог века, упра во Вла ди мир Вујић у свом циклу су тек сто-
ва „Евро пља ни о Евро пи“ обја вљи ва ном у часо пи су Народ на 
одбра на. Узи мао је интер вјуе упра во од оних инте лек ту а ла ца 
о који ма је Вујић писао зналачки и темељ но.

Позна ти ита ли јан ски мисли лац, Гуље мо Фере ро, изгнан из 
фаши стич ког Рима, упозораваo je, пре ко Ради це, да ће Евро па, 
наста ла на грч ко-рим ским теме љи ма, неста ти ако се хит но не 
реши пита ње леги тим но сти вла сти. За Пола Вале ри ја, Евро па је 
поста ла огром но гро бље којим хода европ ски Хамлет, загле да-
ју ћи се у лоба ње вели ка на – од Лео нар да, пре ко Лајб ни ца, Кан-
та и Хеге ла, до Марк са. Томас Ман је одлу чан – Евро па је, под 
при ти ском спор та, тех ни ке и маши ни зма уме сто поља кул ту ре 
поста ла поље заба ве, што руши либе ра ли зам и хума ни зам и 
води наци зму и фаши зму. Боле сни Андре Жид без наде гово ри 
Ради ци да никад до тада није осе ћао да је све изгу бље но. Бер-
ђа јев, изгна ник у Пари зу, сма тра да је демо кра ти ја дозво ли ла 
деху ма ни за ци ју и дехри сти ја ни за ци ју Евро пе, након чега се 
поја вљу ју тота ли та ри зам и нео па ган ство. Жорж Диа мел каже 
да цео свет зна да је Евро па морал ни боле сник, а Орте га и Гасет 
кри зу Евро пе види у томе што Фран цу ска, некад пред вод ни-
ца про гре са, више нема сво јих мисли. Мла ди наро ди, по овом 

27  Цит . пре ма: М. Торуп, Исто, стр. 88



28

Вла ди мир Дими три је вић, Тржи ште или храм

шпан ском фило со фу, има ју про блем због сво јих полу ин те лек-
ту а ла ца, који не желе да мисле, нити да се осла ња ју на иску ства 
свог наро да, него гото ве фор му ле „уво зе“ из ино стран ства.

Жили јен Бен да, аутор Издај ства жре ца, мисли да је европ ска 
кри за, из које наста је тота ли та ри зам, нада све кри за демо кра ти је, 
која се може обно ви ти једи но ако се вра ти сво јим рели ги о зним 
изво ри ма, од Сокра та и Хри ста нао ва мо. Шпан ски мисли лац, 
Сал ва дор де Мада ри а га, твр ди да је Запад упао у кри зу зато што 
је пре ви ше сна жно поку шао да намет не разум живо ту који је, 
ина че, ира ци о на лан. Швај ца рац Гон цаг де Рај нолд твр ди да је 
одри ца ње Евро пе од хри шћан ства пут у ужа се новог пага ни зма. 
Шарл Морас види да у Евро пи насту па обно вље но вар вар ство, 
коме се може супрот ста ви ти дух народ них монар хи ја, какве су 
некад биле фран цу ска и срп ска. Ђова ни Папи ни при зна је да је 
спа се ње Евро пе немо гу ће ако европ ски човек не схва ти да хеге-
мо ни ја „ста рог кон ти нен та“ зна чи више дужно сти него пра ва.

Фран соа Мори јак Ради ци каже да Евро па није само морал-
но, духов но, еко ном ски и поли тич ки боле сна, него је боле сна 
мате ри јал но и физич ки. То је после ди ца вели ког европ ског 
поко ља у Првом свет ском рату. Сада шње могућ но сти рат не 
инду стри је су такве да Келн, Ремс и Вене ци ја могу неста ти у 
јед ном једи ном тре нут ку. Ста ри вар ва ри су руши ли само спо-
ља шње сте не твр ђа ва, а данас, у доба новог, тех нич ки моћ ног, 
вар вар ства, у рату који се спре ма не би остао ни камен на 
каме ну. Ужа сно је и то што чове чан ство зави си од воље јед ног 
чове ка, какав је Хитлер, при чему нико не зна какве гла со ве он 
слу ша и шта га води.

Жак Мари тен, фило соф „инте грал ног хума ни зма“, лек за 
огром ну кри зу Евро пе види у поврат ку хри шћан ским наче ли-
ма, јер је то једи ни начин да се избег ну фаши зам и кому ни зам. 
Инте грал ни хума ни зам засни ва се на вери у Бого чо ве ка Хри ста, 
која опет мора да поч не да деј ству је у исто ри ји. Русо о ве иде је, 
по Мари те ну, дожи ве ле су слом.

Гроф Кар ло Сфор ца тако ђе је уве рен да је тра ге ди ја Евро пе 
њего вог доба после ди ца ужа са Првог свет ског рата. Он је Ради ци 
рекао да ће Евро па, ако напу сти иде је за које се, сво је вре ме но, 
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борио Маци ни, опет пото ну ти у био ло ги ју и зоо ло ги ју. Швај-
ца рац Андре Сиг фрид ука зу је на то да Евро па, која је до 1914. 
пред во ди ла чове чан ство, такву уло гу више нема. Пре у зи ма 
је Аме ри ка. Па ипак, Евро па и даље јесте кул тур но сре ди ште 
чове чан ства.

Ради ца је посе тио и Мак си ма Гор ког, док је овај живео у 
Сорен ту, пре поврат ка у Совјет ски Савез. По Гор ком, Евро па је 
исцр пље на, и само је Исток може обно ви ти. Руси ја није мртва, и 
она ће све ту рећи нову реч. Дими три је Мере шков ски је гово рио 
о Совјет ској Руси ји као мате ри ја ли зо ва ном цар ству Анти хри-
ста, али и о нади да ће се у Руси ји обно ви ти ново, сло бо дар ско 
сло ве но фил ство, које ће доне ти пре по род и самом Запа ду. Луи-
ђи Пиран де ло био је про жет нихи ли стич ким осе ћа њем све та, 
за раз ли ку од Бене де та Кро чеа, који је и даље веро вао у моћи 
европ ског раци о на ли зма, док је Мари не ти кли цао маши ни, 
про гре су и рату. Адри а но Тил гер је ситу а ци ју у Евро пи поре дио 
са уза јам ном раста вље но шћу и мржњом грч ких поли са после 
Пело по не ског рата.

Пото њи раз го вор у књи зи при па да Мигу е лу де Уна му ну, 
који, дослед но сво јим фило соф ским ста во ви ма, гово ри о аго-
ни ји Евро пе као аго ни ји хри шћан ства. Он Ради ци каже да су се 
Сло ве ни, као и Шпан ци, бори ли за прав ду, и да је Досто јев ски 
непри хва тљив за бољ ше ви ке као и Маци ни за фаши сте зато 
што су обо ји ца бор ци за сло бо ду. Досто јев ски је „лудак“, али 
„искрен и го, као Дон Кихот.“28

Јасно је, дакле да су срп ски кри ти ча ри Евро пе, а наро чи-
то Вла ди мир Вујић, у доба њеног суто на има ли сво је европ ске 
узо ре. Ако су нај у глед ни ји европ ски инте лек ту ал ци гово ри ли о 
огром ној кри зи, па чак и смр ти Евро пе као духов не зајед ни це, 
онда се пози ци ја наших мисли ла ца, попут Вуји ћа, може сасвим 
раз у ме ти. Нарав но, човек који је „аго ни ју Евро пе“ сагле да-
вао као конач ни и неу мит ни про цес из пер спек ти ве раз во ја и 
неста ја ња кул ту ра био је Вуји ћев учи тељ, Освалд Шпен глер, о 
чему ће бити речи касни је.

28  Б. Ради ца, Аго ни ја Евро пе. Раз го во ри и сусре ти, Геца Кон, Бео град, 1940, стр. 510
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Руска кри ти ка евро по цен три зма

Инте ре со ва ње за руску мисао у југо сло вен ској кул ту ри 
пре Дру гог свет ског рата било је вели ко. Иси до ра Секу лић 
поста ра ла се, почет ком два де се тих годи на про шлог века, да 
при ре ди и обја ви књи гу руског еми гран та, фило со фа Васи ли ја 
Зјен ков ског, Руски мисли о ци и Евро па, у којој је он саже то изнео 
однос пре ма Евро пи који су има ли зна чај ни писци и фило со фи 
(Гогољ, сла ве но фи ли, Хер цен, Тол стој, Досто јев ски, Фјо до ров, 
Дани лев ски, Леон тјев, евро а зиј ци). У пред го во ру за ову инфор-
ма тив ну књи жи цу, Иси до ра Секу лић каже да се Запад попео на 
пира ми ду ево лу ци је и рево лу ци је, али је пао у дека ден ци ју, јер 
је, за раз ли ку од Руси је, забо ра вио Бога, коме ова вели ка земља 
пре ко сво јих мисли ла ца кли че „Госпо де, дођи!“

У књи зи о којој је реч чује се глас Гого ља, коме је јасно да је 
и Руси ја боле сна, али Евро па још више, при чему сво ју болест 
Евро пља ни не виде. Хер цен, рево лу ци о нар и про тив ник цар-
ске вла сти, раз о ча ран у иде а ле у чије име је кре нуо у бој, писао 
је да је Евро па, у коју је толи ко веро вао, поста ла црво точ на 
и да се при бли жа ва сло му. Тол стој је сма трао да Руси нема ју 
потре бу да се пот чи ња ва ју зако ни ма европ ске циви ли за ци је. 
Досто јев ски, који је све до чио да је њему Евро па дра га исто као 
и Руси ја, није могао а да не каже дома ћим „запад ња ци ма“ да 
је Евро па „мра ви њак“ који је изгра ђен без Хри ста, и који неће 
још дуго моћи да опста не.

Дани лев ски је био огор чен: „Мржња пре ма Сло вен ству 
до таквог је сте пе на пому ти ла сва ко осе ћа ње исти не и прав де 
у Евро пи да Евро па не само што је ста ла затва ра ти очи пред 
стра да њи ма хри шћа на под Тур ци ма, који има ју несре ћу да су 
Сло ве ни и пра во слав ни, него се чак у њој рас плам те ла љубав 
за Тур ке, у који ма види једи ни еле ме нат спо со бан да Исто ку 
саоп шти прин ци пе ’пра ве’ европ ске циви ли за ци је.“29 Леон тјев 
је про сеч ног Евро пеј ца нази вао „иде а лом и ору ђем све оп штег 
раза ра ња.“
29  Цит. пре ма: В. В. Зјен ков ски, Руски мисли о ци и Евро па, „Никола Пашић“, Бео-
град, 2005, стр.72
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При ка зу ју ћи књи гу Руски мисли о ци и Евро па, Јустин Попо-
вић пише 1923. годи не, да „Евро па свим стру ја ма сво га живо та 
ула зи у свој Апо ка лип сис“ и да је „зато у дели ри ју му, зато из 
ката стро фе уле ће у ката стро фу. Ста ви те ли апо ка лип тич ко 
пита ње: чиме ће се завр ши ти Евро па? – руски мисли о ци одго-
во ри ће: ако Хри стом не, онда смр ћу без вас кр се ња.“30

Јед на од кључ них лич но сти чија је мисао ути ца ла на обли-
ко ва ње срп ске кри ти ке запад но е вроп ског раци о на ли зма је већ 
поме ну ти Фјо дор Михај ло вич Досто јев ски. Његов рели ги о зни 
антро по цен три зам имао је сна жног упли ва на све срп ске анти-
ра ци о на ли сте. Тако је Нико лај Вели ми ро вић Ниче о вом иде а лу 
нат чо ве ка про тив ста вио Досто јев сков иде ал све чо ве ка; Јустин 
Попо вић је руског писца дожи вља вао као про роч ко-апо стол ску 
фигу ру „пра во слав ног реа ли зма“; Милош Ђурић је ука зи вао на 
то да је аутор Зло чи на и казне насу прот чове ка-раз лом ка иста-
као цело ви тог чове ка, јер код њега, после хлад не дан те ов ске 
објек тив но сти, рај и пакао опет поста ју сво ји на људ ске душе; 
Бран ко Лаза ре вић је сма трао да је у сре ди шту ства ра ла штва 
руског рома но пи сца човек, као Сун це у Сун че вом систе му.

Жеђ за сазна њем гони јуна ке Досто јев ског у бор бу. Код њих 
је огром на љубав пре ма живо ту, али не и пре ма раци о на ли стич-
ким кон струк ци ја ма. Боре ћи се про тив еукли дов ске логи ке, 
Досто јев ски је, пре Шпен гле ра, Евро пу, ску па са сло ве но фи ли-
ма, дожи вео као „дра го гро бље“. Он је, тако ђе, запле нио срп ске 
анти ра ци о на ли сте иде јом сло вен ског меси ја ни зма пове за ног 
са наци о нал ним тлом које је још увек здра во и нетак ну то его-
цен трич ном само до вољ но шћу запад ног чове ка.

Досто јев ски је, исто вре ме но, био и пра ви „кон тра ре во лу-
ци о нар“: као хри шћа нин, огла ша вао се про тив кла сне бор бе, 
ука зу ју ћи на љубав, састра да ње и све чо ве штво као путе ве 
духов но-дру штве не обно ве. Оправ да ње сми сла пат ње, схва та ње 
Евро пе као све та на умо ру, вера у миси ју Руси је и Сло вен ства 
– то су биле основ не Досто јев ско ве иде је, које су у нас, бар кад 

30  Ј. Попо вић, Сетве и жетве. Члан ци и мањи спи си, Наследници оца Јустина, 
Манастир Ћелије, Ваље во, 2009, стр. 734
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су наши антирационалисти у пита њу, неу пит но пре у зи ма не 
јер су дожи вља ва не као соп стве не.

Два де се тих годи на два де се тог века, руски фило соф и лин-
гви ста, кнез Нико лај Тру бец кој, обја вио је, после разор них 
иску ста ва Првог свет ског рата и бољ ше вич ке рево лу ци је, књи гу 
Евро па и чове чан ство, која се непо сред но бави ла иза зо ви ма 
евро по цен три зма. Основ на теза ове књи ге је да су запад но е-
вроп ски шови ни зам и запад но е вроп ски космо по ли ти зам лице 
и налич је исте ствар но сти: его цен три зма Рома но гер ма на који 
твр де да је њихо ва кул ту ра нај ви ша и уни вер зал на. 

А како Рома но гер ма ни наме ћу свој колек тив ни его цен-
три зам и како оства ру ју сво ју пре моћ у све ту? Јед но став но: 
силом. Јер, силом је могу ће побе ди ти сва ки народ, при чему 
су Рома но гер ма ни толи ко физич ки јаки, да их силом не може 
побе ди ти нико.

Тру бец кој исти че да руска и дру ге неза пад не кул ту ре нису 
ни боље, ни горе од рома но гер ман ске; оне су, про сто, раз ли чи те. 
Пра во на дру га чи јост је основ но пра во људи и наро да, јер, по 
руском фило со фу, није дан нор ма лан народ на све ту, а наро чи то 
народ који има држа ву, не може добро вољ но допу сти ти уни-
шта ва ње сво је наци о нал не физи о но ми је у име ста па ња с дру гим 
наро ди ма, макар и савр ше ни јим од њега. Рома но гер ма ни су, по 
кне зу Тру бец ком, били толи ко уве ре ни да су они чове чан ство, 
и да је њихо ва кул ту ра уни вер зал на, да су успе ли да, уз про из-
во де мате ри јал не кул ту ре под мет ну сво је „уни вер зал не“ иде је, 
маски ра ју ћи њихо во пар ци јал но, рома но гер ман ско поре кло.

Тру бец кој, слич но Дани лев ском, сма тра да објек тив но 
истра жи ва ње кул ту ра може да их гру пи ше само по слич но сти 
и раз ли ка ма, а не по нека квом ево лу тив ном низу. Чак и ако је 
пред ста ва о ево лу ци ји кул ту ра тач на, ода кле европ ским науч-
ни ци ма пра во да твр де да је баш запад но е вроп ска кул ту ра врх 
ево лу ци о ног низа? По њему, Евро пља ни Запа да су јед но став но 
за врх ево лу ци је чове чан ства про гла си ли саме себе.

Основ на теза ауто ра Евро пе и чове чан ства је да неза пад-
ни наро ди нису ни бољи, ни гори од Рома но гер ма на. Они су, 
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напросто, дру га чи ји, и дужност им је да се боре про тив све-
оп ште евро пе и за ци је.31

Срп ска кри ти ка евро по цен три зма
Сло ве но фи ли су Срби ма из Москве писа ли, шезде се тих 

годи на 19.века: „Не залу ђуј те се тиме да буде те Евро пља ни 
[…] Упо тре бља ва ју ту реч ’Евро пља ни’ као зго дан мамац за 
Сло ве не да би их уве ли у духов но роп ство; и, на несре ћу, ми 
се још и сада пре пу шта мо њихо вим обма на ма. […] Не огра-
ни ча вај те сво ју умну сло бо ду гизда вим псе ћим огр ли ца ма на 
који ма пише ’Евро па’.“32

У првој поло ви ни 20. века број срп ских инте лек ту а ла ца 
који су поста ли заин те ре со ва ни за ова кав став, и на себи свој-
ствен начин га усво ји ли, уве ћао се. Поме ну ће мо неке од њих.

Нико лај Вели ми ро вић
Позна ти срп ски тео лог, епи скоп Нико лај Вели ми ро вић је, 

попут Нико ла ја Тру бец ко ја, устао про тив кул ту ре Рома но гер-
ма на као уни вер зал не, а, попут Шубар та, веро вао је у миси ју 
пра во слав них Сло ве на.33 Он је твр дио да древ ни Инду си и 
Кине зи има ју кул ту ру мно го леп шу, раз ра ђе ни ју и утан ча ни ју 
од европ ске кул ту ре. По Вели ми ро ви ћу, ако се Евро па хва ли 
кул ту ром, она се хва ли нечим ништав ним. Он сма тра да су 
три нај кул тур ни је земље у исто ри ји биле ста ри Еги пат, Инди ја 
и Кина, у који ма су људи сво јим напо ри ма дошли до вели ких 
зна ња, од прав них до астро ном ских, која су мно го изнад зна ња 
европ ских. Због само хва ли са ња Евро пе кул ту ром, нехри шћан-
ски наро ди су омр зли њене људе, па и њено га Бога.

31  Виде ти: Н. Тру бец кој, Евро па и чове чан ство, Логос, Бео град, 2004.
32  Срби ма посла ни ца из Москве, Златоусти, Бео град, 2006, стр. 31
33  О Нико ла је вом одно су пре ма Евро пи више у: Ђ. Ј. Јанић, Хаџи ја веч но сти, 
Храст, Бео град, 1994, стр. 33–73
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А зашто? Зато што кул ту ра није све. Напро тив, кул ту ра 
је испод оно га нај ва жни јег – испод вере у Бога и живље ња по 
зако ну Бож јем. Да је Евро па оста ла хри шћан ска, хва ли ла би се 
Хри стом, а не кул ту ром, и Ази ја и Афри ка би је пој ми ли, јер се 
и древ ни наро ди Ази је и Афри ке не хва ле дели ма руку сво јих 
и кул ту ром, него оним у шта веру ју и чему слу же. По Вели-
ми ро ви ћу, Богом запо ве ђе на миси ја Евро па била је све до че ње 
Хри ста свим наро ди ма. Уме сто тога, Евро па је кре ну ла путем 
импе ри јал ног наме та ња сво је воље, и пот чи ња ва ња остат ка 
све та. И миси о на ре ње речи Бож је ту је схва ће но као наме та ње 
свог кул тур ног обра сца, уни фор ми са ње све та.

Нико лај Тру бец кој је о томе писао у свом огле ду Вави лон ска 
кула и меша ње јези ка. Бог је помео јези ке наро ди ма и расе јао 
их посву да упра во да би спре чио уни фи ка ци ју у злу. Зато су 
кул ту ре раз ли чи те – и тре ба да буду раз ли чи те. Зато Пра во-
слав на Црква никад није наме та ла неки тота ли тар ни кул тур ни 
модел: она је доно си ла само веру, а локал не кул ту ре су оста ја ле 
само бит не, пре о бра жа ва ју ћи се све тло шћу хри шћан ске вере.34

Грех Евро пе’је, сма тра Вели ми ро вић, у одсту па њу од исти-
ни те Цркве Хри сто ве – Пра во слав не. Пав ши у заблу де папи зма 
и луте ран ства, Евро па је пре ки ну ла сво ју везу са Хри стом, 
изво ром живо та, и пото ну ла у таму антро по цен три зма. Онда 
се одре кла и папе и Луте ра, и човек европ ски је обо го тво рио 
себе и свој разум, име ну ју ћи нове идо ле „кул ту ром“ и „нау-
ком“. Јер, кул ту ра је хва ли са ње људи дели ма соп стве них руку, 
која су про ла зна. Про шле су све вели ке кул ту ре – еги пат ска, 
фени чан ска, хал деј ска, пер сиј ска, јелин ска, рим ска, а остао је 
Онај Који Јесте, Веч ни Бог над сви ме. Што се нау ке тиче, она 
је поку шај да се исти на нађе у тво ре ви ни, а не у Твор цу, што 
је, по Вели ми ро ви ћу, немо гу ће, пошто је Исти на лич на, а не 
без лич на, Бог, а не ствар, Онај, а не оно. По Нико ла ју, ста ри и 
нови пага ни испи ту ју сушти ну ства ри – а ства ри нема ју сво ју 
само до вољ ну сушти ну, него она про из и ла зи из речи Бож је. 

34  Види: Н. Тру бец кој, Исто, стр. 187–200
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Евро пља ни су полу де ли од лажног зна ња – што су више позна-
ва ли микро бе, то су мање зна ли за Бога.

Вели ми ро вић се ова квим ста во ви ма борио про тив иде о ло-
ги је сци јен ти зма, јер све што је било анти хри шћан ско у Евро пи 
оде ва ло се у „нау ку“ и поку ша ва ло да се намет не као „науч но“: 
од „библиј ске кри ти ке“ до дар ви ни зма.

Годи не 1939, у сен ци Дру гог свет ског рата, Вели ми ро вић 
пише посла ни цу хри шћан ској омла ди ни Евро пе, твр де ћи да 
је Дар вин, отац Ниче о ве фило зо фи је и Марк со ве соци о ло ги је, 
зами слио свет у коме посто је све силе, осим Бога, духа и мора-
ла. Пра зни ну која је оста ла да зја пи на месту Бож јем, Ниче је 
поку шао да попу ни изма шта ним ликом нат чо ве ка, а Маркс 
про ле тер ском вој ском у бор би за „хлеб и моћ“. Ари је вац Ниче 
и Јевре јин Маркс сигур но би били одбој ни један дру гом, али 
су ипак бли зан ци свог оца Дар ви на. Један је „риђа звер“, дру ги 
„црве на звер“, и оба јуре да про жде ру Јаг ње Бож је. По Вели-
ми ро ви ћу, луди ло дар ви ни зма које су европ ски уни вер зи те ти 
сви ма про по ве да ли дове ло је до све оп ште несре ће, и до тога 
да су чита ви наро ди пошли путем ниче ан ства или марк си зма. 
Ниче ан ске над на ци је и марк си стич ке интер на ци о на ле воде 
чове чан ство у рат и стра хо те, сма тра вла ди ка Нико лај. Међу тим, 
он каже да се дар ви ни зам кло ни свом кра ју, јер га нова нау ка 
пори че; али, и њего ва чеда, ниче ан ство и марк си зам, макар да 
сад делу ју моћ но, тако ђе мора ју пасти. Нико лај, шаљу ћи свој 
бла го слов европ ској хри шћан ској омла ди ни, ука зу је на то да ће 
Јаг ње побе ди ти све зве ри дар ви нов ског поре кла – јер је Хри стос 
Све по бед ник. Вели ми ро вић пози ва омла ди ну Евро пе да уста не 
про тив без бож ја због којег бра ћа дру гих раса и дру га чи јих рели-
ги ја (он их нази ва бра ћом баш у доба кад у Немач кој и дру где 
буја наци стич ки раси зам) пре зи ру и мрзе Евро пу. Једи но добро 
што из Евро пе дола зи дру гим кон ти нен ти ма је Хри сто ва нау ка 
и ништа дру го. Тек ако се то схва ти – европ ско чове чан ство ће 
се опет вра ти ти себи.35

35  Н. Вели ми ро вић, Три аве ти европ ске циви ли за ци је, О Евро пи, Теодул, Петров-
град, 2003, стр. 174–182
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Јустин Попо вић

Углед ни срп ски тео лог, Јустин Попо вић, био је нај ра ди кал-
ни ји хри шћан ски кри ти чар евро по цен три зма пре Дру гог свет-
ског рата. Он је сво ју кри ти ку засни вао на пори ца њу европ ског 
ате и зма, пло да апо ста си је од Хри ста, који је цен трал на фигу ра 
људ ске исто ри је. У књи зи Досто јев ски о Евро пи и Сло вен ству 
Попо вић је узрок савре ме ног ста ња Евро пе потра жио у антро-
по ла три ји римо ка то ли ци зма, који је јед ног чове ка про гла сио 
неза блу ди вим по пита њи ма вере и Хри сто вим „наме сни ком“ 
на земљи. Папи зам и инкви зи ци ја про бу ди ли су реак ци ју рене-
сан се и про те стан ти зма, који су европ ског чове ка уда љи ли од 
Бого чо ве ка и упу ти ли га путем ка чове ко бо гу, кога обја вљу ју 
нега тив ни јуна ци Досто јев ског, од Рас кољ ни ко ва до Ива на 
Кара ма зо ва, и који про го ва ра кроз Фри дри ха Ничеа. Ате и зам 
Фран цу ске рево лу ци је наста вио се у бољ ше вич кој рево лу ци-
ји, која је нуди ла, као и њена прет ход ни ца, сло бо ду, јед на кост, 
брат ство или – смрт и уни ште ње за оне који те иде а ле не при-
хва та ју у ате и стич ком кљу чу. Европ ско дру штво завр ши ће у 
мра ви ња ку под вла шћу Вели ког Инкви зи то ра. Јустин Попо-
вић пише: „Про ро штво Досто јев ског о Евро пи испу њу је се 
посте пе но на наше очи. Европ ско чове чан ство, вође но духом 
хума ни стич ке охо ле ’непо гре ши во сти’, срља из мра ка у мрак, из 
ноћи у ноћ, док се не стро по шта у мрклу, веч ну поноћ, иза које 
нема зоре. А тамо човек у чове ку не рас по зна је сво га бесмрт-
ног бра та, јер се то зби ва једи но у све тло сти сет ног и чуде сног 
Бого чо ве ка Хри ста.“36

У књи зи Све то са вље као фило со фи ја живо та, чије је веће 
дело ве обја вио пре Дру гог свет ског рата, Јустин Попо вић 
поку ша ва да пону ди хри шћан ски одго вор на иза зо ве раци о-
на ли стич ког евро по цен три зма.37 Насто јао је да у сво јој књи зи 
пону ди сво је вр сну систе ма ти за ци ју све га што је на све то сав ску 

36  Ј. Попо вић, Досто јев ски о Евро пи и Сло вен ству, Манастир Ћелије код Ваљева, 
Бео град, 1981, стр. 300
37  Ј. Попо вић, Све то са вље као фило со фи ја живо та, http://www.sve to sa vlje.org /
bibli o te ka/Duhov no U zdi za nje/Sve to sa vlje/Sve to sa vlje.htm , при сту пље но 11. јану а ра 2016.
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тему прет ход но рече но, почев од фило со фи је све та, про гре са и 
кул ту ре до фило со фи је дру штва, вред но сти, мери ла и про све те.

Желе ћи да утек не од Бога, запад но е вроп ски човек се, по 
Попо ви ћу, обзи дао дели ма сво јих руку, веру ју ћи да ће, кад-тад, 
оства ри ти рај на земљи. При том је забо ра вио на сво ју смрт ност 
и огра ни че ност; шта ви ше, про гла сио ју је нео п ход но шћу. Ако 
је смрт конач но исхо ди ште све га људ ског напо ра и под ви га, 
ако је она неми нов на, ако јој се мора мо поко ри ти, онда – онда 
је све бесми сле но. Нуде ћи бољи так, напре дак, сре ћу чове чан-
ству, ате и зи ра на Евро па му нуди удоб ни је уми ра ње. Јер, једи но 
пра во чове ко љу бље је побе ди ти смрт, а онај ко смрт нуди као 
реше ње – чове ко мр зи тељ је. Једи ни који је укро тио „гром смр-
ти“, који је сру шио њену тиран ску дик та ту ру био је Бого чо век. 
Њего во уста ја ње из мртвих дало је хра брост апо сто ли ма, муче-
ни ци ма и под ви жни ци ма, отво ри ло је две ри Цар ства Небе ског. 
Из тога се роди ла, по Јусти ну Попо ви ћу, живо твор на „фило-
со фи ја вас кр се ња“. А нај ве ћи срп ски фило соф вас кр се ња опет 
је био – Све ти Сава: он је Србе вас кр сао Еван ђе љем и, дају ћи 
им га као уџбе ник веч ног живо та, као зало гу спа се ња, исце лио 
их је од сва ког назо ви-хума ни зма, чија је уто ка, сма тра Јустин 
Попо вић, анар хи ја и нихи ли зам.

По овом тео ло гу, где год да Србин погле да, тра же ћи све-
тлост Исти не, он угле да Хри ста и Све тог Саву. Погле дав ши 
у „фабри ку идо ла“ европ ске кул ту ре, он угле да смрт чије је 
поре кло его цен три зам. Насу прот овој ило вач ној пира ми ди 
мани јач ког антро по цен трич ног его и зма, сто ји бого чо ве чан ска 
кул ту ра чији је циљ пре о бра же ње чове ка и при ро де у есха то-
ло шки сјај Небе ског Јеру са ли ма. Европ ско дру штво, опсед ну то 
изград њом „кри стал ног двор ца“ (Досто јев ски) у коме ћемо 
сами себи бити „бого ви“, скло но уто пи зму, испу ње но похо том 
за ства ри ма, не тре ба, сма тра Попо вић, да буде узор нашем 
чове ку: Све ти Сава је, про све ћу ју ћи свој народ Хри стом, увео 
тај народ у Цркву, бого чо ве чан ски орга ни зам у коме је већи и 
узви ше ни ји онај који више слу жи Богу и бли жњи ма. Насу прот 
инди ви ду а ли стич ком себич ња штву Запа да, сто ји, сма тра Попо-
вић, сабор ност као осе ћа ње зајед ни штва; насу прот само во љи 
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масе сто ји сло бо да деце Бож је. Учи тељ сабор но сти, који је од 
првог до послед њег часа слу жио спа се њу сво је бра ће и свих 
људи, сре ћи сво је отаџ би не, будућ но сти и веч но сти, по Јусти ну 
Попо ви ћу – опет је Све ти Сава.

По Јусти ну Попо ви ћу, за Србе је све ти тељ једи ни пра ви 
про све ти тељ; корен речи „све тост“ и „про све ће ност“ исто ве-
тан је са коре ном речи „све тлост“. Да би неко могао да доне се 
све тлост свом наро ду, тај и сам мора да је има. А та све тлост 
није обич на, није то пла ми чак доси те јев ског „здра ва го разу-
ма“, него је то бље сак нество ре не божан ске све тло сти о којој 
су гово ри ли иси ха сти.

Дими три је Нај да но вић
Фило соф и тео лог Дими три је Нај да но вић је, три де се тих 

годи на 20. века, тако ђе био под ути ца јем Шпен гле ро ве мисли 
о про па сти Евро пе и тру ле жи мега ло по ли са.

У тек сту „Крва во двој ни штво Евро пе“, писа ном као увод-
ник за часо пис Хри шћан ска мисао, Нај да но вић сма тра да се 
пред њего вим савре ме ни ци ма оства ру ју визи је Досто јев ског 
и Ничеа, „белог и црног про ро ка“. Сукоб је, крај њи, изме ђу 
теи зма и ате и зма, а сву да се при ме ћу ју „при гу ше но осе ћа ње 
о паду кул ту ре (Шпен глер, Уна му но, Папи ни, Бер ђа јев, Вели-
ми ро вић), нео до љи ви вал све оп штег панич ног рас по ло же ња, 
изра же ног у мно гим фило со фи ја ма стра ха и смр ти, етич ки и 
науч ни рела ти ви зам, праг ма ти зам и фик ци о на ли зам, стра хо-
ви то поја ча не цини ке и скеп се, сву да раз ма ха ни и раз бе сне ли 
нихи ли зам и кри ти ци зам.“38

По Нај да но ви ћу, једи ни излаз за Евро пу и чове чан ство је 
обно ва живо та на ста рим, рели ги о зним теме љи ма, али не без 
нових соци јал них одно са, који би под ра зу ме ва ли нади ла же-
ње дихо то ми је капи та ли зам-кому ни зам, јер су оба ова дру-
штве на уре ђе ња само два пута ка истом поно ру, засно ва ни на 

38  Д. Нај да но вић, Исто, стр. 188 
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раци о на ли стич ком ате и зму, тео риј ском и прак тич ном, као и на 
крај њем его и зму оних који поку ша ва ју да живе у њихо вом зна ку.

Мом чи ло Наста си је вић
Мом чи ло Наста си је вић је био умет ник европ ских иску ста-

ва, који се, изме ђу оста лог, фор ми рао и на савре ме ној фран цу-
ској про зи. Свој иде ал рево лу ци о ни са ња јези ка без рас ки да са 
њего вом пра о сно вом Наста си је вић је видео оства ре ним упра во 
у Фран цу ској. У свом запи су са путо ва ња у Париз, песник је 
уочио да је језик Пру ста и Кок тоа дошао до убр за ња које пра ти 
савре ме ни живот јер је у наше доба глав на про ме на у тем пу, 
пошто се огром ном брзи ном осе ћа и мисли.

Песни ков основ ни став, дакле, није био анти е вроп ски, него 
иден ти тет ски уте ме љен, и то упра во кроз зах тев саме умет но сти 
– бити веран све чо ве чан ској кул ту ри немо гу ће је без про на ла-
же ња самог себе. У кључ ном огле ду који се бави опа сно сти ма 
раци о на ли стич ког евро по цен три зма у нас, „У тра же њу себе“, 
Наста си је вић исти че да смо од Доси те ја Обра до ви ћа у непре-
ста ној кри зи пре ла ска са усме ног (гуслар ског, народ ног) на 
писа но ства ра ла штво, и да, ако се та кри за не раз ре ши повољ но, 
чека нас вели ка опа сност по наш цело куп ни духов ни раз ви так. 
Основ ни про блем је што смо се, по Наста си је ви ћу, обре ли у 
„кул тур ној туђи ни“. Док је народ сво је вре ме но нашао себе и 
ство рио висо ку кул ту ру, дана шњи ства ра о ци беже од себе што 
даље, у непре ста ној трци да достиг ну стра не узо ре: „Јер код 
нас, од буква ра до уни вер зи тет ске сту ди је, све је досад било 
мно го више упу ће но прав цем достиг ну ћа дру гих (као да је у 
пита њу тркач ка ста за) него ли, поде ша ва ју ћи брзи ну хода пре ма 
узра сту, кре та ти се напред тако да сва ки даљи корак зна чи и 
даље буђе ње и јача ње род них сна га. И зар се није, за про те кло 
сто ле ће, иза ове или оне кул тур но сти, кад јаче кад сла би је при-
ме њи ва но, кри ло увек исто гесло: роди ти се на дому, тра жи ти 
при вид но себе у ино стра ном све ту, раз ре шу ју ћи се у ства ри 
од свих род них пози ва; осло бо ђен сва ке опа сно сти духов ног 
поро ђа ја, вра ти ти се дома, отво ри ти шко лу брзог и бес плод ног 
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рашће ња, при ви дом кул ту ре спа са ва ти нашег муч ног чове ка 
од свих врле ти и поно ра ства ра лач ке жртве но сти.“39

Дакле, бежа ње од себе у окри ље туђе кул ту ре јесте пут мањег 
отпо ра, на коме не може има ти ства ра лач ких исхо да зато што 
на њима нема жртве. Зато су у нас, по Наста си је ви ћу, углав ном 
само у ци успе ва ли да даду нешто ори ги нал ног ства ра ла штва. И 
Руси су има ли слич ну ситу а ци ју, рас цеп изме ђу сво га и оно га 
што нуди свет. Али, код њих је тај рас цеп био дубљи и искре-
ни ји него код нас – они су, кад су кре та ли за туђом кул ту ром, 
чвр сто веро ва ли да је то једи ни испра ван пут, док је код нас 
одла же ње у туђи ну увек било ола ко, без духов ног само ра спи-
ња ња. Због тога су Руси дубо ко поста ви ли про блем, из чега се 
код њих јави ла сна жна и озбиљ на мисао. Наше бек ство од себе 
дове ло је само до повр шних, еска пи стич ких реше ња, од којих 
нема ства ра лач ке кори сти. Ни роман ти зам, ни реа ли зам, нису у 
Срба оства ре ни у пуно ти сво јих потен ци ја ла упра во због ими-
та тив но сти, тако да је наша крат ка кул тур на исто ри ја нови јег 
доба умно го ме про ви зо ри јум.

Пишу ћи о Наста си је ви ћу, Ста ни слав Вина вер је твр дио да 
песни ков циљ није био бежа ње од Евро пе, Запа да и циви ли-
за ци је: он про сто није желео да буде пуки под ра жа ва лац већ 
неко ко ства ра лач ки при ма и пре о бра жа ва при мље но. Циљ 
песни ко ве потра ге није био уда ља ва ње од Запа да, него нала-
же ње извор но сво га.40

А то је, сва ка ко, био и циљ нео ху ма ни ста или, како су иде-
о ло шки про тив ни ци воле ли да је зову, „књи жев не десни це“, о 
којима ће бити речи касније.

39  М. Наста си је вић, Есе ји. Беле шке. Мисли, Сабра на дела, Књи га четвр та, Делје 
новине, Гор њи Мила но вац, Бео град, 1991, стр. 110
40  О Вина ве ро вом ста ву пре ма Наста си је ви ће вом поду хва ту више у: В. Дими-
три је вић, Све тац срп ског јези ка. Рана чита ња Мом чи ла Наста си је ви ћа, Градска 
библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац, стр. 69–126
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ЕВРОП СКА АЛТЕР НА ТИ ВА:  
ФИЛО СО ФИ ЈА ЖИВО ТА

Фило со фи ја живо та јави ла се као пра вац у европ ском 
мишље њу шезде се тих и сед ма де се тих годи на 19. века, а врху нац 
је дости гла у првој четвр ти ни два де се тог века, да би се касни је 
укло пи ла у основ не прав це мишље ња у окви ру егзи стен ци ја ли-
зма и пер со на ли зма.41 Њој је, у неку руку, сли чан праг ма ти зам, 
са сво јим уче њем о томе да исти на није ништа „објек тив но“, него 
оно што кори сти живо ту, као и фено ме но ло ги ја која зах те ва 
сагле да ва ње поја ве у њихо вој цело ви то сти, а не фраг мен тар-
но. Т. Г. Румјан це ва о раз ло зи ма поја ве „фило со фи је живо та“ 
каже: „Кри за епо хе раци о нал но сти дове ла је до нео п ход но сти 
озбиљ не уну тар фи ло соф ске пре о ри јен та ци је; насту па епо ха 
сна жних ира ци о нал них настро је ња ума, када ира ци о нал ност 
све та поку ша ва да се обја сни ана лог ним свој стви ма саме људ-
ске при ро де. Раци о на ли стич ка фило со фи ја испо ста ви ла се као 
нео др жи ва пред зах те ви ма само га живо та, који је пока зао да се 
не пот чи ња ва њеним схе ма ма, нити се може сме сти ти у фор ме 
њене раци о нал не орга ни за ци је. Фило со фи ја се у сво јим поку-
ша ји ма да изгра ди цело ви ти поглед на свет не може осла ња ти 
само на разум и нау ку. Нагла сак је ста вљен на појам ’живо та’ 
– као првот не ствар но сти, цело ви тог орган ског про гре са, који 
и тре ба да буде пред мет фило соф ског раз ма тра ња. Та све о бу-
хват на онто ло шка ствар ност – живот – пове зу је се са пси хич ким 
про це сом непо сред ног дожи вља ва ња, а могу ће ју је спо зна ти 
само путем директ ног пре жи вља ва ња, инту тив ног ужи вља ва-
ња у свет сваг да шњег живо та, њего вог сми сла и вред но сти, па 
се јавља ју и некла сич ни жан ро ви фило со фи ра ња – есе ји сти ка, 
фило соф ска пое зи ја и чак невер бал не фор ме фило со фи ра ња. 
Поме ра ју се гра ни це тра ди ци о нал ног кате го ри јал но-пој мов ног 

41  Више о фило со фи ји живо та у: Фило со фия культуры. Ста но вле ние и раз ви тие, 
прир. М. С. Каган и др, Санкт Петер бург, Лань, 1998, стр. 165-168; Т. Ю. Сидо ри на 
Исто, стр. 46-57; А. С. Злыгостев, Мате ри ал для под го тов ки к экза ме ну по фило
со фии, http://filo sof.histo ric.ru/books/item/f00/s00/z0000000/, при сту пље но 12. 
јану а ра 2016.
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апа ра та, који сада захва та ју начел но дру га чи је пои ма ње све та 
– живот ни свет као сфе ру сва ко днев ног само по и ма ња.“42

Овај пра вац фило со фи ра ња непо сред но је пове зан са 
оштром кри ти ком кан ти јан ско-пози ти ви стич ког гно се о ло-
ги зма и мето до ло ги зма, која почи ње од Арту ра Шопен ха у е ра 
и њего вог дела Свет као воља и пред ста ва, наста лог, изме ђу 
оста лог, и на теме љи ма буди стич ке лек ти ре немач ког мисли-
о ца. Иза зов за фило со фе живо та био је и Хегел, са сво јим 
пре тен зи ја ма на пан ло гич ку све о бу хват ност. Они су тра жи-
ли напу шта ње изу ча ва ња бежи вот них пита ња мета фи зич ког 
кон струк ци о ни зма. Исти на, по њихо вом мишље њу, није ни у 
иде а ли зму, који пои сто ве ћу је посто ја ње са без лич ним све том 
иде ја, ни у пози ти ви зму, који живот сво ди на мртву мате ри ју. 
Позна ње исти не могу ће је само кроз непо сред но сли ва ње са 
живо том, а основ но ору ђе позна ња јесте и мора бити непо-
сред ност инту и ци је, која цели ну схва та без раци о на ли стич ког 
раз гра ђи ва ња живог позна тог као „ана ли за“. Инту и ци ја није 
нешто што се учи; она је непо сред на, и зато је њен нај по у зда ни ји 
пут – умет нич ко сази ра ње у коме нема раз дво је но сти субјек та 
и објек та. Ства ра ла штво је пут за чове ка, а гени је је вапло ће на 
инту и ци ја (и овде је очит повра так на роман ти чар ско схва та-
ње кре а ци је). Берг сон је умет ност дожи вља вао као сво је вр сни 
израз три јум фа „живот ног поле та“; Зимел и Шпен глер су виде ли 
тра ге ди ју ства ра ла штва у чиње ни ци да се дела људ ских руку 
„стврд ња ва ју“ у про ла зне фор ме, и да су, као и све чове ко во, 
осу ђе на на про паст.

Сма тра се да фило со фи ја живо та наста вља тамо где су 
ста ли роман ти ча ри, пре све га немач ки. У немач ком роман ти-
зму, наи ме, био је при су тан патос сна жне инди ви ду ал но сти, 
анти бур жо а ско усме ре ње, стре мље ње ка поврат ку при ро ди и 
при род ном начи ну живо та, све до пан те и зма. Немач ки роман-
ти ча ри били су кри ти ча ри раци о на ли зма и меха ни ци стич ког 
погле да на свет, који су веро ва ли у обно ву орган ског једин ства 

42  Т. Г. Румянце ва, Фило со фия жизни как про ект тотальной кри ти ки разу ма. 
Фило со фия и раци о нальность в культуре гло ба ли зи рующегося мира, Изд. центрь 
БГУ, Минск, 2009, стр. 68-70
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чове ка и тва ри. „Пра ро ман ти чар“ Гете вео ма је ути цао на немач-
ке роман ти ча ре сво јом тезом о пра фе но ме ну као прво бит ном 
Јед ном из кога се раз ви ја живот; Освалд Шпен глер, један од 
нај по зна ти јих фило со фа живо та, сма трао је да је њего ва мор-
фо ло ги ја кул ту ре сво је вр сни наста вак Гете о вих иде ја. Сим бол 
је суштин ски „пра фе но мен“: он је глав но ору ђе чове ко вог 
позна ња. Тако ђе, немач ки роман ти зам кре нуо је путем који је 
фило со фи ја живо та наста ви ла – путем хер ме не у тич ке потра-
ге за кон сти ту тив ним мито ви ма наро да и чове чан ства, што је 
тако ђе била после ди ца жеље да се пре вла да раци о на ли зам.43

Појам „живо та“ у фило со фи ји живо та схва та се раз ли-
чи то: био ло шки (живот орга ни зма је осно ва за сагле да ва ње 
цели не посто ја ња, како при ро де, тако и дру штва); пси хо ло шки 
(као ток ути са ка и дожи вља ја, све сних и под све сних); кул тур-
но и сто риј ски (потра га за „живим духом“ одре ђе них епо ха); 
мета фи зич ки (пан те и стич ки схва ћен, живот је осно ва чита вог 
космич ког устрој ства).

Фри дрих Ниче и њего ви след бе ни ци живот су дожи вља ва-
ли као оно што је при род но у одно су на оно што је вештач ко. 
Био ло шки живот је лек од сва ког раци о на ли зма и кон струк ти-
ви зма, као и од нај ве ће „боле сти“ чове чан ства – хри шћан ства 
као рели ги је неспо соб них и робо ва, који су сво јим мора ли змом 
„зага ди ли“ саме био ло шке осно ве људ ског посто ја ња, што мора ју 
да се нахо де „с оне стра не добра и зла“. Повра так прво бит ном, 
сво је вр сни култ силе, схва та ње исти не као „био ло шког“ инте-
ре са чове ка („исти ни ти ји“ је онај ко је живот но сна жни ји), 
про гла ша ва ње добра и зла за илу зи је, име но ва ње добром оно га 
што јача живот, а злом оно што га сла би, култ инди ви дуе која 

43  Риди гер Зафран ски у сво јој књи зи о роман ти зму пише о обно ви роман ти-
чар ских настро је ња у Немач кој кра јем 19. и почет ком 20. века: „’Живот’ је постао 
цен трал ни појам, као нека да ’Биће’, ’При ро да’, ’Бог’ или ’Ја’, тако ђе бор бе ни појам 
усме рен про тив два фрон та. […] Живот је пуно ћа уоб ли ча ва ња, богат ство изми-
шља ња, оке ан могућ но сти, тако непре гле дан и аван ту ри стич ки, да нам више није 
потреб на оно стра ност. Ово стра ност нам довољ но нуди. Живот је пола зак ка дале ким 
оба ла ма, а исто вре ме но сасвим бли зу, соп стве на живост која зах те ва уоб ли ча ва ње.“ 
(Р. Зафран ски, Исто, стр.223)
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ће нади ћи сада шњу људ ску сла бост (нат чо век) – то су неке од 
осо би на ова квог начи на мишље ња.

Анри Берг сон је пред став ник дру гог схва та ња живо та у 
окви ру овог фило соф ског прав ца – то је мета фи зич ко и космо-
ло шко схва та ње. Берг сон је живот пои мао као сво је вр сну 
„космич ку енер ги ју“, „живот ни полет“, чија је срж у стал ном 
понов ном про из во ђе њу себе самог. Био ло шки живот није једи-
ни, и духов но-душев ни живот је про ја ва пра ко смич ког поле та 
као и био ло шка егзи стен ци ја. Срж пси хо ло шког живо та је 
чисто тра ја ње, непре ста ни ток и про мен љи вост, па се он не 
може спо зна ти разу мом, него само инту и тив но. Код Берг со на, 
дошло је до сво је вр сне пси хо ло ги за ци је онто ло ги је и гно се о ло-
ги је, што је дало сна жан импулс за при хва та ње њего вих иде ја 
међу фило со фи ма и умет ни ци ма умор ним од раци о на ли зма и 
метафизичких кон струк ци ја.44

И Ниче и Берг сон, због свог био ло ги зма и пси хо ло ги зма, 
нису обра ћа ли вели ку пажњу на чове ка у исто ри ји. За раз ли-
ку од њих, посто ја ли су и фило со фи живо та, попут Вил хел ма 
Дил та ја, Геор га Зиме ла и Освал да Шпен гле ра, који су исто ри ји 
посве ти ли наро чи то место у свом систе му мишље ња. Њихо во 
орга ни ци стич ко схва та ње живо та пре не ло се у област духов-
но сти и кул ту ре, која тако ђе има сво је зако ни то сти, и која 
се не може све сти на раци о на ли стич ке узроч но-после дич не 
везе. За фило со фи ју живо та вео ма је важно да сва ку кон цеп-
ци ју сма тра изра зом основ не инту и ци је сво га твор ца, коју је 
немо гу ће до кра ја вер ба ли зо ва ти. Берг сон је, на при мер, био 
изри чи ти про тив ник Хеге ло ве иде је о раз во ју фило со фи је као 

44  Берг сон је кључ ни фило соф срп ског модер ни зма после Првог свет ског рата. 
Сло бо дан Жуњић о сна зи њего вог ути ца ја на наше ства ра о це каже: „После Двор ни ко-
ви ће вих и Петро ни је ви ће вих почет них сту ди ја, о Берг со ну су у афир ма тив ном тону 
писа ли М. Н. Ђурић, В. Вујић, П. Слан ка ме нац, С. Вина вер, Ф. Медић, Д. Сто ја но вић, 
па чак и Н. Попо вић. Коли ки је тада углед Берг сон ужи вао у нашој сре ди ни види се 
по оце ни ина че одме ре ног Меди ћа [Филипа, нап. В. Д.], који је у пред го во ру за свој 
пре вод Ства ра лач ке ево лу ци је фран цу ског мисли о ца про гла сио за ’нај о ри ги нал ни јег 
фило зо фа кога је икад чове чан ство дало’.“ Вујић га је, под се ћа нас Жуњић, назвао 
„осло бо ди о цем духа људ ског“. (С. Жуњић, Исто ри ја срп ске фило зо фи је, Завод за 
уџбенике, Бео град, 2014, стр. 271)
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сво је вр сном само от кри ва њу и само по зна њу Апсо лут ног Духа; 
сва ка фило со фи ја је, по фран цу ском инту и ци о ни сти, сво је вр сно 
умет нич ко дело, затво ре но у себе, које про ја вљу је сво га твор ца.

Јед на од нај же шћих кри ти ка фило со фа овог прав ца била 
је усме ре на ка пан сци јен ти стич кој пре тен зи ји на зна ње као 
моћ. Нау ка, која сра ста са тех ни ком, пот чи ња ва свет чове ку, 
али му не даје основ ни одго вор – одго вор на пита ње сми сла. 
При том, нау ка пре тен ду је да зна исти ну. Због тога, мисли о ци 
попут Берг со на или Шпен гле ра нау ци при зна ју само прак тич ну, 
упо треб ну вред ност, оштро пори чу ћи сва ку њену пре тен зи ју на 
конач ну реч о чове ку и све ту. Гро зни ча вом тех нич ком про гре-
су, чије је оли че ње науч ник, про на ла зач, инже њер, фило со фи 
живо та супрот ста вља ју песни ка, умет ни ка, мудра ца. Нау ка није 
одго вор на пита ње чове штва упра во зато што све оно чиме се 
бави петри фи ку је у пред мет, а затим тај пред мет раш чла ња ва, 
и ана ли зом га „уби ја“, да би њиме вла да ла и пре тво ри ла га у 
сред ство за тех нич ку упо тре бу. По Берг со ну, само она ствар-
ност која се не про сти ре, која нема про стор ну димен зи ју (а то 
је ствар ност пси хе и духа, чија је умет ност јед на од нај бит ни јих 
про ја ва), може се оду пи ра ти пан сци јен ти зму и тех ни ци.

Код фило со фа овог прав ца има про ја ва нео па га ни зма. Ниче 
је сма трао да је свет веч на игра ира ци о нал не сти хи је, која нема 
конач ног сми сла на начин на који је то схва та ло хри шћан ство. 
У живот, по Ничеу, тре ба сту пи ти у екс та зи, а са суд би ном се 
не тре ба само поми ри ти, него је и воле ти.45

Фило со фи ја живо та вео ма је ути ца ла на умет ност – наро-
чи то на сим бо ли зам. Лич но сти попут Хен ри ка Ибзе на, Мори са 
Метер лин ка, Скр ја би на, Бло ка, Бје лог, Вја че сла ва Ива но ва не 
могу се зами сли ти без доди ра са њом.46

45  Зафран ски запа жа да је Ниче кри ти ко вао роман ти зам јер се хри сти ја ни зо вао, то 
јест слу шао је зано сни пев сире на, „али је дозво лио да опет буде спу тан пози тив ним 
хри шћан ством.“ (Р. Зафран ски, Исто, стр. 216) По Зафран ском, „Зара ту стром Ниче 
одго ва ра на Ваг не ров повра так у кри ло тра ди ци о нал не хри шћан ске вере. Про тив 
хри шћан ске дог ме о гре ху и спа се њу, Ниче у Зара ту стри уба цу је хим ну божан ској 
неви но сти свих ства ри, хим ну ДА и АМИН све му што живи.“ (Исто, 218)
46  Аме рич ки хри шћан ски фило соф, јеромонах Сера фим Роуз, у свој сту ди ји 
о ступ ње ви ма нихи ли стич ке дија лек ти ке, ову фило со фи ју нази ва вита ли змом. 
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РУСКА АЛТЕР НА ТИ ВА „ТРЕ ЋЕГ ПУТА“

Сло ве но фил ство

Руско сло ве но фил ство је било јед на од нај зна чај ни јих инспи-
ра ци ја Вла ди ми ру Вуји ћу и њего вим слич но ми шље ни ци ма. То 
није слу чај но – Вујић и њему сродни духови су углав ном пре шли 
пут којим су ишли и сло ве но фи ли, попут Ива на Кир је јев ског, 
Алек се ја Хомја ко ва, Кон стан ти на Акса ко ва, Јури ја Сама ри на. 
Сва ко од руских мисли ла ца овог прав ца и сам је „одбо ло вао“ 
Запад: било начи ном мишље ња кроз који је про шао у свом 
раз во ју, било раз о ча ре њем у неста нак рели ги о зних стре мље ња 
међу запад ним наро ди ма. На њих је зна чај но ути ца ла немач ка 
иде а ли стич ка фило со фи ја: пре све га Шелинг, Хеге лов и Хел-
дер ли нов коле га са сту ди ја. Шелин го ве орга ни ци стич ке иде је 
помо гле су им у почет ним раз ми шља њи ма о сабор но сти.47 
Реци мо, Иван Кир је јев ски је у почет ку био ори јен ти сан пре ма 

По њему, она је дошла као реак ци ја на либе ра ли зам (у коме апсо лут на исти на 
хри шћан ства бива заме ње на антро по цен трич ним, сума гли ча стим „иде а ли-
змом“) и реа ли зам (мате ри ја ли стич ку фило со фи ју ради кал ног сци јен ти зма 
19. века). Ипак, Роуз сма тра да вита ли зам није зна чио повра так апсо лут ној 
исти ни, пого то во не хри шћан ском откро ве њу: „На инте лек ту ал ном нивоу, 
вита ли зам пред ста вља одба ци ва ње хри шћан ске исти не зајед но са изве сном 
псе у до ду хов ном пре тен зи јом. […] Мисли о ци попут Ничеа виде ли су прве 
сен ке те ката стро фе и били су у ста њу да више или мање подроб но опи шу 
и пред ви де неке од њених после ди ца; ипак, те се после ди це мани фе сту ју у 
вели ким раз ме ра ма тек када ове сен ке поч ну да се при кра да ју у срца мили о-
на људи.“ (Јев ге ни је Роуз – отац Сера фим Пла тин ски, Нихи ли зам. Корен Рево лу ци је 
модер ног доба, http://www.sve to sa vlje.org /bibli o te ka/Teo lo gi ja/Nihi li zam/Nihi li zam.
htm, при сту пље но 12. јану а ра 2016). 
47  Андреј Ани син, у сво јој сту ди ји о сабор но сти у исто ри ји руске фило со фи-
је, сма тра да је Шелинг за Хомја ко ва и Кир је јев ског имао зна че ње све до ка који 
је, из дуби на запад не тра ди ци је, пока зао огра ни че ност запад ног раци о на ли зма и 
ука зао на пут ка цело ви том зна њу које раци о на ли зам нади ла зи. (Види: А. Ани-
син, Прин цип собор но го един ства в исто рии фило соф ской мысли, http://asyan.
org/potra/А.+Л.+Ани син+прин цип+собор но го+един ства+в+исто рии+фило соф с 
кой+мысли+моно гра фияa/main.html, при сту пље но 21. 1. 2016.)



47

 Дух Вуји ће ве епо хе: пре власт тех ни ке, кри за Евро пе и путе ви алтер на ти ве 

Запа ду и имао је ате и стич ки поглед на свет; чита ју ћи Шелин га, 
дошао је до пра во сла вља48. Тако ђе, сло ве но фи ли су сма тра ли 
да се од Запа да може учи ти све му што је вред но. Како каже 
Сер геј Левиц ки: „Њихо ва покре тач ка сна га уоп ште није била 
мржња пре ма Запа ду већ бор ба за руску само бит ност. Шта ви-
ше, они су веро ва ли да ће буду ћа руска кул ту ра упи ти у себе 
и сва пози тив на наче ла европ ске кул ту ре, аси ми лу ју ћи их на 
бази пра во сла вља“49.

Веру ју ћи у све чо ве чан ску миси ју Руси је, сло ве но фи ли су 
били про тив ни ци наци о нал ног его и зма; иако је њихов иде ал 
допе тров ска Руси ја, у којој је вла да ло наче ло сим фо ни је изме ђу 
Цркве и држа ве, „то не зна чи, међу тим, да Руси ја тре ба да се 
затво ри у сво ју наци о нал ну изо ло ва ност. Она тре ба, на осно ва ма 
пра во сла вља, само др жа вља и народ но сти, да раз ви ја пра во слав-
ну кул ту ру, у чему ће се очи глед но пока за ти њено пре и мућ ство 
у одно су на Запад, ’који про па да’“.50 Иако монар хи сти, они су 
били сло бо до љу би ви. Од мно гих су били несхва ће ни: руска, 
запад но ори јен ти са на, либе рал но-демо крат ска, инте ли ген ци ја 
нази ва ла их је реак ци о на ри ма; зва нич ни, пак, орга ни цен зу ре 
њихо ва дела нису радо обда ри ва ли печа том одо бре ња упра во 
због неза зор не кри тич но сти према слабостима руске државе. 
Па ипак, сло ве но фил ска мисао ути ца ла је мно го на све руске 
инте лек ту ал це хри шћан ског усме ре ња. Ути ца ла је и на нас, 
изме ђу оста лог и зато што су сло ве но фи ли с пажњом раз ми-
шља ли о Срби ма и њихо вој будућ но сти: Хомја ков је, пред 

48  Нико лај Бер ђа јев каже да су „сло ве но фи ли при па да ли оном уни вер зал ном 
покре ту с почет ка XIX века који се кон вен ци о нал но и нетач но нази ва роман тич ком 
реак ци јом. Том покре ту при па да ју исто ри ци зам, орган ски дух, пошто ва ње про шло сти 
и жеља да се она про ду би љуба вљу, при зна ва ње ира ци о нал ног у живо ту и дозре ва ње 
и кли ја ње наци о нал не све сти. Ира ци о нал на при ро да људ ског инди ви ду а ли те та и 
наци о нал ног инди ви ду а ли те та почи њу да се осло ба ђа ју јар ма раци о на ли зма XVI II 
века. У том вре ме ну се роди ла иде ја раз во ја као орган ског про це са и та је иде ја опло-
ди ла чита ву мисао XIX века.“ (Н. Бер ђа јев, Алек сеј Хомја ков, Фјо дор Досто јев ски/ 
Поглед на свет Ф. М. Досто јев ског, Кон стан тин Леон тјев/ Оглед из исто ри је руске 
рели ги о зне мисли, БРИМО, Бео град, 2001, стр. 19)
49  С. Левиц ки, Исто, стр. 45
50  Исто, стр.57
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смрт, буд но бри ну ћи о сво јој пра во слав ној сло вен ској бра ћи 
са Бал ка на, напи сао заве штај ну посла ни цу коју су пот пи са ли 
сви сло ве но фи ли.

Сло ве но фи ли су раз ви ја ли и сво је есте тич ке иде је. Реци мо, 
Кон ста нин Акса ков је имао изгра ђен став о руској књи жев но-
сти и њеном зна ча ју за кул ту ру.

Нико лај Дани лев ски
У мла до сти, Нико лај Дани лев ски је био след бе ник соци-

ја ли стич ких иде ја Петра шев ског (као и Досто јев ски, који га 
је сма трао кључ ним мисли о цем руске само бит но сти.) Чак је 
изве сно вре ме био у затво ри ма и про гон ству. Касни је, међу-
тим, Дани лев ски ста је на пози ци је руске наци о нал не иде је, 
и поста је кон зер ва тив ни мисли лац. Тво рац иде је кул тур них 
типо ва, човек који је имао ути ца ја на Освал да Шпен гле ра, 
Дани лев ски је био при род њак, али одлу чан кри ти чар дар ви-
ни зма. Ипак, у обла сти спољ не поли ти ке, он није имао илу зи ја. 
Гово рио је да је закон спољ не поли ти ке увек „око за око, зуб 
за зуб“, и да у међу др жав ним одно си ма вла да ју „бен та мов ска“ 
наче ла ути ли та ри зма, као и да ту нема места за зако не љуба ви 
и пожр тво ва ња.51

Дани лев ски је пори цао једин ство свет ско-исто риј ског 
про це са: сва ки исто риј ски тип наро да или гру пе срод них 
наро да рађа сво ју непо но вљи ву кул ту ру, која про ла зи све фазе 
био ло шког раз во ја, од рође ња до смр ти. Опште чо ве чан ска 
исто ри ја и про грес не посто је. По њего вом мишље њу, до сада 
су се јавља ли сле де ћи кул тур но и сто риј ски типо ви: еги пат ски, 
кине ски, ста ро се мит ски, индиј ски, иран ски, ново се мит ски, 

51  О Дани лев ском види у: Е. В. Соко лов, Кул ту ро ло ги ја, Просвета, б. г., стр. 162–165; 
Т. Ю. Сидо ри на, Исто, стр. 270-275; Твор че ское насле дие Н. Я. Дани лев ско го и зада чи 
Рос сии в XXI веке (мате ри алы между на род ной науч но-прак ти че ской кон фе рен ции, 
г. Курск, 26-27 ноября 2014 г., 1-2) http://kgsha.ru/files/docs/konf2014/2tom.pdf, 
при сту пље но 13. јану а ра 2016. Б. П. Балу ев, Споры о судьбах Рос сии/ Н. Я. Дани лев
ский и его кни га Рос сия и Евро па, Булат, Твер, 2001.
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грч ки, рим ски, арап ски, рома ногер ман ски или европ ски, перу-
ан ски, мек си кан ски и сло вен ски.

Руски мисли лац је веро вао да се европ ски кул тур ни тип 
при бли жа ва кра ју, и да насту па час да Сло вен ство све ту пону ди 
сво ју кул ту ру. Сло вен ство је искљу чи вао из Евро пе и исто риј-
ски дуг Руси је и Сло вен ства видео је у бор би про тив европ ског 
духа, а зарад ства ра ња Све сло вен ског саве за који ће очу ва ти 
народ ну, аутох то ну кул ту ру. Није веро вао у иде је Фран цу ске 
рево лу ци је, и сма трао је да Руси ја тре ба да се удру жи с Пру ском 
ради бор бе про тив ега ли та ри стич ког духа „демо крат ске Евро пе“.

У свом глав ном делу Руси ја и Евро па, Дани лев ски вели да 
Евро пља ни не сма тра ју Русе сво ји ма зато што се ови не укла-
па ју у њихо ву иде о ло ги ју. Они руско сло вен ско наче ло дожи-
вља ва ју као непри ја тељ ско. У дуби на ма инстинк та запад ња ка 
лежи та мржња и непо ве ре ње, јер европ ска циви ли за ци ја није 
све људ ска, него гер ман ско-роман ска. Због тога Руси ја не под-
ле же кри те ри ју ми ма ни гер ман ског добра, ни гер ман ског зла.

По Дани лев ском, народ може има ти раз не уло ге – од афир-
ма тив не делат но сти само бит ног кул тур но и сто риј ског типа до 
руши тељ ске делат но сти тзв. „биче ва Бож јих“ који усмр ћу ју 
тру ле циви ли за ци је.

Дани лев ски је нази рао тота ли тар но доба запад ног „новог  
порет ка“, гово ре ћи да је опа сност од побе де јед ног кул тур но-
и сто риј ског типа толи ка да ће зна чи ти пре кид исто ри је. Он 
је гово рио да не би било већег про клет ства за чове чан ство од 
оства ре ња јед не опште чо ве чан ске циви ли за ци је.

Што се монар хи је тиче, Дани лев ски вели да је руски народ 
цело сни орга ни зам. По дубо ком наци о нал ном уве ре њу, руски цар 
је живо вапло ће ње народ не поли тич ке само све сти и народ не 
воље. Царе ва воља може да дове де Русе у ста ње напрег ну то сти 
свих морал них и мате ри јал них сна га („дисци пли но ва ни енту-
зи ја зам“). Осам де сет мили о на Руса у ста њу је да чини чуда.

По Дани лев ском, два су глав на тока свет ске исто ри је: један 
је онај небе ски, који, кроз Јеру са лим и Цари град, у непо му ће ној 
чисто ти дола зи до Кије ва и Москве; дру ги, земаљ ски, људ ски, са 
сво је стра не дели се у два кори та, кул ту ре и поли ти ке, – про ти че 
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кроз Ати ну, Алек сан дри ју, Рим, – у земље Евро пе, повре ме но 
усах њу ју ћи, а затим се опет бога те ћи све обил ни јим вода ма.

Боре ћи се за „Божи ји ток“ свет ске исто ри је, и њего ву 
побе ду у Руси ји и међу Сло ве ни ма, Дани лев ски је пред ви део 
„сукоб циви ли за ци ја“ (израз Семју е ла Хан тиг то на). Упо зо ра-
вао је Русе да мора ју оста ти само свој ни ако не желе да поста ну 
робо ви. Јер, по њему, народ може да слу жи туђим циље ви ма 
само у свој ству етнич ког мате ри ја ла. То ће му се деси ти ако 
се одрек не себе и кре не путем пуког под ра жа ва ња дру ги ма. 
Наро ди од дру гих наро да не могу да пре у зи ма ју ништа осим 
оно га што се тиче егзакт них нау ка и тех но ло ги је; оно што се 
тиче народ но сти не сме се копи ра ти ако се хоће само бит ност. 
Циви ли за ци ја која твр ди да зна шта је инте рес целог чове чан-
ства није у пра ву, јер, како вели Дани лев ски, нико, осим Бога, 
не зна шта је инте рес чове чан ства.

Ако Сло вен ство не буде раз ви ло свој кул тур ни тип (слич но 
Латин ству, Јелин ству, Евро пеј ству), то јест ако не буде про на-
шло свој виши задатак – њего во посто ја ње неће има ти ника квог 
сми сла. Запад на рим ска импе ри ја гер ман ске народ но сти коју 
је саздао Кар ло Вели ки темељ је савре ме них држа ва Запа да. 
Источ на импе ри ја, коју су обно ви ли Иван Гро зни, Петар и 
Ката ри на је импе ри ја сло вен ског пле ме на. Почи ње вели ка бор ба 
Сло ве на и рома но гер ман ског све та, и тој бор би при па да наред-
ни исто риј ски пери од. Циљ руске поли ти ке, мистич ко-сим бо-
лич ки, али и нај ре ал ни ји, тре ба да буде осло бо ђе ње Цари гра да. 
Дани лев ски сма тра да Кон стан ти но пољ мора при па да ти оно ме 
ко наста вља да слу жи иде ји Источ ног рим ског цар ства. Као 
про тив те жа Запа ду и језгро нове кул ту ре, Кон стан ти но пољ 
тре ба да пре ђе у руке они ма који су при зва ни да наста ве дело 
цара Кон стан ти на. Осло бо ђе ни Цари град је потен ци јал но не 
само пре сто ни ца Руси је, него и Све сло вен ског саве за. Руси ја 
има срећ ну суд би ну – шире ћи сво ју моћ, она не поко ра ва и 
не угње та ва, већ осло ба ђа и вас по ста вља. То је одли чан спој 
морал них побу да са поли тич ком нео п ход но шћу.
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Евро па ће, кад-тад, напа сти Руси ју. Са ује ди ње ном Евро-
пом може се бори ти само ује ди ње но Сло вен ство – једи но тако 
биће очу ва на свет ска рав но те жа, сма тра аутор Руси је и Евро пе.

По Евге ни ју Соко ло ву, код Дани лев ског се у раз ми шља њи-
ма могу уочи ти три сло ја. Први је иде о ло шко-публи ци стич ки. 
Руски мисли лац сво је ста во ве кори сти као сво је вр сно оруж је у 
бор би про тив запад ног импе ри ја ли зма. Оштар пам фле ти ста, 
Дани лев ски насто ји да одго во ри на пита ње – зашто Евро па 
мрзи Руси ју? Зато је, по Нико ла ју Стра хо ву, који је попу ла ри сао 
иде је Дани лев ског и на кога се Соко лов пози ва, Руси ја и Евро па 
сво је вр сна „Библи ја сло ве но фил ства“. У дру гом сло ју њего вог 
мишље ња, нала зи се тео ри ја кул тур но и сто риј ских типо ва, која 
је сво је вр сни израз отпо ра про све ти тељ ској тео ри ји про гре са 
и евро по цен три зму. У тре ћем сло ју Дани лев ско вог погле да 
на свет је уве ре ње да све кул ту ре, ма коли ко раз ли чи те, ипак 
при па да ју општој ризни ци чове чан ства.

Кон стан тин Леон тјев
Кон стан тин Леон тјев је про шао „обра ће нич ки пут“ – од 

паган ског естет ског хедо ни зма до аске ти зма, од угла ђе ног 
дипло ма те до послу шни ка мана сти ра Опти не пусти ње, који 
је умро као монах Кли мент. Њего во обра ће ње у хри шћан ство 
зна чи ло је ради кал ну про ме ну сли ке све та, која је поста ла 
есха то ло шки напе та и песи ми стич на. И он је, попут Дани лев-
ског, веро вао у посто ја ње раз ли чи тих кул тур но-исто риј ских 
типо ва, а живот кул ту ра је сма трао зна чај ним само ако води 
„цве та ју ћој сло же но сти“.

Леон тјев је, као и Дани лев ски, под чијим ути ца јем је изве-
сно вре ме био, сма трао да су Руси ја и Евро па два непо мир љи ва 
све та. Док је Руси ја у себи сачу ва ла еле мен те стро го хије рар-
хиј ски уре ђе ног визан тиј ског све та, Евро па је кре ну ла путем 
„демо крат ског рас па да ња“. Јер, за Леон тје ва је либе рал на ега-
ли та ри за ци ја дру штва про цес који води ка рас па да њу. У њему 
је бур жуј-мало гра ђа нин иза зи вао орган ско гну ша ње. Зато је 
патио виде ћи бал кан ске Сло ве не како поста ју бур жу ји. Руси ја 
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их мора пот чи ни ти себи, да би спре чи ла њихов расап, твр дио 
је. Тако ђе, Руско цар ство мора се гра ди ти на нејед на ко сти.

И Леон тјев је, као и Дани лев ски, био покло ник орган ске 
тео ри је кул ту ре; орга ни зам се, а то важи и за кул ту ру, упро-
шћа ва при бли жа ва ју ћи се смр ти – зато тре ба чува ти сло же ност 
дру штва, њего ву ста ле шку поде ље ност. Земаљ ски про грес, по 
Леон тје ву, није могућ. Јер, сматра он, Еван ђе ље није обе ћа ло 
земаљ ску прав ду, није про по ве да ло јури дич ку сло бо ду, већ 
само морал ну, духов ну сло бо ду, доступ ну и они ма који носе 
око ве. Због тога је Леон тјев сма трао да је муче ни ка за веру 
било и у тур ско доба, а да ће, уз власт бел гиј ског уста ва, једва 
бити и пре по доб них.

Њего ве рече ни це, намер но рато бор не, намер но пуне мржње 
пре ма „про сеч ном Евро пља ни ну“, биле су упу ће не као одлу чан 
иза зов, позив на инте лек ту ал ни дво бој, сви ма који су, међу 
Руси ма, веро ва ли у три јумф демо кра ти је и ега ли та ри зма. Он је 
гово рио да пре зи ре бле до и недо стој но чове чан ство, без поро ка, 
али и без врли не, и да стра сно машта како ће иде ал све оп ште 
јед на ко сти и без ум ног про гре са бити изврг нут руглу.

Леон тјев је био изра зи ти кри ти чар савре ме ног европ ског 
наци о на ли зма јер је наци о на ли зам њего вог доба либе рал-
но-демо крат ски, онај који је разо рио хри шћан ско једин ство 
Запа да. Такав наци о на ли зам је, гово рио је писац зна ме ни те 
књи ге Визан ти зам и Сло вен ство, пле мен ски, космо по лит ски, 
анти др жа во твор ни, про ти ву ре ли ги о зни, и у себи има само 
разор ну сна гу, а није у ста њу да пру жи било шта ства ра лач ко. 
Кул ту ра није ништа дру го до само свој ност наро да (зато су, 
сма тра Леон тјев, Кинез и Тур чин кул тур ни ји од Бел ги јан ца и 
Швај цар ца). Само свој ност ће, ипак, сма трао је он, ишче зну ти 
због шире ња поли тич ких сло бо да. Савре ме ни гра ђан ски иде-
а ли зам уби ја инди ви ду ал ност људи, кра је ва и наро да. Све се 
пре тва ра у један космо по лит ски тип – наро ди, обла сти, гра до-
ви, умо ви, оби ча ји, мода. Раз вој лич но сти, могућ и у роп ству, 
нема ника кве везе са прав ном сло бо дом лич но сти.52

52  Његов вапај про тив све оп ште јед на ко сти био је дубок: „Сву да исти, мање или 
више демо кра ти зо ва ни уста ви. Сву да гер ман ски раци о на ли зам, псе у до бри тан ска 
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За Руси ју, демо крат ски устав је опа сни ји од било какве 
рево лу ци је, јер је она свет наро чи тог живо та. Она не само да 
тре ба да оте ра Тур ке из Евро пе него и мора да зау ста ви про цес 
демо кра ти за ци је Сло ве на и да, зау зи ма ју ћи Цари град, ство ри 
нови кул тур ни тип.

Леон тјев је видео да се иза запад но е вроп ске при че о „сло-
бо ди, јед на ко сти и брат ству“ кри је нај су ро ви ји поре дак који 
никад до тада није виђен. Зато је био заступ ник узврат не суро-
во сти, која бра ни тра ди ци о нал ну циви ли за ци ју. Руски цар је, по 
Леон тје ву, позван да, као негда цар Кон стан тин хри шћан ство, 
при хва ти соци ја ли стич ки покрет, ста ви се на њего во чело, 
учвр сти дру штво на новим осно ва ма и зау ста ви ате и стич ки 
соци ја ли зам, који руши наро де и води их у про паст без бо жни-
штва под изго во ром соци јал не прав де. 

Леон тјев је био песи ми ста кад је у пита њу раз вој пра во-
слав них сло вен ских наро да – у Буга ри ма и Срби ма видео је 
ими та то ре европ ских бур жу ја, који једва чека ју да оства ре иде-
а ле Фран цу ске рево лу ци је.53 Сада шња петер бур шка Руси ја је 
мало гра ђан ска савре ме на Евро па. Гово ре ћи о свом песи ми зму, 
Леон тјев је запи сао да је јед на ствар веро ва ти у иде ал и нада ти 
се у њего во оства ре ње; дру га ствар је воле ти иде ал сам. Као што 
човек може воле ти без на де жно боле сну мај ку, тако може желе-
ти и кул тур ни опо ра вак Руси је изгу бив ши веру у тај опо ра вак.

Цела мисао Леон тје ва, који је волео ста ру, „вите шку“ Евро пу, 
и пре зи рао мало гра ђан ску Евро пу сво је епо хе, дала би се све сти 
на један вапај, у коме се меша ју љубав пре ма „дра гом гро бљу“ 

сло бо да, фран цу ска јед на кост, ита ли јан ска рас пу ште ност или шпан ски фана ти зам, 
који слу жи истој рас пу ште но сти. Сву да гра ђан ски брак, сву да пре зир пре ма аске ти зму, 
мржња пре ма ста ле шкој поде ли и вла сти (не свој вла сти, већ вла сти дру гих), сву да 
сле по нада ње у земаљ ску сре ћу и пот пу ну земаљ ску јед на кост!...Сву да реал на нау ка 
и сву да нена нуч на вера у изјед на ча ва ју ћи и хума ни про грес!“ (Цит. пре ма: Милан 
Субо тић, Тума чи руске иде је, Завод за уџбенике, Бео град, 2001, стр. 272)
53  Леон тјев је писао: „Срби су…сви демо кра те; код њих епска патри јар хал ност 
пре ла зи на нај бо љи начин у нај про сти ју бур жо а ску ути ли тар ност…Код  Срба очи-
глед но не нала зи мо гаран ци је за јаку монар хи ју…Срби нису могли да под не су ни 
оно само вла шће са којим је, на патри јар ха лан начин, желео да њима упра вља њихов 
осло бо ди лац и наци о нал ни јунак, ста ри Милош.“ (Цит. пре ма: Исто, стр. 278)
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и мржња пре ма сада шњо сти: „О, како ми мрзи мо тебе, савре-
ме на Евро по, јер си у себи самој уни шти ла све вели ко, отме но 
и све то, и код нас, несрећ них, раза раш сво јим зара зним дахом 
толи ко тога дра го це ног.“54

54  Цит. пре ма: Исто, стр. 268
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Вели бор Гли го рић, пишу ћи сво је пам фле те против 
немарксистичких философа, одре ђе ну гру пу мисли ла ца ира-
ци о на ли стич ког прав ца у нас, дома ћих след бе ни ка филосо фи је 
живо та, назвао је „нео ху ма ни сти ма“. Тај израз им је сасвим 
одго ва рао; јер, њихов хума ни зам није био онај који је почео у 
рене сан си, и завр шио се у ужа си ма Првог свет ског рата. Они 
су насто ја ва ли на новом почет ку мисли о чове штву, која више 
не може да буде ста ри антро по цен три зам, само за до вољ ство 
про све ти тељ ско-про гре си стич ке мисли. Та мисао је веру у 
Бож је про ви ђе ње заме ни ла вером у про грес, а маги ју тех ни ком; 
она је чове ка опли ћа ла и опа ту љи ла, лишив ши га вер ти кал не 
димен зи је. Први свет ски рат, као доба када су сви ори јен ти ри 
ста ре Евро пе неста ли, доба у коме су људи, да пара фра зи ра мо 
Душа на Васи ље ва, гази ли у крви до коле на и оста ли без сно-
ва, донео је вели ки обрат у фило соф ским схва та њи ма широм 
Ста рог кон ти нен та, па се одра зио и на наше мисли о це.

Годи не 1911, позна ти немач ки соци о лог, Георг Зимел, обја вио 
је оглед Појам и тра ге ди ја кул ту ре, у коме је, по Душа ну Раду но-
ви ћу, твр дио да је „савре ме на кул ту ра рас ко ље на на објек тив ну и 
субјек тив ну стра ну и да немо гућ ност савре ме ног чове ка да у себи 
поми ри ова два аспек та све до чи о ’тра ге ди ји кул ту ре’ модер ног 
доба.“55 У свом мла да лач ком огле ду Ка фило зо фи ји поступ ка, 
Михи ал Бах тин пише: „Чита ва савре ме на фило зо фи ја про и за шла 
је из раци о на ли зма и у пот пу но сти је – чак и тамо где све сно 
насто ји да се од ње осло бо ди – нато пље на раци о на ли стич ким 
55  Миха ил Бах тин, Ка фило зо фи ји поступ ка, Службени гласник, Београд, 2010, 
стр. 39
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пред ра су да ма да је само оно што је логич ко јасно и раци о нал-
но, а да се све што је сти хиј ско и нера зу мљи во нала зи изван 
одго вор ног сазна ња, као и сва ко биће по себи. Одво је не од 
општег и једи ног цен тра одго вор не све сти, логич ка јасност и 
неп ход на дослед ност су сти хиј ске силе упра во због оно га што 
је свој стве но логич ком – због зако на има нент не нужно сти. […] 
За то вре ме, тран сцен ден тал но једин ство објек тив не кул ту ре је 
у прак си нео д го вор но и сти хиј ско, сасвим отрг ну то од општег 
и једи ног цен тра одго вор не све сти; нарав но, пот пу ни рас кид 
је ствар но немо гућ, и ако о њему ствар но раз ми шља мо, онда 
оно сија позајм ље ном све тло шћу одго вор но сти.“56 То осе ћа ње 
рас це па изме ђу раци о нал ног и све га оста лог, раци о нал ног које 
поста је сти хи ја што руши, и оног дру гог, суштин ског за чове ка, 
али баче ног у сен ку, осе ћа ње тра ге ди је кул ту ре, основ но је код 
наших нео ху ма ни ста, који ма је при па дао и Вла ди мир Вујић.

Сло бо дан Жуњић, у сво јој Исто ри ји срп ске фило зо фи је, ука-
зу је да се наша фило со фи ја ира ци о на ли зма раз ви ла из кри ти ке 
гра ђан ске кул ту ре, тех нич ке циви ли за ци је и раци о на ли стич ке 
мета фи зи ке; била је то кри ти ка која се осла ња ла на европ ску 
тра ди ци ју: фило со фи ју живо та, источ њач ки мисти ци зам, руску 
рели ги о зну мисао, немач ки волун та ри зам и вита ли зам, роман-
ски инту и ци о ни зам и англо сак сон ски праг ма ти зам. Учи те љи 
наших нео ху ма ни ста су, сма тра Жуњић, били разни: Фра-
јер, Милер-Фра јен фелс, Метер линк, Кај зер линг, Досто јев ски, 
Соло вјов, Бер ђа јев, Роза нов, Шопен ха у ер, Ниче, Кро че, Берг-
сон, Шилер, Џејмс, Дјуи. Није оспо ра ван само раци о на ли зам, 
него су у пита ње дово ђе ни и кан тов ска рефор ма фило соф ске 
мисли, демо кра ти ја и посто је ћи морал, науч но-тех нич ки про-
грес, при род но-науч но усме ре ње хума ни стич ких нау ка, итд. 
Жуњић каже: „Крај њи циљ ира ци о на ли зма у фило зо фи ји није 
била логич ка ана ли за, а пого то во не пука кон тем пла ци ја, већ 
акци ја, дела ње а не чека ње.“57

По Мила ну Раду ло ви ћу, нео ху ма ни зам је јед на од про ја ва  
тзв. „новог мисти ци зма“, који је био алтер на ти ва кла сич ној 
56  Исто, стр. 38-39
57  С. Жуњић, Исто, стр. 259
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европ ској гра ђан ској кул ту ри. Он ука зу је на чиње ни цу да 
овај покрет није надах њи вао само умет ни ке попут екс пре си-
о ни ста, него се ширио и на нау ку и на фило со фи ју, за шта су 
доказ мисли о ци попут Вла ди ми ра Вуји ћа, Мило ша Н. Ђури ћа, 
Ани це Савић Ребац, Ксе ни је Ата на си је вић, итд. Нео ху ма ни сти 
су чвр сто веро ва ли да ће новим духом обо га ти ти гра ђан ску 
кул ту ру на умо ру. При пад ни ци овог прав ца су веро ва ли и у 
само бит ност Бал ка на. „Нови мисти ци зам“ је, на тај начин, по 
Раду ло ви ћу, про бле ма ти зо вао сми сао европ ског раци о на ли зма, 
довео у сум њу евро по цен трич не и антро по цен трич не прин ци-
пе, али није успео да ство ри ствар ну алтер на ти ву оно га што је 
кри ти ко вао, оста ју ћи у сфе ри зано са и духов ног иде а ли зма. 

Неки од при пад ни ка овог прав ца мишље ња нашли су се 
бли ски пред став ни ци ма пра во слав не мисли, тзв. „хри сто цен-
трич не кул ту ре“ (израз Мила на Раду ло ви ћа), која, иако трај на 
алтер на ти ва мате ри ја ли стич кој циви ли за ци ји, „кроз цео 20. 
век није успе ла да поста не и довољ но кон крет на, исто риј ски 
и соци јал но пот пу но дело твор на и ефи ка сна.“58

Мисли о ци нео ху ма ни стич ког прав ца често су дово ђе ни у 
везу са фаши змом, упра во зато што су неки од њих за вре ме 
Дру гог свет ског рата бли ско сара ђи ва ли са Неди ће вим режи-
мом. То, нарав но, није ника кво пра ви ло: Милош Н. Ђурић, 
Вла ди мир Двор ни ко вић и Ксе ни ја Ата на си је вић, иако нео ху-
ма ни сти, нису има ли ника квог доди ра са Неди ће вим иде о ло-
ги јом „срп ске задру жне држа ве“. Милош Н. Ђурић је хап шен и 
затва ран у логор на Бањи ци, а Ксе ни ја Ата на си је вић је трпе ла 
про го не немач ких вла сти због пред рат не кул тур не сарад ње с 
бео град ским Јевре ји ма.59

58  М. Раду ло вић, Рас кр шћа срп ског модер ни зма, Институт за књижевност и 
уметност–Православни богословски факултет Светог Василија Острошког, Бео-
град–Фоча, 2007, стр. 144 
59  Љиља на Вуле тић о томе пише: „Одбив ши да пот пи ше Апел срп ском наро ду 
про тив кому ни ста, већ у првим дани ма оку па ци је, Ксе ни ја је јасно иска за ла свој став, 
и пре ма Нем ци ма као оку па то ри ма и пре ма вла ди гене ра ла Неди ћа. […] Повла че ње 
из јав ног живо та било је за Ксе ни ју вели ка жртва, али је она, као патри от ки ња, за 
њу била спрем на и под не ла ју је као нешто при род но. […] Седам де се тих годи на два-
де се тог века Ксе ни ја је раз ја сни ла да је тада, у про сто ри ја ма Геста поа, ’одго ва ра ла 
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Жуњић ука зу је и на моти ва ци ју оних мисли ла ца који су 
поста ли бли ски Неди ће вом режи му, сма тра ју ћи да је вели ки број 
срп ских инте лек ту а ла ца веро вао да је „сарад ња са оку па то ром 
нужно зло ради спа са ва ња угро же не наци је, изло же не гено ци ду 
на запад ној а бра то у би лач ком рату на источ ној стра ни земље, 
док су неки, наро чи то они оку пље ни око Љоти ће вог Збо ра, ту 
сарад њу при хва та ли из иде о ло шког уве ре ња као леги ти ман 
начин бор бе про тив нади ру ће „кому ни стич ке опа сно сти“. […] 
Бира ју ћи мање зло, Вла ди мир Вујић се при бли жио Вели бо ру 
Јони ћу […].“60

Вла ди мир Двор ни ко вић
Хрват ски фило соф југо сло вен ске ори јен та ци је, аутор Бор бе 

иде ја и Карак те ро ло ги је Југо сло ве на, Вла ди мир Двор ни ко вић, 
у пот пу но сти је делио пози ци је нео ху ма ни ста када је гово рио 
о кри зи европ ске кул ту ре. И он је сма трао да је та кри за пре-
о збиљ на за повр шна реше ња, и да се мора ићи у дуби ну да се 
могло иза ћи из поно ра у коме се човек нашао обзи да ва ју ћи 
се дели ма сво јих руку, и веру ју ћи у жижак свог разу ма  као у 
веч ну бук ти њу која ће оба сја ти све путе ве.

У Лето пи су Мати це срп ске он је такве сво је ста во ве обра-
зло жио, обја вив ши оглед „Неко ли ке рефлек си је о суд би ни 
европ ске кул ту ре.“ У њему ука зу је да су озбиљ ни европ ски 
инте лек ту ал ци (Шо, Шпен глер, Кај зер линг, Фро бе ни јус, Бер ђа-
јев, Фере ро, Уна му но) суштин ски песи ми стич ни кад је у пита њу 
будућ ност кул ту ро твор ства на про сто ри ма Ста рог кон ти нен та. 
Двор ни ко вић под се ћа да „јед ни забри ну ти, дру ги зга ђе на лица, 

на денун ци ја ци ју да су се у њеном ста ну држа ли масон ски састан ци, да је носи ла 
пар ти за ни ма оруж је у шуму, и да је држа ла пре да ва ње у јевреј ској чита о ни ци. Само 
тре ће твр ђе ње денун ци ја ци је било је тач но. Међу тим, са масо ни ма је има ла сукоб 
на Уни вер зи те ту, а физич ки није била у ста њу да носи оруж је у шуму.’“ (Љ. Вуле тић, 
Живот и мисао Ксе ни је Ата на си је вић, Ауторско издање, Бео град, 2005, стр. 192, 196)
60  С. Жуњић, Исто, стр. 317
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тре ћи с гла сном осу дом или са стра хом смрт не дијаг но зе окре ћу 
гла ву од дана шњег кул тур ног изгле да Евро пе.“61

Сва ко од њих, на изве стан начин, тра жи изла зе и реше ња. 
Тако се Кај зер линг, с којим је Двор ни ко вић био у пре пи сци, 
окре ће дала ко и сточ ној мисти ци, и осни ва „шко лу живо та“. 
Бер ђа јев ука зу је да је реше ње за „рим ску фазу“ дека ден ци је 
Евро пе ново, анти ра ци о на ли стич ко сред њо ве ко вље. Двор ни ко-
вић тако ђе сма тра да је зани ма ње за раз не обли ке мисти ци зма 
и антро по со фи ју суштин ски израз вапи ја ња духа за изла ском 
из раци о на ли стич ких сте га.

Када се скр ха ла Евро па? По Двор ни ко ви ћу, то се деси ло 
у Првом свет ском рату. Као што је после Косов ског боја про-
гла ше на побе да босан ског кра ља Тврт ка, а то је, у ства ри, био 
смр то но сни убод који ће, после седам де сет годи на тру ље ња, 
доне ти тур ско роп ство, тако је и Евро па смрт но про бо де на од 
1914. до 1918, када је рас то чи ла све сво је силе. Европ ска кул-
ту ра зна чи ла је хар мо ни чан спој нау ке и тех ни ке, при чему 
нау ка није има ла само утили та ри стич ке циље ве. После рата, 
дошло је до сло ма нау ке, и насту пи ле су лако ме масе у нале ту.

Двор ни ко вић се пита да ли је висо ка роман ти ка гер ман ске 
Евро пе уоп ште „изле чи ва“ и напо ми ње да је немач ко кука ње 
над про па шћу Запа да на изве стан начин чуд но; Нем ци се, наи-
ме, у свом песи ми зму, уоп ште ни не сећа ју да посто је Сло ве ни, 
пред који ма може бити будућ ност.

Тума че ћи дела Тома ша Маса ри ка, Двор ни ко вић је про тив-
ста вљао сло вен ску и запад но е вроп ску фило зо фи ју. Исти цао је 
да је Маса рик, логи чар и мето ди чар, аутор књи ге Кон крет на 
логи ка, сма трао да је нау ка нешто што се мора нади ћи мета-
фи зи ком, јер је она само ору ђе живо та, а не циљ по себи. Цела 
исти на је немо гу ћа без рели ги о зног дожи вља ја, који је запад но-
е вроп ска нау ка напу сти ла. Осе ћа ње космич ке цели не је осе ћа-
ње божан ског. Маса ри ков пане ти ци зам и пан ху ма ни зам су на 
тра гу Досто јев ско вог иде а ла све чо ве штва. Маса рик је Сло вен 

61  В. Двор ни ко вић, „Неко ли ке рефлек си је о суд би ни европ ске кул ту ре“, Лето пис 
Мати це срп ске, Год. CI, 1-2/1927, стр. 193
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и по томе што, по Двор ни ко ви ћу, „он осе ћа оно што је опште 
као интим но сво је.“62

Вла ди мир Двор ни ко вић је тако ђе сма трао да је Освалд 
Шпен глер иска зао неке од основ них дијаг но за кад је савре ме-
на циви ли за ци ја у пита њу. Годи не 1936, у Поли ти ци, пово дом 
смр ти писца Про па сти Запа да, Двор ни ко вић пише текст „Да 
ли уми ре Евро па?“ у коме вели: „Дана шња европ ска циви ли-
зи за ци ја досег ну ла је у баро ку свој врху нац и до кра ја 18. века 
поче ла је да пре ла зи у циви ли за ци ју меха ни зма, капи та ли зма и 
инду стри ја ли за ци је. Душа је умр ла или се бар одре кла вођ ства, 
мозак и тех ни ка дола зе на њено место. ’Обес ко ре ње ни човек’ 
вели ких гра до ва то је носи лац бес крв не циви ли за ци је. Ту вла да 
’фило зо фи ја варе ња’, хиги је на, план ска при вре да, ум и скеп са, 
’жабља’ пер спек ти ва заме њу је нека да њу птич ју пер спек ти ву 
зано сне ства ра лач ке мла до сти и – ту је крај. Дана шња Евро па 
уми ре, то је нај круп ни ји резул тат Шпен гле ро ве упо ред не мор-
фо ло ги је кул ту ра.“63

Европ ска уни фор ми за ци ја пла не те је фор ма без садр жи не. 
Можда ће се са Исто ка, из Ази је, јави ти нова кул ту ра која ће 
заме ни ти посу ста лу европ ску, сма тра Двор ни ко вић. 

Сло бо дан Жуњић ука зу је на чиње ни цу да је Двор ни ко вић 
иде је сма трао нечим крај ње витал ним, што зах те ва од мисли-
о ца да се уду би не само у мисао фило со фа кога тума чи, него и 
у његов живот ни став и стил. Иако нису објек ти вни пред ме ти, 
иде је су живе и ути чу на живот. Вера у јужно сло вен ство код 
Двор ни ко ви ћа је, сма тра Жуњић, после ди ца наде у то да су 
Јужни Сло ве ни сачу ва ли осе ћај ност која је на Запа ду атро фи-
ра ла у раци о на ли стич ким кон струк ци ја ма: „Уме сто пабир че ња 
кул тур них отпа да ка са стра не и копи ра ња раци о на ли стич ких 
систе ма, Сло ве ни тре ба да се окре ну себи и из вла сти тих сна га 
изгра де кул тур ни и духов ни кон ти ну и тет вре ме на.“64

62  В. Двор ни ко вић, „Маса рик. Сло вен ска и запад но-европ ска фило зо фи ја“, Дело, 
9-12/1991, стр. 474
63  В. Двор ни ко вић, „Да ли уми ре Евро па?“, Дело, 9-12/1991, стр.477
64  С. Жуњић, Исто, стр.260
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Вла ди мир Вујић је од самих поче та ка са сим па ти ја ма пра тио 
рад свог име ња ка са загре бач ког Све у чи ли шта. При ка зу ју ћи, 
у Срп ском књи жев ном гла сни ку, Двор ни ко ви ће ву Савре ме ну 
фило зо фи ју, обја вље ну 1921. годи не, Вујић ука зу је да су оне 
„напре дак и доби так“ за нашу „тако сиро ма шну и тако несре-
ђе ну фило зоф ску лите ра ту ру.“65 Двор ни ко вић је успео зато што 
није остао на ста ти ци саве ме ног мишље ња, него га је при ка зао 
у жару уза јам не бор бе иде ја. Да би дао дина ми ку фило зоф ских 
изу ча ва ња, он ука зу је да посто је два осно ва пси хо ло шка типа 
фило со фи ра ња: емпи ри зам и раци о на ли зам. То су „два фило-
зоф ска тем пе ра мен та“ о који ма је писао и Виљем Џејмс.

Прва књи га Двор ни ко ви ће вог дво том ни ка је ори јен та ци-
о на, дру га инфор ма тив но-инструк тив на, каже Вујић. У дру гом 
тому, Двор ни ко вић даје обим не библи о гра фи је савре ме них 
мисли ла ца, али и исти че да је њего во дело само темељ, а да би 
био потре бан колек тив ни рад мно гих да би се у Кра ље ви ни 
Срба, Хрва та и Сло ве на ца пости гло оно што су гене ра ци је 
ради ле на Запа ду. Вујић поздра вља ову иде ју, исти чу ћи да се он 
зала гао за фор ми ра ње фило соф ског дру штва чија би дужност, 
на првом месту, била изра да фило соф ске тер ми но ло ги је.66 Он 
сма тра да је Двор ни ко вић поста вио зада так досто јан реша-
ва ња – да се нашој кул ту ри омо гу ћи да пру жи свој допри нос 
опште чо ве чан ској мисли.

Када се 1923. годи не поја ви ла Двор ни ко ви ће ва књи га Сту
ди је за пси хо ло ги ју песи ми зма, која је доне ла два огле да (један 

65  В. Вујић, „Савре ме на фило зо фи ја“, Дело, 9-12/1991, стр. 224
66  Зани мљи во је уочи ти да Вла ди мир Вујић није уче ство вао у фор ми ра њу Срп ског 
фило зоф ског дру штва 1938. годи не, уочи Дру гог свет ског рата, иако је такву иде ју 
међу први ма про па ги рао. Међу пот пи си ма осни ва ча су, изме ђу оста лих, Бра ни слав 
Петро ни је вић, Нико ла Попо вић, Вла дан Мак си мо вић, Милош Ђурић, Јустин Попо-
вић, Бра ни слав Сте ва но вић, Тома Жива но вић, Душан Сто ја но вић, Душан Недељ ко-
вић, Живо јин Симић, Јели са ве та Бран ко вић, Каји ца Мила нов, Живо јин Гара ша нин, 
Вла ди мир Двор ни ко вић, Загор ка Мићић. Раз ло ге за ово не зна мо, изу зев ако није у 
пита њу њего ва ста ра кри тич ност пре ма Петро ни је ви ћу и њего вим уче ни ци ма, попут 
Нико ле Попо ви ћа. (Ано ним, Фило зо фи ја у Срби ји: седам де сет годи на од осни ва ња 
Срп ског фило зоф ског дру штва, http://www.srp sko fi lo zof sko dru stvo.org .rs/index.
php?page=isto ri jat, при сту пље но 5. 1. 2016 )
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о Хамле ту, дру ги о пое зи ји Сил ви ја Стра хи ми ра Крањ че ви ћа), 
као и тре ћи део, који, по Вуји ћу, ски ци ра „пси хо ло ги ју вели ког 
песи ми зма“, аутор Спу та не и осло бо ђе не мисли иста као је да је 
Двор ни ко вић добар ана ли ти чар и добар сти ли ста, што дока зу је 
поме ну тим књи жев ним огле ди ма. Он није само „струч њак“, који 
сво јим ква зи-сци јен ти змом уби ја живо мишље ње. Напро тив, 
Двор ни ко вић дина ми ку мишље ња тра жи у лич но сти као пуном 
чове ку. Он је, по Вуји ћу с пра вом, фило соф ску тер ми но ло ги ју 
назвао само ору ђем док је истин ска фило со фи ја, увек, неко 
уну тар ње „раз ра чу на ва ње“. Пуки „струч ња ци“ су пре ма истин-
ским ства ра о ци ма као музич ки тео ре ти ча ри пре ма надах ну тим 
ком по зи то ри ма. Зато Вујић поздра вља Двор ни ко ви ћа, јер се 
он не укла па у схе ме оних „који живе међу сво јим пра шљи вим 
пре гра да ма и у сво јим фасиц кла ма“ и који „губе гла ву када им 
све жи дах живо та про ђе кроз архи ве, и поре ме ти све у гла ви 
и када А није под А и Б под Б.“67 Ула зе ћи у фило со фи ју људи 
и живо та, а не у схо ла сти ку, Двор ни ко вић обе ћа ва мно го тога 
новог и све жег. Њего ва иде ја „вели ког песи ми зма“, засно ва на 
на чиње ни ци да рели ги је и фило со фи је слич но реа гу ју на бол, 
тај основ ни пода так живо та (а често реа гу ју непри ма њем све-
та као таквог), по Вуји ће вом мишље њу вео ма је зани мљи ва и 
озбиљ но поста вље на, мада зах те ва даља истра жи ва ња. Хри-
шћан ство, буди зам, Бај рон, Лео пар ди, Досто јев ски, Тол стој, 
Бето вен, Шопен ха у ер само су неке од поја ва и лич но сти тог 
„вели ког песи ми зма“. Нај леп ша стра на књи ге је, сма тра Вујић, 
њена лич на црта, њена искре на дожи вље ност.

Када је Вла ди мир Двор ни ко вић, у загре бач кој реви ји Ријеч 
у шест наста ва ка 1930. обја вио сво ја раз ма тра ња под насло вом 
„Наша кул тур на ори ен та ци ја“, Вла ди мир Вујић је, у тек сту „За 
нашу кул ту ру“, поздра вио поја ву овог огле да, зато што је кре нуо 
у обра чун са „фана ти ци ма“ стра них кул тур них ути ца ја у нас. 
Пошто југо сло вен ској кул ту ри пред сто ји пре ла зак из сељач ке 
и патри јар хал не фазе у космо по лит ску, Двор ни ко вић сма тра 
да то може бити или тран сфор ма ци ја или дефор ма ци ја. Он је 

67 В. Вујић, „Сту ди је за пси хо ло ги ју песи ми зма“, Дело, 9-12/1991, стр. 301,302 
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кре нуо од ана ли зе карак те ро ло шких раз ли ка запа дне вроп ског 
и сло вен ског еле мен та, ука зу ју ћи на то да Сло ве ни не могу 
при хва ти ти само језгро запад не, раци о на ли стич ке кул ту ре. 
По Вуји ћу, то пита ње, које је он већ поста вљао на стра ни ца ма 
Народ не одбра не, да се поста ви ти једи но у све тлу могућ но сти 
да се духов не вред ност Запа да пре о бра зе у скла ду са морал ним 
потре ба ма сло вен ских наро да. Иако није ишао до кра ја у сво јим 
ана ли за ма, што би зах те ва ло насто ја ва ње на „дон ки хот ској“ 
само свој но сти нас и нашег, Двор ни ко вић се ипак усу дио да 
мисли неза ви сно, и то вре ди поздра ви ти.

По Вуји ћу, основ на Двор ни ко ви ће ва мисао састо ји се у ука-
зи ва њу на то да је човек рас пет изме ђу живо ти ње и нежи во ти ње, 
и да кул ту ром жели хума ни за ци ју, која зна чи осло бо ђе ње од 
живо тињ ства и поглед у веч ност. Док је живо ти ња довр ше на, 
човек, ети ком, стре ми ка даљем и вишем. Дана шња Евро па, у 
фази духов ног и кул тур ног опа да ња, ушла је у пот пу ни его цен-
три зам, желе ћи живот и силу само за себе, док дру ги ма нуди 
сла бост и смрт. Двор ни ко вић Евро пу види као бога тог мла ди ћа 
из ново за вет не пове сти, који се, кад чује реч Хри сто ву да тре ба 
све га да се одрек не и при гр ли сиро ма штво да би се осло бо дио, 
дубо ко рас ту жи и не при ста не на такво опре де ље ње.

Евро по цен три зам је нешто чега се, по Вуји ћу који тума чи 
мисли свог коле ге, тре ба одре ћи. Двор ни ко вић оштро осу-
ђу је јед ног Бри тан ца, који је, при ли ком посе те Југо сла ви ји, 
уствр дио да су бри тан ски иде а ли нешто што при па да целом 
чове чан ству – по Двор ни ко ви ћу, то није и не може бити тако. 
Пан ху ма ни зам не зна чи пане вро пеј ство, због чега није нима-
ло чуд но да Инду си Евро пља не зову „белим вар ва ри ма“. Јер, 
пана це је које Запад нуди, од Пан-Евро пе и Лиге наро да, пре ко 
Саве за за инте лек ту ал ну сарад њу, до паци фи зма, нису пра ви 
леко ви. Пра ви лек се може наћи само у уну тар ју чове ка, које 
мора да про на ђе нови етос и да нади ђе ани мал но. Двор ни ко вић 
се пози ва на немач ког мисли о ца Лудви га Кла ге са који је чвор 
кри зе уочио у науч но-тех нич ком раз во ју Запа да, који је чове ка 
оту ђио од при ро де као пра о сно ве и нао ру жао га агре сив ном 
вољом за моћ. На тај начин, Двор ни ко вић је, по Вуји ћу, стао 
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на једи ну исправ ну пози ци ју – пози ци ју духов ног кихо ти зма 
који тра жи обно ву мора ла као обно ву Евро пе.

Ипак, нешто недо ста је Двор ни ко ви ћу да би до кра ја био 
„кихо то вац“, сма тра Вујић – то је при хва та ње сло вен ског меси-
ја ни зма, про тив кога се буду ћи писац Карак те ро ло ги је Југо сло
ве на буни. Иако југо сло вен ска раса има вели ке кул ту ро твор не 
потен ци ја ле, то не сме поста ти повод за маштов не кон струк-
ци је које се пре ви ше пру жа ју с оне стра не ствар но сти, вели 
Двор ни ко вић; уме сто меси ја ни зма, потреб не су тре зве но ум не 
прог но зе о томе шта се заи ста може, а шта се не може пости-
ћи. Вујић сма тра да је Двор ни ко ви ћу, као темељ ном мисли о цу, 
насу шно да, као Дон Кихот, при хва ти меси јан ски занос и буде 
спре ман да про ђе кроз под сме ва ње запад них сно бо ва и фана-
ти ка евро по цен три зма. Вујић каже да је Двор ни ко вић, упр кос 
све му, „наш“, јер њего ве иде је су „тран сфор ма ци ја херо и зма, 
под јед на ко чува ње од рђа ва Запа да и рђа ва Исто ка, веза са Сло-
вен ством, из епи ке и ето са наше га наро да даље, изгра ђе ност 
кул ту ре тог епског све та као основ, прва наша бри га кул ту ра.“68

Зани мљи во је да је о овом Двор ни ко ви ће вом есе ју писа-
ла и Ксе ни ја Ата на си је вић. Она уоча ва: „Иако разни Сло ве ни 
посе ду ју раз не наци о нал не кул ту ре, писац сма тра да они у 
све ту пред ста вља ју јед ну кул тур ну зајед ни цу. Сасвим пра-
вил но утвр ђу је да је зајед нич ко сви ма сло вен ским кул ту ра ма 
то што су, у нај ве ћим сво јим прет став ни ци ма, ори ен ти ра не 
опште чо ве чан ски и етич ки. Нама изгле да да је ова чиње ни ца 
раз лог што су се, у крај њој лини ји, поку ша ји пре са ђи ва ња и 
копи ра ња раци о на ли стич ких систе ма роман ских и гер ман ских 
наро да пока за ли, код Сло ве на, нежи во твор ни и нео др жи ви. У 
томе сми слу Сло ве ни могу да поста ну у сада шњо сти опа сност 
за гра бљи ву и ’викинг ску’ циви ли за ци ју Запа да, али од њих, 
с дру ге стра не, нај пре може да се оче ку је изба вље ње од тешке 
кри зе у којој се Запад нала зи, и због које се јавља ју про ро ци 
њего ве ’про па сти’ […] Г. Двор ни ко вић има пра во: прва бри га 
тре ба да нам буде ства ра ње спе ци фич но наше кул ту ре.“69

68  В. Вујић, „За нашу кул ту ру“, Народ на одбра на, год. V, бр. 34 (1930), стр. 534
69  К. Ата на си је вић, Срп ски мисли о ци, Плато, Бео град, 2006, стр. 224
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Двор ни ко ви ће ва мисао је била бли ска Вла ди ми ру Вуји ћу 
ско ро у све му: од њего ве спрем но сти да рас кр сти са тра ди ци-
о нал ном раци о на ли стич ком мета фи зи ком до наде у ства ра ње 
југо сло вен ске кул ту ре. Међу тим, мада су обо ји ца били инте-
гра ли стич ки ори јен ти са ни, они су јасно виде ли пре пре ке које 
сто је пред држа вом Јужних Сло ве на, и све опа сно сти њеног 
потен ци јал ног раса па.70

Милош Н. Ђурић
Хеле ни ста и фило соф Милош Н. Ђурић поку шао је да, 

два де се тих годи на про шлог века, на осно ву вере у будућ ност 
инте грал ног југо сло вен ства као нове сло вен ске син те зе, пону-
ди сво је виђе ње кул ту ро ло шке алтер на ти ве раци о на ли стич ком 
евро по цен три зму. У Про бле ми ма фило со фи је кул ту ре он је 
иста као да се савре ме ни Запад окре нуо „демон ској и сатан-
ској сили апстрак ци је“,71 због чега не може да раз у ме вели ка не 
какав је Махат ма Ган ди. Јер, „оно ме ко залу та у лави рин ти ма 
европ ске фило со фи је биће јасно зашто су древ ни мисти ча ри и 
оци озна ча ва ли инте лект као кугу, упо ре ђи ва ли га са сата ном и 
блуд ни цом, и зашто је Досто јев ски у пан ло ги зму Хеге ло ву гле-
дао анти хри ста.“72 Ђурић сма тра да је дог мат ски логи зам извор 
демон ске дик та ту ре, јер уки да чове ку пра сло бо ду, без које нема 
ства ра ла штва, и сво ди га на пуку апстрак ци ју.

70  Пишу ћи о основ ним иде ја ма Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа изне тим у књи зи Карак
те ро ло ги ја Југо сло ве на, Срђан Дам ња но вић исти че њего ву пред рат ну раз о ча ра ност 
у иде ју југо сло вен ства као нове кул ту ре: „Уме сто кул ту ре, била је на делу сна жна 
’кон тра кул ту ра’. Етич ка кон тра кул ту ра, за Двор ни ко ви ћа, озна ча ва доми на ци ју сила 
које су супрот ста вље не ства ра лач ком, рад ном и етич ки пре о бли ко ва ном карак те ру. 
Зато је у погле ду опстан ка Југо сла ви је, његов закљу чак био нагла ше но песи ми сти чан: 
’Југо сло ве ни, као народ и дру штве на зајед ни ца, коче један дру го га и јед ни дру ге.’ (С. 
Дам ња но вић, Пси хо а на ли за у срп ској фило зо фи ји живо та, Исто ри ја срп ске фило зо
фи је III. При лог истра жи ва њу, Evro Giunti, Бео град, 2015, стр. 431). 
71  М. Н. Ђурић, Кул тур на исто ри ја и рани фило соф ски спи си, Завод за уџбенике, 
Бео град, 1997, стр. 408
72  Исто, стр. 409
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Евро а ме рич ка кул ту ра наста ла је у одмет ни штву од при род-
них токо ва живо та и мишље ња; због тога је запа ла у ћор со как, 
јер је чове ко во бого си нов ство ста ри је од пуког чове штва. Тра-
ге ди ју запад ног чове чан ства наро чи то осе ћа ју Сло ве ни, и међу 
њима посеб но Руси; сми сао њихо вог анга жо ва ња у кул ту ри је 
у томе што „сло вен ски гени је одба цу је ато ми за ци ју духа и на 
тој ато ми за ци ји осно ва ну кул ту ру и тежи за цели ном духа и за 
ства ра ла штвом које ће доне ти пот пу но пре о бра жа ва ње живо та 
и бића.“73

Хелен ски мисли о ци су, по Ђури ћу, зна ли да трај не вред но-
сти у кул ту ри наста ју само на осно ву посве ће ња у све чо ве чан ску 
мисте ри ју, а не на осно ву раци о на ли стич ког ого ља ва ња све га 
путем ана ли зе. Тех ни ка никад не може сама да оба вља уло гу 
кул ту ре, какву јој сада наме њу је евро а ме рич ка циви ли за ци ја 
на умо ру. Повра так мистич ком осе ћа њу све је дин ства, ста њу 
у коме човек тех ни ком неће бити непри ја тељ ни при ро ди, ни 
себи, јесте пут којим се мора кре ну ти ако се жели спа се ње. То 
је сво је вр сна „косми за ци ја“ чове ка вра ће ног бит ни јим изво ри-
шти ма свог посто ја ња.

Фило со фи ја Мило ша Н. Ђури ћа, коју Милан Раду ло вић 
нази ва „екс пре си о ни стич ким еку ме ни змом“74, наста ла је под 
ути ца јем раз ли чи тих мисли ла ца (од дома ћих, попут Њего ша, 
Божи да ра Кне же ви ћа, Лазе Кости ћа, Дими три ја Митри но ви ћа, 
пре ко руских, какви су сла ве но фи ли, Досто јев ски, Соло вјов, 
до запад них, какви су Беме, Све ден борг, Ниче, Берг сон). Овај 
екс пре си о ни стич ки еклек ти чар је, по Раду ло ви ћу, „у фило соф-
ски дис курс уво дио сва ко днев ни језик и језик књи жев но сти, 
фило соф ске пој мо ве је обја шња вао поет ским сли ка ма, иде је 
је доча ра вао и илу стро вао крат ким под се ћа њи ма на садр жи не 
грч ких мито ва или књи жев них дела, екс пре си о ни стич ке фило-
соф ске визи је је вас кр са вао кон ден зо ва ним есе ји стич ким сти лом 

73  Исто, стр. 421 
74  М. Раду ло вић, Модер ни зам и срп ска иде а ли стич ка фило со фи ја, Институт за 
кижевност и уметности, Београд, 1989, стр. 189



67

 Нео ху ма ни сти 

у које му су се пре пли та ли рит мо ви дру гих мисли ла ца, рит мо ви 
народ ног гово ра и језич ки скло по ви хелен ске књи жев но сти.“75

Ђури ће ва мисао је нада све мистич ки космо ло шка. Човек је 
микро ко сми чан, и њего ва суд би на је суд би на васи о не. Сасвим у 
скла ду с руском рели ги о зном фило со фи јом, Ђурић сма тра да је 
сушти на космич ког устрој ства све је дин ство, оно о коме је писао 
Вла ди мир Соло вјов и њего ви след бе ни ци у Руси ји. Орган ско 
једин ство духа и све та, „бого си нов ство“ – то је циљ космич ке 
ево лу ци је у коју је човек ушао.76 Човек мора пре ва зи ћи себе, али 
не ниче ов ским нат чо ве ком, него досто јев сков ским све чо ве ком. 
Сажи вља ва ње са космич ким живо том и њего вим рит мо ви ма 
вра ћа чове ка пра и зво ру, који је у Богу. Будућ ност је, по Ђури ћу, 
у теур ги ји која сим фо нич но спа ја све људе са Богом и васи о ном. 
Ствар ност се, ника да и ниг де, не обја вљу је инди ви ду а ли стич кој 
мисли, која је раци о на ли стич ка. Ђурић сма тра да се, због тога, 
мора изво је ва ти побе да над тира ни јом пан ло ги ци зма и инте-
лек ту ал не апо ста си је. Пут од Бога ка чове ку и од чове ка ка Богу 
је у пре га лач ком и ства ра лач ко-јунач ком одно су пре ма све ту. 

Из ова квог Ђури ће вог одно са пре ма космо ло ги ји и антро по-
ло ги ји, изви ре и теур гиј ско схва та ње кул ту ре као сарад ње с Богом 
и настав ка космич ког ства ра ла штва. Таква кул ту ра може бити, 
и јесте, орган ска кул ту ра. Насу прот њој, сто ји кул ту ра нео р ган-
ска, чије су одли ке, пре ма Ђури ћу, у томе да је лише на једин ства, 
нере ли ги о зна, скло на маши ни зму и тех ни ци, спе ци ја ли стич ко 

75  Исто, стр. 192
76  По С. В. Черт ко ву, „све је дин ство је ’фило соф ска кате го ри ја’ (иде ја, прин цип) 
која изра жа ва орган ско једин ство уни вер зал ног свет ског бића, уза јам но про жи ма ње и 
поде ље ност дело ва који га чине, како међу соб ну, тако и са цели ном, уз ква ли та тив ну 
спе ци фич ност и инди ви ду ал ност. […] Пошто је основ ни недо ста так фило соф ских 
тео ри ја, које су у то вре ме вла да ле Евро пом, видео у апстракт ној раци о нал но сти 
која нару ша ва одвај ка да све ту свој стве но једин ство, Соло вјов је насто јао да изгра ди 
фило со фи ју као систем пози тив них наче ла путем пре о сми шља ва ња апстракт них 
прин ци па, њихо ве орган ске син те зе са инту и ци јом и иде ја ма, које пове зу ју свет 
у њего вој живој кон крет ној цело ви то сти и зна че њу, и, пре све га, с рели ги о зним 
иску ством и вером.“ (С. В. Черт ков, Све је дин ство. Енци кло пе ди ја руске фило со фи је, 
Логос–Укронија, Бео град, 2009, стр. 687-688)
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– фраг мен та ри стич ка, мало гра ђан ска, засно ва на на кул ту нов ца 
и рас то че на у рав но ду шно сти пре ма све му. 

За раз ли ку од Вуји ћа, Ђурић није веро вао у шпен гле ров ску 
„про паст Запа да“, него се опти ми стич ки надао обно ви кул тур них 
обра за ца, и новим поле ти ма ства ра ла штва. Биће то, сма трао је 
он, еку мен ска кул ту ра по пре и мућ ству.

Када је Милош Н. Ђурић обја вио сво ју Фило со фи ју кул ту
ре, Вла ди мир Вујић се огла сио при ка зом у Лето пи су Мати це 
срп ске. Тада је рекао да је Вујић по духов ној жеђи, изванред ној 
начи та но сти и еру ди ци ји, вео ма зани мљив лик наше нове мисли. 

Вујић сма тра да су три основ на прав ца Ђури ће ве мисли: 
кри ти ка раци о на ли стич ког инди ви ду а ли зма, осе ћа ње за кључ-
но пита ње – пита ње кул ту ре, као и вера у миси ју Сло вен ства. 
Због тога је, вели Вујић, у пита њу мисли лац нео ро ман ти чар, који 
се, за раз ли ку од наших ста рих запад ња ка, одли ку је жељом да 
син те ти ше наше живо ства ра ла штво са савре ме ним европ ским 
неми ри ма, оста ју ћи само ста лан дух. Ђурић вео ма добро пои ма 
коли ко су наш зем ни живот и наша лич ност „само уза но све-
сно поље укр шта ња два ју вели ких духов них обла сти: под ве сног 
(подин ди ви ду ал ног) и над све сног (над ин ди ви ду ал ног) живо та 
духов ног.“77 Он је одмах осе тио пре крет нич ки зна чај Берг со но ве 
мисли, и кре нуо за њом на путу ка осло бо ђе њу.

По Вуји ће вом мишље њу, пре Ђури ћа само је Божи дар Кне-
же вић осе ћао про бле ме исто ри је. Ђурић сада одлич но схва та 
Анри ја Берг со на и њего ву мисао. Зато му је мисао дина мич ка 
и ства ра лач ка, а не пукост кон струк ци је. Основ но Ђури ће во 
пита ње је, сма тра Вујић, како доћи до све чо ве чан ске зре ло сти 
сачу вав ши дети њу душу.

Ксе ни ја Ата на си је вић
Фило соф ски раз вој Ксе ни је Ата на си је вић био је зани мљив. 

Она је поче ла свој пут као вер на след бе ни ца Бра ни сла ва Петро-
ни је ви ћа и њего ве мета фи зи ке. Иако мла да, одмах после Првог 
77  В. Вујић, „При каз Фило со фи је кул ту ре“, Лето пис Мати це срп ске, год. CII, 
3/1929, стр. 453
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свет ског рата, укљу чи ла се у модер не токо ве књи жев но сти и 
кул ту ре, па је покре ну ла, са писцем Или јом М. Петро ви ћем, 
први књи жев ни часо пис у осло бо ђе ном Бео гра ду, Дан, у коме су, 
мада је крат ко изла зио, сара ђи ва ли сви бит ни „почет ни ци“, од 
Вина ве ра и Црњан ског, пре ко Андри ћа и Љубо ми ра Мици ћа, до 
Сибе Мили чи ћа и Јоси па Косо ра. Била је прва жена која је док-
то ри ра ла на Бео град ском уни вер зи те ту, са темом Бру но во уче ње 
о нај ма њем. Поста ла је и прва жена доцент у Кра ље ви ни Срба, 
Хрва та и Сло ве на ца. Ипак, на осно ву сплет ка ре ња у изве сним 
уни вер зи тет ским кру го ви ма, није јој дозво ље но да напре ду је у 
зва ње ван ред ног про фе со ра.78

Вујић је у то вре ме оштро напа дао схо ла стич ку мета фи зи ку 
Петро ни је ви ћа и њего вих след бе ни ка, међу који ма су се исти ца ли 
Ксе ни ја Ата на си је вић и Нико ла Попо вић. Сма тра ју ћи да су пита-
ња који ма се они баве непо треб на и бежи вот на, Вујић је, изме ђу 
оста лог, ука зао и на Ксе ни ји ну сту ди ју о Ђор да ну Бру ну, кога је 
она назва ла пре те чом Петро ни је ви ћа. Ксе ни ја Ата на си је вић је 
одго во ри ла оштро, твр де ћи да Вујић и слич ни њему, фило соф ски 
сла бо обра зо ва ни, уни жа ва ју фило со фи ју, напа да ју ћи књи гу Нови 
хума ни зам Вуји ћа и Слан ка мен ца: „Ком би на ци јом масе аљка во 
и на дохват пре ве де них цита та, наба ца них у мно го махо ва без 
везе и без сми сла, и неве штог и неу ког кази ва ња опет тих истих 
иде ја сво јим речи ма, они гру бо дена ту ра ли зи ра ју и вул га ри зи-
ра ју господ стве ну фило со фи ју инту и цие гени ал ног Берг со на, не 
уви ђа ју ћи коли ко је и она сама још увек од пој мо ва (јер се без 
њих у фило со фи ји не може) и екс пло а ти шу дубо ко човеч но га 
Џем са, наро чи то абе ра ци је њего ве ста ро сти.“79

Вујић је, у одго во ру, наста вљао да кри ти ку је раци о на ли стич ку 
мета фи зи ку, и твр дио да мета фи зи ча ри нису само зане се ња ци у 
очи ма обич ног све та, него и у очи ма дру гих, аутен тич них фило-
со фа, какви су били Про та го ра, Хјум, Кант, Џејмс. Аутен тич ни 
мисли о ци су увек били про тив мртвог схе ма ти зма мета фи зи ке, а 
за фило со фи ју која тра жи и нала зи одго во ре на живот на пита ња.

78  Овај слу чај подроб но је опи сан у књи зи Љ. Вуле тић, Живот и мисао Ксе ни је 
Ата на си је вић, стр. 40–156
79  К. Ата на си је вић, Исто, стр. 193
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Крат ко вре ме после поле ми ке, Ксе ни ја Ата на си је вић и Вла-
ди мир Вујић нашли су се на истом задат ку – а то је пока зи ва ње 
и дока зи ва ње да мисао дру гог Петро ни је ви ће вог ђака, Нико ле 
Попо ви ћа, није само свој на. (Ина че, Нико ла Попо вић је био нај-
же шћи про тив ник дола ска Ксе ни је Ата на си је вић на Уни вер зи тет, 
и наста ви ће да интри ги ра про тив ње све док није укло ње на са 
Уни вер зи те та!)

Наи ме, 1. јуна 1924, Ксе ни ја Ата на си је вић у Срп ском књи жев
ном гла сни ку обја вљу је кри тич ки осврт на Попо ви ће ву књи жи цу 
Три пре да ва ња из фило со фи је. Она пока зу је да Попо вић неве што 
скла па рече ни цу, јер не уме да се одво ји од немач ких фра за и 
син так сич ких обр та, због чега му је писа ње натег ну то.У сва три 
пре да ва ња, каже Ксе ни ја Ата на си је вић, има мно го општих места, 
пре ска ка ња оно га што је бит но, итд.

Већ у окто бру, у СКГ Вла ди мир Вујић се ори јен ти ше на кри-
ти ку јед не Попо ви ће ве бро шу ре на немач ком, која је, по Вуји ћу, 
писа на само зато да би дока за ла да је у изве сним обла сти ма 
Кант био пре те ча Петро ни је ви ћа, мада је сво је мла да лач ке иде-
је, о који ма Попо вић пише, сами Кант касни је напу стио. Вујић 
вели да Попо ви ћев мотив за писа ње бро шу ре није науч ни, него 
про па ганд ни, чиме се деша ва чудо пре тва ра ња покој ног Кан та 
у живог Петро ни је ви ћа. На ова два напа да, Попо вић је одго во-
рио у члан ку „Има ну ел Кант и при род не нау ке“, обја вље ном у 
часо пи су Учи тељ новем бра 1925. Он твр ди да је Вуји ће во сво ђе-
ње њего вог рада о Кан то вом схва та њу про сто ра на про па ган ду 
Петро ни је ви ћа крај ње зло на мер но, а да Ксе ни ја Ата на си је вић 
нема ника квог пра ва да се јавља у ста ву мно го у че ног учи те ља, 
јер је њен оглед о Кан ту пре пун гре ша ка и незна ња и пре пи сан од 
изве сног немач ког ауто ра, Дој се на. На кра ју, Попо вић изра жа ва 
чуђе ње што је СКГ уоп ште при стао да му такви буду сарад ни ци.

У фебру ар ском бро ју часо пи са Мисао за 1926, Ксе ни ја Ата-
на си је вић и Вла ди мир Вујић зајед но одго ва ра ју на кри ти ку 
Попо ви ћа, а њихов текст „Пово дом слу ча ја г. Нико ле Попо ви-
ћа“ изла зи као сепа рат. Вујић је оштар: иако је Петро ни је ви ће-
ва мета фи зи ка бежи вот на, она је ипак сазда на са даром јед ног 
мисли о ца; за раз ли ку од Петро ни је ви ћа, Попо вић дара нема. 



71

 Нео ху ма ни сти 

По Вуји ће вом мишље њу, он пре при ча ва јед ну исту тезу, и, као 
мађи о ни чар, све до оту жно сти, изво ди исте, про вид не инте-
лек ту ал не три ко ве. Са сво јом док тор ском тезом, којом ће сте ћи 
буду ће поло жа је на Уни вер зи те ту, Попо вић, по Вуји ћу, личи на 
оно га што је све поло жа је осво јио јед ним једи ним радом – „О 
паде жи ма без пред ло га“. 

Ксе ни ја Ата на си је вић ука зу је на чиње ни цу да се Попо вић 
не освр ће на све кри ти ча ре свог мишље ња, него само на њу и 
Вуји ћа, мада су и оста ли судо ви о њего ва Три пре да ва ња били 
нега тив ни (реци мо, Све ти слав Марић исти че да је Попо вић човек 
без ори ги нал ног мишље ња и да је лошег сти ла).

После дока зног поступ ка у коме је подроб но поби ла Попо-
ви ће ву аргу мен та ци ју, Ксе ни ја Ата на си је вић се освр ће на њего ву 
пое зи ју, која је упра во доказ нета лен то ва но сти опо нен та. Она 
наво ди сти хо ве из Попо ви ће ве песме „Сло бо да“, у којој дотич ни 
риму је „тебе ка“ са „чове ка“, као и њего ве банал не афо ри зме. Јер, 
по Ксе ни ји Ата на си је вић, „нема у г. Попо ви ћа ни трун ке сми сла 
за обу хва та ње чита вих фило зоф ских систе ма, за вели ке син те зе, 
за широ ке погле де […] Испод неплод них раз гла ба ња г. Попо ви ћа 
сва ка постав ка изла зи спа ру ше на и умрт вље на, као што њего во 
писа ње на све му чега се дотак не оста вља ути сак наив но сти.“80

Бра ни слав Петро ни је вић је напи сао текст у одбра ну свог 
ђака, не поле ми шу ћи са ста во ви ма Вла ди ми ра Вуји ћа и Ксе ни је 
Ата на си је вић, него само наво де ћи изве сна пози тив на мишље ња 
о Попо ви ћу, обја вље на на немач ком. Када је савет Фило зоф ског 
факул те та јед но гла сно иза брао Ксе ни ју Ата на си је вић за ван-
ред ног про фе со ра, Петро ни је вић се томе успро ти вио, фаво ри-
зу ју ћи Попо ви ћа. После мно гих интри га, Ксе ни ја је напу сти ла 
Уни вер зи тет.81

80  Цит. пре ма: Љ. Вуле тић, Исто, стр. 68 
81  На њену стра ну је, у часо пи су Сло бод на реч, стао Вла ди мир Двор ни ко вић, 
још један из кру га нео ху ма ни ста, који ју је бра нио од опту жби за пла ги јат, коју је 
про тив ње изнео архе о лог Мило је Васић. Двор ни ко вић је уочио да је оно због чега 
је Ксе ни ја Ата на си је вић опту же на за пла ги јат опште миса о но добро чове чан ства, 
и да не при па да ником пона о соб: „То су исто риј ске чиње ни це које нема ју ни одре-
ђе ног лич ног сти ла ни ауто ра чије је име обе ле же но као исто риј ског про на ла за ча, 
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Годи не 1929, у Лето пи су Мати це срп ске, Вујић обја вљу је 
при каз Ксе ни ји них Фило зоф ских фраг ме на та исти чу ћи да је 
аутор ка нај зад иза шла из пра зни не инте лек ту а ли зма, и да је, 
као доско ра шњи стро ги раци о на ли ста, нај зад кре ну ла новим 
путе ви ма.82 Вујић није ште део похва ле за ову „кон вер зи ју“.83

У вре ме хај ке на Уни вер зи те ту, Ксе ни ја Ата на си је вић конач-
но напу шта мета фи зич ки начин мишље ња и гра ди соп стве ну 
фило со фи ју живо та, наро чи то изра же ну у књи зи Фило соф ски 
фраг мен ти. Њена зани ма ња поста ју етич ка, али и есте тич ка; она 
кре ће за  фило соф ском мишљу у нашој народ ној пое зи ји, код 
Њего ша, Мила на Раки ћа, Мом чи ла Наста си је ви ћа, итд. Како каже 
Милан Раду ло вић, основ ни про блем којим се она бави је како да 
се посто ја ње учи ни вред ним иако све, на први поглед, ука зу је на 
њего ву бесми сле ност. По Раду ло ви ћу, изво ри њеног мишље ња 
су антич ки фило со фи, хри шћан ство и про све ти тељ ство у нај-
ши рем сми слу. Хри сто ва лич ност и поу ке о про ла зно сти зем ног 
и веч но сти небе ског оста вља ју дубок траг на њеном мишље њу. 
Зани ма се и за раз не врсте мисти ке, па и окул ти зма. Есте ти ка 
Ксе ни је Ата на си је вић засни ва се на ста ву да, како каже Раду ло-
вић, „хар мо ни ја умет нич ке фор ме није исто вре ме но и реал на 
живот на хар мо ни ја.“84 Песник, по њој, узра ста до над све тов ног 
пре ва зи ла зе ћи сваг да шње иску ство бола и стра да ња.

и сва ко ме је сло бод но да се послу жи тим исто риј ским акси о ми ма по вољи.“ (Цит. 
пре ма: Љиља на Вуле тић, Исто, стр. 123)
82  В. Вујић, „Д-р Ксе ни ја Ата на си је вић: Фило зоф ски фраг мен ти, Бео град, 1929.“, 
Лето пис Мати це срп ске, год. 103, књ. 321, св. 1/ 1929, стр. 151-152
83  У свом пре гле ду нових фило соф ских књи га дома ћих ауто ра у Новим види-
ци ма, Вујић беле жи да она „поред све мести мич не ностал ги је за раци о на ли змом, 
и поред све огра ђе но сти и општо сти, даје ипак при зна ња савре ме ним схва та њи ма; 
при зна је да вред ност и озбиљ ност јед не фило со фи је не зави си од њене диа лек ти ке 
и систе ма ти са ња; ода је част новим схва та њи ма, бли жим нашим душа ма но ’логи ци-
стич ке игра ри је’ савре ме них Нема ца, бли жим чак но и ’све згра де рани је европ ске 
фило зо фи је’; трв ди да је крај ње вре ме да се и у нас усе ле дале ко се жна живо твор на 
и дубо ко човеч на гле ди шта ’ма и не била ухва ће на у ака дем ске фор му ле.’“ (В. Вујић, 
„Кад је реч о нашим фило соф ским ори јен та ци ја ма…“, Нови види ци, Год. 1, број 2 
(1928), стр. 251).
84  М. Раду ло вић, Модер ни зам и срп ска иде а ли стич ка фило со фи ја, стр. 243 
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Зани мљи во је иста ћи да је срп ска фило соф ки ња са вели ком 
пажњом поче ла да пра ти мисли о це који су били дале ко од њених 
мла да лач ких зани ма ња за мета фи зич ко. Тако је у СКГ 16. маја 
1936. обја ви ла некро лог пово дом смр ти Освал да Шпен гле ра, у 
коме, изме ђу оста лог, каже да је пре ра но умро „непо штед ни пре-
зи ра тељ школ ске фило зо фи је и њених кукав них пред став ни ка; 
господ стве но сабра ни при ват ни науч ник; обо жа ва лац Гетеа и 
дослед ни ји след бе ник Ничеу него што је сам тога био све стан; 
посед ник стра хо ви то обил них зна ња из свих духов них обла сти; 
епо хал ни изгра ђи вач јед но га нацр та за мор фо ло ги ју свет ске исто-
ри је; про по вед ник про па сти наше га меха ни зи ра но и маши ни-
зи ра но дотра ја ло га Запа да; луцид ни сагле да лац крај ње сушти не 
тех ни ке; про тив ник мило ср ђа и сао се ћа ња; и до кра ја дослед ни 
одба ци вач колек тив не пси хо зе Тре ће га Рај ха“.85 Уво де ћи појам 
суд би не у раз ма тра ње раз во ја кул ту ре, сма тра Ксе ни ја Ата на си-
је вић, Шпен глер је очи стио опште при хва ће ни појам исто ри је, 
повев ши истра жи ва ња у сасвим новом прав цу, због чега зна чај 
њего вог дела неће и не може избле де ти. Шпен гле ро ва заслу га је 
у томе што је исто ри ју, коју је, због сувих и досад них исто ри-
ча ра, Шопен ха у ер с пре зи ром одба ци вао као крај ње супрот ну 
фило со фи ји, опет вра тио у цен тар фило соф ске пажње.

Ксе ни ја Ата на си је вић запа жа да као што је Копер ни ков 
хели о цен трич ни систем обо рио гео цен трич ни Пто ле ме јев, тако 
Шпен глер уки да повла шће но место које је у исто ри ји све та при-
да ва но евро а ме рич кој кул ту ри. По њој, Шпен глер, као фило соф 
исто ри је, не ука зу је сре ди шњу пажњу ни јед ној кул ту ри јер све су 
оне поте кле из изве сне пре де сти ни ра но сти и зајед нич ки поста ју 
и неста ју. По Ксе ни ји Ата на си је вић, Шпен глер је визи о нар, који, 
на осно ву сво је огром не еру ди ци је и непре вар не инту и ци је, иако 
није про рок, јасно сагле да ва про паст соп стве не, „фау стов ске“ 
кул ту ре, која је неми нов на.

Зна чај Шпен гле ра је у њего вој бор би про тив мртвач ких 
апстрак ци ја фило соф ског уни вер за ли зма, у чему није сам, јер 
мисли о ци попут Џем са, Бер ђа је ва, Шесто ва, Куден хо фе-Калер ги ја, 
85  К. Ата на си је вић, „Освалд Шпен глер“, Срп ски књи жев ни гла сник, нова сери ја 
XLVI II, бр. 2, 16. мај 1936, стр. 146
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Кај зер лин га, Маса ри ка, Берг со на, Кро чеа, Милер-Фра јен фел са 
иду слич ним путем. Он их, међу тим, пре ва зи ла зи оби љем при-
ме ра и ана ло ги ја, који ма пот кре пљу је сво је тезе. Не посто је веч не 
фило соф ске исти не – све су оне само плод дате епо хе. Систе ми 
у фило со фи ји су сме шни, јер ништа не могу да обја сне, него су 
пуке кон струк ци је разу ма. Ова квим теза ма сво јим, каже Ксе ни ја 
Ата на си је вић, Шпен глер је сит не фило со фе, само про гла ше не за 
„науч ни ке“, бацио у пра ши ну, где им је и место. Буду ћи досле дан, 
он је чак и сво јој фило со фи ји поре као уни вер зал ност.

Фило соф ки ња ука зу је да је у нашој сре ди ни вели ка сра мо-
та што се, у наста ви фило со фи је, Шпен глер пре ћут ку је, јер је 
важни је упо зна ти живог Шпен гле ра него учи ти нео кан тов ске 
апстрак ци је, које ником ништа не зна че. Сло ве ни ма је Шпен-
глер наро чи то бли зак због кул та Досто јев ског, који немач ки 
мисли лац гаји. 

У сво јој сту ди ји о тех ни ци, Шпен глер је, каже Ксе ни ја Ата на-
си је вић, устао и про тив иде а ли стич ког и про тив мате ри ја ли стич-
ког схва та ња исте, пока зу ју ћи да је реч о сво је вр сној, нео п ход ној 
так ти ци живо та, чиме је стао на стра ну свог учи те ља Ничеа. 
Помо ћу тех ни ке човек завла да све том, али поста је роб маши не.

У свом спи су Годи не одлу ке, Шпен глер забо ра вља на сво ју 
визи ју хри шћан ства Досто јев ског и поста је усхи ће ник ниче ов ске 
„воље за моћ“, па, како каже Ксе ни ја Ата на си је вић, суро во пори че 
све сно ве о прав ди, миру и јед на ко сти, исти чу ћи да је дана шње 
доба епо ха чове ка –зве ри у бор би за побе ду, при чему са виси не 
гле да незре ла и роман ти чар ска наци стич ка само пре у зно ше ња. 

Свој некро лог немач ком мисли о цу наша фило соф ки ња завр-
ша ва тврд њом да пре ма Шпен гле ру Хегел изгле да повр шан, засле-
пљен оним што је небит но, а о дру гим немач ким фило со фи ма да 
се и не гово ри: „Достој ну виси ну, после ово га поре ђе ња, сачу вао 
би можда само Божи дар Кне же вић, који се, исто тако, поди гао 
до визи је козмо са, уокви ре не исто ри јом“. 86 Зато она с вели ком 
пажњом оче ку је да Шпен глер буде пре ве ден на срп ски језик.

86  Исто, стр. 150 
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За живо та, Вујић је обја вио само две књи ге: Нови хума
ни зам (са Прво шем Слан ка мен цем) и Спу та ну и осло бо ђе ну 
мисао. Насто ја ће мо да их обе при ка же мо јед ну за дру гом, да 
би се могао сте ћи увид у посте пе ни раз вој њего вог мишље ња 
које, од вита ли стич ко –праг ма ти стич ког инту и ци о ни зма, води 
ка хри шћан ској („све то сав ско-досто јев сков ској“) кул ту ро ло-
шкој алтер на ти ви засно ва ној на иде ји Сло вен ства као мистич ке 
силе која ће, уте ме ље на у ети ци изнад тех ни ке, пре по ро ди ти 
умор ни Запад. Пошто огле де у Новом хума ни зму Вујић није све 
напи сао, али се са свим Слан ка мен че вим ста во ви ма сла гао, 
изло жи ће мо и садр жај оно га што је у књи гу унео његов коле га 
по перу и, у то вре ме, сабо рац.

О Новом хума ни зму
У пред го во ру за књи гу Нови хума ни зам87, писа ном јуна 

1922. годи не у Ско пљу, Вла ди мир Вујић и Првош Слан ка ме нац 
исти чу да је књи га наста ла на осно ву пре да ва ња која су држа-
ли маја месе ца те годи не у овом гра ду, и да је њена сушти на у 

87  По Сло бо да ну Жуњи ћу, појам „нови хума ни зам“ Вујић и Слан ка ме нац пре у зе ли 
су од енгле ског мисли о ца Фер ди нан да Шиле ра (С. Жуњић, Исто , стр. 272). Шилер је, 
неза ви сно од Виље ма Џеј мса, раз вио сво ју вер зи ју праг ма ти зма, коју је звао новим 
хума ни змом, а касни је и волун та ри змом. По Шиле ру, чове ко ва делат ност може се 
дефи ни са ти једи но у вези с њего вим циље ви ма Ствар ност је исто вет на са иску ством 
које се мења у скла ду са дело ва њем. Наше мишље ње је исти ни то ако одго ва ра циље-
ви ма које смо поста ви ли. Шилер је уста јао про тив ака дем ске мисли свог вре ме на, 
сма тра ју ћи је мрач њач ком. (В. И. Кра си ков, «Аме ри кан ская фило со фия клас си че ско го 
пери о да: реа лизм и праг ма тизм», Вест ник КЕМ ГУ КИ, 29/2014, стр.1-7)
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изла га њу основ них иде ја Виље ма Џеј мса и Анри ја Берг со на, 
али да је писа на из „сло бод не, лич не пер спек ти ве“88, при чему 
је њен циљ да ука же на фило со фи ју каква ће бити у бли ској 
будућ но сти. Ова фило со фи ја, кажу ауто ри, живот на и радо сна, 
иза зва ла је вели ку буру – оду ше вље ње на јед ној, а про те сте на 
дру гој стра ни, па је ред да се наше чита ла штво упо зна са њом.

Књи гу отва ра Вуји ћев оглед „Инте лек ту а ли зам и Хума ни зам 
(Ста ра и нова фило зо фи ја)“, који пред ста вља основ не раз ли ке 
изме ђу мисли тра ди ци о нал ног раци о на ли зма и хума ни стич ке 
фило со фи је, чији су пред став ни ци аме рич ки праг ма ти ста Џејмс 
и фран цу ски инту и ци о ни ста Берг сон, онај који је напу стио 
мате ма ти ку као „нај о бјек тив ни ју“ нау ку и темељ сли ке све та, 
и кре нуо у потра гу за новим.89

Напу шта ње мате ма ти ке као теме ља за „објек тив ну исти ну“ 
зна чи ло је нови при ступ исти ни. Темељ ста рог фило со фи ра ња 
је древ но уве ре ње, још Пла то но во, да је ста бил ност боља од 
про мен љи во сти; да је она божан ска, а да је нестал ност зем на. 
Само непо мич ни обли ци све та иде ја заслу жу ју да човек за 
њима тра га и да им слу жи. Живот но шаре ни ло не може бити 
исти на; исти на се пости же само изди за њем изнад сва ко дне ви-
це. Наша ствар ност је бле ди израз веч не реал но сти. У леде ној 
архи тек ту ри све та иде ја, дух се затва ра у себе самог, одби ја ју ћи 
да иза ђе у сусрет пре пре ка ма сва ко дне ви це. Пот пу ни човек не 
може бити задо во љан пуким инте лек ту а ли змом, који доно си 
спо кој једи но разу му. За раци о на ли сту, каже Вујић, ствар ност 

88  В. Вујић, П. Слан ка ме нац, Нови хума ни зам, Геца Кон, Бео град, 1923, стр. 3
89  Руски фило соф Вик тор Лега, у свом члан ку о Анри ју Берг со ну у Пра во слав ној 
енци кло пе ди ји (Вик тор П. Лега. Совре мен ная запад ная фило со фия. Анри Берг-
сон, https://www.sed mit za.ru/lib /text/431826/, при сту пље но 27. 1. 2016), ука зу је 
на зани мљи ву чиње ни цу да се Берг сон у мла до сти зано сио мате ма ти ком, и да је, 
захва љу ју ћи свом прет ход ном обра зо ва њу, био подо зрив пре ма фило со фи ји. Постао 
је чак и про фе сор мате ма ти ке, баве ћи се про бле ми ма вре ме на у овој науч ној обла-
сти. Зани мљи во је ука за ти на чиње ни цу да је и Вла ди мир Вујић имао фило соф ско 
и мате ма тич ко обра зо ва ње, и да му је учи тељ у обла сти мате ма ти ке био Миха и ло 
Петро вић Алас. Вујић је висо ко ценио мате ма ти ку као иде ал нау ке, али је одби јао 
да је при зна као меру и про ве ру ствар но сти. То је била општа тен ден ци ја ира ци о на-
ли стич ке мисли њего ве епо хе.
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је пре ви ше рас ко шна и раз ме тљи ва. Раз ли ка изме ђу разу ма и 
пуно те живо та је мно го већа него раз ли ка изме ђу позо ри шне 
сце не и улич не вре ве, изме ђу живог тока и дво ди мен зи о нал ног 
пре у про шћа ва ња. Инте лект сим пли фи ка ци јом уби ја ствар ност, 
а затим врши аутоп си ју покој ни ка.

Вујић у сво јој првој књи зи исти че да инте лек ту а ли стич ко 
рекон стру и са ње живо та увек даје искри вље ну сли ку о њему. 
Довољ но је сети ти се пара док са антич ког фило со фа Зено на, 
који је, на осно ву ана ли тич ких пре тен зи ја разу ма, дошао до 
закључ ка да кре та ња нема, па чак ни да стре ла не може да лети, 
а јасно је, по Вуји ћу, да такве пара док се живот реша ва собом 
самим, сво јим кре а тив ним зама хом. Посто је, по Берг со ну, 
„при ви ле го ва ни тре ну ци душе“, „све сни и ства ра лач ки“, када 
човек изла зи из навик ну тог и уоби ча је ног, и сагле да ва оно што 
се навик ну тим оком не може виде ти.

Умет ност и фило со фи ја, каже Вујић, почи ва ју на инту и-
тив ним визи ја ма, које умет ник и мисли лац могу оства ри ти у 
свом делу са више или мање успе ха. Само пажљи во изу ча ва ње 
инту и тив них про ја ва духа може да дове де до позна ња чове ко-
ве цело ви то сти. Живот ни полет је темељ те цело ви то сти; нема 
ствар но сти више и ниже, као што се мисли ло од Пла то на до 
Берг со на.

У чему је раз ли ка изме ђу инте лек ту а ли зма и хума ни зма?
Инте лек ту а ли зам, сма тра Вујић, види у неза ин те ре со ва-

ном спе ку ла тив ном сазна њу нај ви шу фор му сазна ња, једи ну 
достој ну чове ко вог духа. Он тако ђе сма тра да мора посто ја ти 
покла па ње изме ђу наше инте ли ген ци је и реал но сти, и реал ност 
тре ба да одго ва ра уна пред поста вље ној раци о нал ној схе ми. 
Хума ни стич ка фило со фи ја, чији су твор ци Џејмс и Берг сон, 
пола зи, по Вуји ћу, од прет по став ке да живот није мате ри ја која 
се разу му даје као зада так за реша ва ње, него живи ток све сти, 
у који се ула зи инту и циј ским сажи вља ва њем.

У огле ду „Поло жај и зада так нау ке“, Вујић се бави мате-
ма ти ком као темељ ном врстом науч ног позна ња ствар но сти, 
ука зу ју ћи на чиње ни цу да се, доне дав но, мисли ло да је мате-
ма ти зо ва на при род на нау ка откри ла све зако не уни вер зу ма, 
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па су се, како он каже, „пла не те окре та ле по њеним зако ни ма, 
све то ви су се поко ра ва ли њеним про стим схе ма ма, моћ ним 
ору ђем мате ма ти ке она је про ди ра ла у све обла сти, екс пе ри-
мен том она је упу ти ла посао људ ског разу ма на један огра ни чен 
део иску ства, на један одре ђе ни пра вац испи ти ва ња“90.

Науч но истра жи ва ње зна чи мате ма ти за ци ју поја ва; мате-
ма ти ка је, пре све га, ана ли ти ка, која води ка томе да се све 
рашчлани; у крај њој лини ји, науч но раз у ме ва ње неке поја ве је 
изград ња меха нич ког моде ла те поја ве. Гали леј, Кеплер, Њутн 
ишли су ова квим путем. Мате ма тич ки функ ци о нал ни одно-
си поста ју, на тај начин, зако ни космич ког устрој ства. Зато је 
мате ма ти ка врху нац раци о на ли зма. По Вуји ћу, „иде ал науч ног 
сазна ња је мате ма тич ко-меха ни стич ко сазна ње, а то је сазна ње 
разу мом, per rati o nem, инте лек том“.91 При род на тежња инте-
лек ту а ли зма је редук ци ја све га живог на мер љи ве еле мен те, и 
Вујић тај про цес нази ва „сци ен ти фи ка ци јом“.

Али, сада се зна да раци о на ли стич ка мета фи зи ка не мора 
бити осно ва нау ке. Науч ник се може бави ти сво јом делат но-
шћу, а да не мора да веру је да је разум све. По Вуји ћу, „може 
се допу сти ти метод науч ног сазна ња, али не као једи ни метод 
сазна ња ствар но сти, тако да сци ен ти фи ка ци ја зна чи јед но-
стра ну обра ду ствар но сти за изве сне свр хе – које могу бити 
дале ко од сазна ња сушти не све та и живо та, и могу бити чисто 
прак тич не при ро де“.92

Дана шње вре ме је рас ки ну ло са схва та њем мате ма ти ке као 
божан стве не дог ма ти ке, чији кључ отва ра све тај не космо са; 
тео ри је нема ју оре ол непо гре ши во сти, јер се оне, лако и брзо, 
мења ју, у скла ду са потре ба ма чове ко вим. Вујић ука зу је на то: 
„Чим се поја ви каква чиње ни ца која се више не може обја сни-
ти хипо те зом поста вље ном уна пред, цела ’тео ри ја’ није више 
поу зда на, није тач на, није исти ни та; и руши се да усту пи место 
новој хипо те зи, која ће доне ти изгра ђи ва ње нове тео ри је, све до 
поја ве какве чиње ни це која ће и ту тео ри ју сру ши ти и доне ти, 

90 В. Вујић, П. Слан ка ме нац, Исто, стр. 36
91  Исто, стр. 38
92  Исто, стр. 40
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нужним начи ном, нову и дру гу хипо те зу, те и нову и дру гу 
тео ри ју.“93 Чиње ни це живо та руше тео ри је, а то води сасвим 
новој, „непла то ни стич кој“ визи ји нау ке.

По Вуји ћу, који се осла ња на Виље ма Џеј мса, сав сми сао 
нау ке је прак ти чан. Сва ка тео ри ја има „инстру мен тал ни карак-
тер и прак тич ну свр ху“. Мате ма ти ка је само јед на кон вен ци ја 
и сим бо ли ка, која се мења у скла ду с прак тич ним потре ба ма. 
Из мате ма тич ке при ро де нау ка про из и ла зи тех ни ка: тех ни ка 
био ло ги је је меди ци на и хиги је на; тех ни ка соци о ло ги је је соци-
јал на хиги је на; тех ни ка пси хо ло ги је је тера пе у ти ка.

Нау ка је, каже Вујић, при мо ра на да, зарад сво јих циље ва, 
врши деком по но ва ње ствар но сти на момен те, док је живот буј ни 
ток. Међу тим, бит но је да мисле ћи човек буде све стан о чему је 
реч, и да зна да бан крот раци о на ли стич ког сци јен ти зма, који је 
пре тен до вао на апсо лут но позна ње ствар но сти, није бан крот 
нау ке као такве. Нау ка је функ ци ја чове ко вог инте лек та која 
има прак тич не циље ве сна ла же ња у све ту у коме посто ји мо – 
и као таква она има сво ју, вео ма зна чај ну уло гу, и има ће је у 
будућ но сти. Таква нау ка почи ва на оно ме што је Виљем Џејмс 
поста вио као инстру мен тал ну тео ри ју исти не.

По Џеј мсу, исти ни то није оно што опо на ша про шло; исти на 
наго ве шта ва оно што ће бити, то јест, при пре ма нас за дела ње 
у будућ но сти. Ста ро схва та ње је под ра зу ме ва ло да је исти на 
откри ће, а ново схва та ње је сма тра про на ла ском. Исти на се 
про на ла зи да би ствар ност била иско ри шће на, а не да би била 
истра же на на осно ву неке апсо лу ти зо ва не пој мов не схе ме.

И овде се про тив ста вља ју инте лек ту а ли зам и хума ни зам. 
Вујић каже: „Живот, у оно ме што је бит на и интим на при ро да 
њего ва, изми че меха ни стич ко-мате ма тич ким мре жа ма разу ма; 
а нау ка је, у осно ви, сво ђе ње целог бића, у сви ма њего вим поја-
ва ма, на меха ни ку. Про цес сци ен ти фи ка ци је је про цес уно ше ња 
мате ма ти ке и меха ни ке, мере и коли чи не, у све поја ве живот ног 
иску ства. А раз вој живо та је уно ше ње нео д ре ђе не коли чи не 

93  Исто, стр. 41
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и немер љи ве енер ги је све сно сти у нова и нова бића и обли ке 
непре кид но ства ра не током и зама хом живо та.“94

Пут којим су кре ну ли Вујић и Слан ка ме нац већ је био 
пут нове европ ске нау ке, која је напу шта ла Њут но ву визи ју 
космо са95. Мате ма ти ка и при род не нау ке више не омо гу ћа ва ју 
пот пу но спо зна ју ства р но сти.96

У огле ду „Сми сао умет но сти“, Вујић се огра ђу је од пси хо-
ло ги стич ког и соци о ло шког при сту па умет но сти, сма тра ју ћи 
их раци о на ли стич ким пре у про шћа ва њи ма. Реч је о пре на-
гла ша ва њу емо ци о нал не стра не умет но сти, која се изу ча ва 
или инди ви ду ал но пси хо ло шки или колек тив но пси хо ло шки. 
Али, као и сва ки инте лек ту а ли зам, и овај не може да откри је 
сушти ну умет нич ког ства ра ла штва.

По Вуји ћу, умет ност има за циљ непо сред но сазна ње ствар-
но сти у њеној интим ној бити. Ово сазна ње, за раз ли ку од 
мате ма тич ког, нема у сво јој осно ви потре бу за раш чла ња ва њем 
поја ва, нити праг ма тич ку упо тре бу тео ри ја и хипо те за; умет-
ност се кре ће путем инту и ци је. Вујић под се ћа да се умет ник 
непо сред ним зама хом баца у срж објек та, ода кле га пои ма.

Док се нау ка задо во ља ва про на ла ском прак тич но упо тре-
бљи вих сим бо ла, умет ност има за циљ непо сред но пои ма ње 
ствар но сти, без сим бо лич ког посре до ва ња. Она се бори и 

94  Исто, стр. 62 
95  Мар вин Пери каже: „Све до послед њих годи на девет на е стог века, мишље ње које 
је запад ни ум имао о физич ком све ми ру умно го ме је почи ва ло на кла сич ној Њут-
но вој физи ци и укљу чи ва ло је сле де ће прин ци пе: (1) вре ме, про стор и мате ри ја јесу 
објек тив на ствар ност која посто ји неза ви сно од посма тра ча; (2) све мир је џинов ска 
маши на чији се дело ви стрикт но при др жа ва ју зако на узро ка и после ди це; (3) атом, 
неде љив и чврст, основ на је једи ни ца мате ри је; (4) загре ја на тела еми ту ју зра че ње у 
непре кид ним тала си ма; и (5) даљим истра жи ва њи ма, могу ће је дости ћи ком плет но 
позна ва ње физич ког све ми ра.“ (М. Пери, Инте лек ту ал на исто ри ја Евро пе, Клио, 
Београд, 2000, стр. 460)
96  Вил хелм Дил тај је, како сма тра руски фило соф Вла ди мир Лега, уочио да нау ке 
засно ва не на разу му нису кадре да спо зна ју исти ну о све ту. Једи но што омо гу ћа ва 
спо зна ју све та је дожи вљај, и само дожи вљај може да изгра ди нау ку о духу. При ро де 
нау ке су, сма тра Дил тај, опи сне, а духов не дају тума че ње. (о томе више: В. П. Лега., 
Совре мен ная запад ная фило со фия. Вильгельм Дильтей, https://www.sed mit za.ru/
lib /text/431823/, при сту пље но 28. 1. 2016)
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про тив дру штве них кон вен ци ја. Живот ни елан се изра жа ва 
импре си јом; умет ност је екс пре си ја. И она сим бо ли зу је, али 
на сасвим дру ги начин.

Вујић твр ди да је умет нич ко дело сво је вр сна „мате ри ја ли за-
ци ја ути ска“, која се одви ја кроз бор бу са одре ђе ним мате ри ја лом: 
речи ма, каме ном, гли ном, боја ма, тоно ви ма, гестом, покре том, 
итд. Сми сао умет нич ког рада је у непре ста ном про би ја њу кроз 
мате ри ју коју тре ба уоб ли чи ти. Упра во зато што мате ри јал има 
огро ман број могућ но сти, умет ник никад није задо во љан оним 
што је пости гао – увек посто ји начин да се каже нешто ново, да 
се мате ри јал савла да на дру га чи ји, бољи, аутен тич ни ји начин. 
Пут умет ни ка је тежак пут од инту и ци је до изра за, на коме су 
могу ће сва ка кве пре пре ке.

Још један узрок умет нич ке фру стра ци је је чиње ни ца да 
нијед но дело не може обу хва ти ти сву ствар ност – оно је исе чак 
ствар но сти. Умет ност је фраг мен тар на зато што је живот неу-
хва тљив. Она, упр кос све му, не може бити тако пуна поле та као 
живот; ипак, њени фраг мен ти су, за раз ли ку од науч них тео ри ја, 
бли ски живо ту. Ако је живот ства ра лач ки полет, умет ност је, 
по Вуји ћу, ства ра лач ки напор. Пошто умет ност раз ви ја инту-
и тив ну силу људ ског духа, умет ник је, као учи тељ инту и ци је, 
исто вре ме но и онај који има осло бо ди лач ку уло гу, јер умет ност 
рас ки ва око ве раци о на ли зма (у коме је разум заин те ре со ва ни 
посма трач и актив ни пре о бра зи тељ ствар но сти у скла ду са сво-
јим дво ди мен зи о нал ним схе ма ма), који ма је савре ме ник око ван. 
По Вуји ћу, умет ност има за циљ да поти ску је сим бо ле прак се 
и да при пре ма дух за осло бо ђе ње у изград њи буду ће кул ту ре.

Рани је се схва та ло да је циљ умет но сти да „улеп ша“ гру бу 
ствар ност наста лу дело ва њем „тех нич ког“ разу ма. Реа лан је 
био мате ма тич ки кон стру и сан уни вер зум, а све оста ло је било 
„машта“. Међу тим, по Вуји ћу, савре ме на фило со фи ја, наро чи-
то Берг со но ва, каже да је живот реал ност, а да су мате ма ти ка 
и меха ни ка сво је вр сна иде а ли стич ка кон струк ци ја. Умет ност, 
нарав но, није „улеп ша ва ње“; она је виђе ње ствар но сти мно го 
реал ни је но што се  чини ло.Реал но се може схва ти ти само кроз 
иде ал но, каже Берг сон.
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Ми, сма тра Вујић, види мо само ети ке те нале пље не на 
пред ме те и поја ве. Речи озна ча ва ју нај ба нал ни ју стра ну ства ри, 
и нала зе се као вело ви изме ђу нас и сржи поја ва. Умет ник је 
дужан да про дре кроз те вело ве сво јом инту и ци јом, која није 
ништа дру го да раз ви јен инстинкт. У сре ди шту чове ко ве лич-
но сти, по Вуји ћу, душа доди ру је све дру ге духов не сна ге, као и 
субли ми нал но јаство. Обич ни људи, у ста њу хип но зе, поста ју 
изу зет но осе тљи ви на умет ност, и у њима се буде запре та не 
силе тален та.

Ако је циљ умет но сти да раз ви је инту и ци ју као нови начин 
позна ња, а ако она не успе ва да се издиг не изнад фраг мен-
тар но сти, можда фило со фи ја има већу спо соб ност за тако 
нешто. У ства ри, по Вуји ћу, који је на Берг со но вом тра гу, циљ 
је мета фи зи ка која би све схва ти ла на непо сре дан начин. Циљ 
те мета фи зи ке је ства ра ње „теч них пој мо ва“, који не би били 
дог ма ти раци о на ли зма; њен сми сао би био у томе да пра ти 
живот у њего вој ево лу ци ји и да му пома же.

У погла вљу „Вред ност рели ги је“, Првош Слан ка ме нац 
исти че да нова фило со фи ја и Бога схва та на дру ги начин но 
што је до тада био схва тан. Бог, као чове ку оно стра но Врхов но 
Биће, више не посто ји; ново божан ство је живот, изван кога 
нема ника квих врхов них  вред но сти. Бог није недо сти жан – он 
је сада ствар ност наше душе. Рели ги ја је увек била нај кра ћи 
пут до сусре та са живо том. Зато се више не поста вља пита ње 
да ли је рели ги ја исти ни та. Она је данас ту да поја ча живот ни 
полет чове ка и њего ве зајед ни це, да га веже са уни вер зу мом; 
пуно та живље ња је и пуно та досто јан стве не само свој но сти, па 
је, како би то рекао Виљем Џејмс, рели ги ја чове ко ва пот пу на 
реак ци ја на живот.

Бог тео ло ги је, хла дан и оту ђен, усту па место „Богу иску ства“, 
који је чове ку бли жи од њего вог соп стве ног даха. Људи до таквог 
Бога дола зе раз ли чи тим путе ви ма, и у разним рели ги ја ма. Сна-
жан осе ћај рели ги о зних људи је обра ће ње – кон вер зи ја; њему 
прет хо де сум ње, иску ше ња, тра га ња, суо ча ва ње са свет ским 
злом. Јавља се фено мен „поно во рође них“, који су све сни да 
Бога има – из соп стве ног дожи вља ја. За нову фило со фи ју, из те 
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пер спек ти ве, сасвим је јасна и вред ност мистич ких дожи вља-
ја, који су доне дав но сма тра ни „нена уч ним“, а сада се види да 
посто је и да тек пред сто ји њихо во изу ча ва ње. Дакле, Бог тре ба 
да са неба сиђе у живот: рели ги ја тре ба да се окре не живо ту, а 
не Богу тран сцен ден ци је.

У тек сту „Тра ге ди ја кул ту ре“, Првош Слан ка ме нац твр ди 
да се живот све та раз ви ја у прав цу „све сти и сло бо де“. Живот 
при ро де и живот чове ка се раз ли ку ју: при род ни живот је рас-
ко шан, пре пун боја и обли ка, у стал ним мена ма. Ипак, врсте 
у који ма се живот про ја вљу је су тип ске; сва ка једин ка је пред-
став ник сво је врсте, и у њој живи и уми ре.

Човек је успео да се издиг не изнад при ро де, и да је нате ра да 
му слу жи. Он, зато што је све стан и ства ра лац, може и да мења 
живот не обли ке, она ко како му одго ва ра ју. Пошто није пасив ни 
пред став ник врсте, човек гра ди нове обли ке; сва њего ва вред-
ност је у ства ра ла штву. Нау ка, умет ност, рели ги ја, дру штве ни 
живот про ја ве су људ ског посто ја ња у њего вој раз но о бра зно-
сти. Тако наста је кул ту ра – као над град ња основ них наго на, 
оних за опстан ком и за про ду же њем врсте. Нај ве ћи про блем 
кул ту ре је чове ко ва скло ност да апсо лу ти зу је резул та те до 
којих је дошао, што одмах сни жа ва енер ги ју потреб ну за нове 
ства ра лач ке напо ре. Чим човек изве сно кул тур но достиг ну ће 
про гла си непро мен љи вим, оно га кочи у раз во ју. Зато се увек 
мора ићи даље, не мире ћи се са постиг ну тим.

По Слан ка мен цу, „кул ту ра је пуно ћа живо та; она се јавља 
као хар мо нич ни сплет свих доса да сте че них кул тур них вред но-
сти; као тки во, у којем је потка општи ства ра лач ки ток живо та, 
а шаре су дожи вља ји лич ног ства ра лач ког рада, хар мо нич но 
раз ме ште не по једин ству осе ћа ја само за до вољ ства.“97 Још од 
пра и сто риј ских вре ме на, када је човек јео месо живо ти ње, а 
њену кост кори стио за црта ње, посто ји тежња да се нади ђу 
основ не био ло шке потре бе и да се човек иска же као ства ра лац.

Кул ту ра раних циви ли за ци ја, попут еги пат ске, била је сиро-
ва и кру та, с обзи ром да је живот био роп ски, јед но ли чан. Али, 

97  В. Вујић, П. Слан ка ме нац, Исто, стр.136
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пуно та кул тур ног ства ра ла штва достиг ну та је у ста рој Грч кој. У 
њој је било мно го ства ра лач ког поле та, који се огле дао у разно-
вр сно сти фор ми и обли ка. Бого ви Грка били су пле ме ни ти и 
лепи људи, због чега је у то доба вла дао, по Слан ка мен цу „ведри 
хума ни зам“. Нау ка и фило со фи ја им није била мрач на, него 
све тла и радо сна, а морал није био крут и није оме тао живот. 
Антич ка Грч ка је, јед ном реч ју, била цар ство спон та но сти. 
Рим ска кул ту ра је, пак, била фор ма ли стич ка, али изван ред не 
орга ни за ци је. Њихов живот, засно ван на јури дич ком погле ду 
на ства ри, био је јед но лич ни живот госпо да ра све та.

Са хри шћан ством, сма тра Слан ка ме нац, у Евро пи побе-
ђу је „роп ски“ тип живо та, који вели ча лич ност, али боле ћи ву 
и лише ну само стал но сти. Човек се одре као овог све та да би 
сва ки тип задо вољ ства пре нео у веч ност. Свет је „доли на пла-
ча“, и овај живот је неби тан. Ства ра ла штво је пре се че но, јер 
је чове ков полет непо тре бан. Бог је акти ван, и њего во дело 
је и Гол го та. Човек је паси ван – моли се, ћути, трпи. Црква и 
монар хи ја су све. Ово доба је заи ста мрач но. (Овде се, нарав но, 
у Слан ка мен че вим ста во ви ма осе ћа сна жан ути цај Ниче о ве 
мисли, која у хри шћан ству не види ништа више од чове ко вог 
робо ва ња јед ном има ги нар ном, али окрут ном, Богу.)

А онда је, по Слан ка мен цу, дошла рене сан са, која је опет 
откри ла све живот не радо сти. На њеним сли ка ма човек је 
обна жен и сре ћан. Ства ра ла штво буја. Само се мрач ни типо ви, 
попут Саво на ро ле, дижу про тив новог порет ка ства ри, док папа 
Алек сан дар Бор џи ја, спа љу ју ћи га, бра ни ново сте че ну сло бо ду 
чове ка, сма тра Слан ка ме нац.

Исто ри ја Новог века је исто ри ја сло бо де. То се наро чи то 
одра зи ло у нау ци, с њеним кул том скеп ти ци зма као мето де и 
наме ром да се нео гра ни че но бави истра жи ва њи ма. Разум је 
три јум фо вао, и Нови век је, у том сми слу, заи ста доба разу ма. 
Ипак, живот се не да све сти само на разум, каже Слан ка ме нац, 
и сва ка таква пре тен зи ја је штет на. Полет живо та не може бити 
зау ста вљен, па је дошло доба рево лу ци ја, које руше пре жи ве ле 
фор ме и кре ћу даље. Иако је рево лу ци ја руши лач ка, мора се 
бити све стан да је њена поја ва нужна – пре ви ше ста рих фор ми 
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не може се дру га чи је укло ни ти са чове ко вог обзор ја. Нау ка са 
сво јим спе ци ја ли за ци ја ма није живот – живот увек буја и тече 
даље, а ана ли ти ка не може то да спре чи.

За ства ра ла штво у кул ту ри су потреб ни људи који живе 
пуним, интен зив ним живо том, и који поја ве не ана ли зи ра ју на 
начин науч ни ка, него им при сту па ју као живим цели на ма. Они 
су све сни оно га што Георг Зимел зове „тра ге ди ја кул ту ре“: реч 
је о напе то сти изме ђу живо та самог и кул тур них фор ми кроз 
које се живот про ја вљу је. Живот ном  поле ту се мора омо гу ћи ти 
да се сваг да вапло ти кроз спон та ност и ства ра ла штво.

Живот ни полет се оства ру је у инту и тив но сти умет нич ког, 
али се не сме забо ра ви ти ни чиње ни ца да је дру штве ни живот 
пра во под руч је за раз вој буду ће кул ту ре. Дру штво је орган ско 
и не дозво ља ва да буде меха ни зо ва но, она ко како то желе раци-
о на ли сти. Глав на кри за дана шњег дру штва је у суко бу њего вих 
пре жи ве лих фор ми (држа ва, наци ја, ста леж, црква) са рево лу-
ци о нар ним видо ви ма новог, попут соци ја ли зма, кому ни зма, 
анар хи зма, који, са сво је стра не, опет нису ништа дру го него 
раци о нал не кон струк ци је, то јест нека врста тота ли тар них 
тео ри ја. Због тога у дру штву стал но рат и стал на пре ви ра ња. 
Зато је потреб но да наста не ново дру штво, зајед ни ца спон та-
ни те та, због чега мора да се нади ђе фраг мен тар ност савре ме ног 
живо та, и да се живи цело ви то шћу. Пуно та кул ту ре је пуно та 
лич ног живо та. То мора бити циљ буду ћег дру штва – да се сва-
ко про ја ви као ства ра лач ка лич ност. Због тога нау ка тре ба да 
оста не у сво јим, прак тич ним окви ри ма; она није довољ на да 
би се чове ко ва цело ви тост оства ри ла. Уме сто нау ке, умет ност 
(као мате ри јал ни израз наше инти ме) и рели ги ја (схва ће на као 
веза са уни вер зу мом, лише на посто ја них фор ми цркве но сти) 
тре ба да обо га те чове ко во посто ја ње.

Слан ка ме нац каже да живи мо у доба вели ке кри зе кул ту-
ре, и да нова фило со фи ја мора да у чове чан ству покре не нове 
сна ге које ће га пове сти ка поно во сте че ној пуно ти живље ња. 
Човек, као сре ди ште космо са, биће и жижа новог хума ни зма.

У свом огле ду „Џемс и Берг сон“, датом у додат ку Новог 
хума ни зма, Вла ди мир Вујић уоча ва да посто је „пра во ли ниј ске“, 
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„адми ни стра тив не“ био гра фи је људи са бур ним душев ним 
живо том, у чијим умо ви ма се зби ва ју пра ве рево лу ци је. Џемс 
и Берг сон, које Вујић нази ва осло бо ди о ци ма чове ко вог духа, 
има ју такве, спо ља неза ни мљи ве, али духов но бога те, био-
гра фи је. Џемс је био хар вард ски док тор меди цин ских нау ка, 
који је на истом уни вер зи те ту про вео сво ју кари је ру, прво као 
про фе сор физи ло ги је, а затим и фило со фи је, и као хар вард ски 
про фе сор је и умро 1910. Мате ма ти чар Анри Берг сон је тако-
ђе био про фе сор у Пари зу, где је постао члан Ака де ми је 1914. 
годи не. На први поглед, „банал ни живо ти“; у сушти ни, и један 
и дру ги дока зу ју да про бо је у обла сти људ ске мисли увек врше 
гени јал ни умо ви, који изра жа ва ју мисао чита вих поко ле ња. 
Вујић каже да људи осе ћа ју огром но задо вољ ство кад се срет ну 
с умо ви ма који у пот пу но сти иска зу ју њихо ве скри ве не мисли 
и чежње за изра жа ва њем нечег нај ду бље новог.

Џем са и Берг со на не би било без кри зе иде о ло ги је сци јен-
ти зма, за коју се веро ва ло да је кључ за све тај не све та. Ипак, 
Вујић уоча ва да је усле ди ло вели ко раз о ча ре ње јер се, по њему, 
„пока за ло да су науч не тео ри је само сред ства за поје ди не обла сти 
поја ва, сред ства која се могу заме ни ти дру гим; да све те тео-
ри је нису ништа чвр сто, непо мич но, дог ма тич ко, да се рађа ју, 
раз ви ја ју и уми ру, да су ору ђа која слу же прак тич кој свр си; 
тео ри је има ју да обја сне поја ве под изве сном хипо те зом и да у 
тој и тој обла сти поја ва омо гу ће наше госпо да ре ње поја ва ма, 
ути цај на њихо ве мене и пред ви ђа ње нових поја ва; јед ном речи, 
тео ри је, поста ле из хипо те за, само су врло гип ка и пови тљи ва 
ору ђа духа људ ског, али која се могу и сме њи ва ти увек новим 
и новим.“98 То је био узрок за раз о ча ре ње мно гих у нау ку, мада 
је сва ко сазна ње о огра ни че но сти људ ских спо знај них моћи у 
сушти ни леко ви то.

О чему је реч? Иду ћи за нау ком и тех ни ком као орга ни за-
ци о ним сила ма дру штве ног живо та, човек је изгу био свој уну-
тра шњи живот, и све што у њему није могу ће раци о на ли зо ва ти. 
Умет ност, рели ги ја, мисао закр жља ле су, као и осе ћај ност, због 

98  Исто, стр. 171
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чега се није могло живе ти у пуном оби му хума ни те та. Вујић ука-
зу је на осе ћа ње савре ме не спу та но сти: „За пуно и хар мо нич ко 
пре жи вља ва ње свих сво јих ства ра лач ких сна га, човек нити има 
могућ но сти у сада шњим стег ну тим и мртвим обли ци ма, нити 
у бес ти јал ним изли ви ма уби ја ња ради еко ном ске екс пан зи је, 
нити има гаран ти је у буду ћем ’колек ти ви стич ком цар ству’ у 
коме се лич на вред ност има да реду куе на број. Осе ћа ју ћи сво ју 
инди ви ду ал ност угро же ну, модер на душа тра жи изла за, чезне 
за про ме ном, жели ново и ’нову веру’.“99

Нова вера не може бити ни вера Цркве, ни вера у нау ку; 
обе су бан кро ти ра ле. Потреб на је вера у овај свет и њего ве 
силе, а не тра же ње оно стра но сти, која је, сасвим у скла ду с 
пла то ни стич ким раци о на ли змом наше кул ту ре, тумачена као 
једи ни „ори ги нал“, док је наш живи живот само копи ја. А нема 
дру ге ствар но сти осим оне у којој живи мо, кре ће мо се и јесмо, 
каже Вујић.

Жуд ња за осло бо ђе њем од пуко сти кар те зи јан ског начи на 
мише ња и за обно вом живо та дове ла је до поја ве таквих људи 
какви су Џемс и Берг сон. Њихо во кључ но ста но ви ште је анти-
ин те лек ту а ли стич ко, због чега је и хума ни стич ко, па није чудо 
да су они мно ге при ву кли, како Вујић каже, „сво јим одсуд ним 
обр та њем од веро ва ња да се разум ским апстрак ци ја ма може 
схва ти ти сушти на живо та, сво јим одлуч ним твр ђе њем да 
логи ка и живот нема ју зајед нич ке мере, да раци о нал не схе ме 
разу ма не могу обу хва ти ти ира ци о нал ну разно ли кост и буј ност 
живо та, да је сли ка пра ве и интим не при ро де живо та у нашој 
инту и тив ној и ства ра лач кој лич но сти и да ваља раз ви ја њем 
инту и тив них спо соб но сти ство ри ти могућ ност за новог, хар-
мо нич ког, сло бод ног чове ка“100, који ће уме ти да гра ди ново. 
Ако је доса да шња фило со фи ја била само „систе мат ска зло у-
по тре ба тер ми но ло ги је“, нова је, у изве сном сми слу, сма тра 
Вујић, нада у то да ће смрт бити побе ђе на. Џемс и Берг сон су, 
баш због тога, мисли о ци будућ но сти, чија су дела „про ста и 
јасна као све тлост“.
99  Исто, стр. 172–173
100  Исто, стр. 174
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Нема потре ба да се истра жу је ко је на кога ути цао: кроз њих 
про го ва ра епо ха, и није нима ло чуд но да су се уза јам но пошто-
ва ли. Тако је, вели Вујић, Берг сон гово рио о Џем су: „Нико није 
тако жар ком љуба вљу волео исти ну; нико је није тра жио са више 
стра сти. Неиз мер ни немир га је покре тао; и, од нау ке до нау ке, 
од ана то ми је и физи о ло ги је до пси хо ло ги је, од пси хо ло ги је до 
фило зо фи је, кре тао се он, капа ју ћи над вели ким пита њи ма, не 
бри ну ћи се ни за шта дру го, забо ра вља ју ћи сама себе. Целог 
свог живо та посма трао је, екс пе ри мен ти сао је, раз ми шљао је. 
И, као да није довољ но ура дио, сањао је још, успа вљу ју ћи се 
у вечи ти сан, о изван ред ним иску стви ма и нат чо ве чан ским 
напо ри ма који ма би могао про ду жи ти и пре ко смр ти, да ради 
са нама за све веће добро нау ке, за све већу сла ву исти не.“101

Џемс је ода вао при зна ње Берг со ну: „Дуго сам се и лојал-
но борио пред диле мом која је била пре да мном. Сад ћу вам 
при зна ти нешто што ће, без сум ње, побу ди ти ваш инте рес. 
Ни данас, ја се не бих осло бо дио, не бих тако лаке душе под-
ре дио логи ку нечем дру гом, или, не бих је изба цио ван нај ду-
бљих обла сти фило зо фи је, да бих јој дао оно место, зако ни то 
и часно, које јој при па да у све ту про сте људ ске прак ти ке, – да 
нисам пре тр пео ути цај јед ног фран цу ског писца, врло ори ги-
нал ног и рела тив но мла дог, про фе со ра Анри Берг со на. Чита ње 
њего вих дела ме је осме ли ло. Да нисам читао Берг со на, ја бих, 
веро ват но, сам за себе, црнио хар ти ју за хар ти јом, и био још 
увек на истом месту.“102

Поред рево лу ци о нар ног обр та у области фило со фи ра ња, 
обо ји ца су има ли још јед ну зајед нич ку осо би ну – зани ма ње за 
пара пси хол ги ју, фено ме не окул ти зма, меди јум ни зма, хип но-
зе, теле па ти је, при ви ђе ња, оно што Вујић, под навод ни ци ма, 
нази ва „мистич ким поја ва ма“, које зва нич на нау ка одба цу је, 
иако у њих веру ју мили о ни; били су и пред сед ни ци Дру штва 
за пси хич ка истра жи ва ња. Џемс се за ову тему заин тер со вао 
јер науч но некла си фи ко ва не поја ве оста вља ју вели ки про-
стор за истра жи ва ње и нова откри ћа. И Берг сон се овом пољу 
101  Исто, стр. 176
102  Исто, стр. 176–177
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окре нуо зато што је веро вао да се пси хо ло ги ја не може засни-
ва ти на раци о на ли стич кој мета фи зи ци. Због све га ово га, они 
су и хва ље ни и оспо ра ва ни. То није слу чај но јер, како каже 
Вујић, „све наде и тежње и сва оча ја ња савре ме ног чове ка, 
њего во тра же ње вере и Бога, њего ва сил на потре ба за емо-
ци о нал ним, пуним и интен зив ним живо том, њего ви сно ви о 
пуни јем духов ном живо ту, осло бо ђе њу све сти и људ ске лич-
но сти, њего ве нај дра же и нај тај ни је слут ње о раз во ју лич них, 
сво јих, интим них сна га инту и ци је и дожи вља ва ња, – све је то 
узбур ка но иде ја ма фило зо фијâ Џем со ве и Берг со но ве.“103 Они 
чове ка воде ка осло бо ђе њу од сте га раци о на ли зма и ка новим 
ства ра лач ким узле ти ма.

Послед њи оглед Прво ша Слан ка мен ца у књи зи Нови хума
ни зам тиче се нове пси хо ло ги је, и зове се „Пси хич ка истра-
жи ва ња“. У ства ри, реч је о зани ма њу Џеј мса и Берг со на за 
пара пси хо ло ги ју и окулт но. Слан ка ме нац каже да је ван вид ног 
поља нау ке оста ло мно го поја ва, какве су екс та зе, чуде сна изле-
че ња, хип но за, суге сти ја, чита ње мисли на даљи ну, видо ви тост, 
спи ри ти зам, итд. Нау ка је, сво јом логи ком, одби ла да се бави 
овим поја ва ма, али поја ве не могу бити ни науч не, ни нена-
уч не, него су или ствар не или нествар не. Зато је нау ка дужна 
да потра жи мето до ло ги ју која ће и ова кве поја ве истра жи ти. 
Зато су и Џејмс и Берг сон поче ли да се зани ма ју за окулт но, 
као поље којим је могу ће про ши ри ти кул тур но ства ра ла штво. 
Јер, чове ков живот није само све стан; он има и дуби не под-
све сног. Џејмс је, на осно ву сво јих истра жи ва ња, уствр дио да 
посто ји „субли ми нал но ја“, које било када може упа сти у наш 
уоби ча је ни живот. Мистич ка иску ства посто је, али то не зна чи 
да посто ји дру ги, онострани свет; све ове поја ве су, у ства ри, 
само про ја ве чове ко вог душев ног живо та.

Вуји ће ва и Слан ка мен че ва књи га је, у доба кад се поја ви ла, 
била схва ће на као сво је вр сни мани фест новог начи на мишље-
ња, и није зна чи ла мање од про грам ских тек сто ва Мило ша 
Црњан ског, Ста ни сла ва Вина ве ра, Тодо ра Маној ло ви ћа. Она 

103  Исто, стр. 179 
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се сасвим укла па ла у поклич Мило ша Н. Ђури ћа да је Берг сон 
„један од нај зна ме ни ти јих савре ме них фило зо фа, аутор фило-
зо фи је орган ског раз ви ћа и гене тич ке мета фи зи ке, које наше 
фило зоф ско чуло данас нај бо ље задо во ља ва ју […] После Декар-
та, ми не зна мо да је игда гал ски буди зо ра петао тако моћ но 
заку ку ри као и фило зоф ском чове чан ству нову ори јен та ци ју 
наве стио као кроз фило зо фи ју Анри ја Берг со на.“104

Иако је дело Вуји ћа и Слан ка мен ца било апо ло ге ти ка 
фило со фи је ира ци о на ли зма, оно, по Сло бо да ну Жуњи ћу, није 
зна чи ло окре та ње про из вољ но сти, нити бежа ње од озбиљ них 
фило соф ских истра жи ва ња. Био је то, пона вља мо, про тест 
про тив апстракт не мета фи зи ке Бра ни сла ва Петро ни је ви ћа и 
њего вог кру га.105

Спу та на и осло бо ђе на мисао
Књи га Спу та на и осло бо ђе на мисао поја ви ла се 1931. годи-

не у Бео гра ду у изда њу Геце Кона. У крат кој „Беле шци о мисли 
ове књи ге“, Вла ди мир Вујић исти че да је њен пут, „пут од стра-
нач ког раци о на ли зма у рође ну, сло вен ску мисао“106 не само 
пут поје дин ца, него и чита ве гене ра ци је. Исто вре ме но, то је 
пут којим мора про ћи сва јужно сло вен ска мисао, ако хоће да 
се конач но осло бо ди и про гле да.

Ова мисао се рађа на нашој „расној“ осно ви, уте ме ље на у 
етич ким вред но сти ма епско-патри јар хал не про шло сти, али не 
оста је при њој, него се мора сао бра зи ти новим зах те ви ма епо-
хе. Вера у посеб ност јужно сло вен ске кул ту ре на зајед нич ким 

104  Цит. пре ма: Р. Вуч ко вић, Пое ти ка срп ске аван гар де/Експресионизам, Службени 
гласник, Београд,  2011, стр. 202
105  Жуњић о Вуји ће вом и Слан ка мен че вом схва та њу про бле ма позна ња каже: 
„Пој мо ви, по њима, тотал но про ма шу ју живот, док разум сво јом апстрак тив ном 
моћи не може да живот захва ти на инте гра лан начин – он даје само исеч ке дело ва 
иску ства, а то за после ди цу има да инте лек ту а ли зам сли ка само фраг мен тар ног 
чове ка. Нови хума ни зам је сто га при род ни резул тат дубо ке кон вер ген ци је иде ја и 
зајед нич ких ста во ва дво ји це врсних мисли ла ца и спи са те ља у одно су на духов не и 
прак тич не про бле ме вре ме на.“ (С. Жуњић, Исто, стр. 273)
106  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, Бео град, 2006, стр. 61 
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пре дач ким осно ва ма била је, како смо већ виде ли, свој стве на 
свим нео ху ма ни сти ма. Вла ди мир Двор ни ко вић107, бли зак Вуји ћу, 
веро вао је у ства ра ње јед не такве кул ту ре исто као и Милош Н. 
Ђурић108 – сва ко са сво јом акцен ту а ци јом, нарав но.

У уво ду за погла вље „У кру гу Берг со на и праг ма ти зма“, 
Вујић исти че да му је окре та ње инту ци о ни стич ко-праг ма ти-
стич кој мисли помо гло јер је раз би ло раци о на ли стич ки оквир 
њего вог дота да шњег мишље ња, што му је дало начина да уви ди 
„духов не чиње ни це живо та“. Вита ли зам и праг ма ти зам су, по 
Вуји ћу, има ли зна чај „при пре ме и про ла за“109.

Оглед „Берг со но ва фило зо фи ја са наро чи тим обзи ром на 
фило зо фи ју умет но сти“, каже Вујић, нема за циљ да систе мат ски 

107  Тако је Двор ни ко вић сма трао да се „живот на сна га Југо сло ве на сагле да у отпор-
но сти и сна зи трпље ња која је дове ла до ’херо и за ци је засеб ног духа и сти ла’. […] 
Тем пе ра мент и народ на колек ти ви на осе ћа ња изра жа ва ју се кроз народ ни мелос као 
израз нај ду бљих осе ћа ња и југо сло вен ске пси хе. […] Југо сло вен ска туга и рас по ло же ње 
се изра жа ва ју као сев дах, дерт, жал ба, што ства ра музич ки и пси хо ло шки кон траст 
пре ма европ ском запа ду. […]“ (Б. Надо ве за, „Вла ди мир Двор ни ко вић и југо сло вен-
ски тра ди ци о на ли зам“, Нове срп ске орган ске сту ди је, год. 2, 1-2/2000, св. 1, стр. 135).
108  Милош Н. Ђурић у Фило со фи ји пан ху ма ни зма пише: „Ми смо изво је ва ли само 
ује ди ње ње сво јих зема ља, али сво га духа још нисмо ује ди ни ли. Ује ди ни мо сво је про-
шло сти, јер то ће ује ди ње ње дати укр штај који ће доне ти нај бо га ти јих после ди ца. 
Амал га ми ши мо се јед ни са дру ги ма, пла хо ви ти са мир ни ма, и мир ни са пла хо ви ти ма, 
источ ни са запад ни ма, и запад ни са источ ни ма. Тај ће укр штај бити богат и пло дан, 
и он ће доне ти наш израз, као што је укр штај божан стве не, небе ске Јевро си ме са 
земаљ ским Вука ши ном из низи на донео Мар ка Кра ље ви ћа.“ (М.Ђурић, Фило со фи
ја пан ху ма ни зма. Један поку шај нове југо сло вен ске син таг ме, Издање књижарнице 
Рајковића и Ћуковића, 1922, Бео град, стр. 103)
109  Нарав но, реч је о нади ла же њу фило со фи је про све ти тељ ства ради дости за-
ња соп стве не, аутен тич не, „сло вен ске мисли“. У Дија лек ти ци про све ти тељ ства 
(Веселин Маслеша, Сара је во, 1974), Макс Хорк хај мер и Тео дор Адор но су уочи ли 
да су про све ти тељ ска еман ци па ци ја разу ма и три јумф раци о на ли стич ког, ради кал-
ног антро по цен три зма води ли пози ти ви стич ко-ути ли та ри стич кој редук ци ји све та 
на кван ти тет, вар ва ри зму у кул ту ри, као и роб ном фети ши зму. Конач ни резул тат: 
про све ти тељ ство је све тај не све та про гла си ло непо сто је ћим, одстра ни ло сми сао из 
зна ња зарад могућ но сти мани пу ла ци је ства ри ма, реду ко ва ло кул ту ру, мате ма ти зо-
ва ло нау ку, дове ло до роб не при вре де засно ва не на тржи шној вред но сти, оту ђи ло 
чове ка од при ро де дају ћи му непо треб ну моћ у одно су на ту исту при ро ду и кре ну ло 
да наме ће апстрак ци је које су осно ва тота ли та ри зма. 
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изло жи мисао гени јал ног фило со фа, који је, уз то, био и мај стор 
сти ла, један од духо ва који ма се диви мо. Циљ му је само осврт 
на основ не Берг со но ве иде је веза не са есте ти ку и фило со фи ју 
умет но сти.

Пошто је основ на иде ја фран цу ског фило со фа инту и ци о ни-
стич ка, а инту и ци ја је нај бит ни ја у умет нич ком ства ра ла штву, 
онда се, беле жи Вујић, први део рас пра ве мора посве ти ти самом 
пој му инту и ци је, док ће дру ги део бити посве ћен њеној уло зи 
у фило со фи ји умет но сти.

Берг сон сма тра да је пра ва ствар ност „ево лу тив ни ток 
живот ног ела на“, то јест чисто ства ра ње и чисто дела ње коме 
нема пре пре ке и почин ка. Мате ри ја је садр жај ствар но сти, а 
вре ме је про гре сив но и реал но ства ра ње. Свет и живот су „ства-
ра лач ки акт јед ног чисто духов ног импул са сна ге“. У таквом 
све ту, јавља се човек, чија сли ка је код Берг со на сасвим дру га чи ја 
од сли ке наста ле у кар те зи јан ству. Пси хич ки живот чове ков 
не под ле же зако ни ма какви су физич ки јер, како каже Вујић, 
„пси хич ки дожи вља ји нема ју свог мер љи вог интен зи те та, нису 
број но под во је ни, ира ци о нал ни су и нема ју зајед нич ке мере 
са оним што је кван ти тет, мера, коли чи на, пра ви ло, закон“.110 
Какав је пси хич ки живот, такав је и живот уоп ште – ира ци о-
на лан, немер љив, засно ван на живот ном поле ту који и ми, у 
тре ну ци ма ства ра лач ког напо ра, дубо ко осе ћа мо. То осе ћа ње 
је инту и ци ја, коју Вујић ова ко дефи ни ше: „Инту и ци ја је оно 
директ но сазна ње соп стве ног пси хич ког бића наше лич но сти, 
оно непо сред но схва та ње наше уну тра шње пра ве лич но сти, она 
директ на кому ни ка ци ја којом се пра ва наша при ро да изли ва у 
нашу све сност, непо сред ни кон такт наше интим не при ро де и 
наше све сно сти, оно, нај зад, што је дирек тан дожи вљај и што се 
може изра жа ва ти раз ли чи тим дескрип ци ја ма, али се не може 
дефи ни са ти.“111 Инту и ци јом се сагле да ва чита ва ствар ност; 
али, она не може бити само нешто чему се пре пу шта мо, него 
и нешто што се мора засни ва ти на ста ву наше воље, на хте њу 
да ствар ност непо сред но позна мо.
110  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 68
111  Исто, стр. 69–70
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Дужност фило со фа је да вас пи та ва инту и ци ју, да је упо тре-
би у изград њи систем ског мишље ња. Кант није успео да обно ви 
фило со фи ју зато што је за њега инту и ци ја била „инфра ин те-
лек ту ал на“, мада посто ји и ултра ин те лек ту ал на инту и ци ја, која 
поди же мисли о ца у гор ње сло је ве живот ног поле та. Инту и ци ја 
фило со фа мора поста ти непо сред но виђе ње пред ме та о коме 
се фило со фи ра.

Ста ра нау ка виде ла је поја ве само кроз „глав не момен те 
тра ја ња“, а нова би мора ла да сагле да живе токо ве посто ја ња, 
без обзи ра што то у прак тич ном, дакле тех нич ком, сми слу не 
би било упо тре бљи во. Због тога је, по Берг со ну кога Вујић наво-
ди, фило со фи ја покла па ње људ ске све сти са живим наче лом од 
кога води поре кло, дола зак у додир са ства ра лач ким напо ном.

Вујић, нарав но, при ме ћу је да раци о нал но сазна ње и инту-
и ци ја не могу тек тако да се здру же, пого то во што Берг сон не 
успе ва да до кра ја дефи ни ше инту и ци ју и она у фило со фи ји 
зна чи „наро чи то раз ра ђен инстинкт“. Да би се инту ци ја побли-
же опи са ла, потреб но је поза ба ви ти се инстинк том.

Ства ра лач ка ево лу ци ја је, по Берг со ну, раз ви ла три врсте 
живо та: веге та тив ни, нагон ски и инте лек ту ал ни. Веге та тив-
ност при па да биљ ном све ту, а човек увек деј ству је у скла ду са 
инте ли ген ци јом нео дво ји вом од инстинк та. Иако су ове поја ве 
нешто што се не може до кра ја дефи ни са ти, Берг сон запа жа да 
инте ли ген ци ја јесте спо соб ност пра вље ња вештач ких обје ка та, 
а осо бе но ору ђа који ма се гра де нова ору ђа, и да она стал но 
вари ра ту врсту про из во ђе ња; инстинкт јесте спо соб ност да 
се упо тре бе, чак и кон стру и шу, орга ни зо ва ни инстру мен ти.

Инстинкт се свр ста ва у област несве сног, али он није несве-
стан на начин на који камен нема све сти; у инту и тив ном чиње њу 
свест при су ству је, али не у првом пла ну. Инстинкт и инте ли-
ген ци ја се раз ли ку ју по начи ну на који при сту па ју ствар но сти: 
свест у инстинк ту иде ка оства ре њу у пре ци зним поступ ци ма; 
инте ли гент на свест истра жу је одно се и фор ме. Берг сон каже да 
има ства ри које само инте ли ген ци ја може да тра жи, али које, 
сама по себи, ника да неће наћи. Само инстикт би могао да их 
откри је, али он се таквим тра га њем не бави. Инте ли ген ци ја се 
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бави ана ли зом и син те зом, али живот се не да ана ли зи ра ти, 
јер је то живи кон ти ну ум. Зато, како каже Вујић, „оно што је 
бит но у инстинк ту не може се изра зи ти инте лек ту а ли стич ки, 
па се, пре ма томе, не може ни ана ли зи ра ти. […] Он је пре ма 
инте ли ген ци ји оно што је вид пре ма пипа њу. Нау ка би само 
могла да инстинкт пре ве де на свој језик инте ли ген ци је; али би 
тиме пре кон стру и ра ла јед ну ими та ци ју инстинк та но што би 
про др ла у њега сама“112.

По Берг со ну, „инстинкт је сим па ти ја”, „инту и тив но сазна ње, 
само нераз ра ђе но“. Зато је умет ник инту и ци о ни ста који упра-
во инту и тив ним тру дом руши пре пре ке изме ђу себе и објек та. 
Умет ник ства ра нове фор ме, чине ћи од меха нич ки спо зна тих 
кри вих лини ја умет нич ко дело; тиме је он у доди ру са живот ним 
ела ном, који стал но сазда је нова обличја. Ту је бит но и вре ме 
ства ра ња – од њега зави си ства ра ње само.

Умет нич ко дело је непред ви дљи во. Вујић каже: „Ако је 
сли кар пред плат ном, боје на пале ти, модел пози ра, а ми види-
мо све то и зна мо, позна је мо начин рада сли ка ре ва: да ли ми 
може мо пред ви де ти оно што ће се поја ви ти на плат ну? Има-
мо све еле мен те про бле ма, зна мо, на један апстрак тан начин, 
како ће бити решен, јер позна је мо и модел и начин сли ка ња, 
те ће пор тре личи ти на модел и на сли ка ра. Али кон крет но 
реше ње умет ни ко во тога про бле ма доно си собом оно нешто 
непред ви дљи во, оно ’ништа’ које је ’све’ у умет нич ком делу. 
А то ’ништа’ узи ма себи вре ме и ства ра себе сама, у реал ном 
вре ме ну, као фор ма. Са таквом сло бод ном гене зом, са током 
сло бод ног ства ра ња, у њему и са њим, има да пође раз ви је ни 
и раши ре ни инстинкт, постав ши инту и ци ја, те да нас уве де у 
нова аде кват на сазна ња.“113 Ако би инту ици ја поста ла осно ва 
чове ко вог одно са пре ма све ту, као код умет ни ка, она би пре ва-
зи шла огра ни че ња нау ке. Нарав но, инте ли ген ци ја је све тил ник 
око кога се инту и ци ја орга ни зу је.

Нова фило со фи ја сазна ња, по Вуји ће вом чита њу Берг со на, 
мора бити колек тив но дело, које, као про ши ре ње човеч но сти, 
112  Исто, стр. 80
113  Исто, стр. 84
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може дове сти до чове ко вог само на ди ла же ња. Вујић обја шња ва 
Берг со но ву визи ју: „Ток ево лу ци је није, исти на, пред ви дљив, 
и не може се одре ди ти уна пред, али, при ме ном инту и ци је, зар 
се не може назре ти пер спек ти ва новог чове чан ства, које би, 
можда, било госпо дар смр ти? У чове чан ству какво је данас у 
нама реа ли зи ра но, инту и ци ја је оста ла неу по тре бље на, и она 
је жртво ва на инте ли ген ци ји. Њена крај ња и нај ве ћа уло га била 
би да, обно вље на и осна же на, изву че нове лини је ево лу ци је 
које би дове ле до мак си му ма инвен ци је и сло бо де, до побе де 
над смр ћу.“114

Баш зато што није систе мат ска, Берг со но ва мисао је позив 
на ново ства ра ла штво; она одго ва ра цело ви том чове ку. Разум 
се не сна ла зи у живом живо ту, од кога се огра ђу је систе ми ма, 
вели ким и рас ко шним пала та ма у који ма нема све тло сти и 
вазду ха. Човек воље и осе ћа ња у тим пала та ма се гуши, и зато 
жели да их напу сти, што му Берг сон омо гу ћу је. Берг со нов ци 
раци о на ли сте опту жу ју за сеци ра ње леше ва, одго ва ра ју ћи на 
опту жбу раци о на ли ста да су неси сте ма тич ни.

Основ не Берг со но ве тезе о инту ци ји су: она је једи на могућ-
ност схва та ња ствар но сти зато што је ствар ност живот ни елан, 
сли чан нашем пси хич ком живо ту који је чисто каквот но дела ње, 
без ичег коли чин ског у себи; инту ици ја наста је из инстинк та 
који је, поред разу ма, глав ни еле ме нат све сно сти; она је, како 
каже Вујић, „инстинкт спо со бан да о свом објек ту рефлек ти ра“; 
због тога, вели писац Спу та не и осло бо ђе не мисли, „инту и ци ја 
је оди ста инстинк тив на спо соб ност која се може ела бо ри ра ти, 
про ши ри ти и систе ма ти са ти као сред ство сазна ња, ако она – као 
и инстинкт – није ништа дру го до ’сим па ти ја’, тј. субјек тив ни 
пси хич ки дожи вљај којим, интро спек тив но, сазна је мо себе сама 
у пси хич ком акти ви те ту; и инту и ци ја оди ста, тако про ши ре на 
и раз ра ђе на, при ме ње на рефлек тив но, екс те ри о ри зи ра на, јесте 
начин сазна ња који би ушао у срж реал но сти саме, ако је све 
око нас, као и ми сами, кре а тив на стру ја све сно сти“115 – њоме 
се све сво ди на све сну дина мич ност нашег јаства; будућ ност 
114  Исто, стр. 86
115  Исто, стр. 92 
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чове ко ва је у при ме ни инту ци је као новог гно се о ло шко-мета-
фи зич ког ору ђа за само на ди ла же ње; у том сми слу, умет ност 
као инту и тив на делат ност има вели ког зна ча ја за раз у ме ва ње 
ствар но сти.

У дру гом делу рас пра ве, Вујић се бави фило со фи јом умет-
но сти, раз ли ку ју ћи је од есте ти ке. Основ на пита ња есте ти ке 
јесу фило соф ска, али и пси хо ло шка, ако се у обзир узме пита ње 
„естет ског ужи ва ња“. С дру ге стра не, не може се твр ди ти, као 
што есте ти ча ри мисле, да је глав ни циљ умет ни ко вог ства ра ња 
„лепо“; умет ност је наро чи та људ ска делат ност, а, по Вуји ћу, 
„што су про дук ти умет ни ка емо ци о нал не при ро де и што се 
може наћи у ужи ва њу њихо вом еле ме на та из есте тич ног ужи-
ва ња пси хо ло шког субјек та – то је дру го пита ње“.116 Дру го су 
и пита ња исто ри је књи жев но сти и њеног соци јал ног ефек та.

Есте ти ка се, дакле, бави есте тич ким, а фило со фи ја умет-
но сти умет нич ким. Та врста фило со фи је се, пре све га, бави 
иску ством умет ни ка при ли ком ства ра ња и резул та ти ма тео ри је 
умет но сти. Тако ђе, бави се и пита њем гно се о ло шким – одре ђи-
ва њем умет нич ког ства ра ла штва као наро чи тим видом сазна-
ва ња све та. Упра во ту се и јавља пита ње инту и ци је.

По Вуји ћу, тео ри је вери зма и нату ра ли зма, есен ци ја ли зма 
и раци о на ли зма, сен зу а ли зма, илу зи о ни зма, „уно ше ња сво-
га ја“, тео ри је био ло шке или соци о ло шке нису кадре да нам 
обја сне фено мен умет но сти, иако од свих њих има поне што 
у том фено ме ну. Јер, „док год се иде путем пси хо ло ги стич них 
обја шња ва ња, пада ће се на иде је које су често и врло апсурд не 
и врло комич не, и деси ће се да умет ник буде и дирек тор мари-
о нет-позо ри шта, и петао који се шири испред жен ки, и нека кав 
фре го ли но-мај стор и мађи о ни чар илу зи је“.117 Умет нич ки нагон 
је, пре све га, сазнај ни нагон. О томе гово ре сами умет ни ци, али 
и озбиљ ни есте ти ча ри-фило со фи, попут Кро чеа.

Нарав но, умет нич ко сазна ње није дис кур зив но, него 
инту и тив но, при чему је у том слу ча ју инту и ци ја, каже Вујић, 

116  Исто, стр. 96
117  Исто, стр. 101



97

 Две Вуји ће ве књи ге: тра го ви духов не ево лу ци је 

„умет нич ко фик си ра ње опа жај них еле ме на та“.118 На тој осно ви 
тре ба гра ди ти нову фило со фи ју умет но сти које, као такве, још 
увек нема; јер, по Вуји ћу, „нази ва на разним име ни ма, опи си ва на 
на раз не начи не, кон ста то ва на небро је но пута до сада, умет-
нич ка инту и ци ја је оста ла про блем за фило зо фи ју, за наро чи ти 
тешки и науч ни напор фило зоф ских рефлек си ја“.119

У тре ћем делу рас пра ве, Вујић се опет бави Берг со но вим 
схва та њи ма у обла сти умет нич ког ства ра ња. Наш мисли лац 
под се ћа да је Берг со но во уче ње јед на „вера“: инту и ци о ни стич ки 
метод јесте добар под усло вом да је ствар ност она ква каквом је 
аутор Ства ра лач ке ево лу ци је опи су је. У супрот ном, кључ тај не 
је у раци о на ли стич ком при сту пу ствар но сти.

Вујић упо зо ра ва да сам Берг сон није пону дио реше ње за 
заме ну раци о нал не све сти инту и тив ном, и да има мно го при-
ме да ба на које тре ба одго во ри ти пре но што се тако нешто 
оства ри: „Узев ши у посма тра ње пози тив ну стра ну инту и ци је 
у Берг со на, објек ци је се наго ми ла ва ју и наме ћу пажљи вом и 
кри тич ком посма тра чу, и све се, нај зад, могу кон ден зо ва ти у 
јед ну садр жај ну објек ци ју: о изво ђе њу инту и тив ног напо ра. 
Јер, и под прет по став ком о сушти ни реал но сти као и о све сној 
кре а тив ној стру ји, оста је увек отво ре но пита ње о томе како се 
има раз ра ди ти, реши ти и при ме ни ти инту и ци ја.“120

У Ства ра лач кој ево лу ци ји Берг сон је наслу тио да се инту и-
тив на свест нај бо ље кори сти у обла сти умет но сти. У свом делу 
О сме ху он је умет нич ко ства ра ла штво дожи вео као про дор 
у уну тра шњост пред ме та путем сао се ћа ња. Упра во ту је тај-
на. Вујић каже: „Инту и тив ни напор чове ков је реа ли зи ран у 
акти ви те ту умет ни ка; инту и ци ја је про ји ци ра на из све сти као 
кре а ци ја умет нич ка; инту и ци ја је екс те ри о ри зи ра на у умет-
нич ким дели ма. Умет нич ко ства ра ње је оди ста ’инстинк тив но 
ства ра ње’, како се то често кон ста то ва ло. Свест инту и ци ја није 
оста ла затво ре на у чове ку; и док је свест инте ли ген ци ја ишла 
сво јим кон струк ци ја ма за објек том, дотле се и свест инту и ци ја 
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мани фе сто ва ла у умет нич ким кре а ци ја ма, поку ша ва ју ћи непре-
кид но да кроз гени је умет ни ка постиг не свој објект. Ту лежи 
зна чај инту и ци је у про бле му фило зо фи је умет но сти. […] Умет-
ник је пре ма науч ни ку човек који види пре ма сле по ро ђе ном. 
Њего ва визи ја иде она мо куда сна га оно га дру го га не може доћи; 
он је визи о нар и чудо њего во – јесте умет ност.“121

Про блем који је Берг сон поста вио – како екс те ри о ри зо-
ва ти инту и ци ју, решен је умет нич ким ства ра ла штвом. Умет-
ност је, у сво јој бити, остварена инту и ци ја. Зато је фило со фи ја 
инту и ци је фило со фи ја умет но сти. На жалост, Берг сон се није 
анга жо вао у прав цу рас кри ва ња ове дале ко се жне мисли, него 
се, попут Кан та, зау ста вио на пола пута. Берг со но ва машта ри ја 
о „ултра ин те лек ту ал но сти“ инту и ци је нео ства ри ва је – она се 
неће оства ри ти ни у будућ но сти; али, по Вуји ћу, инту и ци ја се 
реа ли зу је овде и сада, у умет нич ком делу, јер се умет ност окре-
ће инди ви ду ал ном, ка оно ме што чове ку бежи из вид ног поља, 
од чега нема прак тич не кори сти и што човек инте ли ген ци је не 
може ни да види.

Берг со ну је, каже Вујић, с пра вом заме ра но да је он више 
анти ин те лек ту а ли ста него инту и ци о ни ста, јер није успео да 
афир ма тив но при ка же све сазнај не могућ но сти инту и ци је. 
Зашто се Берг со ну то деси ло? Зато што није хтео да се ужи ви у 
потен ци ја ле умет нич ког. Пре ви дев ши ствар ну и делат ну област 
инту и ци је, која се оства ру је у умет нич кој кре а ци ји, Берг сон је 
дело ва ње инту и ци је пре нео у будућ ност.

У огле ду „Праг ма ти стич ка фило зо фи ја и савре ме на кул-
ту ра“ Вујић уоча ва да праг ма ти зам јесте бит на одли ка савре-
ме не кул ту ре на јед ној, али и осно ва за нову кул ту ру на дру гој 
стра ни. Школ ска фило со фи ја одба цу је праг ма ти зам као „увоз“ 
из Аме ри ке у Евро пу, а не уви ђа да је реч о мисли у настан ку, 
која има вели ки ства ра лач ки потен ци јал. И праг ма ти зам је 
гно се о ло шка тео ри ја, која, по Вуји ћу, зна чи сле де ће: „Та се тео-
ри ја може назва ти и ’инстру мен тал на тео ри ја исти не’, и она се 
састо ји, украт ко, у ово ме: исти на није ништа дру го него ору ђе, 
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инстру мент, којим се човек слу жи да се лак ше и прак тич ни је 
сна ђе у живо ту; ’исти ни то’ зна чи ’прак тич но’, исти на се увек 
и непре кид но ства ра као нај у год ни је и нај прак тич ни је ору ђе 
којим ће човек савла ђи ва ти свет.“122 Нарав но да је ово умно го ме 
ути ли та ри зам, јер исти на пре ста је да буде „логич ки иде ал“, а 
поста је ору ђе за госпо да ре ње све том, то јест, по Вуји ћу, „јед на 
дина мич ка тво ре ви на која је непре ста но у изград њи, а не јед на 
ста тич ка цели на која је непо мич на у сво јој ’све то сти’; [...] исти на 
је нешто што је у руци и моћи чове ко вој, а не нешто што је више 
њега, изнад ствар но сти у којој он живи, нешто што је иде ал но 
узви ше но и непри ко сно ве но, ван чове ко ве моћи, нешто чему 
човек има да се без у слов но поко ри“123. Реч је о вели ком обра ту у 
кул ту ри. Ово, по Вуји ћу, зна чи и рела ти ви за ци ју – јед на исти на 
се свр га ва, да би се усво ји ла дру га, која је кори сни ја. Тако дола-
зи мо до „рела ти ви те та“, који госпо да ри и савре ме ним науч ним 
тео ри ја ма. Про ти ву реч не исти не су, пара док сал но, под јед на ко 
тач не. Једи но мери ло исти ни то сти је број људи који одре ђе ну 
„исти ну“ кори сти као сво је ору ђе. Број је кључ за „исти ни тост“, 
јер живи мо у доба демо кра ти је и толе ран ци је.

Праг ма ти зам је, каже Вујић, тео ри ја која има за циљ да 
чове ка учи ни госпо да рем све та. Раз вој чове ко вог инте лек та 
је ево лу ти ван – са циљем да се стек не моћ. Савре ме ни иде ал 
је сила и моћ; култ разу ма је култ силе. И праг ма ти зам то тео-
риј ски засни ва. Ако се све то спо ји са нату ра ли змом и ево лу-
ци о ни змом, уз схва та ње све та као огром не маши не којом се 
може упра вља ти, јасно је да је праг ма ти зам израз духа вре ме на.

Пошто више нема апсо лут не исти не, онда су могу ћа истра-
жи ва ња у обла сти нео спи ри ту а ли зма, попут тео со фи је. Вујић 
каже: „Тео зоф ске исти не су исти не јер слу же, јер су кори сне, 
макар као слаб суро гат, пра вом рели ги о зном надах ну ћу и 
сна жном рели ги о зном живо ту лич но сти, који је тако редак 
данас.“124 Нарав но, Вујић каже да ова ква тео ри ја исти не јесте 
симп том умо ра запад не циви ли за ци је и оно га што се већ нази ва 
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„про па шћу Запа да“. Ипак, праг ма ти зам није само ути ли та ри-
зам. Он је сво је вр сни анти ин те лек ту а ли зам јер је, по Виље му 
Џеј мсу, „ради кал ни емпи ри зам“. Због тога он засту па чове ко ву 
цело ви тост у одно су на раци о на ли стич ког чове ка-раз лом ка, 
какав је у савре ме но сти. Вујић вели: „Огра ни ча ва ју ћи тако 
моћ инте лек та, сво де ћи гa на јед ну функ ци ју прак се, кори сне и 
потреб не прак се, схва та ју ћи инте лек ту ал но сазна ње као јед ну 
врсту сазна ња, а не као пуно и инте грал но ижи вља ва ње чове ка 
пре ма све ту, праг ма ти стич ка ори јен та ци ја у фило зо фи ји поста-
је у пуном сми слу речи хума ни стич ка.“125 Мртве схе ме разу ма 
не могу сазда ва ти живот. Као и Берг со но ва фило со фи ја, тако 
је и ова реак ци ја на тота ли тар ни раци о на ли зам. Вујић каже: 
„Јед но стра ност и кржља вост савре ме них схва та ња по који ма 
човек разу мом куша да кон стру и ше себи свет у коме ће има ти 
да утро ши сво је живе силе, дове ле су до неза до вољ ства модер ни 
дух и модер ну мисао; човек се осе ћа ску чен, везан, непот пун, без 
зама ха и без сна ге. Нуме ри сан, ниве ли сан, меха ни зи ран, све ден 
на број, ста ти сти ку, и на реги стра тор ски апа рат, раци о на ли сан 
до немо гућ но сти, тех ни ци зи ран до савр шен ства, жив човек се 
осе ћа у јед ном лажном све ту.“126 Руше ћи лажни свет разу ма, 
праг ма ти зам отва ра путе ве ка умет нич ком и рели ги о зном, што 
зна чи отва ра ње за могућ но сти нове кул ту ре. По Вуји ћу „као 
јед на врста нај ра ди кал ни јег емпи ри зма, као хума ни стич ка 
фило зо фи ја, као инту и ти ви зам, праг ма ти стич ко фило зо фи ра ње 
при ма у себе све савре ме не тежње мисли ла ца који ма се иде на 
јед ну обно ву духа и на нове кул тур не вред но сти“.127

Није чудо да фило со фи толи ко рас пра вља ју о Џеј мсу и 
Берг со ну – дошло је до пре ви ра ња у кул ту ри, која наго ве шта-
ва ју нове путе ве после сло ма савре ме не запад не кул ту ре.

Јер, „нешто може бити или А или nonА, вели наче ло логи ке. 
Али може бити, исто вре ме но, и јед но и дру го, вели живот“.128 А 
нова кул ту ра биће живот на кул ту ра, без схо ла стич ких схе ма. 
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Савре ме ни мисли лац је дужан да у праг ма ти зму раз лу чи оно 
разор но од оног ства ра лач ког, и да за ства ра лач ким иде.

Погла вље „У сен ци Боже Кне же ви ћа“ Вујић отпо чи ње све-
до че њем да је за њега Кне же вић наш пара диг ма тич ни мисли лац, 
онај који пре до ча ва „сву тра гич ност и сву узне се ност“ нашег 
мишље ња, због чега му се у разна вре ме на, и разним пово ди ма, 
вра ћао, јер се у Кне же ви ћу откри ва ла како спу та ност дома ће 
фило со фи је, тако и могућ ност њеног осло бо ђе ња129.

У првом огле ду, јед но став но назва ном „Божи дар Кне же вић“, 
Вујић под се ћа на мисао свог фило соф ског учи те ља: „Поно сит и 
пле ме нит човек никад не тра жи ни сре ће од суд би не, ни мило-
сти ње од људи. Он је задо во љан кад је суд би на учти ва пре ма 
њему, и кад га људи пусте да мир но иде сво јим путем.“130

Окру жен чуђе њем и под сме си ма палан ке, Кне же вић је, по 
Вуји ћу, ишао сво јим путем, са бога тим и сна жним уну тра шњим 
живо том. Њего ва спољ на био гра фи ја је само „адми ни стра тив на 
хро ни ка“. Њего ва пра ва био гра фи ја, она уну тра шња, може се 
наћи у Мисли ма које је иза себе оста вио, писа ним, каже Вујић, 
„крвљу лич но сти“: „Ход ник живо та је тесан и низак, те деца, 
мала и мато ра, лако и весе ло про ла зе кроз њега. Виши људи 
тешко се про вла че, те обич но изра зби ја ни крва ви и рања ви 
доспе ју до гро ба да се у њему одмо ре. […] Кажу да је сва ки 
сво је сре ће ковач. Само што суд ба јед ном даје и чекић и гото во 
уси ја но гво жђе, а дру ги га мора кова ти често хлад но, а често и 
голом песни цом. […] Ако нико јим путем не може те да нађе те 
пле ме ни то и лепо, а ви гле дај те чему се буда ле и пако сни људи 
сме ју; ту ћете га сигур но наћи коли ко-толи ко. […] Човек је 

129  Божи да ра Кне же ви ћа уочи ли су још пре Првог свет ског рата пре те че дру гог 
тала са модер ни зма. Дими три је Митри но вић је ана ли зи рао и Кне же ви ћев стил: „Он 
твр ди нешто, а не обра зла же сво ју тврд њу, мје сто да сво ју иде ју изла же кри тич ки, 
ана ли тич ки, он је пред ста вља има ги на ци јом, он је опи су је, он сли ка. […] Он је иде је 
које су му се сви дје ле у сво јој инте ли ген ци ји пре ка љи вао, син те ти зи рао, задо во ља вао 
сво је соп стве не умне потре бе. […] Његов систем је плод њего вог осје ћа ња иде ја, и 
отуд он и није систем чисто науч не иде о ло ги је.“ (Цит. пре ма: М. Раду ло вић, Модер
ни зам и срп ска иде а ли стич ка фило зо фи ја, стр. 47)
130  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 129
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ствар којој би се поне ки пут и бог обра до вао, а од које се често 
и ђаво засти ди.“131

Годи не 1898. Кне же вић је обја вио Ред у исто ри ји, први том 
сво јих Прин ци па исто ри је; три годи не касни је, изла зи Про
пор ци ја у исто ри ји. Из њих су касни је изву че не Мисли, које 
су Кне же ви ћа учи ни ле попу лар ним; али, њего во глав но дело, 
због сво је „суве цело ви то сти“, није било пажљи во чита но. Вујић 
каже да би неки скру пу ло зно-зло вољ ни истра жи вач, који би се 
бавио ути ца ји ма на Кне же ви ће ву мисао, могао доћи до закључ-
ка да је она сасвим „нео ри ги нал на“, и да има мно го позај ми ца 
из европ ске мисли; али, дода је он, „не тре ба забо ра ви ти да се 
раз ла га њем резул тан те у ком по нен те у меха ни ци мате ри јал не 
тач ке може пости ћи све, а да се таквим раз ла га њем у дина ми ци 
живе лич но сти испу сти из вида она лич на ком по нен та која је 
врло ира ци о нал на али нај сна жни ја и од нај у ти цај ни јег дело-
ва ња на ства ра ње живе резул тан те; она ком по нен та коју даје 
жива инди ви ду ал ност духа који пре ра ђу је и про ра ђу је иде је 
те дола зи до сво је реак ци је на свет и око ли ну, до свог схва та ња 
и свог гле ди шта и тиме испо ља ва јед ну лич ну духов ну сна гу 
која увек има вред но сти и увек један морал и јед но уве ре ње 
које је инте грал но и које ваља пошто ва ти“.132 За Кне же ви ћа су, 
сма тра Вујић, бит ни како лич ни, тако и соци јал но-кул тур ни 
аспект њего вог дела, а они су за нашу сре ди ну вео ма зна чај ни.

По Вуји ћу, Прин ци пи исто ри је Божи да ра Кне же ви ћа не 
баве се исто ри јом у ужем сми слу речи, него исто ри јом при-
ро де, чове ка и чове ко вих дела. Реч је о зако ни ма ево лу ци је 
свих поја ва, као и исто риј ским зако ни ма. Тре ба се, веро вао је 
Кне же вић, попе ти на виси ну пра прин ци па да би се сагле да-
ла цели на посто ја ња. Раз у ме ва ње јед не поја ве је раз у ме ва ње 
њене исто ри је – поста ња и раз во ја. Јер „људи, биље, живо ти ње, 
пла не те, сун ца, држа ве, рели ги је, наро ди, фило зо фи је” – све 
под ле же ево лу ци ји. Пошто је ево лу ци ја нешто што се зби ва у 
вре ме ну, вре ме је, по Кне же ви ћу, нај ви ши кри те ри јум сазна-
ња, те је и исто ри ја, као нау ка о вре ме ну, нај ви ша фило зо фи ја. 
131  Исто, стр. 131
132  Исто, стр. 135
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Ево лу ци ја тече по зако ни ма реда и про пор ци је. Циљ ево лу ци је 
је да све достиг не склад иде ал не про пор ци је, после чега про грес 
пре ста је, а почи ње раза ра ње све га посто је ћег. Може мо закљу-
чи ти да је свет ова кав какав је такав само јед ном; не може мо 
зна ти коме је и зашто он потре бан. Све је наста ло ни из чега, 
и у ништа се вра ћа, при чему је вре ме огром на књи га у којој се 
пише био гра фи ја Бога.

Вујић запа жа Кне же ви ће ву систе ма тич ност и еру ди ци ју, 
које дају мону мен тал ну сли ку: „Човек, чита ју ћи редом дело, 
при су ству је у огром ној ради о ни ци божи јој, так ту и раду огром-
них чеки ћа који кују и ства ра ју свет и про ла зи кроз све фазе 
цело куп ног раз во ја: од одва ја ња пла не та из зајед нич ке масе, 
до ства ра ња чове ка, до ства ра ња живо та дру штва; до ства ра ња 
рели ги је и нау ка и фило зо фи је, до умет но сти, до сми сла пра ве 
циви ли за ци је и кул ту ре; до иде а ла чове чан ства које тежи хар-
мо ни ји: сло бо ди духа. Човек сти че о себи појам сићу шно сти, 
мају шно сти, и као да га је неста ло, да се изгу био у све му оном 
огром ном так ту којим хуји и бру ји ток ево лу ци је све га, од хао са 
до хао са, од почет ка раз во ја до смр ти раз во ја. Исто ри ја чове ка 
и чове чан ства, на коју је човек толи ко поно сит, није ништа до 
један кра так низ моме на та.“133

За Кне же ви ћа, Бог је врхов ни иде ал, од кога рели ги ја почи-
ње, а којим фило со фи ја окон ча ва; он каже, а Вујић га наво ди: 
„Бог је оно што је вечи то и стал но, што је пре све га и после све-
га, што не зави си ни од чега, што нема потре бе ника кве, чему 
ништа не тре ба, што се само одр жа ва, и одр жа ва све оста ло, 
што је савр ше на хар мо ни ја увек и савр ше на исти на. Све може 
бити или не бити, само бог мора бити. Бог је савр шен, без гра-
ни чан, разум.”134

Иако је човек мали, про ла зан и пре ла зан, он је ипак нај леп-
ша хим на коју је свет испе вао Богу. У њему је ево лу ци ја дошла 
до само све сти, до духа. Кроз њега исти на дола зи до прав де. Он 
ства ра циви ли за ци ју, која је сво је вр сни „супер ла тив“ ево лу ци је. 
Сми сао циви ли за ци је је да све поста ви у скла ду са прав дом. 
133  Исто, стр. 139–140
134  Исто, стр. 140
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Само удру же но чове чан ство у ста њу је да сазда свет испу њен 
прав дом. По Кне же ви ћу, на кога Вујић ука зу је: „Све доса да-
шње циви ли за ци је чове ко ве биле су само, више-мање, јере си 
при ро де, њене чисто те и зако ни то сти. Пра ву и чисту рели ги ју 
може испо ве да ти само пот пун, зрео човек, само чове чан ство. 
У фор ми и фази наци о нал них држа ва и држав них једи ни ца, 
човек може испо ве да ти само јере си.”135 Савест, пле ме ни тост и 
љубав су зако ни буду ће циви ли за ци је, а поште ни рад је једи-
на моли тва Богу. За сада, само вели ки духо ви виде будућ ност.

По Кне же ви ћу, фило со фи ја је мапа ствар ног све та; што је 
дубља, она је тач ни ја. Зато се мисли лац мора тру ди ти да је што 
више оспо со би за сусрет са исти ном ствар ног све та. Он се по 
нео п ход но сти пење на виси ну да би могао да сагле да ства ри у 
њихо вим истин ским обри си ма – у цело ви то сти и пра вил но сти; 
из бли зи не се виде само пре ки ди и непра вил но сти. Упра во је то 
раз лог због кога је Кне же вић про ла зио изме ђу сво јих савре ме-
ни ка као месе чар; гле дао је са виси не апсо лут них исти на, и није, 
како каже Вујић, при ме ћи вао мало гра ђан ске „буре у чаши воде“.

Наша фило со фи ја је без вели ке исто ри је; мисли о ци су нам 
рет ки, уса мље ни, и изме ђу њих нема кон ти ну и те та, као што нема 
ни фило соф ских шко ла. Зато је њихо ва поја ва вели чан стве на, 
сма тра Вујић: „Они су сами про би ја ли свој пут и сами себи 
тра жи ли везе са фило зо фи јом Евро пе, пре ко лек ти ре, кат кад 
пре ко шко ла на запа ду. Они су се оди ста коло сал ном духов ном 
сна гом про би ја ли из масе и тра жи ли свој пут и дола зи ли до 
свог изра жа ја сами, пот пу но сами. И сва ка таква поје ди нач на 
енер ги ја духа која је успе ла про би ти се, фор ми ра ти се и изра зи ти 
се, ство ри ти сво је гле ди ште на свет, сво ју сли ку све та – сва ки 
такав дух је јед на сјај на поја ва наше кул ту ре. Без фило зоф ске 
тра ди ци је, без атмос фе ре духов не из које кли ја ју прав ци опште 
мисли, често и без тех нич ких, мате ри јал них усло ва лек ти ре, 
при мо ра ни да раз ви ју огром не енер ги је да савла да ју лек ти ру 
на дру гим јези ци ма, ова кви мисли о ци оди ста пред ста вља ју 
нео бич но јаке изво ре духа, пот пу но само свој ног, из мистич ног 

135  Исто, стр. 143
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вре ла, из дуби на јед не још при ми тив не расе.“136 Они су као жре-
ци древ них кул то ва, оба ви је ни велом тај не; они су муца ња као 
при пре ма за вели ку песму, за кул ту ру која ће доћи.

Нарав но да је Кне же вић при мао раз не ути ца је („ту има и 
ево лу ци о ни зма, на првом месту, па деи зма, и мате ри ја ли зма, 
и пла то ни зма, и кар лај ли зма, и био е во лу ци о ни зма и пси хо е-
во лу ци о ни зма и разних дру гих стру ја и живих река мисли“137, 
каже Вујић). Али, ипак, њего ва сна жна мисао је то ори ги нал но 
уоб ли чи ла. У пара диг мат ском сми слу, могло би се рећи да је он 
сво јим спи ри ту ал ним ево лу ци о ни змом код нас први нади шао 
вул гар ни мате ри ја ли зам.

Фило соф ски систе ми се могу опо вр га ва ти, али њихов морал 
оста је, јер је морал језгро погле да на свет и живот. У том сми-
слу, Кне же вић је, са сво јом иде јом оства ре ња прав де у исто ри-
ји, кадар да буде вођа ка будућ но сти и учи тељ те будућ но сти.

Зада так чове ков је, по њему, рад на оства ри ва њу хума ног 
иде а ла: прав де, јед на ко сти, љуба ви и пле ме ни то сти. Као и сви 
вели ки духо ви, и он је сво јим кон цеп ци ја ма о све ту и чове ку, 
донео све тлост да би човек, путу ју ћи кроз исто ри ју, сти гао до 
сво јих циље ва – прав де и исти не. Кне же вић је, по Вуји ћу, као 
и сви мисли о ци, био вас пи тач и вођ.

Свој оглед, писан као увод за избор из Кне же ви ће вих 
Прин ци па, и обја вљен као Закон реда 1921. годи не код Геце 
Кона, Вујић завр ша ва сећа њем на свог про фе со ра: „Про шао 
је живот у мра ку и гото во нео па жен, про шао је кроз ниски 
ход ник живо та и оти шао гро бу да се одмо ри. Про шао је кроз 
мрак да би из њега видео шта раде они који су осве тље ни. И 
из мра ка мог сећа ња, из мла дих дана, одва ја се пре да ме сли ка 
њего ве зна чај не физи о но ми је. Имао сам част бити његов уче-
ник у гим на зи ји. Сећам се и сад њего ва лица, гла ве и изра за. 
Зна чај на гла ва јед ног мисли о ца, избра зда но лице бора ма рада и 
раз ми шља ња, над чијим се ова лом диже гото во два пута дуже, 
веће и про стра ни је чело са рет ко отво ре но пла вом, више риђом, 
косом; а испод чела очи хлад ног зеле но пла вог одсја ја, очи које су 
136  Исто, стр. 146–147
137  Исто, стр. 147–148
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оди ста биле про зо ри јед не вели ке и умне душе. Има ло је нече га 
у њему цело ме од оно га што је нате ра ло Напо ле о на да каже за 
Гетеа: ’Ево чове ка!’ Живео је тако мир но и у мра ку, осве тљен и 
загре ја ван оним пла ме ном који чува душу и даје живо та души 
’мудра ца на дну њихо вих јед но ли ких часо ва’.“138

Зна чај Кне же ви ћа за Вуји ће во пои ма ње нашег само свој-
ног пута у обла сти фило со фи је је, изме ђу оста лог, у сна жном 
нагла ша ва њу уло ге чове ка у космо су, јер, како каже Дра ган 
Јере мић, „иако је Кне же ви ћев систем по свом основ ном посту-
ла ту деи стич ки, он је антро по цен три чан по томе што је чове-
ка, који је хели о цен трич ним систе мом доспео на пери фе ри ју 
васи о не, вра тио у цен тар свет ског зби ва ња, пока зу ју ћи како 
пра ви цен тар васи о не није јед на тач ка у про сто ру него један 
моме нат у вре ме ну“.139 Кне же ви ће во сва та ње исто ри је засни ва 
се, по Сло бо да ну Жуњи ћу, на уви ду да је „исто ри ја сада нај-
ви ше фило зо фи ја, јер је нау ка о вре ме ну и раз во ју, одно сно о 
поре клу и порет ку ства ри у космо су“.140 Вуји ће ва миса о на ево-
лу ци ја упра во је и текла по пута ња ма Кне же ви ће ве ево лу ци је 
од косми зма ка исто ри о со фи ји: Вујић је пошао од берг со ни зма, 
лише ног сна жни јег осе ћа ња за исто ри ју, пре ко шпен гле ров-
ског схва та ња о исто рич но сти сва ке кул ту ре, до хри шћан ско-
есха то ло шке визи је чове ка и све та. Због тога му је Кне же вић, 
погру жен у сази ра ње тај ни исто ри је, са космич ким визи ја ма 
сми сла чове ко вог пре би ва ња у вре ме ну, био сво је вр сни путо во-
ђа ка новим миса о ним кон цеп ци ја ма, наста лим после почет ног 
зано са Берг со ном.

У огле ду „Мисли о Божи да ру Кне же ви ћу (1865–1905)“, 
обја вље ном о два де се то го шњи ци смр ти нашег фило со фа у 
Срп ском књи жев ном гла сни ку, Вујић уоча ва да Кне же вић није 
био исто ри чар у уоби ча је ном сми слу речи, иако је пре во дио 
Бекла и Кар лај ла. Није истра жи вао и кри тич ки про ве ра вао 
изво ре, нити је давао син те тич ке погле да на епо хе. Иако је и 
по обра зо ва њу био исто ри чар, он је нада све фило соф. Није 

138  Исто, стр. 150 
139  Д. Јере мић, О фило зо фи ји код Срба, Плато, Београд, 1997, стр. 53
140  С. Жуњић, Исто, стр. 205
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чак ни фило соф исто ри је у уоби ча је ном зна че њу те речи – он 
је човек који је кре нуо од исто ри је космо са, захва ћен жаром 
визи о нар ства. Исто ри ја је за њега била исто ри ја све га посто-
је ћег, а не само чове ко ве циви ли за ци је. Он је, као „пле ме ни ти 
само ук“, спа дао у рет ке наше људе који мисао мора ју да доми сле 
до кра ја – то јест, да се отво ре за веч на пит ња. Занет огром ном 
гра ђом, писао је сти лом тешким, утег ну тим у ско ро мате ма тич ку 
фор му ла тив ност; пла шио се рас пли ну то сти ако се не стег не. 
Због тога Прин ци пи исто ри је нису радо чита ни, док Мисли, у 
који ма је врстан афо ри сти чар, јесу.

Као човек космич ке визи је, Кне же вић је био рели ги о зан; 
исто вре ме но, он је песи ми ста.141 Бож ја огром ност све пре ва зи ла-
зи; човек је само трун пра ши не у космо су, са свом сво јом исто-
ри јом. Рели ги о зност про же та гор чи ном – то је Кне же вић. Зато 
су њего ве Мисли, изва ђе не из вели ког дво том ни ка о наче ли ма 
исто ри је све та и чове ка, нешто што ода је „несрећ ног чове ка“.

Пре во ди лац Бекла и Кар лај ла, он се нашао под њихо вим 
ути ца јем; иако је за првог све мате ри јал на неми нов ност, а за 
дру гог у исто ри ји делу ју Бож ји аген си, вођи и херо ји, закљу-
чак изве ден из дела оба ства ра о ца је јасан – исто ри ју одре ђу је 
Бог, макар и пре ко вели ких људи. Зато је, по Вуји ћу, Кне же вић 
рас пет изме ђу неми нов но сти и лич ног Бога.

Узди жу ћи ари сто кра тич ност мисли изнад про сеч ног живо-
та у сва ко дне ви ци, Кне же вић је, каже Вујић, у пред рат но доба 
Срби је, мно ги ма био пра ви помоћ ник у оти ма њу из учма ло сти 
и учи тељ спрем но сти на бор бу са сре ди ном.

О Кне же ви ћу су, каже Вла ди мир Вујић, писа ли Јован Скер-
лић и Бра ни слав Петро ни је вић. Скер лић га је посма трао као 
поли тич ког акти ви сту, и видео у њему несрећ ног чове ка у 
141  Дра ган Јере мић уоча ва да је у Мисли ма Кне же вић сво је фило со фи ра ње више 
окре нуо рели ги о зно сти, као и уче њу о вишем чове ку. (Д. Јере мић, Исто, стр. 53–54). 
И Вуји ће ва миса о на ево лу ци ја је била сво је вр сни пут ка рели ги о зном схва та њу све-
та и чове ка, мада се мора при зна ти да Кне же вић ника да није постао хри шћан ски 
рели ги о зан: „Њего ви упе ча тљи ви ста во ви јасно пока зу ју да пре ва га пози ти ви зма у 
срп ској фило зо фи ји XIX века није уоп ште била лише на спе ку ла тив них еле ме на та, 
као што ни његов теи зам није био иде а ли стич ки, већ мате ри ја ли стич ки и пан те и-
стич ки“, каже Сло бо дан Жуњић. (С. Жуњић, Исто, стр. 207)
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зао ста лој сре ди ни, при чему му је сме та ла Кне же ви ће ва искре на 
рели ги о зност, коју је поку шао да раци о на ли стич ки реду ку је. 
Петро ни је вић га је сма трао неси сте ма тич ним мисли о цем, што је, 
из пер спек ти ве јед ног мета фи зи ча ра, грех који се тешко пра шта. 
Вулић га је сма трао исто ри ча рем, што овај у сушти ни није био.

Тре ћи оглед посве ћен Кне же ви ћу у Спу та ној и осло бо ђе
ној мисли, Вујић је насло вио као „Лик Божи да ра Кне же ви ћа“. 
Основ ни став Кне же ви ћев био је визи о нар ски (нарав но, не у 
сми слу окул ти зма); он је твр дио да се „хар мо ни ја све та слу ша 
очи ма“. Као што је Бето вен свет „гле дао уши ма“ (Вујић), тако 
га је Кне же вић „слу шао очи ма“, и у њему сагле да вао меру и 
хар мо ни ју испод крва вих суко ба и хао са са који ма се сваг да 
сре ће мо. Кне же вић је, по Вуји ћу, „та љубав за широ ком, сло-
бод ном, обим ном, дале ком пер спек ти вом слич на Њего шу (’Ко 
на бре гу и ако малу сто ји, више види но онај под бре гом’), тај 
орлов ски поглед коме је увек мала виси на са које сагле да ва што 
више живо та, слич на гле да њу динар ских гор шта ка, слич на 
изве сној духов ној потре би наше расне мисли“.142 Још јед на је 
слич ност Кне же ви ћа и Њего ша – рели ги о зност, о којој Вујић 
каже: „Кне же вић је дубо ко рели ги о зан, као и Његош, рели ги о-
зан на један инти ман, све чан, поет ски начин, једи ни, уоста лом, 
на који се ваи сти ну рели ги о зан може бити. Све може бити, а 
не мора бити, али Бог мора бити. Визи о нар ство ове врсте, пер-
спек тив ност ова квих раз ме ра горо ста сних, носи собом рели ги ју 
која зна чи осе ћа ње, непо сред но, живот но и сил но, Бога сву да 
и у сви ма ства ри ма.“143

Из те пер спек ти ве свет је за њега, по Вуји ћу, „огром на 
јед на фатал ност у коју је ужле бље на јед на сићу шност, човек 
са сво јом исто ри јом“.144 Песи ми зам се Кне же ви ћев рађа из те 
несра змер но сти. Али, као човек наше расе, Кне же вић у без мер ју 
сагле да ва прав ду која не држи само земљу и гра до ве, него и сав 
космос, и она је мала искра вели ког Божи јег пла ме на. Иако је 
њего ва мисао стре ми ла ари сто кра тич но сти, он је увек осе ћао 

142  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 162
143  Исто.
144  Исто, стр. 163
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љубав за свог бра та – чове ка, и у томе је било њего во пле ме ни то 
двој ство. Зато је, тако искре но посве ћен тра га њу за сми слом, 
могао да каже да је „све пепео осим исти не“145.

Кне же вић је Вуји ћу сва ка ко импо но вао и због одби ја ња да 
саму фило зо фи ју апсо лу ти зу је: „Фило зо фи ја, за ово га мисли о ца, 
не посе ду је непри ко сно ве ност и непо гре шност; систе ме њене 
он срав њу је са про па дљи вим пала та ма из чијег ће се мате ри а ла 
диза ти нове згра де. Рели ги ја је над моћ на и над фило зо фи јом 
и над нау ком, као искон ска и при мар на сила људ ско га духа“, 
каже Ксе ни ја Ата на си је вић.146

После погла в ља о Божи да ру Кне же ви ћу, дола зи „Спу та на 
мисао“, коју Вујић почи ње кон ста та ци јом да је мисао око ва на 
„увек док је веза на за туђу и њој пот пу но под ло жна; тако је наша 
мисао дава ла изглед лажног уоб ли че ња и ишла чисто раци о на-
ли стич ким напо ри ма, про тив сво је суд би не и сво је сушти не“147.

Поглавље почи ње обра чу ном са Бра ни сла вом Петро ни је-
ви ћем и њего вим поку ша јем засни ва ња нове гео ме три је која, 
насу прот кла сич ној гео ме три ји са њеном иде јом о бес крај ној 
дељи во сти про сто ра, кре ће од иде је дис крет ног про сто ра и 
неде љи во сти тача ка у њему. Тиме наша фило со фи ја скре ће 
у нај су вљу, бежи вот ну схо ла стич ку област, у којој се, поред 
Петро ни је ви ћа, поја вљу ју и њего ви след бе ни ци, попут Нико ле 
Попо ви ћа и Ксе ни је Ата на си је вић. Реци мо, Ксе ни ја Атан си је-
вић је у свом док то ра ту ела бо ри ра ла уче ње Ђор да на Бру на о 
нај ма њем, про гла ша ва ју ћи га Петро ни је ви ће вим пре те чом.

Вујић каже да се неће бави ти подроб ном ана ли зом њихо вих 
мета фи зич ких кон струк ци ја, него да ће поста ви ти кон крет на 
пита ња – ода кле та нео с хо ла стич ка про бле ма ти ка, да ли је она 
исто риј ски и дру штве но нео п ход на, коли ко је у кон ти ну и те ту 
са неком прет ход ном мишљу, има ли везе са савре ме но шћу, са 
европ ском фило со фи јом, какве су јој прак тич не после ди це – 
реци мо, у обла сти мате ма ти ке.

145  Исто, стр. 164
146  К. Ата на си је вић, Срп ски мисли о ци, стр. 54
147  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 165
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Пошто је наша фило со фи ја без кон ти ну и те та, очи то је да 
је Петро ни је вић сво је иде је позај мио, и то од Лајб ни цо ве мона-
до ло ги је. Тако су Петро ни је вић и уче ни ци његови, у земљи 
у којој нема фило соф ске тра ди ци је, одмах поче ли да се баве 
суп ти ли ним про бле ми ма немач ке мета фи зи ке 17. века. То је 
схо ла сти ка, слич на сред њо ве ков ној, кон цил ској. Фило со фи ја 
може одго во ри ти на сасвим при род не потре бе људ ског духа, 
али Петро ни је ви ће ва мисао не одго ва ра на те потре бе, а ништа 
не кори сти ни мате ма ти ци. Вујић је одлу чан: „Хипо те за дис-
кре ту ма, вештач ком дија лек ти ком пот кре пље на, не слу жи ни 
прак тич ком мате ма ти ча ру, ни фило зо фу живо та, ни чове ку 
у живо ту, нити каквој било прак тич кој, било морал ној, било 
умет нич кој свр си. Она слу жи јед ном мета фи зич ком систе му, 
коме је она, може бити, један од укра са и нео п ход но потреб них 
састо ја ка архи тек то ни ке; за живот она нема ника квог зна ча ја.“148 
Ова ква Вуји ће ва пози ци ја је уте ме ље на на крај њем праг ма ти зму 
џеј мсов ског типа – исти на може бити, и јесте, само оно од чега 
живот има кори сти. Сва ко апстракт но мишље ње је промашај, 
и никуд не води.

Фило со фи ја не сме оста ти у кули од сло но ва че; она тре ба 
да заро ни у живот, и да у њему нађе себе; не сме бити мета фи-
зич ки „спорт“. Петро ни је ви ће ва мисао није акту ел на ни кад се 
сагле да из европ ске пер спек ти ве, у којој тако ђе бива напу ште на 
мета фи зич ка област зарад поста вља ња суштин ских пита ња, 
где је „терен бор бе про блем живо та и чове ка твор ца у живо ту, 
про блем раз ви ја ња инту и тив них сна га чове ко ва духа, про блем 
сна ге живо та и ства ра лач ке сна ге чове ко вог духа, про блем сло-
бод не воље и акци је духа за све већу сло бо ду и ства ра ње“149. 
Таква фило со фи ја води само даљем оту ђи ва њу од фило со фи је, 
њеној депо пу ла ри за ци ји.

Када је Ксе ни ја Ата на си је вић одго во ри ла на Вуји ћев чла-
нак обја вљен у Срп ском књи жев ном гла сни ку, сма тра ју ћи да он 
пони жа ва фило со фи ју сво јим ста вом, Вујић је напи сао одго вор 
„О ’досто јан ству’ фило со фи је и ’уни жа ва њу’ фило со фи је“, у 
148  Исто, стр. 172
149  Исто, стр. 174
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коме је под се тио на наив не при че бео град ске чар ши је о мла дом 
зане се ња ку Бра ни Петро ни је ви ћу, који је за мало гра ђа не био 
нека кав, од све та одво је ни, маг и спи ри ти ста. Иако се човек 
с бла гом иро ни јом може одно си ти пре ма тој заблу ди, ипак у 
њој има и зрн це исти не, јер „мај сто ри мета фи зи ке све ли су 
се за оби чан свет на чуд не фигу ре, кат ка да и сме шне, пома ло 
тајан стве не, али увек пот пу но одво је не од ствар ног тла живо га 
живо та“‘.150

Но, нису само обич ни људи уста ја ли про тив мета фи зи ке; то 
су чини ли и вели ки мисли о ци, који су одби ја ли да фило со фи ју и 
мета фи зи ку изјед на че, вра ћа ју ћи се живот ним изво ри ма. Такви 
су били Про та го ра, Хјум, Кант, Џејмс. Дакле, про сто на род ни 
пре зир пре ма мета фи зи ци није једи ни став; по Вуји ћу, кроз 
исто ри ју људ ске мисли води се „бор ба про тив раци о на ли стич-
ких испре да ња систе ма, бор ба за веће људ ско и чове чан ско 
ижи вља ва ње насу прот мртвом схе ма ти са њу. […] Није, дакле, 
здрав разум уса мљен у свом одба ци ва њу оне мета фи зи ке која 
је изра же на инте лек ту а ли змом; није ’досто јан ство фило зо фи је’ 
у лицу раци о на ли стич ке мета фи зи ке ’уни же но’ само ’обич ним’ 
и ’нижим’ људи ма, него оно, кроз целу исто ри ју људ ско га рода, 
трпи оправ да не напа де сме лих и гени јал них духо ва.“151

Иако мета фи зи ча ри чак и при зна ју да су њихо ви про тив-
ни ци можда у пра ву кад хоће да се вра те живо ту, тај повра так, 
по њима, ипак није фило со фи ја. Вујић хипер бо ли ше: „Није 
довољ но да јед на фило зо фи ја буде инти ман израз спон та ног 
живо та душе и духа; није довољ но да јед но гле ди ште на свет 
буде покре тач пле ме ни тих и добрих дела љуба ви; није довољ но 
да јед на сли ка све та буде пуна лепо те и израз живот но лепо-
га: све то није довољ но, јер све то ’није фило зо фи ја’, јер све то 
’уни жа ва’ фило зо фи ју, јер све то није пра ва ’досто јан стве на’ 
фило зо фи ја. Није фило зо фи ја зато што није ’по пра ви ли ма’ 
раци о на ли стич ке дија лек ти ке; није фило зо фи ја зато што није 
мета фи зи ка и што није пошла од уве ре ња у апсо лут ну све-
моћ разу ма и пој мов не систе ма ти ке; није фило зо фи ја јер није 
150  Исто, стр. 177
151  Исто, стр. 178–179
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инте лек ту а ли стич ки ори јен ти ра на; није фило зо фи ја – јер је 
хума ни зам.“152

По мета фи зи ча ри ма, једи но раци о на ли зам не уни жа ва 
фило со фи ју; али, то је мисао „усе де ли ца“, каже Вујић. За крај 
свог тек ста, Вујић се пози ва на роман Дими три ја Мере шков-
ског о Лео нар ду да Вин чи ју, из циклу са Вас крс бого ва, у коме 
Лео нар до сво јим кон крет ним, на иску ству засно ва ним уви ди ма, 
пора зи у рас пра ви схо ла сти ча ре при ли ком јед ног инте лек ту-
ал ног дво бо ја на дво ру тира ни на Лудо ви ка Мора. Пра ва мисао 
је хума ни стич ка, а не схо ла стич ка.153

У члан ку „Иде ал нау ке“ Вујић се бави фено ме но ло шком 
тео ри јом Миха и ла Петро ви ћа Ала са, коју је он раз ра ђи вао од 
1896. до 1921. (при чему му је, у јед ном пери о ду, и Вујић био 
сарад ник). Иако је ова тео ри ја умно го ме недо ступ на они ма 
који не позна ју мате ма ти ку, ипак се њене основ не црте, као 
живот ног дела нашег науч ни ка, могу при ка за ти широј публи ци.

Живот је бес крај но разно вр стан, али за чове ка није довољ-
но да буде само посма трач поја ва. Ради лак ше ори јен та ци је, он 
мора да поја ве упро сти и раз вр ста по неком наче лу. По Вуји-
ћу, упро сти ти зна чи учи ни ти мате ма тич ки мер љи вим, што је 
глав ни зада так нау ке. Ово наси ље над сло же но шћу све та је и 
нај ве ћа пред ност и нај ве ћа мана нау ке, која има за циљ могућ-
ност пред ви ђа ња поја ва, и самим тим – госпо да ре ње над њима. 
Оно што се изгу би у инди ви ду ал ном, доби ја се у обла сти прак се. 
Вујић каже: „Поја ва је ’разу мљи ва’ и ’обја шње на’ када је кван-
ти фи ко ва на: зна чи, кад је све де на на одно се вели чи на који ма 
се мате ма тич ки може опе ри са ти. Сли ка све та је за нау ку један 
упро шћен и кван ти фи ко ван уни вер зум који има да ради као 

152  Исто, стр. 180
153  Сло бо дан Жуњић запа жа да је Вујић про зрео аргу мен та ци ју сво јих раци о на-
ли стич ких опо не на та о „нена уч но сти“ нових фило соф ских мето да као нешто што 
почи ва „на уве ре њу да је разум једи но и искљу чи во сред ство људ ског сазна ња, да је 
цео свет устро јен по ’схе ма ма логи ке’, и да се ’систе ми пој мо ва и поја ве у живо ту и 
иску ству покла па ју без остат ка’“; Вуји ће во окре та ње праг ма ти зму сто га није „деге не-
ра ци ја кул ту ре и фило зо фи је у пот пу ном рела ти ви зму, већ хума ни стич ко поста вља ње 
инте лек та у функ ци ју прак се и шире ње сазна ња и на инту и тив не и рели ги о зне сна ге 
духа.“ (С. Жуњић, Исто ри ја срп ске фило зо фи је, стр. 274)
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маши на, као меха ни зам чији ће упра вљач, госпо дар и екс пло-
а та тор бити човек.“154

Науч ни ци сма тра ју да био ло шки, пси хич ки и соци јал ни 
про це си науч ној обра ди само при вре ме но изми чу, али ће у 
будућ но сти и те поја ве поста ти мер љи ве, и поста ће део „егзакт-
них нау ка“.

И тео ри је се мора ју све сти на што мањи број, да би ствар-
ност била под ло жни ја кван ти фи ка ци ји и мани пу ла ци ји. Зато 
је глав но пита ње нау ке – како засно ва ти јед ну тео ри ју која ће 
обу хва ти ти пот пу но раз ли чи те гру пе поја ва. То је, по Вуји ћу, 
тешко: пре ла зак из обла сти физи ке у област био ло ги је и пси-
хо ло ги је зарад ства ра ња једин стве не тео ри је зах те ва „сме ле 
мета фи зич ке прет по став ке“, које нису засно ва не на мате ма-
тич кој кван ти фи ка ци ји. Вујић нагла ша ва: „Иде ал нау ке био би 
оства рен у јед ној општој мета фи зич кој тео ри ји поја ва која не 
би ниу ко ли ко зави си ла од садр жај не при ро де поја ва, и која не 
би била при ну ђе на да гра ди прет по став ке мета фи зич ке при-
ро де. Та општа тео ри ја поја ва била би савр ше но инди фе рент на 
пре ма кон крет ним ква ли та тив ним одли ка ма поја ва са који ма 
има посла. За њу би било ире ле вант но пита ње о ква ли те ти ма, и 
она би, дослед но иде а лу науч ног сазна ња, пред ста вља ла метод 
пра ве и чисте кван ти фи ка ци је поја ва.“155 Тиме би се могла избе-
ћи и про мен љи вост тео ри ја, која је вео ма при сут на у нау ци.

Миха и ло Петро вић је такву општу тео ри ју дао кроз сво ју 
мате ма тич ку фено ме но ло ги ју. Вујић опи су је начин дола же ња 
до те тео ри је: „Њему је пала у очи јед на зани мљи ва чиње ни ца, 
запа жа на и пре њега, да мно ге поја ве у при ро ди, иако међу собом 
пот пу но раз ли чи те по сво јој кон крет ној при ро ди, пока зу ју 
изве сне ана ло ги је. Две поја ве, пот пу но дис па рат не, по сво јој 
садр жај ној, мате ри јал ној стра ни пока зу ју, често, исти општи ток 
и ход, исту карак те ри стич ну општу фор му свог бива ња, исти 
меха ни зам који одре ђу је ток поја ве и карак те ри ше њен интим-
ни и упро шће ни ход и њено бива ње. […] Са дру ге стра не, и у 
обич ном живо ту и у обич ном гово ру, врло су честе ана ло ги је 
154  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 187
155  Исто, стр. 190 –191
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изме ђу врло дис па рат них поја ва изра же не мета фо рич ким упо-
ре ђе њи ма. Врло често, какво душев но ста ње, какав исто риј ски 
про цес, каква дру штве на поја ва, бива ју ока рак те ри са не каквим 
згод ним упо ре ђе њем са врло про стим меха ни зми ма или врло 
про стим про це си ма у при ро ди. Таквим јед ним упо ре ђе њем, 
сло же на поја ва поста не јасна, про ста и рељеф но озна че на, и 
човек као да је, одјед ном, видео осве тље ну у њеним дуби на ма 
и схва тио наје дан пут њен интим ни меха ни зам.“156

Из тога је Алас изву као закљу чак који Вујић ова ко изла же: 
„Ако две дис па рат не поја ве, дис па рат не по сво јој кон крет ној 
при ро ди, пока зу ју исти општи ток и ход, онда зна чи да изве-
сне карак те ри стич не поје ди но сти јед не и дру ге поја ве игра ју 
исто вет не уло ге у општем меха ни зму поја ва, дру гим речи ма: 
одно си поје ди них дело ва поја ва су иден тич ни. Како нау ка хва та 
на поја ва ма оне њихо ве карак те ри стич не поје ди но сти, дело ве 
и уло ге који се кван ти та тив но могу изра зи ти, а то зна чи мате-
ма тич ки изра зи ти, то се могу поста ви ти опште мате ма тич ке 
схе ме, зако ни у обли ку јед на чи на, које ће обу хва ти ти под свој 
општи облик чита ве гру пе поја ва, раз ли чи те по сво јој мате-
ри јал ној оде ћи. Та чиње ни ца је слич на оној да иде а ли зо ва ни 
гео ме триј ски обли ци, као општи типо ви, могу да се одно се на 
врло разно вр сне и кон крет но врло раз ли чи те објек те. Такве 
опште мате ма тич ке схе ме не зави се ни нај ма ње од мате ри јал не 
при ро де поја ве са којом се има посла: оне су стал ни обли ци, 
типо ви општих меха ни за ма поја ва, под које се могу све сти врло 
раз ли чи те поја ве, биле оне из обла сти мате ри јал них про ме на 
и бива ња, биле из обла сти био ло шке, пси хо ло шке, соци јал не и 
др. Изна ћи такве опште фор ме, изра же не мате ма тич ки, зна чи 
ство ри ти систем јед не опште меха ни ке поја ва која обу хва та сву 
шаре ну разно вр сност про ме на у све ту, зна чи изгра ди ти један 
систем фено ме но ло ги је који пред ста вља типич не опште меха ни-
зме поја ва, ма какве оне биле по сво јој кон крет ној при ро ди.“157

Петро вић је успео да за сво ју тео ри ју нађе дока зе у свим 
обла сти ма, од бак те ри о ло ги је, пре ко хеми за ма, бота ни ке, 
156  Исто, стр. 192
157  Исто, стр. 193–194
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меха ни за ма воље и поја ва у дру штву.158 За њега није бит но 
којом се обла шћу бави – уочив ши меха ни зме и ана ло ги је, он 
је могао при сту пи ти кван ти фи ка тор ској делат но сти, која је 
иде ал нау ке.

У сво јој тео ри ји, Петро вић је надах нут и досле дан. Али, 
Вујић каже да то није једи ни начин гле да ња на ства ри: посто ји 
инту и ци ја, тако при сут на код умет ни ка, која је Гетеа наве ла 
да ство ри сво ју тео ри ју боја, супрот ну Њут но вој; посто ји и 
рели ги о зно-морал но гле да ње на ствар ност, у коме, каже Вујић, 
„глав ну уло гу игра однос једин ке као све сног морал ног бића 
пре ма јед ној широј, уни вер зал ној све сти, пре ма јед ном широ-
ком панп си хи зму, иза тка ном од чисте љуба ви и сами ло сти“.159 
Раз ли чи ти су типо ви реак ци ја на свет који нас окру жу је, па се 
није дан од тих типо ва реак ци је не сме апсо лу ти зо ва ти.

Ипак, Петро ви ће во дело је врху нац раз во ја раци о на ли зма 
и науч ног погле да на свет – јед на довр ше на, син те тич ка тео-
ри ја, која пре ма шу је све дру ге. Због тога је она извр сна, али и 
сасвим јед но стра на, што је осо би на тео ри ја које су биле дела 
нека да шњих гени ја. Јер, како запа жа Вујић, „после све га, чове ку 
је суђе но да јед но стра но реа ги ра на свет и живот; у иза бра ном 
ста ву, ма коли ко он био јед но стран, ваља уме ти ићи до кра ја, до 
вели чи не, до нај са вр ше ни јег могу ћег напо ра“160. Дело Миха и ла 
Петро ви ћа је сто га наш огро ман допри нос свет ској кул ту ри. 
Такви су допри но си рет ки.

У погла вљу „Лик Кихо та“ Вујић иде Уна му но вим тра гом; 
каже да му се зане се њак од Ла Ман че ука зао као лик бут нов ни ка 
про тив око ва раци о на ли зма, који је Уна му на навео да га пред-
ста ви као сакрал ни лик вите за духа. Да би се човек осло бо дио, 

158  Реци мо, посто ји поја ва сла бље ња са шире њем – тала си цуна ми ја су све сла би-
ји што су даљи од места настан ка, све тлост се сма њу је што је даље од изво ра, а моћ 
осва ја ча опа да што дубље зала зе у огром ну тери то ри ју про тив ни ка. Месе че ве мене, 
пли ма и осе ка, жен ски мен стру ал ни циклус засни ва ју се на пери о дич ним про ме на ма 
иза зва ним неким пери о дич ним узро ком. (Виде ти више о овој тео ри ји у књи зи: М. 
П. Алас, Мате ма тич ка фено ме но ло ги ја, Сабра на дела Миха и ла Петро ви ћа Ала са, 
књи га 6, Завод за уџбенике, Бео град, 1998.)
159  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 198
160  Исто, стр. 199 
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мора да буде спре ман на под смех око ли не које га не при хва та 
и не раз у ме, твр ди Вујић.161

У огле ду „Зна чај кихо ти зма (Пси хо ло шко-књи жев на и 
кул тур но-исто риј ска расма тра ња)“ Вла ди мир Вујић пола зи 
од акси о ма да је Дон Кихот гени јал на књи га чија је садр жи на 
„исто ри ја јед ног оду ше вље ња“. Није толи ко бит но ни шта је сам 
Сер ван тес наме ра вао кад је књи гу писао: она га пре ва зи ла зи; 
под смех Дон Кихо ту као буда ли про стач ки је, јер Сер ван те сов 
роман пре ва зи ла зи гра ни це књи жев не тео ри је. У том сми слу, 
Вујић се пози ва на Уна му на, који каже: „Шта ме се тиче оно 
што је Сер ван тес хтео или није хтео да ста ви у Кихо та и шта 
је ствар но у њ ста вио? Оно што ја откри вам у њему је оно што 
је живо у њему, ста вио то или не ста вио то у њега Сер ван тес, 
оно што ја ста вљам у њега, што ја ста вљам одо зго и изнад или 
испод њега, оно што ми ста вља мо сви у њега.”162 Уна му но, „сав 
ватра и сав пла мен“ је писао Живот Дон Кихо та и Сан ча да би 
ство рио шпан ску вер зи ју хри шћан ства и фило со фи је, „кихо-
ти зам“. Вујић каже: „У наше доба, у коме су, по речи ма Хисма-
на, и наши гре си сит но лопов ски, у коме је неста ло вели ких 
стра сти, какав узви шен при мер даје Дон Кихот!“163 У нашој 
књи жев но сти, сма тра Вујић, Лаза Костић, вели ки роман ти чар, 
још увек несхва ћен, дао је свој поглед на кихо ти зам као на наду 
у без на ђу у коме живи сав његов народ, кад на њего вим скуп-
шти на ма „ветре ња ча мно го зве чи“, и у тре ну ци ма кад чул ност 

161  Руска науч ни ца Ека та ри на Јере ми на у свом огле ду „’Кихо ти зам’ у ства ра ла штву 
Миге ла де Уна му на и Фјо до ра Досто јев ског“ ука зу је на дубин ску срод ност изме ђу 
лика Дон Кихо та у Сер ван те со вом рома ну она ко како га тума чи Уна му но и лика кне за 
Мишки на у Досто јев ско вом Иди о ту: „Ства ра ју ћи лик кне за Мишки на, Досто јев ски 
се осла ња упра во на лик Дон Кихо та, као на земаљ ски иде ал висо ко мо рал ног чове ка, 
и на недо сти жни иде ал лепо те и добро те, морал ни темељ све та – Ису са Хри ста. У 
рад ној вер зи ји рома на Лав Мишкин је назван ’кнез Хри стос’. Исто то поре ђе ње пада 
на памет и шпан ском писцу, који Дон Кихо та зове шпан ским Хри стом.“ (Ерёмина Е. 
А. „’Кихо тизм’ в твор че стве Мигеля де Уна му но и Фёдора Досто ев ско го// Гума ни
тарные научные иссле до ва ния. 2014. № 3, http://human.sna u ka.ru/2014/03/6125, 
при сту пље но 12. 11. 2015.)
162  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 204
163  Исто, стр. 205  
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побе ђу је разум. Лик Дон Кихо та се Кости ћу, каже Вујић, јавља 
„у момен ти ма који озна ча ва ју про ма ше не свр хе, пре ва ре не наде, 
про шле опсе не, уза луд не напо ре, немо гу ће сно ве“,164 да би га, 
у послед њој стро фи, поте гао као оруж је про тив оних који су 
изда ли сво је иде а ле: „Ал’ кад видим паме та ре,/ где с’ кла ња ју 
шупљој сили;/ кад јуна ке видим ста ре/ где их скоц ка наслад 
гњи ли,/ те сад оно пале, жаре,/ чем’ су били бор ци чили;/ да 
желу цу није смет ње мач отпа шу са бедри не;/ – такве сли ке нису 
вред не буда ли не Сaвeдрине.”165

По Вуји ћу, Костић је пору чио: „Кад се мач отпа ше са беда ра 
и све одба ци што је у живо ту чове ко ву духов ни вођ и путо каз 
кроз сла бо сти и сра мо те чове чан ског живо тињ ства, – то није 
вред но сјај ног бор ца за сан и пое зи ју, узви ше ног Кихо та, оно га 
који је, упр кос свом про ла зу кроз комич но, сам увек озби љан и 
без шале на усна ма, остао веран муче ник за иде ал ни ји живот 
и веран заточ ник лепо га сна.“166

Уна му но је, нарав но, имао ширу и уни вер зал ни ју визи ју 
вите за тужног лика; његов витез је засно ван на дубо кој тра-
ге ди ји људ ске комич но сти. Стра сти, стра да ња и смрт вите за 
Кихо та за Уна му на су сли ке душе шпан ског наро да. Дон Кихот 
је борац про тив духа сци јен ти стич ког, прко сан и поно сан – он 
доби ја бесмрт ност зато што је ка узви ше ном кре нуо комич ним 
путем. У њему се вера бори про тив нау ке: „Кихо ти зам је за Уна-
му на у ства ри став духов ни про тив раци о на ли стич ке, осред ње, 

164  Исто, стр. 206
165  Исто
166  Није само Вујић узео Дон Кихо та као основ ну фигу ру сво је кул тур не иде о ло-
ги је. На том путу био је и Љубо мир Мицић, осни вач зени ти зма: „Вите шки иде а ли 
Бар ба ро ге ни ја за бал ка ни за ци јом Евро пе нали ку ју Дон Кихо то вим. [...] Мици ћев 
Бар ба ро ге ни је-Бал ка нац раз ми шља на вите шки, ста ро вре мен ски, дон ки хо тов ски 
начин о све ту око себе, о бал кан ској кул ту ри која може да мења европ ску, што нали-
ку је Дон Кихо то вој бор би про тив ветре ња ча, иако су му мери ла њего вог вре ме на 
(овде пре све га Мици ће вог вре ме на три де се тих годи на у Кра ље ви ни Југо сла ви ји) 
нису пру жа ла подр шку, него су га изло жи ли ветро ме ти ни под сме ха и осу де.“ (Ј. 
Лазић, „Кул тур ни обра зац на мар ги ни: бар ба ро ге ни је Љубо ми ра Мици ћа и књи жев-
не поле ми ка њего вог вре ме на“, Срп ски кул тур ни обра зац у све тлу срп ске књи жев не 
кри ти ке, Институт за књижевност и уметности, Бео град, 2015, стр. 229)
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неду хов не, без вер не Евро пе. У том без вер ју, у том сле пом 
ода ва њу разу му, и само разу му, резо ни ма, и само резо ни ма, у 
том неду хов ном живо ту за трбух, у том стра шном аго нич ком 
трза њу јед не циви ли за ци је на захо ду, Уна му но види тра ги ко-
ме ди ју Евро пе.“167

Рене сан са, про те стан ти зам и рево лу ци ја уда љи ли су Евро пу 
од Хри ста. Дру га поло ви на 19. века, доба вул гар ног мате ри ја-
ли зма, доне ла је инкви зи ци ју нау ке, која се изру гу је сва ком 
ко одби ја да при зна сци јен ти стич ку орто док си ју. Као дубо ко 
рели ги о зан човек, Уна му но се бори про тив сци јен ти зма, сма-
тра ју ћи га изво ром све изве шта че но сти и лажно сти савре ме не 
Евро пе. Таква бор ба иза зи ва под смех, па је Уна му но ода брао 
Дон Кихо та као учи те ља путо ва ња кроз под смех до бесмр ћа.

Уна му ну је, каже Вујић, отаџ би на „земља све те Тере зе, 
Игња ци ја Лојо ле, земља која је била на челу про ти вре фор ми-
стич ког покре та, земља вере и крста, пра ва земља като ли ци зма 
пра вог и живог, и мисти ци зма рели ги о зног, Шпа ни ја земља без 
систе мат ске фило зо фи је али са пуно мудро сти, земља вели ког 
Кал де ро на који је рекао да је живот сан, ’земља сно ва који се 
оства ру ју, буле вар Евро пе, жижа вите шке вере’, по речи ма 
јед но га пое те.“168 Шпа ни ја је сва у Дон Кихо ту – она се бори 
про тив савре ме не Евро пе, без обзи ра на свa изру ги ва ња, да 
би пока за ла да је вера у бесмрт ност у чове ку још увек жива. 
Она носи пору ге, али не оду ста је. Дон Кихот је „деспе ра до“, 
очај ник који не оча ја ва; јер се из оча ја рађа апсурд на нада са 
којом се могу пои сто ве ти ти сви савре ме ни Дон Кихо ти, уста-
ли про тив инкви зи ци је нау ке, а за три јумф новог, стра стве ног 
Сред њег века.

По Вуји ћу, „кихо ти зам Уна му нов, дакле, јесте пра вац духов-
ни који иде непо сред но у бор бу про тив савре ме не циви ли за-
ци је она кве каква је данас у Евро пи и каква се при ка зу је уму и 
очи ма толи ких сил них и вели ких духо ва у Евро пи: као епо ха 
зла, про тив кога се ваља бори ти.“169 Обно ва вите штва – то је 

167  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 208
168  Исто, стр. 210
169  Исто, стр. 211
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нада Сер ван те со вог деспе ра да; обно ва вере и њена побе да над 
сци јен ти змом – то је нада Уна му но ва.

Вујић исти че да Уна му но ва сли ка Дон Кихо та као оли че ња 
Шпа ни је није једи на; он може бити још уни вер зал ни ји: „А ја 
ста вљам у њега оли че ње бор бе про тив непо кре тљи во сти исто-
ри је, бор бе за немо гућ обрт исто риј ског тока. И још: духов ну 
вели ку уло гу и миси ју свих оних који се боре, у одре ђе ним 
фаза ма кул ту ре, про тив ста тич но сти, про тив меха ни зи ра ња, 
про тив смр ти јед ном речи. Видим у том сим бо лу веч ну и непро-
ла зну уло гу бор бе духа про тив смр ти и усмр ћи ва ња духов не 
вред но сти…“170

Вујић каже, у скла ду са Шпен гле ро вом визи јом, да је исто-
ри ја таква да кул ту ру, као пери од цве та ју ће сло же но сти (израз 
Кон стан ти на Леон тје ва) увек сме њу је умор на, под ра жа ва лач ка, 
нества ра лач ка циви ли за ци ја. У таквим пери о ди ма, пери о ди ма 
немо ћи и куња ња, јавља ју се Дон Кихо ти да буду миси о на ри 
који све до че живо том про тив смр ти, макар да је њихо ва миси ја 
нео ствар љи ва. У тре ну ци ма кад се масе пре тва ра ју у меха ни зме 
који ма се мани пу ли ше, при су ство све до ка про бо ја кроз смрт 
више је него бит но. У том сми слу, „деспе ра до си“ бива ју хри-
сто ли ки. Гла со ви подиг ну ти у пусти њи, они спа ја ју про шлост 
са будућ но шћу, све до че ћи да исто ри ја није завр ше на.

Међу тим, Вујић се пита шта може бити кихо ти зам у јед-
ној сре ди ни чији је кул тур ни раз вој био пре ки нут тур ским 
роп ством. Живе ло се и уми ра ло херој ски, да би се иза шло из 
роп ства; народ је кул тур но још нео ства рен, и сад тре ба да бира 
путе ве само о ства ре ња. Којим путем ићи ако је Евро па у фази 
циви ли за циј ског опа да ња? Какав кихо ти зам је у нас могућ и 
да ли је уоп ште потре бан?

Тра ге ди ја југо сло вен ске кул ту ре је у томе што је она поче ла 
да се сазда је у доба циви ли за циј ске дека ден ци је европ ског кул-
тур ног про сто ра, када три јум фу ју раци о на ли зам и сци јен ти зам. 
Иде ја која је пре о вла да ла међу нама нај ве ћа је заблу да – тре ба 
под ра жа ва ти оно што се руши, сма тра ју ћи да је про све ти тељ ска 

170  Исто, стр. 212–213
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вул гар ност сами врху нац чове чи је мудро сти.171 Док се, наро-
чи то после Свет ског рата, у Евро пи јави ло мно го духо ва који 
су уста ли про тив идо ла вол те ри јан ско-русо ов ских, у нас су се 
зва нич ни ци, твор ци кул ту ре, ска ме ни ли негде око 1880. годи не, 
и као кихо ти зам исме ва ју сва ки поку шај да се иза ђе из кру го ва 
„здра ва го разу ма“ и да се кре не за само свој но шћу. Ипак, посто-
је они који не само да веру ју, него и зна ју да је нова, сло бод на 
кул ту ра могу ћа; они се неће коле ба ти у иде њу ка узви ше ном 
циљу. Пред ност Јужних Сло ве на је у томе што су они мла ди, 
пуни ства ра лач ке енер ги је, и што не мора ју никог да опо на ша-
ју, а пого то во не оне који су на зала ску. Вујић вели: „Нас који 
у то веру је мо, нас могу назва ти Кихо ти ма они памет ња ци и 
запад ња ци чији је дух угле да ње, чији је понос копи ја а чије 
ства ра ла штво никад није ни посто ја ло. И баш зато што смо ми 
у том поло жа ју да о изград њи кул ту ре сво је може мо мисли ти, 
што нас та изград ња чека, баш зато је и могу ће да та кул ту ра 
доне се не само ново нама него и да доне се ново Евро пи. Кихо-
ти стич ки сно ви? Може бити, али су они нај бо ље наше уве ре ње, 
нај бо ља наша сна га и нај бо љи наш дух стре мље ња. Ми се бар 
не бори мо про тив нео кре тљи во сти исто ри је; јер за нас исто-
риј ско живље ње почи ње, оства ри ва ње кул ту ре почи ње, све сни 
исто риј ски живот се рађа. И баш у томе и посто ји дубо ка раз-
ли ка изме ђу два схва та ња наше кул ту ре: или је она сада пред 
ства ра њем, а њено ства ра ла штво омо гу ће но једи но широ ком 
само све шћу о само стал ном духу наци је која има шта да каже; 
или је она у изград њи само уто ли ко уко ли ко буде што брже и 
што ефи ка сни је при ми ла на себе облик запад не циви ли за ци је. 

171  У часо пи су Народ на про све та Вла ди мир Вујић је 1932. годи не писао о духов-
ним пре ви ра њи ма епо хе, насто је ћи, по ко зна који пут, да ука же на оно за шта је 
веро вао да су бес пу ћа у који ма се обре ло јужно сло вен ство, које је, по њему, тре ба ло 
да буде алтер на ти ва умор ном Запа ду. Иако се сад јасно види куда иде Запад, наша 
инте ли ген ци ја, која је, по Вуји ћу, ско ро сва полу ин те ли ген ци ја, је и даље за „Евро пу 
капи та ла и неправ де.“ (В. Вујић, „Духов на пре ви ра ња сада шњи це“, Народ на про све та, 
год. XV, број 7, 24. јул 1932, стр. 2) Вујић твр ди да је у нас евро пе и зо ва ње омо гу ћи ло 
нову врсту хаду ко ва ња – не ради прав де, него ради пљач ке. По њему, основ не црте 
динар ског чове ка чине да се он лако при ла го ђа ва неми ло срд ној бор би у „капи та ли-
стич ком порет ку, лажној демо кра ти ји, уоп ште целој пси хо ло ги ји про спе ри те та.“(Исто).
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Или исто риј ско живље ње или улаз, као маса без о блич на, у масе 
циви ли зо ва не Евро пе, нуме рич ки, меха нич ки улаз у јед но ниве-
ли са ње без кра ја и кон ца које се свр ша ва јед но о бра зно шћу, а 
то зна чи смр ћу, у тех нич кој, урба ној циви ли за ци ји.“172

Али, шта је са ликом ода ног Сан ча Пан се, који је ишао за 
Дон Кихо том без обзи ра на то што је видео да су њего ви сно ви о 
остр ву сре ће уто пиј ски? Шта озна ча ва Сан чо? Он је, по Вуји ћу, 
оби чан човек, који живи ани мал но, у тупој сва ко дне ви ци, све 
док не буде „кихо ти зи ран“. То зна чи да се, визи јом свог вите за, 
мора поно во роди ти, да би кре нуо ка вишим сфе ра ма посто-
ја ња. Вујић вели: „Тако сан чи зам озна ча ва онај мате ри јал ни 
основ на коме ће се зби ти чудо јед не кул ту ре, оне гео ло шке и 
био ло шке масе на који ма ће изни ћи јед на кул ту ра, оно гра ди-
во из кога ће се изва ја ти јед на лепа тво ре ви на моћ на, вели ка, 
изра зи та, која ће иска за ти сво ју духов ну реч, и спе ва ти сво ју 
песму Богу, дати сво је оправ да ње духов ног живо та. […] Тако 
су Сан че носи ле каме ње тешко за огром не пира ми де да њима, 
као огром ним сим бо ли ма, иска жу зна чај живо та егип ћан ског. 
Тако су по гра до ви ма антич ким у гоми ла ма слу ша ли гово ре, 
диви ли се сна зи савр ше ног тела и на без број начи на по гра-
до ви ма држа ви ца ма (’полис’) оства ри ли сан антич ке кул ту ре. 
Тако су они у фау стов ској, европ ској, кул ту ри ишли сил ном 
енер ги јом за госпо да ре њем при ро де, за ства ра њем маши на 
и тако данас они ула зе као масе у ства ра ња који ма се иде на 
апсо лут ну пре моћ над при ро дом, на без у слов ну власт над 
њоме, пре ко мате ма тич ких сим бо ла, на јед но пот пу но меша ње 
лица при ро де и лица земље. Кихот ски дух је у зачет ку дао сво је 
визи је. А онда је сан чи зам као рад ни напор, упу ћен и зави тлан 
јед ним основ ним духов ним прав цем, ства рао и ства рао обли ке, 
док вре ме не дође зре њу и смр ти…“173

Дон Кихо ти се јавља ју при ли ком сви та ња и сумра ка вели ких 
кул ту ра; оба пута воде – један масе које су спрем не да њихо-
ве визи је оства ре, дру ги пут поје дин ци спрем ни да, уз њих, 
буду гла со ви вапи ју ћих у пусти њи. Вујић твр ди: „Кихо ти зам 
172  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 218
173  Исто, стр. 221
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и сан чи зам узи ма ју на се сим бо ли стич ке обли ке јед не веч но 
пона вља не бор бе живо та и смр ти, духа и мате ри је, госпо да-
ре ња и робо ва ња, моћи и сла бо сти […] Све по неком порет ку 
иде – у то је и наш вели ки Његош био уве рен. И наши нај бо љи 
духо ви у народ ним тво ре ви на ма. Има ту стра шног неког пла на 
чија су нам очи то ва ња при сут на, али кога у цели ни не може мо 
ни назре ти још – или врло сла бо. Огром на је то књи га у коју 
се пише био гра фи ја Бога, вели и мисли Божа Кне же вић…“174

Кул ту ра је израз духа, а умет ност је наро чи ти израз кул-
ту ре, при чему се под њом под ра зу ме ва оно што је суд бин ски 
изра же но, само свој но, а не ими та ци ја и копи ја. Кроз умет ни-
ка Бог про го ва ра, али тако што га „мучи“, што га при мо ра ва 
да ства ра и све до чи тај ну чове ка и све та. Ства ра лац не може 
да бира; он мора да сазда је. Кихо ти зам у нас је, дакле, иде ње 
ка себи и сво ме, и бор ба про тив упли ва уми ру ће фау стов ске 
кул ту ре, која је нада све тех нич ка.175

У погла вљу „Осло бо ђе на мисао“ Вујић поку ша ва да пону-
ди визи ју осло бо ђе ња. Оби ман и про грам ски писан оглед „О 
људи ма Запа да и о нама“ има за циљ да фор му ли ше осно ве 
буду ће кул ту ре. 

Текст почи ње од ука зи ва ња на књи гу др Анту на Бони фа-
чи ћа, Људи Запа да, у којој су огле ди о Андреу Жиду и Анри-
ју де Мон тер ла ну. Пово дом те књи ге, огла сио се Вла ди мир 
Двор ни ко вић, који се и сам поза ба вио суд би ном и вред но шћу 
запад не кул ту ре. У обла сти одно са пре ма Запа ду доби ја ју се и 
губе бит ке кад је кул ту ра у пита њу, па је Двор ни ко вић ука зао 
на нера зу ме ва ње овог про бле ма.

Вујић исти че да је над моћ Запа да у обла сти тех ни ке нео-
до љи ва, на шта је ука зао и Кај зер линг, пока зу ју ћи како се 
174  Исто, стр. 223-224 
175  У свом огле ду Човек и маши на, Нико лај Бер ђа јев каже: „Није пре те ра но када 
се каже да је пита ње тех ни ке поста ло пита ње суд би не чове чан ства и њего ве кул ту ре. 
[…] Човек је некад од вере оче ки вао чуда. Тога није било. Затим је дошла тех ни ка која 
их заи ста ства ра. Зади вљен, он јој се при кло нио са стра хо по што ва њем. […] Нема 
тех нич ких циље ва живо та; могу посто ја ти само тех нич ка сред ства. […] Заме на циља 
живо та тех нич ким сред стви ма озна ча ва ума ње ње и сла бље ње духа.“ (Н. Бер ђа јев, 
Човек и маши на, Бримо, Београд, 2002, стр. 394)
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неза пад ни наро ди вестер ни зу ју: „Пита ње се оди ста поста вља 
на један сасвим дру ги план када се поста ви опре ка Запа д–И сток 
као опре ка: чисто ћа, удоб ност, лако ћа сао бра ћа ја и при ма ња, 
вла да ње про сто ром, вла да ње ауто мат ским тех нич ким комо-
ди те том са јед не стра не и нечи сто ћа, боле шти не и зара зе, неу-
доб ност, тешко ћа сао бра ћа ја и савр ше но лиша ва ње олак ши ца 
које јед на савр ше на тех ни ка несум њи во може да пру жи чове ку, 
са дру ге стра не.“176

Под Запа дом се, у сми слу уоби ча је ног упро шћа ва ња, под-
ра зу ме ва има ги нар но једин ство изме ђу анти ке (кул ту ре довр-
ше не и завр ше не) и дана шње евро а ме рич ке кул ту ре, која и 
даље тра је. Ту сваг да иде и гру ба, а суштин ски нетач на, схе ма 
ста ри – сред њи – нови век. Под „Исто ком“ се, пак, под ра зу ме ва 
један кул тур ни ком плекс, иако је реч о све ту са више опреч них 
кул ту ра, који ма је зајед нич ко само то што су про шле.

Про тив ста вља ње Запад – Исток по осно ви акци ја – кон тем-
пла ци ја тако ђе је сим пли фи ка ци ја која се не може потвр ди ти 
исто риј ским чиње ни ца ма. Вујић каже: „Шта зна чи та чисто 
искон стру и са на супрот ност која ради са апстрак ци ја ма и пој-
мо ви ма, када исто ри чар кул ту ра зна и за доба раци о на ли зма у 
антич кој кул ту ри, и у инду ској кул ту ри, и у еги пат ској кул ту ри, 
и у кине ској кул ту ри, и у ара бљан ској, магич кој, кул ту ри? И 
за доба нера ци о на ли стич ко, и више мистич ко и више инту-
и тив но, у тзв. европ ској кул ту ри? И када је реч о ’про па сти’ 
Запа да, зар исто ри чар кул ту ре нема визи је о тим ’про па сти ма’ 
и у дру гим кул ту ра ма?“177

Тех нич ка кул ту ра Запа да се не може одба ци ти; тех ни ка би 
можда могла да осло бо ди чове ков дух од роп ства мате ри ји и да 
га упу ти на ства ра ла штво. Није реч ни о томе да је дух Запа да 
демон ски, а дух Исто ка божан ски, и да је акти ви зам за осу ду, 
а пасив но посма тра ње бла жен ство. Појам „про паст Запа да“ 
не зна чи усва ја ње пасив но-меди та тив ног источ њач ког духа, 
нити повра так у „мрач ни сред њи век“. Озбиљ но изу ча ва ње 
мор фо ло ги је кул ту ра не при зна је банал не дуа ли зме; реци мо, 
176  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 232
177  Исто, стр. 233–234
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Сред њи век уоп ште није пре ла зно доба изме ђу анти ке и Новог 
века, него заче так рене сан се и постре не сан сне епо хе. Поку шај 
бана ли зо ва не упо тре бе иде ја писа ца какви су Шпен глер и Бер-
ђа јев, сво ђе ње њихо вих дела само на насло ве, плод је вул гар ног 
раци о на ли зма, а не озбиљ не ана ли зе.

Пита ње кул ту ре Јужних Сло ве на зато уоп ште није пита ње 
анта го ни зма Исток–Запад, него пита ње могућ но сти раз во ја 
соп стве ног сти ла и начи на, сло бо де ства ра ла штва и сме ло сти 
да се буде свој: „Како ми сто ји мо као кул ту ра и где смо; да 
ли у циви ли за ци ји, као наши сусе ди Евро пља ни, фау стов ске 
кул ту ре, или смо негде на свом соп стве ном путу? […] Да ли је 
афир ма ци ја Јужно сло вен ства у њего вом брзом при ла го ђа ва њу 
соци јал но-при вред ним обли ци ма Евро пе, у ута па њу у тех ни-
ци зам запад не кул ту ре? Да није у нечем сасвим дру гом?“178

У настав ку свог огле да, Вујић, тра гом Шпен гле ро вим, ука-
зу је на чиње ни цу која потвр ђу је тезу о опа сно сти дво ди мен-
зи о нал них при сту па про бле ми ма кул ту ра. Реци мо, антич ка 
кул ту ра, коју Шпен глер нази ва апо ло ниј ском, и која иде од 
Хоме ра до хеле ни зма, у рене сан сној, по Шпен гле ру „фау стов-
ској“, Евро пи схва та на је на сасвим наро чит начин. Тако ђе, 
европ ски кла си ци зам је псе у до кла си ци зам.

Основ ни про блем раци о на ли ста је то што не виде слич но-
сти у раз во ју разних кул ту ра, него, по Вуји ћу, веру ју у пра во ли-
ниј ски про грес од мање разум ног ка разум ни јем, од про сти јег 
ка сло же ни јем. Њима, каже он, све изгле да као упро шће на 
кон струк ци ја: од при ми тив ног чове ка, пре ко ори јен тал них 
наро да, Егип та, Грч ке, Рима, сред њег века ка новом добу, при 
чему мрак бива побе ђен „све тло шћу разу ма“.

По Вуји ћу, јужно сло вен ска кул ту ра је јед на од Солу на до 
Алпа, и ту нема лини је поде ле Исток–Запад. Ово једин ство је 
одра же но у народ ној пое зи ји, која не зна за гра ни це, и чија ети ка 
јесте једин стве на – схва та ње да „прав да држи земљу и гра до ве“ 
и по коме је „боље изгу би ти гла ву, него сво ју огре ши ти душу.“ У 

178  Исто, стр. 243
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народ ној пое зи ји посто је осно ве једин стве ног народ ног сти ла, 
и ту може бити језгро нове кул ту ре.

Раци о на ли сти опту жу ју заго вор ни ке једин стве не и нове 
јужно сло вен ске кул ту ре за роман ти чар ско схва та ње све та. Они 
би били у пра ву ако би посма тра ли запад но роман ти зи ра ње 
про шло сти, које је плод дека ден ци је; у нас, роман ти зам зна чи 
одбра ну пра ва на само бит ност, и он је пун живих и живо твор-
них сна га за сазда ва ње аутен тич но наше кул ту ре. Зато се овог 
пој ма не тре ба одри ца ти.

Једи но зна че ње изра за да „ми нисмо Евро па“ јесте у томе 
да Евро па живи у доба свог конач ног опа да ња, док су Јужни 
Сло ве ни на сво јим поче ци ма. Све док се буде ими ти ра ло туђе, 
биће мо, по Вуји ћу, нео збиљ ни, мали и без ика квог зна ча ја. Зато 
је, како он каже, нео п ход на реви зи ја наше кул тур не ситу а ци је 
из свет ско и сто риј ске пер спек ти ве.

Вујић је овде, по ко зна који пут, на тра гу иде ја Досто-
јев ског о томе да сло вен ска циви ли за ци ја није европ ска, и да 
ко год поку ша ва да насил но евро пе и зу је Сло ве не (пре све га 
оне који поти чу из источ но пра во слав ног кул тур ног кру га) 
ради про тив сво је „почве“. У „Зим ским беле шка ма о лет њим 
ути сци ма“, Досто јев ски сма тра да је узрок оту ђе ња наро да од 
инте ли ген ци је у томе што се инте ли ген ци ја пои сто ве ти ла са 
запад но е вроп ским ква зи-ели ти змом: „Тако дубо ко пре зи ре мо 
народ и њего ва наче ло да смо поста ли пуни неке досад непо-
зна те гадљи во сти пре ма њему – и то је про грес!“179 И Вла ди мир 
Вел мар-Јан ко вић је, у сво јој Духов ној кри зи дана шњи це ука зи-
вао на такав ква зи-ели ти зам: „И зар није бек ство од самих себе 
кад се отре са мо сво је при ми тив но сти, хита ју ћи у Евро пу да 
тамо на наше бал кан ско сиро во срце наву че мо макар и нај та њу 
пре вла ку евро пеј шти не, да би на тај начин поста ли људи? Да 
тако стек не мо оно суве ре но пра во по којем ћемо се сме ти сти-
де ти соп стве не при ми тив но сти, по којем ћемо сме ти с виси не 
кри ти ко ва ти нашу зао ста лост, и под сме ну ти јој се, – макар то 
било и после јед ног сезон ског бавље ња у Пари зу, – по којем 

179  Ф. М. Досто јев ски, Срби изме ђу Руси је и Евро пе, Просвета, Бео град, 2013, стр. 72
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ћемо сте ћи пра во, – а можда и дужност – да се навик не мо на 
мета ни са ње пред висо ком европ ском циви ли за ци јом, па макар 
били у пита њу нај си ро ма шни ји пред став ни ци њени. Јер, шта ми 
запра во има мо? И кад ћемо ми, ако бога зна те, сти ћи Евро пу?“180

Баве ћи се пита њи ма наше наци о нал не ели те, Вујић није 
могао а да се не освр не на моде ле одно са пре ма Запа ду као 
духов ној ствар но сти у нас. У Југо сла ви ји посто је, сма тра Вујић, 
три типа запад ња ка. Први тип су они који још живе у запад ном 
раци о на ли зму 18. века. То су бла же не незнај ше које веру ју у 
пози ти ви зам, мате ри ја ли зам, деи зам и слич но. Таквом чове ку 
је све „јасно“; он је оба сјан зра ци ма „сун ца – разу ма“. Чита ва 
исто ри ја за њега је пра ва лини ја из „мра ка“ у „све тлост“. Све 
што се с тим не мири, назад но је и осу ђе но на про паст.

Дру ги тип запад ња ка је дија лек тич ки мате ри ја ли ста, који 
веру је да зако ни при род них нау ка важе и у дру штву. Вујић каже: 
„Капи тал, инду стри ја ли за ци ја лица земљи ног, меха ни зи ра ње 
све га па и људи, соци јал но схва та ње пре све га, про бле ми чисто 
еко ном ске при ро де – то је свет и кон цеп ци ја тог типа.“181

Тре ћи тип запад ња ка је онај који се одре као раци о на ли зма 
од Лока до Марк са, и који се опре де лио за „пси хо а на ли зу кул-
ту ра“. Он изван ред но позна је Запад у њего вој опа да ју ћој фази, 
цене ћи све вред но што је запад на кул ту ра дала. При том, он је 
стра стве ни борац за кул ту ру свог наро да. Он не пори че ни зна чај 
еко но ми је у живо ту људи и наро да, али зна да човек не живи 
само о хле бу. Таквог запад ња ка у нас зову „нео ро ман ти ча рем“, 
на шта Вујић каже: „Али ако нео ро ман ти зам тре ба да зна чи 
син те зу запад ња штва у њего вом горе наве де ном духов ном и 
нај бо љем сми слу са наци о нал ним јужно сло вен ским сти лом као 
ори ги нал ним кази ва њем о све ту и живо ту, онда је то извр сно 
име које тре ба очу ва ти.“182

По Вуји ћу, Јужни Сло ве ни не сме ју ићи за циви ли за ци јом 
која уми ре јер више није кул ту ра. Он твр ди: „Ника ква сми сла 
нема тра жи ти наме та ње живот них обли ка јед не циви ли за ци је 

180  В. Вел мар-Јан ко вић, Исто, стр. 46
181  В. Вујић, Спу та на и осло бо ђе на мисао, стр. 250
182  Исто, стр. 252
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(тј. кра ја јед не кул ту ре) на раз ви ја ње јед не кул ту ре када је она 
још духов на могућ ност, још чед на, још непро гле да ла душа. Све 
озна ке јед не циви ли за ци је: губље ње вере, рели ги о зно сти пра ве, 
увоз свих могу ћих сек та и стра на ка са исто ка, напо ри тео спи-
ри то-антро по зоф ски и дру ги, лута ње у морал ном ста ву, раз ви-
ја ње дека дент ног про фе си о на ли зма, секс као осно ва живо та и 
тума че ње живо та, лице мер је, лаж, суро вост и савр ше на хипо-
кри зи ја све га живо та – све те озна ке казу ју јасно коли ко је тај 
живот савре ме ног Запа да немо гу ћа духов на садр жи на за нас.“183

Не тре ба, сма тра Вујић, одба ци ва ти тех ни ку, која је наста-
ла на осно ву фау стов ске жеђи за вла шћу над при ро дом, али је 
тре ба кори сти ти за осло бо ђе ње од тешке вла сти мате ри је над 
чове ком; исто вре ме но, одба ци ва ти дух Запа да – то је зада-
так Јужних Сло ве на и њихо ве кул ту ре. Тако је некад наста ла 
запад но е вроп ска кул ту ра – спа ја њем хри шћан ства и анти ке, 
про же тим жеђу за савла да ва њем бес крај них про сто ра. Сада, 
дакле, Сло ве ни тре ба да узму запад ну тех ни ку, али да одба це 
дух Запа да. 

По Вуји ћу, реше ње би било у новим пре о бра жа ји ма већ 
посто је ћег: „И као што су сим бо ли антич ке кул ту ре, и хри шћан-
ства, ушли у запад ну кул ту ру не као њена пре до ми нант на црта 
али ипак као састав ни дело ви њени, под глав ним осо би на ма 
те кул ту ре, госпо дар ством и иско ри шћа ва њем, при ти сну ти и 
изме ње ни, исто тако тех ни ци стич ки еле мен ти запад не кул ту ре 
могу ући у јед ну нову, ону коју би доне ли ми, али не више као 
једи ни и искљу чи ви сим бол кул ту ре, не као оно што чини њен 
стил, но као еле мен ти који бива ју под ву че ни под дру ге глав не 
осо би не, еле мен ти тран сфор ми ра ни, пре и на че ни, који слу же 
нечем дру гом, вишем, нечем што духов но и душев но сачи ња ва 
сли ку све та нове те кул ту ре.“184

Дана шња Евро па је раз у зда на гра бљи ви ца, у коју се пове-
ре ње не може има ти; она тла чи, осва ја, раза ра наро де и држа ве. 
При хва ти ти је, ова кву каква је, зна чи поми ри ти се са суд би ном 
„ори јен тал ца“ кога тре ба циви ли зо ва ти. Јужни Сло ве ни нису 
183  Исто, стр. 254
184  Исто, стр. 256
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ни Запад, ни Исток, и то је добро, јер им даје шан су за ства ра-
лач ку будућ ност.

Као што има три типа запад ња ка, тако има и три типа наших 
„источ ња ка“. Јед ни га дожи вља ва ју „песнич ки“, као осман ско 
цар ство одмо ра и опу шта ња, скло ње ност од ужур ба но сти 
евро а ме рич ке циви ли за ци је, „хашиш и опи јум“; такав Исток 
не посто ји, и никад није посто јао.

Дру ги тип источ ња ка Исток дожи вља ва као извор мисти ке 
и новог мора ла, упра во она ко како је било у доба сло ма Рим-
ске импе ри је, када су ори јен тал ни кул то ви пре пла ви ли Рим. 
То је жеља за духов ним под мла ђи ва њем, али она није израз 
живот но сти, него тешког умо ра од живо та. Нова рели ги о зност, 
типа тео со фи је, је вештач ка, хлад на и без има ло топли не. Она 
Јужним Сло ве ни ма није потреб на: „Ми нисмо у свом исто-
риј ском кул тур ном живље њу у фази дека ден ци је. Ми нисмо у 
опа да њу и у савр ше ној ижи вље но сти рели ги је. Ми не може мо 
кале ми ти леко ве са Исто ка на један орга ни зам наци о нал ни коме 
они потреб ни нису. Ми не може мо рачу на ти у исто риј ско-кул-
тур ни живот и у раз вој кул ту ре један мало број ни тан ки слој 
’инте лек ту а ла ца’, један тан ки слој псе у до мор фич ких хте ња и 
стре мље ња и насто ја ња. Рели ги о зност наша је спон та на и уну-
тра шње дожи вља ва на: она није дру го сте пе на као у европ ских 
маса. Она је таква само у сла бим сло је ви ма инте ли ген ци је који 
пре кри ва ју, као незнат ни и шаро ли ки појас, пра ве наци о нал не 
кул тур не сна ге и спо соб но сти.“185

Гео граф ски, сре ди шњи про стор Јужних Сло ве на, изме ђу 
Исто ка и Запа да, не зна чи мно го. Меша ви на запад но-источ-
них еле ме на та је немо гу ћа, јер ни Запад и Исток каквим их 
зами шља ју неу пу ће ни не посто је. Да ли је могу ћа син те за? Да, 
али ако се под њом не под ра зу ме ва све сни сик нре ти зам, него 
орган ски раз вој, пошто, по Вуји ћу, кул ту ра није вештач ка хрпа 
разно ли ких еле ме на та спо је них по наче лу син кре ти зма, него 
орга ни зам који расте, цве та и пло до но си по уну тра шњим зако-
ни ма раз во ја. Наша кул тур на исто ри ја мора се изу чи ти да би 

185  Исто, стр. 261
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се у њој нашло надах ну ће за оно што пред сто ји. Једи ни изво ри 
нове кул ту ре могу бити народ ни изво ри, про ту ма че ни на нови 
начин. Књи жев ност је, у том кон тек сту, нај бо љи баро ме тар за 
про у ча ва ње ути ца ја Исто ка и Запа да, као и савла да ва ње пре-
пре ка псе у до мор фо зе.

Ток раз во ја наше књи жев но сти пока зу је изве сне глав не 
карак те ри сти ке које се мора ју има ти у виду кад се гра ди ново 
и само свој но. Вујић о том току беле жи: „У тако зва ној ’ста рој 
срп ској књи жев но сти’, коју су нази ва ли и ’визан тиј ска књи жев-
ност на срп ском’, из при ти ска визан тиј ске циви ли за ци је, пола ко 
се осло ба ђао један само стал ни ји и реал ни ји умет нич ки дух.

Нагли пре кид раз ви ја ња кул ту ре, упа дом Тура ка, донео је 
вре ме јед но у коме се та ста ра књи жев ност само одр жа ва ла. За 
то вре ме запад на европ ска кул ту ра се, пре шав сво је детињ ство 
и епо ху сна ге и зре ло сти, уве ли ко при пре ма ла на вели ке науч не 
и тех нич ке под ви ге.

Први поку ша ји кул тур ног диза ња и први поку ша ји само-
стал ног држав ног живо та дове ли су нашу књи жев ност пред 
јед ну ’Евро пу’ која је била раци о на ли зо ва на и сва у зна ку пре-
мо ћи разу ма и кори сно сти. Доси теј је изван ред ни израз тога 
првог буђе ња и првог доди ра са европ ском циви ли за ци јом. То 
прво доди ри ва ње ’про све ште ни ја’ учи ни ло је да се, засе ну ти 
новим и бле шта вим дог ма ма Запа да, о разу му, о кори сно сти 
– што би Доси теј рекао о ’пол зи’, о тами сред њег века, о про-
гре су, о сло бо ди, о око ви ма цркве итд. – да се, засе ње ни свим 
тим изра зи ма, наши људи упу те ’путе ви ма Запа да’ и да напу сте 
народ не тра ди ци о нал не мисли.

Два су пута била могу ћа тада: или у копи ју Запа да или у 
вра ћа ње на соп стве не изво ре. И исто ри ја наше књи жев но сти 
пока зу је у свом раз во ју оди ста обе те лини је.

Све оно што је после Доси те ја па пре ко Луки ја на Мушиц ког 
и след бе ни ка ишло за европ ским раци о на ли змом, за узо ри ма 
кла си ке, све је то, више-мање, било про ла зи ло путем под ра жа-
ва ња. Али се у то доба већ јавља ју и лич но сти које су тра жи ле у 
про у ча ва њу и понов ном доди ру са народ ном пое зи јом изво ре 
за ства ра ла штво. И тада је про био наш зва ни ’роман ти зам’ 
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који зна чи понов ни пра ви додир са тлом на коме једи но може 
нићи пра ва кул ту ра.

После тог зама ха роман тич ног, у осно ви раз ли чи тог од 
роман ти ке запад не кул ту ре, поно во пре о вла ђу је пут копи ја да 
би у нашој запад њач кој послед њој раци о на ли стич кој гене ра ци ји 
довео до јед не пот пу не раци о на ли за ци је кул тур них насто ја ња.

И тек у послед ња вре ме на јавља ју се први зна ци нео п ход но 
потреб не обно ве, реви зи је наших вред но сти и ства ра ња плод ног 
нео ро ман ти зма као син те зе, плод не и живо твор не, нај бо љих 
тежњи савре ме ног Запа да и наше расне мисли и духов ног фон да 
соп стве не тежње за сво јом кул ту ром…“186 Без раз ви ја ња ори-
ги нал не кул ту ре, Јужни Сло ве ни поста ће фела си, робо ви без 
соп стве ног иден ти те та, одно сно „син те зе“, како Вујић пише.

Послед њи оглед у Спу та ној и осло бо ђе ној мисли је „Сло вен-
ска мисао“. Сло вен ска мисао је, по Вуји ћу, за сада само „визи ја и 
вера“, али мно го шира од пан сла ви зма. Она је изнад иде о ло ги је 
про гре са и тра же ња сре ће чове чан ства само у мате ри јал ном 
бољит ку и сци јен ти зму. Она је засно ва на на хри шћан ској мисли 
о све чо ве чан ском брат ству.

То је мисао која је муче ник, и пра те је сиро ма штво и изру-
ги ва ње. Она има хри сто ли ку суд би ну – суд би ну стал ног рас-
пи ња ња на крст. У доба све оп ште доми на ци је тех ни ке, она 
поку ша ва да оне бе си земљу, и зато је на гол гот ском путу. Вујић 
вели: „Човек брат свих и све га – каква уто пи ја у вре ме ну које 
носи печат чове ка слу ге сви ју и све га, чове ка роба мате ри ји, 
чове ка коме су затво ре ни сви духов ни види ци огром ним сен-
ка ма маши на, дим ња ка, точ ко ва који се веч но обр ћу, чове ка 
који се мрви под вечи тим зако ном, под стал ним импе ра ти вом: 
про из во ди да би тро шио, тро ши да би про из во дио!“187

Људи на земљи су уса мље ни ци; једи ни начин да се збли же 
је да јед ни у дру ги ма виде тра жи те ље духов ног и исто вре ме но 
гре шна, крх ка и сла ба бића који ма је потреб на не само помоћ, 
не само соли дар ност, него истин ска љубав. То је била визи ја 

186 Исто, стр. 266–267
187 Исто, стр. 270 



131

 Две Вуји ће ве књи ге: тра го ви духов не ево лу ци је 

Досто јев ског: „Сми ри се, гор ди чове че!“ Визи ја Запа да је сва 
у вољи за моћ.

Кул ту ре су, каже Вујић, „уса мље не колек тив не душе“, које 
се не могу сје ди ња ва ти меха нич ки. Досто јев ски је веро вао да 
се тај про блем може и мора пре ва зи ћи хри сто ли ким путем ка 
све чо ве штву. Да би се до тога дошло, потреб но је про ћи сва 
иску ше ња – изме ђу оста лог, и сада шњу кри зу Запа да. Посто је 
Евро пља ни који „сло вен ски“ мисле; Вујић каже да „њихо ва 
зајед ни ца, над крвљу, над расом, над раз дво је но сти ма сви ма 
и пре ко свих бари је ра, сачи ња ва елит ну духов ну мањи ну чијој 
мисли при па да нео д ло жи во и нео по зи во будућ ност“.188

Из овог ста ва, као и из тврд ње да код нас посто је људи који 
воле и позна ју Запад у оно ме што је на Запа ду вред но и људ-
ско, види се да Вујић није пау шал но одба ци вао окци ден тал не 
вред но сти, него, као и сло ве но фи ли, био неко коме је Евро па, 
по речи Ива на Кара ма зо ва, „дра го гро бље“. Зато је и веро вао 
да ће Јужни Сло ве ни успе ти да узму оно што је тамо нај бо ље, 
и да, на осно ву сво је „почве“, роде нове кул тур не могућ но сти, 
који ће спа си ти и умор ни Запад.

Будућ ност сло вен ске мисли је побед нич ка јер она жели 
спа се ње свим људи ма сву да; она је хри шћан ство изнад сва ке 
антро по со фи је и тео со фи је, и није рефор ма, него је живот и 
љубав. Она је сан вре дан сања ња и оства ре ња.189

188 Исто, стр. 273
189  Вујић је сво ју иде ју о сло вен ској кул ту ри као све чо ве чан ској, као што смо већ 
виде ли, пре у зео углав ном од Досто јев ског. У сво јој сту ди ји Досто јев ски код Срба 
(Графички завод, Тито град, 1961), Мило сав Бабо вић је пока зао коли ко је ства ра ла-
штво Досто јев ског изме ђу два свет ска рата схва та но не само као књи жев ност, него 
као сво је вр сна иде о ло ги ја, погод на за упо тре бу у поку ша ју град ње кул ту ро ло шке 
алтер на ти ве запад ном мате ри ја ли зму капи та ли зма и совјет ском мате ри ја ли зму 
кому ни зма. Зала жу ћи се за љубав и мило ср ђе, Досто јев ски је био про тив кла сне 
бор бе. То ће бити и иде о ло ги ја Народ не одбра не, часо пи са у коме Вујић сара ђу је и 
изве сно вре ме га уре ђу је.
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ТРИ ЧАСО ПИ СА  
И ВЛА ДИ МИР ВУЈИЋ

Књи жев ни часо пи си су, изме ђу два свет ска рата, има ли зна-
чај ну уло гу у обли ко ва њу литерарног живо та. Они су доно си ли 
пое зи ју и про зу мла дих књи жев ни ка, али и допри но се ста ри-
јих лите ра та; нуди ли су нове, све же гла со ве и иде је; у њима су 
одје ки ва ле поле ми ке и обја вљи ва ни су пам фле ти. Вели ки број 
пери о дич них публи ка ци ја засни вао је и сво ју визи ју кул ту ре, 
али и држав не поли ти ке у кул ту ри. Вла ди мир Вујић је био 
редов ни сарад ник низа часо пи са. За ову при ли ку, ода бра ли смо 
три пара диг ма тич на – Срп ски књи жев ни гла сник (СКГ), Народ
ну одбра ну и Иде је, упра во зато што сарад ња у њима одра жа ва 
посте пе ну ево лу ци ју Вуји ће вих ста во ва.

У СКГу он сара ђу је до сре ди не два де се тих годи на про шлог 
века, у пери о ду кад је СКГ умно го ме отво рен за нове прав це 
у књи жев но сти и фило со фи ји; у дру гој поло ви ни два де се тих 
и почет ком три де се тих годи на зати че мо га као књи жев ног 
кри ти ча ра, али и иде о ло га, часо пи са Народ на одбра на, да би, 
сре ди ном три де се тих, био повла шће ни сарад ник Црњан ско вих 
Иде ја, које кре ћу у одлу чан обра чун са соци јал ном књи жев но-
шћу и леви чар ством у кул ту ри.

Вујић и Срп ски књи жев ни гла сник
Срп ски књи жев ни гла сник (СКГ) је, на почет ку два де се тих 

годи на 20. века, широм отво рио вра та за стру ја ња нових пра-
ва ца у књи жев но сти. На њего вим стра ни ца ма је било места за 
све – од Црњан ског до Раст ка. И Вла ди мир Вујић је сара ђи вао 
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у њему, обја вив ши сво је зна чај не ране радо ве на стра ни ца ма 
овог часо пи са: „Џемс и Берг сон“, „Иде ал нау ке“, „’Досто јан ство’ 
фило зо фи је и ’уни жа ва ње’ фило зо фи је“, „Праг ма ти стич ка 
фило зо фи ја и савре ме на кул ту ра“, „Мисли о Божи да ру Кне-
же ви ћу“, итд.

Вуји ће ва сарад ња је поче ла 1921, и тра ја ла до 1926. Вујић је 
при су ство вао и про сла ви два де сет пе то го ди шњи це изла же ња 
СКГа. Касни је ће он бити оштар кри ти чар Бог да на Попо ви ћа 
и њего вог кру га, и ста ће на пози ци је мно гих који су кри ти ко-
ва ли заста ре лост  „гла сни ков ске“ иде о ло ги је190, међу који ма 
ће бити и Вуји ћу идеј но бли зак Вла ди мир Вел мар-Јан ко вић191.

Вујић је углав ном писао при ка зе књи ге из обла сти фило-
со фи је, пси хо ло ги је и педа го ги је, али се повре ме но бавио и 
књи жев ним тема ма. Тако је 1921. писао, изме ђу оста лог, о Двор-
ни ко ви ће вој Савре ме ној фило зо фи ји, о пла то ни зму у модер ној 
мисли; 1922. тема су му биле Петро ни је ви ће ва Исто ри ја нови је 

190  Захва љу ју ћи ради кал ним ста во ви ма пре све га аван гар ди ста и њихо вих слич-
но ми шље ни ка у доба после Дру гог свет ског рата, Срп ском књи жев ном гла сни ку се 
и данас при сту па са изве сним подо зре њем: од Вина ве ра до Зора на Миши ћа то би 
тре ба ло да је часо пис пара ди ги ма тич но „кон зер ва ти ван“, „скер ли ћев ски јед но у ман“ 
и „бог дан по по ви ћев ски“ склон пра зном есте ти ци зму. Леон Којен је у сво јој сту ди ји У 
тра же њу новог (Чигоја, Бео град, 2015) пока зао да су у пита њу заблу де. Аван гар ди сти, 
који су касни је гра ди ли свој колек тив ни иден ти тет на кри ти ци СКГ, од Вина ве ра до 
Мар ка Ристи ћа, у њему су обја вљи ва ли сво је радо ве и пре и после Првог свет ског 
рата. Часо пис је и пре Првог свет ског рата наро чи то подр жа вао мла де писце, попут 
Вељ ка Мили ће ви ћа и Милу ти на Уско ко ви ћа. Скер лић, стал на мета аван гар ди стич-
ких инвек ти ва, упра во је први, још 1909. и 1910, обја вио Вина ве ро ве При че које су 
изгу би ле рав но те жу. И Иси до ра Секу лић, коју је Скер лић у јед ном тре нут ку опту жио 
за неку врсту књи шко сти инспи ра ци је, има ла је у часо пи су сво је место.
191  У свом огле ду „Књи жев не реви зи је“, обја вље ном у часо пи су Народ на одбра
на 1931. годи не Вла ди мир Вел мар-Јан ко вић каже: „Са пом пом нај но ви јих науч них 
мери ла при ме ње на је европ ска педа го ги ја и есте ти ка на песни ке и књи жев ни ке 
тога вре ме на, на ’при ми тив це и диле тан те’.Као дух часо пи са гла сни ков це је вези-
вао коли ко-толи ко један општи талас задоц не лог пози ти ви зма, уве зе ног сло бод ног 
мисли ла штва и мате ри ја ли стич ког гле да ња. Тај дух је био при ман из Евро пе без неког 
наро чи то утвр ђе ног систе ма, под општом фор му лом про гре си зма и ево лу ци о ни зма.“ 
((В. Вел мар-Јан ко вић, Исто, стр. 101)
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фило зо фи је, Ђури ће ва Фило со фи ја пан ху ма ни зма192, пре вод Мон-
те ње вих огле да Д. Фрту ни ћа193; 1923. при ка зао је дело Миха и ла 
Миро на о Пла то ну и Шопен ха у е ру194, сту ди ју Душа на Недељ-
ко ви ћа Ори јен та ци је сазна ва ња, пре да ва ње Мила на Шеви ћа 
„Шта може вас пи та ње“, Осно ве тео ри је сазна ња Бра ни сла ва 
Петро ни је ви ћа 195, Сту ди је за пси хо ло ги ју песи ми зма Вла ди ми ра 

192  Вујић у при ка зу ове књи ге ука зу је на Ђури ћев песнич ки стил, и њего ву наме ру 
да пону ди осно ву за изград њу буду ће југо сло вен ске кул ту ре, у доба кад је косов ска 
иде ја држа во твор но оства ре на. За Ђури ћа, сре ћа је у веч ном тра же њу сре ће, и у 
актив ном савла да ва њу бола и зла ово га све та. На Ђури ћа су, по Вуји ћу, ути ца ли Гијо, 
Берг сон, праг ма ти зам и агно сти ци зам. Затим Вујић кре ће да широ ко цити ра Ђури ћа, 
сма тра ју ћи да је то нај бо љи начин да се ука же на његов стил, рас ко шан и пун вер бал-
них ватро ме та. Вујић беле жи: „Писац нала зи да су ’буђа ви дво ро ви’ наци о на ли зма 
сру ше ни и да је нова ’котва’, ’зве зда’ и ’спа се ње’ у ’Еку мен ском Саве зу Демо крат ских 
Репу бли ка, Саве зу Репу бли кан ских Совје та, Феде ра ци ји Пла не та, Фами ли ја ри за ци ји 
Гло ба’. Крај ња свр ха ево лу ци је била би ’интер сте лар на свест’ и кому ни ка ци ја са сви ма 
’космич ким и сиде рич ким дру га ри ма’. (В. Вујић, „Милош Ђурић, Фило со фи ја пан-
ху ма ни зма. Један поку шај нове југо сло вен ске син таг ме“, Срп ски књи жев ни гла сник, 
НС, књи га VI, год. III, бр. 2, 16. мај 1922, стр. 155)
193  По Вуји ћу, Мон тењ је био честит и мудар човек који је човеч но и мудро посма-
трао и чове ка и чове ков свет. Он је данас, у доба бор бе про тив схо ла стич ке мисли, 
више него дра го цен. У шесна е стом веку, Мон тењ је био један од оних који је, „као 
пра ви мудрац, висо ко ценио скром ност мудрач ког незна ња; он је гово рио о гор до сти 
као људ ској при род ној и наслед ној боле сти; он као да је уви ђао јасно ћом дана шњих 
вели ких хума ни ста зло гор до га разу ма и њего ву немоћ; он је, тада још, твр дио да се 
ми ’заба вља мо више обја шње њем обја шње ња него ли обја шња ва њем саме ства ри’; 
он је био, у свом веку, један од оно мало висо ких духо ва који су се уме ли еман ци по-
ва ти лого кра ти је школ ске фило зо фи је.“( В. Вујић, „Мон те ње ви ’Огле ди’ (ода бра не 
стра не)“, Срп ски књи жев ни гла сник, НС, годи на III, књи га VI, стр. 315)
194  У при ка зу ове књи ге, Вујић пише о тра ге ди ји Шопен ха у е ра, који је, сво јим 
схва та њем зна ча ја инту и ци је, могао поста ти пра ви „фило соф живо та“, али је окон-
чао у мета фи зи ци. Њего ва слич ност са Пла то ном није слу чај на, сма тра Вујић: „То је 
врло при род на после ди ца мета фи зич ких опе ра ци ја апстрак тив ним сна га ма разу ма; 
дослед но пра ће не до сво га осно ва и коре на, мета фи зич ке опште кон цеп ци је оста ју у 
исти ни само један врло нео д ре ђе ни ’апстрак тум’. Узви ше ни мета фи зич ки језик, тако 
поно сно резер ви сан за бра ми не мета фи зич ке касте, не може пре ва ри ти живу инту-
и ци ју пуног чове ка који осе ћа и има живот све га у сво ме живо ту.“ (В. Вујић, „Д-р 
Миха и ло Мирон, ’Пла тон и Шопен ха у ер’“, Срп ски књи жев ни гла сник, НС, годи на IV, 
књи га VIII, бр. 4, 16. фебру ар 1923, стр. 311)
195 При ка зу ју ћи Петро ни је ви ће ву књи гу, Вујић сма тра да би корект на сту ди ја 
о тео ри ји сазна ња тре ба ло да буде при каз свих тео ри ја сазна ња до којих је дошла 
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Двор ни ко ви ћа; 1924. је доне ла при каз Двор ни ко ви ће ве Кри зе 
запад ноевроп ске кул ту ре196, књи жи це Нике Шту ке о теле па ти-
ји197, Симе Мар ко ви ћа о тео ри ји рела ти ви те та, Недељ ко ви ће вих 
дела о Бле зу Паска лу198 и о Хера кли ту199, Вина ве ро ву књи гу о 

фило соф ска мисао; у супрот ном, то може бити само увод у мета фи зи ку писца дате 
књи ге. Данас, у доба кри зе фило зо фи је, која је после ди ца суко ба раци о на ли зма и 
хума ни зма, гно се о ло шко пита ње поста је вео ма важно: „У бор би око вра ћа ња на 
живо, био ло шко вре ло сазна ња и одр жа ва ња фор мал не ста ти ке разу ма који се од 
живо та одво јио, огле да се кри за савре ме не фило зо фи је.“ (В. Вујић, „Д-р Бра ни слав 
Петро ни је вић, проф. Уни вер зи те та, ’Осно ви Тео ри је Сазна ња’“, Срп ски књи жев ни 
гла сник, НС, год. IV, књи га IX, бр. 8, 16. август 1923, стр.639)
196  По Вуји ћу, Двор ни ко вић под кул ту ром под ра зу ме ва душев ни став чове ков, 
оно што озна чу је , и дух и пси ху кул ту ре, као и тип чове ка који се огле да у  кул тур-
ном типу. Двор ни ко вић основ ни став запад не кул ту ре види у прин ци пу: „Упо знај, 
савла дај, огра ни чи и иско ри сти!“ Нау ка се на Запа ду не раз ви ја из жеђи за сазна њем, 
него из потре бе за тех нич ким овла да ва њем и сти ца њем моћи. Пот чи ни ти при ро ду 
и вла да ти њоме – ето шта је циљ. По Вуји ћу, Двор ни ко вић откри ва пуну тај ну Запа-
да – а то је да иза свих науч них фор му ла, при род них зако на и огром них маши на 
лута човек на кога нико не обра ћа пажњу, човек који је постао неби тан. Кул ту ра 
Запа да је сво јом тех нич ком јед но стра но шћу дове ла до дана шње кри зе, каже Вујић. 
(В. Вујић, „Кри за запад но-европ ске кул ту ре“, Срп ски књи жев ни гла сник, НС, год. V, 
књ. XI, бр. 1, 1. јану ар 1924.)
197  Пово дом ове књи жи це, Вујић пише: „Боље је наво ди ти што више чиње ни ца 
него ли кова ти тео ри је, које су све још неза вр ше не и врло хипо те тич ке. Писац је, врло 
тре зве но, схва тио то, и дао нашој лите ра ту ри о мистич ким поја ва ма добар при лог. 
Нај зад и нај ор то док сни ји ака де ми ча ри мора ју при зна ти да су мистич ке поја ве кори-
сно про ду же ње ствар не емпи ри је.“ (Вла ди мир Вујић, „’Теле па ти ја’“, Срп ски књи жев ни 
гла сник, НС, год. V, књи га XI, бр. 1, 1. јану ар 1924, стр. 79)
198  По Вуји ћу, зна чај Недељ ко ви ће ве књи ге је што је Паска ла при ка зао као живог 
мисли о ца, што има реч и за савре ме ног чове ка, и што је попра вио повр шно мишље ње 
Бра ни сла ва Петро ни је ви ћа о мар ги нал но сти Паска ло ве фило зо фи је из пер спек ти ве 
фило зоф ске систе ма ти ке. Једи но што сме та књи зи је лош књи жев ни стил Недељ ко-
ви ћа, после ди ца како незна ња јези ка, тако и уве ре ња мла дих мисли ла ца „по коме 
фило зоф ско изра жа ва ње не сме да буде обич но, и по коме се осе ћа дужност да се што 
замр ше ни је и неја сни је пише и гово ри.“ (В. Вујић, „Д-р Душан Недељ ко вић, ’Ски ца 
фило соф ске ства ра лач ке делат но сти Бле за Паска ла’“, Срп ски књи жев ни гла сник, НС, 
год. V, књи га XI, бр. 8, 16. април 1924, стр. 365-367)
199  Вујић сма тра да је зани мљив поку шај да се Хера клит пред ста ви Срби ма, али 
пре во ди фраг ме на та, које је изве ла жена Недељ ко ви ће ва уз њего ву помоћ, пред ста-
вља ју крај њи про ма шај. Вујић наво ди и при мер: „’Ефе зи ја ни тре ба ло би да се побе се и 
оста ве град голо бра ди ма, јер су прог на ли Хер мо до ра, нај бо љег међу њима, гово ре ћи: 
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Берг со но вом уче њу о рит му (где твр ди да Берг сон нема ника кво 
посеб но уче ње о рит му, и да је то Вина ве ро ва кон струк ци ја, 
пошто је он и ина че склон пре сло бод ним тума че њи ма фран-
цу ског фило со фа), књи гу Даво ри на Трсте ња ка о дар ви ни зму 
у педа го ги ји; 1925. се дота као, изме ђу оста лог, Про ле го ме не 
за јед ну тео ри ју есте ти ке Бран ка Лаза ре ви ћа, рас пра ве Ј. Д. 
Сто ја но ви ћа о Берг со но вој фило зо фи ји200, Двор ни ко ви ће-
ве Пси хе југо сло вен ске мелан хо ли је, сту ди је Албер та База ле 
о мета ло гич ким коре ни ма фило со фи ра ња201, књи ге Нико ле 
Крсти ћа о ства ра ла штву Сини ше Кор ди ћа202, књи жи це Уро-
ша Кру ља Поли ти ка и раса; 1926. годи не је при ка зи вао Увод у 
фило со фи ју Вла да на Мак си мо ви ћа, књигe енгле ских фило со фа 

неће мо да нико међу нама буде нај бо љи; ако је неко такав, онда ван и дру ги ма’ Тај 
фраг мент, у коме допу штам и штам пар ске гре шке, нај бо ље ће дока за ти не само 
коли ка је мрач ност Хера кли то ва, него и пре во ди о че ва и пома га че ва и штам па ро ва 
и изда ва че ва.“ (В.Вујић, „Хера клит“, Срп ски књи жев ни гла сник, НС, год. V, књ. XIII, 
бр. 3, 1. окто бар 1924, стр. 236)
200  Текст Сто ја но ви ћа о Берг со но вој мисли, пре но што је обја вљен као књи-
жи ца, про шао је кроз часо пис Хри шћан ски живот, што је, каже Вла ди мир Вујић, 
веро ват но после ди ца има ги нар не везе изме ђу фило зо фи је и рели ги је. Сто ја но вић 
је обја вио текст у цркве ном часо пи су, јер, по Вуји ћу, „иде је Берг со но ве неки тума че 
на један осо бен нео ми стич ки начин који би при бли жа вао фило зо фи ју инту и ци је 
јед ном обно вље ном хри шћан ству.“ В. Вујић, „Фило зо фиа Анриа Берг со на“, Срп ски 
књи жев ни гла сник, НС, год. V, књи га XV, бр. 1, 1. мај 1925, стр. 77)
201  О овој База ли ној књи зи Вујић каже: „Сту ди јом о мета ло гич ким коре ни ма 
фило зо фи је ука зао је Д-р База ла на мно ги савре ме ни про блем, а то вре ди више но 
само му че ња са илу зор ним про бле ми ма која су тако у вољи нашем ака де ми зму.“ (В. 
Вујић, „Мета ло гич ки кори је ни фило зо фи ји“, Срп ски књи жев ни гла сник, НС, год. V, 
књи га XV, бр.3, 1. јун 1925, стр.235)
202  При ка зу ју ћи ову књи гу, Вујић ста је на ста но ви ште да, ако посто ји умет ност 
Ива на Мештро ви ћа и Јова на Дучи ћа, умет ност Сини ше Кор ди ћа још увек не посто ји; 
он је почет ник, пред којим је дуга и неиз ве сна будућ ност. Крстић иде тако дале ко да 
Мештро ви ће ву скулп ту ру „Удо ви ца“ тума чи сво јим чвр стим уве ре њем да је вајар 
у неком од про шлих сво јих живо та заи ста био удо ви ца, и да ја зато могао да изва ја 
такву скулп ту ру. Вујић каже да је Крстић заи ста дока зао сво ју тезу „да се књи жев ни 
есеј не пише по неком пла ну и да у њему нема ни постав ке ни закључ ка ни резо но-
ва ња“ (В. Вујић, „Нико ла Крстић: Пово дом умет но сти Сини ше Кор ди ћа“, Срп ски 
књи жев ни гла сник; НС, год.V, књ. XVI, бр.8, 16. децем бар 1925, стр. 647)
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Хал да на, Расе ла и Шиле ра, као и о два де сет пе то го ди шњи ци 
изда ва штва Геце Кона.

Вла ди мир Вујић и  
кул тур на иде о ло ги ја Народ не одбра не

Орга ни за ци ја Народ не одбра не наста ла је 1908. годи не, у 
епо хи аустро у гар ске анек си је Босне и Хер це го ви не. Један од 
ини ци ја то ра њеног осни ва ња био је Бра ни слав Нушић. Врло 
брзо је фор ми ра ла пре ко две ста под ру жни ца, поста ју ћи покрет 
народ не инте ли ген ци је, чији је циљ био рат „књи гом и про све-
том“, о коме је гово рио Сто јан Нова ко вић. Удру же ње је има ло 
око три ста хиља да чла но ва. По Љубо дра гу Дими ћу, Народ на 
одбра на је тре ба ло да испу ња ва сле де ће задат ке: да ради на јача-
њу срп ске наци о нал не све сти како би срп ски народ био у ста њу 
да види сво ју цели ну и сво је место у све ту; да негу је сокол ске 
вешти не; да орга ни зу је пре да ва ња чији је садр жај иде о ло ги ја 
покре та; да ради са жен ском попу ла ци јом; да одр жа ва везе са 
срп ским наро дом у свим обла сти ма где он живи; да при ку пља 
мате ри јал ну помоћ.203

Рад Народ не одбра не је обно вљен 1926, под пред сед ни-
штвом вој во де Сте пе Сте па но ви ћа, као рад у кул ту ри, с циљем 
ства ра ња једин стве не кул ту ре тро и ме ног наро да, у скла ду са 
држав ном иде о ло ги јом Кра ље ви не Срба, Хрва та и Сло ве на ца. 
У Сре ди шњни одбор ушли су углед ни ци из свих кра је ва земље, 
и при пад ни ци сва три наро да. Зада ци обно вље не орга ни за ци је 
били су: рад на јача њу наци о нал ног и држав ног једин ства; оку-
пља ње при ват не ини ци ја ти ве с циљем да се постиг не народ ни 
пре по род, у свим обла сти ма, од кул ту ре, пре ко здрав ства, до 
при вре де, „сузби ја ју ћи немо рал сва ке врсте и сва ки нео б у зда ни 
его и зам поје ди на ца, а буде ћи соли дар ност, само по у зда ње, расни 
дух и сми сао за соци јал ну прав ду“204; бор ба про тив пле мен ске, 
вер ске, пар тиј ске суко бље но сти и пар ти ку ла ри зма; буђе ње 

203  Љ. Димић, Кул тур на поли ти ка  Кра ље ви не Југо сла ви је 19181941, том први, 
Стубови културе, Бео град, 1997, стр. 466
204  Исто,стр. 468
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рев но сти за очу ва ње држа ве, вер но сти пре ма кра љу и отаџ би ни; 
пома га ње орга ни за ци ја које раде на изград њи одбра не Кра ље-
ви не СХС; јача ње вите шког духа кроз сокол ство и стре ља штво; 
одр жа ва ње веза са сапле ме ни ци ма из сусед них држа ва уз гаје ње 
добро су сед ства с тим држа ва ма; оба ве шта ва ње стра не јав но-
сти о пра вим при ли ка ма у нас, и бор ба про тив непри ја тељ ске 
про па ган де; раз ви ја ње сло вен ске и бал кан ске соли дар но сти.

Ова иде о ло ги ја покре та оста ла је до самог почет ка Дру гог 
свет ског рата: инте грал но југо сло вен ство било је тема и 1940, 
у про грам ском тек сту „Чла но ви ма, чита о ци ма и при ја те љи ма 
Народ не одбра не“, у којој се увод ни чар зала же за здра ву, сна-
жну и напред ну Југо сла ви ју. 

Вла ди мир Вујић је био сарад ник Народ не одбра не у њеној 
првој фази, која је тра ја ла до 1932, када је, по Дими ћу, „њен 
рад био пре вас ход но кул тур ни и сво је тежи ште је имао на 
изгра ђи ва њу југо сло вен ског мен та ли те та, југо сло вен ске кул-
ту ре, него ва њу југо сло вен ских наци о нал них осе ћа ња и дава њу 
наци о нал ног вас пи та ња.“205

Због интер на ци о на ли зма кому ни стич ке иде о ло ги је, Народ
на одбра на је ушла и у анти ко му ни стич ку бор бу. У скла ду са 
уре ђи вач ком кон цеп ци јом часо пи са, исти ца но је да је духов ни 
живот важни ји од мате ри јал них усло ва у који ма се живи, а 
интер на ци о на ли зам је сма тран пло дом веле град ске циви ли-
за ци је, која је обес ко ре ње на и лише на пра вих ори јен ти ра. Све 
што је вред но наци о нал но је, а космо по лит ска је само тех ни ка.

Редак ци ја се, од самих сво јих поче та ка, зала га ла за ства ра ње 
једин стве ног про свет ног про гра ма на тери то ри ји Кра ље ви не 
СХС, сма тра ју ћи да је духов но једин ство мно го важни је од 
гео граф ског. По Дими ћу, „оче ки ва но је да ће настав ни про гра-
ми шири ти љубав и толе ран ци ју међу сло вен ским наро ди ма, 
него ва ти под јед на ко и ћири ли цу и лати ни цу у свим дело ви ма 
земље, ути ца ти на про ме ну начи на при вре ђи ва ња и живо та, 
под сти ца ти дисци пли ну, про па ги ра ти култ штед ње и рада и 
дру го.“206

205  Исто, стр. 469
206  Исто, стр. 472–473
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Иде о ло зи овог покре та сма тра ли су да „поди вља ли“ пар-
ла мен та ри зам, са непре ста ним сме њи ва њем вла да, не може да 
оства ри ваљан про свет ни план и про грам за целу тери то ри ју 
држа ве, па тре ба при сту пи ти изра ди тог плана на осно ву нај-
ши рег дру штве ног кон сен зу са, који може наста ти ако се око 
све га сло же не само поли ти ча ри, него и про фе си о нал на удру-
же ња, наци о нал не и кул тур не орга ни за ци је, јав ни рад ни ци, 
па и роди те љи. Пита ње про свет ног систе ма није само пита ње 
писме но сти, него и пита ње само свој но сти. Запад води јужно-
сло вен ске наро де у дека ден ци ју кроз сво ју попу лар ну кул ту ру. 
Машта ло се и о томе да Јужни Сло ве ни пишу јед ним писмом, 
али ствар ност је, по Дими ћу, била таква да „у Бео гра ду изла зи 
око седам де сет листо ва и часо пи са који под јед на ко негу ју и 
лати ни цу и ћири ли цу, док је у обла сти ма ’пре ко Саве’ на оба 
писма изла зио само један часо пис (Јадран ска стра жа).“207

Часо пис Народ на одбра на се зала гао за уни фи ка ци ју књи-
жев ног јези ка, изра ду зајед нич ке тер ми но ло ги је, писа ње нај бо-
љих могу ћих уџбе ни ка, итд. Води ла се бор ба за очу ва ње села, и 
ука зи ва но је на чиње ни цу да у земљи, у којој има 75% сео ског 
ста нов ни штва, буџет Мини стар ства пољо при в ре де има само 
1% укуп них буџет ских сред ста ва.

Заго ва ра ло се уво ђе ње дома ћег репер то а ра у позо ри ште и 
опе ру. Вође на је бор ба про тив изда ва ња лоше стра не лите ра ту-
ре, која нашу кул ту ру дово ди у коло ни јал ни поло жај. Твр ди ло 
се да дома ћи чита лац свој укус, упра во због такве изда вач ке 
поли ти ке, не фор ми ра на доброј наци о нал ној лите ра ту ри. Вели-
бор Јонић, уред ник часо пи са Народ на одбра на (у доба кад је 
Вујић сара ђи вао у њему) и један од кључ них иде о ло га покре та, 
уоча вао је да се југо сло вен ско дру штво нала зи на пре ла зу из 
патри јар хал ног у модер но, при чему се није сме ло дозво ли ти 
одр ца ње од наших нај ве ћих морал них вред но сти. 

Сма тра ло се да међу нама има мно го идо ло по кло ни ка 
запад не кул ту ре, међу који ма су наро чи то опа сни фана тич ни 
„полу та ни“, који о Запа ду зна ју мало, али сма тра ју тамо шњи 

207  Исто, стр. 475
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раци о на ли зам и тех ни ку за непри ко сно ве ну вред ност којој се 
тре ба пот чи ни ти свим сво јим бићем. Про цес модер ни за ци је 
мора се, веро ва ли су сарад ни ци Народ не одбра не, спро ве сти 
без поза пад ња че ња.

Од народ не инте ли ген ци је оче ки ва ла се бор ба за раз вој 
само свој не кул ту ре. Вла ди мир Вел мар-Јан ко вић је сма трао да 
инте лек ту ал ци – родо љу би мора ју има ти вели ку уло гу у обно ви 
поли тич ког живо та, под усло вом да има ју веру у Бога и да делу-
ју књи жев но шћу и умет но шћу. Пре у зе ти европ ски мани ри без 
уну тра шњег садр жа ја руше истин ску, расну кул ту ру. Лажни сјај 
се, по Вел мар-Јан ко ви ћу, мора одво ји ти од истин ских вред но сти. 
„Насу прот про ду ка та европ ског раци о на ли зма (пози ти ви зам, 
реа ли зам, соци ја ли зам, ате и зам, инду стри ја ли зам) који је део 
инте ли ген ци је про гла ша вао за соп стве ни култ, Народ на одбра
на је про те жи ра ла сло вен ско ’меси јан ство’ иска за но у обли ку 
кул тур ног југо сло вен ства“208, исти че Димић. Народ на одбра на 
је, као покрет, у свом про гра му инте гра ли зма, при ста ја ла на 
посто ја ње кул тур них типо ва, али не и на наци о нал не кул тур не 
инди ви ду ал но сти.

Да би се изгра дио једин стве ни духов ни про стор Југо сла-
ви је, иде о ло зи Народ не одбра не пред ла га ли су сле де ће: тре ба 
збли жа ва ти народ не масе, орга ни зо ва ти уза јам не сусре те и 
кул тур ну раз ме ну; што више пре во ди ти дела сло вен ских писа-
ца и упу ћи ва ти их у масе; пре ко публи ка ци ја и на раз не дру ге 
начи не тре ба упо зна ва ти Јужне Сло ве не са оста лим сло вен ским 
наро ди ма; при Уни вер зи те ту ство ри ти посеб на оде ље ња која 
би се бави ла при пре ма њем наше омла ди не за изу ча ва ње дру-
гих кул ту ра; омла ди ну у дија спо ри живље пове за ти са нашим 
дипло мат ским пред став ни штви ма, итд.

Основ ни став Народ не одбра не када је кул ту ра у пита њу 
опи сао је Љубо драг Димић: „Често је исти ца но да ’ми’ живи мо 
на гео граф ској и духов ној водо дел ни ци (’на оштри ци мача’) 
изме ђу два све та – Исто ка и Запа да. У вези с тим отва ра но 
је пита ње какву кул тур ну ори јен та ци ју заго ва ра ти. Народ на 

208  Исто, стр. 486
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одбра на била је бли ска они ма који су исти ца ли да европ ска 
кул ту ра почи ва на чове ку, да се чове ком исцр пљу је њен план 
и циљ, њена сред ства и садр жи на, да је изгра ђе на на софи стич-
ком прин ци пу, да је човек мери ло свих ства ри, да је зане ма ри ла 
Бога, да њоме вла да ју нихи ли зам и анар хи зам. Насу прот томе, 
узди за на је ’кул ту ра све то сав ског Бого чо ве ка’, која је почи ва ла 
на лич но сти бого чо ве ка Хри ста, која је пре о бра жа ва ла чове ка 
изну тра, у којој није било ниче га без лич ног и меха нич ког, чији 
је циљ био све тост и без гре шност, тј. стал на бор ба са гре хо ви ма 
у себи и око себе. При ла зе ћи расној кул ту ри на такав начин, 
Народ на одбра на је заго ва ра ла кул тур ну неза ви сност која је 
сво је теме ље има ла у Јеван ђе љу (нео хри шћан ство или сло вен ско 
схва та ње Хри ста). О народ ном духу, песни штву, умо тво ри на ма 
мање је раз ми шља но са фол кло ри стич ко-исто риј ског ста но ви-
шта, а све више са рели гиј ско-миса о ног. На тај начин цело куп-
ном дру штве ном живо ту наме та на је јед на визи ја живо та.“209

Недо ста так јасне кул тур не ори јен та ци је огле дао се, по 
ауто ри ма часо пи са Народ на одбра на, пре све га у идо ло по кло-
но ству Запа ду. Две врсте људи пред ња чи ле су у овом идо ло по-
клон ству – већ поме ну ти „полу та ни“, спрем ни да одба це све 
аутох то но, као и след бе ни ци раци о на ли стич ке визи је све та и 
чове ка. Нужно је извр ши ти „реви зи ју свих вред но сти“ да би се 
одба ци ло оно штет но што је дошло са стра не, и да би се ство-
ри ла аутен тич на кул тур на матри ца. Евро пе и за ци ја мора бити 
успо ре на зарад ства ра ња југо сло вен ске кул ту ре. 

На ску пу руских избе гли ца у Бео гра ду, 1. децем бра 1927. 
годи не, Вели бор Јонић је исти цао пре зрив однос Запа да пре-
ма Сло ве ни ма: „Могли сте ви, Руси, има ти јед но га Тол сто ја, 
јед но га Досто јев ског, а ми, Срби, јед но га Њего ша, ипак смо 
и ми и ви за Запад били и оста ли сло вен ски вар ва ри“210. Тек 
је дола зак мно го стру ко обда ре них Руса на сенил ни и умор ни 
Запад после бољ ше вич ке рево лу ци је пока зао сло вен ску кул-
ту ру у пуном сја ју, и тиме наго ве стио да ће Евро па чути нову, 

209  Исто, стр. 481
210  Цит. пре ма: Ж. Ђурић, Д. Субо тић, Лич но сти срп ске десни це 20. века, Књи га 
дру га, Институт за политичке студије, Београд, 2007, стр. 110
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овог пута сло вен ску, реч. Запад је огре зао у мате ри ја ли зму и 
цини зму, и он више нема шта да каже чове чан ству; Сло ве ни ма 
пред сто ји да кре ну у ства ра ње вели ке син те зе Исто ка и Запа-
да, „спа ја ју ћи духов ност ста ре индиј ске и кине ске фило зо фи је 
са науч ним мате ри ја ли змом Запад не Евро пе“. Какав тре ба да 
буде однос Југо сло ве на пре ма Евро пи? Јонић каже да не сме мо 
одба ци ва ти Евро пу и њену циви ли за ци ју, али мора мо узе ти 
само „пози тив но добро“ и „оно што се успе шно може нака ле-
ми ти на нашу мла ди цу“.211 Суд би на Срба, Хрва та и Сло ве на ца 
је зајед нич ка; њен циљ је нова син те за, коју је само про ви ђе ње 
наме ни ло упра во Јужним Сло ве ни ма.

Важно је иста ћи да је југо сло вен ство Народ не одбра не било 
искре но; вође на је вели ка бор ба про тив фаши за ци је Истре, и 
за пра ва наших мањи на на јужно сло вен ским тери то ри ја ма у 
ино стран ству. Води ла се и бор ба за пра во срп ске наци о нал не 
мањи не у Мађар ској, итд. Од 1935, међу тим, поли ти ку инте грал-
ног југо сло вен ства заме њу је поли ти ка реал ног југо сло вен ства, 
иза које сто ји Милан Сто ја ди но вић, тако да Народ на одбра на 
све више одла зи на мар ги ну.

Да би се ство ри ло инте грал но Југо сло вен ство, нео п хо дан 
је рад у кул ту ри, сма тра Вујић у свом члан ку „Наци о нал на 
про па ган да је кул тур на про па ган да“. Нај ва жни је је да јужно сло-
вен ско пле ме зау век иза ђе из ста ња у коме је гра ди во у туђим 
рука ма. Мора се, по Вуји ћу, „свој дух иска за ти, сво је послан ство 
потвр ди ти, свој израз душе очи то ва ти у речи ма, у каме ну, на 
плат ну, у зву ци ма, у дру штве ним обли ци ма, у начи ну вере, у 
иска зи ма о мудро сти све та и живо та.“212

До сада су јужно сло вен ски наро ди пред све том углав ном 
били позна ти као вој ни ци. Сада је вре ме да се пока жу као кул-
ту ро твор ци. Савре ме на наци о нал на про па ган да мора, пре све га, 
и изнад све га, бити делат ност у обла сти кул ту ре. На херој ском 
уми ра њу засно ва на је могућ ност неза ви сно сти, али неза ви сност 
није циљ самој себи – сло бо да се даје да би била ства ра лач ка.

211  Исто, стр. 114
212  В. Вујић, „Наци о нал на про па ган да је кул тур на про па ган да“, Народ на одбра на, 
год. IV, бр. 32 (1929), стр.364
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Вујић каже: „Ако би и сада, у доба ства ра ња кон струк-
ти ви стич ких при пре ма јед ног инте грал ног Југо сло вен ства, 
ста ри немар пре ма духов ним ква ли те ти ма, ста ра небри га за 
изра зе кул ту ре у књи зи, у сли ци, у боји, у каме ну, у мисле ним 
и науч ним напо ри ма, у рели ги о зном пре жи вља ва њу, у обли-
ци ма само све сног дру штве ног живо та, ако би немар и небри га, 
неве ро ват но је рећи, про ду жи ли да живе даље – било би то 
очај но пред ска за ње.“213

Евро па мора иза ћи из сада шње кри зе само на осно ву духов-
не соли дар но сти, а Сло вен ство је позва но да у томе уче ству је. 
Било би стра шно када би се при ли ка про пу сти ла. Вујић пред-
ла же да се цен трал ни Прес-Биро наро чи то посве ти кул тур ној 
про па ган ди, која је једи на пра ва про па ган да.

Људи се могу удру жи ва ти на раз ли чи те начи не; удру жи-
ва ња око мате ри јал них инте ре са нису људ ска, него живо тињ-
ска, а наро ди мора ју про ћи пут, како Вујић каже, „од чопо ра 
до наци је“. Сва ки народ тре ба да пре ђе пут од „живо тињ ске 
гоми ле до духов но – етич ке зајед ни це којом се само при пре ма 
за све-чове чан ску зајед ни цу.“214

У Јеван ђе љу пише да је Хри стос тамо где су дво је или тро је 
сабра ни у Њего во име. Али, у дана шње вре ме људи се саби ра ју 
око ауто мо би ла. Ако су нека да шње задру ге биле зајед ни це крви 
и мора ла, а данас посто је као чисто еко ном ска удру жи ва ња, и то 
је допу сти во и може се поздра ви ти – под усло вом да се чува ју 
етич ке вред но сти. Једи но што је, по Вуји ћу, недо пу сти во јесте 
удру жи ва ње око „чопор ских задо вољ ста ва“. Он дода је: „Шта 
да се још каже када се све то беза ко ње, етич ко, раз мах не и 
помах ни та у вре ме у које је потреб ни је пока ја ње, вра ћа ње сиро-
ма штву и при ро ди и Богу? У то вре ме, поу че ни ваљ да од људи 
Запа да, и наши ’инте лиг не ти’ сма тра ју да је заба вља ње – висо ка 
духов на хра на. И да се, не гле да ју ћи мушки и херој ски – као да 
нас пре да ње томе не учи! – у очи гро зо ти и опа сно сти вре ме на, 

213 Исто, стр. 365
214 В. Вујић, „На чему ваља данас удру жи ва ти људе“, Народ на одбра на, год. VII, 
бр. 8 (1932), стр. 115



145

 Три часо пи са и Вла ди мир Вујић 

потра жи мира духу и спа са души – у игри, у пре ру ша ва њу, у 
заба ви, у изне мо гло сти заба ве до кра ја.“215

У увод ни ку за један број Народ не одбра не, под насло вом 
„За духов но осло бо ђе ње“, Вла ди мир Вујић пише про грам ски 
текст. Он каже да соци јал на прав да мора бити осно ва нове 
држа ве, јер се не сме дозво ли ти да они који су се осло бо ди ли 
после веков ног роп ства поно во буду коло ни ја ли зо ва ни.

По Вуји ћу, две су основ не опа сно сти које се мора ју савла да ти 
у наше дане – јед на је опа сност робо ва ња нечо веч ном капи та-
ли зму, а дру га ута па ње у без бо жни колек ти ви зам совјет ског 
типа. Он каже да „наше осло бо ђе ње мора поћи путем који није 
ника кво роп ство, ни мањи ни капи та ли зма ни колек тив ном 
меха ни зму марк си стич ког систе ма.“216

Пут наци о нал не при ват не ини ци ја ти ве зато мора бити 
пут одбра не сва ке сло бо де, јер, како каже Вујић, „није наша 
наци ја дошла до наци о нал не поли тич ке само стал но сти да би, 
еко ном ски и духов но, поста ла коло ни ја вели ких једи ни ца.“217 
Она не сме поста ти роби ња интер на ци о нал них фор му ла, било 
либе ра ли стич ких, било марк си стич ких. Али, посто ји интер на-
ци о на ла која поро бља ва у име Хри ста. Вујић каже да се не сме, 
у име Бога, врши ти пот чи ња ва ње свих људи јед ном чове ку и 
јед ној орга ни за ци ји: „Спа са ва ју ће, вер ски ’једи ни исправ не’ 
орга ни за ци је на чијем је челу човек, гре шни а увек без гре-
шним про гла шен, само су опет фор му ле који ма се при ча спас 
а оства ру је робо ва ње, лице мер ни видо ви који ма се при кри ва 
жуд за госпо да ре њем и иско ри шћа ва њем све та.“218 Евро па је у 
кри зи и пре ви ра њу, вели Вујић. Зато један млад народ не сме 
да усва ја обра сце умор не кул ту ре која се уру ша ва, него мора 
да гра ди сво је, насто је ћи да се про би је ка новим обли ци ма и 

215  Исто, стр. 115. Овај запис је настао пово дом изве сног кар не вал ског руга ња 
вели ком индиј ском бор цу про тив стра них угње та ча, Махат ми Ган ди ју, које се деси ло 
у Бео гра ду, али о коме нема мо више пода та ка.
216  В. Вујић, „За духов но осло бо ђе ње“, Народ на одбра на, год. VII, бр. 17 (1932), 
стр. 261
217  Исто
218  Исто
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сушти на ма. Вујић је јасан: „Меха ни зи ра ње до кра ја и изјед-
на ча ва ње, бру тал но и без ду хов но, свих једин ки, пре тва ра ње 
у колек ти вум који је сли ка јед не маши не – иде ал дана шње 
Москве која оства ру је џинов ским зама хом иде ал инду стри ја-
ли за ци је поте као са Запа да: то је један лек у коме ишче за ва само 
при вид но зло европ ског систе ма. Мисао о томе да човек јесте 
сло бод но биће само зато што је и кад је отки нут савр ше но од 
Бога, што је и кад је у њему само раз ви јен разум на ште ту свих 
оста лих њего вих духов них спо соб но сти – опет је мисао чисто 
европ ског духа и поре кла, мисао о чове ку који је јед нак Богу, 
мисао о сло бо ди чове ко вој уко ли ко је она сло бо да од све веза-
но сти духов не за космич ко, за Бога, за вели ке духов не стру је у 
које смо само уто пље не сит не твар ке. ’Сло бод но’ зида ње хра ма 
без Бога, не Богу, но све-госпо да ру разу му чове ка отки ну тог 
од Бога, охо ла је мисао; и све зида но на тај начин зида но је на 
песку, и кула је, али вави лон ска. Нити се може тра жи ти лека 
злом систе му европ ском, који је данас већ при знат од воде ћих 
лич но сти Евро пе, у хри шћан ству, ова квом какво је Евро па при-
ми ла и какво је она ство ри ла. Вели ка тра ге ди ја хри шћан ства 
у Евро пи је у пре ла зу цар ства небе сног у цар ство земаљ ско и 
хие а рар хич ном порет ку земаљ ском којим се мисао Хри сто ва, 
вели ка и божан ска, уоб ли чи ла у јед ну бор бе ну орга ни за ци ју – 
за земаљ ско живље ње.“219

Наше народ но пре да ње, по коме „прав да држи земљу и 
гра до ве“, по Вуји ћу „оне прав де која је почи ва ла на уве ре њи ма 
јед ног чвр стог духов ног порет ка; на сту бо ви ма вере у Бога јер 
је Он прав да; оне прав де која је бра ње на, засту па на вите штвом, 
чој ством, херој ством и бес при мер ним, бес крај ним осе ћа њем 
сло бо де“220, мора бити непо сред но пове за но са соци јал ном 
прав дом.

Ста ри пре по род Јужних Сло ве на био је засно ван на иде ја ма 
фран цу ских рево лу ци о на ра и сло ве но фил ству. По Вуји ћу, „данас, 
нови наци о нал ни јужно-сло вен ски пре по род оста је на тлу сло-
бо до ум но сти и сло вен ства, пре ла зе ћи пре ко већ заста ре лих 
219  Исто, стр. 262
220  Исто
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обли ка евро пе и зма, њего вог сло бод но ми сли лач ког раци о на-
ли зма, везу ју ћи се, садр жин ски, за етич ку сушти ну народ ног 
гле да ња на чове ка, свет, живот.“221 Десе те рач ка пое зи ја и гусле 
су про шлост, али се на њихо вој ети ци може и мора гра ди ти 
даље. Вите шки дух сада зна чи побу ну про тив меха ни зо ва ња 
чове ка и чове чан ства. Ути ца ји са стра не мора ју бити нади ђе-
ни, ина че ћемо бити духов но збри са ни са тла на коме живи мо.

При ват на кул тур на ини ци ја ти ва јужно сло вен ских наро-
да мора има ти за циљ само свој но ства ра ла штво, које неће 
опо на ша ти туђин ско. Не тре ба нам даља евро пе и за ци ја, него 
је нео п ход на ресла ви за ци ја. Дужност је, по Вуји ћу, да се буде 
„веч но на опре зи про тив међу на род них тежњи које иду заво-
је вач ким путем на рачун и на ште ту духов ног бића људ ског 
и соци ал не прав де, а за рачун и на корист мате ри а ли стич ки 
настро је не мањи не“.222 Етич ко осло ба ђа ње чове ка услов је 
соци јал не прав де. Нека да се гово ри ло „про све том сло бо ди“. 
Сада је вре ме да се сло бо дом ства ра ла штва кре не ка истин ској 
про све ти чове ка, вели Вујић.

Вујић у Иде ја ма Мило ша Црњан ског
Милош Црњан ски је Иде је покре нуо 6. сеп тем бра 1934. 

годи не као часо пис чији је основ ни циљ бавље ње идеј ним и 
духов ним стре мље њи ма епо хе, јер кри за која се јави ла у све ту 
и Евро пи, по њему, пре вас ход но је кри за духов на и идеј на, па 
тек онда мате ри јал на и финан сиј ска. Плод ове кри зе је обно-
вље но зани ма ње за наци о нал на пита ња, и наста нак покре та тог 
типа широм све та. Међу тим, Југо сла ви ја, као земља у којој је 
80% ста нов ни штва сељач ког поре кла, не сме себи да дозво ли 
да опо на ша било какав стра ни наци о на ли зам, пого то во не сме 
да опо на ша мај мун ски, сма трао је Црњан ски: она је дужна да 
нађе сво ју меру и про ве ру чиње ни ца, и да гра ди држа ву она ко 
како јој одго ва ра. Циљ Иде ја је да уче ству ју у изград њи „новог 
наци о на ли зма“. По Црњан ско вом про грам ском тек сту, то ће 
221  Исто
222  Исто, стр.263 
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се оба вља ти на раз ли чи те начи не, међу који ма су и: бавље ње 
изра зи то духов ним пита њи ма; под сти ца ње раз во ја дома ће књи-
жев но сти, уз при ка зи ва ње стра не лите ра ту ре са објек тив ног 
ста но ви шта; рас пра ва о соци јал но-поли тич ким пита њи ма, али 
без днев но-пар тиј ске анга жо ва но сти; раш чи шћа ва ње пој мо ва 
на нашој кул тур ној сце ни; насто ја ва ње на јужно сло вен ском 
једин ству (с наро чи тим освр том на Буга ре). Тако ђе, пози ци ја 
часо пи са тре ба да буде југо сло вен ски наци о на ли зам, јер је дато 
пре ви ше жрта ва за нову држа ву да би се Југо сла ви ја тек тако 
могла напу сти ти.

По Зора ну Авра мо ви ћу је „пози ци ја Иде ја дослед но југо-
сло вен ски ори јен ти са на у међу рат ном зна че њу пој ма југо-
сло вен ства.“223 Обја вљи ва ни су при ло зи не само Срба, него и 
Хрва та и Сло ве на ца, а пози тив но се гово ри о насто ја њу да се 
народ ни гово ри Бео гра да и Загре ба изјед на че уза јам ним уступ-
ци ма. Иде о ло шка пози ци ја је тако ђе јасна: бор ба за наци о нал не 
вред но сти, а про тив марк си зма и инте р на ци о на ли зма. Пре све-
га, исти чу се лико ви „кул тур них херо ја“, око којих се и данас 
може извр ши ти оку пља ње: један од њих је Све ти Сава, о коме 
пишу неко ли ки ауто ри, од Ста но ја Ста но је ви ћа до Мило ша 
Црњан ског. Зна чај на уло га при пи су је се и Фили пу Вишњи ћу 
и Вуку Кара џи ћу, итд.

У часо пи су Иде је вели ча се југо сло вен ско сокол ство, као и 
задру жни покрет. Обја вљен је низ тек сто ва о нашој вој нич кој 
тра ди ци ји. Пошто су Иде је наста ле у доба вели ке кри зе пар-
ла мен та ри зма у целој Евро пи, овај про блем је подроб но обра-
ђи ван. О томе је било и наших при ло га (позна ти „мора со вац“ 
Момир Нико лић, који је држао адво кат ску кан це ла ри ју зајед но 
са Дра ги шом Васи ћем), али и стра них (бугар ски књи жев ник 
Јонев у тек сту „Држа ва на зала ску“, гово ри о заси ће но сти пар-
ла мен та ри змом, и потре би за новим исхо ди ма). Међу тим, на 
стра ни ца ма Иде ја демо кра ти ја је и бра ње на – изве сни В. Кунц 
је у једа на е стом бро ју часо пи са исти цао да демо кра ти ја на нај-
бо љи начин шти ти соци јал не, кул тур не, поли тич ке и морал не 

223  З. Авра мо вић, Одбра на Црњан ског, Орфеус, Нови Сад, 2013, стр. 81
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вред но сти. Сам Црњан ски је био про тив пар ти ја шког пар ти-
ку ла ри зма из пер спек ти ве иде о ло ги је шесто ја ну ар ске дик та-
ту ре – јер, по њему, пар ти је под сти чу поде ле међу наро ди ма 
Југо сла ви је, непре ста но пот ко па ва ју ста бил ност дру штва, воде 
уза јам ној нетр пе љи во сти. Потреб но је изгра ди ти нови модел 
зајед ни це, у коме доми ни ра наци о нал на и кла сна соли дар ност. 
Књижевник Све ти слав Сте фа но вић је, у то вре ме, сасвим стао 
на пози ци је кор по ра ти ви зма, упо зо ра ва ју ћи на то да круп ни 
капи тал изра бљу је малог чове ка и раза ра њего ве наде и његов 
свет. Кор по ра тив на орга ни за ци ја народ ног пред став ни штва 
боље би реши ла про блем који се поста вља савре ме ном кри зом 
пар тиј ске поли ти ке која је каби нет ска и недо вољ но живот на, 
твр дио је он.

У том сми слу, Иде је гово ре о вели кој вред но сти села као 
аутен тич не сре ди не у којој је сачу ван дух нашег наро да. Бран-
ко Рапа јић (пото њи јеро мо нах Јован, бли зак сарад ник вла ди ке 
Нико ла ја Вели ми ро ви ћа) пише текст „Про ле тер и сељак“, у 
коме ука зу је на сеља ка као неког ко одби ја сва ку апстрак ци ју 
иде о ло ги је, јер је везан за тле. У селу, човек је бли жи иско ну; 
у гра ду, по Рапа ји ћу, он се оту ђу је од Бога и себе, па се јавља ју 
фило со фи бри ге и стра ха, попут Мар ти на Хај де ге ра.

Пита ња омла ди не поста вља ју се уко ли ко се тичу њене 
пре о ри јен та ци је од кому ни стич ког интер на ци о на ли зма на 
наш наци о на ли зам. Било је покре та но и пита ње расе, о коме 
пише Бра ни мир Малеш. Он је расе делио на динар ску, алпиј-
ску, нор диј ску и меди те ран ску, исти чу ћи да су вео ма рет ки 
при ме ри чистих раса. Динар ци су ведра духа, истрај ни, сме ли, 
само све сни и непо сред ни у пона ша њу. Све ти слав Сте фа но вић 
твр ди да нема чистих раса, и да нор диј ска раса није госпо дар ска, 
али да све расе уни шта ва демо ни ја капи та ли стич ке еко но ми је.

Иде је су се, свим сила ма, обра чу на ва ле са марк си змом, 
сма тра ју ћи га нега ци јом наци о нал не посеб но сти и инди ви ду-
ал них сло бо да. Знат на пажња је посве ће на кри ти ци марк си зма 
из пер спек ти ве руских рели ги о зних фило со фа, какви су Нико лај 
Бер ђа јев и Борис Више слав цев. Нарав но, писци Иде ја уви ђа-
ју да кому ни стич ки „пропагандни трикови“ има ју ути ца ја на 
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мла де и из објек тив них раз ло га, какви су „коруп ци ја, афе ре, 
про тек ци ја, соци јал на незбри ну тост, рудар ске несре ће.“224

У обла сти кул ту ре, Иде је су се зала га ле за осло нац на соп-
стве не сна ге. У 26. бро ју Иде ја, Црњан ски ће обја ви ти текст под 
насло вом „Кул ту ра“, у коме даје основ не идеј не прет по став ке за 
раз вој кул ту ро ло шке миси је часо пи са. У њему, он исти че да је 
кул ту ра данас потре ба нај ши рих маса, али је, у исти мах, нео-
п хо дан раз вој ели те, која ће кул тур ни живот градити у скла ду 
са узви ше ни јим, духов ним потре ба ма дру штва. Иако је наш 
народ умно го ме кул тур но зао стао, он је још сачу вао витал-
не сна ге које га могу пове сти даље. У свом тек сту, Црњан ски 
кри ти ку је Мати цу срп ску и Срп ску књи жев ну задру гу, као и 
дру ге уста но ве које се баве књи гом, и каже: „Свуд је у њима 
иста одсут ност пла на, дисци пли не, исто про тек ци о на штво, 
обма на публи ке, само во ља, некул ту ра.“225

Иде је су редов но пра ти ле све бит ни је кул тур не поја ве у нас, 
дава ле про сто ра мла ђим и неа фир ми са ним писци ма, а вође ни 
су и раз го во ри са углед ним књи жев ни ци ма (међу који ма су и 
Иво Андрић, Дра ги ша Васић, Милан Ракић, Сима Пан ду ро-
вић, итд). На стра ни ца ма часо пи са било је места и за цркве не 
инте лек ту ал це (међу који ма је, поред већ поме ну тог Бран ка 
Рапа ји ћа, био и Јустин Попо вић). Поле ми са ло се, изме ђу оста-
лог, и са Крле жом (кога Црњан ски нази ва псе у до марк си стом). 
Наро чи та кри ти ка била је усме ре на ка соци јал ној књи жев но-
сти као врсти про па ган де марк си зма, па су се на истој лини ји 
фрон та, сва ко из сво јих раз ло га, нашли мно ги – од Црњан ског, 
пре ко Вла ди ми ра Вуји ћа, до Ста ни сла ва Вина ве ра, који је у 
соци јал ној књи жев но сти видео гуше ње инди ви ду а ли зма.226

224  Исто, стр. 103
225  Исто,стр. 108
226  У свом поле мич ком тек сту „У одбра ну наше књи жев но сти“, који је у Иде ја ма 
иза шао у два настав ка, Ста ни слав Вина вер је, сасвим „вуји ћев ски“, гово рио о два 
штет на ути ца ја руске соци јал не књи жев но сти у нашој сре ди ни – први је био у доба 
Све то за ра Мар ко ви ћа, а дру ги после Вели ког рата: „Све то зар Мар ко вић остр вља вао 
се и на бед не и без на чај не песни чи ће, ако су само посме ли да твр де да је про ле ће лепо 
и да сво ју дра гу воле! У хору рас ка ла шном ’Запо ро шке Сече’ одо бра ва ли су му, пље-
ска ли су му сви они, који би мора ли да буду, за наци ју, носи о ци не само мате ри ал ног 
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Вели ка пажња је била посве ће на изда ва штву, које се кри-
ти ку је зато што не даје могућ но сти за штам па ње наших ори-
ги нал них дела. Вина вер кри ти ку је Срп ску књи жев ну задру гу 
због изра зи тог фељ то ни зма. Жив ко Мили ће вић, „бог“ у овој 
установи, исто вре ме но је и књи жев ни кри ти чар Поли ти ке и 
арби тар код Геце Кона, што му даје вели ку власт.

Иде је су се бави ле и дру гим кул ту ра ма: фран цу ском, немач-
ком, руском. Поред позна тог немач ког анти хи тле ров ца, Ерне-
ста Толе ра, Иде је штам па ју и текст Све ти сла ва Сте фа но ви ћа 
о спа љи ва њу књи га у Немач кој, у коме пре во ди лац Шек спи ра 
твр ди да су те књи ге биле пуне руже ња немач ке кул ту ре и сек-
су ал них непри стој но сти. Мно го пажње посве ће но је кул ту ра ма 
Бугар ске и Грч ке, са очи том тежњом да се Бал кан ци ује ди не око 
зајед нич ких стре мље ња у овој обла сти.

Сарад ни ци Иде ја били су мно ги, и раз ли чи ти. Зоран Авра-
мо вић каже: „Што се тиче духов не ауто но ми је сарад ни ка, може 
се рећи да она није нару шав на; ста во ви и погле ди сарад ни ка 
не ста вља ју се под јед ну капу. У том погле ду, Иде је су биле 
отво ре не за све ауто ре који нису били на стра ни марк си стич-
ког интер на ци о на ли зма.“227 Међу сарад ни ци ма Иде ја били су, 
поред поме ну тих, Густав База ла, Вла ди мир Ћоро вић, Бра ни мир 
Малеш, Алек сан дар Белић, Ксе ни ја Ата на си је вић, Сибе Мили-
чић, Хам зо Хумо, Дра ги ша Васић, Бра ни слав Нушић, Тодор 
Маној ло вић, Милан Каша нин, Иси до ра Секу лић, Милан Грол, 
Мом чи ло Наста си је вић, Сини ша Пау но вић, Петар Коњо вић, итд.

У суко бу са марк си змом, Црњан ски и неки сарад ни ци 
Иде ја засту па ли су ста но ви ште о про тив при род но сти ове иде-
о ло ги је, па су се, због тога, сма тра Зоран Авра мо вић, пози ва ли 
на све што је могло да пот кре пи њихо ву тезу – од рели ги је до 

и поли тич ког, него и духов ног напрет ка. Они учи ни ше чуда у поли тич ком погле ду, 
под ви ге на бој ном пољу, али од поља умет нич ког убо ја ше се и напу сти ше мртву стра жу! 
(С. Вина вер, „Опет у одбра ну наше књи жев но сти“, Зли вол шеб ни ци III, Слобво љубве, 
Београдска књига, Матица српска, Београд–Нови Сад, 1983, стр. 177–178) Вина вер 
сма тра да у књи жев но сти „мора мо да се осло бо ди мо добро на мер них диле та на та и 
мора ли шу ћих пого ре ла ца и оскуд ни ка.“ (С. Вина вер, Исто, стр.181)
227  З. Авра мо вић, Исто, стр. 120
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био ло ги је (зато тек сто ви о раса ма). Основ ни став је, каже Авра-
мо вић, био „одбра на тра ди ци је пред иде ја ма рево лу ци о нар не 
про ме не све та.“228

Вла ди мир Вујић је у Иде ја ма имао повла шће ни ста тус 
гла сно го вор ни ка „новог наци о на ли зма“, за који се, у то вре ме, 
зала гао и Милош Црњан ски. У 18. бро ју Иде ја, обја вље ном 16. 
мар та 1935. годи не, иза шла је нека врста интер вјуа с Вла ди-
ми ром Вуји ћем (каже мо „нека врста“, јер „кла сич них“ пита ња 
није било, а поје ди нач не изја ве Вуји ће ве одва ја не су већим 
тач ка ма). Да је раз го вор про грам ски, пока зу је и наслов, који 
у цели ни гла си „Вла ди мир Вујић гово ри о нашој ’инте ли ген-
ци ји’, о ’миси о на ри ма’ разних интер на ци о на ла, о салон ском 
кому ни зму, о основ ном про бле му наше земље“, као и непот-
пи са ни увод, веро ват но из пера самог Црњан ског. Увод ни чар 
каже: „Про фе сор Вла ди мир Вујић – из оне гене ра ци је срби-
јан ске која је тукла бал кан ске рато ве и Свет ски рат – исти цао 
се, већ дав но, као један од оних наших јав них рад ни ка који је 
и на Уни вер зи те ту и у редак ци ја ма, био зван да зау зме вид но 
место. Баве ћи се фило зо фи јом, као нау ком, струч но, он је имао 
вели ку љубав за књи жев ност и у њој неко ли ко пута, био сма-
тран као писац који има и спре му и сна гу пера, потреб ну за 
уред ни ка или кри ти ча ра. Про ла зе ћи крај све га тога, ско ро са 
неха том, Вла ди мир Вујић мало је писао, и још мање штам пао. 
(Уско ро ће се поја ви ти његов пре вод Шпен гле ро вог Про па да ња 
Запа да.) Пову чен, у мир ним Срем ским Кар лов ци ма, редов ни 
књи жев ни хро ни чар Прав де, Вла ди мир Вујић одао се сад сав 
про бле ми ма вер ским који га наро чи то зани ма ју. Одго ва ра ју ћи 
на наша пита ња, за чита о це Иде ја, без позе, он даје сва ка ко један 
одго вор који није ни оби чан, ни повр шан, на глав не про бле ме 
наше сада шњи це.“229

У увод ном делу свог интер вјуа, Вујић исти че да се није дан 
наци о нал ни про блем не може раз ма тра ти без суо ча ва ња са 
духов ним стру ја ма у чита вом све ту. Хао тич ност у којој се нашла 
Југо сла ви ја плод је коб ног дело ва ња туђин ских упли ва, оно га 
228  Исто, стр. 124 
229  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, Жагор, Београд, 2013, стр. 295
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што Вујић нази ва „вели ким интер на ци о на ла ма“, упо зо ра ва ју ћи: 
„Не сме наш живот бити интер на ци о нал ни екс прес, којим се 
возе слу чај но саку пље ни људи, људи ’уоп ште’, да се исто ва ре 
нај зад негде у некој интер на ци о нал ној метро по ли. А тач но га 
тако мно ги зами шља ју. Ком фор вожње им при ја, и сјај и рас-
кош; али огром на већи на не зна куда се вози, или куда срља.“230

Вујић сма тра да наш народ није у заблу ди. Он и у нај те-
жим тре ну ци ма уме да буде ору ђе Бога који дела у исто ри ји. За 
раз ли ку од наро да, инте ли ген ци ја често слу жи као ору ђе туђих 
инте ре са, и мада се ово пита ње зао би ла зи, оно је сре ди шње. Од 
тих про бле ма се не може побе ћи, и нео п ход но их је поста ви ти 
у свој њихо вој оштри ни.

Наша инте ли ген ци ја себе дожи вља ва као „миси о нар ску“ 
– миси ја јој је у доно ше њу и наме та њу туђин ских реше ња, која 
би тре ба ло да доне су сре ћу и про грес „уро ђе ни ци ма“. Међу 
инте ли ген ци јом има и пра вих миси о на ра стра них сек ти, који 
би да намет ну нову веру људи ма који су веко ви ма одсто ја ва ли 
хри шћан ство на Бал ка ну. И сами раз дро бље ни, доно се ново 
дро бље ње наро ду у коме миси о на ре. По све му суде ћи, иза тога 
сто је нечи је поли тич ке наме ре.

Ту су и раз не врсте окулт них уче ња и удру же ња, суро га ти 
изгу бље не вере, која, за раз ли ку од сек ти што муте хри шћан-
ске изво ре, иду да непо сред но руше све што је хри шћан ско. 
Ова ква зи ми стич ка удру же ња су пове за на са цен три ма „про-
фе си о нал них интер на ци о на ла ца“, па се самим тим ста вља ју у 
непо сред ну слу жбу изве сне заку ли сне поли ти ке.

Наро чи та опа сност пре ти од „салон ског кому ни зма“, који 
пре но си кла сну бор бу из мно го раз ви је ни јих сре ди на у наше 
под не бље, још увек рурал но и патри јар хал но, у коме про бле ми 
висо ко ра зви је ног капи та ли зма не само да не посто је, него су и 
сме шни: „Људи, чији је сим бол сви ле на пижа ма и меку штво, 
лију сузе (кро ко дил ске) над соци јал ном бедом поти ште них, јер 
је ’соци јал но’ сада à la vogue, као и изве стан крој оде ла, кра ва та, 

230  Исто,стр. 296
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начин чешља ња или ма шта дру го тога ран га.“231 Тра ги ко мич не 
фигу ре наше „леве“ инте ли ген ци је закла ња ју нешто што се не 
сме губи ти из вида – сукоб цен три фу гал них и цен три пе тал них 
сила у нас, сила туђин шти не и сила тра ди ци је.

У раз го во ру за Иде је Вујић отво ре но при зна је да је реак-
ци о нар – јер реа гу је на акци је које раза ра ју дру штво. Реак ци-
о нар је у одбра ни свог наро да, насу прот акци о на ри ма разних 
интер на ци о на ла, чији је циљ оду зи ма ње духов не сло бо де пот-
чи ње ним наро ди ма. Нарав но да је при јат ни је бити у успе шном 
А. Д. (акци о нар ском дру штву), често маски ра ном у фир му 
„Сре ћа“ (асо ци ја ци ја на наслов дра ме Сре ћа А. Д. Вла ди ми ра 
Вел мар-Јан ко ви ћа). Није при јат но бити „реак ци о нар“; али је 
углав ном часно бити баш то.

Када се не рачу на ју гор њи сло је ви одро ђе не инте ли ген-
ци је, која се пре да ла сре до бе жним сила ма, у Југо сла ви ји ипак 
има десет мили о на хри шћа на, пра во слав них и римо ка то ли ка. 
Оно што њихов зајед нич ки живот чини могу ћим, то мора бити 
пози тив но. Оно што их раз два ја је нега тив но, и про тив тога се 
тре ба бори ти. Иако заточ ни ци „про све ти тељ ства“ веру сма тра ју 
небит ном, само се она може про тив ста ви ти разор ном дело ва њу 

231  По све му суде ћи, овде се мисли на Вели бо ра Гли го ри ћа, о коме уред ник 
Хри шћан ске мисли, Милу тин Девр ња пише у тек сту „Књи жев но-умет нич ко вече 
у Зему ну“: „Сеан са почи ње. Вели ки Мештар... г. Вели бор, насту па. Урне бе сно пље-
ска ње. Г. Гли го рић се сме ши. Гли го рић се сме ши? И, нај зад, чита: ’Кам па ња про тив 
соци јал не (мисли про ле тер ске) лите ра ту ре’. На при сут не сва ка њего ва реч делу је као 
гром. Ко су ти што кажу да ’пам фле ти ста’ (часо пис Данас) Гли го рић није пре ма шио 
у кри ти ци Скер ли ћа? Он чита и фра зе се нижу: беда, мали човек, пау пер, про ле тер, 
потла че ни, екс пло а ти са ни, глад ни... Г. Гли го рић, са седам хиља дар ки месеч них при-
хо да у џепу, са меком, онду ли ра ном коси цом, нежан, фини, са црве ном кра ва том, 
тај госпо дин при ча, при ча, при ча... И сви га нетре ми це слу ша ју. А када завр ши, уз 
помоћ јед ног сту ден та и неиз бе жан апла уз, Гли го рић изво ле ва да сиђе с поди ју ма. 
Седа на поча сно место. И као да се нече га при се ћа. Сен ка сумо ра пре ле ће по мудром 
њего вом челу. Ко ће у Поли ти ци да пише о овом три јум фал ном њего вом успе ху. Он 
сам ипак неће. А само би он могао о себи пози тив но да пише. Ведро рас по ло же ње г. 
Вели бо ра као да неста је пред јед ном неса вла да ном пред ра су дом зао ста лом у њему 
још из ста ро га све та.“ (М.Девр ња, Земља пре ва ре на, Задужбина Светог манастира 
Хиландара, Београд, 2007, стр . 57–58)
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интер на ци о на ла. (Вујић дода је да се за њега лич но пита ње вере 
не поста вља, јер он „живи вером“).

Једи но реше ње је, дакле, држа ва наци о нал на и хри шћан-
ска. Сва ка дру га гра ђе ви на, сазда на на песку про ла зних зем них 
инте ре са, непо сто ја на је. Коли ко год то изгле да ло „иде а ли-
стич ки“, без иде је нема чак ни при вре де, а камо ли изград ње 
држа ве. Основ ни зада так држа ве је ства ра ње могућ но сти за 
раз вој духов не кул ту ре, јер су земаљ ска цар ства про ла зна, а 
духов не вред но сти веч не. Дана шња, на умор ном либе ра ли зму 
засно ва на, држа ва нема сна ге за то.

Шта да се ради? Вујић пред ла же пра во слав ни ма и римо ка-
то ли ци ма да напра ве зајед нич ки духов ни фронт. Пра во сла вљу 
је лак ше да ста не на лини ју одбра не јер нема спо ља шњи цен тар 
који би у њему самом под сти цао сре до бе жне силе. Очу вав ши 
нетак ну тим језгро хри шћан ске вере, пра во сла вље је, у исти 
мах, и држа во твор но, осим ако неко не поку ша да под држа-
во твор ност под мет не „над др жав ни ета ти зам“, про тив кога су 
и римо ка то ли ци. Интер на ци о на ле, са сво је стра не, нуде само 
„бес кич ме не“ соци јал не орга ни зме.

Вујић сма тра да на нашем про сто ру посто ји могућ ност 
раз во ја хри шћан ске држа во твор но сти. Ако се таква држа ва 
не сазда, није дан про блем не може бити решен. Вујић каже 
да се људи могу сло жи ти око тога да неког опљач ка ју или да 
неког нахра не, али је све то ефе мер но – само поди за ње духов не 
вред но сти чове ка има трај ну вред ност. Док се интер на ци о на ле 
сла жу око прва два циља, наци о нал на држа ва би тре ба ло да 
ради на овом тре ћем. Тога, нарав но, не може бити без бор бе, 
која се мора при хва ти ти.

У тек сту „Наш нови наци о на ли зам и Евро па“, тако ђе обја-
вље ном у Иде ја ма, Вујић рани ју, либе рал но-гра ђан ску фазу 
наци о на ли зма раз ма тра из пер спек ти ве „изгу бље них илу зи-
ја“, то јест сру ше не вере у про грес. Веро ва ло се да ће Запад, 
тех но ло шки напре дан и раци о на ли стич ки про све ћен, уско ро 
оства ри ти рај на земљи. Јужни Сло ве ни, под при ти ском импе-
ри ја ислам ске и римо ка то лич ке, у свом путу на Запад виде ли 
су могућ ност конач ног осло бо ђе ња. Тур ско цар ство, некад 
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соци јал но напред но, рас па да ло се, а Беч је са limes-а про го нио 
вер ски и наци о нал но непо доб не.

У бор би за осло бо ђе ње, нашем наро ду су пома га ла тај на 
удру же ња са Запа да. Вујић каже: „Почев од хете ри ја па све до 
зад њих дана осло бо ђе ња и ује ди ње ња – неви дљи ве руке су 
пома га ле осло бо ђе ње наци о нал но, пре ко сво јих неви дов них 
орга ни за ци ја у нас. Ишло се затим да се раз би ју ауто крат ске, 
вер ске, вели ке импе ри јал не цели не; да се сузби је неса вре ме ни 
ислам; да се разо ри монар хи ја која је при пад ни ца Рима – да 
се раз би ју те цели не које сме та ју напо ри ма либе ра ли стич ких 
кру го ва тај них.“232

Запад ни либе рал ни интер на ци о на ли зам код нас се покло-
пио са тежњом за наци о нал ним осло бо ђе њем и чежњом да се 
достиг ну запад ни узо ри. Наш, дома ћи наци о на ли зам, био је 
„кар бо нар ски“, пун нада мла де бур жо а зи је. Кроз Доси те ја, и, 
касни је, кроз Зма ја, наш мало гра ђа нин веро вао је да је зна ње 
„све тлост и моћ“, не слу те ћи да ће после пада като лич ке Аустри-
је и укла ња ња моћ не Немач ке на ред доћи „Руси ја, мај ка“.233

По Вуји ћу, пара докс ста рог наци о на ли зма био је у томе 
што је он ишао руку под руку са покре ти ма интер на ци о на ли-
стич ким, који су наци о на ли зам у бити пот ко па ва ли. Ста рин ски 
патри о ти веро ва ли су да могу да поми ре „гор љи во пра во сла-
вље“ и русо фил ство са непри ја те љи ма цркве, наци о на ли зма, 
хри шћан ског цар ства. У ту илу зи ју су веро ва ли и чел ни ци наше 
Цркве, који су у руке узи ма ли мач, ина че забра њен све ште ним 
и мона шким лици ма. И све тов ни родо љу би и клир нада ли су 
се да ће осло бо ђе ње доне ти оства ре ње оних потен ци ја ла које 
је Запад већ оства рио, а цркве ни људи су још мисли ли и да ће 
им се тек тада ука за ти могућ ност за духов но-морал ни пре по-
род пастве („онда ће и црква бла го си ља ти и морал но дела ти 
наме сто да носи бом бу и кара бин“,234 вели Вујић, иро ни шу ћи 
да ће оства ре на наци о нал на уто пи ја личи ти на илу стра ци је 
књи га Мило ва на Вида ко ви ћа).

232  В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 301
233  Исто, стр. 302
234  Исто, стр. 303
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Али, нарав но, ништа се од тога није деси ло; Вујић даје апо-
ка лип тич ну сли ку пло до ва раци о на ли зма: „Да је неки добро-
на мер ни либе ра ли стич ки наци о на лац заспао нека ко са ликом, 
у срцу, Запа да као насме ја не маске, под белом пери ком, а ла 
Диде ро, под сун цем сло бо де, про све те, пра вич но сти и јед-
на ко сти, мира и бла го ста ња које ће доне ти Жил Вер нов ски 
сно ви о нау ци, – па да се про бу ди данас! Наме сто ведрог лика 
музе видео би њушку, обу че ну при ли ку стра шну, са маском за 
гас, бајо не том, руч ном бом бом, пра ће ном ћутљи вом, мрком, 
без лич ном вој ском стра хот них и џинов ских тен ко ва; сун ца не 
видео од роје ва кри ла ти ца, изба ци ва них са матич них бро до ва, 
град ске гоми ле, неза по сле ња ци, нови вар ва ри зам, модер но 
про ста штво, цве та ње сек са и сек су са, кре ве ље ња и опсце них 
гесто ва.“235

У дана шњој Југо сла ви ји, сма тра Вујић, нове хете ри је не 
спа ја ју, него раз је ди њу ју. Није им циљ сна жна и једин стве на 
држа ва, а камо ли сло га изме ђу сло вен ских хри шћа на. Док је 
негда шњи наци о на ли зам, који је раз би јао вели ке ста ре импе ри је, 
био под сти цан, дана шњи, који тре ба да довр ши дело осло бо ђе-
ња ства ра њем нове кул ту ре, бива напа дан као нешто назад но 
и лише но будућ но сти. Када је краљ Алек сан дар поку шао да 
наци о нал ну иде ју вапло ти на нај це лис ход ни ји могу ћи начин, 
био је муч ки уби јен, сма тра Вујић.

Због све га тога, нови наци о на ли сти не сме ју бити наив на 
деца са Бал ка на; дужни су да се осло бо де илу зи ја о Запа ду који 
веру је у навод не соци јал не, хума не и морал не циље ве разних 
интер на ци о на ла. Нека да се могло спа ја ти наци о нал но и интер на-
ци о нал но, али је сада ста ром наци о на ли зму место у музе ју. Јер, 
Запад више не стре ми „про све ћи ва њу“, него зау зи ма њу туђих 
про сто ра и тржи шта. Без једин ства, каже Вујић, Југо сла ви ја ће 
поста ти само про стор за мате ри јал ну и духов ну екс пло а та ци-
ју. То је раз лог за одба ци ва ње заблу да наци о на ли зма 19. века.

235  Исто
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ВУЈИ ЋЕ ВИ ОГЛЕ ДИ О  
ЕВРОП СКИМ МИСЛИ О ЦИ МА КРИ ЗЕ

Eвропска кри за очи ма Евро пља на
Пишу ћи увод ник за сери ју огле да „Евро пља ни о Евро пи“, 

Вла ди мир Вујић исти че да су и код нас поче ле озбиљ не рас пра ве 
о суд би ни Евро пе; поста вља ју се, са свом оштри ном, пита ња о 
томе има ли Евро па будућ ност, или ће се угу ши ти под при ти-
ском мате ри јал ног про гре са пра ће ног духов ном закр жља ло шћу.

Вујић нагла ша ва да, нарав но, није и не може бити речи о 
кри зи мате ри јал не циви ли за ци је, јер је она ста ла на пут ско ро 
бес крај ног уса вр ша ва ња. Џинов ски раз мах у осва ја њу и кори-
шће њу пла не те кат кад се отва ра ка раз ми шља њи ма о осва ја њу 
све ми ра. Ипак, у опи је но сти тех нич ким про гре сом повре ме но 
има насту па врто гла ви це и стра ха, па и несве сне гри же саве сти; 
чини се, све више, да про грес попри ма обли ке који чове ка не 
могу да успо ко је. Нарав но, ни озбиљ ни европ ски мисли о ци, 
кад гово ре о кри зи Ста рог кон ти нен та, ни не поми шља ју на 
мате ри јал ну кри зу; ње, јед но став но, нема. У пита њу је нешто 
мно го дубље и зна чај ни је.

Када се код нас раз ма тра ју ста во ви оних који ука зу ју на 
кри зу Евро пе, то није ника кво вул гар но анти е вро пеј ство, нити 
повр шни сен за ци о на ли зам. Реч је о томе да, по Вуји ћу, „бри гу 
духов ну о Евро пи воде Евро пља ни, већ дуже вре ме на, упор но, 
живо, пона вља но често; они су нашли фор му ле, изра зе, речи; 
они су ство ри ли тер ми не нове и кате го ри је духов не под које 
под вр га ва ју духов ност европ ску. Евро пља ни, нарав но нај бо љи 
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духо ви, довољ но јаки да се диг ну над европ ско живље ње, довољ-
но искре ни да иска жу свој поглед и сво ју мисао, поста ви ли 
су пита ње о Евро пи; и про блем Евро пе као духов ног изра за 
њихо во је дело и плод је њихо вог тру да духов ног.“236

Основ на кри ти ка Евро пе не дола зи од овда шњих „непро све-
ће них духо ва“ и непри ја те ља про гре са, него баш од тамо шњих 
нај ум ни јих гла ва. За нас је вео ма бит но, зарад наше ори јен та-
ци је, да зна мо став оних који мисле о кри зи аутен тич но сво је 
кул ту ре, и да их слу ша мо кад гово ре, да бисмо, по Вуји ћу, могли 
да избег не мо зам ке које нам се на нашем путу ка само свој но-
сти поста вља ју.

Циљ тек сто ва „Евро пља ни о Евро пи“ је доку мен то ва ње 
ста во ва озбиљ них европ ских мисли ла ца о кључ ним про бле-
ми ма сада шњи це, пре све га у кул ту ри, вели Вујић. При сту пи 
раз ли чи тих мисли ла ца европ ским про бле ми ма раз ли чи ти су, 
често про тив ста вље ни један дру гом; али, сви они пока зу ју вели-
ку узне ми ре ност и свест о нео п ход но сти тра же ња изла за. Дижу 
се гла со ви не само из Немач ке, него и гла со ви латин ске Евро пе; 
и дижу се гла со ви не само пора же них у Свет ском рату, него и 
оних који при па да ју побед нич ким наро ди ма. Зато је нехај но 
одма хи ва ње руком у нас кад су европ ски про бле ми у пита њу 
плод крај ње нео ба ве ште но сти и нео д го вор но сти, сма тра Вујић.

Има ли будућ но сти за европ ску кул ту ру?
У свом огле ду „Кри за кул ту ре и путе ви будућ но сти“, Вла ди-

мир Вујић се освр ће на три зна чај не књи ге енгле ских науч ни ка 
и мисли ла ца: Б. С. Хал деј на, кем бриџ ског про фе со ра био хе ми је, 
који обја вљу је наслов Деда лус или нау ка о будућ но сти; мате ма-
ти ча ра, фило со фа и соци о ло га, Бер тран да Расе ла, Ика рус или 
будућ ност нау ке, као и фило со фа Ф. Ц. С. Шиле ра, Тан та лус 
или будућ ност чове ка. Три мит ска лика више су него сим бо-
лич ни – Дедал је израз вере у нау ку, Икар израз раз о ча ре ња 

236  В. Вујић, „Евро пља ни о Евро пи. Увод на реч“, Народ на одбра на, год. V, бр. 43, 
25. окто бар 1930, стр. 677
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у њу, а Тан тал озна ча ва муке чове ко ве у све ту који је саздао 
соп стве ним рука ма.

По Хал деј ну, кога Вујић чита, раз вој нау ке не може се зау-
ста ви ти. Она се сада окре ну ла био ло ги ји, и тамо се деша ва ју 
чуда. Физи ка и хеми ја се интен зив но при ме њу ју, а био ло ги ја 
тре ба да реши про блем вештач ке исхра не. Он се зала же за 
еуге ни ку, као начин да се људ ска раса уса вр ши, и пред ла же 
одлуч ну бор бу про тив зара зних боле сти. За 1960. он наја вљу је 
„про из вод њу деце“. У будућ но сти, биће про ме ње ни и карак-
те ри наро да, а смрт ће бити само сан. Што се умет но сти тиче, 
по Хал деј ну, она тре ба да буде пуко сред ство за улеп ша ва ње 
тех нич ке циви ли за ци је.

Бер транд Расел је, по Вуји ћу, песи ми сти чан. Он сма тра да 
ће нау ка доспе ти у руке вла да ју ћих ели та, и да људи ма неће 
доне ти добро. Инду стри ја ли зам ће свет пре тво ри ти у јед ну 
при вред ну цели ну. Ова кво ста ње води ка нео п ход но сти све-
оп ште орга ни за ци је сва ког сег мен та живо та. Цен тра ли за ци ја 
и кро ће ње маса, са сво је стра не, ука зу ју на поја ву моћ них вођа 
који ће покре та ти масе. Да би се спре чи ли озбиљ ни суко би, 
мора се ство ри ти пла не тар на орга ни за ци ја живо та чове чан-
ства. Тре ба сма њи ти број ста нов ни ка у све ту и начи ни ти јед ну 
бољу расу. Расел пред ви ђа огром ну моћ рекла ме, као и ства ра ње 
оли гар хиј ске вла сти која ће хемиј ски мани пу ли са ти маса ма. То 
уоп ште не зна чи да ће власт бити боља. Напро тив! Нау ка није 
исто што и ети ка.

По Шиле ру, човек је Тан тал – он ево лу ци о но више не напре-
ду је. Савре ме ни човек није бољи од пре да ка, а уста но ве су му 
се ска ме ни ле и спре ча ва ју га у раз во ју. Човек је, каже Вујић о 
Шиле ро вом ста ву, као у пра и сто ри ји, „неу ра чун љи во, импул-
сив но, лудо и пако сно ство ре ње, вође но сво јим осе ћа њи ма, 
лако вер но и сви ре по“.237 Пошто је, сма тра Шилер, циви ли за ци ја 
ушла у фазу деге не ра тив них  про це са, дру штво тре ба рефор-
ми са ти еуге ни ком, за коју се масе мора ју оду ше ви ти.

237  В. Вујић, „Кри за кул ту ре и путе ви будућ но сти“, Лето пис Мати це срп ске, год. 
100, књ. 309, св. 1–2 (јули–август 1926), стр. 23
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Нау ка као извор кри зе

Под насло вом „Нау ка и кри за. Да ли је нау ка осло бо ди-
тељ ка или гре шни ца?/ Нау ка сво јом мето дом нема везе са 
пре по ро дом чове ка/ Каква би изгле да ла дик та ту ра науч ни ка?“, 
Вла ди мир Вујић у Прав ди пише о тек сту „Нау ка кри ва или осло-
бо ди тељ ка?“ изве сног Лан жве на, про фе со ра Опште физи ке на 
Фран цу ском коле џу у Пари зу.238 Лан жвен сма тра да је живот, 
због брзих про ме на у обла сти нау ке, постао пре о па сан, па се 
ваља пита ти куда иде. Ипак, он сма тра да нау ка чове ка може 
да осло бо ди само мате ри јал но – духов но не може. Поста вља 
се и пита ње – да ли је сасвим добро савла да ти и при род не 
силе. Меха ни за ци ја је учи ни ла рад без ра до сним, и човек је у 
опа сно сти да маши на њиме овла да. Пијан ство про фи та, сма-
тра Лан жвен, дово ди и до про ме на у коло ни ја ма, ства ра ју ћи 
код коло ни зо ва ног ста нов ни штва „непо треб не потре бе“, док 
у метро по ла ма расте стан дард, и то на лажан начин. На јед ној 
стра ни, вели Лан жвен, про из во ди се пре те ра но, а на дру гој се 
уни шта ва ју вишко ви. Нау ка ства ра рад ни ке који су уби је ни 
рит мом меха нич ког рада, али и пара зи те који живе не раде ћи. 
Она је у рука ма изве сних опа сна и због нових оруж ја, која би 
могла да уни ште чове чан ство. Па ипак, Лан жвен сма тра да нау ка 
није кри ва што је ети ка не пра ти. Када би је пра ти ла ети ка, све 
би било у нај бо љем реду, јер је чиста нау ка по при ро ди етич на.

Позна ти мисли лац Жили јен Бен да као одго вор на ову тезу 
обја вио је чла нак „Нау ка и кри за“, који Вујић изла же. По њему, 
нау ка не може да ство ри прав ду у све ту, јер морал на воља нема 
везе са нау ком. При ме на нау ке на дру штво може да води само 
неправ ди. Кад је дру штво у пита њу, сма тра Бен да у Вуји ће вом 
тума че њу, науч ник може само да опи ше ира ци о на ли зам дру-
штва, али, чим поже ли да га мења, он поста је насил ник.

Дру штво се може мења ти само лич но сно и сло бо дом. При-
мер је Хри стос. Морал на акци ја није и не може бити науч нич ка. 

238  В. Вујић, „Нау ка и кри за. Да ли је нау ка осло бо ди тељ ка или гре шни ца? Нау-
ка сво јом мето дом нема везе са пре по ро дом чове ка. Каква би изгле да ла дик та ту ра 
науч ни ка?“, Прав да, 30. април 1930, стр.10
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У при ро ди нема мора ла, а изме не у дру штву поти чу од неза до-
вољ ства ста њем све та (такво неза до вољ ство је за чисту нау ку, 
која свет опи су је, апсурд). Док ети ка ства ра свој пред мет, каже 
Бен да, нау ка га про на ла зи. Зато науч ник тре ба да оста не изван 
дру штве не бор бе, и слу жи ти само духу. Људи мора ју схва ти ти 
да се дру штве не про ме не засни ва ју на ети ци и њихо вом лич-
ном сло бод ном дела њу, и да не сме ју оче ки ва ти спа се ње од 
дик та то ра, паци фи ста, прав ни ка, еко но ми ста, па ни науч ни ка.

Вујић тако ђе ука зу је и на чла нак Олдо у за Хак сли ја „Дик-
та ту ра нау ке“, у коме Хак сли изла же сво је ути ске с јед ног ску па 
науч ни ка. Ако нису изла га ли ства ри из сво је стру ке, при ча ли 
су наив но и досад но, са мно го општих места. Зато је боље 
да дру штвом вла да ју про фе си о нал ни поли ти ча ри, даро ви ти 
ама те ри, па чак и послов ни људи, вели Хаксли. Они су сво јом 
доса да шњом вла да ви ном често доно си ли зло, али би науч ни-
ци доне ли ката стро фу. По Хак сли ју, то је зато што су дана шњи 
науч ни ци пуки спе ци ја ли сти, без отво ре ног ума, јер, да би били 
то што јесу (струч ња ци у сво јој обла сти) они мора ју жртво ва-
ти део себе. Као „окр ње ни“, они не могу да вла да ју они ма који 
су пот пу ни.

О Издај ству жре ца
При ка зу ју ћи књи гу Издај ство жре ца Жили је на Бен де, 

фран цу ског писца и мисли о ца, која се поја ви ла 1927. годи не, 
Вла ди мир Вујић ука зу је на чиње ни цу да је она, од када се поја-
ви ла, иза зва ла буру поле мич ких одго во ра, зато што је Бен да 
ука зао на чиње ни цу да они који би тре ба ло да воде дру штво 
то пре ста ју да чине, баца ју ћи се у кови тла це плит ког и повр-
шног стран ча ре ња, од кога нико ме нема кори сти. Вујић цити ра 
поче так Бен ди не књи ге у коме је саже та њена пору ка: „У уво ду 
у сво ју књи гу Издај ство жре ца Бен да ова ко почи ње раз ла га ње: 
’Тол стој при ча како је рекао, као офи цир, јед ном свом дру гу, 
на неком мар шу, када је тај друг његов тукао вој ни ка који се 
уда љио из стро ја: ’Зар вас није сра мо та да тако посту па те са 
јед ним од ваших бли жњих? Нисте ли зар чита ли Све то Писмо?’ 
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На то му је онај одго во рио: ’А зар ви нисте чита ли Пра ви ла 
слу жбе?’ Овај одго вор увек ће доби ти духов ност кад хоће да 
овла да оним што је вре мен ско. И мудар ми се чини, сасвим... 
Па ипак, изгле да ми важно да посто је људи који ће при во ди ти 
сво је бли жње и дру гој вери, не оној у про ла зно и вре мен ско, па 
ма зато и стра да ли. А они који има ђа ху тај позив и ту уло гу, и 
које ја нази вам жре ци ма, не само да их не врше више, но врше 
сасвим супрот ну уло гу. Већи на мора ли ста, слу ша них у Евро пи 
– има јед но педе сет годи на – пози ва ју људе да се руга ју Све том 
Писму, а да чита ју Пра ви ла Слу жбе. Та нова нау ка чини ми се 
уто ли ко опа сни ја, уко ли ко се баш обра ћа јед ном чове чан ству 
које, и само собом, већ данас се поста вља у про ла зно вре мен ско 
одлуч но шћу до данас непо зна том у исто ри ји...“239

Шта се деси ло? По Бен ди, дана шњим све том госпо да ре 
„поли тич ке стра сти“, оне које људе наво де да уста ју јед ни про тив 
дру гих. Нај ва жни је су страст расе, страст кла се и страст наци је. 
Већ читав век оне доми ни ра ју Евро пом, и сада су на врхун цу, јер 
сва ка од њих има изгра ђен апа рат који тра жи да буду при зна те 
као нужне. Осно ви поли тич ких стра сти дана шњи це нала зе се 
у два ма врста ма воља: јед на има за циљ осва ја ње туђег ради 
екс пло а та ци је, и то је воља иза које сто ји инте рес; дру га је жеђ 
за госпо да ре њем, и њен основ је ташти на. Обе про ис ти чу из 
чове ко ве потре бе да има неко, макар и при вре ме но, добро, и 
да се потвр ди као, од сви ју одво је на, инди ви дуа. Човек који 
одби ја да се пре да овим стра сти ма, и који стре ми духов ном 
добру, нала зи се тако ван реал но сти коју су сазда ле поли тич ке 
стра сти тако што су при вре ме на добра обо го тво ри ле.

Свет у коме живи мо про тив ста вља прак тич но мета фи-
зич ком. Диви ни за ци ја реа ли зма свет уво ди у сасвим нови 
начин живље ња и мишље ња. Обја шња ва ју ћи Бен ди не погле де 
на свет, Вујић насто ји да их откри је у њихо вој посеб но сти, и 
каже: „Тре ба добро схва ти ти тај реч ник који Бен да упо тре бља ва: 
поли тич ка страст, реа ли зам, вре мен ско добро, изра зи су који 
у њего вој иде о ло ги ји има ју сво ја осо бе на зна че ња. Поли тич ке 

239  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр. 62–63
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стра сти не тре ба раз у ме ти и суви ше уско: оне зна че у ства ри 
сва ко неду хов но живље ње чове ко во, сва ко живо ва ње које се 
кре ће у опсе гу ани мал не при ро де чове ко ве: оне која хоће да 
осва ја, да има и да се одр жи она као таква, сама, засеб на, одво-
је на. Реа ли зам, реа ли стич ки, у Бен де су изра зи опет дале ко од 
обич них упо тре ба: они зна че опсег ствар но сти уко ли ко је ова 
скуп мате ри јал них доба ра и карак тер чове ков уко ли ко се он 
рас про сти ре само и искљу чи во над том и таквом ствар но шћу. 
Вре мен ско добро је супрот но веч ном, духов ном: оно је огра-
ни че но по духов ној вред но сти те је не-трај но, не-вред но“.240

По Бен ди, једин ка није само чове ко ва осо ба; то је и поро-
ди ца, наци ја, кла са, па и чове чан ство. Таква једин ка жели да 
се оства ри на рачун све га што је окру жу је, и тиме се уте ме љи 
на „вој нич ком“ мора лу, мора лу агре сив но сти који оправ да-
ва побе ду и пот чи ња ва ње оних који не при па да ју орга ни зму 
једин ке. Такво „реал но“ гле да ње на ства ри, Жили јен Бен да зове 
„лаич ким“: од град ских и сео ских маса, пре ко мини ста ра, до 
кра ље ва, лаи ци су сви они који слу же вре мен ским инте ре си-
ма. Ипак, када би све том вла дао само агре сив ни морал обо го-
тво ре ног реа ли зма, свет би био вар вар ски. Зато је савре ме на 
Евро па, у којој су до нај ви шег сте пе на све сти и орга ни за ци је 
дошле лаич ке стра сти кла се и наци је, на путу ревар ва ри за-
ци је. Вујић каже: „Мора се оди ста запи та ти, вели Бен да, куда 
иде јед но чове чан ство чије се све гру пе све више и мрач ни је 
и упор ни је уду бљу ју у свест о сво јим посеб ним инте ре си ма и 
изра ђу ју гле ди ште о томе како су оне све вели чан стве ни је и све 
боље уко ли ко више при зна ју за свој закон само свој инте рес? 
Одго вор је прост: оно иде у нај све оп шти ји рат, нај са вр ше ни ји 
који је ика да свет могао виде ти; у зоо ло шке рато ве, по речи 
Рена но вој. Томе води савре ме ни ’инте грал ни реа ли зам’.“241

Да ли посто ји неки дру ги етос осим лаич ког? Нарав но, 
сма тра Бен да: овај етос су ства ра ли људи који су кочи ли лаич ке 
масе и ста вља ли им пре пре ке иде а ла на њихо вом путу ка све-
оп штем рату. Такви живе од радо сти истра жи ва ња у обла сти 
240  Исто, стр. 56
241  Исто, стр. 57
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нау ке, умет но сти, мета фи зи ке. Они не желе про ла зна добра, и, 
пара фра зи ра ју ћи Еван ђе ље, може се рећи да њихо во цар ство 
није од ово га све та. Они су, за раз ли ку од лаи ка, жре ци, и они 
су заго вор ни ци уни вер за ли зма насу прот пар ти ку ла ри зму, 
иде а ли зма насу прот реа ли зму, веч ног насу прот вре мен ском. 
По Вуји ће вом тума че њу Бен де, „сушти на жре ца је да не при ма 
свет такав какав је: жрец је нужним начи ном уто пист“‘.242 Због 
тога што од маса тра жи да се уздиг ну изнад себе, он мора да 
схва ти да никад не може бити попу ла ран, и да то сасвим мир-
но при хва ти. Њего ва хра брост је у кон тем пла тив но сти, а не у 
при зем ном акти ви те ту. Като лич ка црква је учи ла да је онај који 
живи у кон тем пла ци ји сна жни ји од спо ља шњег акти ви сте. У 
моли тви и сази ра њу он је рево лу ци о на ран мно го више од оних 
који оби та ва ју у дво ди мен зи о нал ном све ту про ла зних инте ре са.

Жре ци су се на два начи на опи ра ли поли тич ким стра-
сти ма – или олим пиј ским узно ше њем над њима, попут Гетеа, 
Мал бран ша и Да Вин чи ја (чиме су пока зи ва ли вред ност vita 
con tem pla ti va) или мора ли стич ким уни вер за ли змом који је, 
као у слу ча ју Ера зма Ротер дам ског, Кан та и Рена на, био хума-
ни стич ки апстрак тан. Жре ци нису могли да спре че масе да се 
обра чу на ва ју у жељи да оства ре нало ге воље за моћ; могли су, 
међу тим, да спре че диви ни за ци ју вар вар ства. Чине ћи зло, чове-
чан ство је зна ло шта је добро, и тако се раз ви ја ла циви ли за ци ја.

Свет, по Бен ди у Вуји ће вом тума че њу, не може да живи 
једи но вар вар ским лаи ци те том, али би нестао када би живео 
само апстракт ним иде а ли ма жре ца. Жрец циви ли зу је лаи ка, и 
то на два начи на: или пот пу ним одва ја њем од ово га све та, или 
пре ва спи та ва њем лаи ка, које може бити про роч ки одсеч но, као 
Хри сто во, или, попут Рим ске цркве, ком про ми сно, које под-
ра зу ме ва меша ње с лаи ци ма ради њихо вог оду хо вље ња (што 
може бити кон тра про дук тив но, јер лаи ци зи ра саме жре це).

Вели ки обрт се десио у 19. веку, када су жре ци изда ли сво ју 
миси ју, јер су пото ну ли у море поли тич ких стра сти. Они који су 
кочи ли лаич ке масе, поста ли су њихо ви адво ка ти и под стре ка чи. 

242  Исто, стр. 58
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Насту пио је тра ги чан обрт, који ће ску по кошта ти и Евро пу и 
чове чан ство. Жрец, каже Вујић, „почи ње, са свом искре но шћу, 
да пошту је лаич ке вред но сти, да орга ни зу је свет по искљу чи-
вим зако ни ма земаљ ским, не божан ским“.243 Жре ци иде а ли зу ју 
реа ли зам, и тако свет доби ја сасвим нову, дру га чи ју сушти ну.

У 12. веку је било дру га чи је: у Евро пи пола ко почи њу да 
наста ју наро ди, обли ку ју се гра ни це држа ва; ипак, тео ло зи, 
фило со фи, науч ни ци, умет ни ци чува ју уни вер за ли зам кроз 
хри шћан ско уче ње и латин ски језик. Дуго је тра ја ла та бор ба 
жре ца и лаи ка у исто ри ји Евро пе, да би се данас окон ча ла пот-
пу ним пора зом жре ца. Данас и они који про по ве да ју Хри ста 
бра не наци о нал но. Тума че ћи Бен ду, Вујић каже: „Евро па сред-
њег века је чини ла зло, али пошто ва ла добро. Данас, савре ме на 
Евро па чини зло и пошту је зло. Она личи, каже Бен да, на оног 
раз бој ни ка из Тол сто је ве при че на чију испо вест запре па шће ни 
калу ђер вели: ’Дру ги се бар пости де ше сво га раз бој ни штва; а 
шта да се чини са овим који се њиме поно си!’“244

Узор ци пора за жре ца су мно ги: од њихо ве ташти не, пре ко 
роман ти чар ског зано са, до забо ра ва антич ке циви ли за ци је. 
Глав ни узрок је насто ја ње да се буде прак ти чан. Жрец може 
бити успе шан само кад је изнад прак тич но сти лаич ких маса; он 
је тада на гол гот ском путу, али је ува жен. Нека да су реа ли сти 
гово ри ли о пра вед ни ци ма који им не дају да мир но спа ва ју, док 
људи попут Ничеа или Соре ла не узне ми ра ва ју ничи ју савест. 
Ниче је позвао сво је чита о це да оста ну вер ни земљи, што је 
за Бен ду ужас. Тра ге ди ја изда је жре ца је огром на; по Вуји ћу, 
Бен да не веру је да ће се ишта про ме ни ти на боље, и слу ти слом 
циви ли за ци је.

Оно што сле ди је, по Бен ди, орга ни зо ва ни уза јам ни кла-
сно –на ци о нал ни покољ, што ће доне ти ужа се људи ма. Латин-
ски јасан и досле дан, Бен да, по Вуји ћу, наја вљу је слом Запа да и 
чове чан ства које Запад води. Ако се људи уза јам но не истре бе, 
можда их чека све оп ште брат ство по тех ни ци, када ће сви људи 
поста ти јед но биће, које ће обо го тво ри ти себе и уста ти про тив 
243  Исто, стр. 60
244  Исто, стр. 61
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Бога, и биће чиста иро ни ја да се поми сли да су за такве умр ли 
Хри стос и Сократ.

Вујић завр ша ва свој при каз Бен ди не књи ге Гун ду ли ће вим 
сти хо ви ма са почет ка Осма на, о сло му сва ке људ ске охо ло сти.

Пол Вале ри о вели чи ни и опа да њу Евро пе
У тек сту о погле ди ма Пола Вале ри ја на европ ску кри зу, 

Вујић ука зу је да се из те кри зе више не може наћи излаз на 
осно ву пуких мате ри ја ли стич ких ста но ви шта, што дока зу је и 
мисао Вале ри је ва. О ства ра ла штву овог углед ног фран цу ског и 
европ ског писца Вујић пише: „Пол Вале ри није дао обим но дело. 
Пое зи ја њего ва, бира них мисли и осе ћа ња, музи кал на, за мали 
број љуби те ља, кон цен три са на и зби је на мисао и осе ћај ност; 
про за, кле са на у кла сич ној инте лек ту ал но сти, јасна, тач на, не 
обу хва та ју ћи ни више ни мање но мисао која се хоће рећи; он, 
сав, један дух чистог аскет ског духов ног мора ла; сав мисао и 
сав нека ко ’изнад’ све га, и људи и при ро де и дога ђа ја; посма-
трач са неке тач ке гле ди шта која као да је на зве зди Сири ју су; 
човек који је при знао за сво ју основ ну мисао ову: ’уве ћа ва ње 
духов ног живо та је јед на врста дужно сти’.“245

Годи не 1919, Вале ри је обја вио оглед Кри за духа, да би се 
1931. огла сио књи гом Погле ди на сада шњи свет. Оба дела су 
посве ће на духов ној суд би ни Евро пе и чове чан ства, које се 
пока зу је све више као, по Вале ри ју, рој бесми сле них инсе ка та 
који заслу жу ју пре зир, што их при вла чи пла мен само у ни ште ња. 

Крај 19. века био је обе ле жен суко би ма Кине за и Јапа на ца и 
Сје ди ње них Држа ва и Шпа ни је; тада је Вале ри први пут почео 
да раз ми шља о једин стве но сти Евро пе, која је до тог часа за њега 
била само гео граф ски појам. Није био задо во љан про чи та ном 
лите ра ту ром, углав ном кон вен ци о нал ном, па је решио да сам 
поч не да про ми шља пита ња европ ске кри зе.

Вујић наво ди основ ну Вале ри је ву мисао: „Почи ње вре-
ме јед ног конач ног, завр ше ног, све та. Сва наста њи ва земља у 

245  Исто, стр. 71–72
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наше дане је упо зна та, поде ље на, обе ле же на. Ера сло бод них 
тери то ријâ, местâ која нису ничи ја, нео д ре ђе них и непо зна тих 
земљи шта, ера сло бод не екс пан зи је закљу че на је. Нема сте не 
без заста ве; нема пра зни на на кар ти; нема обла сти ван цари на 
и зако на; нема пле ме на чији посло ви не рађа ју какав ’доси је’ и 
не зави се, пре ко про клет ства писме но сти, од разних дале ких 
хума ни ста у биро и ма.“246

Пла не та се пове зу је више него ика да; у пита њу је сво је-
вр сна гло ба ли за ци ја. Живи се у пара док сал но доба, када се 
поре ме ћај на јед ном кра ју пла не те осе ћа сву да, и то не само у 
обла сти еко но ми је. Поја вљу је се, по Вале ри ју, „уби кви тет“ – 
све при сут ност сва ке зна чај не поја ве. Ни нај ве ћи струч ња ци не 
могу да дају пре ци зна пред ви ђа ња. Евро па је про из ве ла нау ку, 
али је нау ка сада доступ на сви ма; сви су је жељ ни као тех ни ке, 
која омо гу ћу је моћ и задо вољ ство. Због тога Евро па губи свој 
цен трал ни поло жај у чове чан ству.

Вујић ука зу је на Вале ри је ву бри гу: „Ничег није било луђег, 
вели Вале ри, у цело куп ној исто ри ји, него та европ ска кон ку-
рен ци ја, поли тич ка и еко ном ска, када се упо ре ди, ком би ну је и 
кон фрон ти ра са једин стве но шћу европ ском у науч ном погле ду. 
Док су нај бо ље гла ве Евро пе начи ни ле један огро ман капи тал 
зна ња – које се може иско ри сти ти – про ду жа ва ла се наив на 
тра ди ци ја рђа ве лока ли зу ју ће поли ти ке пре ва ра, обма на, зад-
њих мисли лако мо сти. И тај дух мало-Евро пља на, сићу шно сти, 
давао је они ма који ма је хтео вла да ти у руке мето де и ору ђа моћи 
и силе. Бор ба за кон це си је и зај мо ве, за пла си ра ње маши на и 
прак ти ча ра струч ња ка, за ства ра ње школâ и арсе налâ – фатал-
но је одву кла Евро пу у онај нижи ранг који јој одре ђу ју њене 
оди ста мале гео граф ске димен зи је.“247

Први свет ски рат је само пока зао неста нак Евро пе као 
веле си ле са свет ске сце не, сма тра Вале ри. У свом огле ду Кри за 
духа, који, попут Досто јев ског, гово ри о Евро пи пре тво ре ној 
у „дра го гро бље“, Вале ри при ча о сли ци „европ ског Хамле та“: 
„Сада, на огром ној јед ној Елси нор ској тера си, која се пру жа 
246  Исто, стр. 72–73
247  Исто, стр. 73
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од Базе ла до Кел на, која доди ру је песак Њупор та, бару шти не 
Соме, кре де Шам па ње, гра ни те Алза са – европ ски Хамлет гле да 
мили о не утва ра.

Али, то је инте лек ту ал ни Хамлет. Он раз ми шља о живо ту и 
смр ти истинâ. Као утва ре има он све пред ме те сво јих распра; као 
гри же саве сти све нази ве сво јих славâ; пови јен је под тере том 
откри ћа, сазна ња, неспо со бан да се сна ђе у том без гра нич ном 
акти ви те ту. Сања о немо гућ но сти да изно ва започ не про шлост, 
о лудо сти да хоће увек ново и ново. Кле ца изме ђу две про ва-
ли је, јер две опа сно сти непре кид но пре те све ту: ред и неред.

Ако дохва ти јед ну лоба њу – то је слав на лоба ња. Шта је 
било ово? То је Лео нар до. Он про на ђе лете ћег чове ка, али тај 
није тач но послу жио наме ра ма про на ла за ча; ми зна мо да је 
лете ћи човек, на свом вели ком лабу ду, у наше дане, учи нио 
сасвим дру гу упо тре бу од лете ња, а не да захва ти сне га са врхо-
ва пла нин ских и да га, у дани ма жеге, баца на пло че гра до ва... 
А ова дру га лоба ња је Лајб ни ца, оно га који је сањао о општем 
миру. А ова је опет била Кант, Кант који је родио Хеге ла који 
је родио Марк са који је родио...

Не зна Хамлет шта да ради са свим тим лоба ња ма. А ако 
их напу сти? Хоће ли пре ста ти да буде он сам оно што јесте?... 
А његов дух, стра хо ви то видо вит, посма тра пре лаз из рата у 
мир. Овај је там ни ји, опа сни ји него пре лаз из мира у рат: сви 
су наро ди пому ће ни њиме. А ја, вели он, ја европ ски инте лект, 
шта ће бити од мене? И шта је то мир? Мир је, може бити, ста-
ње ства ри у којем се при род но непри ја тељ ство људи изме ђу 
себе очи ту је ства ра њем наме сто раза ра њем, као у рату. Вре ме 
је ства ра лач ке кон ку рен ци је и бор бе про из вод ње. Али ја, зар 
нисам ја замо рен од про из во ђе ња? Нисам ли ја исцр пао жељу за 
екс трем ним поку ша ва њи ма и зар нисам зло у по тре био науч не 
меша ви не? Да ли да идем за покре том и да чиним као Поло ни је, 
који данас упра вља јед ним вели ким жур на лом?; као Лаерт који 
је негде у ави ја ци ји?; као Розен кранц који не знам шта чини, 
под неким руским име ном?

Збо гом, утва ре! Свет више нема потре бе за вама. Ни за 
мном. Свет који кршта ва име ном ’про гре са’ сво ју тежњу за 
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јед ним фатал ним уса вр ша ва њем у тач но сти, тра жи да сје ди ни 
уз добра живо та кори сти смр ти. Још вла да изве сна помет ња, 
али још мало па ће се све раз би стри ти; и виде ће мо, нај зад, како 
се пома ља чудо јед ног ани мал ног дру штва, један савр шен и 
дефи ни ти ван мра ви њак.“248

Рађа ње све та без духа, тота ли тар ног мра ви ња ка, Вале ри 
није видео у изма гли ци визи ја, као песник, него мате ма тич ки 
пре ци зно, сма тра Вујић. Кључ но пита ње је – шта ће бити са 
Евро пом. Она изгле да као мозак све та, али може поста ти оно 
што заи ста јесте – мале но пред гор је Ази је. Иако мала у одно су 
на оста ле кон ти не те, Евро па је, до ско ра, сма тра Вале ри, вла да ла 
супер и ор но шћу свог духа и какво том свог чове ка, који посе-
ду ју, по Вуји ћу, меша ви ну уобра зи ље и логич ке пре ци зно сти. 

Ипак, у пред но сти ма Евро пе беху и узро ци њеног пада; 
нау ка је, од обла сти суп тил ног изу ча ва ња ствар но сти, од сво-
је вр сне умет но сти, поста ла сред ство за сти ца ње моћи, и ути ли-
та ри зо ва ла се, чиме је поста ла пред мет трго ви не у целом све ту, 
шире ћи се. Цела пла не та усва ја нау ку, и почи ње да се так ми чи 
са Евро пом за осва ја ње моћи. Губи се рав но те жа, и Евро па 
више није сре ди ште васе ље не. Она је изгу би ла свој тајан стве ни 
„вишак“ – духов ност, и пре шла је на стра ну коли чи не. Вујић 
каже да је, како су то уочи ли Берг сон, Шпен глер, Кај зер линг, 
кључ ни тре ну так неу рав но те же но сти био када је раци о нал но 
зна ње поста ло лако пре но си во, док дубин ска мудрост то није.

Све до ступ ност зна ња учи ни ла је немо гу ћим ста ле же и 
јерар хи ју, па Вујић вели: „То је фено мен тех ни за ци је и демо-
кра ти за ци је: број ниве ли ше, кван ти тет свла чи, и прво бит ни 
мирис и укус јед не наци о нал не кул ту ре уги не.“249 Овом про це су 
може се супрот ста ви ти само гени је, који воду пре тва ра у вино, 
пре ва зи ла зе ћи раци о на ли зам тех ни за ци је.

Бор ба за сло бо ду вре ди, и могу ћа је, само ако поје ди нац не 
при ста је да се мири са све оп штом ниве ла ци јом.

248  Исто, стр. 74–75
249  Исто, стр. 77
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О Хер ма ну Кај зер лин гу

Гроф Хер ман Кај зер линг фор ми рао се као кул ту ро лог и 
фило соф кан ти јан ског духа. Касни је на њего во мишље ње ути-
цај врши Вил хелм Дил тај, али и Берг сон. Он поста је ира ци о-
на ли ста, који се посве ћу је „фило со фи ји живо та“, одри чу ћи се 
изград ње систе ма и окрећући се кул ту ро ло шкој кри ти ци. Још 
пре Првог свет ског рата, Кајер злинг путу је све том, сусре ће се 
с разним наро ди ма и њихо вим оби ча ји ма, о чему пише у свом, 
вео ма ути цај ном, Пут нич ком днев ни ку јед ног фило со фа. Он 
је 1920. у Дарм шта ту осно вао „Шко лу мудро сти“, чији је циљ 
био „само о ства ре ње“. Себе је сма трао фило со фом кул ту ре, али 
чове ком чиње ни ца, а не систе ма.250

По Кај зер лин гу, кул ту ра је дух чове ков који му се вра ћа 
из око ли не да би ути цао на њего во уоб ли че ње. Дух се не може 
схва ти ти разу мом, него само путем ства ра лач ке инту и ци је. 
Раз ли чи те живот не и кул тур не фор ме, чува ју ћи сво ју живот ну 
увер љи вост, дола зе у додир и са хао сом и са хар мо ни јом која све 
уво ди у ста ње рав но те же. У над и сто риј ској хар мо ни ји је иде ал 
коме тре ба да стре ме и дру штво и поје ди нац. По Кај зер лин гу, 
зада так фило со фи је је нова син те за душев ног и духов ног, а 
њено ору ђе је инту и ци ја. Вели ко зна че ње при да вао је мито ви-
ма и „пра ре чи“ као осно ви за схва та ње све та. Сма трао је да је 
праг ма ти стич ки меха ни зам у пои ма њу ствар но сти вео ма опа-
сан. Годи не 1908. обја вио је оглед Пре пре ке на путу раз во ја: реч 
упо зо ре ња нашој епо хи, у коме је ука зао да пут пот чи ња ва ња 
при ро де може да води еко ло шкој ката стро фи. Фило со фи рао је 
више есте тич ки него раци о нал но.

250  По Бели Хам ва шу, „Кај зер линг је пле нер-мисли лац: не исцр пљу је се у утвр ђи-
ва њу и дока зи ва њу сво јих мисли, не води бес крај не диску си је, не упра вља се мно го 
пре ма ходу логи ке. Не жели да убе ди разум. Има веће амби ци је: жели да види свет 
она квим какав јесте. […] Жели да буде посма трач вели ке ствар но сти као источ ња ци, 
и да је сасвим непо сред но опи ше, тако ђе као они. […] Вели ки резу ла та ти изви ру само 
у непо сред ном доди ру са живо том.“ (Бела Хам ваш, Речи и дама ри II, Драслар, Бео град, 
2002, стр. 91-92). Ова кав начин мишље ња сва ка ко је ути цао на ира ци о на ли сту Вуји ћа.
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Пишу ћи, под насло вом „Свет који неста је“ о њего вој мисли, 
Вујић ука зу је на зна чај на Кај зер лин го ва дела, попут Пси хо а на
ли зе Аме ри ке251, Спек тра Евро пе, итд. У делу Свет који неста је, 
којим се Вујић бави, Кај зер линг се, пре све га, бави неста ја њем 
јед ног све та, а то је свет тра ди ци о нал не кул ту ре.

По Кај зер лин гу, сва ка тра ди ци о нал на кул ту ра у наше доба 
осу ђе на је на неста ја ње – при чему он, каже Вујић, сма тра да је 
кул ту ра „облик живо та као непо сред ни израз духа“.252 Пошто 
су кул ту ре само свој не живот не једи ни це, оне под ле жу зако-
ну о наста ја њу и неста ја њу, као и све оста ло. Кул ту ра посто ји 
док посто ји њена рав но те жа засно ва на на изра зу једин стве ног 
колек тив ног сми сла; чим се рав но те жа поре ме ти, кул ту ра уми ре.

Све доса да шње кул ту ре су, како Вујић тума чи Кај зер лин га, 
има ле свој сми сао у ира ци о нал ном, нагон ском и ерот ском, које 
нади ла зи логи ку. Ира ци о нал но је, по сво јој при ро ди, непре но-
си во. Зато су све кул ту ре до сада биле „биљ не“ – веза не за вре-
ме и про стор у коме су наста ле. Међу тим, са поја вом запад не 
раци о на ли стич ке кул ту ре, све се про ме ни ло; разум, наи ме, ломи 
све пре пре ке, и уни шта ва све гра ни це. Вујић каже: „Поме ра њем 
акцен та на раци о нал но, инте лек ту а ли стич ко, пре но шљи во, 
логич ко, дана шња кул ту ра, у којој је то поме ра ње извр ше но 
пот пу но, као никад и ниг де, рани је, у ста ри јим дру гим кул ту-
ра ма, где је жива тра ди ци ја ма у којој и ма у каквој фор ми била 
прет по став ка сва ког пре но ше ња, сто ји савр ше но, као ника да до 
сада, на стр мој рав ни про па да ња; ста ри пси хич ки садр жај не иде 
више са новим усло ви ма живо та, нови кон крет ни мен та ли тет 
не иде више у тра ди ци о нал не калу пе, и то не иде ника ко […] 
Пре-раз ви јен, мак си мал но раз ви јен, зара зно лако пре но шљив, 
инте лект ства ра сво јом сна гом савр ше но нове усло ве живо та. 
251  При ка зу ју ћи Кај зер лин го ву књи гу Аме ри ка, Бела Хам ваш цити ра њего ве 
основ не ста во ве о овој земљи да су САД су земља без ика квог уку са. Аме рич ка урма 
је толи ко сте ри ли зо ва на да су уни ште не њене нај у ку сни је бак те ри је и да се у таквом 
воћу ника ко не може ужи ва ти. Аме ри ка је ново доба у гео ло ги ји, живо тињ ски пут за 
чове ка, пут уни ште ња све га непо треб ног, пут укла ња ња лепо те која Аме ри кан ци ма 
не тре ба:„Аме ри ка је земља сте рил ног воћа и сте рил них људи. Не зна за лич ност, 
за инди ви ду ал ност, али не зна ни за соци јал ну мисао.“ (Б. Хам ваш, Исто, стр. 92)
252  В. Вујић, „Свет који неста је“, Народ на одбра на, годи на VI, бр. 15, 1931, стр. 189
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Сва ки ста ри оквир пуца, и мора да пуца. Мате ма тич ке исти не су 
само-разу мљи ве, јер су има нент не духу који није ништа дру го 
до инте лект: тех нич ки про на ла сци, стро је ви, начи ни, сред ства 
– све је то, у осно ви, лако пре но шљи во, гото во зара зно, баш за 
про сте, нетра ди ци о нал не, душе, са нај ма ње насле ђе не кул ту ре; 
отуд тех ни зи ра ње, не Евро пе, но све та, иде коло сал ном брзи ном 
и шири се нео до љи во.“253

Тако се, по Кај зер лин гу, јавља нови тип чове ка, „тех ни зи ра-
ног при ми тив ца“, кога немач ки мисли лац зове „типом шофе ра“. 
Под њим се под ра зу ме ва и инже њер, који све што није тех ни зи-
ра но сма тра сује вер јем. Уме сто духов ни ка и вите за – лута ли це, 
доби ли смо обес ку ће ног шофе ра. Тех ни за ци ја чове ко вог живо та 
води њего вом обе сми шља ва њу, што раз ви ја до ско ра неви ђе ну 
агре сив ност и нагон за раза ра њем. Свест која се инте лек ту а-
ли зи ва ла губи везу са дуби на ма живо та, и апсурд се јавља на 
гра ни ца ма бити ја.

Коли ко се основ но душев но ста ње европ ског чове ка изме-
ни ло види се кроз однос европ ске мла де жи пре ма духов ном 
насле ђу Ста рог кон ти нен та – она га пои ма таман толи ко коли ко 
и Аме ри ка нац европ ско сред њо ве ко вље. Од антич ке кул ту ре до 
данас није дан пре о крет, као овај тех ни ци стич ки, није био тако 
кобан, сма тра Кај зер линг.

Кључ на про ме на која је некад ути ца ла на Евро пу била је 
сме на анти ке хри шћан ством. Анти ка је, кроз Рим, дости гла свој 
раци о на ли зам, а хри шћан ство је пону ди ло љубав уме сто само-
о бо го тво ре ног разу ма. Дру ги раз лог за три јумф хри шћан ства је 
чиње ни ца да је пага ни зам себе кул ту ро твор но исцр пео, а хри-
шћан ство је било кул ту ро твор но потент но. Вера гали леј ских 
риба ра поста ла је нови сте пен сазна ња. Хри шћан ство је било 
нова, аскет ска рели ги ја; али, кад је оно попу сти ло, раци о на ли-
зам је опет пошао по сво је.

Вујић каже: „Раз вој чове чан ства, вели Кај зер линг, сле ду је 
јед ном рит му слич ном рит му диса ња; пери о да ма про ши ри ва-
ња сле ду ју пери о де ску пља ња, сте за ња. Рефор ма ци о ни покрет 

253  Исто, стр. 189
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не зна чи ништа дру го до јед но ком пен са тор но ску пља ње после 
моћ ног про ши ри ва ња като ли ци зма сред ње ве ков ног.“254 Епо ха 
рефор ма ци је је била епо ха поврат ка раци о на ли зма, доба када 
наста је модер на нау ка. Иде о ло ги ја про гре са није се могла јави ти 
осим у епо хи три јум фа разу ма; где су вла да ла осе ћа ња, ту ником 
није пада ло на памет да сми сао чове ка и све та тра жи у стал ном 
побољ ша њу мате ри јал них усло ва живо та.

Савре ме на кри за састо ји се у томе што је дошло до масов ног 
три јум фа вул гар ног раци о на ли сте, „шофе ра“, али ели та, која је 
увек испред масе, више није задо вољ на – она хоће ира ци о нал не 
и нагон ске импул се, тра жи нови и дру га чи ји сми сао посто ја ња. 
Вујић исти че: „Поти ски ва ње нагон ске, не-инте лек ту ал не духов не 
сфе ре није само ство ри ло јед ног опа сног непри ја те ља све сном 
живо ту; ако је још и тај све сни живот отсе кло од живо та му 
коре на. Оту да све веће сла бље ње вита ли тет не сна ге у европ-
ском духов ном живо ту дана шњи це. Ту је пра ви узрок што се 
циви ли за ци ја у Евро пи све више осе ћа као сушта супрот ност 
живо ту.“255

Инте лек ту а ли зам буди не само осе ћај ну, него и мета фи зич-
ки-рели ги о зну реак ци ју. То је уочио још Буда – сва ко осе ћа ње 
које се ана ли зи ра до кра ја, пре ста је да поди же чове ка и да му 
даје сми сао. Због тога се буди дивљи ира ци о на ли зам, чак и онај 
крви и тла; људи попут Лудви га Кла ге са и Јоха не са Миле ра 
дола зе до тврд њи да је разум пуко неби ће. Све ово рађа хаос и 
пре ви ра ње. Евро па је оно што је Пале сти на била некад, уочи 
Хри сто вог дола ска.

Ова кри за се, сма трао је Кај зер линг, може реши ти само 
духов ним путем. Данас је човек на нај ви шем ступ њу раз во ја, и 
зато је одго вор ни ји више него ика да. Као што се реч изго во ре на 
на јед ном месту пла не те пре но си сву да путем ради ја, тре нут но, 
тако се и лоше и погре шне иде је данас могу шири ти огром ном 
брзи ном, и нано си ти непо пра вљи ву ште ту. Због гло бал ног 
„умре жа ва ња“, могу ће је и брзо шире ње добра. Али човек може 
и мора поста ти крај ње одго во ран.
254  В. Вујић, Исто, стр. 190
255  Исто, стр. 191
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Вујић ипак сматра да је добро данас угро же но више него 
ика да пре. Они који зна ју излаз су гла со ви вапи ју ћих у пусти-
њи, али се мора ју држа ти зајед но, да би, као мана сти ри некад, 
у доба сео бе наро да, чува ли пла мен исти не за будућ ност. Они 
мора ју бити вите зо ви духа, носи о ци живот не мудро сти која, по 
Кај зер лин гу, зна чи сво је вр сну маги ју. Она тре ба да, како каже 
Вујић, оства ри непо сред ни ути цај на живот и његов пре о бра-
жај у нешто духов но. Због тога спа се ње Евро пе, по Вуји ће вом 
тума че њу Кај зер лин га, јесте и може бити духов но пре о бра жа-
ва ње сва ког поје дин ца.

О Папи ни је вом Гогу
У циклу су огле да „Евро пља ни о Евро пи“, нај ду жи оглед Вла-

ди ми ра Вуји ћа је при каз књи ге Гог ита ли јан ског писца Ђова ни ја 
Папи ни ја, који је, како писац есе ја све до чи, про шао све путе ве 
савре ме ног изму че ног инте лек ту ал ца, да би се конач но сми рио 
у римо ка то ли ци зму. Њего во дело није кла сич на фило соф ска 
сту ди ја, него, како каже Вујић, сво је вр сна „тра ве сти ја“: „Оно је 
јед на врста савре ме не ’фау сти а де’, јед на гене рал на реви ја изо па-
че но сти европ ских, један оштар и оштро у ман, фан та сти чан и 
врло реа лан и врло лите ра ран низ при зо ра који осо би то јаком 
бојом и јасном све тло шћу исти чу сву немо гућ ну гро теск ност 
европ ске циви ли за ци је.“256 Дело је такво да је његов облик неве-
зан и про из во љан: „Испре пли ћу се раз го во ри са зна ме ни тим 
људи ма, соп стве на опа жа ња и расма тра ња, разни спа со но сни 
про јек ти за побољ ша ње људ ског живо та. Кроз све те неве за не 
обли ке шиба јед на гор ка сати ра Папи ни е ва и јед но чудо твор-
но изве де но кази ва ње кроз гро те ске и кари ка ту ре целог јед ног 
копр ца ња европ ског чове ка да се спа се из око ва у које је сам 
себе бацио сво јом нака зном циви ли за ци јом.“257

Папи ни јев Гог је госпо дин Гогинс, рођен на Хава ји ма од оца 
Евро пља ни на и мај ке са тог остр ва, који је од сиро ма ха постао 
један од нај бо га ти јих Аме ри ка на ца, па је 1929. годи не решио да 
256  В. Вујић, „Гог Ђова ни-а Папи ни-а“, Народ на одбра на, год. VI, бр. 41, 1931, стр. 658
257  Исто, стр.659
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оби ђе цео свет у потра зи за фило соф ским исти на ма и сми слом 
посто ја ња. Фауст и Кани бал у истом чове ку, „без отаџ би не, 
ани мал по поре клу и зна че њу, хоће он да, како каже Папи ни: 
упо тре би нај ра фи но ва ни је дро ге јед не кул ту ре у рас па ду и да 
при сво ји све спољ не обли ке јед ног цере брал ног епи ку реј ства.“258

Гогинс је, вели Папи ни, био толи ко богат да је решио да 
чул но оства ри фра зу „пли ва ти у зла ту“. Напу нио је зла том које 
има базен, нашао се уну тра, и видео да је ужа сно бити у гоми ли 
леде ног мета ла, које не сија као сун це.

Гог је, по Вуји ћу, сим бол циви ли за ци је космо по ли ти зма 
огре зле у лаж и звер ство, коме је богат ство омо гу ћи ло да чини 
све што поже ли, а пошто је полу ди вљак, био је спре ман да при-
зна све сво је фан та зи је, и да о њима пише. По Папи ни ју, у њему 
се огле да „ова наша бед на циви ли за ци ја, мон стру о зних откри ћа 
нај бру тал ни је тех ни ке, циви ли за ци ја огром ног рада и никад 
заси ће ног про гре са, веч ног насто ја ња да живи и про из во ди, не 
оста вља ју ћи за дух ни јед ног једи ног про зор чи ћа да одах не.“259 
Гог је лик кне за руши те ља из три де сет осме гла ве Књи ге про-
ро ка Језе ки ља – јер наша циви ли за ци ја је разор на.

Сво ја истра жи ва ња бога ти госпо дин Гогинс почео је чита њем 
иза бра не лите ра ту ре, коју му је пре по ру чио углед ни библи о те-
кар. Раз о ча рао се, уви ђа ју ћи да је писа ње крај ње нерен та бил на 
делат ност, која ће за сто годи на неста ти.

Прву посе ту Гог је учи нио Хен ри ју Фор ду, твор цу аме рич ке 
ауто мо бил ске инду стри је, чији је циљ да без ијед ног рад ни ка, 
само уз помоћ маши на, про из во ди што већи број пред ме та 
који неће кошта ти ско ро ништа. Сви ће купо ва ти ове јеф ти не 
про из во де на пет кон ти не на та. Гог упо зо ра ва на чиње ни цу да 
ће такав начин про из вод ње уни шти ти оста ле про из во ђа че, па 
они, ма како то све било јеф ти но, неће има ти ода кле да пла-
ћа ју. Папи ни јев Форд каже да ће они пла ћа ти оним што има ју 
– сли ка ма, кипо ви ма, ста рим и рет ким књи га ма, исто риј ским 
рели кви ја ма, руко пи си ма. Вели ки маг ауто мо бил ске инду-
стри је твр ди да њега уоп ште не узбу ђу је богат ство, него му је 
258  Исто, стр. 658
259  Исто
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циљ успо ста вља ње све та у коме ће маши на поста ти меси ја. Кад 
сва ки човек на пла не ти буде имао свој ави он, и радио само час 
днев но, тада ће Форд бити про гла шен за меси ју, вели он сам, 
испо ве да ју ћи сво је нај ин тим ни је циље ве.

Гог сре ће и Еди со на, који има само десет мину та да му их 
посве ти. Он је дубо ко раз о ча ран, јер није открио маши ну за 
мишље ње и маши ну за рађа ње; јер, све је мало и ништав но док 
човек не поч не да мисли и рађа ауто мат ски, док не пре ста не да 
буде човек.

Папи ни јев Алберт Ајн штајн, у потра зи за све о бје ди њу ју ћом 
тео ри јом, твр ди да може све нау ке да све де на физи ку, чији је 
глав ни посту лат: „Нешто се кре ће!“

Фројд је Гогу при знао да он није науч ник, него књи жев ник, 
који је пси хи ја три ју иско ри стио да би писао рома не. Сво ја дела 
сма тра књи жев но шћу пре се ље ном у област пси хо па то ло ги је. Тај-
ну, коју ником не би пове рио, одао је свом нео бич ном госту, јер 
му је Гог покло нио лик Нар ци са, као истра жи ва чу који је открио 
нар ци си зам. Нео бич ни бога таш је у Фрој до вим црта ма лица 
уочио изве сне осо би не које га пове зу ју са пси хо а на ли тич ким 
инте ре со ва њи ма: чул не усне, слич не они ма какве има сатир, и 
које тума че Фрој до во зани ма ње за тео ри ју либи да.

Посе та Ган ди ју откри ла је Гогин су да је он, у ства ри, Евро-
пе јац маски ран у инду и сту, који је европ ске иде је осло бо ђе ња 
наци ја, што су про же ле 19. век, при ме нио на сво ју земљу, ина че 
пасив ну и мета фи зич ки неза ин те ре со ва ну за земаљ ско осло-
бо ђе ње: „Пра ва тај на оно га што нази ва ју Ган ди-покрет јесте 
баш у томе што је то покрет ка Евро пеј ству обра ће них Хин ду са 
про тив Евро пља на који то више нису“.260

Сусрет са уми ру ћим Лењи ном донео је Гогу још јед но чуђе-
ње. Лењин није ника кав марк си ста, јер је, по вођи бољ ше вич ке 
рево лу ци је каквим га пред ста вља Папи ни, Маркс био само 
бур жуј који је веро вао да ће рево лу ци ја побе ди ти у висо ко ра-
зви је ним земља ма, што се уоп ште није деси ло – она је побе ди ла 
у нераз ви је ној Руси ји: „Стран ци и буда ле мисле стал но да се 

260  Исто, стр. 761



179

 Вуји ће ви огле ди о европ ским мисли о ци ма кри зе 

овде нешто ново ство ри ло. Бољ ше ви ци су само при сво ји ли 
себи цари стич ки режим јер је он једи ни упо тре бљив за руски 
народ. Не може се вла да ти без бати на, шпи о на, тај не поли ци је, 
теро ра, апса на, вој них судо ва и муче ња.“261

Папи ни јев Лењин мрзи сеља ке и живот у при ро ди, зато 
што је то пра и сто ри ја. По њему, један елек тро тех ни чар више 
вре ди но сто ти ну хиља да сеља ка. Он се нада да ће бити про на-
ђе на вештач ка хра на која ће сеља ке учи ни ти непо треб ни ма. По 
њему, у Папи ни је вом виђе њу, бољ ше ви зам зна чи бор бу про тив 
сит них инте лек ту а ла ца, Исто ка про тив Запа да и гра да про тив 
села и земље. Вујић каже да је у првом делу сво је „фау сти ја де“ 
Папи ни евро а ме рич ки свет пред ста вио кроз вла да ви ну тех ни ке, 
меха ни за ци је, до апсур да упро шће них науч них фор му ла (Форд, 
Еди сон, Ајн штајн), као свет неправ де (про тив кога се бори 
Ган ди), област идо ла три за ци је чул но сти и сек са (Фројд), као и 
свет чије се после ди це (марк си зам) вра ћа ју у дефор ма ци ја ма 
бољ ше ви зма, који је три јум фал на тех ни ка оја ча на источ њач ким 
деспо ти змом, дале ким од инди ви ду а ли зма и лич них сло бо да.

У дру гом делу, Папи ни се изру гу је европ ским „про ро ци ма“. 
Гог посе ћу је Хер бер та Џор џа Вел са, који пише про ро чан ства 
по наруџ би ни. Позо ву га из неких нови на, кажу му број речи 
и он – пише. Папи ни ја зани ма и поја ва суро гат них рели ги ја. 
Вујић каже: „Онде где је пре су шио извор живе вере и уга снуо 
пла мен пра вог надах ну ћа, ства ра ју се људи, сек те, поку ша ји да 
се рели ги о зност чиста и исти ни та заме ни низом искон стру и-
са них тео ри ја које са чистом вером има ју таман толи ко везе 
коли ко вештач ка тео ри ска тео ло ги ја.“262

Гогинс је код себе издр жа вао пет „чудо тво ра ца“ – са Тибе-
та, из Кине, Бен га ли је, Афри ке и Евро пе. Истрг ну ти из род ног 
тла, изгу би ли су магиј ску моћ, и једи но што им је оста ло био је 
добар апе тит. У Егип ту Гог сре ће изве сног окул ти сту Тор мо на, 
који твр ди да, пошто посто ји реин кар на ци ја, мно штво људ ских 
душа оби та ва у тели ма живо ти ња, па су му потреб не паре да их 
вра ти у људ ско облич је.
261  Исто.
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Изве сни Леон Блан да мур, осни вач дру штва за „при ме ње ну 
метап си хи ку“, тра жио је од Гога новац да у погон ста ви теле-
па ти ју уме сто теле гра фа, и кори сти утва ре са спи ри ти стич ких 
сеан си у инду стри ји; изве сни Раба Техом тра жио је при лог за 
анти фи ло соф ску рево лу ци ју, исти чу ћи да чове чан ству не тре-
ба фило со фи ја, него фило ма ни ја, љубав пре ма лудо сти; Рамон, 
мисти чар из Мадри да, осни вач „Лиге за пра ва мине ра ла“, гово-
рио му је о тешким после ди ца ма изград ње Панам ског кана ла, 
који је пре се као Аме ри ке на дво је, и после чега је насту пио 
Први свет ски рат…

Вујић каже: „Све у том тону, сли ка за сли ком се ниже, сли ка 
за сли ком јед ног немоћ ног трза ња по мисти ци. Фан та стич ни 
про јек ти још фан та стич ни јих про јек та на та, од којих се не зна 
да ли је већа жеђ за нов цем, вла шћу или сла вом и луди лом. 
[…] Ова „лига за пра ва мине ра ла“ пот се ћа на мно го број не 
лажно-хума ни тар не уста но ве, које, на при мер, селе ави о ни-
ма тице-сели це на југ, док цар ству је толи ка беда по кул тур ној 
Евро пи. И један круг забе ле жа ка Гого вих обу хва та, у гро те сци 
и кари ка ту ри нарав но, све раз не поку ша је „мило ср ђа“, али без 
Хри ста живо га. Дру ги један круг обу хва та сву пра зну врто гла-
ви цу умет но сти модер не, насло на на егзо тич но, ново по сва ку 
цену, непред ви ђе но нешто што има да збу ни свет. Али сем тог 
збу њи ва ња ништа дру го, садр жај но, не доно си.“263

Папи ни је устао и про тив, у оно вре ме помод не, еута на-
зи је, при ча ју ћи о море плов цу који је сти гао на остр во на коме 
може да живи само седам сто седам де сет душа, па кад се неко 
рађа, дру гог уби ја ју. Њего вом госпо ди ну Гогин су дола зи да тра-
жи подр шку дру штва FOM (FRI ENDS OF MAN KIND), које се 
дру га чи је зове „Дру штво за непред ви ђе ну еута на зи ју“, чији је 
циљ да са пре на се ље не пла не те укло ни ста ре, неспо соб не, зле и 
немо рал не. Дру штво је тај но, али има гло бал не наме ре.

За лич ног секре та ра јавио му се тален то ва ни мла дић јевреј-
ског поре кла, Бен Руби, који је Гогин су обја снио тај ну јевреј ског 
наро да – инте ли гент ног, али боја жљи вог. Без вој ске и држа ве, 
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они нису могли бити ни крста ши, ни кон до тје ри, али су схва-
ти ли да се моћ може сте ћи нов цем и паме ћу. Руби вели да је 
Евро па кри ва за све: она је Јевре је нате ра ла да се обо га те, па је 
онда новац про гла си ла врхов ном вред но шћу.

Њихо во кори шће ње разу ма тако ђе је важно, па Вујић изла-
же Папи ни је ве иде је на ту тему: „Тек што је немач ка роман ти ка 
ство ри ла иде а ли зам, Хај не исме ја све. Увек су људи мисли ли 
да поли ти ка, морал, рели ги ја и умет ност јесу виша духов на 
откро ве ња која нема ју ничег зајед нич ког са кесом и трбу хом: 
поја ви се одјед ном Маркс и изја ви да је све то ђубре које про-
из ла зи из нај ни жих обли ка при вре де. Свак је сма трао гени ал на 
чове ка бого да ним. Лом бро зо побр ка гра ни це луда ка и гени ја. 
Пред крај 19. века Евро па (Тол сто ја, Ибзе на, Ниче-а, Вер ле на) 
уобра зи да је баш тада јед на вели ка епо ха чове чан ства, а Макс 
Нор дау огла си све то за кон вен ци о нал не лажи. Били смо уве ре-
ни да је, у глав ном бар, сва ки од нас нор ма лан човек. Зиг мунд 
Фројд откри да се у нај от ме ни јем и нај му жев ни јем џен тлме ну 
кри је пер верс ни, дрски, крво лоч ни уби ца. Бесмо нави кли да је 
жена идол, обра зац савр шен ства; Вај нин гер дока за, науч но, да 
је жена врло ниско ство ре ње. Увек су инте лек ту ал ци и фило-
зо фи веро ва ли да је инте ли ген ци ја једи ни пут к исти ни. Берг-
сон гени ал ним ана ли за ма дока зао је да је инте лект сврг нут са 
чове чан ског пре сто ла и обо рио је рад од више хиља да годи на. 
Људи су сма тра ли да су рели ги је чуде сно дело сарад ње Бога и 
нај ви шег људ ског духа; дошао је Сало мон Рај нах и пока зао да су 
оне само оста так пра зно ве ри ца. Уобра жа ва ли су људи да живе у 
јед ном све ми ру, солид ном, сагра ђе ном на апсо лут ном про сто ру 
и апсо лут ном вре ме ну: Ајн штајн их обу чи да су вре ме и про-
стор исто, да нису апсо лут ни, да је тра јан једи но рела ти ви тет. 
Тако се може наста ви ти у бес крај ност. Свр ха је јед на: сум ња ти 
у све при зна те исти не, пољу ља ти све што је чвр сто сагра ђе но 
и каме но ва ти све што се обо жа ва.“264

Када је сти гао у Јену, изве сни др Мин дунг пону дио је Гогин-
су нову фило со фи ју – его ла три ју, обо жа ва ње соп стве ног ЈА, 

264  Исто, стр. 772



182

Вла ди мир Дими три је вић, Тржи ште или храм

као врстан потен ци јал за конач ну рели ги ју, пре све га европ-
ског, чове чан ства, које већ, иако несве сно, ЈА сма тра врхов ним 
божа ством. Спорт, уоста лом, зна чи обо го тво ре ње тела, нау ка 
је Бож је све зна ње пре не то на чове ка, маши на је све моћ Бож ја 
дата чове ку, вели немач ки науч ник Гогу.

Папи ни опи су је и сусрет Гогин са са Јози а хом Куни грун-
дом, који је осно вао „фти ри ло ги ју“, нау ку о вашка ма, која ће се 
бави ти ваши ма у обла сти зоо ло ги је, исто ри је, књи жев но сти и 
умет но сти. Он тра жи новац за сво ју кате дру. По Вуји ћу, Папи-
ни кроз Куни грун да кари ки ра уску спе ци ја ли за ци ју модер них 
струч ња ка, који сма тра ју да је њихо ва сићу шна област осо ви на 
цело га све та.

Изве сни Сар ми хи ел у Ници Гогу нуди про је кат реа ни ма ли-
за ци ја чове чан ства. Човек је издао сво ју при ро ду кад је решио 
да напу сти живо тињ ство, и зато му само реа ни ма ли за ци ја може 
помо ћи. Када га је Гогинс питао зашто он први не поста не живо-
ти ња, и усре ћи себе, Сар ми хи ел му је рекао да он, као и сва ки 
меси ја, мора да се жртву је и пати за добро оста лих, па зато не 
жури да се „реа ни ма ли зу је“.

И Гог је поку шао да екс пе ри мен ти ше с људи ма – око себе 
је оку пио седам де сет људи дивов ског раста са целе пла не те. 
Сва ком је сагра дио кућу и дао им нај бо ље усло ве за живот. 
Али, они су били несрећ ни, и стал но се тукли, иако су има ли 
све. Вујић каже: „Потреб но им је осе ћа ње да им се неко диви и 
да су над неким над моћ ни, а то овде нема ју. Нема ју гле да о це, 
стран це, љубо пи тљив це, децу, која у њих бле ну, и патуљ ке, који 
ће им трча ти испод коле на.“265

Папи ни се изру гу је и модер ној умет но сти, која се дефор-
ми са ла у све ту тех ни ке. Вујић каже: „Читав низ Гого вих сусре та 
са рефор ма то ри ма и нова то ри ма умет но сти јасно под вла чи 
пре те ра не рево лу ци о нар не умет нич ке жеље савре ме ног духа. 
Ту је поку шај музи ке без инстру ме на та, изван ред них сен за ци-
ја при род них шумо ва; рани ја музи ка мора ла је упо тре бља ва-
ти инстру мен те док модер на може без њих. Ту је дру ги један 
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поку шај тзв. „музи ке ћута ња“. Про на ла зач њен твр ди да сва ка 
музи ка наги ње ћута њу и да је сна га њена у пау за ма изме ђу два 
тона; тај гени је дошао је на мисао да ћута ње осло бо ди сасвим 
сво јих око ва; он даје ћута ње у гаран то ва ном чистом ста њу.“266

Папи ни нову архи тек ту ру касарн ске јед но о бра зно сти даје 
кроз кари ка ту ру архи тек те Сул ка са Пер ку на са, који пре зи ре 
ста рин ску шаро ли кост и неу јед на че ност. Ново вајар ство се 
осло ба ђа тешких мате ри ја про шло сти, од каме на до брон зе. 
Нови, Папи ни јев вајар обли ку је – димо ве! Позо ри ште без глу-
ма ца под ра зу ме ва да се на сце ни поја ве пра ви људи, који ништа 
не глу ме, да учи не нешто из свог живо та и оду, јер умет нич ко 
под ра жа ва ње никад не може дости ћи пра ви живот. То је, каже 
режи сер-аван гар ди ста Гогу, „апсо лут ни ради кал ни реа ли зам“.

Желе ћи да уса вр ши модер ну пое зи ју, Гог је на Фло ри ди 
обез бе дио нај бо ље усло ве за пето ри цу песни ка – од дак ти ло-
граф ки ња до црне послу ге. Песни ци дуго нису ради ли ништа, 
а онда су дошли са сво јим „песма ма“. Дада и ста из Фран цу ске, 
Хипо лит Кокар да, пра вио је песме од рече ни ца из разних јези-
ка, твр де ћи да ће Дру штво наро да оду ше вље но поздра ви ти ту 
нову, „поли глот ску“, пое зи ју. Немац Ото Мутер ман је радио на 
елип тич ној пое зи ји, која би изра зи ла све тај не чове ка и све та. 
Он је Гогу пре дао сво ју песму – лист хар ти је на коме је писа ло 
„Рађа ње“. Руски песник је сми слио тео ри ју по којој сва ка песма 
наста је у интер ак ци ји песни ка и чита о ца. Да би чита о цу омо гу-
ћио кре а тив ност, пру жио је Гогу све ску са напи са ним насло вом 
песме на сва кој стра ни – а оста ло је тре ба ло да допу ни чита лац. 
Гог се раз гне вио и рас те рао песни ке, вели Папи ни – имао је 
губи так од седамдесет две хиљаде дола ра.

Вујић о тра ве сти ји ита ли јан ског писца каже: „Овај пре глед 
нао па ких тежњи тзв. савре ме не умет но сти Папи ни је сјај но 
извео. Тежње за упро шћа ва њем, за нагла ша ва њем под све сно га, 
за бежа њем од напо ра, мисли, тех ни ке, изра жа ва ња, све је извео 
у гро теск ним лини ја ма до кра ја и кон ца, где се оне рас пли њу ју 
у немо гућ но сти, у апсур де и у немоћ и сла бост. Иско ри стио је 

266  Исто, стр. 773
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изван ред но сву ону хао тич ну помет њу, нужну уоста лом, у јед но 
доба без чвр сти не, вере, без иде а ла, какво је наше, доба дека-
ден ци је, и при ка зао логич ки до кра ја изву че не лини је њене које 
воде одба ци ва њу сва ке умет но сти која није ништа ако није бор ба 
духа да се кроз мате ри ал не видљи ве обли ке иска же. Савла ђи ва ње 
мате ри је је глав но, не бежа ње од тог савла ђи ва ња. Оно може ићи 
путе ви ма више или мање спо рим, раци о нал ни јим или инту и-
тив ни јим; то савла ђи ва ње може данас избе га ва ти ана ли тич ке 
пре оп шир но сти; али то савла ђи ва ње мора посто ја ти и у њему 
је сушти на умет но сти…Ина че се иде у недо ту пав но сти које је 
овде у свом Гогу Папи ни тако речи то, и умет нич ки, изнео.“267

Вујић поми ње и Гогин со ве беле шке из луди ла, које су тако ђе 
врсни уви ди у при ро ду савре ме не циви ли за ци је. Пре све га, по 
Гогу, сва ки човек би морао да се вра ти упо тре би маски у живо-
ту, за раз не при ли ке, од жало сти до радо сти, јер маске пома жу 
хиги је ни, улеп ша ва ју лица, под сти чу кључ ну осо би ну дана шњег 
чове ка (лице мер је) и мења ју му карак тер. Дана шњи људи су, 
сма тра Папи ни јев јунак, патуљ ци који мисле да су диво ви – 
оду ше вље ни су Ајфе ло вом кулом уме сто да зида ју Вави лон ску 
кулу, или мост изме ђу Аме ри ке и Евро пе. (По Вуји ћу, ово је 
ука зи ва ње на ташти ну евро а ме рич ког чове ка, који, уме сто да 
живи у скла ду са сво јим могућ но сти ма, машта о дели ма која 
прко се Богу). Зато тре ба пот пу но савла да ти при ро ду, уки ну ти 
годи шња доба, сру би ти пла ни не, ису ши ти оке а не – тек то ће 
бити доказ наше моћи. Гог машта о томе да поста не космо кра-
тор, кадар да један кон ти нент дове де до смр ти од гла ди или 
да све наро де наве де да гово ре и пишу исто. Мно го људи не 
заслу жу је да живе, и зато већи део чове чан ства тре ба поби ти, 
вели Папи ни јев Гогинс.

На кра ју, раз о ча ран у све сво је поду хва те, Гог је оста вио 
сва ко богат ство и кре нуо међу људе, да живи као про сјак и 
скит ни ца. Живе ћи међу обич ним људи ма, он види да још има 
истинске радости и наде, и раду је се насу шном хле бу који му, 
из сажа ље ња, даје јед на девој чи ца.

267  Исто.
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О Уна му ну

Мигу ел де Уна му но, про фе сор и рек тор Уни вер зи те та у 
Сала ман ки, био је еги стен ци ја ли стич ко-рели ги о зни мисли лац, 
који се фор ми рао под ути ца јем Паска ла и Кјер ке го ра. Још 1913. 
обја вио је књи гу О тра гич ном осе ћа њу живо та, у којој је исту пио 
про тив апстракт не фило со фи је и њеног уоп ште ног, непо сто је-
ћег чове ка, који нема ни пола, ни отаџ би не, и који је пука иде ја. 

Буду ћи да је био фило соф и песник, Уна му но је при ме ре 
из књи жев но сти узи мао као при ме ре из живо та. Наро чи то 
му је био битан Дон Кихот, који је, ода брав ши Сан ча Пан су 
за шти то но шу, пока зао да воли чове чан ство; јер, љубав пре ма 
кон крет ном чове ку је љубав пре ма чове чан ству.

Кључ ни про блем чове ко вог посто ја ња је смрт. У чове ку 
посто ји жеђ за бесмрт но шћу, и све њего ве потра ге иду за посто-
ја њем које не пре ста је. Жеђ за бесмрт но шћу је жеђ за Богом, и, 
како каже Уна му но, сама суп стан ца људ ске душе. Неспо соб-
ност да буде мо бес крај ни у њему рађа бол, али и бунт. Овај бол 
је за Уна му на фило соф ски појам као што су то код Кјер ке го ра 
„страх и дрх та ње“.268

Уна му но је сма трао да се, при ли ком изу ча ва ња нечи је 
фило со фи је, у обзир мора узе ти и његов живот; Кан тов разум 
је, реци мо, рушио веру у Бога, али је Кан то во срце ту веру обна-
вља ло. Да би дру ги био схва ћен као бли жњи, мора се сагле да ти 
његов бол и жеђ за бесмрт но шћу, иста каква је и у нас. Осно ва 
узајм не љуба ви међу људи ма је сапат ња. Зато је Уна му но био 
забри нут због поја ве новог чове ка, савре ме ни ка, који не пони ре 
у суп стан ци јал не душев не дуби не, и оста је у повр шном све ту 
фено ме на. То се зби ва зато што је европ ску мисао осво јио пози-
ти ви зам, чији је Уна му но изра зи ти про тив ник, сма тра ју ћи да је 
духов ни живот једи ни живот досто јан чове ка.

У свом делу Аго ни ја хри шћан ства писа ном 1924. годи не, 
Уна му но раз ли ку је лич но хри шћан ство од цркве ног, твр де-
ћи да сва ко од нас дожи вља ва „аго ни ју хри шћан ства“ у себи, 
268  А. Е. Ерёмина, Мигель де Уна му но и его тра ги че ское чув ство жизни, //http://
eno ta be ne.ru/fil /artic le_11281.html (при сту пље но 16.1.2016.)
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суо ча ва ју ћи се са пита њем смр ти и сми сла. За Уна му на, хри-
шћан ство је егзи стен ци јал на кате го ри ја, могућ ност да се рође ње, 
аго ни ја и вас кр се ње Хри сто во осе те у соп стве ној души. Аго ни ја 
је бор ба уну тар ња у којој сва ки хри шћа нин схва та да је бесмр-
тан; он под вла чи да у Шпа ни ји посто ји култ Хри ста аго нич ног, 
који се бори, и који ка вас кр се њу иде кроз стра да ње.

Сва ка хри шћан ска вера пола зи кроз сум њу, али не раци о-
на ли стич ку, декар тов ску, која све раз је да, него кроз паска лов ску 
сум њу, сум њу у себе и свој метод хри шћан сог живо та. Пра ва 
вера није вера разу ма него вера наде. Због ова квих ста во ва, с 
који ма се зва нич на римо ка то лич ка тео ло ги ја није сла га ла, Уна-
му но ве књи ге биле су ста вље не на вати кан ски Индекс.

Уна му но раз ли ку је спо ља шњу и уну тра шњу исто ри ју наро да; 
спо ља шња је датум ска, уну тра шња мистич ка. Да би ту „интра и-
сто ри ју“ Шпа ни је обја снио, Уна му нуо се опре де лио за лик Дон 
Кихо та и њего вог пра ти о ца Сан ча. Дон Кихот је душа Шпа ни је 
која се не укла па у Евро пу, пото ну лу у банал ност и раци о на-
ли зам. Пле ме ни тост Дон Кихо та је у одби ја њу да се поми ри с 
мало гра ђан ском ствар но шћу и у стре мље њу да се сво је име обе-
смр ти под ви зи ма. Пле мић од Ман че је Витез Без у мља у устан ку 
про тив раци о на ли стич ке кул ту ре.

Пишу ћи, у Народ ној одбра ни, о Мигу е лу де Уна му ну, Вла-
ди мир Вујић исти че да, по овом шпан ском мисли о цу, ника ква 
соци јал на ети ка не може да заме ни стра стве ну рели ги о зну веру. 
Кул ту ра је, у сво јој осно ви, рели ги о зна. Раци о нал на кул ту ра не 
рађа ни све це, ни херо је. Нау ка није ника ква морал на врли на. 
У том сми слу, савре ме на Евро па је запа ла у тешку кри зу, о којој 
Вујић, обја шња ва ју ћи Уна му но ву мисао, вели да је њен узрок 
дехри сти ја ни за ци ја: „Рене санс, Рефор ма, Рево лу ци ја заме ни ле су 
иде ал веч ног оно зе маљ ског живо та иде а ли ма про гре са, резо на, 
нау ке. А у дру гој поло ви ни XIX века, епо си нефи ло зоф ској и 
тех нич кој, у којој вла да крат ко ви да соци ја ли за ци ја и исто риј ски 
мате ри ја ли зам, ти иде а ли про гре са и нау ке су пре ве де ни на један 
вул гар ни језик, у сва ком сми слу вул га ри зо ван, науч ни, још боље, 
псе у до на уч ни, језик свих јев ти них демо крат ских библи о те ка. 
[...] И како нау ка није више задо во ља ва ла, није се пре ста ја ла 
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тра жи ти сре ћа и не нала зи ти је: ни у богат ству, ни у вла сти, 
ни у ужи ва њу, ни у резиг на ци ји, ни у доброј морал ној саве сти, 
ни у ’кул ту ри’. И онда је дошао песи ми зам. Про гре си зам није 
више задо во ља вао. Нашто бити у ’про гре су’? Болест се заче ла, 
гри жња, неза до вољ ство, поме ре на и поме те на свест и савест.“269

Уоста лом, по Вуји ће вом тума че њу Унамунa, при ча о Евро-
пи данас је обма на – евро пеј ству ју шчи је могу све сти само на 
Фран цу ску и Немач ку: „Шпа ни ја то ника ко није; ни Енгле ска, 
ни Скан ди на ви ја, ни Руси ја, ни Ита ли ја... Евро па? То је дух 
про гре са и нау ке и резо на. Све нам је то дато рене сан сом и 
рефор мом које су две сестре бли зна ки ње иако при вид но у рату. 
И још Рево лу ци јом, њихо вом кће ри. Оне су нам дове ле и нову 
инкви зи ци ју, инкви зи ци ју нау ке или ’кул ту ре’ која има оруж је 
у исме ва њу и пре зи ра њу оних који неће да се под ло же њеној 
орто док си ји.“270

Уна му но је сма трао да је евро по цен три зам лаж, јер и дру ге 
циви ли за ци је, каква је, реци мо, она тибе тан ска, не само да посто-
је, него и живе и неста ју попут наше. Шпа ни ја, по писцу Аго ни је 
хри шћан ства, може да при ме њу је пло до ве запад ног про гре са, 
али она мора бити „дубо ко не-европ ска и като ли чан ска“, држе ћи 
се саве та које је Жозеф де Местр давао Руси ма (који ма су, по 
Уна му ну, Шпан ци толи ко слич ни). Шпа ни ја има пра во да буде 
„нена уч на“, чува ју ћи сво ју кул тур ну само стал ност. Реак ци о нар 
је једи ни пра ви визи о нар – обна вља ју ћи иде ал про шло сти, он 
иде ка буду ћем.

Пишу ћи о Мигу е лу де Уна му ну, Вла ди мир Вујић је иста као 
да је шпан ски фило соф горак и иро ни чан када напа да Евро пу 
са њеним „раци о нал но-педант ним про гре си змом“.271 Нарав-
но, Уна му но, не напа да Евро пу као такву, него, опет по Вуји ћу, 
духов ну Евро пу поте клу из про све ти тељ ства XVI II века.

269  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр.67
270  Исто, стр. 68
271  Исто, стр. 70
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У СЕН ЦИ УЧИ ТЕ ЉА:  
ОСВАЛД ШПЕН ГЛЕР 
И ВЛА ДИ МИР ВУЈИЋ

Вла ди мир Вујић био је наш нај зна чај ни ји „шпен гле ро вац“, 
који не само да је пре вео Про паст Запа да него се мето до ло ги јом 
немач ког фило со фа слу жио и када је обја шња вао да јужно сло-
вен ска кул ту ра није толи ко „фау стов ска“ коли ко „ара бљан ско-
магиј ска“, то јест да не почи ва на запад но е вроп ским иде ја ма о 
зна њу као моћи него на хри шћан ско-визан тиј ским теме љи ма 
гно се о ло ги је љуба ви и све чо ве штва, и да, док се запад на кул ту ра 
рас па да у сво јој циви ли за ци ји, дотле „мла ди“ Јужни Сло ве ни 
има ју могућ но сти да кре ну испо чет ка и доне су пре по род на 
духов ним и етич ким теме љи ма. Шпен глер је био оштар кри-
ти чар модер ног урба ни те та као изво ра дека ден ци је, с чим се 
сла гао и Вујић, мада је наш мисли лац ука зи вао на чиње ни цу 
да су раз ли чи ти усло ви живо та на Запа ду и у нас дали и дру га-
чи је типо ве гра до ва. Нарав но, Шпен гле ро ве иде је о три јум фу 
тех ни ке као кључ ној осо би ни циви ли за ци је која сме њу је кул-
ту ру тако ђе су биле важне за Вуји ћа, који их је раз ра ђи вао у 
хри шћан ском сме ру.

На Шпен гле ру је Вујић засни вао сво ју иде ју да је књи жев-
ност један од нај ду бљих изра за кул ту ре, и тру дио се да про на ђе 
аутен тич не гла со ве наше лите ра ту ре како би пока зао какве су 
нам могућ но сти, али и куда иде мо ако се спи ри ту ал но вестер-
ни зу је мо. Запад је тех ни ка, ми смо ети ка – то је била „чароб на 
фор му ла“ у коју је Вујић веро вао свим сво јим бићем.

Не тре ба пре ћу та ти ни слич ност марк си стич ко-леви чар ских 
тума че ња немач ког мисли о ца и њего вог срп ског пре во ди о ца; 
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као што су поне где, на овај или онај начин, пове зи ва ли Шпен-
гле ра са наци змом, тако су и Вуји ћа насто ја ли да при ка жу у 
слич ном све тлу, иако има дока за за супрот но. Реци мо, 1932, 
Вујић пише: „Све оно што иде на духов но заро бља ва ње – зва ло 
се оно капи та ли зам или меха нич ки колек ти ви зам или фаши-
стич ко-шовен ски облик ма које туђе и стра не врсте – све то 
није пут спа се ња, ни нашег, ни чове ко вог.“272 А у про прат ним 
тек сто ви ма за пре вод Про па сти Запа да, Вујић каже да се међу 
мно гим про тив ни ци ма Шпен гле ро вог уче ња нала зе и наци-
о нал-соци ја ли сти. Нема Вуји ће вих тек сто ва у који ма се, пре 
Дру гог свет ског рата, макар и јед ном реч ју, вели ча наци зам 
или фаши зам.

Зна чај Шпен гле ра
Поја ва књи ге Освал да Шпен гле ра Про паст Запа да била је 

јед на од нај зна чај ни јих у инте лек ту ал ном живо ту Евро пе пре 
Дру гог свет ског рата. По Мар ви ну Пери ју, она је била нај ја чи 
израз кул тур ног песи ми зма; први том се поја вио јула 1918, 
када се Вели ки рат бли жио кра ју, и до 1920. имала је четр на ест 
изда ња: „Већ напа ће ном запад ном све ту, Шпен глер није нудио 
ника кву уте ху. Запад, као и све дру ге кул ту ре и сви живи орга-
ни зми, осу ђен је да умре; њего во опа да ње је непо врат но, њего ва 
смрт неиз бе жна, а симп то ми деге не ра ци је већ су уоч љи ви.“273

Шпен глер је свој обрт у тума че њу исто ри је сма трао копер-
ни кан ским зато што је напу стио евро по цен три зам; Евро па више 
није пла не та Земља око које се врти Сун це. Овај мисли лац је у 
фау стов ству Евро пе пре по знао њену агре сив ност: „Фау стов ска 
кул ту ра екс пан зив на је, а не кон тем пла тив на. Она хоће не само 
да пре о бра зи свет него и да га пот чи ни сво јој вољи. Њен је циљ 
овла да ва ње све том и заво ђе ње реда, па радо сања сан о свет ској 
импе ри ји. Власт, сло бо да и сре ћа пости жу се зна њем, глав ним 

272  В. Вујић, „Духов на пре ви ра ња сада шњи це“, Народ на про све та, год. XV, број 
10, 4. август 1932, стр. 2
273  М. Пери, Исто, стр.558
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инстру мен том вла да ња. Зато Евро пља ни не живе сада и овде, 
како су то чини ли Грци, већ живе у про шло сти и будућ но сти.“274

Кул ту ра, рели ги о зно уте ме ље на, пре тва ра се у циви ли за ци-
ју; тада се јавља „дру га рели ги о зност“: „Та поја ва зна чи да су оне 
сна ге које кре и ра ју кул ту ру у њеном апо ге ју – код Шпен гле ра су 
то плем ство и све штен ство – заме ње не биро кра ти јом држав не 
упра ве, пар тиј ским лиде ри ма, инду стри јал ци ма, науч ни ци ма 
итд., поста ле до те мере некре а тив не да умор ним и раз о ча ра ним 
маса ма не оста је ништа дру го до да се поно во обра те рели ги ји 
и чека ју од ње спа се ње. Тиме Шпен глер обја шња ва попла ву 
нове мисти ке, сек ти, при ват них кул то ва.“275

У тре нут ку кад се поја ви ла, Шпен гле ро ва тео ри ја је изгле да-
ла довољ но убе дљи во – исто ри ја све та нема сми сла, ниче му не 
учи чове ка и смрт кул ту ре је неиз бе жна. Зато је њена чита ност 
била заи ста вели ка, а њен уплив на мно ге умо ве непо ре цив.

Руси и Шпен глер
Иако је Освалд Шпен глер твр дио да је сво ју тео ри ју засно вао 

на теме љи ма Гетеа и Ничеа, позна ти руски соци о лог Пити рим 
Соро кин је сма трао да се Шпен гле ро ва мисао уоб ли чи ла под 
сна жним ути ца јем Нико ла ја Дани лев ског. Сми ља Тар та ља запа-
жа: „Иако Шпен глер ниг де не поми ње Дани лев ског, чиње ни ца 
је да он у сво јим спи си ма поми ње да је био упо знат са радо ви ма 
С. и И. Ака са ко ва и дру гих сло ве но фи ла који ма је Дани лев-
ски при па дао. Осим тога, Соро кин је забе ле жио: ’Про фе сор 
Москов ског уни вер зи те та, Спет који је посе тио Шпен гле ра 
1921. годи не гово рио ми је да је у то вре ме видео књи гу Дани-
лев ског у Шпен гле ро вој библи о те ци.’“276

Шпен глер је тему Руси је и њене само бит но сти, слич-
не само бит но сти ара бљан ске кул ту ре, вео ма често поте зао. 

274  Љ. Деспо то вић, Под сти ца ње сло бо де. Ново ве ков на мисао о дру штву, Филозофски 
факултет, Ниш, 2008, стр. 271
275  С. Тар та ља, Скри ве ни круг. Обно ва цикли зма у фило зо фи ји исто ри је, 
Председништво конференције ССОЈ, Нови Бео град, 1976, стр. 75
276  Исто, стр. 64
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Истра жи ва чи њего вог дела сма тра ју да је дру ги том Про па сти 
Запа да тре ба ло да се окон ча погла вљем „Будућ ност Руси је“. По 
Шпен гле ру, Руси ју сачи ња ва мно го наро да, који се још нису раз-
ви ли у наци је. И углед ни позна ва лац ства ра ла штва немач ког 
мисли о ца, Стју арт Хагес, твр ди да је „шпен гле ров ска тео ри ја у 
мно го ме под се ћа на тео ри ју Дани лев ског и сло ве но фи ла, који 
су у Руси ји виде ли наци ју будућ но сти, која има суд би ну раз-
ли чи ту од европ ских наци ја.“277

Шпен глер је сма трао да је кроз петров ске рефор ме ели та 
Руси је при ми ла запад но е вроп ске псе у до мор фич ке обли ке, 
што је про цес који је водио поја ви бољ ше ви ка, који су усво-
ји ли запад ни марк си зам. Вале риј Афа на сјев, у сво јој сту ди ји 
о Шпен гле ро вој мисли, Либе рал но и кон зер ва тив но, беле жи: 
„Нала зе ћи се под ути ца јем Досто јев ског, Шпен глер је пред 
руским наро дом видео вели ку будућ ност, којој при па да наред ни 
миле ни јум. […]По њего вом мишље њу, без обзи ра на Петро ве 
про е вроп ске рефор ме, Руси ја има уну тра шње стре мље ње ка 
Визан ти ји и Јеру са ли му. Само гор њи слој руског дру штва стре-
мио је Запа ду – ка Евро пи, и кул ми на ци о на тач ка тог стре ма 
била је пара да побе де Алек сан дра Првог у Пари зу, као ’спа си о ца 
Евро пе’. Нижи сло је ви руског дру штва нису уче ство ва ли у томе. 
За више сло је ве увек је био битан пре стиж у очи ма Евро пе, а 
народ је сваг да подр жа вао кре та ње на југ, ка Цари гра ду. Ако 
је Лењин за Шпен гле ра типи чан пред став ник запад ног кому-
ни зма, Ста љин одра жа ва инте ре се широ ких народ них маса, а 
упра во с њего вом вла да ви ном Шпен глер пове зу је будућ ност 
Руси је.“278 Шпен глер је сма трао да Немач ка може и тре ба да 
сара ђу је, пре све га еко ном ски, са Руси јом, не меша ју ћи се у 
њене инте ре се на Бал ка ну.

Афа на сјев сма тра да је Шпен глер ути цао на низ руских 
мисли ла ца, пре све га на евро а зиј це, који су веро ва ли у будућ-
ност Руси је као само стал не кул ту ре, која је жива и делат на, док 

277  В. В. Афа насьев, Либе ральное и Кон сер ва тив ное у: О. Шпен глер, Поли ти че
ские про из ве де ния, https://vk.com/doc-62908128_317064279?hash=98e7bb9a5c5e7f2
e34&dl=b880e8ad84671197a4, при сту пље но 8. фебру а ра 2016)
278  Исто
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запад на кул ту ра уми ре. Чиње ни ца је, међу тим, да је „Шпен глер 
искре но поку шао да схва ти Руси ју и њену кул ту ру, али није 
успео у томе или због уко ре ње них анти ру ских пред ра су да, или 
због тога што, у скла ду с тезом самог Шпен гле ра, пред став-
ни ци јед не ’висо ке кул ту ре’ у наче лу не могу раз у ме ти дру гу 
’висо ку кул ту ру’. Мада Шпен глер гово ри о важној уло зи Руси је 
за будућ ност чове чан ства, он је у пот пу но сти опсед нут само 
будућ но шћу Немач ке.“279

Када се Про паст Запа да поја ви ла у Руси ји, иза зва ла је бур не 
реак ци је. Читав низ руских мисли ла ца ода звао се при ка зи ма. 
Под насло вом Освалд Шпен глер и про паст Запа да књи гу сво јих 
чла на ка су обја ви ли Нико лај Бер ђа јев, Јаков Бук шпан, Фјо дор 
Сте пун и Симон Франк.280 Нико лај Бер ђа јев је напи сао оглед 
„Фау сто ве пред смрт не мисли“, у коме је ука зао да лик Фау ста, 
кога је Шпен глер ода брао као кључ ни сим бол запад но е вроп ске 
циви ли за ци је, јесте сам израз европ ске душе: „На сво ме путу, 
Фауст пре ла зи од рели ги о зне кул ту ре до нере ли ги о зне циви-
ли за ци је. И у нере ли ги о зној циви ли за ци ји тро ши се Фау сто ва 
ства ра лач ка енер ги ја, уми ру њего ве бес ко нач не тежње. Гете је 
при ка зао душу запад но е вроп ске кул ту ре и њену суд би ну“.281

У свом огле ду, Бер ђа јев је иста као да је он још пре Првог 
свет ског рата стао на ста но ви ште да почи ње сумрак Евро пе и 

279  Исто.
280  О атмос фе ри у којој је књи га руских чита ња Шпен гле ра наста ла писао је Фјо-
дор Сте пун у сво јој ауто би о гра фи ји Оно што је било и оно што се није зби ло: „Не, 
– про ти вио сам се Шпен гле ру у мисли ма, – аутен тич на, то јест хри шћан ско-хума-
ни стич ка кул ту ра Евро пе неће про па сти, као што неће про па сти ни она Руси ја, која 
је, по речи ма Хер це но вим, на моћ ни позив Петров да се евро пе и зу је већ после сто 
годи на одго во ри ла гени јал ном поја вом Пушки на. [...] Нисам веро вао у неиз бе жну 
про паст Евро пе још и због тога што исто ри ју нисам осе ћао као цар ство неиз бе жних 
зако на, него као цар ство сло бо де, гре ха и под ви га. Од наше скит ске реа ли за ци је 
без бо жно-раци о на ли стич ког европ ског соци ја ли зма оче ки вао сам да ће насту пи ти 
отре жње ње Евро пе; од супротст аваљањa руске цркве бољ ше ви зму – ожи вља ва ње 
хри шћан ске саве сти Запа да. При зна јем да сам кат кад на крат ко веро вао да ће после 
сло ма бољ ше ви зма у Евро пи поче ти духов ни пре по род на чијем ће челу ста ја ти Руси-
ја.“ (Н. А. Бердяев, Паде ние священно го рус ско го цар ства: Публи ци сти ка 1914–1922 
гг, Астрель, Москва, 2007, стр. 1124)
281  Н. Бер ђа јев, Човек и маши на,  стр. 318
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да се кул ту ра кре ће ка дру гим кон ти нен ти ма и раса ма. Иако 
је Шпен гле ро ва књи га изу зет на, а поне где чак и гени јал на, она 
ипак не може да запа њи Русе, који су суд би ну Запа да одав но 
пред о се ти ли. По Бер ђа је ву, зна чај Шпен гле ра је и у томе што 
„окре ће гла ву од умрт вљу ју ћег мето до ло ги зма и гно се о ло ги зма, 
у који се изро ди ла нека да вели ка гер ман ска мисао, он се кло-
ни боле сне и јало ве рефлек си је и усме ра ва свој поглед пре ма 
живој инту и ци ји. Он ска че у мрач ни оке ан исто риј ског бића 
наро да и про ни че у душе раса и кул ту ра, у сти ло ве епо ха.“282

Нај ве ћа Шпен гле ро ва мањ ка вост је пре вид уло ге хри-
шћан ства у исто ри ји Евро пе; ипак, он је, по Бер ђа је ву, успео да 
у сво је доба иска же нај пле ме ни ти је мисли за које је спо соб на 
јед на нере ли ги о зна при ро да. Зна чај хри шћан ства се не може 
пре ви де ти, сма тра руски мисли лац, зато што је хри шћан ство 
раш ча ра ло антич ки, у себе затво ре ни, космос. Иако је Шпен-
глер гени јал но запа зио раз ли чи те типо ве кул ту ра и њихо ве 
„хомо ло ге“ пери о де, он ипак није уоб ли чио пот пу ну фило со-
фи ју исто ри је, јер је она, по Бер ђа је ву, могу ћа само ако се зна 
сми сао исто ри је.

Бер ђа јев сма тра да је Шпен глер заи ста јасно уочио бли ску 
про паст тра ди ци о нал не кул ту ре Евро пе, која ула зи у пери од 
новог сред њег века: „И није тако дале ко од исти не мишље ње 
да запо чи ње феу да ли за ци ја Евро пе. Про цес рас па да ња држа ва 
одви ја се пара лел но с про це сом уни вер за ли стич ког обје ди ња-
ва ња. Одви ја ју се гигант ски пре о кре ти и пре ме шта ња људ ских 
маса. И врло је могу ће да ће насту пи ти нови хаос наро да из кога 
се неће брзо фор ми ра ти космос.“283

Бук шпан је, у свом огле ду обја вље ном у збор ни ку о Шпен-
гле ро вој књи зи, сма трао да немач ки фило соф ипак јесте раци о-
на ли ста, упра во због тога што не зна и неће да зна за било какав 
сми сао исто ри је, јер, из њего ве пер спек ти ве, нема једин стве ног 
исто риј ског про це са: „Држав не иде је про шло сти и сада шњо сти 
пот пу но су раз ли чи те ства ри, и јало во је рас пра вља ти о зада-
ци ма држа ве као такве. […] Нема једин стве не, опште људ ске 
282  Исто, стр. 319
283  Исто, стр. 329
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ети ке. Сва ка кул ту ра има свој соп стве ни етич ки кри те ри јум, 
чије дело ва ње од ње почи ње и њоме се завр ша ва.“284

По Бук шпа ну, Шпен глер је сасвим искре но при знао да Запад 
не раз у ме Руси ју, осим мало кроз Досто јев ског, и да су му Руси 
непо јам ни као Римља ни у епо хи импе ри је или Кине зи пред кон-
фу чи јев ског доба. Без обзи ра на то, кри за европ ске кул ту ре је 
јасна, не само Шпен гле ру, и њени су симп то ми мно ги, почев од 
раци о на ли зма коме се супрот ста вља роман ти зам, пре ко зани-
ма ња за Сред њи век, окре та ња ислам ском Ори јен ту, Инди ји, 
па и Руси ји. Зато се јавља ју мисли о ци какав је Вал тер Рате нау, 
који машта о орган ској оду хо вље ној држа ви, Рубин штајн, који 
пише о „роман тич ном соци ја ли зму“ немач ког сред њо ве ко вља, 
и веру је да га СССР обна вља…И Шпен глер је међу њима, као 
и Хер ман Кај зер линг, који у Пут ном днев ни ку једног фило со фа 
исти че слич ност изме ђу Инди је и Руси је у рели ги о зном жару 
њених про стих људи.

У свом огле ду Кри за запад не кул ту ре, Семјон Франк ука-
зу је на Шпен гле ро ву бли скост фило со фи ма живо та, од Ничеа, 
пре ко Берг со на, до Шиле ра. По њему, Шпен глер је уочио низ 
симп то ма про па сти Запа да. Чак и савре ме на физи ка са сво јим 
уче њем о ентро пи ји као смр ти васи о не и тео ри јом рела ти ви те та 
која конач но руши меха нич ко-мате ма тич ку сли ку све та јесте 
сво је вр сно зна ме ње кра ја запад не кул ту ре.

Бољ ше ви ци и њихо ви иде о ло зи су оштро реа го ва ли на 
књи гу четво ри це руских фило со фа. Коме сар народ не про све те, 
Луна чар ски, оштро их је напа дао у свом члан ку „Даље се нема 
куд“, у коме се обра чу на ва са њихо вим рели ги о зно-иде а ли стич-
ким пред ста ва ма: „Можда је Бер ђа јев у пра ву кад под се ћа на то 
да бур жо а ска псев до де мо кра ти ја под се ћа више на меха ни зам 
него на орга ни зам, али науч ни соци ја ли зам води ка нај ве ћој 
могу ћој орга ни за ци ји дру штва, у исто вре ме обја вљу ју ћи рат 
наче ли ма ауто ри те та и јерар хи је.“285 Франк је, по Луна чар ском, 

284  Н. А. Бердяев, Паде ние священно го рус ско го цар ства: Публи ци сти ка 1914–1922 
гг, стр. 905
285  Н. А. Бердяев, Паде ние священно го рус ско го цар ства: Публи ци сти ка 1914–1922 
гг, стр. 1048
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дошао до тога да тра жи да се људ ска мисао пот чи ни „попов ској 
цен зу ри“. Ипак, кључ но „чита ње“ при па да вођи бољ ше ви ка, 
Лењи ну, који је свој став могао да изра зи и мера ма извр шне 
вла сти. Када је про чи тао збор ник Освалд Шпен глер и про паст 
Запа да, Иљич је, у Прав ди, 5.маја 1922. напи сао да је ово „лите-
рар но покри ће за бело гар деј ску орга ни за ци ју“, после чега су 
ауто ри збор ни ка ста вље ни на спи сак од пре ко сто инте лек-
ту а ла ца – „реак ци о на ра“, који ће бити про те ра ни из Руси је на 
Запад, под прет њом смр ти ако се ика да вра те.286

Шпен глер у нас
При ка зу ју ћи, у огле ду „Душа, звер, свест“, савре ме ну немач-

ку мисао о кри зи Евро пе, Ста ни слав Вина вер је, поред Фран ца 
Вер фе ла и Тома са Мана, обра дио и Освал да Шпен гле ра. Пишу ћи 
о Шпен гле ро вом огле ду о тех ни ци, Вина вер каже: „Бели гер-
ман ски фау стов ски човек, вођен нео до љи вим сна гом гра бљи ве 
зве ри, ство рио је савре ме ну тех ни ку и власт над спра ва ма. Сада 
је наста ло доба сми ре ња, ’паци фи зма’ гра бљи ве зве ри. Она је 
умор на од гра бе жи, она је дефе ти ста наспрам сво га род но га 
наче ла, она се гади од силе џиј ства, од над мо ћи, од себе саме. 
А обо је не расе, јед ним издај ством које је и веле и зда ја наспрам 
целе кул ту ре, при оп ште не су тех ни ци, кори сте се њоме – доду ше 
оне нема ју крв не везе са њом и није им дубо ко ста ло до ње.“287 
Вина вер запа жа да Шпен глер зна да је смрт Запа да ту, али му 
није жао; он све пози ва на поно сно оста ја ње на свом месту, и 
при ма ње уде ла суд би не.

Када је иза шао пре вод Про па сти Запа да, Вла ди мир Двор-
ни ко вић је обја вио при каз у Поли ти ци, у коме исти че да после 
Ничеа немач ка фило зо фи ја није дала тако врсно напи са но дело: 
„Лите рар но, стил ски и архи тек тон ски, Шпен гле ро во живот но 
дело, које смо недав но и ми доби ли у одлич ном пре во ду Вла-
ди ми ра Вуји ћа, спа да међу оне рет ке књи ге које не пушта мо 

286  Исто, стр. 1124
287  Цитат Вина вер, Културни центар Београда, Бео град, 2007, стр. 178
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из руку док их до кра ја на душак не про чи та мо.“288 Сла га ли се 
или не сла га ли са Шпен гле ром, сма тра Двор ни ко вић, не може-
мо оспо ри ти да је он пону дио књи гу писа ну на тако обим ном 
мате ри ја лу да слич ног при ме ра нема у свет ској књи жев но сти.

Евро па је мртва, јер је, по Двор ни ко ви ће вом чита њу немач-
ког фило со фа, ушла у фазу импе ри ја ли зма и инду стри ја ли за-
ци је по шабло ну. Циви ли зо ва ње гло бу са по запад ном моде лу 
никуд не води. Нова кул ту ра може доћи само из дуби на Ази је. 
Као и Вина вер, и Двор ни ко вић мисли да Шпен глер није ни 
песи ми ста,ни циник: „Испод њего вих неми ло срд них диаг но за 
кри је се сто ич ки мир фило зо фа који непо му ће на погле да сто ји 
над бес по моћ ним батр га њем јед не кул ту ре која у цеза ри зму и 
импе ри ја ли зму види сво ју сна гу и сво ју обно ву – и не слу те ћи 
да је то поче так бли ско га кра ја.“289

Шпен гле ро ва мисао била је позна та нашим пра во слав ним 
мисли о ци ма, од вла ди ке Нико ла ја Вели ми ро ви ћа290 до јеро мо-
на ха Јусти на Попо ви ћа.291 Један од кључ них раз ло га за њихо-
во инте ре со ва ње Про па шћу Запа да била је тврд ња ауто ра те 
вели ке син те зе да је сва ка кул ту ра дубин ски рели ги о зна, док 
је циви ли за ци ја ате и стич ка.

Хри шћан ски фило соф Дими три је Нај да но вић је, у часо-
пи су Пут, обја вио при каз Шпен гле ро ве књи ге Годи не одлу ке, 
под насло вом „Шпен гле ро ва ’бела свет ска рево лу ци ја’“. У 

288  В. Двор ни ко вић, „Да ли уми ре Евро па? Пово дом Шпен гле ро вог дела Про паст 
Запа да“, Дело, 9–12/1991, стр. 476
289  Исто, стр. 478
290  Вла ди ка Нико лај се и пози вао на дело Освал да Шпен гле ра: „Два су вели ка на, 
писао је Вели ми ро вић, пред ви де ла про паст Запа да. То су Досто јев ски и Шпен глер. 
’Уста нак про тив Бога’ запо чео је у 18. веку да би кул ми ни рао изби ја њем Дру гог свет-
ског рата“. (Н. Петро вић, „Град–Евро па–демо кра ти ја: три јаха ча апо ка лип се“, Нова 
српска политичка мисао, НЕ, vol. 11, бр. 1–4, стр. 50)
291  О ста ву Јусти на Попо ви ћа Сло бо дан Жуњић пише: „’Мета фи зич ки нихи ли зам 
европ ске кул ту ре’, који Јустин Попо вић попут дру гих срп ских мисли ла ца, кон ста ту-
је као сада шње ста ње све та, не про из ла зи, међу тим, пре ма њему, од мета фи зич ких 
застра ње ња мисли, него из прак тич ног нихи ли зма, пори ца ња Бога. […] Тај нихи ли зам 
води фау стов ску кул ту ру у бес пу ће поврат ка земљи (Ниче), одно сно у апо ка лип су 
(Шпен глер).“ (С. Жуњић, Исто, стр. 377)
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њему, Нај да но вић исти че да Шпен глер сма тра да је цео Запад 
зара жен духом рево лу ци је, и да је рево лу ци ја поста ла неза у ста-
вљи ва: „Бољ ше ви зам не пре ти; он одав но вла да. Један је само 
корак од јури ша на Басти љу и опште јед на ко сти гиљо ти не до 
Кому ни стич ког мани фе ста (1848) и, опет, један корак до сло ма 
запад њач ки скро је ног цари зма. Рево лу ци ја је у пер ма нен ци ји 
од 18. века.“292

Нај да но вић твр ди да Шпен глер „болу је“ од оправ да не поли-
фо би је, сма тра ју ћи да вели ки гра до ви наше епо хе иси са ва ју 
сна ге тла, и да се у њима оку пља дру штве ни талог, због чега у 
тим гра до ви ма више нема живо та, него тра ју само тех нич ки 
про це си. Про ле та ри јат је уздиг нут у рево лу ци о нар ну кла су, 
којом мани пу ли шу про фе си о нал ни дема го зи. Либе ра ли зам се не 
бра ни од кому ни стич ког нихи ли зма, него му иде нару ку. У умет-
но сти, три јум фу је јеф ти ни нату ра ли зам, без ика кве умет нич ке 
вред но сти; то је, тако ђе, сво је вр сна про па ганд на лите ра ту ра. 
Римо ка то лич ка црква која је, по Шпен гле ру, доне дав но има ла 
сна ге да буде кон зер ва тив на и бори се про тив рево лу ци је, сад 
све више упа да у „като лич ки бољ ше ви зам“, да не би изгу би ла 
паству међу про ле те ри ма. Запад но хри шћан ство је, ука зу је 
Нај да но вић на Шпен гле ров основ ни став, пото ну ло у мате ри-
ја ли стич ко-еко ном ски глиб, и одре кло се основ не Хри сто ве 
речи – да Цар ство Небе ско није од ово га све та.

Зна чај ну пажњу Шпен гле ро вој Про па сти Запа да покло нио 
је јеро мо нах Јован Рапа јић, уче ни мла ди тео лог и миси о нар, 
бли зак Нико ла ју Вели ми ро ви ћу. Уоча ва ју ћи вели ку попу лар-
ност овог мисли о ца сву да где је штам пан, Рапа јић исти че да је 
један од кључ них раз ло га чита но сти Шпен гле ро во зани ма ње за 
живог чове ка и њего ву суд би ну, која је исто ри ја. Дру ги раз лог 
попу лар но сти је његов стил. Тре ћи раз лог је огром но зна ње које 
писац пока зу је, и које он уме да син те ти ше тако да дело буде 
крај ње живо, без умрт вљу ју ћих апстрак ци ја: „Запа њу ју ћом 
реста у ра ци о ном маштом он ула зи у сва вре ме на, ужи вља ва 
се у раз не и мно ге кул ту ре, нала зи исти ну живље ња на сви ма 

292  Д. Нај да но вић, Исто, стр. 173.
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тач ка ма, хро но ло шким и про стор ним, ону исти ну којом је 
растао, живео и умро један кул тур ни облик, јед но вре мен ско 
раз до бље на одре ђе ном гео граф ском лока ли те ту.“293 Рапа јић 
уоча ва да Шпен глер при зна је Гете ов ути цај, али Берг со на и 
његов инту и ци о ни зам не поми ње, јер жели да гра ди „чисту“ 
немач ку фило со фи ју.

„Анти ли не ар ност“ Шпен гле ро ва, њего во окре та ње циклич-
но сти, пома жу му да се осло бо ди евро по цен трич ног про гре-
си ви зма, који иза себе види само „мрач ну про шлост“ – што 
није само немо рал но мишље ње (Шпен глер се, каже Рапа јић, 
ни не пози ва на морал), него, пре све га и изнад све га, нетач но 
мишље ње, кад се обра ти пажња на мно штво кул ту ра које су 
посто ја ле и посто је.

Шпен гле ро ва мисао је, сма тра Рапа јић, „био соф ска“, и нуди 
хера кли тов ску иде ју да све тече и ништа нема сми сла. За раз-
ли ку од марк си ста, који су веро ва ли да база одре ђу је над град-
њу, шпен гле ров ска визи ја је таква да, у скла ду с њом, упра во 
је кул ту ра та која одре ђу је све оста ло. Ипак, ово твр ђе ње, по 
Рапа ји ћу, није довољ но раз ра ђе но, јер аутор Про па сти Запа
да не жели и не сме да се бави мета фи зич ким пита њи ма – ни 
онто ло ги јом, ни космо ло ги јом, ни антро по ло ги јом. Шпен глер 
опи су је кул ту ре, али не жели да се пита зашто су оне такве; 
при чему ова кво ста но ви ште, сма тра Рапа јић, ипак ути че на 
спо знај ну вред ност њего ве мисли, јер раз ли ка изме ђу грч ке 
апо ло ниј ске и европ ске фау стов ске кул ту ре може се дубин ски 
схва ти ти само као раз ли ка изме ђу паган ства и хри шћан ства: 
„Бого чо век је раз био тач ко ли кост бића и унео у ста ту ел ни свет 
сво је бес крај но сти и напо не, – Шпен глер беле жи ту про ме ну, 
али не види Оног који је ту про ме ну извр шио.“294

Иако је Шпен гле ров опис раз ли ке изме ђу кул ту ре и циви-
ли за ци је одли чан, ипак Рапа јић сма тра да он није решио јед ну 
про ти ву реч ност – како су све кул ту ре раз ли чи те и има ју „душу“, 
а све циви ли за ци је исте, без обзи ра из ког изво ра поти чу? Зар 

293  Све ште но му че ник Јован Рапа јић: живот и дело, Духовни центар Светог Владике 
Никола Жичког, Краљева,  стр. 315
294  Исто, стр. 319
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смрт раз ли чи тих орга ни за ма није раз ли чи та? Пошто је одбио 
да пра ти чове ка у њего ве мета фи зич ке дуби не, Шпен глер није, 
сма тра Рапа јић, могао да види и при зна да су све кул ту ре, јер 
има ју језгро хума ни те та, срод не упра во по вапа ју за сми слом 
и бор би про тив бес циљ но сти хера кли тов ског тока.

На кра ју свог при ка за, Рапа јић хва ли Вуји ћев пре вод овог 
дела, исти чу ћи да он слу жи као понос нашој пре вод ној фило-
зоф ској лите ра ту ри: „Берг со ни зам (у свом основ ном тону тако 
бли зак Шпен гле ру), кроз који је пре во ди лац про шао, као и 
њего ва соп стве на мисао, соп стве но осе ћа ње живо та, учи ни ло 
га је и ква ли фи ко ва ним и нај по зва ни јим за овај посао. И он га 
је извр шио јед ним ско ро ства ра ла чим ела ном.“295

Вла ди мир Вујић о Шпенглеровој књизи
Када је обја вио Про паст Запа да, Вла ди мир Вујић је за ово 

дело напи сао пред го вор и пого вор. У пред го во ру, под насло вом 
„Освалд Шпен глер и њего во дело“, Вујић је уочио да је живот 
вели ког мор фо ло га исто ри је, посве ћен духов ној само и зград њи, 
про ти цао без неких већих потре са.

Рођен у обла сти Хар ца, луте ран ске веро и спо ве сти, Шпен-
глер је завр шио сту ди је мате ма ти ке и при род них нау ка, да би 
док то ри рао на Хера кли то вој фило со фи ји; још у сво јој 24. годи ни, 
пишу ћи о фило со фу из Ефе са, поста вио је осно ве свог буду ћег 
мишље ња, које Вујић цити ра: „Све тво ре ви не кул ту ре, држа ва, 
дру штво, морал, назо ри и погле ди – јесу про из во ди при ро де; оне 
све под ле жу истим усло ви ма бића који ма и оста ле тво ре ви не, 
под ле жу стро гом зако ну: да ништа не оста је и да се све мења“296

Прве годи не кари је ре про вев ши као сред њо школ ски про-
фе сор, никад не доспев ши на Уни вер зи тет, као и мно ги вели ка-
ни, Шпен глер се посве тио нау ци, да би 1918, у доба завр шет ка 
свет ског рата, обја вио од 1912. при пре ма но дело Про паст 
Запа да. Књи га је про да ва на у огром ним тира жи ма, па су зави-
дљив ци Шпен гле ра, као рани је Берг со на, нази ва ли „помод ним 
295  Исто, стр. 321
296  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр.81
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фило со фом“, али је њему ово дело обез бе ди ло трај но место у 
исто ри ји мишље ња.

Када су на власт дошли наци сти, пону ди ли су му кате-
дру фило со фи је на Уни вер зи те ту у Лај пци гу, што је он одбио. 
Вујић каже да се међу жесто ким кри ти ча ри ма Шпен гле ро ве 
мисли, ску па са про те стан ти ма, римо ка то ли ци ма, марк си сти ма, 
либе ра ли ма и иде о ло зи ма про гре са, нала зе и наци о нал-соци-
ја ли стич ки про па ган ди сти. У Тре ћем рај ху, оста ју ћи изнад 
тре нут ног поли тич ког мете жа, Шпен глер, по Вуји ћу, живи 
живо том мудра ца који гле да из даљи не и са виси не. То је, по 
Вуји ћу, сасвим разу мљи во: „Око врхо ва на који ма се он бави 
бије сту де ни дах космич ког ветра и не допи ре жамор узбу ђе-
них маса дана шњи це. Јер он је сагле дао древ ни Еги пат, Инди ју, 
целу анти ку, дале ку, и вре ме ном и про сто ром дале ку, Кину; 
стру ји кроз дело њего во оно што је ненад ма шно назвао наш 
вели ки песник Лаза Костић: ’Све ти мирис пам ти ве ка’. Он је у 
живо ту имао само јед ну бри гу и муку, посао и пре о ку па ци ју: 
да посма тра како се рађа ју, како живе, како се успи њу, цве та ју, 
пре зре ва ју, ста ре и уми ру – кул ту ре.“297

За Шпен гле ра су кул ту ре сво је вр сни орга ни зми, који живе 
и нестају као све што је био ло шко. Сва ка кул ту ра је, у изве сном 
сми слу, „пра-фено мен“ сли чан Гете о вој зами сли „пра-биљ ке“. 
У њеном језгру је изве стан тип душев но сти, и док он има ства-
ра лач ки потен ци јал, тра је и та кул ту ра. При све му томе, каже 
Вујић, Шпен глер одби ја да да одго вор на пита ње због чега наста ју 
и зашто посто је кул ту ре. Он је фено ме но лог, а не мета фи зи чар. 
Њего во посма тра ње је ана ло шко, а не узроч но-после дич но; оно 
је инту и ти ви стич ко, а не сци јен ти стич ко.

По Вуји ћу, Шпен глер сма тра да „као што посто је зами-
шље не лини је које везу ју места исте тем пе ра ту ре на гло бу, а 
које се нази ва ју струч ним изра зом ’изо тер ме’, тако и лини је 
које се про вла че кроз кул ту ре, у неку руку ’изо култ не’ лини је, 
ука зу ју на коре спон дент не фазе у орган ско-духов ном живо ту 
кул ту ра“.298 Због тога је могу ће да „савре ме ни ци“ буду Пла тон 
297  Исто, стр. 82
298  Исто, стр. 84
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и Гете, Кром вел и Муха мед, а „савре ме ни штва“ буди зам, сто-
и ци зам и соци ја ли зам, запад на музи ка и антич ка пла сти ка. 
Кул ту ра, по Шпен гле ру, уми ре у сво јој циви ли за ци ји; анти ка 
је, реци мо, умр ла у Риму.

Шпен гле ров допри нос кул ту ро ло ги ји је изу зе тан, јер он, 
по Вуји ћу, руши иде о ло ги ју пра во ли ниј ског про гре са и уки да 
поде лу на Ста ри, Сред њи и Нови век. Циви ли за ци ја после Шпен-
гле ро ве књи ге пре ста је да се дожи вља ва као врху нац раз во ја, 
и поста је ста ди јум смр ти. Нарав но, након чита ња Про па сти 
Запа да сла ма се и евро по цен трич ни поглед на свет.

Као што је рече но, сва ка кул ту ра је израз јед ног типа 
„душев но сти“. Вујић исти че: „Кроз лири ку, кроз музи ку, кроз 
архи тек ту ру, кроз сли кар ство и вајар ство, кроз мисле не кон-
струк ци је, кроз начи не дру штве ног стро ја, кроз веро ва ња, 
кроз култ, риту ал, плес, орна мен ти ку, кроз ста ле же и људе, 
кроз лич но сти и домо ве, хра мо ве, ношње, гесто ве, кроз бит-
ке и бор бе, кроз сва могу ћа изра жај на сред ства – јед на душа 
кул ту ре про го ва ра, изра жа ва се, откри ва се, као кроз сим бо ле 
оно га што осе ћа и про жи вљу је у свом све ту и свом живо ту.“299

Када се, обил ним истра жи ва њем исто риј ског мате ри ја ла, 
дође до пра фе но ме на кул ту ре, пред њим се мора заста ти са 
ћута њем; он се не да опи са ти, осим помо ћу сли ка и ана ло-
ги ја. Очи глед ност је инту и тив на, а не раци о нал на. Само из 
те пер спек ти ве могу ће је име но ва ње – антич ке кул ту ре као 
„апо ло ниј ске“, ара бљан ске као „магиј ске“, а запад но е вроп ске 
као „фау стов ске“. За Шпне гле ра, слич но Берг со ну, кул ту ра је 
поста ја ње, а не посто ја ње, нешто што се раз от кри ва у живом 
вре ме ну, а не у мртвом про сто ру јер се, како каже Вујић, живо и 
живот но, оно што тече, и може се само схва ти ти као орган ско, 
суд бин ско једин ство, а не може се обја сни ти узроч но-после-
дич ним веза ма. Иако Шпен глер не при зна је Берг со нов ути цај, 
он посто ји; у нај ма њу руку, обо ји ца су руши о ци Кан то вих 
мисле них кон струк ци ја.

299  Исто, стр. 85
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По Вуји ћу, аутор Про па сти Запа да је нада све сли кар про-
па сти циви ли за ци ја, због чега су га про зва ли „песи ми стом“. 
Међу тим, он је само гово рио о оно ме што види, при чему је 
његов песи ми зам сто ич ки, сли чан оном Сјен ки је ви че вог Петро-
ни ја из дела Quo Vadis?, који сма тра да анти ка „уми ре у лепо ти“.

Кул ту ре су само стал не; оне живе и уми ру саме. Душа сва-
ке кул ту ре је стра на души дру ге кул ту ре; оне су изо ло ва не и 
не раз у ме ју јед на дру гу. Ути ца ји и про жи ма ња могу бити само 
мате ри јал ни, а не и духов ни. Туђи сим бо ли се, пре но ше њем, 
пре и на чу ју, јер, како вели Вујић, Ари сто тел анти ке, Ари сто-
тел арап ски, Ари сто тел запад не мисли – то су три раз ли чи та 
Ари сто те ла. Фау стов ска кул ту ра је, на при мер, пре ту ма чи ла 
хри шћан ство, које је наста ло у „магиј ској“ кул ту ри.

За Шпен гле ра, чове чан ство је само „пра зна реч“, што је 
тврд ња која је до беса дове ла иде о ло ге про гре са. Визи ја тра-
гич на, јер кул ту ре не само да уми ру, него су и „непро бој не“, 
па Вујић вели да над сви ма њима „сто ји тра гич ки, каме ни ти, 
лик посма тра ча Шпен гле ра са херој ским осе ћа њем сво је не-
сло бо де, сво га уса мље ни штва, сво је тра ги ке, неу мо љи во сти и 
дослед но сти сво је визи је.“300 Сва ка кул ту ра тра је, отпри ли ке, 
један миле ни јум; фау стов ска неста је, али Шпен глер као да слу ти 
рађа ње јед не нове. Гово ре ћи о Тол сто ју, аутор Про па сти Запа да 
види да хри шћан ству Досто јев ског при па да буду ћи миле ни јум. 
Руско пра во сла вље је, сма тра он, тре ћа и вео ма бога та могућ ност 
хри шћан ства, тако једи ни тог у исто ри ји, могућ ност зна чај ни ја 
од римо ка то лич ке и про те стант ске.

Као и Берг сон, Шпен глер се нашао на уда ру кри ти ча ра. 
Вујић о узро ци ма тих кри ти ка каже: „Вели ки ’пси хо лог циви-
ли за ци је’ није могао про ћи без напа да оних ’циви ли зо ва них’ 
који су се нашли под њего вим ско ро бру тал ним ана том ским 
ножем. Нити је изла гач, опо ри и иро нич ни, ’кате дар ске’ фило-
зо фи је, ’која више нема шта да каже’, могао про ћи без напа да 
писа ца толи ких и толи ких без на чај них фило зоф ских дела. Нити 

300  Исто, стр. 89–90
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је сли кар суто на и сумра ка могао про ћи без напа да људи који 
пред ста њем ства ри воле да зати ску ју уши и затва ра ју очи“301.

На Шпен гле ра су ути ца ли Гете и Ниче, као и Берг сон, чији  
ути цај он не при зна је. Но, Вујић при ме ћу је, као и већи на руских  
при ка зи ва ча ути цај ног исто ри соф ског дво том ни ка, да је, иако 
ни то не при зна је, аутор Про па сти Запа да читао Нико ла ја 
Дани лев ског. Ипак, сви ути ца ји су ства ра лач ки при мље ни и 
пре ра ђе ни, а њего во дело је живи доказ да је човек стил. То 
дело је, по Вуји ћу, поста ло насу шно „стан дард но“ дело за обра-
зо ва не људе нашег доба.

Вујић исти че да је тешко пре во ди ти Про паст Запа да, јер 
је у пита њу стил „дина мич ки, чул ни, наси лан, који савла ђу је 
огром не тешко ће кази ва ња, који је ство рен пре за слу ша ње но 
за чита ње, зади хан често и аку му ла ти ван, ауди ти ван пре но 
визу е лан: јед ном речи, мај стор ски али тежак.“302

У огле ду на кра ју дру гог тома Про па сти Запа да, под насло-
вом „Шпен гле ро ва мор фо ло шка пер спек ти ва људ ске исто ри је“, 
Вујић уоча ва пара докс њего ве мисли; наи ме, он је „начи ни ма 
који се сма тра ју нена уч ним изра дио јед ну план ску систе ма-
ти ку која има не може бити стро жи ји науч ни карак тер; он је, 
затим, на осно ву јед ног гото во науч нич ког одби ја ња да ула зи 
у суштин ске, мета фи зич ке про бле ме, поста вио теме ље сво је 
визи је о исто ри ји на два сасвим нена уч на еле мен та: суд би ну 
и слу чај.“303 Кре нув ши од инту и ци је, напра вио је, каже Вујић, 
„челич ну мре жу“ стро жу од сва ке Спи но зи не систе ма ти ке, 
ско ро као пери од ни систем еле ме на та.

У исто ри о со фи ји, Шпен глер је сво је вр сни Мен де ље јев: сма-
тра да ће се буду ћи дога ђа ји покла па ти са њего вом табли цом. 
Тако се инту и тив но-ана ло шко мишље ње пока за ло успе шни јим 
него раци о на ли стич ко-сци јен ти стич ко. Из уну тра шњег оба-
сја ја инту и ци је раз ви ла се мате ма тич ка тач ност. Његов став 
је модер но науч ни по одби ја њу да се ула зи у свр ху посто ја ња 
кул ту ра. Ипак, пошто суд би ну и слу чај уво ди као еле мен те у 

301  Исто, стр. 91
302  Исто, стр. 92
303  Исто, стр. 93
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сво ју систе ма ти ку, Шпен глер није тра ди ци о нал ни науч ник: 
„Што је у јед ној кул ту ри изби ла јед на фаза баш тако и ту и кроз 
те и те лич но сти – слу чај је; што се јед на кул ту ра роди ла ту и 
ту и у свом раз во ју ишла тако и тако – суд би на је. И ту нема 
даљег обја шње ња. Тако се у гле да њу овог мисли о ца укр шта ва ју 
мате ма ти чар и песник, науч ник и визи о нар, пози ти вист и син-
те ти чар – на чудан начин; и из тог тако укр ште ног тки ва рађа 
се јед на инте грал на визи ја исто ри је, за коју не бисмо уме ли 
рећи да ли је мате ма тич ко-егзакт на или поет ско-визи о нар на, 
зато што је – обо је, изра ђе на кроз ори ги нал ну и сна жну лич-
ност.“304 Исто ри ја је „бес циљ но узви ше на“. Ко хоће да пре ци зно 
тума чи шта се зби ва у окви ру јед не кул ту ре, мора се одре ћи 
истра жи ва ња сми сла тих кул ту ра. У окви ру кул ту ре, он је роб; 
издиг нут изнад њих, он не зна шта кул тур ни кру го ви зна че.

Зани мљи во је, исти че Вујић, да Шпен глер извр сно пои ма 
зна чај рели ги о зно сти у окви ру изу ча ва ња типо ва кул ту ра; али, 
он одби ја сва ко рели ги о зно-мета фи зич ко тума че ње исто ри је, 
оста ју ћи нату ра ли ста. Тај нату ра ли зам је ћута ње, које чове ка 
не може ничим уте ши ти. Под сме ва ју ћи се уто пи стич ким сања-
ри ма, Шпен глер је туроб но нем пред чове ко вом потре бом да 
сазна цели ну дога ђа ја. Вујић, под се ћа ју ћи на Њего шев стих 
„Ово га су у гро бу кљу че ви“, каже о ауто ру Про па сти Запа да: 
„Ни соци ја ли ста ни хри шћа нин, ни она неспо ји ва ком би на-
то ри ка хри шћан ског соци ја ли зма: он оста је голи нату ра лист 
чим се вине изнад сли ке исто ри је по кул тур ним кру го ви ма, 
коју је успе шно и сна жно сагле дао и у чијем окви ру уме да 
види нео бич но јасно рели ги о зни про блем, њего во цен трал но 
место и сву немоћ ’про гре си стич ких’ сно ва соци ја ли зма и сву 
кари ка тур ност њего ву пре ма пра вом рели ги о зном импул су.“305

Биљо ли ке кул ту ре неста ју, и од њих не оста је баш ништа. 
Оне, као орга ни зми, има ју сво ја чети ри годи шња доба (пред-
доба, рано доба, касно доба, циви ли за ци ју као крај), али не дају 
семе. Где наста ју, ту неста ју, и Вујић сма тра да је Шпен гле ров 
поглед вео ма сли чан Њего ше вом: „Ђе је зрно кли цу замет ну ло,/ 
304  Исто, стр. 94
305  Исто, стр. 99
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Онде нека и пло дом почи не:/ Је ли инстинкт ал духов ни вођа?/ 
Овде људ ско запи ре позна ње“. Пре ла зне фазе кул ту ра дате су 
сти хо ви ма песни ка Вијен ца: „Наше жизни про ле ће је крат ко,/ 
Зној но лето за њиме сле ду је,/ Смут на јесен и леде на зима...“

Шпен гле ро во тума че ње циви ли за ци је као уми ра ња кул-
ту ре тако ђе је посеб но, и раз ли ку је се од дожи вља ја исте као 
конач ног про цва та и крај ње тач ке раз ви је но сти. Гле да ју ћи 
неста нак Запа да, Шпен глер је постао гени јал ни опи си вач 
суто на фау стов ске фазе људ ског раз во ја у Евро пи, што му сви 
при зна ју. Тра ги зам духа и све сти који се, кроз неку кул ту ру, 
оти ма ју уни ште њу је у томе да, баш кад дођу до врхун ца, ишче-
зну. Чове ко ву суд би ну, по Вуји ћу, у том сми слу тачно опи су је 
Његош: „Само вла цем кад поста не њеним,/ Тад наздра ви чашом 
Хер ку ло вом!“ Исто ри ја није про грес духа, како је мислио Хегел, 
него, по речи ма вла ди ке Рада „земаљ ски сајам несми сле ни“. 
Дух уми ре, при ро да оста је; човек зида град, али му је то гроб. 
У суко бу крви и тео ри је, побе ђу је крв, јер, по Вуји ћу, „у сва ком 
суко бу тео ри ја и апстрак ци ја са чиње ни ца ма крви, живо та и 
расе (у Шпен гле ро вом сми слу ’расе’, не у сми слу наци о нал со-
ци ја ли зма), оне прве тону и оста ју без на чај не, ове дру ге оста ју 
увек побед ни це.“306 По Вуји ћу, сим бо лич ка сли ка осно вих иде ја 
је та да „биљ ка (кул ту ра) хоће да поста не живо ти ња (сло бод на) 
и дух (који ће савла да ти при ро ду), па као циви ли за ци ја пада 
опет у биљо ли ко ста ње и уми ре.“307

Вујић каже: „Кул ту ра, као при мар на једи ни ца, одре ђу је све 
црте свог раз во ја: и људе, и ношње, и оби ча је, и етос, и мисао 
(фило зо фи ју), и морал, и рели ги ју, и држав не и дру штве не 
обли ке, тех ни ку, умет ност, мате ма ти ку, наци је и пле ме на, кућу, 
поро ди цу, архи тек ту ру, орна мен ти ку, посу ђе и оруж је, поли-
ти ку, штам пу, јав но мне ње, сао бра ћај, врто ве, гра до ве, трго ве, 
пар ко ве, схва та ње о при ро ди у нау ци о при ро ди, при вре ду 
и новац, физи ку и астро но ми ју, рато ве и вели ке лич но сти и 
јези ке.“308 Шпен глер све кул ту ре сагле да ва из јед ног сре ди шта, 

306  Исто, стр. 105
307  Исто
308  Исто



207

 У сен ци учи те ља: Освалд Шпен глери Вла ди мир Вујић  

сво јом инту и ци јом, и он није раци о нал ни ана ли ти чар, већ 
пра ви „берг со но вац“. Он чита „сти ло ве“ кул ту ра, и тако успе ва 
да про на ђе шта су оне и какве су. Сам стил кул ту ре не рађа се 
из тла, без обзи ра што оно има изве сну уло гу. Он про ис ти че 
из одно са дате кул тур не цели не пре ма про сто ру и вре ме ну, у 
чему Шпен глер, иако то не при зна је, умно го ме иде Берг со но вим 
тра гом. Човек обли ку је про стор у скла ду са сво јом мета фи зич-
ком кон цеп ци јом; про стор, после све га, буде побе ђен од стра не 
вре ме на, и то се пона вља сваг да. Вујић уоча ва: „Сва ко бива ње 
је само ’моме нат’, ’јед на једи на реч у књи зи вре ме на’, огром ној 
књи зи ’у којој се пише био гра фи ја Бога’ – како вели наш Божа 
Кне же вић, чије се мисли о исто ри ји и овде као и у њего вом 
схва та њу о ништав но сти чове ка пре ма вре ме ну и суд би ни, као 
и у њего вом схва та њу о основ ној ани мал ној при ро ди чове ка 
испод тан ке поли ту ре кул ту ре, као и у њего вом пер со на ли-
стич ко-ари сто крат ском схва та њу вели ких људи, укр шта ју са 
Шпен гле ро вом мишљу уне ко ли ко и нуде зани мљи ву тему за 
упо ред не сту ди је, од које овде оду ста јем.“309

Када је инту и тив но сагле дао цели ну свог про бле ма, Шпен-
глер, по Вуји ћу, кре ће на мате ма тич ки пре ци зну кон кре ти за ци ју 
сво јих основ них теза и поре ђе ње раз ли чи тих кул ту ра у њихо вим 
хомо ло гим фаза ма. Вујић вели: „Фаза је ’исто вре ме на’ са неком 
дру гом кад у дотич ној кул ту ри има сим бо лич ко зна че ње исто и 
рав но прав но као она у дру гој. На антич кој сце ни је Пита го ра: 
ски ни те оде ћу и обр ни те позор ни цу, и на магиј ској сце ни је, у 
истој духов ној ситу а ци ји, Муха мед; поно ви те ово ски да ње маске 
и про ме ну сце не – на запад њач кој позор ни ци је Кром вел.“310

Вели ко задо вољ ство од чита ња Шпен гле ра поти че, каже 
Вујић, од наше уве ре но сти да смо схва ти ли меха ни зам исто-
риј ских фео но ме на; то задо вољ ство слич но је оном које наста-
је при ли ком раз ма тра ња Ала со ве фено ме но ло ги је са њеним 
„пре сли ка ва њем поја ва“. Да ли је све ту „објек тив но“ тач но, 
није наро чи то важно.

309  Исто, стр. 107–108
310  Исто, стр. 110
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Плод ност Шпен гле ро вих иде ја, пока зу је се, изме ђу оста-
лог, у њего вом тума че њу хри шћан ства, које наста је на раз ме ђи 
анти ке, ара бљан ске и фау стов ске кул ту ре. Важно је и њего во 
уоча ва ње да кул ту ре могу уми ра ти на на раз не начи не – од 
насил не смр ти (мек сич ка), пре ко кре та ња псе у до мор фич ким 
путем (ара бљан ска) до нестан ка у пуној циви ли за циј ској зре-
ло сти (анти ка). Уочио је он да се јед на кул ту ра, попут антич ке 
или фау стов ске, шири само у фази кад поста не циви ли за ци ја, 
и уми ре.

У Евро пи, сма тра Вујић, Шпен гле ра кри ти ку ју углав ном 
два табо ра: нео па ган ско-ате и стич ки, који сма тра да Евро па 
мора оста ти на путу анти ке, који је пут пуног хума ни те та, и 
запад но хри шћан ски, који одби ја да при зна да је хри шћан ство 
наста ло у дру гом типу кул ту ре но што је фау стов ска, и пори че 
им пра во да они буди пра ви наста вља чи хри шћан ства.

Затим Вујић пре ла зи на Шпен гле ров однос пре ма рели ги-
ји и хри шћан ству. Он уоча ва да писац Про па сти Запа да има 
одлич но чуло да раз ли ку је пра ву од при вид не рели ги о зно сти; 
по њему, буди зам, кон фу чи јан ство и сто и ци зам нису ништа 
дру го до сво је вр сне ате и стич ке фило со фи је. Рели ги ја се, по 
Шпен гле ру, не може све сти ни на морал, ни на есте ти ку; шпен-
гле ров ски схва ће на, рели ги ја је, каже Вујић, оно стра ност дожи-
вље на на лич ни начин. Основ на теза ауто ра Про па сти Запа да 
је да, иако и рели ги је про ла зе кроз сво је фазе, оне ипак има ју 
одлу чу ју ћу уло гу у обли ко ва њу одре ђе них кул ту ра. И сама нау-
ка је, твр ди он, пона вља ње одре ђе них рели ги о зних погле да на 
свет – дво ди мен зи о нал но, раци о на ли стич ко, хлад но, али ипак 
пона вља ње. Из рели ги ја се раз ви ја и ети ка и есте ти ка. У тре-
ну кад циви ли за ци ја побе ђу је, јавља се „дру га рели ги о зност“, 
зани ма ње за суро га те и кри во тво ри не, тај на дру штва, сек те, 
окул ти зам. То је знак дека ден ци је.

Иако има сна жан ути цај на чове ка, рели ги ја не може да ути-
че пре ви ше на његов мате ри јал ни живот. Вујић каже: „Поста ла 
из дожи вља ја стра ха и смр ти, из осе ћа ња која спу та ва ју чове ка, 
рели ги ја укла ња та осе ћа ња сво јим вези ва њем за оно стра ни 
свет; у сушти ни сва ке пра ве рели ги је јесте ’спа се ње’, али она не 
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може изме ни ти стил бића у њего вим нату рал ним живот ним 
сила ма, осо бе но у при вред но-поли тич ким обла сти ма. ’Цар ство 
моје није од ово га све та’, пона вља Шпен глер непре ста но као 
основ ну реч за спе ци фич ност сва ке рели ги је.“311 За раз ли ку 
од запад них хри шћа на, који су сво ју рели ги о зност фау стов-
ски упре гли у бор бу за моћ, источ но хри шћан ство њего ву тезу 
може сасвим мир но при ми ти и усво ји ти, јер се оно никад није 
бори ло за власт у цар ству ово га све та.

Иако је хри шћан ство наста ло у „магиј ској“ кул ту ри Меди-
те ра на, Шпен глер, не могав ши да га до кра ја сме сти у сво је 
схе ме, уоча ва њего ву изу зет ност, о којој Вујић каже: „Из гру пе 
рели ги ја у којој вла да апо ка лип тич ко-есха то ло шко основ но осе-
ћа ње и рас по ло же ње и меси јан ско нада ње у дола зак спа си те ља, 
и у којој се огле да један свет пун чежње и ишче ки ва ња, сав у 
вре њу вер ском и у оче ки ва њу вели ког дога ђа ја, хри шћан ство се 
изди же као неу по ре ди ва поја ва [...]; неу по ре ди вост јед не рели-
ги је међу мно ги ма (који ма је наро чи то оби ло ва ло рано доба 
магиј ске кул ту ре), неу по ре ди вост лика јед не лич но сти, Хри ста 
(пред којим бле де дру ги лико ви), неу по ре ди вост јед не књи ге, 
јед ног изво ра, еван ђе ља (тај начин пред ста вља ња је узо ран и 
слич ног му нема): све те неу по ре ди во сти чине недо след ност са 
гле ди шта шпен гле ри јан ског и руше њего ву систе мат ску мор фо-
ло ги ју. Уза луд ће Шпен глер гово ри ти и о Јова ну Крсти те љу, и 
касни је о Мани ју, са атри бу ти ма рав ним они ма које даје Хри сту; 
уза луд ће изво ди ти вели ку сли ку ’гру пе магиј ских рели ги ја’: 
увек оста је чиње ни ца о неу по ре ди во сти и нечу ве но сти и лич-
но сти осни ва ча и врсте вере – за хри шћан ство; јер, са пра вом 
и сасвим при род но, наме ће се пита ње зашто Хри стос оста је, и 
хри шћан ство, из целе те ’гру пе рели ги ја’ и од свих тих спа си-
те ља (било их је и на крст раза пе тих, као Мани)?“312

Хри шћан ство је тако нео бич но и сил но да је оно зада ло 
муке и анти ци и фау стов ској кул ту ри, коју је и обли ко ва ло, без 
обзи ра на псе у до мор фич ка схва та ња запад ног хри шћан ства. 

311  Исто, стр. 115
312  Исто, стр. 116
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После све га што је пре жи ве ло, сма тра Вујић, оно и сада сто ји 
пред могућ но шћу свог тре ћег пута – оног руског, источ ног…

Што се мора ла тиче, он је, по Шпен гле ру, дво струк: рели-
ги о зно-мета фи зич ки (његов пред став ник је све штен ство) и 
оби чај ни (његов пред став ник је ари сто кра ти ја). На осно ву тога, 
може се рећи да посто ји зло као грех, и зло као непри стој ност. 
По Шпен гле ру, рели ги о зни морал је бежи во тан, и он не може 
да ути че на свет. Ко упра жња ва рели ги о зни морал, мора да 
завр ши у изо ла ци ји – или мана стир ској, или науч нич кој, јер 
науч ник је жрец позног доба кул ту ре. Вујић пово дом ова квог 
ста ва писца Про па сти Запа да кри тич ки запа жа да његов оми-
ље ни фило соф не види, или неће да види, уло гу све та штва и 
аске зе, коју је уочио Берг сон.

Начел ни став Шпен гле ров је, по Вуји ћу, дослед но ари сто-
крат ски, немач ки, па чак и „пру ски“. То је резиг ни ра но при-
хва та ње слу жбе до кра ја живо та, која се не пита: „Чему?“ То је, 
дели мич но, сто и ци зам, а дели мич но ниче ан ска љубав пре ма 
суд би ни – воле ти оно што се мора. У доба про па сти Запа да, 
потре бан је „пру ски соци ја ли зам“, као слу же ње држа ви и бор-
ба про тив капи та ли зма и њего ве тупо сти. Ипак, човек се буни 
про тив таквог ста ва; он хоће бесмр тност. Вујић каже: „Трпље ње 
у све ту ово ме за хри шћа ни на је сми сле но: он има оно стра ност 
која га чека сход но дели ма њего вим; али када се врат ни це за 
’тамо’ затво ре и везе пре се ку, онда не оста је – ништа.“313

На кра ју свог огле да, Вујић се пита како би се све то могло 
при ме ни ти на наше про бле ме, при чему су то про бле ми свих 
Јужних Сло ве на, чије кул ту ре из шпен гле ров ске пер спек ти ве 
нису и не могу бити посеб не, него чине јед ну мор фо ло шку 
цели ну. Шпен гле ров ски поглед на Јужне Сло ве не уто ли ко 
је зна чај ни ји уко ли ко осло ба ђа од евро по цен три зма. Он, по 
Вуји ћу, даје могућ ност да се „кроз посеб не исто риј ске раз во је 
наших пле ме на и наро да пову ку везив не мор фо ло шке лини је 
које би има ле пока за ти типич не хомо ло шке пер спек ти ве Шпен-
гле ро ве и у нашим зајед нич ким духов ним суд би на ма. Има ли 

313  Исто, стр. 119–120
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у нас хомо ло шких фаза и које су? Јесу ли типич не по кул тур ну 
струк ту ру или су све одре да псе у до мор фич ке тво ре ви не? Где 
смо ми на ’табли ца ма’ Шпен гле ро ве сли ке све та? Под којим 
моћ ним сен ка ма леже наши духов ни раз во ји и да ли пот пу-
но и нео по зи во под њима? Три моћ не кул ту ре су око нашег 
исто риј ског све та: антич ка, магиј ска и фау стов ска. Јесмо ли 
ми пот пу но покло пље ни оном сфе ром у којој се та три кру га 
укр шта ју и секу? Јер тле на које нас је изве ла исто риј ска суд би на 
јесте баш тле кре та ња вели ких кул ту ра; ми смо ’на дру му’, ми 
смо на ’limes’у, ми смо на ветро ме ти ни исто риј ских стру ја: ова 
чиње ни ца није изма кла из вида ни нашој исто риј ској нау ци, 
али шта она побли же зна чи?“314

Јужни Сло ве ни су „изме ђу“ кул ту ра, и то је за њих суд-
бин ско. Поста вља се пита ње да ли такав поло жај може бити 
суштин ски кул ту ро тво ран. Вујић ова ко оце њу је место Јужних 
Сло ве на на раз ме ђи кул ту ра: „Могло би се рећи да је антич ка 
кул ту ра за нас под зе мље, магиј ска – про шлост са неиз бри си-
вим тра го ви ма, фау стов ска – моћан при ти сак који нас је силио 
у псе у до мор фо зе, а нова хри шћан ска кул ту ра – пер спек ти ва 
будућ но сти и за нас. Сви су ти изу кр шта ни духов ни ути ца ји, 
про бле ми одвај ка да, руко во ди ли наше спо ро ве, распре, бор бе и 
пером и крвљу, иде о ло ги је и стре мље ња, па тако и данас сто ји.“315

Цен трал ни про блем Јужних Сло ве на је рели ги ја, а наро чи-
то хри шћан ство, сма тра Вујић. Мора се ука за ти и на сти за ње 
исла ма на Бал кан, и пре кид про то ре не сан се. Ту је и про блем 
псе у до мор фо зе; тре ба утвр ди ти да ли је Бал кан само под ра жа-
ва лач ки, „фела шки“, или је кадар за сво ја прег ну ћа. Из шпне-
гле ров ске пер спек ти ве тре ба ло би погле да ти вели ке лич но сти 
исто ри је и кул ту ре, почев од Све тог Саве, чија је основ на 
фор му ла, по Вуји ћу, да је наци ја исто што и држа ва и вера, и 
тиме чисто магиј ског карак те ра (у шпен гле ров ском сми слу). То 
је исти онај Све ти Сава који је саздао дина сти ју„фау стов ског 
зама ха“. Ту је и пита ње Доси те ја, као псeудоморфички лик доба 
про све ти тељ ства. Онда би дошао на ред „Његош, уоб ли чи тељ 
314  Исто, стр. 121
315  Исто, стр. 122
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и врху нац народ не пое зи је, мани хе јац и мисли лац под при ти-
ском фау стов ског духа [...] Билo би врло зани мљи во упо ред но 
сту ди ра ње Њего ше ве ’фило зо фи је’, њего вих oснoвних назо ра o 
све ту, живо ту и чове ку, сa Шпен гле ро вом мишљу. Наш песник 
сe изви нуо из гле ди шта o ’бесми сле ном сajму земаљ ском’ бaш 
у Лучи микро ко зма до дру ге јед не у осно ви рели ги о зне сликe 
светa; нo су многe слич но сти у тра гич но-хeрojскoм схва та њу 
oбojицe. To je пред мет пре во ди о че ве посеб не сту ди је.“316

Тре ба истра жи ти сусре те и суко бе запад ног и источ ног 
хри шћан ства, народ ну пое зи ју са лико ви ма Мар ка Кра ље ви ћа, 
Мило ша Оби ли ћа и видов дан ским кул том „побе де кроз пораз“. 
Тре ба пре и спи та ти и Цви ји ће ве антро по ге о граф ске тезе (ина че, 
по Вуји ћу, вео ма пло до твор не), и утврдити да ли су Динар ци 
фау стов ског, а Бал кан ци магиј ског типа.

На кра ју, Вујић каже да је чита ње Шпен гле ра за нас врло 
бит но, јер нас он осло ба ђа евро по цен три зма прет ход них исто-
риј ских читан ки, попут Бекло ве и Дре пе ро ве. Шпен гле ра тре ба 
заи ста про чи та ти, да се не оста не на повр ши ни њего ве мисли, 
јер је он, без обзи ра на савре ме не поли тич ке стра сти, изра зи-
то дубок ум.

316  Исто, стр. 122, 104
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ДОСТО ЈЕВ СКИ

За Вла ди ми ра Вуји ћа, који је књи жев ност дожи вља вао 
„инстру мен тал но“, као израз јед ног духов ног сти ла схва ће ног 
у шпен гле ров ском сми слу, Фјо дор Михај ло вич Досто јев ски 
није био само писац, него и иде о лог, човек који је осми слио 
теме ље за изград њу нове, хри шћан ске и сло вен ске, кул ту ре, 
алтер на ти ве умор ном и рези ги ни ра ном Запа ду.

У пред рат ној Југо сла ви ји Вујић није био уса мљен са јед ним 
таквим схва та њем. Тако су раз ми шља ли мно ги пред став ни-
ци руске еми гра ци је који су живе ли у Кра ље ви ни, а са чијим 
делом је Вујић сва ка ко био упо знат. Руски прав ник и мисли лац 
Евге ни је Спек тор ски, који је пре Дру гог свет ског рата био про-
фе сор Уни вер зи те та у Љубља ни, у свом огле ду о Досто јев ском 
и рево лу ци ји, вели ког писца сме штао је у кон текст 19. века, 
када су међу Руси ма посто ја ла три рево лу ци о нар на про гра-
ма – Лавро вљев (о дужно сти инте ли ген ци је да „иде у народ“ 
и про све ћу је га); Баку њи нов (рево лу ци ја сме ста, уз упо тре бу 
чак и кри ми на ла ца) и Неча је вљев (поби ти све Русе ста ри је од 
25 годи на, да би мла ди изгра ди ли нови свет). По Спек тор ском, 
Досто јев ски је у Злим дуси ма и Днев ни ку писца про роч ки видео 
шта ће се зби ва ти ако Руси ја отпад не од хри шћан ских вред но-
сти поло же них у њен темељ. Досто јев ски је пред ви ђао, вели 
Спек тор ски, огром ни и конач ни рат у који ће бити уву че на 
цела Евро па која је одсту пи ла од сво јих завет них наче ла. Он 
је, у лику Рас кољ ни ко ва, пону дио Руси ма да пој ме шта зна чи 
кад се усво је туђин ске, непри род не иде је: „Ону ’про паст Запа-
да’ коју је после свет ског рата кон ста то вао Шпен глер, пре њега 
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је про ри цао Досто јев ски. Про ри цао је сада шњу кри зу, и то не 
као повр шну, функ ци о нал ну, него дубо ку, струк тур ну, ако не 
и ката стро фал ну.“317

Часо пис Народ на одбра на, у коме је Вујић сара ђи вао, није се 
уоп ште либио да Досто јев ског про гла си за иде о ло га јужно сло-
вен ске будућ но сти. Тако је у тек сту „Вје ру ју Народ не одбра не“, 
обја вље ном 1928, јасно ста ја ло: „Веру јем да Сло вен ство оче ку је 
вели ка кул тур на миси ја, зато ћу се бори ти про тив некри тич ког 
при ма ња оног што дола зи од дру гих наро да, а ради ти на сло-
вен ском збли же њу, при ла жу ћи сво ју леп ту за изград њу наше 
расне сло вен ске кул ту ре...“318 У непот пи са ном мани фест ном 
члан ку „Миси о нар ско схва та ње наци о на ли зма“, Народ на одбра
на обја вљу је: „У овом нашем схва та њу ми нисмо ни нај ма ње 
ори ги нал ни, већ смо само вер ни след бе ни ци нај ге ни јал ни јих и 
нај ра сни јих сло вен ских мисли ла ца, на при мер, Досто јев ског.“319

На тра гу Досто јев ског био је чла нак Јусти на Попо ви ћа, 
„Изме ђу два ју кул ту ра“, обја вљен 1928. у овом истом часо пи-
су, у коме је Попо вић твр дио да је Евр о па гро бље, при чему 
„оче вид но жели да члан ком при ве де чита о ца закључ ку: ми не 
тре ба да иде мо путем који води на гро бље.“320 Бран ко Рапа-
јић, пото њи јеро мо нах Јован, у Народ ној одбра ни 1931. пише: 
„Досто јев ски, Тол стој, Соло вјов – да набро ји мо само неке – 
сазнав ши, осе тив ши душу руског чове ка, захва љу ју се Евро пи 
на њеним мер мер ним, тешким гроб ним пло ча ма (’Евро па је 
гро бље’), тра же само свој ност, колев ку дрве ну, гли не ну, сиро-
ма шну, – све јед но, само да је њихо ва и да је – колев ка...Евро па 
се не може при ми ти.“321

Годи не 1931, 15. фебру а ра, Народ на одбра на је цео број 
посве ти ла Досто јев ском као „про ро ку и апо сто лу“ Сло вен ства.

317  Цит. пре ма: Д. Субо тић, Бого слов скоруски пој мов ник по Евге ни ју Спек тор ском. 
При лог раз у ме ва њу руског ути ца ја на срп ску поли тич ку башти ну, књи га 1, Институт 
за политичке студије, Бео град, 2001, стр. 113
318  М. Бабо вић, Досто јев ски код Срба, стр. 240
319  Исто, стр. 262
320  Исто, стр. 267
321  Исто, стр. 269
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Пита ње Досто јев ског

Први свет ски рат, са сво јим сло мом вред но сти, вео ма је 
пого до вао раз во ју зани ма ња за Ничеа у Евро пи, па и у ново-
ство ре ној Кра ље ви ни Срба, Хрва та и Сло ве на ца. Пре овог рата, 
про тив ста вља њем мистич ке Руси је и ате и стич ке Евро пе бавио 
се Нико лај Вели ми ро вић, у свом огле ду Ниче и Досто јев ски, 
обја вље ном 1912. После рата, изла зи низ књи га, од попу лар-
но писа ног пре гле да Васи ли ја Зјен ков ског Руски мисли о ци и 
Евро па до сту ди је Јусти на Попо ви ћа Фило со фи ја и рели ги ја Ф. 
М. Досто јев ског.

Вели ми ро ви ћев оглед поре ди два виђе ња све та и чове ко-
вог места у њему – писца Тако је гово рио Зара ту стра и писца 
Бра ће Кара ма зо ва. Иде ја нат чо ве ка зна чи одба ци ва ње сва ког 
мора ла и спрем ност да се гази по леше ви ма, док ети ка све чо-
ве штва, карак те ри стич на за Досто јев ског, зна чи наме ру да се 
буде жртва пре него џелат. Стра да ње је гно се о ло шко ору ђе по 
пре и мућ ству, твр дио је јеро мо нах Нико лај. Ипак, Вели ми ро-
вић исти че да тре ба пошто ва ти и Ничеа и Досто јев ског, јед ног 
као про ро ка Запа да, а дру гог као про ро ка Исто ка, при чему у 
одлуч ном часу тре ба ста ти уз Досто јев ског.

Јустин Попо вић је у свом делу нагла сио да је сада шњи ца 
у сво јој пуно ти пока за ла да је човек као „разум и воља“ дожи-
вео пот пу ни слом, чега су оли че ња Рас кољ ни ков, Кири лов и 
Иван Кара ма зов. По Попо ви ћу, извор чове ко ве тра гич но сти 
је његов разум, који му закла ња обзор је пуно те живо та. Човек 
је несре ћан јер је све сно биће. Зато се мора вра ти ти Хри сту.322

Милош Н. Ђурић сма тра да се су три нај ве ћа писца Евро пе 
Дан те, Шек спир и Досто јев ски. Први је рај и пакао дожи вља вао 
као објек тив не чиње ни це, дру ги је израз апо стат ског духа рене-
сан се, кад се човек од вишњег окре ће земљи, а тре ћи поно во 
откри ва рај и пакао, али у чове ку. По Ђури ћу, основ на иде ја 
Досто јев ског је да тре ба „заво ле ти живот пре него логи ку“.323 

322  О Досто јев ском као алтер на ти ви Ничеу код Вели ми ро ви ћа и Попо ви ћа у 
књи зи: Љ. Илић, Срп ска књи жев ност и Ниче, Конрас, Бео град, 2002, стр. 467–559
323  М. Бабо вић, Исто, 1961, стр. 215
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Еукли дов ски разум непо сред но води Ниче о вом нат чо ве штву, 
а оно гута све што је људ ско.

Мно го се, како је већ рече но, рас пра вља ло и о уло зи Сло-
вен ства код Досто јев ског. Поне ко је, као Сини ша Кор дић, твр дио 
да изве сне расе у изве сним пери о ди ма воде чове чан ство, па је 
сада дошао ред на Сло ве не да буду пред вод ни ци. Вели бор Јонић, 
уред ник Народ не одбра не, исти цао је, међу тим, да Сло ве ни нису 
бољи од дру гих раса – осим због свог бого тра жи лач ког духа. 
Ђури ће во схва та ње сло вен ског меси јан ства, вели Бабо вић, зна-
чи да је очо ве ча ва ње чове чан ства једи ни морал ни пут, а оно се 
може извр ши ти само кроз нашег, сло вен ског Хри ста – „про тив 
деспот ског Хри ста на Запа ду, који хоће ује ди ње ње људи мачем и 
крвљу, Досто јев ски пока зу је нео ка ља ног Хри ста сло вен ског.“324

Мно ги изу ча ва о ци дела Досто јев ског наро чи то су исти ца ли 
њего ву бор бу про тив рево лу ци је, коју је као про ја ву нихи ли зма 
опи сао у Злим дуси ма. Јустин Попо вић је ука зи вао на анар хи-
стич ку ети ку као кључ ни про блем соци ја ли стич ке иде о ло ги је, 
и на уби ство и зло чин као пут ка „срећ ни јем дру штву“, што је за 
Досто јев ског било непри хва тљи во. Бран ко Лаза ре вић је подсећао 
на амо рал ност рево лу ци је која се бори за пуке кла сне инте ре се. 
Досто јев ски је, као борац про тив Вели ког Инкви зи то ра, био 
све док насу шне људ ске потре бе за сло бо дом. Бољ ше ви зам је, 
сма трао је Вујић, сво је вр сна про ја ва вели ко ин кви зи тор ског 
духа Запа да на руској почви, због чега он мора неста ти. Јед на од 
кључ них тема Досто јев ског је и побу на про тив уто пиј ске иде је 
„кри стал ног двор ца“, изне та у Запи си ма из под зе мља – човек 
жели да живи по сво јој „глу пој вољи“, а не по „лога ри там ским 
табли ца ма“325, што је у дубо кој вези са анти ра ци о на ли стич ким 
насле ђем тра ди ци је којој Вујић при па да.

О Цвај го вом схва та њу Досто јев ског
Вла ди мир Вујић је о Досто јев ском опшир но писао пово дом 

огле да Сте фа на Цвај га (Досто јев ски, Бео град, 1931). По Вуји ћу, 
324  Исто, стр. 238
325  Н. Насет кин, Досто јев ски. Енци кло пе ди ја, ЦИД, Под го ри ца, 2004, стр. 40-42
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Цвајг је, иако аутен тич ни Евро пља нин, успео да при ка же „нее-
вроп ски“ лик Досто јев ског, који сто ји као вели ки зачет ник на 
пра гу нове сло вен ске кул ту ре. Цвајг не може да до кра ја схва ти 
Досто јев ског, али је, сма тра писац при ка за Цвај го ве књи ге, имао 
хра бро сти да то при зна, гово ре ћи о сво је вр сној „застра ше но-
сти“ пред ства ра ла штвом ауто ра Зло чи на и казне. Вујић сма тра 
да су страх и осе ћа ње недо стој но сти основ на рас по ло же ња при 
сусре ту с Досто јев ским, све док се у чове ку не уоб ли чи Хри стос. 
Зато га људи Евро пе не схва та ју. Али, не схва та ју га ни дома ћи 
„евро пеј ству ју шчи“, вас пи та ни углав ном на кул ту ри фран цу ског 
раци о на ли зма, који га дожи вља ва ју као неку врсту пси хо па те. 
Можда ће се они ипак вра ти ти свом тлу, и поче ти да пои ма ју 
Досто јев ског, као што је, по Вуји ћу, дух руског писца почео да 
про ди ре и у фран цу ску кул ту ру.

Чита ју ћи погла вља Цвај го вог огле да, Вујић поне што хва ли, 
а поне че му нала зи мане. Он сма тра да је опис физич ког лика 
руског писца леп и тачан, као и опис њего вог живо та, сво је вр сне 
тра ге ди је и умет нич ког дела у исти мах. Суд би на и Досто јев-
ски се неми ло срд но боре, али се уза јам но и воле, сма тра Цвајг, 
који исти че да је Досто јев ски свим срцем при гр лио соп стве ни 
крст. Побе ђу ју ћи кроз пат њу, вели ки Рус нади ла зи самог себе. 
Наро чи то је, сма тра Вујић, успе ло поре ђе ње изме ђу там но ва ња 
Оска ра Вајл да и Фјо до ра Миха и ло ви ча: „Из бур жо а ске сфе ре 
живо та тону у там ни цу: Вајлд је смр вљен као у ава ну, Досто-
јев ски доби ја облик као руда у зажа ре ном каза ну. […] Онај је 
свр шио изла ском из затво ра, овај је почео; онај је саго рео у 
шља ку, овај је дошао до бли ста ви ла и изди за ња.“326

Касни је, сма тра Вујић, у наред ним погла вљи ма сво је сту ди је 
(„Људи Досто јев ског“, „Реа ли зам и фан та стич ност“, „Архи тек-
ту ра и страст“), Цвајг више не може да пра ти мисао и јуна ке 
вели ког књи жев ни ка. Поре де ћи лико ве Бал за ко ве са они ма 
из ретор те руског рома но пи сца, он уоча ва да се Бал за ко ви 
јуна ци, после иску ше ња, више или мање соци ја ли зу ју, док се 

326  В. Вујић, „Досто јев ски и Евро па у јед ној европ ској књи зи“, Народ на одбра на, 
Год. VI, бр. 7 (1931), стр. 111
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са пото њи ма то не деша ва – они оста ју ван било какве „соци-
јал но сти“ и наста вља ју тра га ње по мета фи зич ким дуби на ма.

Иако има мно го сим па ти ја за Досто јев ског и одри че се повр-
шног англо сак сон ског раци о на ли зма, који би све то про гла сио 
за „луд ни цу“, Цвајг не успе ва да раз мр си све чво ро ве у делу 
ауто ра Бра ће Кара ма зо ва, мада запа жа оно кључ но – да руски 
писац ствар ност дожи вља ва фан та стич ни је од уобра зи ље, и да 
тела сво јих јуна ка уоб ли ча ва у скла ду с њихо вом душев но шћу. 
Не при ме ћу ју ћи ни музи ку, ни пеј за же, Цвај гов Досто јев ски је 
сав у потра зи за мета фи зич ким. По Вуји ћу, то није слу чај но, јер 
руски књи жев ник наго ве шта ва ново доба, које ће насту пи ти 
„пошто прет ход но мате ри а ли стич ки европ ски анти христ уни-
шти при ро ду сво јим махи на ма и меха ни зми ма“.327

По Цвај гу у Вуји ће вом тума че њу, основ на осо би на Досто-
јев ско вог ства ра ла штва је страст. Он пише у гро зни ци. Зато 
му никад не пола зи за руком мир но, хар мо нич но опи си ва ње 
карак те ри стич но за гени јал не књи жев ни ке од Хоме ра до Тол-
сто ја. Страст је и ства ра лач ка и разо ри лач ка: његов посту пак 
је бор ба изме ђу стра сти и архи тек то ни ке рома на и при по вет ке.

Вујић сма тра да је побе да стра сти над архи тек ту ром основ-
на одли ка сло вен ског кул тур ног изра за (док зре лост европ-
ског духа има свој врху нац у архи тек тур ном скло пу). Епско 
Досто јев ског није уоби ча је но епско. Вујић каже: „Све кате го-
ри је тео ри ја књи жев но сти ломе се о гото ва људ ска дела када 
су она вул кан ски изра зи расне душе. Дале ко смо од горо ста са 
Досто јев ског кад мисли мо на Њего ша. Али, ипак, није ли жива 
расна сна га уоб ли чи тељ чита ве народ не пое зи је, у Њего ше ву 
делу Гор ском вијен цу, ком про ми то ва ла сва ки поку шај да се на 
њ при ме не калу пи тео ри ја књи жев но сти.“328

Оно што Цвај гу није успе ло је уоча ва ње да Досто јев ски 
води Богу и све оп штем брат ству људи. Када се из чове ко ве гре-
шно сти иде ка Хри сту, онда „европ ска злат на мера“ ишче за ва, 
јер је писа ње, по Вуји ћу, тада „муца во, зади ха но, испре ки да но, 

327  Исто, стр. 112
328  Исто
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доме ће се и допу ња ва се, и пона вља“329. Зашто? Зато што, сма тра 
Вујић, „архи тек ту ра мора прска ти пред изли вом духа живо-
га и све мере ње ишче зну ти пред ватром нове миса о но сти“.330 
Умет ност код Фјо до ра Михај ло ви ча пре ста је да буде умет ност 
и поста је визи ја нове сло вен ске кул ту ре, чији израз и не мора 
бити лите ра ту ра. По Цвај гу, Досто јев ском умет ност и није циљ; 
она тре ба да буде мост ка Богу.

Дошав ши до рели ги о зно-мета фи зич ког у Досто јев ско вом 
делу, Цвајг више није могао да га пра ти, сма тра Вујић. Цвајг 
мисли да је руски писац у исти мах и вер ник и јере тик, и човек 
који пои сто ве ћу је Руси ју са Хри стом, због чега поста је „бесни 
пам фле ти ста“. Цвај гу није јасно да ли је њего ва Руси ја „поли-
тич ка или про роч ка“; по Вуји ћу, то је јасно, јер Сло вен ство које 
је данас мистич ко и про роч ко сутра може поста ти и поли тич ка 
реал ност. Цвај го во нера зу ме ва ње сто га дока зу је да кул ту ре (што 
је у скла ду и са Шпен гле ро вим мишље њем), не могу сасвим да 
схва те јед на дру гу. Евро па ста је тамо где Сло вен ство почи ње.

О дожи вља ју Досто јев ског
Пишу ћи, у днев ном листу Вре ме, о дожи вља ју Досто јев-

ског, пово дом педе се то го ди шњи це од смр ти писца, Вла ди мир 
Вујић твр ди да је у њего вом делу висак спу штен у нена сту пи ве 
дуби не. Зато више није ни потреб но, ни кори сно, да се о њему 
пише као о „гре шни ку, коц ка ру, похо тљив цу, пада ви ча ру.“331

После почет ног стра ха пред њего вим вртло жним делом 
насту па стра хо по што ва ње, сма тра Вујић; оно је про пра ће но 
дивље њем и радо шћу. У њего вом делу, умет ност и мисао која 
плам са вером про ла зе кроз чисти ли ште и воде новом све ту. 
Вујић каже: „Из прља ве јазби не пра во у цар ство Божи је на 
земљи – потез који при ка зу је сав стра хо ви ти успон којим мора 

329  Исто, стр. 113
330  Исто
331  В. Вујић, „Дожи вљај Досто јев ског“, Вре ме, 10. фебру ар 1931, стр. 3
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да се дожи вља ва пра ви Досто јев ски.“332 Инте грал ност њего ве 
про роч ке визи је наја вљу је ново, сло вен ско чове чан ство.

Вујић пише и о рецеп ци ји Досто јев ског у Евро пи. Нем ци, 
по њему, у руском писцу виде горо ста са, Фран цу зи га раз у ме ју 
дели мич но, док Англо сак сон ци не могу ништа дубље да пој ме. 
Начел но, Евро пља ни успе ва ју да ухва те само поје ди не фраг мен-
те њего вог ства ра ла штва, или га се пла ше због дуби не на коју 
пози ва чита о це. И они Срби који га при ма ју пре ко европ ских 
тума ча при ма ју га повр шно, збу ње но и са пла шњом. Они туђим 
очи ма гле да ју сво је, попут Фоме Фоми ча из Досто јев ско вог 
Села Сте пан чи ко ва.

Свет Досто јев ског није ни изма штан, ни уто пи сти чан. 
Писац је видео дубин ску реал ност, зна ју ћи да је она фан та-
стич ни ја од има ги на ци је: „Дожи вља ва ти ствар ност на пла ну 
разу ма, кон вен ци ја, шифа ра, тако зва не прак ти ке која у осно ви 
није ништа дру го до кон вен ци о нал ност, то није дожи вља ва ти, 
то је живе ти у маска ма. Дожи вљај ствар но сти, оне која јесте, 
духов не, то је дожи вљај Досто јев ског.“333

Вујић Досто јев ског пои ма као иде о ло га сло вен ског пре по-
ро да, чије је иде је о будућ но сти чове чан ства могу ће ожи во тво-
ри ти: „Дожи ве ти чове ка у пуном, духов ном сми слу; веро ва ти 
у сло вен ство као оства ре ње тог чове ка; дати живот нов кроз 
’бед не’ и кроз гре шни ке; оди ста, што рекао јед ном Досто јев ски, 
зачу ђен јед ном гени јал ном наив но шћу, ’чега ту има уто пи стич-
ког, чега ту има немо гу ћег, ја не раз у мем?’“334

Иако зна за соци јал но, Досто јев ски, по Вуји ћу, веру је у 
духов на реше ња. Мада има оних који га опту жу ју да је, сво јим 
рома ни ма о хао су душе и пре ви ра њи ма дру штва, сво је вр сни 
пре те ча бољ ше вич ке рево лу ци је, пра ви отац бољ ше ви зма је, 
твр ди Вујић на тра гу Шпен гле ра, упра во Тол стој са сво јим 
рево лу ци о нар но-раци о на ли стич ким мора ли змом.

332  Исто
333  Исто
334  Исто
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Књи га Јусти на Попо ви ћа о Досто јев ском

Када је иза шла књи га Досто јев ски о Евро пи и Сло вен ству 
архи ман дри та Јусти на Попо ви ћа, про фе со ра Бого слов ског 
факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду, Вујић је дао кра так, али 
оду ше вљен при каз: „Међу књи га ма нашим ова књи га и међу 
људи ма нашим овај човек – то је јед на вели ка уте ха у наше 
неју нач ко вре ме.“335

Сасвим је при род но, вели Вујић, да један пра во слав ни дог-
ма ти чар у наше немир но вре ме дође до Досто јев ског и гра ди 
сво ју визи ју на њего вом ства ра ла штву, као што је и при род но 
да га је дело Досто јев ског све вре ме мучи ло, при мо ра ва ју ћи 
га тра жи одго во ре на „про кле та пита ња“. По Вуји ћу, сва сна га 
Попо ви ће ве књи ге је у њеној про жи вље но сти и дожи вље но сти.

Дело није пука лите рар ност, нити се бави „пато ло ги јом“ 
Досто јев ског, попут фрој дов ске пси хо а на ли зе. Вујић каже: „То 
јесте пси хо а на ли за, али пра во слав на пси хо а на ли за, која сила зи 
дубље, до здра ви јих теме ља, и поста вља про блем она ко како се 
он ствар но поста вља, као рели ги о зни про блем, крва во озби љан 
и одсуд но ста вљен пред чове ко ву душу.“336

Пре но што човек при сту пи чита њу Досто јев ског, тре ба 
про чи та ти књи гу оца Јусти на: „Нема те европ ске сту ди је која 
би јој била рав на, јер Евро па и Досто јев ски су две ипак опреч не 
мисли. Једи но је наш пра во слав ни човек могао ова ко да поста ви 
мисао о Досто јев ском, поста вив ши у исти мах и мисао о дра ми, 
упра во тра ге ди ји, Евро пе. Оту да, можда, није било згод ни јег 
часа да се ова кво дело поја ви.“337 Књи гу, сма тра Вујић, одли ку ју 
озбиљ ност и лепо та сти ла, као и изван ред на изгра ђе ност.338

335  В. Вујић, „Јед на креп ка и зна чај на књи га: Д-р Јустин Попо вић, ’Досто јев ски о 
Евро пи и сло вен ству’; Изда вач ко-про свет на задру га (Ипроз), Бео град 1940“, Вре ме, 
7. децем бар 1940, стр. 13.
336  Исто
337  Исто
338  Исто





223

СРП СКА АЛТЕР НА ТИ ВА: 
СВЕ ТО СА ВЉЕ

Вуји ћев зао крет и буђе ње народ не рели ги о зно сти
Почет ком три де се тих годи на, у ства ра ла штву Вла ди ми ра 

Вуји ћа при ме ћу је се јака рели ги о зна црта. Иако се, на тра гу 
Џеј мса и Берг со на, зани мао за рели ги ју и мисти ку као један од 
путе ва „новог хума ни зма“, Вујић до кра ја два де се тих годи на 
про шлог века није био хри шћан ски рели ги о зан. У низу рефлек-
си ја под насло вом „Изме ђу чове ка и живо та“, обја вље ним 1928. 
у Новим види ци ма, он то јасно све до чи. Под насло вом „Раби“, 
пише да су мно ги и мно ги са бри гом гле да ли у учи те ље „оче-
ку ју ћи одго вор о јед ној опсе ни“339. Сасвим ниче ов ски, Вујић 
каже: „Нико га неми ло сти во не бих гонио као оне све могу ће 
доно си о це ’бла гих вести’. Од првих посла ни ка црног туроб ног 
хри шћан ства у све тле при ми тив не живот не кру го ве недир ну тих 
чистих душа по дуби на ма и про стран стви ма ста рих кон ти не-
на та па све до посла ни ка о ова квом или она квом послан ству 
чове ка испри ча ном на раз не неве ро ват не начи не. […] Ми смо 
на земљи, на доли ни јед ног живо та, и послан ство је наше да 
тај живот изжи ви мо.“340

У сво јим раз ми шља њи ма, Вујић пори че хри шћан ску иде ју 
гре хо па да: „Не, није човек с небе са пали анђео нити про во ди 
он вре ме но сво је зато че ње у зем ном живо ту, у удо ли мрач ној 
и блат ној туге и жало сти. Није било пада, па нема ни иску пље-
ња. Паду га нау чио демон и иза тка на је нај гад ни ја при ча свих 
339  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр. 30
340  Исто, стр.32
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вре ме на о паду и губит ку, о чове ку који није човек, о живо ту 
који није живот, о иску пље њу неу чи ње ног гре ха.“341 Он пори че 
уче ње о рају и паклу и, опет ниче ов ски, пре по ру чу је ода ност 
земљи и овда шњем: „Није чове ку могло добро бити на овој 
земљи коју му је, чвр сту и непо мич ну, јед на сли ка све та ста ви ла 
изме ђу све тло сти анђе о ских сфе ра и мрач ног поно ра демо ни-
ма насе ље ног пакла, изме ђу веч не лири ке раја и шкр гу та зуба 
и вапа ја веч ног. […] Него је земља наша чвр ста поу зда ност а 
живот пра во наше, слат ко и све то.“342 Међу тим, после оваквих 
ставова наста је пре лом: Вујић поста је пра во слав ни хри шћа нин, 
и потреб но је испи та ти како је до пре о бра жа ја дошло.

Њего во обра ће ње у хри шћан ство има ло је, по све му суде ћи, 
везе са Нико ла јем Вели ми ро ви ћем и бого мо љач ким покре том, 
чији је зва нич ни назив био Пра во слав на народ на хри шћан ска 
зајед ни ца. Основ ни тра го ви овог покре та дали су се уочи ти још 
пре Првог свет ског рата, наро чи то у Вој во ди ни. Свет ски рат, 
који је у цен трал ној Срби ји однео две тре ћи не рад но спо соб ног 
мушког ста нов ни штва, у људ ским душа ма је често оста вљао 
пустош у лич ном живо ту или их је повео у рево лу ци о нар но-
уто пи стич ки занос на дру штве ном пла ну, или је, бар код неких, 
про бу дио жељу за лич ним и све на род ним рели ги о зним пре по-
ро дом. Они који су, како је беле жио Ернест Јин гер, бора ви ли у 
рово ви ма, „мана сти ри ма са зидо ви ма од огња“, нашли су се на 
рас кр сни ци. Обич ни људи који су рат поне ли на сво јим пле ћи-
ма у то вре ме често су се окре та ли рели ги о зно сти.

Нико лај Вели ми ро вић је одмах пре по знао потен ци јал 
народ ног покре та у том прав цу: годи не 1921. обја вио је текст 
„Не одба цуј те их“, у коме пози ва све штен ство да не одгу ру је 
нове бого мол ни ке од Цркве, као тобо жње „сек та ше“. Он у том 
члан ку каже: „У ове стра шне после рат не дане помра че но сти 
и аго ни је, Живо твор ни Дух Бож ји тра жи отво ре не душе да их 
ожи ви и осве тли... Бого мољ ци бун ца ју, то је исти на. Нешто 
небе ског вина ушло је у њих, и то их је узбу ди ло и збу ни ло. И 
први су хри шћа ни бун ца ли док је Рим био логи чан... Ста рај те 
341  Исто, стр. 33
342  Исто, стр. 34
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се да раз у ме те бого мољ це. Уздр жи те се од баца ња каме на на 
њих, јер може те лако уда ри ти Хри ста.“343 И касни је ће бити с 
њима: за вре ме кон кор дат ске бор бе, кад су га опту жи ва ли да 
се дру жи са „дру штве ним дном“, Нико лај је гово рио да је то 
исти на, и да је баш зато поно сан, јер се у овом све ту ништа не 
држи без дна – ни чаша, ни ведро, нити било која дру га посу да 
не могу без дна. Дно су, гово рио је Вели ми ро вић, наши сеља ци 
и труд бе ни ци, које бога та ши и моћ ни ци често пре зи ру, али 
који су нај бо љи део нашег дру штва.

Годи не 1923. бого мољ ци су купи ли малу штам па ри ју и 
сме сти ли је у сво ју цен тра лу у Кра гу јев цу, која се, од наред не 
годи не, нала зи ла у кући добро твор ке Мили це Јова но вић, учи те-
љи це, која је сву сво ју имо ви ну покло ни ла покре ту побо жних. 
Вла ди ка бра ни чев ски Хри зо стом пише да је у том про сто ру 
изме ђу два рата ври ло као у кошни ци. Штам пао се, пове зи вао 
и екс пе до вао часо пис покре та, дола зи ли су са разних стра на 
миси о на ри, пут ни ци и про сја ци, свра ћа ли у капе лу на моли тву 
и раз го вор локал ни бого мољ ци, држа ли про бе хори сти, итд.

Први бого мо љач ки сабо ри држа ни су у Кра гу јев цу, а 1924. 
у мана сти ру Јоша ни ци код Јаго ди не. На том ску пу били су вла-
ди ка Нико лај и вла ди ка битољ ски Јосиф. Затим су поче ли и 
кур се ви за народ не про по вед ни ке (Кра гу је вац, мана стир Рако-
ви ца, итд.) Годи не 1931. у мана сти ру Све ти Роман у бли зи ни 
Кру шев ца курс за миси о на ре држао је Нико лај Вели ми ро вић. 
Он је пред ло жио да се про по вед ни ци ма од стра не над ле жних 
цркве них вла сти изда ју обја ве да могу да иду и про по ве да ју 
у наро ду, а да се миси о нар ски теча је ви орга ни зу ју на сва ких 
две-три годи не. Вла ди ка је држао још пет таквих теча је ва: 1932. 
у Све том Нау му, 1937. у Кра гу јев цу, 1939. у Бла го ве ште њу и 
1940. два кур са у Жичи.

Изда вач ка делат ност покре та била је плод на и оби ла та: до 
1936, бого мољ ци су обја ви ли пре ко мили он и седам сто хиља да 
при ме ра ка свог листа, и ско ро мили он верских књи га и књи-
жи ца. Уред ни ци Миси о на ра пред Дру ги свет ски рат били су 
343  Н. Вели ми ро вић, Не одба цуј те их, http://www.sve do kver ni.org /nasi-bogo-
molj ci-ne-odba cuj te-ih/, при сту пље но 12. 12. 2015
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јеро мо нах Јован (Рапа јић) и монах Јаков (Арсо вић), који су 
ниво листа поди гли, баве ћи се, изме ђу оста лог, и акту ел ним 
дру штве ним тема ма.

Гово ре ћи о зна ча ју Пра во слав не народ не хри шћан ске зајед-
ни це, вла ди ка бра ни чев ски Хри зо стом каже да је овај покрет 
про бу дио духов ни живот Срби је, Вој во ди не и Источ не Босне, 
ома со вио, први пут код нас, вер ску штам пу и обно вио мона-
штво по  ско ро запу сте лим мана сти ри ма.344

Исто ри чар Милош Тимо ти је вић, у сво јој књи зи Век сум ње. 
Рели ги о зност у чачан ском кра ју 1886–2008. тако ђе сма тра да 
је ути цај Нико ла ја Вели ми ро ви ћа и бого мо ља ца на буђе ње и 
сна же ње вере у Срби ји био пре су дан: „Сна га лич но сти вла ди ке 
Нико ла ја била је одлу чу ју ћа. […] Пове ћа ње рели ги о зно сти теме-
љи ло се на пра во слав ним хри шћан ским, али и наци о нал ним, 
наче ли ма, обим ној изград њи нових капе ла, црка ва и мана сти ра, 
пове ћа њу бро ја мона ха, и што се у будућ но сти пока за ло као 
вео ма важно – покре та њу жен ског мона штва. Ништа мање није 
била зна чај на ни изда вач ка делат ност. […]Време је пока за ло да 
је упра во захва љу ју ћи таквом дело ва њу хри шћан ство допр ло 
до мно гих људи, посеб но чла но ва бого мо љач ких брат ста ва, 
који су у деце ни ја ма после Дру гог свет ског рата одр жа ва ли 
тиња ју ћи дух пра во сла вља у иде о ло шкој држа ви непри ја тељ-
ски ори јен ти са ној пре ма рели ги ји.“345

Часо пис Народ на одбра на стао је уз хри шћан ски народ ни 
покрет. Тако је 10. новем бра 1929. под насло вом „Народ ни бого-
мо љач ки покрет“ обја вљен увод ник у коме је истак ну то да су 
Срби и Хрва ти, без обзи ра на раз ли чи те кон фе си је, у исто ри ји 
увек има ли нешто зајед нич ко – а то је вера у Бога. Шума дин-
ци, Загор ци, Босан ци, Јужно ср би јан ци нави кли су на вели ко 
трпље ње и узда ње у конач ност Бож је прав де. Народ на вера није 

344  О Пра во слав ној народ ној хри шћан ској зајед ни ци подроб ну сту ди ју је напи сао 
Дра ган Субо тић, ода кле су ови пода ци углав ном и пре у зе ти (Д. Субо тић, Епи скоп 
Нико лај и пра во слав ни бого мо љач ки покрет. Пра во слав на народ на хри шћан ска зајед
ни ца у Кра ље ви ни Југо сла ви ји 19201941, Нова Искра, Бео град, 1996)
345  Милош Тимо ти је вић, Век сум ње: рели ги о зност у чачан ском кра ју 1886–2008, 
Легенда, Народни музеј, Чачак, 2009, стр. 217–218
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дог мат ска, него је израз њего ве душев но сти, каже увод ни чар. 
Из тога, сма тра он, про ис хо ди вер ска толе ран ци ја, оно „Брат 
је мио које вере био“, као и слич ност изме ђу пута Нема њи ћа и 
Штро сма је ра. Наше село је оста ло рели ги о зно, а варош је све 
више мате ри ја ли стич ка, и упра во то, по увод ни ча ру, и јесте 
кључ про па сти која нас сна ла зи.

Бого мо љач ки покрет је, каже се у увод ни ку часо пи са, 
народ ни одго вор на пита ње морал не кри зе: „Шума ди ја, која је 
од увек била пре те ча у нашем наци о нал ном раз ви ћу, одго во ри-
ла је Бого мо љач ким Покре том. Није то ника ква сек та, ништа 
уско ни дог ма тич но. Људи се ску пља ју да чита ју Јеван ђе ље и да 
се моле Богу, и што је нај ва жни је, да се заве ту ју да ће се свим 
сила ма тру ди ти да живе бого у год ним живо том. Није то ника кво 
одри ца ње живо та, већ тежња за њего вим про чи шћа ва њем“.346

Увод ни чар сво је раз ми шља ње завр ша ва опо ме ном: „Евро-
па дана шњом кри зом сво је циви ли за ци је пла ћа гре хе сво је 
про шло сти. […] Ника кве чисто фор мал не рефор ме неће моћи 
бити од кори сти ако се не поч не од самог почет ка, од чове ка. 
Наш народ сво јом видо ви то шћу – која је награ да за вер ност 
Про ви ђе њу – као да осе ћа да и европ ску циви ли за ци ју оче ку је 
неми нов на суд би на свих доса да шњих. Сво јим искре ним вра-
ћа њем пра вој побо жно сти, као да хоће да иску пи гре хе сво је и 
дру гих. Пита ње је само да ли ће наша инте ли ген ци ја раз у ме ти 
глас сво га наро да. Више него икад потреб но је данас да они 
међу шко ло ва ним сино ви ма нашег наро да у који ма је расни 
дух остао непо му ћен, рек ну сво ју реч.“347 Вујић се ода звао на 
овај апел у уво ду часо пи са у коме ће дуго сара ђи ва ти; изме ђу 
оста лог, и тек сто ви ма под сен ком сво је вр сног иде о ло шког 
(макар и хри шћан ског) ути ли та ри зма.

Рат, пора ће и повра так хри шћан ству
У тек сту „Пре рат на и порат на књи жев ност“, писа ном баш за 

часо пис чији смо увод ник о бого мол нич ком покре ту цити ра ли, 
346  Ано ним, „Народ ни бого мо љач ки покрет“, Народ на одбра на, год. IV, бр. 45, стр. 1
347  Исто, стр. 2
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Вла ди мир Вујић исти че да је поде ла на пред рат ну и порат ну 
књи жев ност у нас лажна, као и већи на кла си фи ка ци ја. По њему, 
рат као дожи вљај у дома ћој књи жев но сти није дао наро чи те 
умет нич ке пло до ве. После рата, код нас је био јак ути цај „латин-
ског духа“, кроз фран цу ске узо ре и фор ме, да би сад, пре ко тзв. 
„соци јал не“ лите ра ту ре био сна жан уплив запад но е вроп ског 
начи на мишље ња „пре ко руске колек ти ви стич ке иде је“.348 Оно 
што у дома ћој сре ди ни изгле да као апсо лут но модер ни стич ко, 
само је каска ње за туђим, да не бисмо „зао ста ли“. Сав Запад 
је, сма тра Вујић, пре тво рен у лажну дво у ми цу бира ња изме ђу 
инди ви ду а ли зма и колек ти ви зма, а наши савре ме ни ауто ри 
ника ко да иза ђу из тог зача ра ног кру га, који није њихов, него 
туђин ски: „Рат није пољу љао наше инте ли ген те и инте лек ту ал-
це – нај ве ћим, огром ним, делом – у њихо вој под ра жа ва лач кој 
делат но сти, у сле пи лу њихо ву за Запа дом.“349

Док је инте ли ген ци ја и даље ими та тор ска, народ је остао 
веран себи, то јест сво јим нај ду бљим пре да њи ма. То се виде-
ло у вер ском буђе њу после рата. Вујић каже: „Никад пред рат 
није било обно вље но и сагра ђе но толи ко црка ва – коли ко по 
рату. Ника да није био толи ко јак вер ски покрет народ ни пред 
рат – као сад после рата. Инте лек ту ал ска књи жев ност после 
рата одго во ри ла је напу шта њем пре да ња, бежа њем од тра ди-
ци о на ли зма. Народ је одго во рио вра ћа њем Хри сту.“350

Порат ни модер ни сти су, мора се при зна ти, сеи змо граф ски 
пре ци зно, беле жи ли што шта – али, по Вуји ћу, запи си ва ли су, 
на сво јој хар ти ји, туђе потре се: „Апа рат је сва ка ко био сјај но 
осе тљив, али је реги стро вао само оно што је дру ги један свет 
мучи ло и потре са ло […] И тач но се ту нашло све: није могао 
није дан покрет духов ног Пари за да не буде обе ле жен код нас, 
ни дада и стич ки, ни сире а ли стич ки, није дан.“351

С дру ге стра не, инте лек ту ал ци – тра ди ци о на ли сти су 
и даље јало во под ра жа ва ли оно што је пре жи ве ло: „Сми сао 

348  В. Вујић, „Пре рат на и порат на књи жев ност“, Прав да,  8. април 1933, стр. 8
349  Исто
350  Исто
351  Исто
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про ду же ња тра ди ци је није роп ско под ра жа ва ње обли ци ма и 
видо ви ма који су некад изби ја ли у дру гим пси хич ким обли ци ма 
и сре ди на ма. Сми сао про ду же ња тра ди ци је је пре но ше ње не 
сло ва, но духа, не обли ка, но основ не сна жне мисли живот не 
[…] Наши тра ди ци о на ли сти у порат ној носи ли су собом сем 
Бож јег (недо стат ка даро ви то сти и сна ге) још и лажно и лице-
мер но при др жа ва ње за ста ре обли ке и слов ност ста ру – док их 
пра ви дух веков но га живо та није ни дота као. Они су, зајед но 
са модер ни сти ма, бежа ли од вере. Ако су је испо ве да ли – то је 
било усна ма гра ђа на за које је та вера често, врло често, облик 
уског наци о на ли стич ког нату ра ли зма. Наше пре да ње је испу-
ња ва ње Хри стом и Хри ста: ако се од њега узме само љушту ра из 
које је живи духов ни сок ишче зао, оста је бес плод но фор мал но 
под ра жа ва ње. Може се пева ти у десе тер цу, може се вари ра ти 
облик и реч, сло во, о небе сном цар ству; али се оно духом неу-
сво је но и духом нено ше но, не може осе ти ти ни пра во иска за ти. 
Гусле на зиду, десе те рац у песми, народ на усна ма и Анти христ 
у духу – то није тра ди ци о на ли зам.“352 По Вуји ћу, наше народ но 
пре да ње је суштин ски рели ги о зно, и тра ди ци о на ли зам без хри-
шћан ског осе ћа ња је фари сеј ство које се лако може изро ди ти 
у нешто нака зно.

Уз то, каже он, народ на колек тив ност била је засно ва на на 
ано ним ном, несу јет ном ства ра ла штву, док савре ме ни инте-
лек ту ал ни сујет ни ци беже у ква зи ко лек ти ви зам „соци јал не“ 
књи жев но сти. Заи ста, соци јал но у књи жев но сти посто ји, али 
не у савре ме ном про па ган ди зму „левих“.

Рас пра ва о све то са вљу
Иде о ло ги ја „све то са вља“ јавља се изме ђу два свет ска рата. 

Она је била поку шај да се одго во ри на срп ску иден ти тет ску 
кри зу у више на ци о нал ној Југо сла ви ји.353 Пошто срп ски народ 

352  Исто 
353  По Петру Пија но ви ћу, кри за срп ског кул тур ног иден ти те та у Кра ље ви ни 
Југо сла ви ји била је, пре све га и изнад све га, после ди ца дело ва ња „ауто ко ло ни јал ног 
духа“ – „који се огле да у добро вољ ном одри ца њу од сво га и сво јих вред но сти, те у 
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није фор ми ран као кла сич не запад но е вроп ске наци је, окре та ње 
лику и делу Све тог Саве био је повра так архе тип ским осно-
ва ма веков ног народ ног тра ја ња.354 Зна чај на уло га Вла ди ми ра 
Вуји ћа у фор ми ра њу међу рат не иде о ло ги је „све то са вља“ не 
може се оспо ри ти. „Берг со но вац“ и „шпен гле ро вац“, постав ши 
хри шћа нин, одмах се укљу чу је у нова чита ња срп ске исто ри је 
и изград њу иде о ло шке алтер на ти ве евро по цен трич ном раци-
о на ли зму и марк си стич ком рево лу ци о нар ном хили ја зму.

Али, шта је све то са вље? Ова кова ни ца се поја ви ла као 
наслов часо пи са сту де на та Бого слов ског факул те та Уни вер зи-
те та у Бео гра ду, који је почео да изла зи 1932. годи не. У пред го-
во ру за књи гу Јусти на Попо ви ћа, Све то са вље као фило со фи ја 
живо та, један од инспи ра то ра ове иде о ло ги је, епи скоп Нико лај 
Вели ми ро вић, после Дру гог свет ског рата, пише о томе: „Овај 
тер мин „Све то са вље“ поте као је у наше вре ме од мла ђих сту-
де на та бео град ског бого слов ског факул те та, и већ је ушао у 
општу упо тре бу код Срба.“355 Дими три је Нај да но вић је поку-
шај изград ње све то сав ске иде о ло ги је обја шња вао жељом да се 
одго во ри на савре ме не иза зо ве, али је ука зи вао и на исто риј ске 
окол но сти које су овај поду хват оне мо гу ћи ле.356

зду шном при хва та њу нечег (туђег) што није извор но и веро до стој но.“ (П. Пија но вић, 
Срп ски кул тур ни круг, Инстут за за књижевност и уметност, Бео град, 2012, стр. 26). 
354  Савре ме ни мисли лац Бог дан Зла тић, у свом огле ду Миси ја Цркве у вре ме 
апо ста си је, пише о кри зи која је иза зва ла поја ву иде је све то са вља као одго во ра на 
иза зо ве запад ног секу ла ри зма: „У усло ви ма оку па ци је једи но ’срп ско дру штво’ и 
једи на ’инсти ту ци ја дру штве но сти’ била је Црква. Упр кос одсу ства инсти ту ци ја 
дру штве но сти, које су се раз ви ја ле на европ ском запа ду под тала си ма рефор ма ци је и 
уда ри ма кон тра ре фор ма ци је, Срби ма је за одр жа ње исто риј ског кон ти ну и те та била 
довољ на духов на зајед ни ца. Зву чи банал но, али казу је нај ви ше: држав но пита ње 
срп ског наро да јесте демо крат ско пита ње, али је срп ско наци о нал но пита ње запра во 
цркве но пита ње.“ (Б. Зла тић, „Миси ја Цркве у вре ме апо ста си је“, Зби ља, год. XXVI, 
бр. 317–318–319, јану ар, фебру ар, март 2016, стр. 5)
355  Ј. Попо вић, Све то са вље као фило со фи ја живо та, http://www.pri ja telj bo zi ji.
com /upload/docu ment/knji ge/lat/sve to sa vlje-kao -filo zo fi ja-zivo ta-arhi man drit-
dr-justin-popo vic.pdf, при сту пље но 13.12.2015
356  Нај да но вић, у свом тек сту „Све то са вље“, каже: „Десе так годи на пре рата 
ско ван је појам све то са вље. Ско ва ла га је гру па тада мла ђих, врло обда ре них бого-
сло ва, који су били на путу да све стра но обо га те нашу наци о нал ну, бого слов ску и 
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Про фе сор Бого слов ског факул те та СПЦ, руски еми грант 
Тео дор Титов, који је 1934. у часо пи су Све то са вље, напи сао 
про грам ски чла нак на ову тему, забе ле жио је, изме ђу оста лог, 
и сле де ће: „Све чо ве чан ска Сави на иде о ло ги ја није била ника-
ко пан сло вен ски филе ти зам. Све ти Сава је био оду ше вље ни 
пан пра во сла вац. […] Више годи на свог про све ти тељ ског рада 
у Срби ји про вео је у путо ва њи ма за Грч ку, Све ту Земљу, Еги пат 
и Бугар ску. Глав ни је циљ ових путо ва ња био чува ње, сна же ње 
и одр жа ва ње нај бли жих одно са и по могућ но сти чак једин ства 
изме ђу раз ли чи тих поме сних пра во слав них црка ва.“357 По 
Тито ву, све то са вље није етно фи ле ти зам, него само свој ни израз 
све чо ве чан ске сушти не хри шћан ства; због тога је оно очу ва ло 
Србе као хри шћан ски народ, иако је у вре ме роп ства под Тур-
ци ма посто ја ла опа сност њего ве репа га ни за ци је.

Епи скоп Нико лај Вели ми ро вић у свом пре да ва њу „Наци-
о на ли зам Све тог Саве“, исти че да Све ти Сава није ства рао 
наци о нал ну веру – јер је то пага ни зам – него је ство рио наци-
о нал ну ауто ке фал ну Цркву, која је помо гла у очу ва њу срп ске 
само све сти. Тако ђе, он је иста као да је Све ти Сава еван ђел ски 
наци о на ли зам свог наро да гра дио на љуба ви пре ма исти ни и 
прав ди, а не на мржњи пре ма било коме. У Првом свет ском рату, 
док су њихо ви саве зни ци, коло ни јал ни госпо да ри, избе га ва ли 
сва ко дру же ње са сво јим ’обо је ним’ вој ни ци ма из коло ни ја, 
Срби су насто ја ли да им се при бли же, с њима су се сре та ли и 
раз го ва ра ли као са себи јед на ки ма: „Тај неис кљу чи ви и широ ки 
дух поште и љуба ви пре ма свим наро ди ма насле дио је срп ски 

рели ги о зно фи ло соф ску мисао, да окри ле и про ду бе цркве ни живот и да, узне ми ре ни 
општим бес пу ћем пред рат них годи на, про пр те пут до трај них хри шћан ских осно ва 
нашег народ ног бића и суд би не. При зив ових мла ђих уче них бого сло ва заве ја ла је 
мећа ва наста ле свет ске буре у којој су неки од њих поги ну ли или били поу би ја ни, 
неки данас таво ре под кому ни стич ким јар мом у домо ви ни, а неки деле гор ку суд-
би ну избе гли штва са сво јом бра ћом. Коб зби ва ња њих је оме ла да про у че, осве тле и 
про ду бе сушти ну и садр жи ну све то сав ске мисли и дела како су се они ова пло ћи ва ли 
у народ ном духов ном живо ту, а с вре ме на на вре ме, изра жа ва ли и у ства ра ла штву 
народ не инте ли ген ци је која је оста ла вер на души и духу свог наро да.“ (Д. Нај да но-
вић, Исто, стр. 438)
357  Т. Титов, „Све то са вље“, Две ри срп ске, бр. 10, 2001, стр. 25
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народ од свог све ти те ља и одр жао га је на виси ни и у части кроз 
дуге све то сав ске веко ве“.358

За ново тума че ње лика Све тог Саве и његов повра так у 
кул ту ру заин те ре со ва ли су се сви који су, уочи Дру гог свет ског 
рата, ста ли на наци о нал не пози ци је. Годи не 1934, лич но шћу 
Све тог Саве поза ба вио се и Милош Црњан ски. По Црњан ском, 
повест о Све том Сави спа да у кон сти ту тив не пове сти европ-
ских наро да, каква је у Чешкој при ча о Јану Хусу, у Мађар ској 
о кру ни Све тог Сте фа на, еп о Сиду код Шпа на ца, код Фран цу-
за при ча о Јован ки Орле ан ској. Њен темељ је цркве на повест 
о сину који је одбе гао од оца да би пре са здао себе у Хри сту. 
Касни је, народ ову повест обли ку је по сво ме; све штен ство, 
које је у доба Пећ ке патри јар ши је, Црквом заме ни ло држа ву, 
даје га на бар ја ке уста ни ка про тив Тур ске. Срби пре ча ни га 
пре тва ра ју у сен ти мен тал ни лик „про све ти те ља“, школ ског 
типа. У 19. веку, сма тра Црњан ски, он поста је „држа во твор-
ни све тац“: „Све ти син Нема ње, и тако тре ба да га види наше 
доба пре све га, ство ри тељ је наше држа ве сред њо ве ков не и на 
њего вој руци почи ва не само голуб хри шћан ства, него и сна га, 
па и смрт. Ако се некад исти ца ло њего во аскет ство, међу худим 
испо сни ци ма, данас се може под ву ћи уз ту епо ху меди та ци је, 
његов повра так у сјај држа ве, његов инте лект који држа ву сма-
тра нај ви шим изра зом лич ног деј ство ва ња.“359

Пред Дру ги свет ски рат, када су Сло бо дан Јова но вић и Дра-
ги ша Васић осно ва ли Срп ски кул тур ни клуб као израз потре бе 
за оку пља њем Срба у Југо сла ви ји која се посте пе но рас па да ла, 
лик Све тог Саве зау зео је, наро чи то у клуп ском часо пи су Срп
ски глас, опет вид но место, о чему пише Милу тин Сти јо вић: 
„На стра ни ца ма Срп ско га гла са писа ло се о ’бес пу ћу савре ме не 
срп ске књи жев но сти’, која се пове ла за ’псе у до кул ту ром запад-
них наро да’. Про па ги ра ло се вра ћа ње тра ди ци ји и народ ним 
коре ни ма. […] Оно што је срп ском наро ду дало у про шло сти 

358  Н. Вели ми ро вић, „Наци о на ли зам Све тог Саве“, Тај на све то са вља. Непо зна ти 
поглед на лич ност Све тог Саве, Catena mundi, Бео град, 2013, стр.93
359  М. Црњан ски, О наци о на ли зму и срп ском ста но ви шту, Двери српске–Catena 
mundi, Бео град, 2012, стр. 296
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духов ну и морал ну вели чи ну ’која га је учи ни ла вели ким по 
сла ви…по херој ству…по зна њу основ них ства ри’ јесте пра во-
сла вље, исти ца ло се у тек сто ви ма.“360 У овом кон тек сту, може се 
раз у ме ти и поја ва Вуји ће вог засни ва ња иде о ло ги је све то са вља.

Шта је истин ска про све ће ност?
Вла ди мир Вујић је, као што смо на то већ ука зи ва ли, један 

од нај сна жни јих пред став ни ка про тив про све тиљ ске мисли у 
нас изме ђу два свет ска рата.361 Иде о ло ги ја про све ти тељ ства за 
њега је, у сва ком обли ку, пред ста вља ла нај ве ћи иза зов и нај ве ћу 
опа сност за чове чан ство; из тог „змиј ског легла“ про ис те кли су 
и власт тех ни ке у капи та ли зму и суро ви, ате и стич ки колек ти-
ви зам у кому ни зму. Али, пошто су пло до ви про све ти тељ ства у 
наше доба поста ли доми нант ни, онда се мора тра жи ти алтер на-
ти ва, начин да се чове штво обно ви истин ским про све ћи ва њем. 
Пре но што се окре нуо Све том Сави као пара диг ми оно га што 
је сма трао истин ским про све ти тељ ством, Вла ди мир Вујић је 
путе ве аутен тич ног про све ћи ва ња нашао у нај ши рој тра ди ци ји 
пра во слав не духов но сти.

У огле ду „Мисли о про све ће но сти“, посве ће ном успо ме ни 
на Све те Кири ла и Мето ди ја, Вујић исти че да никад као данас 
није било тако мно го речи о про све ћи ва њу чове ка, али да, 
што је израз тра ге ди је модер не кул ту ре, никад није било мање 
истин ски про све ће них. Шко ле су на све стра не, а у Евро пи три-
јум фу је ани ма ли зам нај го ре врсте. Глав на заблу да је поку шај да 
се зна ње упо тре би као моћ, уме сто да оно буде основ на врли на 
која се сти че ради слу же ња Богу; када је зна ње моћ, вели Вујић, 

360  М. Сти јо вић, Срп ски глас, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Срем-
ски Кар лов ци, 2004, стр. 45
361  Микел Торуп даје дефи ни ци ју кон тра про све ти тељ ске мисли:„Кон тра про све-
ти тељ ство се дефи ни ше као систем мишље ња оних који основ ни узрок зала њихо вог 
доба виде у про све ти тељ ству. Та зла се виде као после ди ца која нужно сле ди из про-
све ти тељ ског начи на мишље ња, а наро чи то из навод ног ате и зма. Кон тра про све ти-
тељ ство се сто га ста вља у сна жну и отво ре ну опо зи ци ју пре ма вред но сти ма за које се 
твр ди да су про све ти тељ ске, а после 1789. схва та ју Фран цу ску рево лу ци ју и насил ни 
режим као директ ну и нужну после ди цу про све ти тељ ства.“ (М. Торуп, Исто, стр. 25).
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„људи су моји про тив ни ци које тре ба савла да ти, при ро да је 
онај меха нич ки склоп којим тре ба да вла дам и којим тре ба да 
се кори стим.“362 Про све ћи ва ње је сти ца ње зна ња; али, каквог 
зна ња, пита се Вујић – да ли зна ња као врли не ради слу жбе Богу 
или зна ња као сред ства за госпо да ре ње? Дивља ње зна ња изјед-
на че ног са моћи води, по Вуји ћу, у луди ло и уни ште ње, јер се 
све пре тва ра у крва ву соци јал дар ви ни стич ку бор бу: „Хри стос 
је том кру гу неу год ни лик; љубав је ’сен ти мен тал ност’; вуч ја 
бор ба људи работ ни ка и шифа ра бива убла жа ва на ’соци јал-
ним орга ни за ци ја ма’ које као ’хума ни иде ал’ врше убла жа ва ње 
нево ље овде онде.“363

По Вуји ћу, то зна чи да тобо жње зна ње евро а ме рич ке циви-
ли за ци је није ништа дру го до незна ње, непо зна ва ње истин ских 
узро ка и усло ва чове ко вог посто ја ња. Вујић сма тра да је дошло 
вре ме за „обрат вред но сти“: „Бла го ће бити ’незна ли ца ма’; а 
оне који ’зна ју’ про гу та ће њихо во зна ње у обли ку њихо вих 
маши на. Хри стос пред маши ном може се зами сли ти само са 
бичем у руци. Са крстом и мачем. Јер из хра ма про све ћи ва ња 
ваља ће исте ри ва ти тргов це...“364

Нај бо љи духо ви Евро пе већ виде рађа ње новог про све ти-
тељ ства, оног под зна ком Досто јев ског, уте ме ље ног на Хри сту; 
упра во оно ће из хра ма про све ће но сти исте ра ти све тргов це, 
твр ди Вујић.

„Све то сав стве ност и доси те јев шти на“ или повра так 
аутен тич ном лику Све тог Саве

Годи не 1934, у дру гом бро ју часо пи са Све то са вље, Вла ди мир 
Вујић је обја вио један од нај у ти цај ни јих пред рат них тек сто ва о 
лич но сти и делу првог срп ског архи е пи ско па, „Повратак Сави 
светитељу“. Ути цај ност овог огле да може се пра ти ти пре ко иде је 
које су из њега пре у зе те у тек сто ви ма Јова на Рапа ји ћа, Милу ти на 
Девр ње и Амфи ло хи ја Радо ви ћа, о срп ској кул ту ри као пери о ду 

362  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр. 208
363  Исто, стр. 209
364  Исто
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изме ђу два бек ства – Раст ка Нема њи ћа у мана стир и Доси те ја 
Обра до ви ћа из мана сти ра. Очи то, Вуји ћев оглед, настао на осно ву 
њего ве бесе де одр жа не у реал ци у Бео гра ду, био је про грам ски, и 
имао је за циљ да пону ди дру га чи ји поглед на Све тог Саву, који 
је, у то вре ме наро чи то, био дожи вља ван све више као лич ност 
школ ског учи те ља и држав ни ка, а све мање као лич ност под ви-
жни ка и све тог. Текст је био квин те сен ци ја њего вих дота да шњих 
раз ми шља ња на  тему псе у до мор фо за лика Све тог Саве.

Вујић под се ћа чита о це да се, пре око седам веко ва, Све ти 
Сава спре мао на послед ње путо ва ње у Пале сти ну, после кога ће 
се у Срби ју вра ти ти сво јим мошти ма, јер ће у Бугар ској пре ми-
ну ти. То је било, ако се рачу на његов бег из Раса на Атос, њего во 
четвр то напу шта ње отаџ би не зарад, како Вујић каже, сти ца ња 
веч но сти. Тако се затво рио круг живо та вође ног жеђју за веч-
ним и непро ла зним.

По Вуји ћу, живот Савин сваг да је био раза пет изме ђу два 
цар ства – овда шњег и тамо шњег, про ла зног и веч ног. Њего во 
мона хо ва ње и насто ја ње да на чвр сте теме ље поста ви земаљ ску 
отаџ би ну сме њу ју се. Вујић сма тра да је Сави на пра ва отаџ би на 
била свет непро ла зних вред но сти, а једи на искре на жеља моли-
тве но тихо ва ње. Па ипак, како каже Вујић, мора ло се вра ћа ти 
и на „то земљи ште, род но, несрећ но, у поро ђај ним боло ви ма, у 
при пре ма ма за буду ћу исто ри ју“.365 Дра ма Сави ног живо та сва је 
у тим бек стви ма и вра ћа њи ма: „Веч но јед но пита ње рас тр за ва-
ња и раза пи ња ња изме ђу два цар ства. Два цар ства која је народ 
поста вио, у сво ме песни штву, и пред несрећ ног Лаза ра. Два 
цар ства изме ђу којих је и први архи е пи скоп наш био раза пи њан 
стал но, беже ћи и вра ћа ју ћи се, при бли жу ју ћи се и уда ља ва ју ћи 
се, боре ћи се непре кид но. ’Чрн ство ва ње’ њего во и орга ни зо ва ње 
њего во ’мира сего’ наиз мен це запре ма ју његов живот. Духом, он 
је био стал ни гост трпе зе духов не и духом био је увек уз оне који 
се у муча њу моле и све то дело тво ре сво јим живо ва њем. Када је 
пола зио на пут пре седам сто ле ћа, хтео је још јед ном бити ’само-
ви дац све тих дела’. Умо ран од ово свет ског још јед ном је хтео ’са 

365  Исто, стр. 192
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оне стра не’, још јед ном да осе ти све до чан ства о пра вом живо ту 
под ви жнич ком. Домо ви на јe њего ва, пра ва, духов на, била тамо, 
у оном куту земље где се све тост прак ти ку је, са сва ким чове ком 
који Јеван ђе ље пре тва ра у ствар ни живот. Овде, ’са ове стра не’ 
коли ко и коли ко труд не рабо те у мно го ме те жном живо ту ’пле-
ме на Симе о но вог’, још у осно ви нехри шћан ског.“366

Под се ћа ју ћи на Тео до си је ву реч о мла да лач ком опре де ље њу 
Сави ном за „десни пут“, Вујић исти че да је срп ски архи е пи скоп 
целог века ишао њиме, изнад обма на ово га све та, оста ју ћи монах и 
док се бавио зем ним посло ви ма. Леви пут, пут ово га све та, иза брао 
је Доси теј Обра до вић. Зато су Сави но и Доси те је во бек ство, каже 
Вујић, два вели ка сим бо ла наше кул ту ре, сим бо ли пута десног и 
пута левог. Леви пут зна чи тра же ње све тло сти од чове ка и чула, 
а пут десни зна чи тра же ње све тло сти од Бога на путу смер но сти 
и осе ћа ња сво јих недо ста та ка. Бек ство Раст ко во у мана стир је 
опре де ље ње за хри сто ли кост и обил ну вишњу све тлост; Доси-
те је во бек ство из мана сти ра је опре де ље ње за раци о на ли стич ки 
хума ни зам и жижак људ ског разу ма: „Про све ти те љи ма зову Саву 
и Доси те ја: но први је про све ти тељ кроз све тост живље ња, дру ги 
кроз сти ца ње раци о нал них зна ња, – први је осни вач хри шћан ске 
наше пра во слав не кул ту ре, дру ги је почет ни лик ’осло бо ди лач ког’ 
про све ће ња; први је уда рио теме ље народ ној кул ту ри, дру ги је 
сим бол пре ло ма са њом и зачет ник лажне циви ли зо ва не навла ке 
духов не која се поче ла уте ме ље њем ’гра ждан ства’ нашег, а која 
се завр ша ва данас њего вим рас па да њем.“367

Осно ва првог про све ти тељ ства, Сави ног, је све тост; осно ва 
дру гог, Доси те је вог, је одба ци ва ње духов не дисци пли не и узда ње 
у себе и сво је моћи. Док Раст ко поста је Сава, и оста је то што је 
постао, Доси теј се поно во окре ће Дими три ју. Доси те јев дола зак 
у Срби ју, сма тра Вујић, није исто што и Сави ни повра ци; јер, 
док је Доси теј опчи њен и забље снут спо ља шњим сја јем запад не 
циви ли за ци је, коју жели да нака ле ми свом наро ду, Сава за циљ 
има спа се ње душа свог наро да, а вра ћа се увек се сећа ју ћи сво је 

366  Исто
367  Исто, стр. 193
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истин ске отаџ би не, Све те Горе, носе ћи им све тлост која није од 
ово га све та.

Зна ју ћи да је тако, каже Вујић, нема мо потре бе да веру је мо 
савре ме ним, раци о на ли стич ким пре ту ма чи ва њи ма лич но сти и 
дела Сави ног. Они који не зна ју тај ну све то сти, који, по Вуји ћу, 
поку ша ва ју да Саву уву ку у мра ви њак и област зоо ло ги је, у ства ри 
се сти де пра вог лика њего вог. За њих је он и вла сто љу бац који, 
не задо бив ши све тов ну, стре ми цркве ној вла сти, и дипло ма та и 
вешт поли ти чар – јед ном реч ју, све је, само није све ти. За такве 
тума че све тост је фено мен пси хо па то ло ги је, сма тра Вујић. Пошто 
раци о на ли сти мисле да Еван ђе ље није исти на, онда и Сави но 
еван ђељ ско стре мље ње ка веч но сти не може бити исти на. Вујић, 
са сво је стра не, сма тра да је њего ву ори јен та ци ју нај бо ље опи сао 
Тео до си је, када је ука зи вао на Сави ну тугу при ли ком напу шта-
ња Све те Горе пошто је, вођен посло ви ма отаџ би не, узди сао са 
моли тве ним тихо ва њем од кога се одва ја. Кареј ска испо сни ца, 
као место под ви га, жижа је Сави ног живо та. То се увек и сваг да 
пре ви ђа, чему је раз лог нео до си те јев ско схва та ње све та, за које 
је зна ње увек и сваг да раци о нал но.

Поред „доси те јев ског“, Вујић сма тра да посто ји и „њего-
шев ско“ пои ма ње дела Нема њи ног сина, који га пои сто ве ћу је 
са „рево лу ци о нар ним наци о на ли змом“ 19. века. Уме сто про све-
ти тељ ске књи ге, њему у десни цу ста вља ју осло бо ди лач ки мач. 
И јед но и дру го схва та ње нас уда ља ва ју од  истин ског зна че ња 
Сави ног у нашој исто ри ји и кул ту ри, ста вља ју ћи га у Про кру сто ву 
посте љу огра ни че них схва та ња савре ме ни ка. Он, каже Вујић, за 
савре ме не тума че може бити или наци о нал ни борац или педа гог 
по обра сцу дана шњег школ ства – само не све тац. За наслед ни ке 
Доси те ја Обра до ви ћа, пра во сла вље је про све ти тељ ство, а за след-
бе ни ке визи је твор ца Гор ског вијен ца оно је срп ство. Истин ско 
пра во сла вље је, међу тим, како Вујић твр ди, пут Хри ста и све тих 
ота ца, али, сме ште но изме ђу два псе у до мор фич ка схва та ња, оно 
оста је несхва ће но и без могућ но сти да се изгра ђу је.

Сава није био ни окло пље ни витез, нити здра во ра зум ски 
учи тељ, него, како каже Вујић, онај који је дошао из аутен тич ног 
све та Божан ске све тло сти. Њего ва уло га је била да вером огра ди 
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свој народ, који је био у пре ви ра њу, угро жен од латин ства и 
богу мил ства, изло жен туђим апе ти ти ма и лажним тума че њи ма 
сми сла соп стве не исто ри је. Вујић ова ко опи су је Сави не задат ке: 
„Бори ти се про тив ’људ ских незна ња’ и утвр ђи ва ти веру пра ву. 
Дићи висо ко чисти тип мона штва, пра ве вој ске Хри сто ве, ’капи-
шта’ и идо ле пору ши ти и цркве Хри сто ве поста ви ти; у нава ли 
са Запа да утвр ди ти пра ву веру, у неси гур но сти ма са Исто ка 
оси гу ра ти само стал ност цркве и неза ви сност њену да кроз њу, 
само стал ну и неза ви сну, исти ни ти дух вере веје и про све тља ва 
исти ном о цар ству небе ском; у паган ској меша ви ни и јере си ма 
огре злу земљу ста ви ти на чвр сто тле да ’Бога позна и пре ла сти 
идол ских се изба ви’, исти ни тим крште њем и уче њем о пра вом 
пока ја њу. […] Води ља рада је упо до бља ва ње Хри сту, раз но ше ње 
пла ме на, утвр ђи ва ње на све ту овом порет ка духов ног ради све-
та оно га. Раз но ше ње пла ме на, сил но и неу мор но, вође но Савом 
Све то гор цем, који је Срби ма ’ство рио пут про стран и велик ка 
Све тој гори’; Савом коме је Све та гора била пра ва домо ви на. 
Раз но ше ње пла ме на, моћ ног и вели ког: нису ли пре ма њему 
сит не све зри ка ве све тиљ чи це раци о на ли ста који тим сла бим и 
лелу ја вим напра ва ма људ ских руку хоће да ’осве тле’ онај пла мен 
вере пра ве? […] Сва ки дола зак његов вођен је том миси јом духа 
вере; сва ки одла зак његов повра так је пра вој отаџ би ни, Оцу једи-
ном и миру и све тло сти. У Све ту гору, сво јој дра гој Кареј ској; 
у све те земље, тлу Њего вом, тлу под ви жни ка пра вих, изво ру за 
напа ја ње, источ ни ку сна ге и рев но ва ња, јер се ваља ло вра ћа ти 
ради душа сапле ме ни ка њего вих.“368

Због све га тога, Сави на визи ја веч ног све та, коме није био 
познат ни раци о на ли зам, ни наци о на ли зам, нема везе са Доси те-
је вим деи змом. Она није и не може бити Њего шев полу па ган ски 
херо и зам, који Вујић нази ва „ком пли ко ва ном визи јом све то ва 
које је уже гао Неи мар веч ни, а у коју се доспе ва после испу ње-
ног кодек са пле мен ског херо и зма, крвљу и боје ви ма, гла ва ма 
посе че ним, бор ба ма у који ма у крв тону вере које буду сла би је и 
горе, а не пото ну оне које су боље“.369 Њего шев ска веч ност није 
368  Исто, стр. 197
369  Исто, стр. 198
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Сави но Цар ство Небе ско, него свет веч ног сећа ња захвал них 
пото ма ка, свет ума и маште, „весе ло цар ство пое зи је“. Савин 
аске ти зам није херој ски, него духов ни: то су сузе, моли тва и 
пост, а не рат нич ко клик та ње.

Вујић сма тра да је визи ја њего шев ског пра во сла вља у оштром 
суко бу са пра во сла вљем све то сав ским, јер, у тој епи ци, „нај сла ђе 
душев но пиће је јуна штво; довек живи ко поги не хра бро и оста-
не веч не помр чи не веч на зубља; тре ба слу жи ти части и име ну, 
уда ра ти за крст, за образ јунач ки; олтар пра ви је на крва вом 
каме ну; кука ви це се распу у прах и нема их, душе умр лих јуна ка 
весе ле се, витла ју ћи небом, као чете гер ман ске у Вал ха ли, сво јој 
сла ви и поме ну на земљи. Та срж јед ног гле ди шта на свет није 
цар ство небе ско које ће чисти срцем и крот ки виде ти, нити је 
то визи ја Саве ’по подо би ју ангел ско ме живе ти’. То Њего шем 
(држа во твор ним и про све ће ним јед ном врстом поет ског деи зма) 
уоб ли че но херој ско наци о нал но рево лу ци о нар ство, то спе ци-
фич но динар ско пра во сла вље, то ’удри и убиј у име Хри ста за 
крст часни и сло бо ду злат ну’, то пои сто ве ћи ва ње цркве и наци-
о нал не држа ве, ушло је у живот Савом осно ва не цркве касни је, 
у фатал ном порет ку ства ри у нашој исто ри ји. Са њим је и Сава 
изгу био лик свој аске те и при мио лик рат ни ка.“370

Вујић сма тра да спа ја ње раци о на ли стич ког деи зма са при-
ми тив ним херој ским осе ћа њем све та наших пле мен ских људи 
може има ти нихи ли стич ке после ди це по саму срж хри шћан ске 
вере. Пре о бра жај извор ног све то сав ског духа се збио у доба 
Пећ ке патри ја ши је под Тур ци ма, када је она поста ла сво је вр сна 
дефи ни ци ја оби ма срп ских наци о нал них аспи ра ци ја, да би се, 
у доба осло ба ђа ња Срба у 19. веку, ова ко схва ће на вера спо ји ла 
с кар бо нар ским либе ра ли змом, антро по цен трич ним и ате и-
стич ким. Њего ше во рели ги о зно осе ћа ње је више есте ти ка епске 
пре оп шир но сти, у коме има окулт не фило со фи је и езо те риј ског 
пан те и зма, о чему је, у свом огле ду „Један поглед на Њего ше во 
мисли ла штво“ писа ла Ксе ни ја Ата на си је вић. Кроз њего шев ску 
при зму херој ске нар ци со ид но сти наспрам кро то сти, Све ти Сава 

370  Исто, стр. 198–199
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је постао наци о нал ни борац са мачем, вођа и држав ник, уби ца 
Стре за.371

Доси те јев ско („панон ско“) и њего шев ско („динар ско“) пра-
во сла вље нису само застра ње ње са пута Све тог Саве, него и губи-
так осе ћа ња за извор но пра во слав но пре да ње. Зато данас Црква 
мора да се осло бо ди и про све ти тељ ства и уског наци о на ли зма, 
вра ћа ју ћи се извор ним вред но сти ма све то сав ског иси ха зма.

Доси те јев ско чита ње Све тог Саве пре тво ри ло га је у „чове-
ка добре воље“, попут Ари сти да Бри ја на или Тома ша Маса ри ка. 
На сли ка ма га, све чешће, пред ста вља ју са отво ре ном књи гом 
у којој пише, банал ним речи ма Зма је вим, „Зна ње је све тлост, 
зна ње је моћ“.

По Вуји ћу, из хри шћан ске пер спек ти ве „људи добре воље“ 
су људи који су „у вољи Бож јој“, у скла ду са песмом анђе ла у 
Витле је му на Божић (Лк. 2,14). Сави на добро та поти че из њего вог 
пре би ва ња у вољи Бож јој. Без тво ре ња воље Бож је, нема трај них 
успе ха, сма тра Вујић. Одстра њи ва ње Бога из исто ри је је ради-
кал ни антро по цен три зам, и узда ње у соп стве ни сићу шни разум. 
Само про гла ше ни „људи добре воље“ насто је да, соп стве ним 
сила ма, изгра де мир на земљи и уни вер зал но људ ско цар ство, 
али им се поду хва ти, стал но, руше у прах и пепео. Јер, по Вуји-
ћу, без небе ског Очин ства на земљи брат ства нема и не може 
га бити. Као што је вера без добрих дела мртва, тако су и мртва 
дела без вере. У том сми слу, и сасвим у скла ду с про тив про све-
ти тељ ском тра ди ци јом, чита ва исто ри ја је, по Вуји ћу, исто ри ја 
бого од ступ ни штва и пре се ца ње везе са Вишњим.

Тако је са схва та њем зна ња као све тло сти и зна ња као моћи: 
Све ти Сава би се с њим сло жио под усло вом да је то зна ње божан-
ско про све тље ње, а не пла ми чак људ ског разу ма који стре ми да 
под вла сти бли жње (све то о тач ка је изре ка: „Није зна ње све тлост, 

371  Вуји ће ва кри ти ка Њего ше ве рели ги о зно сти засно ва на је, као што види мо, на 
закључ ци ма Ксе ни је Ата на си је вић, која је у већ поме ну том огле ду „Један поглед на 
Њего ше во мисли ла штво“ (К. Ата на си је вић, Срп ски мисли о ци, стр. 17–26) иста кла 
да се Њего ше ва мисти ка теме љи на езо те риј ско-гно стич ким док три на ма, а не на 
пра во слав ном хри шћан ству, што је Вуји ћа, као „рев ни те ља орто док си је“ сва ка ко 
наве ло да буде оштар пре ма духов но сти вла ди ке Рада.
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него је све тлост зна ње“). Доси те јев ско пове ре ње у зна ње ово-
га све та је само свест кла се која се рађа и почи ње да побе ђу је, 
„панон ско, гра ђан ско раз ме та ње и при кри ве ни апе ти ти ста ле жа 
који позна је и осе ћа себе јачим – то је лажни сми сао табли ца о 
зна њу као све тло сти и као моћи“.372

Сави но про све ти тељ ство је, по Вуји ћу почи ва ло на њего вом 
све ти тељ ству. Док народ то схва та, инте ли ген ци ја ову духов ну 
исти ну раз у ме само дели мич но, па је зада так Цркве да спо ји оно 
што је раз дво је но. Јер, про шло је доба спа ја ња крста и оруж ја, као 
и раци о на ли зма. Повра так Сави Све ти те љу је повра так битиј ној 
све тло сти веч но сти.

Свој оглед Вујић завр ша ва моли тве ним обра ћа њем Тео до-
си ја Сави и Симе о ну.

О Све том Сави као педа го гу
После свог про грам ског тек ста, „Повра так Сави Све ти те љу“, 

Вла ди мир Вујић у часо пи су Учи тељ обја вљу је кра ћи оглед „Педа-
го ги ја Све тог Саве“, у коме ће се бави ти само педа го шким радом 
првог срп ског архи е пи ско па (по Вуји ћу, „ако се израз ’педа го ги ја’ 
узме у сми слу, нај ши рем, вас пи та ва ња и обра зо ва ња, а не као 
тех нич ки модер ни израз за јед ну науч ну дисци пли ну“).373 Вујић 
сма тра да сва ка педа го ги ја почи ва на изве сним „мета фи зич ким“ 
прет по став ка ма. Педа го гов поглед на свет има пре суд ног упли ва 
на њего ву про свет ну прак су јер, како он каже, „обра зо ва ти – то 
зна чи дава ти образ, облик, лик чове чи ји; и увек је ту пита ње: ’а 
по коме подо би ју?’“374

Вујић сма тра да се Све ти Сава не може узи ма ти као педа-
го шки сим бол лаи ци зи ра не шко ле, чија је мета фи зич ка осно ва 
пре ту ма че на у доси те јев ском кљу чу. То што се сли ка Сави на 
нахо ди у учи о ни ца ма плод је неспо ра зу ма: „Јер вели ки лико ви 
често има ју суд би ну да, кроз вре ме на и вре ме на, при ма ју на се 
као неке насла ге иде ја, мишље ња, веро ва ња и поје ди них епо ха, и 

372  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр. 202
373  В. Вујић, „Педа го ги ја Све тог Саве“, Тај на све то са вља, стр. 199
374  Исто, стр. 200
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да, кроз касни је епо хе и иде о ло ги је сагле да ва не, као нови сим бол, 
мења ју свој пра-лик, да се у њих као у сим бо лич ки лик ули ва ју 
дру ге садр жи не које више за тај духов ни сасуд нису“.375 Зато се 
данас, сма тра Вујић, и поста вља пита ње о томе ко је заи ста Све ти 
Сава: књи га или мач, реч Бога или пуке људ ске поли ти ке и шко ле 
дана шњег типа. Зато је потреб но извр ши ти чишће ње пото њих 
кул тур но-иде о ло шких насла га да би се дошло до аутен тич не 
ико нич но сти Све тог Саве.

Вујић поно во вари ра сво ју тему, о два бек ства (Раст ко вом 
у мана стир и Доси те је вом из мана сти ра) као о међа ши ма наше 
духов не исто ри је. Сава и Доси теј су непо мир љи ви по сво јим 
сим бо лич ким потен ци ја ли ма, по све тло сти про јек то ва ној из 
Цар ства небе ског и све тло сти зем ној. Јер, пита се Вујић, „како би 
Сава чија је врхов на мисао била ’по подо би ју ангел ском живе ти’, 
могао бити вели ки сим бол раци о на ли стич ке модер не школ ске 
про све те у којој је човек исти снуо Бога, кри ти ка разу ма пре да-
ње, охо лост све тост?“376

По духов ној сна зи пока за ној на Бал ка ну, Вујић Сави на бек-
ства у мона шку само ћу и поврат ке у свет ради дела ња поре ди са 
оним за шта су били кадри апо стол Павле и Кли мент Охрид ски. 
Такав какав је био, Сава је дело вао на људе не толи ко вла шћу, 
коли ко моли тве ним при ме ром.

Из њего ве хри шћан ске, аскет ске мета фи зи ке про из и ла зи ла 
је и њего ва „педа го ги ја“. Циљ хри шћан ског вас пи та ња је све-
тост, упо до бља ва ње недо се жном лику Хри ста, „нај нор мал ни јег 
чове ка“. Вујић сма тра да само такав, очи шћен од нано са туђих 
иде о ло ги ја, лик Све тог Саве може поста ти заме так обно вље не 
педа го ги је и народ не кул ту ре.

У све то сав ској годи ни
Када је 1935. про сла вља на седам сто го ди шњи ца упо ко је ња 

Све тог Саве (Срп ска пра во слав на црква је ту годи ну про гла-
си ла све то сав ском), Вла ди мир Вујић је у Прав ди обја вио текст 
375  Исто
376  Исто, стр. 202
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„Књи жев ност и про блем Све тог Саве“, пово дом анто ло ги је Уро-
ша Џони ћа, Све ти Сава у народ ним и умет нич ким песма ма, у 
изда њу „Дру штва Све тог Саве“, и књи ге Ста но ја Ста но је ви ћа о 
Све том Сави.

Вујић каже да се живи у вре ме ну збу ње но сти и помет ње, и 
да је тешко рећи да ли би се Све ти Сава радо вао због тога што 
га уџбе ни ци нази ва ју првим срп ским књи жев ни ком. Међу тим, 
његов лик је вео ма захва лан за књи жев ну обра ду, па је, по Вуји ћу, 
Џони ћев поду хват пра во вре мен; једи на му је мана што је у сво ју 
читан ку ста вљао, поред вред них сти хо ва, „умет нич ке“ тво ре ви не 
горе од минор них. Вуји ћа наро чи то зани ма исто ри ја хим не која 
се пева Све том Сави: „Зани мљи ва је чуве на ’Све то сав ска хим на’ 
са сви ма сво јим нађе ним вари а ци ја ма. Ништа није поуч ни је од 
тих вари а ци ја […] које почи њу са хим ном пасти ру и све цу Сави, 
који ’тре ба да покри јет голу ждра ви гла ви’ па све до послед њег 
лика Саве који је ’цркве и шко ла гла ве’ и у којој се тра жи ’Пој те 
му, Југ-сло ве ни, песму и утрој те!’. За тако зва ни дух вре ме на ово 
је више него поу чи тел но!“377

Што се тиче књи ге Ста но ја Ста но је ви ћа, Вујић исти че да 
је лик Све тог Саве зани мљив не само за књи жев ност, него и за 
исто ри ју. Њего ва лич ност и дело су одли чан повод за пра вље ње 
исто риј ско-пси хо ло шког пор тре та. Нажа лост, иако је Ста но је-
вић напи сао стил ски довр ше ну и писме ну књи гу, у њој није дат 
аутен тич ни, пра во слав ни Све ти Сава; дошло се чак и до банал-
но сти да се твр ди да је он био „побо жан“, а није био „биго тан“.

Све ти Сава и савре ме ност
У часо пи су Пре глед Цркве Епар хи је жич ке, Вујић је почет ком 

1939. годи не обја вио текст „Три вели ке лек ци је Све тог Саве“, ука-
зу ју ћи на оно што је, по њего вом мишље њу, код првог срп ског 
архи е пи ско па акту ел но и данас.

Прво и основ но је себе пре по ро ди ти и пре о бра зи ти духов-
ним живо том, па тек се онда окре ну ти дру ги ма, сма тра Вујић. Где 

377  В. Вујић, „Књи жев ност и про блем Све тог Саве“, Прав да, 26. јану ар 1935, стр. 8
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год је био, Сава је имао испо сни цу у коју је могао да се пову че, 
да би упра жња вао „духов ну хиги је ну“.

Вре ме у коме је живео било је хао тич но: Запад је био у насту-
па њу, латин ска власт је била успо ста вље на у Цари гра ду и на 
Све тој Гори, духов но ста ње Срба било је тра гич но. Да би поста-
вио темељ за опста нак свог наро да, Сава је, савла дав ши само га 
себе, поли тич кој неза ви сно сти морао дати духов ну вер ти ка лу, а 
то је зна чи ло само стал ну Цркву, неза ви сну од, како каже Вујић, 
Запа да у офан зи ви и Исто ка у ста њу расла бље но сти. И Црква је 
чува ла народ онда кад није било држа ве. Оно што, поло ви ном 
20. века, поку ша ва ју Немач ка и Енгле ска, са ства ра њем „наци-
о нал ног хри шћан ства“, Сава је дао Срби ма још у 13. веку (ову 
иде ју пре у зео је Вујић од вла ди ке Нико ла ја Вели ми ро ви ћа, из 
њего вог огле да „Наци о на ли зам Све тог Саве“). То је, по Вуји ћу, 
дру га лек ци ја која се од вели ког Нема њи ћа може нау чи ти. Поред 
лич не, потреб на је и наци о нал на духов на само стал ност.

Тре ћа лек ци ја је „при пи то мља ва ње“ свог наро да, уно ше ње 
хри шћан ске филан тро пи је у наци о нал ни живот. Без тога, лич на 
и народ на само стал ност поста ју осно ва за шови ни зам и бор бу 
за моћ.

Све ти Сава и Југо сла ви ја уочи рата
У Вре ме ну, по Савин да ну 1940, док је у Евро пи већ беснео 

Дру ги свет ски рат, Вла ди мир Вујић је обја вио текст „Дело Све-
тог Саве“, који је тре ба ло да делу је као сво је вр сно охра бре ње 
Срби ма у Југо сла ви ји, чији је међу на род ни поло жај поста јао све 
неза вид ни ји. Вујић под се ћа чита о це да је поло жај Срба у 13. веку 
био оча јан. Били су око ље ни са свих стра на – римо ка то ли ци зам 
у нале ту, Исток у расу лу, латин ске бан де пљач ка ју Све ту Гору, 
Цари град ска патри јар ши ја избе гла у Нике ју. Срби у то доба не 
могу да се осло не на Исток, док на Запа ду нема мило сти. Запад 
се агре сив но шири под изго во ром циви ли зо ва ња инфе ри ор них; 
у брди ма срп ских зема ља цару је богу мил ска јерес; грч ко мона-
штво се све више изро ђа ва… Сто ји само Хилан дар. Вујић ова ко 
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опи су је задат ке који су ста ја ли пред Срби ма: „Оте ти се испод 
расла бље ног Исто ка, оду пре ти се сило ви том Запа ду, утвр ди ти 
веру пра ву у земљи, доби ти сво је епи ско пе и сво ју мона шку 
вој ску, ста ви ти на ноге соп стве ну про све ће ност соп стве ним 
сред стви ма, изван љуба зних пону да са стра не, јед ном речи 
поста ви ти соп стве но кул ти ви са ње на само стал ну осно ву.“378 
Такве, гигант ске задат ке могао је да реша ва само неко ко је имао 
гени ја лан увид у ста ње Срба на Бал ка ну, огром ну веру у Бога, 
орга ни за тор ско-миси о нар ске спо соб но сти и љубав пре ма свом 
наро ду, која се изра жа ва ла у спрем но сти на жртву. Тај неко је 
умео да одо ли и нега тив ним при зо ри ма мона шког живо та, за 
раз ли ку од Доси те ја Обра до ви ћа, који се сво је вре ме но спо та као 
и пао пред сабла зни ма. Овај херој ски посао поди за ња Срба и 
њихо вог трај ног уво ђе ња у исто ри ју оба вио је, по Вуји ћу, упра-
во Све ти Сава, чијем се аутен тич ном лику сваг да тре ба вра ћа ти 
као надах ни те љу.379

Све ти Сава под оку па ци јом
Као један од присталица Неди ће ве кола бо ра ци је, Вла ди мир 

Вујић је при хва тио иде о ло ги ју „Нове Срби је“, која је нека ко 

378  В. Вујић, „Дело Све тог Саве“, Вре ме, 28. јану ар 1940, стр. 13
379  У истом бро ју Вре ме на, Вујић је обја вио текст „О мења њу лика Св. Саве“, у 
коме се опет поза ба вио сво јом оми ље ном темом – псе у до мор фи за ци јом лика и дела 
првог срп ског архи е пи ско па. У тек сту, Вујић исти че да је Све том Сави на раз ли чи те 
начи не при сту па но у разним епо ха ма. У првој фази, када су Срп ска црква, држа ва 
и народ били јед но, Све ти Сава је био општи узор и руко во дио наче ло; у доба Пећ-
ке патри јар ши је, њего ва лич ност се ожи во тво ра ва као сво је вр сни стег „духов не 
држав но сти“ и духов ног једин ства Срба, при чему спа љи ва ње њего вих мошти ју буди 
духов ни отпор; после тога, у 18. веку, међу „пре ча ни ма“, Сава поста је „барок ни“ лик, 
школ ски заштит ник и про све ти тељ на начин на који је то схва та ла либе рал на бур жо-
а зи ја. Док је с оне стра не Саве и Дуна ва он хума ни стич ки про све ти тељ-покро ви тељ 
лаи ци стич ке шко ле, он је у кра је ви ма који се боре за сло бо ду од Тура ка и школ ски 
патрон и наци о нал ни борац. Што се дана шњи це тиче, Вујић вели да је Сава за поје-
дин це „лик толе ран ци је и сло бод не мисли, носи деви зу: брат је мио које вере био, 
при чему се забо ра ви ло да ова посло ви ца има, данас ника да нена гла ше ни, дру ги 
део, допу ну, која гла си: ’ако брат ски чини и посту па!’“ (В. Вујић, О мења њу лика Св. 
Саве, Вре ме, 28. јану ар 1940, стр. 13)
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тре ба ло да се укло пи у немач ки Нови поре дак. И ту се није 
могло без Све тог Саве. У сво јој књи зи Срп ска кул ту ра под 
оку па ци јом, Бојан Ђор ђе вић исти че: „Тре ба иста ћи да Нем ци 
нису има ли ништа про тив инси сти ра ња на све то са вљу, већ 
су дозво ља ва ли про сла ве и при ред бе на тај дан, а све у духу 
наци о на ли зма као вла да ју ће иде о ло ги је ново га порет ка. Но, 
без обзи ра на све поли тич ке и иде о ло шке импли ка ци је, мора 
се иста ћи да је него ва ње и очу ва ње све то сав ске тра ди ци је у 
крај њој лини ји сна жи ло дух срп ског наро да и њего ве омла-
ди не и омо гу ћи ло очу ва ње основ них духов них вред но сти.“380

Исти ца ло се да је осно ва све то са вља једин ство Цркве, 
држа ве и наро да, а мини стар про све те Вели бор Јонић је писао 
о Све том Сави као твор цу срп ског наци о на ли зма. Годи не 
1942, Вујић је, поред Јони ћа, гово рио на про сла ви Савин да на 
на Колар че вом народ ном уни вер зи те ту, у при су ству Мила на 
Неди ћа и немач ког пред став ни ка Харал да Тур не ра.

Годи не 1943, Вла ди мир Вујић је одр жао пре да ва ње о Све том 
Сави у Заво ду за при нуд но пре ва спи та ва ње омла ди не у Сме-
де рев ској Палан ци, исти чу ћи да је Све ти Сава веч ни некру ни-
са ни вођа срп ског наро да, који је поста вио трај не ори јен ти ре 
њего вог исто риј ског посто ја ња. Он је био први све сни срп ски 
наци о на ли ста, а, због сво је тежње ка дру штве ној прав ди, и 
сво је вр сни „про то со ци ја ли ста“: „То што је Сава уте ме љио и 
учи нио да буде срп ска осно ва може се рећи са две речи. Сава је 
уте ме љио вели ко наро до љу бље, осе ћа ње при пад но сти срп ској 
наци о нал ној зајед ни ци и наче ло прав до љу бља.“381

380  Б. Ђор ђе вић, Срп ска кул ту ра под оку па ци јом, Службени гласник, Бео град, 
2008, стр. 15
381  Ж. Ђурић, Д. Субо тић, Лич но сти срп ске десни це 20. века, Књи га тре ћа, Институт 
за политичке студије, Београд, 2007, стр. 351
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Вуји ће во схва та ње нове уло ге цркве
Као инте лек ту а лац хри шћан ске ори јен та ци је и бли зак кру-

го ви ма око Нико ла ја Вели ми ро ви ћа, Вујић се укљу чи вао и у 
реша ва ње разних пита ња о одно су Цркве пре ма савре ме но сти. 
Он је био чвр сто уве рен да је про шло доба када су пред став-
ни ци срп ског пра во сла вља мора ли да у руке узи ма ју пушке и 
маче ве и да се боре за сло бо ду. Црква је сада позва на на дру ге, 
дру га чи је, и мно го озбиљ ни је задат ке, који се тичу духов ног 
пре по ро да Срп ства.

У часо пи су Све то са вље он о томе про го ва ра при ка зу ју-
ћи књи гу про то је ре ја Миха и ла Попо ви ћа Исто риј ска уло га 
Срп ске Цркве у очу ва њу народ но сти и ства ра њу држа ве (Бео-
град,1933). Вуји ћев при каз је, очи то, био више од пуког пред-
ста вља ња књи ге. Његов циљ је био да пока же како је јед на фаза 
у живо ту Срп ске цркве зау век завр ше на: то је фаза уче шћа у 
вође њу наци о нал но по ли тич ке бор бе наро да за осло бо ђе ње и 
ства ра ње држа ве.

Као мото свог члан ка, Вујић је ода брао два цита та из Новог 
Заве та: реч Хри сто ву апо сто лу Петру, који је хтео да учи те ља 
бра ни мачем, и коме је Хри стос запо ве дио да вра ти мач у кори-
це (Мт.26,52) и пору ку апо сто ла Павла, да се не тре ба вла да ти 
пре ма духу овог све та, него се обно ви ти умом, да би се пре по-
зна ла Бож ја воља (Рим. 12,2). Очи то, циљ му је био да ука же на 
нео п ход ност „про ме не пара диг ме“ у јав ном раду Срп ске цркве 
– мач наци о нал ног осло бо ђе ња мора се вра ти ти у кори це, а 
сва ка посве тов ња че ност мора усту пи ти место духов ном раду.
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По Вуји ћу, књи га Попо ви ће ва је „апо ло ге ти ка у крви и уби-
ја њу“. Сада је вре ме за нову апо ло ге ти ку, апо ло ге ти ку духов не 
бор бе. Херо и зам цркве но-народ не про шло сти не дола зи у пита-
ње, али та про шлост је стра шна, и не тре ба је иде а ли зо ва ти: „Јер, 
ипак, стра шно је све то, све те нани за не језо ви то сти. Спа ље ни, 
на коље живи нати ца ни, веша ни, и који ма је кожа дера на, посе-
че ни, уби је ни кур шу мом и ножем, баче ни у воде, поги ну ли од 
бом би и разних уби стве них напра ва, они који су се бори ли, 
кроз крв гази ли, крв про ли ва ли и туђу и сво ју, робо ва ли, тру-
ну ли по затво ри ма и уми ра ли у беди и злу и нево љи и пати ли 
се: фан та стич не фалан ге мртвих, који су се за живо та бори ли, 
они чије се уна ка же не сени нижу пред нама. Стра шни живо ти 
који су суд бин ски спле ли сво је хри шћан ство за зем не бор бе; 
који су се мача лати ли и од мача гину ли. Запо вест ’не уби’ била 
је за њих засе ње на фатал ним велом исто риј ске нужно сти.“382

Упр кос све му, зем на орга ни за ци ја Цркве, сма тра Вујић, 
није успе ла да у таквим исто риј ским окол но сти ма оста не на 
Хри сто вом путу. Овим родо љу би вим гре шни ци ма ваља пали ти 
све ће и поми ња ти их моли твом и књи гом. Али, будућ ност од 
Цркве оче ку је нешто сасвим дру го.

Уоста лом, ста ри рато ви, вође ни оруж јем закључ но са 
пушком, били су човеч ни ји, макар због недо стат ка оруж ја за 
масов но уни ште ње. Упо тре ба мача је била коб, али и нехри-
шћан ска само об ма на. Све му томе сад је место у музе ју. Вујић 
опо ми ње на ново за вет ну исти ну, коју је усво јио Све ти Сава, 
да се бор ба не води са крвљу и месом, него са духов ни ма под-
не бе сне зло бе. За сазда ва ње нове ствар но сти, нео п ход но је 
ново, духов но оруж је, које не уби ја тела, него пре по ра ђа душе.

Вујић под се ћа да је, у доба роп ства, ели та често пре ла зи ла 
у ислам. Они који су оста ја ли хри шћа ни крот ко су трпе ли, или 
се бори ли за сло бо ду, сје ди њу ју ћи крст и мач. Осло бо ди о ци су 
успе ли у свом поду хва ту. Али, ели та се и у дана шњој сло бо ди 
на свој начин „тур чи“, јер се сти ди пра во слав не вере сво јих 
пре да ка. Мно ги се изро ди ше – неки због ташти не, неки због 

382  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр. 2014
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мате ри ја ли зма, неки због незна ња и успа ва но сти. Хри стос је 
донео мач за духов ну бор бу про тив лажи и заблу да. Чува ју ћи 
мир у души, тре ба зна ти да дана шња бор ба „за крст часни и 
сло бо ду злат ну“ води као бор ба „за сло бо ду духа у пре да њу 
непо му ће не Хри сто ве цркве, у нашем пра во сла вљу, у сло бо ди 
од веза но сти за зем но и про ла зно, у сло бо ди која се негу је и 
цве та и расте чак и у роп ству“.383 Ако вође Цркве посег ну за 
све тов ном вла шћу данас, кад се тиме дру ги баве, на њима ће се 
испу ни ти кле тва: „Вели ка ши, про кле те вам душе“…

Црква, по Вуји ћу, мора поста ти инкар на ци ја хри шћан ског 
пре да ња, али као духов на зајед ни ца са Хри стом на челу (а не 
пука зем на уста но ва са зем ним погла ва ром који је „све и свја“). 
Хри стос, као реч Бож ја, не сме се спли та ти са злим дели ма људи.

Осно ве и осо ви не
У свом тек сту „Раз ми шља ње о ’осо ви на ма’“, писа ном 1939. 

годи не, Вла ди мир Вујић нагла ша ва да су кроз исто ри ју посто ја ле 
мно ге осо ви не, хва ље не и оспо ра ва не, као што данас посто је 
„демо крат ска“ и „фаши стич ка“ осо ви на. Ипак, све се оне нала зе 
у зем ној рав ни; у рав ни Цар ства Небе ског нема осо ви на, јер је 
тамо веч но сла вље ње Бога. Тиме је сасвим стао на стра ну епи-
ско па Нико ла ја Вели ми ро ви ћа, с којим је интен зив но сара ђи вао 
баш уочи Дру гог свет ског рата.

Из земаљ ске рав ни, у којој су „осо ви не“, у небе ску сти же се 
само и једи но под ви гом, каже Вујић. Веза изме ђу земље и неба 
изра же на је божић ном песмом анђе ла: „Сла ва Богу на виси ни, 
а не земљи мир људи ма који су по вољи Бож јој“. Људи су, каже 
Вујић, по вољи Бож јој кад испу ња ва ју Бож ју вољу, саже ту у две 
запо ве сти – о љуба ви пре ма Твор цу и љуба ви пре ма бли жњи-
ма: „То су једи не чвр сте везе изме ђу оног цар ства без осо ви на 
и овог са осо ви на ма; поки да мо ли те везе – нема мира, има 
само про па сти. Ко се из бро да Хри сто ва исе ли, тај укр ца ва у 
сото нин – нема тре ће га. И нема те осо ви не која ће га спа сти.“384

383  Исто, стр. 206
384  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр. 223
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Осо ви не се у исто ри ји јавља ју само кад се забо ра ви Цар-
ство Хри сто во, и кад људи поже ле да сазда ју свет соп стве ним 
мисли ма и миши ца ма. Хри стос је рекао Мар ти да се бри не и 
тру ди за мно го, а само је јед но потреб но; забо рав једи ног на 
потре бу, сма тра Вујић, води сва ком про ма ша ју у исто ри ји.

Хри шћа нин је дужан да не забо ра вља исти ну о два цар-
ства, и да никад не затва ра очи пред њом; њего во уну тар ње 
око мора бити отво ре но тако што ће увек раз ми шља ти шта би 
Господ рекао или учи нио у датој ситу а ци ји. Савре ме не осо ви не 
се обра чу на ва ју око поде ле свет ског богат ства. Хри шћа нин, 
каже Вујић, не при па да ни јед ној од њих, јер му је дато да зна 
исти ну о Цар ству Бож јем. Он не тре ба да тугу је што при па да 
малом ста ду иза бра них.

Овај текст је био сасвим на лини ји вла ди ке Нико ла ја Вели-
ми ро ви ћа, који је сна жно одба ци вао наци зам. Гово ре ћи о жељи 
да се на Запа ду поно во ство ри рајх, овог пута Тре ћи, Нико лај 
под се ћа чита о це на суд би ну прва два: Напо ле о но вог и аустриј-
ско-пру ско-тали јан ског, који је тре ба ло да се зове „Mit tel-Euro pa”. 
„И Први и Дру ги рајх су иза зва ли свет ске рато ве – и про па ли. 
Суд би на Тре ћег рај ха биће као и суд би на прва два”. (Нико лај 
ово пише чети ри месе ца пре Дру гог свет ског рата, који ће сло-
ми ти Тре ћи рајх).

Тако ђе, у Жич ком бла го ве сни ку број 2 за 1939, обја вљу је 
текст „Наша осо ви на” (очи то, асо ци ја ци ја на „Силе осо ви не”, 
које су кре та ле у осва ја ње све та). На пита ње: „За коју си ти 
осо ви ну: демо крат ску или фаши стич ку?” – Вла ди ка Нико лај 
одго ва ра: „Наша је осо ви на од Јегеј ског мора до Тихог оке а-
на, или од Солу на до Вла ди во сто ка. То је појас пра во слав них 
наро да, којим је поде ље на земља на две хемис фе ре, на Источ ну 
и Запад ну. Посма трај те ову осо ви ну у све тло сти гео гра фи је, и 
у све тло сти исто ри је, и у све тло сти иде а ли зма, па ћете сами 
виде ти, да тај на Божи јег руко вод ства све том почи ва на овој 
осо ви ни. То је духов но-морал на осо ви на, потреб на целом све ту”. 
И дода је писац увод ни ка Бла го ве сни ка: „Ова осо ви на не зна чи 
ни крва ви шови ни зам, нити бле ди интер на ци о на ли зам, него 
баш оно што сви ма људи ма и наро ди ма тре ба”. 
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Вла ди ка Нико лај је за Жич ки бла го ве сник пре во дио вести 
које су се тица ле ста ња духа и мора ла широм све та. Пошто је 
у то вре ме Хитлер већ почео да про го ни искре не хри шћа не, 
римо ка то ли ке и про те стан те, а насто јао да ство ри сво ју паган-
ску, раси стич ку, ари јев ску „цркву”, Вла ди ка је обја вио беле шку 
„Хра бри пастор”, која гла си: „Пастор луте ран ске цркве Ниме лер 
у Немач кој нала зи се већ дуже вре ме интер ни ран у лаге ру. О 
њему пишу као чове ку јаке воље. У вре ме рата борио се хра бро 
као офи цир за сво ју отаџ би ну. У вре ме мира борио се хра бро 
за Хитле ров наци о нал-соци ја ли зам. У вре ме Хитле ра борио се 
хра бро за луте ран ску цркву про тив немач ких дик та то ра (под-
ву као В. Д.). Због ово га је допао там ни це. Јед но га дана оби ла зио 
је там нич ки све ште ник сужње у там ни ци, па наи ђе на пасто ра 
Ниме ле ра и упи та га: ’Бра те, зашто сте Ви у там ни ци?’ Одго во ри 
му Ниме лер: ’Бра те, а зашто сте Ви изван там ни це?’ Из там ни це 
он је писао сво јим при ја те љи ма и при ста ли ца ма: ’Јед но тра жим 
од вас да не суста не те. Чују се гла со ви који хоће да нас убе де 
како стра да ње наше цркве јесте доказ да је она на непра вом 
путу. Ми може мо одго во ри ти, да су Апо сто ли посве до чи ли 
супрот но томе. Ми зна мо да има мо исти ну, и ми је држи мо’. 
Кад је ова ко хра бар један про те стант ски пастор, како ли тек 
мора ју бити пра во слав ни све ште ни ци са пуном исти ном и са 
пра вил но уре ђе ном наци о нал ном црквом”, закљу чу је Вла ди ка.

Вла ди ка Нико лај је био духов ни инспи ра тор и бла го сло-
ви тељ Жич ког бла го ве сни ка.

Из бро ја у број обја вљи вао је тек сто ве тео ло га који су се 
бави ли акту ел ним поли тич ким при ли ка ма. Тако Љубо мир Иван-
че вић у члан ку „Цезар или Хри стос” вели: „Дакле, оче вид но 
је да фаши зам не може пости ћи изми ре ње са Хри шћан ством. 
Ова се фило зо фи ја јавља као супрот ност Хри шћан ству…Или  
са Хри стом, или са Цеза ром, тре ћег пута нема. Кроз фаши зам 
поно во вас кр са ва ста ри паган ски свет, свет кога је сахра ни ло 
Хри шћан ство пре два де сет веко ва, свет силе и наси ља, свет 
Јули ја Цеза ра, а не Апо сто ла Павла”.

Годи не 1940. Вла ди ка се обра тио омла ди ни Епар хи је жич-
ке речи ма: „Одба ци те без бо штво и наси ље, децо моја, као две 
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нај ве ће глу по сти у све ту. То је нај ду жа шко ла, у којој сви људи, 
па ни сви хри шћа ни, не још ника ко не могу да доби ју добру 
оце ну. Пре неко ли ко годи на одр жао је говор на бео град ском 
уни вер зи те ту онај чуве ни муж из Инди је, Рабин дра нат Таго-
ре. ’Ја сам, вели, про пу то вао сву Евро пу, и видео какав зао 
дух буја у њој’. Па је онда узвик нуо: ’Ако се Евро па не одрек не 
сво је гор до сти и не повра ти пошто ва њу Бога, њена је про паст 
и бли ска и сигур на’. Ове про роч ке речи јед но га мудра ца наше 
ари јев ске расе данас се испи су ју огњем и крвљу по европ ском 
тлу. Одсту па ње од Хри ста као одсту па ње од ком па са заве ло је 
лађу дра ге Евро пе на погре шан пут. Још јед ном – дај Боже и 
послед њи пут – про ба ју крште ни људи ста рач ке иде је, пла но ве 
и амби ци је пре хри шћан ског све та, добро опро ба не и пре жи-
вље не на ста ром Бал ка ну. И још јед ном, као и пре сто годи на, 
после силе Бона пар ти не, вра ти ће се река живо та у сво је кори то, 
оста вив ши зара зно бла то на оба ла ма сво јим. Тада ће крште ни 
наро ди, пости ђе ни, угру ва ни, пре по ло вље ни и оси ро ма ше ни 
погле да ти бол но јед ни у дру ге и рећи: Шта учи ни смо? Оста ви-
смо Бога па идо смо за без бо жни ци ма и насил ни ци ма. Ходи смо 
за само зва ним ’меси ја ма’, а пра вог Меси ју изне ве ри смо. Заи ста 
без Њега мога смо учи ни ти сва ко зло, али ника кво добро”.

У рубри ци „Зрн ца” у истом бро ју, Нико лај пре но си ста-
во ве запад них хри шћа на о рату про тив Хитле ра, цити ра ју ћи 
пред сед ни ка САД Рузвел та, лон дон ског англи кан ског биску-
па Фише ра, над би ску па Јор ка др Тем пла, итд. Пору ка већи не 
је била: основ ни узрок рата је грех. Тре ба се бори ти и про тив 
зла хитле ри зма, али и про тив зла у сво јој души. У јед ном од 
наред них бро је ва Бла го ве сни ка обја вљен је текст М. Гого ви ћа 
„Хри шћан ство и савре ме ни соци јал но-поли тич ки покре ти”. У 
њему јасно сто ји да „расно луди ло и наци о нал со ци ја ли стич ки 
бес” не могу бити саве зни ци хри шћан ске вере, и да су фаши зам 
и наци зам непри ја те љи, доду ше пер фид ни ји, хри шћан ства, 
исто као што му је непри ја тељ и кому ни зам.

У јуну 1940. вла ди ка Нико лај обја вљу је текст „Опо зи ци ја 
Богу” у коме пише о Шпен гле ро вој и Досто јев ско вој визи ји про-
па сти Запа да. Цео тада шњи рат, каже Све ти Нико лај Жич ки, 
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није ништа дру го до после ди ца устан ка про тив Бога који је 
на Запа ду тра јао две ста годи на. Уче ни жич ки епи скоп пра ти 
гене а ло ги ју запад ног сло ма, од умет но сти, пре ко фило со фи је до 
тео ло ги је, извр сно уоча ва ју ћи нит „либе рал ног хри шћан ства”, 
која је од Штра у са и Рена на води ла ка Ничеу. У том тек сту он 
гово ри и о при су ству јевреј ских ате и ста, који су рато ва ли про-
тив Хри ста, али им даје само дру го сте пе ну уло гу: „Но било би 
сме шно опту жи ва ти Јевре је као глав не крив це и про у зро ко ва че 
модер ног отпа да од Бога и запад ног нео па га ни зма. Зар они, који 
нису били у ста њу да збу не и побе де 12 риба ра Гали леј ских, 
да буду у ста њу збу ни ти и побе ди ти запад но чове чан ство од 
неко ли ко сто ти на мили о на крште них душа?”

Нико лај није веро вао да је глав ни извор тра ге ди је Запа да 
у „јевреј ској заве ри” него у отпа да њу од Хри ста умних сино ва 
Евро пе: Штра у са, Рена на, Ничеа, Дар ви на и њихо вом пото њем 
ути ца ју. На кра ју, вла ди ка Нико лај каже да се Запад може спа-
сти само ако се искре но пока је, при зна сво је гре хе и вра ти Богу. 
У јулу 1940. Вла ди ка као увод ник у Бла го ве сник обја вљу је свој 
текст „Пала та од сло но ве кости” о идо ло по клон ству кул ту ри 
без Бога: „Кад је кул ту ра циљ, онда је она идол. И рука Господ-
ња уда ра по њој, да би спа сла досто јан ство чове ка. Кул ту ра 
као слу шки ња Господ ња, као инстру мент сла ве Божи је, као 
видљи ви израз вере, поште ња, прав де и добро те, није мрска 
Ство ри те љу, нити је опа сна по душу и досто јан ство чове ко во. 
Ради људи посто ји свет, а не ради кул ту ре.”

У сеп тем бар ском бро ју Бла го ве сни ка Вла ди ка је дао да се 
обја ви текст „666 – број зви је ри из Откри ве ња”, у коме се каже 
да се у нуме рич ку вред ност бро ја Анти хри сто вог, поред папи не 
титу ле „Vica rus Fil li Dei” и псе у до ни ма вође бољ ше ви ка, Лењи-
на, укла па и број пре зи ме на „Хитлер”. О томе је писао Бран ко 
Ј. Крчум. Дакле, за све три годи не изла же ња Жич ког бла го ве
сни ка, чији је оснивач Вла ди ка Нико лај, нијед не похва ле на 
рачун Хитле ра и наци зма; напро тив, само осу де те паган ске 
иде о ло ги је која, као и кому ни зам, Евро пи не доно си ништа 
добро. А про паст Евро пе је била зајед нич ка тема свих виђе ни јих 
инте лек ту а ла ца ста рог кон ти нен та уочи Дру гог свет ског рата. 
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Јед но зани мљи во све до че ње о одно су Вла ди ке Нико ла ја 
пре ма Хитле ру и наци зму нала зи се у Днев нич ким беле шка ма 
1939–1941., које је водио поли ти чар из доба Кра ље ви не Југо-
сла ви је, мини стар без порт фе ља и мини стар прав де у вла ди 
Дра ги ше Цвет ко ви ћа, ина че про фе сор Прав ног факул те та у 
Бео гра ду, Миха и ло Кон стан ти но вић. Кон стан ти но вић беле жи да 
му је Вла ди ка Нико лај гово рио оштро про тив Хитле ра, „беч ког 
моле ра” и вла де силе коју он спро во ди. Био је одлуч но про тив 
„импе ра то ра” Хитле ра. При кра ју сусре та, у Жичи, Нико лај је 
опет оштро исту пио про тив хитле ри зма.У сво јим успо ме на ма и 
нови нар Милан Јова но вић-Сто ји ми ро вић беле жи један сусрет 
Ста ни сла ва Вина ве ра и неког Нем ца, Вина ве ро вог позна ни ка, 
са Вла ди ком Нико ла јем на Охри ду. При ли ком раз го во ра, Вла-
ди ка је пока зао изу зет но позна ва ње немач ке исто ри је и кул ту ре, 
као и савре ме не кри зе немач ког Рај ха и дру штва. Упо зо рио је 
свог саго вор ни ка: „Уда ља ва ју ћи се од Бога, Нем ци иду јед ном 
вели ком наци о нал ном ризи ку”.385 Тако је, уочи Другог светског 
рата, мислио и Владимир Вујић.

О томе ко је наш бли жњи
Годи не 1940, уочи Дру гог свет ског рата, Вујић је у Пре гле ду 

цркве Епар хи је жич ке, обја вио текст „Ко је наш бли жњи?“, сво је-
вр сни при мер библиј ске егзе ге зе. У еван ђељ ској при чи о мило-
сти вом Самар ја ни ну, Хри стос је, сма тра Вујић, дао одго вор на 
то пита ње, као што је пону дио одго вор и на сва дру га насу шна 
пита ња људ ског посто ја ња. Мно ги мисле да наше вре ме тра жи 
нове одго во ре; али, сушти на је – сви су одго во ри дати „во вре-
мја оно“, које је, како каже Вујић, „веч но по све му што се око 

385 О ставовима владике Николаја према нацизму видети у интернет брошури 
Напад на Светог владику Николаја (bor ba za ve ru.info/.../vd%20tuča%20u%20mra-
ku%20omr nut%20zbog%2..., при сту пље но 10.12.2015. годи не), као и у књизи Милоша 
Тимотијевића, Век сумње, стр. 225–285
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Спа си те ља и са Њим деша ва ло; оно сто ји као непо мич на сте на 
усред вало ва који ’вре ме на’ одно се и доно се“.386

Три чове ка су ишла ка Јеру са ли му: све ште ник, левит и 
Самар ја нин. Поред пута је лежао рање ник. Све ште ник и левит 
су про шли, Самар ја нин – ина че туђин Јевре ји ма – помо гао је. 
Све ште ник је, каже Вујић, могао да буде обу зет мишљу о добро-
чин ству, чак и о осни ва њу добро твор них дру шта ва, који ма би он 
био на челу, чиме би сте као углед, па и име так; у тим мисли ма, 
мимо и шао је пре ту че ног. Левит је можда мислио о устан ку за 
добро, о вође њу вој ске, о томе како помо ћи чове чан ству – и он је 
забо ра вио рање ни ка. Самар ја нин је учи нио добро, о чему Вујић 
каже: „Није се сва ка ко бавио вели ким мисли ма о чове чан ству и о 
беди ’негде’, ’уоп ште’; био је при прост човек, пре ми шљао крот ко 
и тре зве но о послу свом; био је од оних за које Спа си тељ рече 
јед ном: ’Хва лим те, Оче, Госпо де неба и земље, што си ове сакрио 
од мудрих и памет них, а пока зао си про сти ма.’“387

Бли жњи је, дакле, „обли жњи“, онај који је одмах поред чове ка. 
Ко њему чини, Бoгу чини, каже Вујић. Пут хри шћан ских врли на 
је сле де ћи: „Моли ти се Богу за сав род људ ски – то је вера; учи-
ни ти бли жњем ту уз нас – то је добро дело. А вера и добра дела 
су нео дво ји ви. Вера је мртва без добрих дела; али је и добро дело 
без вере мртво. Вером у Бога моли мо се за све, добрим делом 
пома же мо оне који су потре би ти а ту су. Мимо и ђеш ли добро 
дело које ти је на путу моле ћи се за све људе – мртва ти је вера.“388

Вујић ука зу је и на опа сност соци јал ног уто пи зма, маски ра-
ног у рето ри ку бри ге за чове чан ство: „Шта бисмо рекли о оно ме 
који нево љу не види у селу, у гра ду, у ком ши лу ку, на пољу и путу 
којим ходи, а вели ке бри ге има за нево ље ишчи та не из нови-
на, несре ће у дале ком све ту? Коме је гла ва пуна соци јал не беде 
’уоп ште’, а невољ ном поред себе руке не пру жа, срце не отва ра? 
Слеп за оне око себе, видо вит за дале ко?“389

386  Исто, стр. 219
387  Исто, стр. 220
388  Исто
389  Исто, стр. 221
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Руше ње ста рог све та
У свом огле ду „Фау сто ве пред смрт не мисли“, Нико лај 

Бер ђа јев нашу епо ху опи су је као доба после кога ће се запад на 
циви ли за ци ја раз ли ти по целом све ту, тако да ће ново доба бити 
„циви ли зо ва но вар вар ство, вар вар ство међу маши на ма, а не 
усред шума и поља“.390 Он слу ти да ће истин ска кул ту ра мора ти 
да бежи у ката ком бе. Исто вре ме но, ука зу је да су темељ не поу-
зда но сти запад ног чове ка неста ле чак и тамо где се у њих никад 
није сум ња ло – у обла сти физи ке. Бер ђа јев каже: „У физи ци 
се деша ва пра ва рево лу ци ја. Али откри ћа физи ке наше епо хе, 
карак те ри стич на су за сумрак кул ту ре. Ентро пи ја, која је у вези 
са дру гим прин ци пом тер мо ди на ми ке, ради о ак тив ност и рас-
па да ње ато ма мате ри је, закон рела тив но сти, све то нару ша ва 
чвр сти ну и ста бил ност физич ко-мате ма тич ког погле да на свет, 
под ри ва веру у ста бил ност нашег све та. Рекао бих да је све то – 
физич ки апо ка лип сис, уче ње о неми нов но сти физич ког кра ја 
све та, о смр ти све та. Само у епо хи сумра ка европ ске кул ту ре 
рађа се такво ’апо ка лип тич ко’ рас по ло же ње у физи ци. Каква 
је раз ли ка у одно су на Њут но ву физи ку? Њутн није давао у 
сво јој физи ци сво ја тума че ња Апо ка лип си са. Физи ка наших 
дана може бити назва на Фау сто вим пред смрт ним мисли ма. 
Ста бил ност не може да се тра жи у физич ком систе му све та. 
Физи ка одлу чу је о смрт ној пре су ди све ту.“391

390  Н. Бер ђа јев, Човек и маши на, стр. 329
391  Исто, стр. 330–331
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Годи не 1931. аустриј ски мате ма ти чар, Курт Гедел, сру шио 
је мит о апсо лут ној уте ме ље но сти мате ма тич ког зна ња, које је 
осно ва при род них нау ка, дока зав ши сле де ће: „У сва ком довољ но 
ком плек сном фор мал ном систе му посто је нео д ре ђе ни иска зи. 
Чак и ако се дода нео гра ни чен број нових акси о ма и пра ви ла, 
увек ће бити исти ни тих тврд њи о при род ним бро је ви ма које ће 
бити фор мал но недо ка зи ве уну тар систе ма. […] Овај резул тат 
неми нов но нас наво ди на закљу чак да има одре ђе не неса вр ше-
но сти које се не могу откло ни ти ни на који начин. Има ју ћи то 
у виду, може се сло бод но рећи да је људ ска логи ка огра ни че на 
и да ће нам нека зна ња зау век бити недо ступ на.“392

У таквом све ту живео је и ства рао Вла ди мир Вујић, који 
је, пре Првог свет ског рата, сте као фило соф ско и мате ма тич ко 
обра зо ва ње, и који се шко ло вао у све ту у коме су пози ти ви-
стич ке иде је и даље има ле важну уло гу. Али, рат је дошао, и тај 
свет се пре тво рио у прах и пепео. Насту пи ло је, поно во, доба 
хамле тов ских диле ма.

Хамле тов ске диле ме
Израз„хамле тов ска диле ма“ овде није нима ло слу чај но 

упо тре бљен. Попу лар ност Шек спи ро вог Хамле та, наро чи то 
међу роман ти ча ри ма, сво је вр сним пре те ча ма екс пре си о ни-
ста ( а Вујић ства ра у све ту осе ње ном духом екс пре си о ни зма 
), позна та је. Хамле тов лик сто ји на почет ку вели ке кри зе 
европ ског чове чан ства, која је наста ла још у рене сан си, када 
је антро по цен три зам постао сто жер запад ног погле да на свет.

Шек спи ро ва тра ге ди ја о суд би ни дан ског кра ље ви ћа нај бо-
ље одра жа ва сум ње, смут ње и коле ба ња које су биле захва ти ле 
оно вре ме ног чове ка, који се, на овај или онај начин, обрео и 
у нашем вре ме ну. Пишу ћи о овом делу393 позна ти руски хри-
шћан ски фило соф, све ште ник Павле Фло рен ски, ука зу је да 
се глав ни драм ски сукоб у Хамле ту састо ји у „наиз ме нич ној 
сме ни јуна ко вих све сти, које се међу соб но искљу чу ју, а која се 
392  А. И. Зече вић, Исто, стр. 73–74
393  П. Фло рен ски, С оне стра не визи је, Слу жбе ни гла сник, Бео град, 2008, стр. 65–101
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одви ја на такав начин да јед на свест сме њу је дру гу пре него што 
пото ња стиг не да се испо љи сво јим соп стве ним делoвањем.“394 

Шта дово ди до такве сме не Хамле то вих све сти?
Фло рен ски сма тра да је у пита њу вели ка тео ма хи ја, „бор ба 

бого ва“, која код гле да о ца, макар и не био све стан ове чиње ни-
це, води до „мистич ког ужа са“.

Он дода је: „Бли жи се вели ки крах, вели ки пре врат. Али 
ни то није оно нај стра шни је. Нису стра шне окол но сти које 
дово де до вели ког кра ха, стра шна је под ри ве ност дубљих сло-
је ва ствар но сти – тру лост у коре ну је стра шна. […] Натру ли 
нису само људи и њихо ва воља; натруо није само спо ља шњи 
поре дак; није само оства ре ње прав де натру ло – сама прав да је 
натру ла, натру ло је живот но наче ло, натруо је, стра шно је то 
рећи, бог, који пра зним очи ма гле да у то тму р но небо. Без бо-
жност – хлад но ћа – рав но ду шност.“395 

Вре ме је иско чи ло из згло ба, и кра ље вић, у коме се боре 
две све сти, дубо ко је несре ћан. Он опту жу је себе да је сла бић – 
али није; јед но став но, рас цеп у њего вој души је неса вла див. По 
Фло рен ском, „у тре ну ци ма кад јед на свест не пара ли ше дру гу, 
он сило ви то реа гу је, енер гич но посту па, што гово ри о њего вој 
окрет но сти,хра бро сти – њего вој дови тљи во сти и несу тра ши-
во сти. […] Међу тим, после сва ког зама ха почи ње повла че ње. 
Жустар раз го вор с мај ком иза зи ва сме те ност, уби ство Поло ни ја 
– каја ње, бор ба с Лаер том – поти ште ност; може се рећи да се 
сва ки његов испад завр ша ва душев ном пусто ши.“396 Фло рен-
ски дода је да све силе пакла не могу од Хамле та да отму њего ву 
бесмрт ну душу, али да он, у вре ме ну које се мења и кре ће ка нечем 
сасвим дру гом, епо хал но новом, не може да носи терет све сти 
доба које насту па. Поги нув ши као херој, иако не на рати шту, 
Хамлет заслу жу је да га јунак про ла зе ћег доба, Фор тин брас, чија 
свест није рас це пље на, сахра ни као себи рав ног. Иако је Хамлет 
суров, неу рав но те жен, окру тан, он је такав са вели ком муком и, 
како каже Фло рен ски, „не може мо да га не воли мо због њего вог 

394  Исто, стр. 83
395  Исто, стр. 91
396  Исто, стр.94
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бла го род ног срца, због њего вог ума про же тог мелан хо ли јом и 
про по вед нич ком све шћу о ’испра зно сти живо та’, због њего вог 
без гра нич ног стра да ња у тра га њу за исти ном.“397

Шта је само језгро Хамле то ве диле ме?
Обра ћа ју ћи се Розен кран цу и Гил ден стер ну, кра ље вић 

каже да при зна је сву лепо ту Богом ство ре ног све та и чове ка 
као кру не ства ра ња, али да је за њега све то – „квин те сен ци ја 
пра ши не“. Тај рас цеп, рас цеп изме ђу антро по цен три зма који 
чове ка ста вља у сре ди ште космо са на јед ној, и нихи ли зма, који 
пори че сва ку вред ност чове ка и све та, биће кључ ни рас цеп у 
све сти европ ских инте лек ту а ла ца све до „пост мо дер них“ вре-
ме на, због чега је, изме ђу оста лог, Хамлет нај ви ше тума чен лик 
у исто ри ји европ ске књи жев но сти. 

Вита ли зам
Бек ство од све та пози ти ви зма који је довео до Првог свет-

сог рата било је могу ће као нови поглед на свет, какав су, изме-
ђу оста лог, нуди ли Вуји ће ви оми ље ни умо ви, попут Анри ја 
Берг со на и Виље ма Џеј мса. Заи ста, Берг со но ва фило со фи ја 
била је од мно гих доче ка на са зано сом. Мар вин Пери, у сво јој 
Инте лек ту ал ној исто ри ји Евро пе, каже: „За оне који су му се 
диви ли, Берг со но ва фило зо фи ја пред ста вља ла је осло бо ђе ње 
лич но сти од при ну да пози ти ви зма, меха ни зма и мате ри ја ли зма, 
и пока за ла ства ра лач ки потен ци јал инту и ци је, те мистич но 
иску ство и поет ску има ги на ци ју – оне стра не живо та које се 
опи ру кате го ри за ци ји од стра не науч ног ума. Био је то про тест 
про тив модер не тех но ло ги је и биро кра ти је, про тив свих оних 
карак те ри сти ка масов ног дру штва које као да је гуши ло инди-
ви ду ал ну једин стве ност и спон та ност.“398

Аме рич ки хри шћан ски фило соф Сера фим Роуз, у свој 
сту ди ји о ступ ње ви ма нихи ли стич ке дија лек ти ке, ову фило со-
фи ју нази ва вита ли змом. По њему, она је дошла као реак ци ја 
на либе ра ли зам (у коме апсо лут на исти на хри шћан ства бива 
397  Исто, стр. 99–100
398  М. Пери, Исто, стр. 415
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заме ње на антро по цен трич ним, сума гли ча стим „иде а ли змом“) 
и реа ли зам (мате ри ја ли стич ку фило со фи ју ради кал ног сци-
јен ти зма 19. века). Ипак, Роуз сма тра да вита ли зам није зна-
чио повра так апсо лут ној исти ни, пого то во не хри шћан ском 
откро ве њу: „На инте лек ту ал ном нивоу, вита ли зам пред ста вља 
одба ци ва ње хри шћан ске исти не зајед но са изве сном псе у до-
ду хов ном пре тен зи јом. […] Мисли о ци попут Ничеа виде ли су 
прве сен ке те ката стро фе и били су у ста њу да више или мање 
подроб но опи шу и пред ви де неке од њених после ди ца; ипак, 
те се после ди це мани фе сту ју у вели ким раз ме ра ма тек када ове 
сен ке поч ну да се при кра да ју у срца мили о на људи.“399

Међу тим, Вујић није остао на вита ли зму. Он је дошао до 
хри шћан ства, сусрев ши се са Вла ди ком Нико ла јем и бого мол-
нич ким покре том који је он водио, а у коме је било и инте лек-
ту а ла ца спрем них да носе ети ке те „мрач ња ка“ и „реак ци о на ра“. 
Суо че ње са хри шћан ством води ло је Вуји ћа ка, изме ђу оста лог, 
насто ја њу да се пону ди рехри сти ја ни за ци ја дру штва у Кра ље-
ви ни Југо сла ви ји, и да се кре не путе ви ма какви ма су, некад, 
ишли сло ве но фи ли. 

Сло ве но фи ли
Нико лај Бер ђа јев каже да су „сло ве но фи ли при па да ли оном 

уни вер зал ном покре ту с почет ка XIX века који се кон вен ци о-
нал но и нетач но нази ва роман тич ком реак ци јом. Том покре ту 
при па да ју исто ри ци зам, орган ски дух, пошто ва ње про шло сти и 
жеља да се она про ду би љуба вљу, при зна ва ње ира ци о нал ног у 
живо ту и дозре ва ње и кли ја ње наци о нал не све сти. Ира ци о нал на 
при ро да људ ског инди ви ду а ли те та и наци о нал ног инди ви ду а-
ли те та почи њу да се осло ба ђа ју јар ма раци о на ли зма XVI II века. 
У том вре ме ну се роди ла иде ја раз во ја као орган ског про це са 
и та је иде ја опло ди ла чита ву мисао XIX века.“400

399  Јев ге ни је Роуз – отац Сера фим Пла тин ски, Исто.
400  Н. Бер ђа јев, Алек сеј Хомја ков, Фјо дор Досто јев ски/ Поглед на свет Ф. М. Досто
јев ског, Кон стан тин Леон тјев/ Оглед из исто ри је руске рели ги о зне мисли, 2001, стр. 
19 
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У огле ду „Срп ски либе ра ли и сло ве но фил ство“, Милан 
Субо тић истра жу је ути цај сло ве но фил ских иде ја, пре све га 
њихо ве „посла ни це“ Срби ма, на раз вој нашег либе ра ли зма. Ова 
посла ни ца има ла је зна чај ног упли ва на наше поли тич ке и дру-
штве не делат ни ке. Митро по лит Миха и ло, као погла вар Цркве у 
Срби ји, сви ма ју је пре по ру чи вао. По сло ве но фи ли ма, Срби не 
тре ба да се сти де пред висо ко ра зви је ном мате ри јал ном кул ту ром 
Запа да, јер они има ју мно го више – очу ва ну пра во слав ну веру. 
Тре ба да се чува ју и „понем че них“ Срба, који у Срби ју дола зе 
из Хаб збур шке монар хи је, зато што су они вестер ни зо ва ни и 
биро кра ти зо ва ни, и има ју пре зир пре ма јед но став ном живо ту 
наро да у Срби ји. Ако побе де поза пад ња че ни Срби, орган ско 
једин ство наро да биће раз би је но, јер ће се фор ми ра ти оту ђе на 
ели та, а оби чан народ неће бити у ста њу да очу ва сво ју аутох то ну 
духов ност. Први срп ски либе ра ли, иако нису при хва та ли све 
иде је сло ве но фи ла, сла га ли су се са ста вом да се инте ли ген ци ја 
не сме оту ђи ва ти од наро да него да, по Субо ти ћу, мора бити 
у једин ству „са срп ским сеља штвом као изво ром и носи о цем 
тра ди ци о нал них наци о нал них вред но сти.“401 

ИВујић је кренуо путем сло ве но фи ла. Неки од њих, попут 
Кон стан ти на Акса ко ва, илу стра ци је за сво ју фило со фи ју дру-
штва тра жи ли су у књи жев но сти. А. А. Попов и В. В. Сер би-
њен ко о томе кажу: „Он је ула гао мно го напо ра у фило соф ско 
осми шља ва ње дома ће књи жев но сти и умет но сти. Под јед на ко 
одба цу ју ћи и кон цеп ци ју ’чисте умет но сти’ (’умет но сти ради 
умет но сти’) и ’нату ра ли зам’ у књи жев но сти (нату рал ну шко лу), 
Ака сков је народ ност сма трао основ ним кри те ри ју мом вред но-
ва ња умет нич ког ства ра ла штва. Пред мет књи жев но сти, твр дио 
је он, не мора да буде само ’народ но’, али сва ка књи жев ност 
тре ба да буде израз народ ног живо та ’у писму и речи’. Акса ков 
се надао да ће књи жев ност, која је наста ла као заме на за тра ди-
ци о нал но народ но ства ра ла штво, на кра ју да усту пи место новој 
’син те тич кој’ умет но сти, чијим је пра у зо ром сма трао Гого ље ву 
пое му Мртве душе, с њеним епским садр жа јем. Међу тим, на 
401  М. Субо тић, Сри ца ње сло бо де. Сту ди је о поче ци ма либе рал не поли тич ке мисли 
у Срби ји XIX века, Градина, Ниш, 1992, стр. 145



263

 Уме сто пого во ра или: Вла ди мир Вујић у контексту 

књи жев не про це се сво га вре ме на гле дао је вео ма кри тич ки.“402 
Ово схва та ње умет но сти која тре ба да буде само свој но народ-
на, али не пуко под ра жа ва ње ста рих фор ми, него пут ка новој 
син те зи, биће карак те ри стич но и за Вла ди ми ра Вуји ћа, који је 
одба ци вао и „лар пур лар ти зам“ и „нату ра ли зам“. 

Мисао кри зе
Мисао сло ве но фи ла била је мисао кри зе. У свом огле ду 

„Тржи ште или храм. Кри за евро-аме рич ке кул ту ре и кри за 
све та“, Вла ди мир Вујић уоча ва да савре ме ну кри зу, чији се 
зна ци умно жа ва ју и чији се тем по убр за ва, озбиљ ни духо ви 
већ сма тра ју ката стро фом. Кри за се не деша ва међу наро ди-
ма Афри ке и Ази је, ни на Бал ка ну, који Запад одав но, вео ма 
пер фид но, нази ва „буре том бару та“; кри за се деша ва у самом 
срцу евро а ме рич ке кул ту ре, и људи Запа да почи њу да тамо шњу 
атмос фе ру про гла ша ва ју пакле ном.

Вујић ука зу је на лажност пој ма „свет ске кри зе“ уко ли-
ко је реч о кри зи евро а ме рич ког моде ла дру штве ног раз во ја: 
„Свет ска кри за је уто ли ко уко ли ко посто ји свет ска екс пан зи ја 
евро-аме рич ке циви ли за ци је и уко ли ко та екс пан зи ја дело ви-
ма све та, дело ви ма чове чан ства, ути сне печат циви ли за ци је 
коју собом носи. Евро-аме рич ки кул тур ни круг још се није 
покло пио, сре ћом, са кру гом наше земље на којој живе људи; 
нити је тип евро-аме рич ког циви ли за тор ског чове ка постао 
тип свет ски, чове ка уоп ште. Ту је дру га на око пара док сал на 
чиње ни ца: мисао евро-аме рич ке циви ли за ци је која је на путу да 
поста не свет ска, дожи вља ва слом и у свом кру гу и сву да где као 
госпо дар про дре. И кад човек који носи ту циви ли за ци ју осе ти 
дефи ни тив но и сам да се њего ва мисао љуља, онда про гла ша ва 
кри зу ’свет ском’, а сво ју бри гу и муку кри зом ’чове чан ства’.“403

402 А. А. Попов, В. В. Сер би њен ко, Акса ков Кон стан тин Сер ге је вич, Енци кло пе ди ја 
руске фило со фи је, стр. 15  
403  В. Вујић, „Тржи ште или храм. Кри за евро-аме рич ке кул ту ре и кри за све та“, 
Народ на одбра на, год. VI, бр. 46, 1931, стр. 738   
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Десна мисао

Сле де ћи иде је хри шћан ске сабор но сти, кри ти ку ју ћи  Запад 
који се одре као вере,  а сво ју кри зу про гла сио свет ском, Вујић 
се нашао на стра ни поли тич ке десни це. Пишу ћи о иде ја ма 
срп ске десни це пре Дру гог свет ског рата, Ненад Петро вић 
уоча ва да су за дома ће десни ча ре три глав не опа сно сти били 
„град, Евро па и демо кра ти ја“. По њему, Милош Црњан ски, 
Дими три је Нај да но вић, Ђоко Сли јеп че вић, вла ди ка Нико лај 
Вели ми ро вић, јеро мо нах Јустин Попо вић, Дими три је Љотић, 
Све ти слав Сте фа но вић, Вла ди мир Вел мар-Јан ко вић, итд. при-
па да ју кру гу слич но ми шље ни ка: „Вели ми ро ви ће вог све чо ве ка 
и Вел мар-Јан ко ви ће вог чове ка бео град ске ( источ не) ори јен та
ци је пове зу је иста нит: ’нови човек’ про тив тру ле жи Евро пе 
којом вла да ју окулт не силе сло бод ног зидар ства и кул тур ни 
бољ ше ви зам усто ли че ни 1789. годи не.“404 Вујић се укла па у тај 
кон текст: „Као и тео лог Нај да но вић, он уоча ва да су ’меха нич-
ки колек ти ви те ти’ крај и крах сва ке циви ли за ци је. […] Као и 
поје ди нац, тако и наро ди, кул ту ре, циви ли за ци је има ју сво ју 
мла дост, зре лост и ста рост, која прет хо ди смр ти. 

Писац одго вор на ениг му шта ће бити с Евро пом раз ре ша ва 
у при лог ’Јужно сло вен ству’ као новој духов ној поја ви изме ђу 
Исто ка и Запа да. Њему Вујић при да је вели ки зна чај, у духу иде ја 
Досто јев ског и Шпен гле ра о сло вен ству у цели ни, као ’реге не-
ра то ру’ посу ста ле Евро пе која се деге не ри ше и тру ли у свом 
злат ном каве зу. Мла ди смо, каже Вујић, ми смо млад народ и 
не сме мо узи ма ти гото ве обли ке циви ли за ци је са Запа да, који 
је иона ко у добу сенил но сти, јер мла ди ма тре ба нешто дру го.“405

На тра гу Шпен гле ра
Обра ћа ју ћи се фило со фи ји Освал да Шпен гле ра, чија мофро-

ло ги ја исто ри је пори че сва ку врсту идо ло по клон ства пред 
запад но е вроп ским вред но сти ма, Вујић се нашао и пред њего вом 
404  Н. Петро вић, Град–Евро па–демо кра ти ја: три јаха ча апо ка лип се, стр.52
405  Исто, стр.49
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кри ти ком мета ста зе урба но сти као јед ног од зна ко ва „про па сти 
Запа да“. О томе Милан Ристо вић каже:„Један од нај и стак ну ти-
јих кри ти ча ра гра да био је сва ка ко Освалд Шпен глер […], са 
сво јим кул тур-песи ми стич ким схва та њем гра до ва као Моло ха, 
’непри род ног и вештач ког’, у коме се сре ћу ’био скоп, екс пре си о-
ни зам, тео зо фи ја, бок сер ске бор бе, црнач ке игре, покер и трке’. 
Шор ске ука зу је на то да је за Шпен гле ра град који иси са ва живот 
из свог сео ског окру же ња, ипак ’уса вр ша вач циви ли за ци је’; 
урба но чове чан ство је, сле де ћи пси хо ло шке ана ли зе Бодле ра 
[…], Рил кеа […] и Ла Гали је на […] ’нео но мад ско’, зави сно од 
стал но про мен љи ве урба не сце не да би испу ни ли пра зни ну 
десо ци ја ли зо ва не и дехи сто ри зо ва не све сти.“406

Вујић је веро вао да ми може мо избе ћи запад но е вроп ски 
тип урба ни за ци је који раза ра све орган ско. Под насло вом 
„Град и село на сло вен ском Југу“, Вла ди мир Вујић је у часо пи су 
Народ на про све та поку шао да ука же на чиње ни цу да ми ни у 
Сред њем веку нисмо има ли запад но е вроп ски тип гра да, јер су 
чак и При зрен и Руд ник били трго ви, а не гра до ви; код нас и 
данас посто ји левант ска варош која се опи ре урба ни за ци ји, о 
чему је писао и Гезе ман; цин цар ска варош се про ти ви и про-
до ру сео ских сло вен ских маса. Вујић вели: „Тај се опи ре, тај 
пра дав ни дух антич ког поли са, тај се оду пи ре космо по лит ској 
европ ској урба ни за ци ји која нади ре са Запа да: полис про тив 
космо по ли са, ста ра бор ба у исто ри ји.“407

Нарав но, опсе сив на Вуји ће ва тема је три јумф тех ни ке. 
Годи не 1930, Вла ди мир Вујић је у Народ ној одбра ни обја вио 
оглед „Рађа ње, живот и опа да ње сата ни зма тех ни ке“, настао 
на осно ву Шпен гле ро вих уви да, чије ути ца је Вујић поми ње на 
самом кра ју свог тек ста. Човек, који се опре де лио за тех ни ку 
као за моћ, пошао је путем ими ти ра ња Бога: прво сти дљи во, 

406  М. Ристо вић, „Изо па че ни град у иде о ло ги ји срп ских кола бо ра ци о ни ста 
1941–1944“, Десна Срби ја, Нова срп ска поли тич ка мисао, Нова еди ци ја, vol. XI, no. 
1–4, стр. 74
407  В. Вујић, „Град и село на сло вен ском Југу“, Народ на про све та, Бео град, год. 
XV, бр. 35, стр.2
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и са стра хом, а затим све озбиљ ни је. Нека да шња тех ни ка била 
је само про ду же так основ них људ ских моћи; данас, међу тим, 
није тако. Вујић каже да је до пре о бра жа ја тех ни ке у силу која 
упра вља чове ком дошло на Запа ду, који је зна ње изјед на чио 
са вла да њем. Само Евро пља нин је пото нуо у вртлог воље за 
моћ. Тако је било и на поче ци ма запад но е вроп ске нау ке, о чему 
Вујић пише: „Сви су ти вели ки про на ла сци лежа ли у зачет ци ма 
у рано-гот ских калу ђе ра: Албер тус Маг нус живео је у пре да њу 
као вели ки врач, Роџер Бејкн раз ми шљао је о пар ној маши ни, 
пар ној лађи, спра ви за раше ње. Те сања ли це по ћели ја ма мана-
сти ра, у рано доба кул ту ре запад не, заче ли су и носи ли као 
слу жбу Богу, сме ле сно ве о тех нич ким чуди ма. Ту је постао лик 
Фау ста, вели ки сим бол откри вач ке и про на ла зач ке кул ту ре.“408 
Зато је запад на кул ту ра, пре све га, фау стов ска. 

Шпен глер као пут ка фаши зму?
Вуји ћа су после рат ни тума чи често опту жи ва ли да је био 

фаши ста, пози ва ју ћи се на њего ве шпен гле ров ске инспи ра ци је 
које су, навод но, окон ча ле неди ћев ским кола бо ра ци о ни змом. 
Тако Алек сан дар Сто ја но вић пише, пово дом Вуји ће вог пре во да 
Шпен гле ра: „Пре рата Вујић се иста као број ним члан ци ма кон-
зер ва тив не и орган ске поли тич ке ори јен та ци је, а сма тра се да 
је био сим па ти зер наци о нал-соци ја ли стич ке пар ти је и Адол фа 
Хитле ра још пре њихо вог дола ска на власт у Немач кој.“409 Сто-
ја но вић не наво ди ода кле му овај пода так, и на чему је засно вао 
оно „сма тра се“. Наро чи то је неса ве сно пове зи ва ти при хва та ње 
Шпен гле ро вих иде ја са одла ском међу наци сте. Сми ља Тар та ља 
беле жи: „Међу тим, ако је про на ци стич ка Немач ка, уочи кра ха 
Вај мар ске репу бли ке, сво ја та ла Шпен гле ра, то не зна чи да је овај 
фило зоф при стао да буде иде о лог масов не хисте ри је на види ку. 
Напро тив, већ 1933. годи не Шпен глер исме ва расну тео ри ју и 

408  В. Вујић, „Рађа ње, живот и опа да ње сата ни зма тех ни ке“, Народ на одбра на, 
Год. V, бр. 3 (1930), стр.35.
409  А. Сто ја но вић, Срп ски цивил ни/ кул тур ни план Вла де Мила на Неди ћа, Институт 
за новију историју Србије, Бео град, 2012, стр. 27
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’тев тон ски занос немач ке мла де жи’, а у свом послед њем делу 
Jahre der Entsche i dung, које је напи са но пре, али је обја вље но 
после Хитле ро вог пре вра та, Шпен глер је, већ у пред го во ру, 
изја вио да у свом ста ву неће ништа мења ти. После ди це су биле 
дра стич не: после три месе ца иза шла је забра на књи ге, а име 
Шпен гле ро во није се више сме ло ни спо ми ња ти.“410  

Досто јев ски као иде о лог
Нарав но, поред Шпен гле ра, Вуји ћев узор је и Досто јев-

ски. Часо пис Народ на одбра на“, у коме је Вујић био сарад ник 
по пре и мућ ству, 15. фебру а ра 1931. обја вио је, већ поменути, 
спе ци јал ни број посве ћен руском писцу као иде о ло гу све чо-
ве штва. У овом бро ју часо пи са обја вље ни су, изме ђу оста лих, 
текст Нико ле Крсти ћа „О љуба ви пре ма бли жње му“ (Сло ве ни не 
сме ју бити шови ни сти, него бра ћа свих људи и наро да, тума чи 
Крстић Досто јев ског); одло мак о Досто јев ском из Шпен гле ро ве 
Про па сти Запа да; одло мак из Днев ни ка писца о одно су Руси је 
пре ма дру гим Сло ве ни ма; раз ми шља ње Сини ше Кор ди ћа „О 
Досто јев ском“ (који је, по њему, веч ни при мер рада и тру да, 
оли че ње бес крај не сло бо де и чисте љуба ви); текст Мило ша 
Радој чи ћа о „про ро чан ском лику“ руског писца (који је Руси-
ју видео као апо ка лип тич ку „Жену обу че ну у сун це“, која ће 
роди ти нову реч чита вом све ту); одло мак из књи ге Јусти на 
Попо ви ћа о Досто јев ско вој фило со фи ји и рели ги ји (писац 
је, по њему, „пра во слав ни Дан те“); др Дими три ја Ђуро ви ћа 
о Досто јев ском и Новој Руси ји (која неће бити ни Лењи но ва, 
ни мрач на цари стич ка, ни лука во визан тиј ска, него ће бити 
по духу Руси ја ауто ра Зло чи на и казне); сло ве нач ког Југо сло-
ве на, Богу ми ла Вошња ка, о Досто јев ском и сло ве но фил ству 
(он заслу жу је да му цео Бал кан подиг не спо ме ник, јер је био 
вели ки при ја тељ Бал ка на); Мом чи ла Наста си је ви ћа, који, 
у „Неко ли ким беле шка ма о Досто јев ском“, нагла ша ва да је 
неиз бе жни чове ков пут – „дра ма у Богу“; С. Жупи ћа „Зада так 

410  С. Тар та ља, Исто, стр. 77
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о Досто јев ском“ (Досто јев ски је био у пакле ним мука ма, али 
је сачу вао сво је досто јан ство, у скла ду с име ном). У том бро ју, 
посве ће ном педе се то го ди шњи ци смр ти Досто јев ског, Вујић је 
штам пао свој оглед о Цвај го вом тума че њу живо та и дела руског 
писца. 

Одбра на лика Све тог Саве
Вла ди мир Вујић је, како смо видели, ску па са гру пом хри-

шћан ских инте лек ту а ла ца, уче ство вао у фор ми ра њу иде о ло ги је 
све то са вља. Један од њихо вих првих зада та ка био је одбра на 
лика Све тог Саве од раз ли чи тих псе у до мор фо за. Милу тин Девр-
ња, уред ник Хри шћан ске мисли, бавио се псе у до мор фо тич ким 
изме на ма Сави ног лика у свом огле ду „За истин ско схва та ње 
лич но сти Све тог Саве“: „Све се више код нас одо ма ћу је јед но 
схва та ње о св. Сави, реал но, ути ли та ри стич ко, науч но, ака-
дем ско, које иде за тим да Саву Срп ског фик си ра као фре ску, 
вир ту о зно дану, са нај ви шим ква ли те ти ма, али пра шњи ву, 
ста ру и оште ће ну. То схва та ње широ ко гру до про гла ша ва Саву 
као гени јал ног држав ни ка, поли ти ча ра и орга ни за то ра, као 
првог народ ног про све ти те ља и књи жев ни ка, али зао би ла зи 
око оних нај о снов ни јих импул са који су Саву чини ли све стра но 
дело твор ним. Наи ме, све се мање гово ри о Сави мона ху као о 
лич но сти која је у првом реду била вели ки Бож ји човек, вели-
ка рели гиј ска и морал на лич ност. Када се и нагла си цркве ност 
Сави на, онда то само уто ли ко уко ли ко је то у вези са њего вим 
орга ни за тор ским цркве ним радом и при ча њи ма био гра фа о 
Сави ну бек ству у Св. гору.“411

У Народ ној одбра ни фебру а ра 1932, Вла ди мир Вујић обја-
вио је беле шку „Све ти Сава и миро твор ство“ у којој је устао 
про тив зло у по тре бе лика Све тог Саве у про па ган ди помод ног 
паци фи зма. Наи ме, жене из бео град ске „Лиге за мир“, који ма 
Вујић ника ко није оспо ра вао искре ну, мај чин ску бри гу за мир 
у све ту, поче ле су, у окви ру сво је про па ган де, да се пози ва ју на 
411  М. П. Девр ња, Исто, стр. 13 
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Све тог Саву. Вујић се упи тао: „Како је дошло до тога да витез 
држав ног пра во сла вља, Раст ко – Сава, син Нема ње, одјед ном 
буде, на оди ста вол ше бан начин, дове ден у везу про шле годи-
не са Стре зе ма ном, ове годи не са Маса ри ком и дого ди не може 
бити са Бри ја ном?“412 Основ на заблу да је у поку ша ју да се Све-
ти Сава пове же са јед ним, меха нич ки сазда ним и меха нич ки 
одр жа ва ним, међу на род ним покре том, који нема ника кве везе 
са делом првог срп ског архи е пи ско па, који, по Вуји ћу, јесте 
мирио бра ћу и дизао хра мо ве, али је „желе зном руком ства рао 
неза ви сну пра во слав ну цркву“.413

Ко је био Вла ди мир Вујић?
Годи не 1934, Вла ди мир Вујић упу тио је писмо јед ном све-

ште ни ку из свој те, у коме пише:„Дра ги мој Мило ра де, при ми 
моје нај ср дач ни је жеље за пра зни ке Хри сто ва рође ња. И по-
сред тешког живо та и муч них и испре пле та них путе ва који ма 
про ла зиш по Про ви ђе њу („јер није дан вра бац/.../“) и који су 
изван ред но тешки – желим ти да имаш у уму свом све га јед но: 
ко пре тр пи до кра ја, бла го њему. Ми се мно го тру ди мо, и мучи-
мо, и петља мо, и нер ви ра мо и ради мо мно го што шта и сва шта, 
па ипак, ти бар то знаш, оста је Њего ва реч, мир на, поу зда на, 
увек тач на и увек при ме њи ва: „Мно го се тру диш – а само је 
јед но потреб но“. Хва ла ти мно го што си мени и за мене писао 
у послед њим писми ма, а по добром срцу твом и по искре ној 
добро на мер но сти тво јој. Имаш пра во: и ја мислим да је теже 
нама, пре ка ље ним и изму че ним инте лек ту ал ци ма, са брди ма 
и това ри ма нау че но га и про ми шље но га, теже него бога та шу, 
ући у цар ство небе сно. Онај мла дић је сет но и ћут ке оти шао не 
могав пре го ре ти богат ства свог и нави ка мате ри јал них; коли ки 
и коли ки инте лек ту а лац исто тако, и кад пита и кад хоће, окре не 
се и вра ти у дра ге нави ке свог инте лек ту ал ног пра зно сло ви ја и 

412 В. Вујић, „Све ти Сава и миро твор ство“, Народ на одбра на, Год. VII, бр. 8 (1932), 
стр. 114
413  Исто, стр. 115
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сво је сује те ( јер је то глав но). И на исхо ди шту пута који води, 
за неке, кроз веро ва ње – оди ста чека ју „мисти ке“.

Но мени изгле да (нека би Бог дао да је тако) да сам оби шао 
те „мисти ке“, и масон ске, и спи ри ти стич ке,и сва ко ја ке дру ге 
„софи је“, и антро по- и тео-; и да сам у дожи вља ју лич ном у сво-
јој вери ушао у саму мисти ку која и јесте срж и сушти на сва ке 
вере пра ве. Она је за мене мир о коме је рече но: Мир свој дајем 
вам, мир свој оста вљам вам. У том миру – све се раз ре ша ва и 
све поста је про сто: и нево ље око нас и са нама, кућа, бри ге, 
деца, рад, зли људи и коб не при ли ке, све сум ње и сва муче ња, 
сва тра же ња и сва лута ња. Када се са књи га и рада на књи га ма 
(који сма трам за хлеб кори сним као и св. Павле сво је шато ре ) 
вра тим на Јеван ђе ља и про чи там само јед ну реч Њего ву, одмах 
све поста је про сто, поу зда но, тако људ ски сигур но и мир но, и 
тако све јасно. Мир тај и бла го слов Његов желим ти од срца, 
са сви ма тво ји ма, од свих нас,твој Вла да“.414

У том писму, у дуби на ма пишчевог убеђења и сна зи њего-
ве вере, кри је се и тај на Вуји ће ве лич но сти, која, све до данас, 
сво јом мишљу и делом иза зи ва про тив реч ја, али и свест о томе 
да је Вла ди ми ру Вуји ћу место у нашој кул ту ри трај но обез бе-
ђе но, при чему има још мно го про сто ра за даља истра жи ва ња. 
Нада мо се да ће се она наста ви ти на опште добро свих који ма 
је ста ло до пуно те исти не о исто ри ји наше мисли.

Конац дела и Богу слава!

414  В. Вујић, Од Шпен гле ра до Све тог Саве, стр. 17–18
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