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НА ТРАГУ ПРЕЋУТАНОГ ПИСЦА

Копрена идеолошког остракизма после Другог светског 
рата прекрила је многа значајна имена наше међуратне књи-
жевности. Они који су били проглашени издајницима и са-
радницима окупатора или су убијени (Григорије Божовић, 
Светислав Стефановић, Нико Бартуловић, између осталих) 
или су отишли из земље и нису више помињани, осим као 
злочиначке фигуре у служби непријатеља нове Југославије 
(Владимир Велмар-Јанковић, Димитрије Најдановић, између 
осталих). Јован Дучић је умро 1943. године у САД, а Милош 
Црњански је остао у егзилу.

Међу онима који су пред новом влашћу побегли у неиз-
весност емиграције био је и стваралац чије је дело тема овог 
рада – Владимир Вујић (Београд, 1886 – Рио де Женеиро, 
1951), философ, математичар и књижевни критичар, ученик 
Божидара Кнежевића и Михаила Петровића Аласа, прево-
дилац Шпенглерове књиге Пропаст Запада на наш језик.

Тек од деведесетих година прошлог века, почело се озбиљ-
но о њему писати, а белешку је, почетком 21. века, добио и 
у Српском биографском речнику1, а затим и у Енциклопедији 
1 О Владимиру Вујићу у Српском биографском речнику пише: „Вујић, Вла-
димир (Нови Сад, 1886 – Бразил, ?) професор, књижевни критичар, пре-
водилац. Гимназију и студије филозофије и математике завршио је у Бе-
ограду. Учествовао је у ратовима од 1912. до 1918. Са српском војском 
прешао је Албанију. Био је суплент гимназије у Скопљу. Након положеног 
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професорског испита (1923) био је профеосор у београдским гимназијама 
(1928–1935). У Гимназији у Сремским Карловцима предавао је филозофију, 
математику и немачки језик. Писао је филозофске студије, чланке из об-
ласти естетике, историје и теорије књижевности, приказе и критике, пре-
водио с немачког. Сарађивао у Виделу (1906), Новом времену (1910–1911), 
крфском Забавнику (1918), Српском књижевном гласнику (1921–1926, 1929), 
Просветном Гласнику (1922, 1924), Летопису Матице српске (1926, 1928–
1929), Мисли (1926), Новим видицима (1928), Вољи (1928), Времену (1928–
1933, 1939–1940), Друштвеној обнови (1929), Les nouvelles Yugoslaves (1929), 
Народној одбрани (1928–1933), Правди (1931–1935), Народној просвети 
(1932–1933), Светосављу (1931–1934), Учитељу (1934–1935, 1939–1940), 
Идејама (1935), Нашој смотри (1935–1936), Политици (1936), Уметничком 
прегледу (1937–1938), XX веку (1938), Обнови (1942–1944) и Српском народу 
(1942–1944). За време Другог светског рата (1941–1944) сарађивао је у Срп-
ској књижевној задрузи и на Радио Београду. Уређивао је Народну одбрану 
(1931). У Влади Милана Недића био је начелник Министарства просвете 
и вере и врховни инспектор Националне службе за обнову Србије (1943). 
Са супругом Бојаном, сином Павлом и ћерком Иванком емигрирао је 1944. 
и био у савезничким логорима у Форлију и Еболију у Италији, где је др-
жао предавања. Затим је отишао у Бразил, где је провео остатак живота. У 
студијама математике помагао му је Михаило Петровић Алас. У почетку 
је прихватао феноменологију свог учитеља као идеал науке, касније се ок-
реће прагматизму. Представник је ’новог хуманизма’, близак Милошу Н. 
Ђурићу и Владимиру Дворниковићу. У књизи Спутана и ослобођена мисао 
описао је свој мисаони пут који је формирао на основу филозофије Бергсо-
на, Виљема Џејмса, Фердинанда Шилера и Божидара Ковачевића. У књизи 
Нови хуманизам, написаној са Првошем Сланкаменцем, залагао се за ’обр-
тање вредности’ у свим областима културе, одбацујући интелектуализам у 
име интуитивне уметности живота. Допринео је афирмацији филозофске 
мисли Божидара Кнежевића, свог гимназијског професора. Прерадио је 
и сажео Кнежевићеве двотомне Принципе историје, и издао их као Закон 
реда у историји (Београд, 1920), уз значајну студију о аутору. Један је од 
најзначајнијих критичара и полемичара у међуратној српској књижевнос-
ти, идеолог књижевне деснице, противник Јована Скерлића. Противник је 
авангарде која је, по њему, само нестваралачка копија појава присутних у 
страним књижевностима, враћање на старо и рационалистичком погледу 
на књижевни развој. Залагао се за књижевност која би била ослобођена ра-
ционализма и изражавала аутохтону словенску мисао. Редиговао је Лиму-
нацију у селу Стевана Сремца.” (М. Карановић, ВУЈИЋ, Владимир, Српски 
биографски речник, В-Г, Нови Сад, 2006, стр. 353–354).
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српског народа2, коначно у Српској енциклопедији3. После 
рата био је проглашен за представника ирационализма и 
мистицизма, који је, као сарадник квислиншког Недићевог 
режима, побегао пред „заслуженом казном”. 

Владимир Вујић је, свакако, човек чије је дело вредно про-
учавања. Идеолошка острашћеност прошлости мора уступи-
ти место научној објективности, онолико колико је та објек-
тивност достижна. С том намером овај рад је и писан. За 
време Другог светског рата Вујић јесте био чиновник Не-
дићеве администрације, који је подржавао колаборацију са 
немачким окупатором сматрајући да је то пут биолошког 
опстанка српског народа. О свим његовим ставовима и оп-
редељењима могуће је, и треба, расправљати, а оцене тих ста-
вова могу бити различите. Ипак, то, како рекосмо, не значи 
да његово дело, важно у нашој међуратној култури, не треба 
пажљиво изучавати. При чему не смемо заборавити да се 
мора извршити реинтерпретација извесних досадашњих ис-
траживања чији су унапред одређени резултати коришћени 
више као етикете, него као доприноси за даља изучавања.

За време одбране доктората, чланови комисије (блаженопо-
чивши проф. др Милан Радуловић, проф. др Јован Делић као 
ментор и др Драган Хамовић, виши научни сарадник) су пред-
ложили потписнику ових редова да од свог рада, с обзиром да је 
у питању обиман текст, начини три књиге – једну биографско-
библиографску, другу о Вујићу као мислиоцу и трећу о њего-
вој књижевној критици. У складу с овим планом, који је прих-
ваћен, 2016, у издању куће „Catena Mundi” из Београда изашла 
је студија под насловом „Тржиште или храм / Становиште Вла-
димира Вујића”. Сада је пред читаоцем и други део тог рада „Из 
епа у филм / Књижевни критичар Владимир Вујић”.
2 И. Марић, „Вујић, Владимир”, Енциклопедија српског народа, Београд, 
2008, стр. 206.
3 И. Марић, ВУЈИЋ, Владимир, Српска енциклопедија, Том други, В-Вше-
тачка, Београд, 2013, стр. 830). 
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О припремама за писање

Једна од тема којима се потписник ових редова бавио је 
потрага за прећутаним именима наше, пре свега, међурат-
не културе, као и покушај да се осветле извесни, углавном 
услед идеолошке острашћености, замагљени аспекти те кул-
туре. Бавећи се покушајем реконструкције онога што је било 
скрајнуто и маргинализовано, нисам могао а да не приме-
тим значајну улогу коју је у међуратном књижевном животу 
играо Владимир Вујић. Трагови његовог присуства били су 
расути на многим местима: био је познат као аутор Новог ху-
манизма и Спутане и ослобођене мисли, али и као књижевни 
критичар који је захтевао ревизије у историји српске књи-
жевности, и као преводилац Шпенглера. Све је то, међутим, 
углавном фрагментарно помињано, осим поглавља које му је 
у својој студији о модернизму и српској идеалистичкој фи-
лософији посветио Милан Радуловић, великог огледа Алек-
сандра А. Миљковића и студије Бошка Обрадовића о Мило-
шу Црњанском и новом национализму, где су обриси Вујиће-
вог стваралаштва доследно уочавани и контекстуализовани 
у епоху у којој је стварао. Такође, не сме се занемарити рад 
Гојка Тешића на објављивању Вујићевих полемика у Злим 
волшебницима, што је био смео подухват у, још увек идео-
лошки једнодимензионалној, Србији 1983. године.  

Владимир Вујић био је и сарадник низа часописа, међу 
којима се истичу Српски књижевни гласник, Народна одбра-
на и Идеје Милоша Црњанског. У Гласнику Вујић сарађује у 
доба кад Богдан Поповић настоји да у њему да места младим 
ствараоцима који носе нови дух у књижевности (до 1926. го-
дине); у Народној одбрани се јавља кад је овај часопис, гла-
сник покрета Народне одбране, на врхунцу подршке идеји 
интегралног југословенства, повезаној са антипарламентар-
ним личним режимом краља Александра Карађорђевића (до 
1932. године), а у Идејама Црњанског добија запажено место 
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у доба радикалних обрачуна деснице и левице на нашој књи-
жевној и културној сцени (1935. године). 

Ова расутост Вујићевог стваралаштва захтевала је ви-
шегодишњи рад у библиотекама, у којима се трагало за ње-
говим текстовима и чланцима штампаним у многобројним 
листовима и часописима. На основу пронађеног, потписник 
ових редова је 2013. године, у београдској издавачкој кући 
Жагор, објавио избор Вујићевих огледа и текстова о њему, 
под насловом Од Шпенглера до Светог Саве. 

О структури рада

Ово истраживање се састоји од поглавља која прате крити-
чарски рад Владимира Вујића, контекстуализујући га, у скла-
ду са захтевима теме, у књижевну епоху у којој је деловао.

Пре свега, ту је „Предратна рецепција Вујићевог дела”, где 
је понуђен поглед на рецепцију његовог дела остварену пре 
Другог светског рата, како од оних који су за то дело имали 
симпатија (попут Милоша Н. Ђурића), тако и оних који су 
му били огорчени идеолошки противници (Велибора Глиго-
рића, Марка Ристића). Послератна рецепција Вујића и њего-
вог рада дата је у следећем поглављу прегледом ставова оних 
који су га помињали, било као философа, било као књиже-
вног критичара (Драган Јеремић, Андрија Стојковић, Радо-
ван Вучковић, Ђорђе Ј. Јанић, Милан Радуловић, Гојко Те-
шић, Александар А. Миљковић, Јован Пејчић, Бошко Обра-
довић, Живојин Ђурић и Драган Суботић).

Писци и књижевни идеолози, попут Владимира Велмар-Јан-
ковића и Светислава Стефановића били су сличномишљеници 
Вујићеви у много чему, што је тема поглавља под насловом „Ре-
визионисти”. Ту смо настојали да изложимо њихове додире и 
сродности, као и да укажемо на текстове у којима су подржава-
ли једни друге на путу за који су веровали да је исправан – путу 
културне самосвојности Јужних Словена и Срба. 



10

Вујићева културолошка књижевна критика тема је погла-
вља под насловом „Начела културолошке књижевне крити-
ке”. Она је проистицала из његовог философског става, али 
се наслањала и на антропогеографске и етнолошке увиде 
научника попут Јована Скерлића и Герхарда Геземана. Прво 
су истражена принципијелна полазишта Вујићеве критике, а 
нарочито његово наглашавање неопходности ревизија у исто-
рији српске књижевности. Мислилац од кога је Вујић најви-
ше научио, и кога је преводио, био је Освалд Шпенглер, који 
је, својом морфолошко-цикличком представом историје, као 
и разликовањем културе од цивилизације, дао снажан им-
пулс не само Вујићевом философском ставу, него и његовој 
књижевној критици, у којој се шпенглеровски појмови, по-
пут „псеудоморфозе”, срећу веома често, нарочито кад Вујић 
хоће да укаже да је неко дело лишено самосвојности. 

Пошто је Вујић био плодан књижевни критичар, који је 
сарађивао не само у часописима, него и у дневним новина-
ма, покушали смо да укажемо на конкретне методе и исхо-
дишта његовог приступа књижевним делима. Настојали смо 
да, у поглављу овог рада под насловом „Вујићева примењена 
критика”, испитамо његове домете у области књижевне кри-
тике. Вујић је, између осталог, био и „критичар критичара” 
– бавио се критичарским методама и резултатима Богдана 
Поповића, Винка Витезице, Милана Богдановића, Пјера Ван 
Тигема, Герхарда Геземана, настојећи да њихове увиде проце-
ни из перспективе своје, како ју је звао, „култ-анализе”.

Настојећи да успостави хијерархију вредности у нашој 
књижевној прошлости, Вујић је указао пажњу класичним 
њеним представницима, попут Доситеја, Његоша, Марка 
Миљанова, Божидара Кнежевића. Ипак, Стеван Сремац је 
писац кога је ставио у центар својих занимања, сматрајући га 
узорним како у списатељском, тако и у идеолошком смислу, 
што је дошло до нарочитог израза у Другом светском рату, 
када приређује и пише предговор за Лимунацију на селу, 
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Сремчев приповедачки „обрачун” са следбеницима Светоза-
ра Марковића (по Вујићу, претечама комуниста), оличеним у 
учитељу Сретену. То је тема поглавља „Наша ’класика’”.

Владимир Вујић је у почетку био доследни следбеник ин-
тегралног југословенства – не толико из политичких, коли-
ко из културолошких разлога, сматрајући, попут Владимира 
Дворниковића, да сви Јужни Словени, укључујући и Бугаре, 
стварају јединствену културну зону на Балкану. Као такви, 
они могу и морају да се самосвојно изграде у односу на Евро-
пу. Зато за њега постоји континуитет од кирило-методијев-
ског предања, преко Ивана Мажуранића, до наших дана. 
Чак и кад буде видео да је идеја „троименог народа” изгуби-
ла своју првобитну снагу, Вујић верује да српска, хрватска, 
словеначка и бугарска књижевност постоје у заједничком 
стваралачком простору, и да су сапрожимања неопходна и 
корисна. У поглављу под насловом „Јужнословенска књи-
жевност и култура” позабавили смо се овом темом.

Под насловом „Предратни после рата” обрађени су 
Вујићеви текстови о ауторима који су били активни пре 
Првог светског рата, али су наставили да делују и касније. 
Омиљени Вујићев писац, Бора Станковић, за кога је аутор 
Спутане и ослобођене мисли тражио битне ревизије, и осло-
бађање од скерлићевско-поповићевске флоскуле о „слабој 
писмености” и дводимензионалне тезе о „сексепилу”, нашао 
се у фокусу критичареве пажње кроз причу о рецепцији ње-
говог дела у страним књижевностима. Књижевни критичар 
Марко Цар за Вујића је био симбол „препотопске” мисли. 
Као и већина послератних модерниста, Вујић је био оштар 
према Јовану Дучићу и његовим медитацијама сабраним у 
Благу цара Радована, сматрајући то површном бонвиванском 
есејистиком која не може да се пореди са мислима Божидара 
Кнежевића. Ту су и размишљања о Вељку Петровићу, који 
је, по Вујићу, стао на пола пута између традиционализма и 
модерног израза.
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У поглављу „Послератни” указујемо на то да је Вујић на-
рочиту пажњу посвећивао послератним писцима и њихо-
вим насловима, па смо обратили пажњу на његове критике 
Црњанскових Сеоба, Илићевих Глувних чини, Пијане земље 
Милана Кашанина, приповедака Иве Андрића, поезије Ми-
рослава Крлеже, драмског стваралаштва Момчила Настасије-
вића, романа Шпански зид Радета Драинца, драме Душана 
Николајевића Иза вечите копрене, прозе Људи говоре Растка 
Петровића, романа Трајан Анђелка Крстића и Покошено поље 
Бранимира Ћосића. Указали смо и на његово бављење нашом 
дечјом поезијом, као и песничким стваралаштвом Десанке 
Максимовић.

Вујић је био критичар који се није либио обрачуна са 
оним што је сматрао лошом књижевношћу – од „папирнате” 
патриотске поезије до квазиреалистичких ратних романа, 
чему смо пажњу посветили у поглављу „Fratres minores”.

Велики део Вујићеве стваралачке активности био је про-
жет полемикама. Полемисао је са противницима јужносло-
венског месијанизма, са представницима поповићевско-скер-
лићевске критике, са надреалистима и писцима социјалне 
литературе. Стајао је на страну црквених делатника који су 
били против извођења Штраусове „Саломе” у нашем позо-
ришту. Укључивао се у полемику између Црњанског и Ми-
лана Богдановића и критиковао ставове на међународном 
сусрету ПЕН-клубова у Дубровнику. Полемички се суочавао 
са Радетом Драинцем, који га је назвао новим „Вићентијем 
Ракићем” и „калуђером у панталонама”. Задавао је и примао 
ударце, не плашећи се последица. То је тема поглавља „Вла-
димир Вујић као полемичар”. 

 „Књижевноисторијско место Владимира Вујића” је по-
следње поглавље ове књиге, чији је смисао да читаоцу омо-
гући шири увид у дело нашег значајног међуратног књиже-
вног критичара и полемичара.   
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О смислу истраживања 

Књига коју читалац има у рукама је покушај да се опише 
допринос књижевног критичара Владимира Вујића српској 
књижевности између два рата. С тим у вези, аутор је настојао 
да пажљиво изучи биографске и библиографске трагове ње-
говог присуства, да изврши контекстуализацију и реконт-
екстуализацију његовог опуса.

Контекстуализација је вршена у више праваца – почев 
од смештања Вујићевог погледа на свет у философске токо-
ве епохе, преко настојања да се сагледају његови критичар-
ски аксиоми, ревизионистички захтеви и домети у области 
конкретног критичарског рада, до увида у живу полемичку 
активност између два рата. Настојали смо да Вујићевом раду 
приступимо са више стајних тачака. То је један од разлога што 
у раду има много фуснота, које на први поглед могу да изгле-
дају оптерећујуће за читаоца; верујемо, ипак, да ове фусноте, 
уносећи у основни текст додатна тумачења Вујићевих ставо-
ва која потичу или из његових текстова, или из текстова оних 
који су се с њим саглашавали или му опонирали, као и гласо-
ве оних мислилаца и књижевних критичара који су одредили 
Вујићеву епоху у Европи и код нас, доприносе смештању дела 
овог аутора на тачно место у координатном систему историје 
домаће књижевне критике и мисли о књижевности.4

Што се тиче реконтекстуализације, настојали смо да по-
кажемо да Вујић, иако идеолошки припада „књижевној дес-
ници”, није конзервативни критичар који одбацује плодове 
међуратне модерне (какви су, рецимо, били Ратко Парежа-
4 Сетимо се, наравно, Бахтина, који сматра да је права полифоничност бес-
крајни дијалог о есхатолошком, крајњем смислу, који (дијалог) није само 
текстолошки, него и философски и теолошки: „Не постоји изолован ис-
каз. Он увек садржи исказе који му претходе, као и оне који после њега 
долазе. Ниједан није био први ни последњи. Исказ је само карика у ланцу 
и не може се проучавати одвојено од њега.” (Цит. према: А. Бужињска, М. 
П. Марковски, Књижевне теорије XX века, Београд, 2009, стр. 173)
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нин или Сима Пандуровић непосредно после 1918. године). 
Напротив, верујемо да је у раду показано да се Вујић нала-
зи у главним токовима стваралачког прихватања те и так-
ве модерне, са ставовима веома блиским онима какве су, у 
својим поетичким и аутопоетичким исказима, износили 
Растко Петровић, Црњански, Настасијевић, Винавер, који 
су сматрали да не треба заборављати на европске књижевне 
токове, али и на то да је нужан наш глас, аутентично домаће 
стваралаштво, које једино кроз самосвојност може дати 
допринос светској књижевности. Чак је и његово проти-
вљење авангарди „другог таласа”, попут београдског надре-
ализма, последица Вујићевог става да је у питању својеврсни 
рационализам маскиран у психоаналитичко-марксистичку 
идеологију, који просто подражава стране узоре, без икак-
вог ослонца на темеље и вредности наше књижевности и 
културе. Што се тиче одбијања социјално-пропагандистич-
ке литературе криптокомуниста и представника „напредне” 
литературе, које је било својствено Вујићу, то је став који су с 
њим, у овом или оном виду и са различитим акцентуацијама, 
делили и Црњански, Винавер, Настасијевић.

Вујић је био против технике као мере и провере човека 20. 
века. На посредан или непосредан начин, тај свој став он је 
преносио и у схватања о књижевности, поричући сваку врсту 
конструкционизма кад је стваралаштво у питању и залажући 
се за уметност као тријумф органског у борби против технике.

Нисмо губили из вида ни чињеницу да је Вујић књижевност 
користио и као средство за изградњу политичко-културоло-
шке идеологије јужнословенског месијанизма, ослањајући се 
на Достојевског као „пророка и апостола православног реа-
лизма” (израз Јустина Поповића), која је у политичком пољу 
била „десна”, са нагињањем идеологијама тзв. „трећег пута”, 
између капитализма и комунизма, онога што се у Немачкој 
звало „конзервативна револуција”. У томе није био усамљен 
ни код нас, а ни у Европи: код нас је у том смислу деловао, из-
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међу осталих, Милош Н. Ђурић, а у Немачкој, рецимо, иде-
олог „конзервативне револуције”, Артур Мелер ван ден Брук, 
преводилац и тумач Достојевског.

Владимир Вујић је, како је то уочио Милан Радуловић, 
био представник „новог мистицизма”, који је, по Радуловићу, 
донео највише плодова и надахнућа између два светска рата, 
сасвим се уклопивши у дух нашег међуратног модернизма; 
био је то, по њему, динамички традиционализам.

Модернисти, међу којима је био и Вујић, успешно су вра-
тили српску књижевност старијим слојевима традиције, по-
пут византијско-средњовековних корена наше културе, али 
и словенске митологије и народне обичајности, у складу са 
неоромантичарским читањем прошлости као надахнућа, а не 
препреке у остваривању уметничких циљева (због чега је Вујић 
стално наглашавао да нам је неопходан „нови романтизам”).

Надамо се да је овај увод у читање Вујићевог критичар-
ског дела скромна, али поуздана основа за даља тумачења у 
потрази за идеолошки скрајнутим вредностима наше међу-
ратне књижевне историје. 

И још нешто.
Фусноте су у књизи коју читалац држи у рукама обимне. 

Разлог је јасан, ако се у виду има dictum Гинтера Андерса: 
„Све је у фуснотама.” 



16

ПРЕДРАТНА РЕЦЕПЦИЈА ВУЈИЋЕВОГ ДЕЛА

Милош Н. Ђурић

Када се појавила књига-манифест Владимира Вујића и Пр-
воша Сланкаменца Нови хуманизам, која је стала на страну 
бергсонизма и прагматизма, представници наше ирациона-
листичке мисли ову су књигу топло поздравили. Милош Н. 
Ђурић је, у Српском књижевном гласнику од 1. маја 1923, дао 
приказ. У њему истиче да живот, воља и нагон претходе сва-
кој логичкој операцији. Досадашња философија је стално 
заборављала живот, па је поклич „Натраг животу!”, који је 
тако јасно потекао од најзнаменитијег мислиоца данашњице, 
Анрија Бергсона, кључан за разумевање савремених права-
ца мишљења. Бергсонова гносеологија се, по Ђурићу, бави 
животом, покретом и настајањем. Свет се непрестано рађа; 
он није статичан. Свест не успева да ухвати његову пуноту, 
него од површних фрагмената врши разне реконструкције. 
Јалови скептицизам Иполита Тена и Ернеста Ренана своје-
времено је паралисао француску мисао, коју је Бергсон опет 
ослободио и учинио је полетном, јер је његов стил пун сјај-
них слика и илуминација.5

5 М. Ђурић: Владимир Вујић и Првош Сланкаменац: Нови хуманизам. Из-
давачка књижара Геце Кона, Српски књижевни гласник, нова серија, књ. IX, 
бр. 1 (1. мај 1923), стр. 70–74.
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По Сланкаменцу и Вујићу, чију књигу Ђурић приказује, 
главно одређење новог типа мишљења је тзв. „нови хумани-
зам”. Они траже не само нову филозофију и нову науку, него 
и нову религију, која мора да нађе Бога „у животном току”. Та-
кође, они се залажу за обртање свих вредности и стварање но-
вих. Ђурић уочава да се савремени филозофи могу поделити 
на две велике групе – на једној страни је Бранислав Петроније-
вић са својом групом, док су представници нове философске 
динамике Вујић и Сланкаменац: „Уносећи у српски свет мисли 
филозофију живота, тако пуну стваралачке радости и богатих 
видика, филозофију којој су главна обележја еволуционизам, 
биологизам, волиционализам и ирационализам, они хоће да 
у наша филозофска интересовања која заостају за истинама 
живота унесу више културног динамизма; да српској филозо-
фији коју чека моћан полет и развој и непосредна веза са опш-
тим током живота и срашћивање са животом човечанства, от-
воре нове перспективе и нове могућности за плоднију и више 
српску и више човечанску будућност.”6

Пошто се нови захтеви живота, по Милошу Н. Ђурићу, 
боре против окошталих културних облика, он сматра да је 
ова књига стигла у право време: „Ми срдачно поздравља-
мо ову ослободилачку књигу, јер су стваралачки напори г. 
Вујића, познати и из досадашњих радова, обасјани зорама 
будућности. Филозофија живота је филозофија оних који 
долазе и носе ново радосно посланство.”7 Оно што је, по Ђу-
рићу, неопходно јесте нова синтеза разума и интуиције.

Зоровавељ о Вујићу и Сланкаменцу

У часопису Мисао марта 1923. године приказ књиге Нови 
хуманизам дао је Владан Стојановић Зоровавељ. Истакао 
је да је књига симпатична, али да њени аутори не уочавају 
6 Исто, стр. 73.
7 Исто, стр. 74
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велику разлику између бергсонистичког и прагматистичког 
појма истине, која је видљива. Jeр, Бергсон сматра да свако 
стремљење према корисности угрожава потрагу за истином, 
а Виљем Џејмс стоји на позицији да је истина увек инстру-
ментална.8 Ускоро ће се у часопису Мисао појавити жестока 
реакција Ксеније Атанасијевић, која сматра да су Вујићеви 
ставови својеврсно понижавање философије, и да је он, у 
суштини, претенциозна незналица.9 То ће изазвати узвратну 
реакцију Вујића, па ће се развити полемика. Касније, Ксенија 
Атанасијевић напушта рационалистичку метафизику Бране 
Петронијевића, и стаје у редове неохуманиста. 

Вујићево место у домаћој философији

У Летопису Матице српске 1925. године, Светислав Ма-
рић објављује приказ „Филозофија у нас”, у коме Владими-
ра Вујића сврстава међу мислиоце антирационалистичке 
оријентације, међу којима су и Владимир Дворниковић, Ду-
шан Недељковић, Милош Ђурић, Првош Сланкаменац, Ни-
колај Велимировић и Алберт Базала. Марић истиче да Вујић 
и Сланкаменац своје ставове граде на философији прагма-
тизма и еволуције, при чему је философија која тражи вечне 
истине заувек изгубила било какав значај у савремености, 
која од мишљења очекује да се врати животу. Пошто пропо-
ведају Џемса и Бергсона као мислиоце које без остатка треба 
следити, и Вујић и Сланкаменац су, као и сви други пропо-
ведници, својеврсни догматичари, сматра Марић.10

8 В. С. Зоровавељ: В. Вујић и П. Сланкаменац: Нови хуманизам (Београд, 
1923. Издање Геце Кона), Мисао, књ. 11, св. 6, 16. март 1923, стр. 475.
9 К. Атанасијевић, Унижавање философије. Поводом књиге Нови хумани-
зам, од Владимира Вујића и Првоша Сланкаменца, Београд, 1923, Мисао, 
Књ. 12, св. 2 (1923), стр. 793–794.
10 С. Марић, Философија у нас, О српској филозофији, Београд, 2003, стр. 162.
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Новине Време доносе почетком 1930. године непотписан 
чланак „Филозофски живот у Југославији”, у коме се, између 
осталог, каже: „Владимир Вујић јесте енергични противник 
интелектуализма и рационализма; у низу својих студија он 
тражи да филозофија буде човечанска, искрено проживљена.”11 
У чланку се, поред књиге Нови хуманизам, помиње и низ фра-
гментарних огледа под насловом „Између човека и живота”, у 
којима, по аутору чланка, Вујић хоће да руши све што је пој-
мовно изграђено, а да се настојава само на доживљају.

У Београду је 1939. године изашла брошура Милана М. Јо-
вановића, Философија у Срба 1918–1938.12 У оквиру поглавља 
о нашој гносеологији, Јовановић философа Вујића ставља 
поред теолога Јустина Поповића, који ваннаучним претпо-
ставкама жели да заснује науку, тврдећи да је сазнање не-
могуће изван Христа. По Јовановићу, Вујић научне теорије 
схвата прагматистички, јер оне имају вредности само ако 
се остварују у оквиру инструменталног поимања истине. У 
области философије културе, Вујић заступа органско схва-
тање о рађању, живљењу и умирању култура. Такође, како 
тврди Јовановић, Вујић истиче да главна питања нису она о 
примању или одбацивању Запада него о изградњи јужносло-
венске културе, која је, из епике се то види, могућа од Алпа 
до Солуна.

Вујић као припадник новог поколења стваралаца

Новине Време биле су блиске политичким врховима Краље-
вине Југославије. Када је краљ Александар прогласио идео-
логију „интегралног Југословенства”, Време је настојало да 
покаже какви су потенцијали за стварање нове Југославије. 
Тако су у васкршњем броју за 1930. годину изашла два темата 
11 Аноним, Филозофски живот у Југославији, Време, 6–9. јануар 1930, стр. 23.
12 М. М. Јовановић, Философија у Срба 1918–1938, О српској филозофији, 
стр. 215–229.
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о новим стваралачким снагама – „Смењивање генерација”13 
и „Нови на послу”14. О смени генерација у области културног 
стваралаштва писали су Милош Црњански, Милан Богдано-
вић и Ксенија Атанасијевић. Црњански је, између осталог, 
рекао, поздрављајући нови правац управљања државом и 
дајући уверавања да ново поколење трајно ступа на сцену: 
„При смени која је неизбежна, тресу се услужно старе кле-
петуше, вичући да је настало лудо доба, и, како од старијих 
чуше, пропаденије. Док путем дотле, са Авалом плавом, 
трагом жртава Сербије, корача нова држава, живот наш, 
поворком свих нас што носимо бреме, дишући тешко кроз 
светле наде. Док једна нова слика старог града плови по води 
и облацима и само још деца гледају старог Пегаза, што је зао-
стао, узјогунио се, па се рита.”15 У истом темату, Ксенија Ата-
насијевић је устала против средњовековних окаменотина у 
мишљењу, као и против успоравања културног темпа.

Темат „Нови на послу”, доноси изјаве значајних ствара-
лаца нове културе. Реч је дата, између осталих: А. Костићу, 
С. Станковићу, Б. Малешу, Н. М. Обрадовићу, И. Пржићу, 
Р. Драинцу, А. Дероку, Ј. Кулунџићу, М. Настасијевићу, као 
и Владимиру Вујићу. У непотписаном уводнику, истакнуте 
су особине „нових” и врсте њихове делатности: „Основни 
принципи нових генерација били би следећи: радозналост, 
темељит рад, продубљавање, анализа у духовном и мате-
ријалном смислу, повезивања искустава и начела ради це-
лисходности и успеха, брзина са аутоконтролом, савесност, 
трагање за потпуном истином. У медицини егзактност, при-
мена нових налаза, стална експериментација, нова средства, 
радиум, хелијум, рентген, електрицитет, проучавање жлез-
да и хормона, представљају улазак у последње тајне живота, 
а с тим у вези и уништавање најтежих социјалних болести. 
13 Аноним, Смењивање генерација, Време, 19–22. април 1930, стр. 3.
14 Аноним, Нови на послу, Време, 19–22. април 1930, стр. 4.
15 Аноним, Смењивање генерација, Исто.
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У филозофији одуховљени материјализам и анализа нашег 
расног етоса. У економији употреба и проналазак нових 
средстава, олакшавање рада човековог. У астрономији нове 
планете и њихов геолошки састав, анализа светлости, рачун 
и визије скорог додира човека са планетама. У књижевнос-
ти ентузијазам за темпо, ритам, слободу и захватање у све 
димензије духа. У уметности конструктивизам и продубљи-
вање значаја боје. У вајарству израз. У глуми реализам амал-
гован кроз режију декоративним. То су контуре тог новог, 
што се ствара, што ће ускоро завладати сасвим.”16

О новој књижевности, Момчило Настасијевић је рекао: 
„Једно је сигурно: и поред свих лутања, тражења, умело се 
у тренуцима, без самообмане и става, погледати правце у 
своју рођену стварност. Да ли је ова генерација способна 
за књижевну смену? Свакако. И по законима механике, и 
духа. Јер је највећа жилавост и најчистије искристалиса-
вање имати смелости да се почне од свога рођеног хаоса.”17 
Сличан став изразио је, кад је философија у питању, и Вла-
димир Вујић.

Ристо Ратковић

Када се појавила Вујићева књига Спутана и ослобођена ми-
сао, Ристо Ратковић је у Српском књижевном гласнику од 1. 
септембра 1931. године објавио приказ.18 Истакао је да Вујић 
спада у интелектуалце који се баве проблемима наше култу-
ре и да је, на известан начин, ова књига генерацијска. Њего-
ве основне теме су рационалистичка философија, проблеми 
техничке цивилизације, као и преживелост Запада. Вујић је, 
сматра Ратковић, неко ко се представља као борац за расну 

16 Аноним, Нови на послу, Исто, стр. 4.
17 Исто. 
18 Р. Ратковић, Спутана и ослобођена мисао, Српски књижевни гласник, 
књига XXXIV, број 1, 1. септембар 1931, стр. 74–75.
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словенску мисао. Међутим, по приказивачу, његова подела 
на три типа западњаштва (западњаштво 18. века, маркси-
зам, и на крају, западњаштво које трага за великом синтезом 
најбољег на Западу и у словенству, и за царством Божијим у 
човеку) далеко је од утемељености. Вујићев неоромантизам 
је својеврсно занесењаштво, пошто он порекло својих мисли 
не ставља под надзор свести. Његова побуна против оваквог 
света је илузорна, јер не нуди ништа конкретно, него је пуко 
средство за одржање датих друштвених односа. Што се сти-
ла тиче, каже Ратковић, једина пишчева новост састоји се у 
томе што ставља атрибуте иза именица.

Велибор Глигорић о неохуманистима

Један од првих жестоких напада на мислиоце неохумани-
стичког правца, међу које се сврстао и Владимир Вујић, из-
вео је књижевни критичар Велибор Глигорић у својој бро-
шури Мистика и мистификатори објављеној 1930. године.19 
Тада их је отворено назвао сектом: „Та је секта ставила себи 
у задатак да у нашој средини изгради чисту народну култу-
ру, да ојача запуштене религиозне обичаје, спасе правосла-
вље сузбијањем слободно мислилачког и материјалистичког 
рационализма, да ратује против европејства као опасно-
сти по народна богатства. Секта је карактеристична што се 
бави филозофским проблемима и то чисто метафизичким и 
спиритуалним, што је привлаче религиозни покрети Азије, 
славистика, теозофија и крупна питања кризе европске ду-
ховности. Група је примила у наслеђе антизападњачке струје 
у нашем интелектуалном животу, народњаштво и славено-
филство, окренула се од Толстојеве Русије евразијству, од 
Лотијеве Турске Индији Тагоре и Ромена Ролена, своју базу 
рада одвојила потпуно од Универзитета који је обележила 
19 В. Глигорић, Мистика и мистификатори, Зли волшебници II, Београд, 
стр. 197–201. 
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као тврђаву однарођених, и томе је нашла потпоре у тезама 
о буђењу Истока, у Шпенглеру, Кајзерлингу, Ромену Ролану, 
манифестима Евразијаца и буђењу Индије, коме још нису 
угледали прави смисао.”20

Глигорић сматра да је њихова философија идеалисти-
чка и антиматеријалистичка, а књижевност коју пишу иде-
алистичко–пасатистичка, као и да је реч о групи бергсоно-
ваца који настоје да послератни експресионизам прилагоде 
наслеђу народне културе. Памфлетиста истиче да су у овој 
групи, на себи својствене начине, поред Владимира Вујића, и 
Драгиша Васић, Григорије Божовић, Нико Бартуловић, Си-
ниша Кордић, Милош Ђурић, Милан Кашанин итд.

По Глигорићу, мистика је постала артикал од кога мно-
ги одлично живе, што се види по њиховим службеним на-
мештењима у земљи и иностранству. Нови „мистичари” не 
силазе на дно живота, него покушавају да „оправославе” чар-
шију. Глигорић сматра да иза целе ове групе, на свој начин, 
стоји Димитрије Митриновић, коме је, како памфлетиста 
тврди, природа дала дар народних надрилекара, па је Мит-
риновић опчинио своје следбенике философијом „совуљаге, 
слепог миша и црне мачке”: „У његовом духу укрштали су 
се путеви који су водили од Светог Саве, преко Његоша и 
Боже Кнежевића до Мештровића и Николаја Велимировића, 
да доцније продру и до индиских пагода.”21

Године 1931, у левичарском часопису Стожер, Велибор 
Глигорић је објавио жестоки памфлет „Неохуманисти”, у 
коме се обрушио на Вујића и мислиоце његовог философ-
ског круга.22 По њему, у нашој философији, међу млађим 
мислиоцима, постоји тенденција да се философија одвоји не 
само од Универзитета, него и од науке, и да из области раз-
ума пређе у област чисте уобразиље. Машта се о повратку у 
20 Исто, стр. 197.
21 Исто, стр. 200.
22 В. Глигорић, Неохуманисти, Зли волшебници II, Београд, стр. 179–185.
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средњи век, којим ће се обновити уморно европско човечан-
ство. На основу идеја о слому европске механичке цивилиза-
ције, исказане нарочито код Шпенглера и Кајзерлинга, наши 
нови философи би, борећи се против инквизиције науке, об-
новили инквизицију религије. Уместо науке која све разара 
треба се вратити религији и националној култури, сматрају 
они. Знамење неохуманистичког мислилаштва у нас је Божи-
дар Кнежевић, коме је, вели Глигорић, својевремено Скерлић 
дао ореол мислиоца-мученика у малој, провинцијалној сре-
дини. Мада је философија Кнежевићева својевремено значи-
ла напредак, данас је она назадак. Глигорић вели: „Божа Кне-
жевић је мислилац малограђанске интелигенције која, кад 
дође до свести о сервилности свога положаја, трагичније је 
незадовољна, жели да побегне из комплекса друштвене нуж-
ности у неке више сфере усамљености, у концепцију о вишем 
човеку који је по своме унутрашњем позиву изнад грубости 
стварности и који је у мањини пред диктатуром масе.”23 Зато 
код Кнежевића има много „стародевојачког” незадовољства 
светом и положајем човека у њему, због чега се он, како каже 
Глигорић, окреће Карлајловом култу хероја који су изнад 
приземних маса.

Није случајно да су неохуманисти узели религиозног Кне-
жевића као свој знамен, јер је Кнежевићева мисао својеврсна 
противтежа мисли апстрактног Бранислава Петронијевића, 
који се понаша као великаш у дворцу метафизике. Глигорић 
ставове неохуманиста овако описује: „Против апстрактне 
метафизике, дијалектике официјелне филозофије, млађа фи-
лозофија је истакла потребу везе са животом и бацила паро-
лу о новом хуманизму. […] Цела та млађа филозофија стоји 
застрашено пред социјалним прогресом, пред неминовним 
историјским процесом развитка материје и у кошмарима о 
пропасти Европе и доласку варвара, у лудилу гоњења, ти-
пичном за сву ову филозофију, вапије за изгубљеним небом 
23 Исто, стр. 180.
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духа, које је једино могло да донесе срећу човечанству, за пад 
духа, а за победу материје окривљују преживелу и презасиће-
ну европску цивилизацију. ’Тешко теби, Витсаидо’, баца на 
њу анатему Николај Велимировић. Под утицајем Шпенглера 
и Берђајева, Вујић и Дворниковић најављују еру словенске 
културе која ће препородити пало човечанство. Издвојили 
су наш југословенски живот као неки посебни културни ор-
ганизам у зачетку и покушали да у њему пронађу специјал-
не квалитете који ће му дати индивидуално преимућство у 
заједници света. Да наш југословенски бол буде дубљи и ве-
личанственији од бола нпр. Кинеза, Немаца или Американа-
ца, да наша југословенска меланхолија буде артикал који ће 
се извозити и Енглезима.”24

Глигорић сматра да су нови интелигенти неохуманисти-
чке мисли у ствари малограђански индивидуалисти, који, 
као пси одани устаљеном друштвеном поретку, тужно за-
вијају на месечини. Неохуманистима није сасвим јасно где 
да „пласирају” своје идеје. Док је Шпенглер писао о пропа-
сти Запада, а Ромен Ролан се, скупа са Кајзерлингом, оду-
шевљавао Азијом, изгледало је да ова идеја може да се веже 
за Азију. Међутим, пошто су се интелектуалци Запада окре-
нули против оријенталног варварства, постало је потребно 
нешто друго – Владимир Дворниковић се, сматра Глигорић, 
окренуо идеји свечовештва, као и Николај Велимировић, 
што је, по Глигорићу, нека врста балканског хришћанског со-
цијализма. Владимир Вујић се, сматра он, определио за три-
кове, за „филозофску натегачу”25.

Идеја о словенизовању Европе је стара идеја словенофи-
ла, без обзира на неохуманистичку причу о Џемсу и Бергсо-
ну. Глигорић примећује: „Вујићеви чланци који се баве овим 
питањима веома су оскудни у аргументима, па им је најлак-
ше да се ухвате за Достојевског и да се изгубе у његовом ла-
24 Исто, стр. 181.
25 Исто, стр. 182.
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виринту. Његов тип неоромантика је вештачки конструисан 
из малограђанског индивидуалисте који у ’комплексу’ своје 
личности тражи оправдање своје понижености и романтич-
ног лика духоборца Дон Кихота, коме се стварност подсме-
ва, али који упорно иде за својим инстинктима и за својом 
фантазијом. Тај тип је изашао из ’страначког рационализ-
ма’ (рационализам по Вујићу код Руса уопште не постоји) и 
ушао ’у рођену, словенску мисао’. (По Вујићу постоји човек 
са две главе.) То му је помогло да се утуви у народни дух, 
да прокламује генијалност тога духа и да Џемса прекрсти 
у Џемсовића, а Бергсона у Бергсоновића. (Милош Ђурић 
би Бергсону дао буздован Краљевића Марка да потуче све 
Латине.) Неоромантик је ирационалист (верује у мистичну 
заједницу човечанства, која ће се остварити и без социјалног 
прогреса, преко округлог сточића или преко голуба-писмо-
ноше), славенофил (латинство и германство банкротирало 
је, треба словенизирати човечанство). У томе човечанству 
братство се не постиже ’на плану праксе, политичке еконо-
мије, свих спољних механичких средстава’, већ у души, кроз 
патње појединаца које циркулишу светом као она американ-
ска писма упућена са мистичним наређењем да се морају 
прочитати и даље одаслати, јер ће се иначе догодити не-
срећа. Није важан социјални прогрес, важно је шта се догађа 
у унутрашњем животу појединаца. Нема социјалних класа, 
метропола и колонија, већ су брат и буржуј и пролетер, само 
треба да прођу кроз словенске мистичне катакомбе душе, па 
ће се и без економских конфликата узети руку под руку. И 
онај који ради у рударском окну и власник рудника у лук-
сузној лимузини наћи ће спој душа и осетиће се као браћа, 
само треба да приме серум словенства у апотеци код ’Спа-
ситеља Човечанства’. ’Указао ми се лик побуњеника против 
разума премоћи и као Унамуном освештани лик витеза ду-
ховности; кроз њега, кроз побуну, кроз излагање онога ’бити 
исмеван’, тако се долази до правог и слободног казивања себе 
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и свога’ – пише егзалтирано Вујић о Дон Кихоту. Кихоти-
зам је протумачен као мистична снага Шпаније и Дон-Ки-
хотовац је онај у коме је проговорио народни дух и који се 
бори да тај дух победи све што му цивилизација намеће, па 
и по цени поруге. Интелигент наше млађе филозофије је тај 
Дон-Кихотовац, борац против труле европске цивилизације, 
против науке, машинизма, за повратак религиозног и стра-
сног средњег века, гоњен својим духом из стварности у не-
извесност. Дон Кихот је луталица, и интелигент наше млађе 
филозофије лута без одређене идеологије у вечитом осећању 
да га гоне зли волшебници стварности. Дон Кихот је витез у 
паради Средњег Века, и интелигент наше млађе филозофије, 
тужи за Средњим Веком Немањића, за службом у царским 
свитама. Дон Кихот је усамљен очајник, и наш неоромантик 
је заљубљен у се, потиштен, и понижен, тражи задовољење 
своме самољубљу у имагинарном хероизму, у фантастичном 
бекству из стварности у мистицизам, у иреално.”26

Глигорић сматра да је Вујићева мисао „блеф једне инте-
лигенције која се спасава фразерством”; он је, вели Глигорић 
даље, „чланкописац који пише о филозофији као литерату-
ри, коју литерарно познаје, и то једноставно више агитује за 
једну врсту филозофије него што је уверен у њен реалан сми-
сао. (Његова филозофија је без анализе, са свима могућим 
примесама, без критеријума и без једне органске повеза-
ности.) Овај антизападњак је у ствари прерушени скерлиће-
вац који се уместо анализе служи демагогијом”.27

Памфлетски оштар, Глигорић се не зауставља: „Дворни-
ковићева филозофија може се штампати у календарима, у 
фељтонима са вечитим ’наставиће се’, Вујићева у недељним 
националистичким публикацијама, у Банкарству и Црквеном 
Веснику, а Ксенијина у каквом борбеном сифражетском листу 

26 Исто, стр. 182–183.
27 Исто, стр. 184.
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који би имао за задатак да жучно демаскира мушкарце.”28 Гли-
горић, који је стао на позиције одбране социјалне књижев-
ности и њене улоге у будућој револуцији, сматра неохумани-
стичку мисао слушкињом неправедног друштвеног система: 
„У њој је видан страх да ће личност пропасти у тоталитету 
колектива, па се бави немогућом игром да своју подређеност 
систему маскира суверенитетом духа, надувавши појам лич-
ности до појма мисије расе. У том свом послу она ојачава, 
осећа се прогоњеном, урла пред социјалним прогресом и ту-
гује за Средњим Веком, веком личности.”29

Марко Ристић о Вујићу 
и ирационалистичкој философији

У преднадреалистичкој фази свог деловања, Марко Ристић 
се сретао и разговарао са Владимиром Вујићем, о чему има 
трага у његовим дневницима, где, између осталог, наводи да 
се виђао са Миланом Кашанином, Исидором Секулић, Тодо-
ром Манојловићем, Светиславом Стефановићем итд.30 Када 
је, међутим, чврсто стао на позиције револуционарног надре-
ализма, Ристић је кренуо у обрачун са модернистима за које 
је веровао да су издали себе из младости, и постали конфор-
мисти у служби режима. У тексту „Одломак о модернизму и 
о ирационализму”, писаном у октобру 1931, а објављеном у 
првом броју Стожера за 1932, пажњу је, између осталих, пос-
ветио Вујићу и философима ирационалистима у нас.31

Као лажног модернисту, Ристић прво критикује Милана 
Кашанина, који, иако у својим текстовима помиње Чарлија 
Чаплина, није отишао даље од критеријума Академије Гон-
28 Исто, стр. 184.
29 Исто, стр. 185.
30 Види: М. Ристић, Уочи надреализма, Београд, 1985, стр. 260, 264, 273.
31 М. Ристић, Одломак о модернизму и о ирационализму, Зли волшебници 
II, стр. 267–273.
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кур, а навикао се да добија званичне награде, и кука кад их не 
добије. Његов саборац и пријатељ, Владимир Вујић, такође је 
назовимодеран, а модернизам му се састоји у критикама на 
рачун одавно застарелих, попут Марка Цара и Бранислава 
Петронијевића. По Ристићу, Вујић „не може да се помири са 
рационализмом Запада, већ све нешто баје и навија за не-
какву словенску мисао, која је свакако најтајанственија и нај-
недокучнија мисао коју сам у животу видео”.32 По Ристићу, 
наш ирационалистички правац у философији суштински је 
савезник са традиционализмом и конзервативизмом, и сви 
левичари, без обзира на извесне разлике међу собом, морају 
бити будни, баш зато што се ирационалисти праве да су мо-
дернисти. Њихов основни став је, упркос свему, пуки иде-
ализам, који не жели да схвати да се односи у друштву могу 
мењати само на основу дијалектичко-материјалистичког 
програма; прави циљ ирационалиста је немењање друштве-
них односа.

Вујићева тзв. „ослобођена мисао” само је „додола” (израз 
Марка Ристића) која својим кревељењем треба да сакрије 
од људи праве путеве ка ослобођењу. Испод њиховог ли-
цемерног мистицизма, каже Ристић, крије се одбрана ка-
питалистичких односа и приватне својине. Ристић сматра, 
између осталог, и да се Вујићева тврдња да се „словенска ми-
сао” може само споља описивати разуме једино ако се схвати 
да та мисао уопште нема никаквог садржаја. Из перспективе 
логике, она је галиматијас, јер у њој нема ничег социјалног, 
научног и материјалног; по Ристићу, она је импотенција и 
духовна онанија. Из перспективе психоанализе, она је оста-
так хришћанског осећања кривице; како Ристић каже – „му-
чеништво, очишћење, искупљење кроз пад, јад и гад, позив 
на скрушеност […] Са идеолошке тачке гледишта, она је 
тачно на нивоу проповеди једног провинцијског попе (чо-

32 Исто, стр. 268.
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век – брат, христоликост, царство небеско)”.33 Из социјалне 
перспективе, то је опскурантска морална репресија. Са тачке 
гледишта савременог морала, реч је о спиритистичко-спири-
туалистичком „швиндлерају”.

33 Исто, стр. 270.
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ПОСЛЕРАТНА РЕЦЕПЦИЈА 
ВУЈИЋЕВОГ ДЕЛА

Иако је Владимир Вујић после Другог светског рата у Југо-
славији био углавном прећутан, ипак је његово предрат-
но деловање било тако значајно да није могло бити сасвим 
прецртано. Они који су се бавили нашом философијом су 
га, узгред и са идеолошком осудом, помињали, да би, у току 
процеса деидеологизације у култури Србије, крајем осамде-
сетих и почетком деведесетих година прошлог века, о њему 
почело да се пише више и озбиљније. Ово је кратак преглед 
послератне рецепције Вујићевог дела у нас, при чему су дела 
која помињу Вујића дата хронолошким редом.

Драган Јеремић

Године 1967. и 1968, Драган Јеремић објавио је у Савременику 
низ чланака под насловом „О филозофији код Срба”. О Вла-
димир Вујићу је писао у поглављу под насловом „Ирациона-
листи и идеолози југословенске културе (Милош Н. Ђурић, 
Владимир Дворниковић, ’неохуманисти’)”.34 Јеремић у свом 
тексту истиче да је основна особина ове философије поку-
шај приближавања животу. Њени представници, сматра он, 
били су идеолошки прагматични: „Тежећи да филозофију 
претворе у учитељицу живота, они су је стављали у службу 
34 Д. Јеремић, О филозофији код Срба, Београд, 1997, стр. 136–150.
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конкретних националних, културних и политичких задата-
ка. Ограничавајући интелектуално сазнање на практично-
-техничку област, филозофи ове оријентације, углавном, 
веровали су да се до најважнијих истина може доћи помоћу 
ирационалног и интуитивног сазнања и претпостављали су 
књижевно-поетски израз строго логичком расуђивању. Фи-
лозофија је, по њима, тешње повезана са уметношћу, митом 
и религијом него са науком и научним сазнањем, а нација и 
раса нису ирелевантне за филозофску мисао, јер у знатној 
мери одређују прихватање једних и одбацивање других фи-
лозофских схватања. Циљ филозофије је постављање акцио-
ног програма, а њено деловање треба да се осети у стварању 
нових, бољих и хуманијих услова друштвеног и духовног 
живота. Главне области њиховог истраживања јесу филозо-
фија културе и ’практична филозофија’ (етика, естетика, ан-
тропологија, политика), а не филозофија природе и теорија 
сазнања.”35 Први Срби који су овако доживљавали философ-
ско стварање били су представници „Младе Босне”, којима 
су Бергсонов витализам и Гијоова философија животне екс-
панзије одговарали као одлична подлога за осмишљавање 
борбе за национално ослобођење.36

Милош Н. Ђурић је, на основу западноевропског ира-
ционализма, али и наше народне поезије, настојао да ство-
ри специфичну мисао, коју је називао „активистичким ме-
лиоризмом”. Ђурић је веровао, по Јеремићу, да јужносло-
35 Исто, стр. 136.
36 Милош Војиновић, у својој студији Политичке идеје Младе Босне, каже: 
„Бергсон и Ниче нису утицали на омладину само путем футуризма, који 
су у знатној мери обликовали, већ и директно. Потврде о читању Ничеа и 
Бергсона се често срећу. Милош Ђурић налази за сходно да цитира Берг-
сона у Видовданској етици. Утицај Бергсона и Ничеа на обликовање новог 
нараштаја приметили су и историчари књижевности. Перо Слијепчевић 
на студијама похађа курсеве о Ничеу. Сами младобосанци прихватају 
термине ових филозофа, па говоре о елану и гесту. Били су то термини 
којима су Ниче и Бергсон означавали есенцију живота.” (М. Војиновић, 
Политичке идеје Младе Босне, Београд, 2015, стр. 236–237)
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венски геније треба да понуди једну нову, синтетичку фи-
лософију, у којој ће и разум имати своје место, али ће бити 
потчињен животу. Развијена култура је хармонија религи-
озног, моралног, философског, научног и практичног наче-
ла; за разлику од Шпенглера, који је тврдио да културе не 
могу да утичу једна на другу, Ђурић је сматрао да су њихова 
сапрожимања плодотворна. Главни циљ јужнословенске 
синтезе је настанак Свечовека, брата свих људи и целокуп-
не творевине.

Други значајан философ ове школе је, по Јеремићу, Вла-
димир Дворниковић, који верује да је Запад ушао у кри-
зу зато што је пренагласио рационално-материјалистичку 
страну живота. Јужни Словени не смеју да упадну у замку 
окцидентализма, али не могу више живети ни оријенталним 
пасивизмом, ни епском недовршеношћу. Васпитавајући себе 
за нове, овог пута културне, подвиге, они треба да се крећу 
путем синтезе најбољег на Истоку (душевност) и на Западу 
(организација друштвеног живота).

Владимира Вујића Јеремић сврстава у неохуманисте, ис-
тичући да је он против механичког преупрошћавања ствар-
ности карактеристичног за сцијентизам. Вујић цени умет-
ност, која, иако је фрагментарна, јесте ближа стварности од 
науке, и може да представља својеврсну школу интуиције, 
на основу које је могуће изградити нову, синтетичку мисао. 
Живот је својеврсно божаство, па религија не може бити ин-
ституционална, него само лична; ипак, Јеремић истиче да је 
Вујићев и Сланкаменчев став према религији у књизи Нови 
хуманизам позитиван, исто као и према уметности, јер рели-
гија проширује обзорја живота. Што се културе тиче, каже 
Јеремић, она је, по Вујићу и Сланкаменцу, „пролазни облик 
којим човек настоји да се што више приближи унутрашњој 
природи живота, а криза културе наступа кад дође до хипер-
трофије једне њене стране и стварања овешталих калупа”.37

37 Д. Јеремић, Исто, стр. 147.
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Јеремић сматра да су сви заступници ирационализма и 
нове јужнословенске културне синтезе били пре идеолози 
него мислиоци, и да су били реакционарни, што је открила 
предратна марксистичка критика. Њима је више било ста-
ло до потврде идеје јужнословенства него до културе. Зато 
он каже: „Програм који су нудили идеолози југословенске 
културе био је, поред тога, и скуп разних већ иживљених 
идеја и схватања и у њему су се, у разним његовим варијан-
тама, наглашавали вера у мисију Југославије и југословен-
ства, панславизам и хришћанство, православље и светоса-
вље, источњачка метафизика и мистика, западњачки ира-
ционализам, патријархална, епска, видовданска етика или 
свечовештво, али је најчешће у њему било сувише општих 
декларација и нејасних формулација.”38 Због тога што су се 
плашили прогреса, водили су борбу против напредних сна-
га, а неки су у Другом светском рату били одлучни контра-
револуционари. Њих је, сматра Јеремић, поразио напредни 
марксизам.

Андрија Стојковић

Познати марксистички философ Андрија Стојковић писао 
је о Вујићу у својој историји српске философије, али и у ка-
снијим књигама. Тако у својој књизи Српски народ на размеђу 
истока и запада, у поглављу „Педагошко-школска теорија и 
пракса у окупираној Србији 1941–1944”, Стојковић истиче 
да је Вујић суштински припадао философском правцу ира-
ционализма, који је служио као озбиљна основа за окретање 
нацистичким и фашистичким идејама преуређења друштва.

По Стојковићу, Владимир Вујић и Првош Сланкаменац 
граде српску националну мисао у духу словенофилства, док 
Владимир Вујић и Филип Медић уче, слично Шпенглеру, о 
културама које су затворене у себе, рађају се и умиру, па не 
38 Исто, стр. 148–149.
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могу да се узајамно обогаћују. Његова философија историје 
је, сматра Стојковић, „провиденцијалистичка”, какве су и те-
орије Николаја Велимировића, Јустина Поповића, Ксеније 
Атанасијевић, Живојина Перића, Милоша Н. Ђурића и Прво-
ша Сланкаменца. Стојковић истиче да су предратни маркси-
сти оштро критиковали „наше преживеле грађанске и друге 
културне вредности (косовски и светосавски мит, разне ре-
акционарне и декадентне културне појаве) и њихове носиоце 
Душана Николајевића, Владимира Вујића, Светислава Сте-
фановића, А. Ушеничника, Милана М. Новаковића и др.”.39

У својој Филозофији историје код Срба, Стојковић се ос-
врће на утицај превода Шпенглерове Пропасти Запада у 
нас, указујући да је тај превод дело Владимира Вујића, који је, 
по Стојковићу, преувеличавао Шпенглеров значај. Шпенгле-
рове идеје су, делимично, преузимали нацисти, иако га нису 
могли до краја усвојити. Немачки философ је, мисли Стојко-
вић, Вујићу користио да би његове видике могао да прошири 
на Јужне Словене и да би се ослободио чисто западног погле-
да на историјску стварност. У истој књизи, Стојковић Вујића 
сврстава међу „православне ирационалисте”, и каже: „Вујић 
и Сланкаменац уносе у филозофију историје прагматистич-
ко-интуиционистичку нијансу еволуционизма и релативи-
зма. Под ’словенском мишљу’ Вујић подразумева од европ-
ског рационализма ’ослобођену мисао’ упућену сопственој 
култури и животу скривеном у специфичностима словенске 
нације и расе. На трагу Владимира Дворниковића, колико 
и Достојевског, и Вујић заоштрава противстав словенског 
Истока и католичког Запада између којих види могућност 
културног повезивања. Таква ’словенска мисао’ шира је од 
панславизма – ’она је дух и смисао хришћанства’, али она 
није још остварена: ’та мисао је мучеништво једне духовне 
мањине’, ’сан, може бити; али вредан сањања, и још вреднији 
39 А. Б. К. Стојковић, Српски народ на размеђу Истока и Запада, Београд, 
1999, стр. 482.
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остваривања’. Показало се да је у питању био у траговима 
профашистички концепт, који је остао само пројект са вели-
ким претензијама.”40

Радован Вучковић

У својој студији Поетика српске авангарде41, Радован Вучко-
вић, у поглављу „Трансформације експресионизма на књи-
жевној десници”, истиче да је међу баштиницима експреси-
онистичког наслеђа било оних који су се залагали за синтезу 
Истока и Запада која би омогућила тријумф антирациона-
листичких тенденција. У другој половини двадесетих година 
20. века и почетком тридесетих део грађанских либералних 
интелектуалаца окреће се, сматра Вучковић, црквеном ми-
стицизму. Као реакција на „католички експресионизам” у 
Словенији и Хрватској, у српској књижевности уобличио се 
„из панхуманистичких утопија, мистичких визија, славено-
филске реторике, неки, могао би се рећи, православни екс-
пресионизам, чија снага расте упоредо са слабљењем морфо-
лошког конструктивизма након 1924. године, а кулминацију 
достиже пред Други светски рат”.42

Милош Н. Ђурић заступа панхуманизам и пансоцијал-
ност, верујући да је Југославија могућа као велика оријентал-
но-окцидентална синтеза. Он је, као и Димитрије Митрино-
вић и Николај Велимировић, своје идеје свечовештва ставио 
у службу национално-ослободилачке идеологије настале још 
пре Првог светског рата. Идеја панхуманизма имала је своје 
упориште у делима Рабиндраната Тагоре, који је, у после-
ратном Београду 1925, био одушевљено дочекан. Тагоре је, 
као и наши панхуманисти, био изразити противник западне 
гордости оличене у национализму. Ђурић је, сматра Вучко-
40 Исто, стр. 335.
41 Р. Вучковић, Поетика српске авангарде. Експресионизам, Београд, 2011.
42 Исто, стр. 269.
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вић, на трагу руске религиозне философије, маштао о томе 
да наша култура буде чедо оца Запада, који је енергија и тех-
ника, и мајке Азије, која је склад и етика.

У овом контексту, по Вучковићу, веома је битна еволу-
ција Светислава Стефановића, код кога је дошло до кре-
тања у општем смеру „еволуције послератног утописти-
чког и космичког експресионизма у теолошко-хришћански 
идеализам”.43 Стефановић покушава да хуманизује повест о 
Христовом васкрсењу као основу за нову религију, религију 
жртвеног човештва. Вучковић додаје да је окретање Истоку, 
бергсонизам, антипрагматични и антиевропски идеализам, 
ирационалистичко-мистички став карактеристичан како за 
Ђурића, тако и за Владимира Вујића и Првоша Сланкамен-
ца, чији је Нови хуманизам био својеврсни манифест новог 
начина мишљења. Вучковић каже: „У смислу онога о чему се 
говори у овој књизи, интересантна су њихова разматрања о 
уметности и религији. Прва су у знаку експресионистичке 
естетике изражавања, засноване на Бергсоновом интуицио-
низму, а друга у духу исто тако експресионистичке антро-
пологизације религије која је тако карактеристична за целу 
међуратну српску филозофску и литерарну мисао. Тако, на 
пример, они полазе од бергсонистичке критике платони-
стичког статичког идеализма и сократовског рационализма 
и критикују из те перспективе и залажу се за интуитивни 
пут уметничке спознаје на принципима динамичног и тота-
листичког схватања живота.”44 За све ове ауторе, тврди Вуч-
ковић, Балкан је био у средишту занимања – по њима, он је 
могао бити будућност растрзане и рашчовечене Европе.

43 Исто, стр. 276.
44 Исто, стр. 275.
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Ђорђе Ј. Јанић

У свом огледу „Станислав Винавер као сарадник часописа 
XX век”, објављеном у зборнику Књижевно дело Станислава 
Винавера, Ђорђе Ј. Јанић се, узгред, бави и Вујићевим прило-
зима овом значајном међуратном часопису. Он је указао на 
чињеницу да је Вујић веома храбро кренуо у захтев за реви-
зијом свих дотадашњих ставова о српској књижевности: „И 
док су остали теоретичари и критичари или говорили о ју-
гословенској књижевности или бар употребљавали еуфеми-
зам наша књижевност, Вујић је недвосмислено мислио само 
на српску књижевност, не осврћући се уопште на хрватску и 
словеначку, нити покушавајући да да основу за неку југосло-
венску синтезу.”45

Два су основна става Вујићева, сматра Јанић – прво, срп-
ска књижевност је довољно вредна и самосвојна да би могла 
да буде самостална; друго, треба превредновати не само ме-
ста појединих писаца у нашој књижевности, него и целокуп-
ну њену периодизацију, преузету из западних књижевних 
теорија. Вујић, по Јанићу, одбацује и грађанско-индивидуа-
листички и комунистичко-колективистички приступ књи-
жевном делу, које је увек индивидуално јер потиче из психе 
и физиса самог писца, али и над-индивидуално, јер потиче 
из културног окружења у коме настаје. Књижевна критика 
делу мора приступати из перспективе анализе духовног из-
раза, као и на основу критичареве стваралачке интуиције. 
По Јанићу, овакви ставови су, у ширем смислу, саставни део 
експресионистичке поетике.

Јанић сматра да су, кад је у питању ревизионизам у срп-
ској књижевности, на сличним позицијама стајали Влади-
мир Вујић, Светислав Стефановић и Станислав Винавер, 
што се није могло озбиљније анализирати због послератног 
45 Ђ. Ј. Јанић, Станислав Винавер као сарадник часописа XX век, Књижевно 
дело Станислава Винавера, Београд, Пожаревац, 1990, стр. 404.
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развоја књижевних идеологија у нас – прво је ишла победа 
социјалне литературе, затим тријумф модерниста потеклих 
из надреализма, док су Стефановић и Вујић били збрисани 
са хоризонта културе под идеолошком анатемом, а Винаве-
ров статус је био „двосмислен”.

Милан Радуловић

Прва књига која би систематски указала на значај културо-
лошке критике у нашој предратној књижевности требало је 
да, под насловом Критичка мисао философа и научника, буде 
двадесет пети том у библиотеци „Српска књижевна кри-
тика” у издању Матице српске и Института за књижевност 
и уметност. Било је планирано да се она појави још крајем 
осамдесетих година прошлог века, али је изашла тек 1996. 
Разлог њеног непојављивања био је идеолошки, јер је њен 
приређивач, Милан Радуловић, у зборник унео радове до 
тада „прокажених” аутора, попут Николаја Велимировића, 
Јустина Поповића и Владимира Вујића.46

Радуловић је, на основу својих истраживања у току 
припремања антологије, 1989. у Институту за књижев-
46  Предраг Палавестра у огледу о проучавању и издавању грађе за историју 
српске књижевне критике пише о препрекама за ову књигу. Између оста-
лог, управа Матице српске је 1987. сматрала да у књизи има текстова који 
нуде „неприхватљиве” идеје. Предраг Палавестра је реаговао, написавши 
критичарима да је „задатак науке и научног објављивања грађе утврђи-
вање истине, а не удовољавање пролазним потребама неких владајућих 
кругова или идеологија. Јован Цвијић, Бранислав Петронијевић, Ксенија 
Атанасијевић и други […] објективно припадају духовном наслеђу српске 
културе и треба да буду обрађени као стубови српске националне културе 
у којој се уобличавала и критичка мисао о књижевности”. (П. Палавестра, 
Проучавање и издавање грађе за историју српске књижевне критике. Ис-
торија једног научног подухвата, Српска књижевна критика друге поло-
вине XX века, Београд, 2013, стр. 34) Палавестра је сматрао да су Николај 
Велимировић и Јустин Поповић такође незаобилазне фигуре у изучавању 
историје српске књижевности.
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ност објавио студију Модернизам и српска идеалистичка 
философија, у којој је Вујићу посветио читаво једно погла-
вље, под насловом „Владимир Вујић и експресионистич-
ка идеологија”.47 Ова књига је, по Предрагу Палавестри, 
дошла у прави час по нашу културу.48 Критикујући мета-
физику не само као поглед на свет, него и као „животно 
опредељење”, Владимир Вујић је, сматра Радуловић, стао 
уз интуиционистичко-прагматистички витализам управо 
зарад напуштања зачараног круга метафизике. Он Вујићев 
антирационализам види као својеврсни покушај да се 
разоре оквири приземне логике, чему је, поред Бергсона, 
стремио и експресионизам, као уметнички и светопоглед-
ни покрет.

Бавећи се Вујићевим схватањем културе, Радуловић увиђа 
да је за писца Спутане и ослобођене мисли култура органска 
појава која се неизбежно рађа из животног полета. Културом 
настаје „нова духовност у васељени, какве нема ни у природи 
ни у историји”.49 Културе су, свака за себе, расцветавање до 
тада невиђених стваралачких могућности, и зато се не могу 
делити на више и ниже. Оне су само живе или мртве. Мртво-
рођене културе су нестваралачке, подражавалачке. Мртвим 
културама недостаје садржај – остала је само форма.
47 М. Радуловић, Модернизам и српска идеалистичка философија, Београд, 
1989, стр. 213–227.
48 О Радуловићевој књизи у свом тексту о проучавњу и издавању грађе за 
историју наше критике Палавестра каже: „У неколико поглавља Радуло-
вић је обрадио философско-културолошки концепт српског модернизма, 
однос метафизичког мишљења и модерне књижевности, антрополошка 
истраживања и модерну књижевну свест, православну духовност и мо-
дерну књижевност и тзв. философију живота према модернизму, дока-
зујући оно што је показао и својим избором у последњој књизи колекције 
Српска књижевна критика: да философи и научници у тој књизи предста-
вљају и образују засебан тип критике у модерној српској књижевности, 
и да је ту врсту критике могуће назвати ’културолошком критиком’.” (П. 
Палавестра, Исто, стр. 36)
49 М. Радуловић, Исто, стр. 215.
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Радуловић сматра да Вујић културе доживљава као 
својеврсне „космосе” и „духовне организме”, што је, по њему, 
мит о култури као космичкој стварности и антрополошком 
смислу битија. Овај својеврсни „културолошки експресио-
низам” се разликује од става „космичких експресиониста” 
који су културу доживљавали као унутарње духовно стање 
човека. Основна разлика је у томе што Вујић „културу сагле-
дава као симбол човековог постојања у космосу и као субли-
мацију и есенцију људског живљења”,50 при чему се позивао 
на Божидара Кнежевића, који је сваку културу називао пес-
мом испеваном Богу.

За разлику од експресиониста космичког типа, за које је 
култура само једна од пројава многоликости индивидуалног 
постојања, Вујић је живот схватао као биолошку основу за 
настајање културе. Духовност, као пројава првобитног жи-
вотног полета схваћеног у бергсоновском смислу, може се 
показати само у култури, али не и у природном животу. Је-
дино оне заједнице које стварају аутентичну културу живе 
историјски. Оне које то не могу, или подражавају туђе кул-
турне обрасце, не припадају историји. Вујић имплицитно 
(мада некад и отворено) „доживљај културе изједначава са 
доживљајем Бога”.51 Из таквог, по Радуловићу религиозног, 
доживљавања културе, Вујић је уобличио своје схватање 
књижевне уметности, али и књижевне критике.

Позивајући се на Вујићев оглед „Мисли о југословенској 
књижевности”, објављен у Народној одбрани 1932. године, 
Радуловић указује да је аутор Спутане и ослобођене мисли 
уметност речи доживљавао као откровење суштине света 
пројављено кроз духовност. По Вујићу, аутентично књижев-
но дело је нужан израз појединца, али и колектива. Зато је 
оно нешто што се открива целокупном искуству личности: 
не само у објективацији културе, нити у пуком субјективиз-
50 Исто, стр. 217.
51 Исто, стр. 218.
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му личне свести. То је разлог због кога уметност не може 
бити плод апстракције, ни интелектуалне, ни идеолошке. 
Уопштености рађају механизме, али не и организме (а умет-
ност је, по Вујићу, органска појава). Радуловић сматра да је, 
на основу таквог погледа на свет, Вујић изградио схватање 
књижевне критике као „живог, органског јединства личног и 
универзалног, оног универзалног оличеног у ’души културе’ 
или духовној суштини нације”.52

Радуловић Вујића сврстава у представнике панхумани-
стичке философије експресионизма, антиматеријалистичког 
и противузападноевропског, која је трагала за новом мисти-
ком и борила се против технологизације друштва и кому-
нистичког колективизма. Наравно, он уочава да су „Вујићеве 
пројекције културне будућности условне, и ограничене, екс-
пресионистичком реториком с једне стране, и идеологијом 
пансловенства и југословенским националним идеализмом 
с друге стране”.53 Словенство/јужнословенство, пре свега 
треба да буде алтернатива европској култури на умору. Ев-
ропеизација наше културе, у часу „сумрака Запада”, била 
би смртоносна. После аутентичне, патријархалне културе 
словенског Југа, настаће култура која се рађа са експресио-
нистичком мистиком нове европске мисли, чиме ће бити на-
диђена рационалистичка посусталост Европе, зачета у рене-
санси, а у Вујићево време пројављена кроз уморну грађанску 
културу и идеолошке ограничености комунистичке, пропа-
гандне, културе.

Радуловић сматра да је Вујић дао више као критичар поја-
ва које је сматрао неприхватљивим, него што је понудио као 
визионар. Јер, његов покушај саздавања модерне мистичке 
културе у стварним историјским околностима био је инте-
лектуална утопија, а не стварна алтернатива. Зато је, по Ра-
дуловићу, његова „визија нове културе била уопштена, не-
52 Исто, стр. 221.
53 Исто, стр. 222.
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одређена, готово бесадржајна”.54 Па ипак, Вујићево дело не 
може се превидети у контексту епохе у којој је настало.

Гојко Тешић

У својој књизи Српска авангарда у полемичком контек-
сту (двадесете године), Гојко Тешић је указао на Владими-
ра Вујића као једног од најзначајнијих, а неправедно забо-
рављених, књижевних критичара између два рата.55 Вујић 
се, по Тешићу, између осталог, бавио и страним утицајима 
на нашу послератну књижевност, за које углавном није на-
лазио духовно и национално оправдање. Писац Спутане 
и ослобођене мисли је то, сматра Тешић, доживљавао као 
својеврсни раскол између интелигената и народа оданог тра-
дицији. Наш поратни модернизам је, за Вујића, пречесто био 
копирање западноевропских проблема и решења. Основна 
особина поратних је, по Вујићу у Тешићевој интерпретацији, 
начелно и доследно непоштовање сопствене традиције.

Када је Милан Богдановић објавио свој оглед Слом после-
ратног модернизма 1934. године, на њега је, поред Станисла-
ва Винавера, реаговао и Владимир Вујић, који је, по Тешићу, 
своју позицију утемељио на антимарксистичком идеализму, 
па није било чудно што је порицао дијалектички материјали-
зам и његов активистички став. За Вујића, Богдановић је био 
нека врста новог Јована Скерлића. Тешић је указао и на Мар-
ка Ристића и његове критике на рачун Вујића као идеолога 
књижевне деснице.

54 Исто, стр. 223.
55 Види: Г. Тешић, Српска авангарда у полемичком контексту (двадесете 
године), Нови Сад, 1991, стр. 107, 198, 131, 186, 188, 200, 217, 328, 335, 340.
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Александар А. Миљковић

Историчар српске мисли, Александар А. Миљковић је о Вла-
димиру Вујићу први текст објавио у крагујевачком листу По-
гледи јануара 1994, под насловом „Један заборављен српски 
писац”.56 У њему је дао основне биографске податке Вујиће-
ве, и указао на главне правце његове мисли, почев од раног 
опредељења за интуиционизам и прагматизам, за Бергсона 
и Џејмса. Указујући на Вујићево схватање новог хуманизма 
као ирационализма и антисцијентизма, Миљковић запажа: 
„Ипак је једној пансцијентистичкој теорији одао пуно при-
знање. То је теорија нашег великог математичара Михаила 
Петровића о квантификацији диспаратних појава на осно-
ву аналогија. Са дубоким уважавањем и разумевањем, чак с 
нескривеним симпатијама, пише о Петровићевој идеји о ’ма-
тематичкој феноменологији’, ’која даје општу математичку 
теорију појава’ без обзира на њихову конкретну природу.”57

Миљковић указује на Вујићево занимање за Мигуела де 
Унамуна и донкихотовско мисионарење живота против 
смрти, духовности против материјализма технике; такође, 
Миљковић вели: „Од словенских мислилаца најближи му је 
био Достојевски, а од наших Божидар Кнежевић. Он је знао 
да словенска мисао није призната и зато је за њу написао да 
’стоји као некакав кихотски подвиг духовни’”.58

Вујић се нашао под утицајем такозване „философије жи-
вота”, чији су представници били, између осталих, Херман 
Кајзерлинг и Освалд Шпенглер, чију ће Пропаст Запада пре-
вести, о чему Миљковић каже: „Он Шпенглера изједначује 
с Бергсоном, чији утицај на Шпенглера спомиње. Међутим, 
изгледа да га је у овом Шпенглеровом делу највише привукла 
56 А. А. Миљковић, Један заборављени српски писац, у: В. Вујић, Од Шпен-
глера до Светог Саве, стр. 348–353.
57 Исто, стр. 349.
58 Исто, стр. 350.
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пророчанска визија пропасти западног света у којем и сам 
живи и ствара и из којег је потекао. Шпенглер се, како пише 
Вујић у поговору, винуо ’изнад слике историје по културним 
круговима, коју је успешно и снажно сагледао и у чијем ок-
виру уме да види необично јасно религиозни проблем, ње-
гово централно место и сву немоћ ’прогресистичких’ снова 
социјализма и сву карикатурност његову према правом ре-
лигиозном импулсу.’ Али не само кад се саглашава са Шпен-
глеровом констатацијом о немоћи ’прогресистичких снова 
социјализма’, он је и сам већ одавно пре тога био прозрео 
комунистичку обману и указивао на мисаону беду и непис-
меност бољшевичких полуинтелигената”.59 Прототип таквог 
полутана је Сретен из Лимунације на селу.

Вујић је, сматра Миљковић, имао нарочиту осетљивост 
за религиозна питања, што је показао у тумачењу Кнеже-
вићевог схватања смисла историје као химне коју човек пева 
Богу. На крају свог текста у Погледима, Миљковић се осврће 
на оскудност биографских података о Вујићу.

„Оглед о Владимиру Вујићу и његовом делу”60 Алексан-
дра А. Миљковића који је објављен као предговор за издање 
Вујићеве Спутане и ослобођене мисли у Задужбини манасти-
ра Хиландара61, био је покушај систематског излагања њего-
59 Исто, стр. 351.
60 А. А. Миљковић, Оглед о Владимиру Вујићу и његовом делу, у: Владимир 
Вујић, Спутана и ослобођена мисао, Београд, 2006, стр. 11–58.
61 Књига је објављена у првом (и, засада, једином) колу библиотеке „Срп-
ска мисао”, коју је покренуо потписник ових редова 2006. године. У увод-
ној речи о библиотеци, аутор је забележио: „Говорећи о историјској су-
дбини српског народа, свети Николај Жички је рекао да су Срби ’народ 
многих почетака’. То истовремено значи да смо народ који је много шта 
заборавио због тешких историјских околности у којима се вековима нала-
зио. Кад се ово зна, није нимало случајно што Задужбина манастира Хилан-
дара у Београду покреће библиотеку ’Српска мисао’ чији је циљ попуња-
вање празнина у нашем културном памћењу. Јер манастир Хиландар је 
жижа српске историјске меморије: у њему се, као у кошници, роје столећа 
и тече мед најдубљих тајни нашег постојања. У његовим ризницама чува 
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вих основних ставова и погледа на свет. Касније је прештам-
пан у Миљковићевој књизи Истраживачи, мислиоци, књи-
жевници.62 Истичући да је Вујићев антикомунизам уз учешће 
у раду Владе Милана Недића за време окупације кључни раз-
лог што је био прећуткиван, Миљковић тврди да је Вујићево 
философско и књижевно дело и сувише вредно да би било 
заборављено. Наша култура је опустошена, и она се не може 
тек тако одрећи Вујићевог мисаоног доприноса. Миљковић 
истиче да Вујић није био оригиналан философ, него, пре 
свега, философски писац, који се ослањао на стваралаштво 
других. Ипак, то не поништава сасвим његову самосвојност.

Најпознатија и најутицајнија Вујићева књига је Нови ху-
манизам, коју је објавио заједно са Првошем Сланкаменцем, 
на основу предавања која су њих двојица држала у Скопљу 
1922. године. Књига је постала читана јер се бавила двоји-
цом веома утицајних философа епохе, Анријем Бергсоном 
и Виљемом Џејмсом, који су философију ослободили окова-
ности рационалистичком апстракцијом. Упркос разликама, 
њихове философије су сродне, јер, у име хуманизма, устају 

се највећи део онога што нас потврђује као хришћански и европски народ: 
од Карејског типика преко заставе цара Душана до гусала Петра Првог 
Карађорђевића. Дошло је време да Задужбина манастира Хиландара из 
ризнице наше културне прошлости изнесе вредна дела, али заборављена 
или прећутана, што због људске небриге а што због идеолошке острашће-
ности. Свако од тих дела понаособ, и сва она заједно, помоћи ће обнови 
духа и учиниће да наши дисконтинуитети у области културног ствара-
лаштва буду мањи и мање болни. Док се рањени Хиландар обнавља из 
пепела једног пожара, књиге библиотеке ’Српска мисао’ обнављају наше 
памћење и враћају нам наду у могућност препорода који се неће догодити 
док се сваком значајном писцу и сваком значајном делу не дâ место које му 
по праву припада. Читаоцима желимо радост сусрета са заборављеним и 
прећутаним наслеђем које сведочи да ’није све пропало кад пропало све 
је’.” (В. Димитријевић, О библиотеци „Српска мисао”, у: В. Вујић, Спутана 
и ослобођена мисао, стр. 7)
62 А. А. Миљковић, Истраживачи, мислиоци, књижевници, Београд, 2006, 
стр. 117–165.
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против рационалистичке метафизике. Миљковић истиче да 
се Вујић, први међу нашим философима, определио за ира-
ционалистичко-антиинтелектуалистички стил мишљења. На 
основу Џемса и Бергсона, Вујић тврди да разум не може сам 
да обухвати стварност; научне теорије више немају „догмат-
ски карактер”, већ постају хипотезе. Наука, по Вујићу, више 
не значи продор ка апсолутној истини, него подразумева 
практичну примену знања. И науке и уметности су плод ин-
туиције, а једино живот као такав јесте непорецива вредност.

Иако је књига Нови хуманизам наишла на одобравања, 
она је била и предмет великих оспоравања. Миљковић уо-
чава да су иза тих оспоравања стајали следбеници рациона-
листичког метафизичара Бранислава Петронијевића, који 
су, пре свега, ударили на Вујића, док је Сланкаменац, скупа 
са бергсоновцем (каснијим марксистом) Душаном Недељко-
вићем, добио катедру на Философском факултету у Скопљу. 
Вујић је повео одлучну борбу против Петронијевића и ње-
гових следбеника, противстављајући његовом учењу о дис-
кретном простору тезе Михаила Петровића Аласа, који му 
је био професор и коме је Вујић, по сопственом признању, 
помагао приликом постављања феноменолошке теорије. 

Вујић је, углавном у Српском књижевном гласнику, прика-
зивао књиге себи сродних мислилаца, пре свега Милоша Ђу-
рића и Владимира Дворниковића. И Милош Ђурић је пох-
вално писао о Новом хуманизму. Не задржавајући се само на 
Џемсу и Бергсону, Вујић се бавио и Мигуелом де Унамуном, 
истичући његово схватање Дон Кихота као „шпанског Хри-
ста”, и обраћајући пажњу, у свом огледу „Значај кихотизма”, 
на рецепцију Сервантесовог дела у поезији Лазе Костића.

Миљковић сматра да се Вујић више занимао за ширење 
круга философа за које се интересовао, него што је прес-
тајао да се бави једнима да би се окренуо другима. Због тога 
тридесетих година Вујић готово да и не помиње Бергсона, 
мада се он баш у то време јавља чувеном студијом Два из-
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вора морала и религије. Проширујући своје погледе, Вујић се 
окреће Освалду Шпенглеру. Миљковић уочава да је Шпенг-
лер Вујићу био погодан за размишљања на наше теме, јер је 
Вујић сматрао да сви Јужни Словени припадају истом кул-
турном кругу који је, шпенглеровски гледано, снажна исто-
ријска морфолошка јединица. Миљковић сматра да је прево-
дилац књиге Пропаст Запада на српски језик визионарски 
наслутио идеју коју је касније развио Владимир Дворнико-
вић у својој Карактерологији Југословена, објављеној две го-
дине после појаве Вујићевог превода Пропасти Запада. Тада 
је Дворниковић читав јужнословенски културно-етнички 
простор узео као нераздвојну целину – управо како је Вујић 
тврдио да треба чинити. Пред Јужним Словенима су два за-
датка, смaтрао је наш философ: да развију своју самобитност 
и да престану да опонашају Запад, који је Шпенглер видео 
као област умируће цивилизације. Иако су многи Шпенглеру 
приписивали да је претеча нацистичке идеологије, он то није 
био; Вујић је приметио да се међу противницима његовог 
дела налазе, поред протестаната, католика, марксиста, либе-
рала, прогресиваца и националсоцијалистички публицисти 
и идеолози.

Иако је често помињао Његоша, Вујић је целовит оглед 
о песнику Вијенца објавио само 1925, у години обнове Ње-
гошеве капеле на Ловћену, а поводом његове философије. 
У њему је устврдио да се из Његошевог Вијенца не може 
извући никакав философски систем, како је писао утицај-
ни Бранислав Петронијевић; иако је Његошев спев прожет 
мишљу, то мишљење проистиче из горштачких умова, и оно 
није папирнато, извештачено као у делима оних који савре-
менике маскирају у античке тоге, пишући квазифилософске 
дијалоге, него је срођено са природом Његошевих ликова.

Миљковић уочава да је својевремено Ксенија Атанасије-
вић, која је била следбеница Петронијевићевог рациона-
лизма, критиковала Вујићев ирационализам, али је 1929, у 
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својим Филозофским фрагментима, напустила дотадашње 
позиције, што је Вујић поздравио као прави преображај, у 
правцу „животне философије”. Николу Поповића, који је 
остао на старим позицијама, критиковао је, те исте године, 
као Петронијевићевог лошег епигона (и Поповић је касније 
прешао на друге позиције, усвајајући Фројдову психоана-
лизу). Вујић је, сматра Миљковић, имао огромне заслуге за 
афирмацију философског дела Божидара Кнежевића, чије је 
двотомне Принципе историје приредио под насловом Закон 
реда у историји, објавивши их 1920. године, са, по Миљко-
вићу, изврсном уводном студијом.

Миљковић запажа да је Вујићево дело у области књижевне 
критике, историје и културе, поред интересовања које је пока-
зивао за науке, веома обимно и значајно, при чему га та шири-
на захвата у различите области никад није удаљила од филсо-
фије. Он је највише волео да се истовремено бави и књижев-
ницима и философима, што се види и по књигама које је радо 
приказивао. Тако је уочио књигу Данијела Морнеа Историја 
савремене француске књижевности и мисли, о којој је писао у 
Летопису Матице српске 1928, нарочито обраћајући пажњу 
на први део књиге, о развоју „идеологије уопште”, од сцијенти-
зма 19. века до бергсонистичког интуиционизма.

У огледу „О савременој уметности” објављеном у Лето-
пису исте, 1928. године, Вујић се позабавио утицајем науке и 
технике на уметност; наука служи техници, а техника је воља 
за моћ. Философија не може да се бори, јер и њу технизују. Је-
дина област људског духа која сe опиру господарењу технике 
је уметност. Миљковић сматра да је за Вујића то трагање за 
неизмењеним, елементарним и првобитним најснажнија и 
најлепша црта савремених уметности. На тај начин се изми-
че ропству науке и аналитичког насиља и тражи се излаз из 
савремене цивилизације, која је очигледно на умору. Међу-
тим, у сликарству Василија Кандинског и вајарству Алек-
сандра Архипенка Вујић види екстремне случајеве, када се 
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уметност враћа кружним путем ономе од чега је хтела да по-
бегне, и опет се потчињава техничком духу времена. Наши 
уметници не треба да подражавају екстремизам авангардног 
апстракционизма, него да се држе народног, „расног” израза.

У огледу о Толстојевој религиозној визији живота и умет-
ности, Вујић, по Миљковићу, настојава на чињеници да је 
Толстојева религиозност сва прожета духом љубави према 
ближњем; уметност је, у том контексту, слободно духов-
но делање, које омогућава широко општење међу људима. 
Миљковић сматра да Вујић у Толстоја налази схватање умет-
ности по коме она мора да делује тако да усмерава човеков 
осећајни живот ка добру и љубави. Уметност која не сведочи 
љубав према ближњем и која не доприноси саздавању зајед-
нице љубави, мора бити одбачена. Због овог става, тврди-
ло се да Толстој пориче уметност као такву, што, по Вујићу, 
није тачно. Миљковић каже да је Вујић подржао Толстојево 
схватање јединства етике и естетике, и Толстоја унео међу 
своје омиљене мислиоце, какви су Божидар Кнежевић, Лаза 
Костић, Његош, Џемс, Бергсон, Шпенглер, Унамуно или 
Достојевски.

Вујић је, сматра Миљковић, био кадар да се бави и психо-
логијом, и то као универзитетски професор. У Летопису Ма-
тице српске 1926. године објавио је оглед „О савременој на-
учној психологији” који то доказује.63 У њему се, по Миљко-
63 У том свом огледу (В. Вујић, О савременој научној психологији, Летопис 
Матице српске, књига 307, број 1, 1926, стр. 20–35), коаутор Новог хума-
низма каже да је напор модерне психологије усмерен на то да од области 
душевних појава начини науку. Освајање научног метода је главни циљ 
оних који се психологијом баве. На Западу се већ деценијама радило на 
остварењу оваквих циљева. Ипак, процес није био завршен, па је Вујић 
приметио да, по Ебингхаусу, психологија има дугу прошлост, али кратку 
историју. Њена историја почиње уношењем научних метода сличних ме-
тодама природних наука. У првом делу свог огледа, Вујић се бави главним 
особинама науке. Основа науке је посматрање феномена, чији је циљ њи-
хово тачно предвиђање. Не постоји „наука ради науке”, него ради практи-
чне сврхе сагледавања каузалних веза у природи, сматра Вујић, и додаје 
да научно предвиђање почива на основном увиду да се догађаји и појаве 
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вићу, он свестрано, подробно и тачно бавио покушајима на-
учног заснивања психологије, од почетака до психоанализе 

понављају. Наука је саздана само тамо где је могуће систематско пред-
виђање будућих појава. У том смислу, наука је увек прагматична: она се 
мења у складу са захтевима практичне применљивости њених резултата.
Основна идеја оних који су решили да утемеље научну психологију по-
чивала је на покушају да се методе из области научног проучавања фи-
зичких појава пренесу у област научног проучавања психичких феномена. 
Мерење, мерљивост, оглед – све то потиче из природних наука. Тако се 
појавио и назив „експериментална психологија”. Ипак, математичке ме-
тоде и статистика нису превише применљиве на област душевног живота, 
па је већи утицај на психологију од математике имала биологија. Развила 
се физиолошка психологија. Но, највећи утицај је имала теорија биоло-
шке еволуције. Вујић каже да друштвени живот данашњег одраслог чове-
ка може бити разумљив као развојни момент, као резултат еволуције из 
доба детињства, а затим из доба примитивца и, најзад, од животињских 
предака човекових. Несумњиво је, по њему, да еволуција нервног система 
значи и еволуцију психичког живота. На основу тога, развила се посеб-
на, тзв. дечја психологија. Пошто постоје различите групе људи, могуће је 
изучавати њихове типове, али и тзв. социјалну психологију, која се тиче 
понашања друштвених заједница. Појавила се и психотехника, а ускоро 
ће се појавити и примењена психологија. Научним изучавањем подсвес-
ног бави се психоанализа, а, како Вујић сматра, под утицајем Бергсона и 
Џејмса, могућа је појава и тзв. „транспсихологије” која ће се бавити емпи-
ријским изучавањем окултних феномена. Ипак, као што је говорио Виљем 
Џејмс, психологија још увек није наука; она је само „нада на науку”. По 
Вујићу, ситуација у нас, кад је психологија у питању, трагична је. Универ-
зитет није ништа учинио да се психологија формира као научна дисци-
плина. Једини човек који је из наше средине, а који је озбиљно зашао у 
област научне психологије, по Вујићу, био је Паја Радосављевић, који је 
деловао у Америци. Што се нас тиче, вели аутор огледа „О научној пси-
хологији”, уместо озбиљне психологије, имамо метафизичку пропаганду 
названу „емпиричком психологијом”, и она стиже са Универзитета. Реч је 
о тротомнику Бранислава Петронијеваћа, Основе емпиријске психологије. 
Постојала је студија Властимира Вујића, објављена 1888, Стара и нова 
психологија, која је уливала неке наде; али, тим се путем није наставило. Да 
би се психологија као наука у нас развијала, било би важно да се оформи 
психолошко друштво, али и катедра на Универзитету у Београду. Јер, како 
вели Вујић, то што има бораца против нове психологије није разлог да се 
на њој не ради.
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и транспсихологије. Указивао је и на недостатак озбиљног 
изучавања психологије у нас. Последње што је Вујић урадио 
из области философије је превод Мисли Томаса Карлајла, 
учињен у логору за антикомунистичке избеглице Еболи у 
Италији.

Александар А. Миљковић истиче да Вујићево „интересо-
вање за књижевност, и то нарочито за њу, није било узгред-
но. Оно је за његово стварање било од исто толиког значаја 
од коликог је било и његово бављење филозофским темама и 
проблемима. Због тога је Вујић као стваралац на пољу књи-
жевности једнако вредан као и на пољу филозофије.

О проблематици која је заокупљала његов дух Вујић је 
расправљао неретко у полемичком виду. Они који су читали 
његове радове могли су да се увере да је често нештедимице 
делио своје критике, да се није нимало устручавао да отворе-
но каже шта мисли о многим чак и најпризнатијим ауторите-
тима свог времена, али и о онима из наше прошлости који су 
и у његовом добу важили као неприкосновени. Он је у својим 
књижевним радовима размрдавао духове, истеривао ствари 
на чистину и у сударима с књижевним и идејним позицијама 
с којима се није слагао ишао до краја. Критички прилаз који 
је унео у нашу ондашњу књижевну, културну и идејну ак-
тивност био је ипак, у крајњој линији, користан и вредан, па 
чак и онда кад би идеје које је противстављао изгледале мало 
прихватљиве, а понека чак и потпуно неприхватљиве”.64

Вујић је био нарочито критички расположен према Бо-
гдану Поповићу и Јовану Скерлићу. Поводом јубиларног 
зборника у част Поповића упозорио је на идолопоклонство 
аутора прилога (осим Антуна Барца и Слободана Јовано-
вића), наговештавајући превредновање слављениковог дела 
у будућности. У контексту критика Поповићевог схватања 
естетике био је и Вујићев напад на Поетику Винка Витезице. 
Вујић је, сматра Миљковић, био оштар критичар Скерлића 
64 А. А. Миљковић, Нав. дело, стр. 41–42.
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због његове неправедности према значајним ствараоцима 
и уздизања безначајних, само из идеолошких разлога; ко је 
Скерлићу био близак из перспективе левичарске идеологије, 
подржавао га је, а конзервативце није волео и о њима је лоше 
писао. Уз то, Скерлић је био следбеник Светозара Марковића, 
кога су наши конзервативци, попут Љубомира Недића и Сте-
вана Сремца, сматрали „злодухом” српске књижевности.

Миљковић уочава да је Вујић одмах препознао значај 
прве књиге Сеоба Црњанског, који је описао као интеграл-
ну песничку везију, а не као класични историјски роман. 
Непрестано се бавећи и књижевном критиком и општим 
теоријским поставкама, Вујић је, доказује Миљковић, пону-
дио начелни оглед „Проблем књижевне критике”, у часопису 
Двадесети век. Основни Вујићев став је да не иде књижев-
ност за критиком, него критичка делатност за књижевним 
стварањем. Критика се мора ослободити два застарела мита 
– материјалистичког и рационалистичког, марксистичког 
и просветитељског. Она је пре свега индукционистичка и 
метафизичка, и метод јој је духовно уживљавање. У чланку 
„За ревизије у историји српске књижевности” Вујић, сматра 
Миљковић, тражи нова читања наших писаца, као и реви-
зију класификација у домаћој историји књижевности.

У Другом светском рату, Вујић је приредио Сремчеву Ли-
мунацију у селу, снабдевши је обимним предговором, у коме 
је величао Сремца као човека, књижевника и идеолога, а об-
рачунавао се са идејама Марковића и Скерлића представље-
них у лику сеоског учитеља Сретена.

У свом огледу, Миљковић се бави и послератном рецеп-
цијом Вујићевог стваралаштва, указујући на идеолошке раз-
логе његове прећутаности. Миљковић описује своју потрагу 
за ретким и оскудним биографским подацима Вујићевим, и 
закључује: „И по правцу свог филозофирања, а и као писац 
и личност, Владимир Вујић нас привлачи већ деценијама. 
Близак нам је по многим својим филозофским и књижевним 
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симпатијама, мада не увек и по својим антипатијама. Ово 
друго стога што је на моменте знао да буде претерано личан 
и нетрпељив, због чега је превидео неке аутентичне и пра-
ве вредности у нашој филозофији, књижевности и култури. 
Ипак је многима од нас приближио и учинио да боље разу-
мемо и још више заволимо многе наше и стране ствараоце и 
њихове идеје. […] И макар што смо свесни да повратак Вла-
димира Вујића неће бити ни брз ни лак, чврсто смо уверени 
да ће он добити достојно место међу великанима српског на-
рода и српске филозофије, књижевности и културе.”65

Јован Пејчић

У својој књизи Књижевни свет. Критичка свест, Јован Пеј-
чић се осврнуо на Вујићев оглед објављен 1938 – „За ревизије 
у историји српске књижевности”, истичући да је Вујић њиме 
многе пробудио из академског дремежа у који су упали. Иако 
је Скерлић најавио да ће две деценије после његове Историје 
нове српске књижевности морати да се појави свеже писана, 
боља историја, заснована на новим увидима, ипак се нико 
није усудио да крене тим путем. Нуђени су само појединачни 
прилози.

По Пејчићу, Вујић се „заложио за слободан, одтерећен 
приступ који ће, заснован на модерним критеријумима се-
лекције и исто таквим моделима интерпретације, бити, прво, 
у стању да на нов начин опише целину српске књижевно-
сти у свим њеним естетскоисторијским облицима и вред-
ностима, и друго – показати се способан да као ненаучне 
одбаци све поставке и идеје које немају основу у стварним 
чињеницама”.66 Пошто је ускоро букнуо Други светски рат, 
времена за остварење ове идеје није било. После рата, када 
је победио идеолошки концепт културе, ником није падало 
65 Исто, стр. 57–58.
66 Ј. Пејчић, Књижевни свет. Критичка свест, Ниш, 2004, стр. 22.
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на памет да крене Вујићевим путем. Ишло се, сматра Пејчић, 
путем Марка Ристића, који је живе људе проглашавао „мрт-
вим песницима”.

Нови књижевни критичари су пречесто градили на те-
мељима идеологије за коју је Вујић знао да доноси трагичне 
последице у култури. Један други „бергсоновац”, Станислав 
Винавер, уочава Пејчић, запазио је још 1934. да Марка 
Ристића и њему сличне покреће човекомрзачки нагон, и да 
би они били спремни да песнике бацају у руке џелатима.

Бошко Обрадовић

Године 2005. појавила се студија Бошка Обрадовића о пози-
цијама српске „књижевне деснице” уочи Другог светског 
рата.67 У уводу своје књиге, Обрадовић објашњава зашто се 
определио за појам књижевне деснице, који је у употребу 
увео марксистички критичар Ђорђе Јовановић; бави се дота-
дашњим, углавном марксистички обојеним, анализама овог 
феномена, и истиче значај тротомника Зли волшебници, у 
коме је Гојко Тешић скупио све значајне предратне полемике 
и памфлете у југословенској књижевности, потребне за раз-
јашњење ставова како књижевне деснице, тако и књижевне 
левице.

Велика је штета, каже Обрадовић у својој студији, да је, 
због идеолошких забрана, Владимир Вујић после Другог 
светског рата био готово потпуно прећутан: „Тако Деретиће-
ва Историја српске књижевности не региструје име овог пи-
сца који је иза себе оставио бројне радове из више области: 
философије (као и философије историје и философије кул-
туре), културне и књижевне историје Срба и књижевне кри-
тике. Писао је за два водећа српска књижевна часописа (СКГ 
и ЛМС), неколико година је био књижевни критичар днев-
ног листа Правда, а сарађивао је у свим главним часописима 
67 Б. Обрадовић, Милош Црњански и нови национализам, Београд, 2005.
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међуратне ’књижевне деснице’ (Новим видицима, Народној 
одбрани, Светосављу, Идејама, XX веку).”68

Вујић је, сматра Обрадовић, најбољи представник глав-
них особина неонационализма тридесетих година 20. века 
зато што је „оштар критичар европске оријентације српске 
културе, истрајни трагалац за културолошком алтернати-
вом, најзначајнији покретач ревизионизма у културној исто-
рији Срба и бескомпромисни противник марксистичке ми-
сли. […] Са повратком ове личности у историју српске књи-
жевности добија се једна нова слика о међуратној епохи”.69

Живојин Ђурић и Драган Суботић

У тротомнику о најзначајнијим личностима и правцима 
мишљења српске деснице 20. века, Живојин Ђурић и Драган 
Суботић бавили су се и Владимиром Вујићем.70 Истакли су, 
наравно, Вујићев рани бергсонизам и критику апстрактне 
метафизике Бране Петронијевића и његових ученика, али су 
указали и на то да наш философ није био присталица пуке 
рационалистичке комбинаторике која би вештачки спајала 
Исток и Запад. Такође, указали су на то да Вујић није био 
чудак, борац против науке, јер је с највећим похвалама писао 
о Аласовој математичкој феноменологији, сматрајући је чи-
стим остварењем идеала науке као такве. Вујић се, у ствари, 
борио против идеологије пансцијентизма.

Одушевљење усамљеним племићем духа, Божидаром 
Кнежевићем, код Вујића је било одушевљење оним чему се 
радовао и код Унамуна као сведока да је донкихотизам у 
оваквом свету дубоко истинит. Ако се истина нађе, човек 
који у њој стоји може бити и сам.

68 Исто, стр. 117.
69 Исто, стр. 119.
70 Ж. Ђурић, Д. Суботић, Личности српске деснице 20. века, Књига трећа, 
стр. 334–379.
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Учитељи мишљења били су му, сматрају Суботић и Ђу-
рић, Бергсон и Шпенглер, а грозио се сваке вулгаризације 
философског, чији му је пример био Светозар Марковић, 
тако сличан Сремчевом Сретену из Лимунације на селу. Ђу-
рић и Суботић, наравно, уочавају да је Освалд Шпенглер 
ипак најснажније утицао на свог преводица на српски, који, 
у тексту који прати српско издање Шпенглерове књиге, каже 
да је немачки мислилац слутио да хришћанству Достојевског 
припада наредни миленијум.

У тексту „Из размишљања о механичким и духовним 
колективима”, који Суботић и Ђурић сматрају парадигма-
тичним за овог мислиоца, Вујић истиче да је идеал евро-
америчке културе потчињавање природних сила да би оне 
робовањем путем машина производиле за човека оно што 
ће га тобож ослободити. То ослобођење од робовања при-
родним силама има један, баналан, али злокобан, циљ – са-
мообоготворење, механичку победу над смрћу, па чак и уто-
пијску колонизацију других планета. Подражавајући Бога, 
човек је стварао карикатуралне копије космоса, у којима су 
људи били свођени на хедонистичке патуљке. У механичким 
колективима, насталим у евроамеричкој култури, нема ме-
ста за Бога, као што га, вели Вујић, „није било за Њега ни у 
вештачкој творевини гордог разума, у систему нашег мета-
физичара Петронијевића”71. Механички колективи се ижи-
вљавају у демонизму разума, јер је, по Вујићу, одсуство Бога 
присуство Антихриста.

Тамо где је знање светлост и моћ, а где нема љубави као де-
латне силе, не може бити ни духовног живота. У механичким 
друштвима људи се играју живота, не живећи, глуме слободе 
личности, иако су робови и мртви као механичке лутке. Ме-
ханичке културе граде киклопски, јер зидају нову Вавилон-
ску кулу. У доба кад самообоготворени разум подиже скеле 
да сазида кулу, животворни дух се повлачи у катакомбе: „Уз 
71 Цит. према: Исто, стр. 340.



58

киклопске грађевине струји живљење људи који су потпуно 
отргнути од тла, земље и духа. У подземље се завлачи дух. 
Богатство и раскош прате прве у смрт; сиромаштво, чистоћа, 
ревност духа прате друге у – оживљавање у вечности.”72

У механичким колективима нема вере, па нема ни пове-
рења. Овакве вештачке заједнице пуне су, по Вујићу, „апо-
калиптичних психоза” из којих се рађају разне сурогатне 
религиозности, „секте и сектице”. То су „механички култо-
ви” који покушавају да надоместе живу религиозност. Такве 
су протестантске организације и тајна друштва којима се у 
свету, нарочито међу „заосталима”, шири англосаксонски 
утицај. Таква су „друштва борбених безбожника” у Совјет-
ском Савезу, правом примеру механичког колектива, у коме 
нема места за Бога. Римокатолицизам је, све више, квазире-
лигиозни киклопизам, лишен духа и истине. Такав је и ка-
питалистичко-грађански поредак у коме сада нема никаквог 
истинског духа слободне конкуренције, него њиме већином 
управља бескрупулозна мањина. Слобода, једнакост и брат-
ство могући су само у Христу.

У свом огледу о нашем новом национализму и Западу, 
Владимир Вујић је, кажу Ђурић и Суботић, истакао да су 
јужнословенски народи хрлили у слободу да би достигли за-
падну цивилизацију разумског знања као светлости и моћи, 
али да је то, наравно, била обмана. Западна цивилизација 
није дошла до друштва обасјаног разумом него до најужас-
нијих ратова и потпуне моралне деградације.

Ђурић и Суботић подсећају на Вујићев текст „О путу и о 
животу наше културе”, у коме аутор Спутане и ослобођене 
мисли даје овакву дефиницију Запада: „Запад је скупно име 
за културу у којој се одиграла радикална промена човечијег 
душевног живота и у којој је стварно средиште душевног ор-
ганизма померено из ирационалног у рационално, из нагон-
ског и осећајног у интелект, тако да се на ту страну разума 
72 Цит. према: Исто, стр. 341. 
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проширио душевни живот и превагнуо сасвим на страну 
интелектуалистичког схватања.”73 Вујић није био ни за ра-
ционалистичко-активистички Запад, ни за окултно-успа-
вани Исток, него за, по Ђурићу и Суботићу, стварање нове, 
синтетичке културе, која би била изнад Истока и Запада.

Аутор Спутане и ослобођене мисли био је сигуран да је 
књижевност један од најзначајнијих израза неке културе 
као органске целине. Због тога је толику пажњу и посвећи-
вао књижевном стваралаштву, трудећи се да у њему сагле-
да кључне поруке културних праоснова, оног архетипског 
што јесте темељ сваког стваралаштва. У књижевности се, по 
Вујићу, најбоље види сукоб изворног и псеудоморфотичког; 
а тај сукоб, по њему, постоји и код нас.

По Ђурићу и Суботићу, Вујићева схема развоја наше књи-
жевности изгледа овако. Стара српска књижевност настала 
је под снажним утицајем Византије, али се постепено осло-
бађала тог уплива и окретала самосталнијем и реалнијем 
приказивању стварности. Та иста књижевност наставила је 
да тавори у доба турског ропства, док се Запад развијао у 
правцу тријумфа технике, а уметност му је пролазила кроз 
разне фазе, од ренесансе, преко барока, до класицизма. Наш 
сусрет са Европом остварен је преко Доситеја Обрадовића, и 
од њега у нас почиње прича о разуму, користи, насиљу Цркве 
над разумом, о прогресу и мрачном средњовековљу, што је 
био почетак вестернизације и одступања од самосвојености.

После Доситеја пред нашом културом се отварају два пута 
– један је његов и Лукијана Мушицког, а други је пут повратка 
народној књижевности, који води ка домаћем, самосвојном 
романтизму. Српски романтизам је, сматра Вујић, антидоси-
тејевски. Реакција реализма и скрелићевско-поповићевског 
односа према књижевности је опет повратак доситејевшти-
ни. Вујић каже: „И тек у последња времена јављају се први 
знаци неопходно потребне обнове, ревизије наших вредно-
73 Цит. према: Исто, стр. 352.
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сти и стварања плодног неоромантизма као синтезе, плодне 
и животворне, најбољих тежњи савременог Запада и наше 
расне мисли и духовног фонда сопствене тежње за својом 
културом.”74

Ђурић и Суботић уочавају неоромантичарску димензију 
Вујићеве „словенске мисли”, чији је циљ остваривање хри-
столиког свечовечанског братства, по узору на мисао Фјодо-
ра Михајловича Достојевског. Достојевски је надишао сукоб 
словенофила и западњака позивом на братство. Док је Запад 
поручио: „Човече, владај”, Исток је, преко Достојевског, јасно 
рекао: „Смири се, горди човече!”. Кризу Европе су, кажу Ђу-
рић и Суботић, уочили сами Европљани, па се Вујић потру-
дио, у свом циклусу текстова „Европљани о Европи”, да ука-
же управо на њихове анализе, да би коначну потврду своје 
интуиције добио у Шпенглеровој књизи Пропаст Запада, 
коју је превео на српски језик.     
   

74 Цит. према: Исто, стр. 366.
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ВУЈИЋЕВИ СРОДНИЦИ:
РЕВИЗИОНИСТИ

Владимир Велмар-Јанковић

Владимир Велмар-Јанковић је код нас недовољно изучаван. 
Осим Погледа с Калемегдана, о њему се мало писало. Пре 
рата је, због блискости са „десним” идејама, нападан као фа-
шиста, а Велибор Глигорић је као „фашистичку” прочитао 
његову драму Државни непријатељ бр. 3, због чега се писац 
јавно ограђивао од фашизма.75 У последње време, кренуло је 
занимање за њега не толико као писца, колико као једног од 
кључних идеолога Недићеве колаборације с Немцима, о чему 
је објављена и обимна књига Александра Стојановића Срп–

75 Од оптужби за фашизам, тобож присутан у његовој драми Државни 
непријатељ бр. 3, Владимир Велмар-Јанковић бранио се, између осталог, 
и у писмима упућеним Политици. У једном од њих он каже: „На јавном 
конгресу покрета којем сам припадао, 1. јула 1934. године у Загребу, ја 
сам рекао ово: ’Фашизам и хитлеризам потекли су из империјалистич-
ких и реваншарских побуда, што у основи значи спремање њихових на-
ција на освајачки рат, европско-колонијални… Сем тога, ова два покре-
та ослањају се на друштвену структуру њихових земаља у којима влада 
реч већине индустрије, и у послодавачком и у радничком смислу… наш 
покрет међутим целом својом идеологијом на аграрну структуру наше 
земље и од тог правца нема одступања.” (В. Велмар-Јанковић, Г. Велмар-
Јанковић поново тврди није фашиста, Нове српске органске студије, год. 
V, 3/2004, св. 2, стр. 344)
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ски цивилни/културни план Владе Милана Недића76. Иако је 
76 Види: А. Стојановић, Српски цивилни/културни план Владе Милана Не-
дића, Београд, 2012.
У својој дисертацији о политици Недићеве владе о овом плану Стоја-
новић пише следеће: „Његов идејни творац био је помоћник министра 
просвете Владимир Велмар-Јанковић, који је још од двадесетих годи-
на био дубоко фасциниран Начертанијем Илије Гарашанина и идејом о 
потреби постојања једног општенационалног плана чијој би се реализа-
цији посветило неколико генерација Срба. У сарадњи са неколико про-
фесора ’реформисаног’ Универзитета у Београду, Велмар-Јанковић прво 
је направио списак од око 200 проблема из српског националног живо-
та, тј. листу нерешених питања која су кочила развој српског народа у 
свим сегментима. Проблеми су груписани у четири сектора: биолошки, 
духовни, технички и економски, и поверени на решавање Универзитету 
и другим истакнутим научним, културним и стручним установама. На 
изради овог пројекта учествовало је више десетина српских интелекту-
алаца најразличитијих политичких уверења. Иако су уочени механизми 
притиска приликом врбовања за сарадњу, ипак се са извесном слободом, 
на основу архивских извора, може закључити да је највећи број сарадника 
на Плану приступио добровољно, као и да је рад обављан волонтерски. 
У свом највећем делу Српски цивилни/културни план био је аполитичан 
и неутралан пројекат, чија је реализација била могућа независно од др-
жавних граница или уређења. Биолошки сектор плана садржавао је низ 
корисних смерница и идеја за унапређење здравствене неге и културе, а 
нудио је и различите подстицаје за повећање наталитета и бригу о деци. 
На његовој изради били су ангажовани најбољи српски лекари и меди-
цински стручњаци, професори Медицинског и Ветеринарског факултета. 
Многи од њих су и после ослобођења наставили своје успешне академске 
каријере, тако да и данас велики број болница, клиника и медицинских 
установа у земљи носи њихова имена. Духовни сектор Српског цивилног/
културног плана обухватао је више аспеката националног живота, прева-
сходно везаних за културу, просвету, науку и националну традицију. Он је 
по броју означених проблема и сарадника који су учествовали на изради 
смерница и реферата био највећа заокружена целина Велмар-Јанковиће-
вог пројекта. Посебна пажња била је посвећена неговању српског нацио-
налног идентитета: већи број проблема односио се на питање нормирања 
српског језика као израде адекватних речника за научну и свакодневну 
употребу. По истом основу српској историји, а посебно њеном средње-
вековном раздобљу, такође је поклоњено пуно простора у оквиру Пла-
на. У сарадњи са СКА, Правним и Филозофским факултетом у Београду, 
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Велмар-Јанковић био драмски писац, романописац, припо-
ведач, есејист, а после емиграције у Шпанију чак и творац 
специфичног психолошког правца, „орексизма”, који се ба-
вио психолошким утемељењем животне оријентације, његов 
лик у нашој култури је сведен безмало само на лик Недиће-

утврђена је неопходност израде историје српског народа, а установљен је 
и план издавања најзначајнијих историјских извора везаних за прошлост 
Србије и српског народа уопште. Као део нове културне политике, у окви-
ру Духовног сектора Српског цивилног/културног плана, разматрана су 
питања стандардног српског позоришног репертоара, састављања списка 
од 100 књига које би сваки Србин требало да прочита, писане су смер-
нице које су се односиле на очување и унапређење српског фолклора и 
културне баштине у најширем значењу тог појма. Економски сектор био 
је посвећен решавању проблема јавних финансија, банкарског система и 
кредитних аранжмана Србије. На његовој изради учествовали су профе-
сори Економског отсека Правног факултета (из кога је након ослобођења 
настао Економски факултет у Београду) и Економско-комерцијалне висо-
ке школе. Технички сектор бавио се широким спектром проблема везаних 
за индустријализацију и електрификацију земље, располагање рудним 
богатствима и другим енергетским ресурсима, као и за питања из обла-
сти урбанизма, архитектуре и развоја техничких наука. Највећи део по-
нуђених смерница и решења био је аполитичан и отворен за реализацију у 
било ком облику државног уређења. Неколико проблема ипак је обрађено 
на трагу идеологије покрета Збор: елаборате о индустријализацији земље, 
организацији рада и етатизацији рудних и енергетских потенцијала изра-
дио је Милосав Васиљевић, један од водећих зборашких идеолога. Њима 
је била предвиђена стриктна планска (диригована) привреда, која би била 
остварена организацијом свих привредних субјеката у задруге. Држава је 
требало да постане власник свих рудних богатстава у земљи, као и да пре-
узме улогу организатора процеса рада. Подразумевани оквир за реализа-
цију овог дела Српског цивилног/културног плана била је Српска сељачка 
задружна држава, мада је послератно икуство показало да су етатизације 
националних ресурса могуће и у другачијим државно-правним оквирима. 
Многа решења понуђена у Српском цивилном/културном плану била су 
реализована недуго по ослобођењу од стране нових југословенских вла-
сти, а вредна пажње је и чињеница да велики део означених проблема до 
данас остао нерешен.” (А. Д. Стојановић, Идеје, друштвено-политички 
пројекти и пракса Владе Милана Недића, https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/
get/o:9501/bdef:Content/get, приступљено 15. јануара 2016)
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вог идеолошког саветника. Сарадник великог броја листова 
и часописа, активан и као полемичар и као мислилац који се 
усрдно посвећивао питањима културе, Велмар-Јанковић још 
увек чека помне изучаваоце.77

Владимир Велмар-Јанковић је настојао да понуди своје 
одговоре, не само у драмама и прози, него и у књигама какве 
су Духовна криза данашњице и Поглед с Калемегдана.

У огледу Духовна криза данашњице, објављеном 1928, 
Владимир Велмар-Јанковић указује на потпуну раслабље-
ност стваралачких сила у новој држави. Десило се оно најтра-
гичније: после политичког ослобођења и стварања државе, 
упало се у духовну кризу великих размера, а ослобођени су 
се показали као недостојни жртава којима смо се искупили. 
Уместо полета, завладала је чамотиња у култури.

Зашто се то десило? Зато што је ка ослобођењу водила 
једна светла мисао, мисао косовског заветништва, али, када 
је она конкретизована кроз ослобођење и стварање државе, 
77 Свакако да би ту имало шта да се чита: рецимо, у Срећи А. Д. и Држав-
ном непријатељу бр. 3 он је, по Марти Фрајнд, покушавао да користи и 
филмску технику. Његови ликови су, сматра она, трајно обележени по-
следицама Првог светског рата, који је разорио прогресистичке илузије 
европске цивилизације деветнаестог века, при чему су се људи нашли у 
очају, сиромаштву и пустињи насталој дејством технике. По Фрајндовој, 
писац је у свом драмском стваралаштву јасно ставио до знања да постоји 
велика опасност од утописта који би да новим образовањем (Мирковић у 
драми Без љубави), експерименталним заједницама (Астор у Срећа А. Д.) 
или револуционарним терором (Том Кастро у Државни непријатељ бр. 3) 
реше нагомилане проблеме човечанства. Она каже да је Велибор Глигорић 
Велмар-Јанковића као фашисту напао на основу својих идеолошких уми-
шљаја, а не на основу онога што је могло да се види на сцени; јер, на сце-
ни се Асторово царство распада у хаосу, а земља Тома Кастра после њега 
остаје у беди и безнађу, што показује да су утопистичка решења штетна, 
пошто иза њих стоји „нереалност и изопаченост тоталитарних схватања 
насталих у умовима опседнутим апстракцијама и фиксним идејама” (М. 
Фрајнд, Комади Владимира Велмар-Јанковића или Драма као документ о 
проблемима и дилемама једног времена, Нове српске органске студије, год. 
V, 3/2004, св. 2, стр. 357–358)
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испоставило се да се сада не зна куда и како даље. По Влади-
миру Велмар-Јанковићу, главна основа наше кризе, и духов-
не и материјалне јесте у томе што смо изгубили веру у косов-
ски идеал, а нови још није нађен. С обзиром на чињеницу 
да је чак и хришћанска вера у идеји „освете Косова” била 
подређена националном ослобођењу, и она је, кад је држава 
створена, запала у кризу. Велмар-Јанковић бележи: „Остали 
су нам облици хришћанства, те можда једине традиције кроз 
коју је остварена веза наше модерне и преткосовске пове-
сти, остали су нам облици, али то више није хришћанство из 
прошлости. To није више она жива снага духа, која нас је у 
најтежим вековима мрака и ропства подржавала, него је сад 
већ померена, подривена, бивша моћ. Прегажено је, осумњи-
чено је, измрцварено хришћанство у нама; оно је изгубило 
за нас свој еванђеоски, објављивачки, богоносни значај и 
одржава се на слабим, оспореним уверењима, у укрућеној 
конвенционалној симболици. Оно више не прожима људе 
до у дубину њихову, не формира основу њихове душе, не 
ствара у њима одређен поглед на свет и на људске међусобне 
односе, не проширује њихово гледање на Бога и на васиону. 
Хришћанско осећање из нас је нестало, угушило се, замори-
ло се, и наш човек је за своју духовну оријентацију изгубио и 
тај столећима огледани пут, на којем се могао до сада непо-
средно из нагона, из срца, приближити највишим етичким 
схватањима живота. To јест оним схватањима у којима има 
жртве, свладавања себе и своје себичности, и изграђивања 
самог себе у позитивном етичком правцу.”78

Оставши без снаге националног заноса и без хришћанске 
вере, данашњи човек се нашао у безизлазу; над њим је власт 
успоставила тиранска машина, која му наређује, по Велмар-
-Јанковићу: „’Умри, али продукуј и троши... умри, али про-
дукуј и троши...!’ To је тај насилнички императив који се не 
утишава него све више убрзава свој гроктави кобни ритам 
78 В. Велмар-Јанковић, Огледи о књижевности и националном духу, стр. 41.
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и својим гвозденим треском и тутњем бетонских фабрика 
пресеца сваки мир, у који би хтео да се повуче данашњи чо-
век да саслуша глас боље савести. Мир који би човек могао 
да нађе у тишинама личне философије, у враћању природи, 
у стваралачком раду, слободном од притиска стицања и на-
гомилавања успеха. Убрзани, халакави живот тога стицања 
као услова власти, и власти као темеља среће и задовољства, 
то задахтано јурење за новцем и лудо заморно трчање за та-
козваним друштвеним успехом (опет на снази новца осно-
ваним), стижу свуда и руше сваку контемплацију, свако ин-
тимно бављење душом, и развијају до пароксизма циничну 
себичност, враћајући нас у анималност и у сурови свирепи 
позитивизам најниже врсте.”79

Од свега тога, неки покушавају да побегну у Европу, а 
неки да се сакрију и утекну од свега. Ипак, човек у нама се 
буни, сматра Велмар-Јанковић, и види да може да буде бољи 
него што јесте. То је побуна против датости, а за задатост. 
Јер, наш народ никад није могао да опстане без великих за-
носа. Средњовековни владари се јесу убијали и о власт оти-
мали, али су се одрицали престола и ишли у монаштво; глава 
Лазарева је пет векова обасјавала нашу историју, и доносила 
слободу, иако се могло одрећи од ње ради поклоњења јачем.

Наша култура је могућа зато што смо ми млад народ, јер, 
по Велмар-Јанковићу, „наша највећа и најпоузданија тради-
ција то је пет стотина година патње према пет стотина 
последњих година западне културе”.80 Због тога, то јест због 
етичности наше праоснове, ми смо још увек млад и култур-
но потентан народ; можемо да изађемо из клонулости много 
лакше него што је то могуће онима који су у фази својеврсне 
декаденције.

Зато је време да се отпочне дело борбе против онога што 
аутор Духовне кризе садашњице назива „колонијалном псе-
79 Исто, стр. 42.
80 Исто, стр. 50.
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удокултуром”. Он каже: „А први корак том делу, то је орга-
низација отпора противу слепог примања страних духовних 
утицаја, то је ревизија многих вредности које смо примили 
са Запада без устезања и некритично, у превеликој ревности 
неслободних људи. Постоји и духовна груда. Њу ваља брани-
ти. И бранити је не само противу стране најезде него и про-
тиву схватања нашег ситног реалисте, који хоће да се наруга 
сваком већем заносу, сваком сну о будућој величини; коме 
је тобоже досадио живот ’у облацима’ и коме је прече и ’ре-
алније’ задовољство практичног, макар и балканског смисла 
живота.”81 Борба за културу биће, у исти мах, и борба за једну 
нову, човечнију заједницу, за солидарност која ће надићи са-
моживост капиталистичке Европе.

Од самих почетака, Владимир Велмар-Јанковић сматра да 
од западноевропске културе треба преузимати форму, али 
не и садржину. У чланку „Својим животом”, објављеном у 
часопису Југословенска њива, он пише: „Ми не можемо свету 
донети једну техничку културу. Али можемо донети Европи 
етичку ренесансу, најјаче документовану једном практично 
оствареном, нашом социјалном правдом. У тој социјалној 
правди основица је једне југословенске културе, која као 
славенска култура мора нарочито истаћи однос етички, од-
нос човека према човеку, идеју етичко-социјалне заједни-
це, према западној техничко-социјалној.”82 У програмском 
чланку „За прву оријентацију”83, Велмар-Јанковић истиче да 
нова, јужнословенска култура треба да стоји „изнад Истока 
и Запада” (израз Николаја Велимировића), и да се мора ос-
лободити пуког преношења западних културних вредности, 
налазећи основе погледа на свет који ће бити самостални и 
који ће утемељити величину јужнословенске културе, али 

81 Исто, стр. 53.
82 Ж. Ђурић, Д. Суботић, Личности српске деснице 20. века, Књига трећа, 
стр. 302.
83 В. Велмар-Јанковић, Огледи о књижевности и националном духу, стр. 35–36.
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и настојати да, поред Запада и Европе, не забораве Исток и 
Азију.

У већ поменутом огледу Духовна криза данашњице, Вел-
мар-Јанковић упозорава да је у току бекство од нас самих и 
од сопствене, тешке и крваве, али херојске прошлости, зарад 
утапања у површно схваћене западне вредности. Да би се 
опстало на Балкану, не може се живети без заноса и идеала. 
Подражавати Запад, уморан од себе и својих институција, 
кобно је; јужнословенски народи су млади, и пред њима 
је будућност, која се може засновати на својој традицији. 
Петсто година патње су извор нове културе за разлику од 
петсто година западног прогреса, који је Европу довео до де-
каденције. Он каже да се без самопоштовања никад нећемо 
ослободити осећања да не можемо стићи Запад. 

Јужнословенство је део великог словенског света, а идеја 
самосталне културе не може се одвојити од идеје сопствене 
историјске улоге. Да би се покренуо у нама већ постојећи по-
тенцијал, мора се претходно обавити ревизија свега што смо 
примили са Запада; јер, долази време кад ћемо стећи увид 
да се од увоза западних отпадака више не може живети. Не 
значи то да треба вечно да живимо уз „мач и плуг”, али значи 
да морамо кренути од величине нашег средњег века и наше 
народне песме, да бисмо наставили пут ка себи.

У огледу Ревизија основних књижевно-историјских ста-
вова, аутор Погледа с Калемегдана истиче да потреба за са-
мосталном културом не значи никакву претенциозност; 
наиме, ми смо мали народ, и, уз то, народ који није чак ни 
свестан колико је мали. Тај и такав народ мора много да учи 
од других да би уопште и могао да помисли на стварање у 
складу са својом „почвом”. Једном речју, примитивизам није 
оригиналност. Некритичко преношење западних узора и 
идеја није одскора – оно је почело пре Првог светског рата 
(ту Велмар-Јанковић мисли на Српски књижевни гласник и 
његове уреднике). Они који сад грде авангардисте не чине 
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то по сили уверења да не треба копирати туђе, него зато што 
су сад већ критичари у годинама; стари су, па им авангарда 
смета јер сами више ни у чему не могу да предњаче. Заиста, 
сматра писац у огледу Ревизија основних књижевно-исто-
ријских ставова, у наше доба битна су само она дела у који-
ма се збива сукоб између спољашњих утицаја и онога што је 
наше, балканско. 

Оптужба на рачун Српског књижевног гласника, записана 
у огледу Књижевне ревизије, састојала се у следећем: „Жр-
твујући пут своје аутохтоне личности за вољу обрасца који 
му је засенио очи, многи гласниковац, чак и кад је интелек-
туално успео, везао је у себи балканца – роба који бежи од 
своје сопствене заосталости са полу-Европљанином, коло-
нијалцем, који више воли да метанише пред туђим олтарима 
него да се ухвати у коштац са самим собом.”84

У Погледу с Калемегдана, писац дефинише „београдског 
човека” као „Неевропљанина”. Европски човек је произашао 
из цезарско-латинског Рима, баштиник је латинског језика, 
римокатоличке вере и лутеранске реформације. После заје-
дничког средњег века и ренесансне репаганизације, човек 
Запада је стигао до доба рационализма и технике, наоружан 
индустријом и капитализмом.

Београдски човек је, са своје стране, претрпео велике ути-
цаје Византије и Турске; много веће него што су били утицаји 
Рима и западноевропске историје. На Србе је, каже Велмар-
-Јанковић, утицао византијски тип монархије, православна 
вера Источног римског царства, његова уметност, судство, 
администрација – све државотворно и културно плодоно-
сно дошло је из Царства Ромеја. Ипак, Срби су умели да буду 
самосвојни, не поиствећујући се сасвим ни са Цариградом и 
идући својим путем у историју.

Не осећајући ни духовну, ни световну власт папског Рима, 
Србин својим менталитетом не припада западноевропској 
84 В. Велмар-Јанковић, Огледи о књижевности и националном духу, стр. 103.
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цивилизацији. Он је био поштеђен догматских сукоба у Ви-
зантији, верских ратова у Европи, авантуре хуманизма и 
ренесансе (спречили су је Турци), која је водила индивидуа-
лизму и Француској револуцији. За разлику од капиталисти-
чког схватања, код Срба је преовладавало, као социјалније, и 
вековима дуго, задружно-породично схватање својине.

Зато је највећа опасност за београдског човека и његову 
оријентацију продор Запада кроз идеје материјалистичко- 
-позитивистичке. Рушење традиционалног, патријархално-
-јуначког схватања живота, праћено је потонућем у моралну 
разобрученост и заборав предањског. Друштво које васпи-
тава кукавице и користољупце ће се сломити у критичним 
тренуцима. Зато је неопходно супротставити се како терми-
налној фази западноевропског капитализма, тако и бољше-
визму, који је само једна од псеудоморфоза западне мисли. 
Београдски човек, у складу са оним што је говорио Николај 
Велимировић, мора да стоји изнад Истока и Запада.

У уводнику за часопис Нови видици, чији ће уредник 
бити, Владимир Велмар-Јанковић истиче основна начела на 
којима ће се рад часописа заснивати, указујући на то да ју-
жнословенско државно јединство има велики културотвор-
ни потенцијал, због чега се више не могу копирати само за-
падне вредности, него се мора окренути сопственим изво-
рима надахнућа. Духовно ослобађање је могуће на путевима 
аутентичности, на којима ће се избећи робовање материји. 
За културу у настајању је, сматра Велмар-Јанковић, подјед-
нако важан и близак човек Истока и Азије, колико човек За-
пада и Европе. Он додаје: „Дубоко смо уверени да ћемо наћи 
разумевања и помоћи нарочито код свих оних који су, с једне 
стране, истински доживели Рат као централни доживљај на-
шег времена, и који га још и сад, кроз беду данашње морал-
не кризе, проживљују, – с друге стране, код свих оних који 
не могу више да поднесу став понижења који нам намеће 
ниво наше досадашње колонијалне културе. Далеко од сва-
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ке охолости и шовинизма, али далеко и од потребе метани-
сања пред јакима и великима, у поколењу које долази и које у 
дну душе осећа вечну верност према посланству словенских 
народа, има жеља да се не само снажно каже свима него и 
делом мира, достојним наше досадање патње, покаже и до-
каже, упркос презиру великих и насупрот ропској малодуш-
ности нашој: духовна криза данашњице.”85 Јасно је да је Вел-
мар-Јанковић у својим кључним исказима био против сва-
ког шовинизма, а нарочито против расизма. Идеја „расног” 
у Велмаровом дискурсу подразумевала је само изражавање 
стваралачке самобитности.86

Као и Владимир Вујић, тако се и Владимир Велмар-Јанко-
вић залагао за ревизије у нашој култури, и против лепљења 
типично западних „етикета” на домаћу књижевност. Тако је, 
у већ поменутим Књижевним ревизијама оштро критиковао 
идеологију СКГ као идеологију људи духовно лењих, склоних 
копирању западних узора и олаком опонашању свега туђег. 
Он каже: „Гласниковски „поглед на свет” био је састављен са 
једне стране из те неодређене и неизрађене мешавине оста-
така нашег варварског XIX века, а c друге стране из непре-
85 В. Велмар-Јанковић, Огледи о књижевности и националном духу, стр. 36–37. 
86 Пошто је после рата Велмар-Јанковић оптуживан за нацистички раси-
зам, вреди се сетити да под „расним” у његовом дискурсу није подразу-
мевано ништа друго него национална самобитност. У Народној одбрани 
пренети су одломци из текста Владимира Велмар-Јанковића „Мисли о 
’расном’, из којих се види да је појам расе за њега био нешто сасвим друго 
од расистичких схватања националсоцијализма. Пре свега, Велмар-Јанко-
вић тврди да је расно оно што је вечно, а не оно што је дневно. Он каже 
да је расно морална снага и храброст, и да може да буде плодотворно само 
у служби виших идеала. Расно не постоји без хуманости и сапатње пре-
ма другима, и нераздвојно је од човечности. По Владимиру Велмар-Јан-
ковићу главна опрека је – „расно и ропско”. Робови нису само физички; 
то су, пре свега, они који не умеју и не смеју да мисле слободно, као ни да 
своје мишљење спроведу у дело. Да би се заједница ослободила ропског 
стања, мора се дуго чистити; тек тако ће бити способна за стваралаштво. 
Због тога је расно „могућност очишћења и синтезе”. (В. Велмар-Јанковић, 
Мисли о „расном”, Народна одбрана 24/1929, стр. 410)



72

рађеног туђег наноса који је бистрином и трудом претворен 
у интелектуалну својину.”87

„Гласниковци”, по његовом мишљењу, никад нису били 
револуционари. Они су, увек и свагда, били људи компроми-
са, духовног комфора и безбедне удаљености. Зато су њихо-
ви подухвати углавном остајали јалови. Око њих су се уско-
ро појавили епигони, који су таквим путем наставили: „Епи-
гони су видели да се европствовањем може доћи до лепих 
друштвених положаја. Да је довољно макар и површинском 
европеизацијом доћи до културног изгледа, да је довољно 
постати шегрт, последник, поклоник у сенкама извесних ка-
тедара па удобно моћи напредовати у ’духовној’ каријери.”88

Као што се Владимир Вујић у Другом светском рату, при-
ређујући Сремчеву Лимунацију на селу и снабдевајући је оп-
ширним предговором обрачунавао са „сретенизмом” след-
беника Светозара Марковића који су, по њему, постали ко-
мунисти и партизани, тако је његов имењак искористио рат 
да Јована Скерлића, „архи-гласниковца”, избаци из школских 
програма. У тексту „Скерлић, писац школских уџбеника”, 
објављеном у часопису Српски народ јула 1942, он објашњава 
зашто његова историја наше новије књижевности више неће 
имати места у школи.

На почетку текста, Велмар-Јанковић истиче да Скерлићу, 
без обзира на ревизије које предстоје, остаје значајно место 
у нашој књижевности, јер је он био честит, исправног ума, 
бистрог расуђивања, оштар критичар осредњости и уноси-
лац виших мерила у наше стваралаштво. Ипак, био је пун 
непрерађених западних идеја, судио је превише брзо, а као 
многи професори Универзитета који нису могли да врше 
политичку власт, хтео је власт у култури. Читаву српску 
књижевност представио је, због својих рационалистичких 
заблуда, као слабу и без много вредности. Од њега су стра-
87 В. Велмар-Јанковић, Огледи о књижевности и националном духу, стр. 101.
88 Исто, 105.
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дали, између осталих, Ђорђе Бранковић, Јован Рајић, Лу-
кијан Мушицки, Јоаким Вујић, Милован Видаковић, Сима 
Милутиновић Сарајлија, Стерија, Љубомир Ненадовић итд. 
Ђура Јакшић му је превише „романтичар и идеалист” (што 
су за Скерлића погрде), у драмама Лазе Костића речи по-
тискују ствари и појмове, Јаков Игњатовић пише дела чији 
је морал бедан, чије су слике ружне, а утисак који изазивају 
мучан, Милован Глишић пише приче без велике уметничке 
вредности, Лаза Лазаревић нема уметничке снаге, Светолик 
Ранковић се изражава новинарски, Змај је без знања и поне-
кад упадне у „алкохоличарске изливе”, Војислав Илић мно-
го позајмљује од других, Љубомир Недић је био ћудљив и 
раздражљив. Пошто у Недићевој Србији главна брига мора 
да буде о омладини, Велмар-Јанковић тврди да Скерлиће-
ва Историја више не може бити средњошколски уџбеник: 
„За то би довољан разлог био оно што је написао о Змају и 
Војиславу.”89

Између идеја Владимира Вујића и његовог имењака, Вел-
мар-Јанковића, било је доста сличности. Обојица су, наиме, 
веровала у снагу стваралачког генија, који мења законитости 
свакодневице, и у херојство стварања, које може да пробуди 
успавани народ – тако је, на пример, Велмар-Јанковић исти-
цао да је Карађорђе, пре но што је уопште дошао на мисао о 
устанку, већ морао да се осећа као слободан човек.

Обојица су имали поверења у стање првобитне неви-
ности свог народа, коју су искварили његови интелектуал-
ци, неспособни да се самосвесно сретну са туђинским кул-
турама. Попут Хердера, немачког романтичарског идеолога 
(на кога се касније надовезало читање Шпенглера и других 
мислилаца „сумрака Европе”), сматрали су да у историји де-
лује органско начело, и да историјски процес зависи од при-
родних процеса рађања, раста и пропадања. Одбацивали су 
89 В. Велмар-Јанковић, Скерлић, писац школских уџбеника, Српски народ, 
17. јула 1942, стр. 13.
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идеју линеарног прогреса, тако драгу просветитељима, као 
и став да све културе морају да се уобличавају према неком 
моделу који је универзалан.

Сматрајући да је пут удубљивања у себе једини прави пут 
за уметност и уметника, били су против утилитарног ра-
ционализма, тако карактеристичног за рану, пре свега „скер-
лићевску” идеологију СКГ, као и за његову малограђанску 
верзију, за коју је, по њима, био крив Богдан Поповић. Обоји-
ца су се залагали за ревизију свих културних вредности које 
су, у његово доба, силом друштвене моћи и надирућих иде-
ологија постале неоспорне. Уздали су се у стваралачку силу 
народа, коме треба да служе национално оријентисани инте-
лектуалци, та нова, саможртвена елита.

Вујић, као оштар критичар технизације човечанства, оду-
шевљено је поздравио Велмаров комад Срећа А. Д., у коме је 
видео остварење својих идеја о нечовечности технике.90

90 Драма је, иначе, била играна, а и штампана, а да се није знао њен аутор, 
тако да ју је Вујић приказао као дело Анонима. То што је анонимност ау-
тора изазвала ружне и недостојне нападе, по Вујићу је доказ колико смо у 
суштини далеко од праве стваралачке атмосфере. Приступајући штампа-
ном тексту драме, Вујић уочава његову сличност са филмским сценаријем. 
Аутор „обликује филмски, претргано, темпом ’на кратко и на живо’, јер се 
не ради не само о Америци но и о једном хипермодерном, хипертехничком 
свету, свем изграђеном на разуму – а тај је увек кратак – и на нерву ма-
шине – а тај је увек брзог ритма. […] Да не би писао у облику у коме би 
се огледало трагично гађење, велико гађење, према тим колективистичко-
-рационалистички-материалистичким сновима западног човека, Аноним 
је изабрао, сасвим адекватан облик, филмско-драмске карикатуре скеча по 
кратким сценама. Став Анонима је јасан: он је сав у супериорном смешку 
према тим лудим потхватима, у сталној побуни и критици. Он тачно по-
знаје атмосферу Запада у колико је он идеологија по којој човек треба да се 
рационалише да би постао јединка без личне слободе и личне духовности. 
[…] Он показује јасно свој став према том уморном, дегенерисаном, идео-
логисању које одводи у ропство у коме би наши људи плакали и ридали крај 
неког свог зида, као данас још они у Јерусалиму.” (В. Вујић, Стара и добра 
наша теза у савременом облику/Аноним: Срећа А. Д; Издање „Скерлић”, Бе-
оград, 1935, Правда, 6. април 1935, стр. 8) Овакав пишчев став, по Вујићу, 
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Светислав Стефановић

Владимир Вујић је био близак Светиславу Стефановићу. 
Били су пријатељи, а од средине тридесетих година 20. века, 
слично су размишљали и о разним друштвеним питањима. 
Вујић је, како је потписнику ових редова сведочила његова 
ћерка Иванка, попут Светислава Стефановића, хтео да остане 
у Београду у јесен 1944, сматрајући да није ни за шта крив; тек 
на преклињања своје супруге Бојане, пристао је да из Београда 
оде. Да је остао, прошао би као Стефановић, који је, сасвим 
мирно, чекао улазак совјетских и партизанских трупа у Бео-
град, верујући у своју невиност.91 Чињеница је да у Југосла-
вији нису сви „сарадници окупатора и домаћи издајници” 
прошли тако – некима се гледало кроз прсте.92 
изазвао је бунт наших марксиста, „продавалаца јефтиних артикала са те 
стране” (међу којима се, сматра он, нарочито истиче Велибор Глигорић, са 
својом „социјалном” робом за увоз), иако је тај став утемељен у нашој књи-
жевној традицији, од Његоша и Петра Прерадовића до данас. То је, каже 
Вујић, „духовни став критичког побуњеништва”, пре свега према Западу. 
Прототипски, култу Запада се ругао Војвода Драшко у Млецима. Као што 
су млетачки посетиоци опере вирили из својих „пањега” као мишеви, тако 
и данашњи људи западне, техничке цивилизације, живе мишјим животом, 
и вире из „пањега” техничког прогреса. Вујић истиче: „Кроз нервни, дина-
мички, сценско-филмски облик, Аноним је дао тезу сву супротну духу који 
је ношен тим машинским темпом и обликом. Па ипак, кратки осмеси, брзи 
вицеви, укрштај речи као мачева, летимични и муњевити ’кратки спојеви’ 
– који осветле наказности, – све то одаје тешку, болесничку, лудачку атмо-
сферу екстремног механицизма и техницизма. Иза краткотрајних светлаца 
смеха и ироније лежи, и осећа се, туробна, мрачна, трагична позадина једне 
људске велике луднице.” (Исто)
91 О стрељању Светислава Стефановића видети у: П. Пузић, Ломача за 
SENSA. Злочин и казна Светислава Стефановића, Сремски Карловци, 2003.
92 Док су у Србији сарадници окупатора у области културе били стрељани 
(чак и ако нису били сарадници, него симпатизери ЈВуО, попут Григорија 
Божовића и Ника Бартуловића), чак и глумци, у Хрватској је било мање 
таквих страдања. Рецимо, Мирослав Крлежа је живео у Павелићевом 
Загребу у страху, да би га 1943. лично Анте Павелић позивао на разговор и 
нудио више лукративних управничких места у ендехазијској култури, што 
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По Зденки Петковић-Прошић, Светислав Стефановић је 
био идеалиста читавог живота, мада је мењао уверења; и кад 
је био левичар и републиканац, и кад је стао на страну кор-
поративизма, преводећи Мусолинија, он, англиста који ни-
кад није посетио Енглеску, увек је имао на уму проширење 
културних обзорја свог народа: „Први радикалан раскид са 
традицијом, први екстремни захтеви за слободу песништва 
и уметности; први преводи савремене енглеске поезије, пре-
вођење Шекспирових дела; трагање за тајанственим везама 
које је откривао у стваралаштву индоевропских народа; па 
онда одлазак у воде антропософије, жеђ за јединственим 
покретачким елементом, за заједничким именитељем целог 
света; политика и друштвени ангажман, рад на међународној 
афирмацији српске књижевности и у ПЕН-у; чак и његова 
размишљања о раси, блискост идејама фашизма, прихватање 

је овај одбио, док је његова жена била непрестано на сцени ХНК: „Поти-
чући Белу у интензивном развоју њезине каријере, усташки је апарат имао 
све већу жељу привући Крлежу на своју страну и активно га ангажирати 
на некој културно-политичкој функцији у чему никада није успио. Била је 
то за Крлежу права фаустовска пат-позиција: Белин свакодневни ангаж-
ман на сцени највећег казалишта у НДХ омогућио им је егзистенцијалну 
и сваку другу сигурност, али је она за читаво вријеме трајања НДХ била 
изложена огромном публицитету – вољеле су је и критика и публика, али 
и обје управе које су се према њој понашале заштитнички. Све је то, након 
пада НДХ и доласка нове идеокрације на власт било нужно прешутјети, но 
то је тема неког другог рада који би покушао изнијети разлоге за стварање 
социјалистичког мита о каснијој недодирљивости овога пара. Јер ујесен 
1945., док су њезине колеге осуђиване на тзв. ’суду части’ њу је од сва-
ког прогона спасила управо четверогодишња Крлежина упорна шутња. 
Његово помирење с Титом и Партијом укључило је очито у тајни пакет и 
аболирање Беле Крлеже као изнимно истакнуте умјетнице ендехашке кул-
туре ’новог духа’. Новој Титовој културној политици коју је у великој мјери 
трасирао управо Мирослав Крлежа није одговарала пуна истина о њихову 
животу у НДХ, отуд су информације о томе и данас врло ријетке.” (Сњежа-
на Бановић, Бела и Мирослав Крлежа у НДХ – ведри репертоар као цијена 
за живот, Интелектуалци и рат 1939.–1947. Зборник радова с међународог 
скупа Десничини сусрети 2011, Књига прва, Загреб, 2012, стр. 22)



77

националног као суштине бића једног народа (при крају жи-
вота) – сви ови, само делимично набројани Стефановићеви 
подухвати, напори и путеви били су задојени идејом да срп-
ску културу отвори светској, да је учини светском.”93

Светислав Стефановић је свој политички ангажман по-
чео, како је сам сведочио, као следбеник идеја Светозара 
Марковића, Маркса, Енгелса и Ласала, као и нашег романти-
чарског национализма. Касније ће доживети многе мене, да 
би се приближио ставовима националног социјализма, при 
чему не напушта своју визију Марковићевих идеја применљ-
вих код нас. За разлику од Владимира Вујића, коме је Све-
тозар Марковић прототип комунисте, Стефановић се свог 
младалачког узора не одриче чак и кад постане десничар и 
преводилац Мусолинијеве књиге о фашизму. Тако 1938. го-
дине, у Новој смени, он о Светозару пише као о „визионару 
и антиципатору националног југословенског социјализма”94. 
По њему, Марковић је указао на значај српског народа на 
Балкану, као и на значај његове сељачке задруге за фомирање 
државе оригиналног типа. Марковић је, сматра Стефановић, 
веровао да Срби не морају да имају капитализам, и да ту ра-
зорну фазу у развоју друштва могу избећи. Социјализам је за 
њега, сматра Стефановић, био етички покрет – преображај 
човека води преображају друштва, а не обратно. Маркси-
стички, квазинаучни социјализам, у Совјетском Савезу до-
живео је слом – сада нам је потребна Марковићева визија 
друштва у којој ће профит бити надзиран, у коме ће вишко-
ви бити одузимани у корист заједнице, и где ће подела рада 
бити рационална.

Стефановић је веровао да ће обнова села бити кључ осло-
бођење од ропства у које је савременог човека одвело отуђење 

93 З. Петковић-Прошић, Критичке идеје Светислава Стефановића, Бео-
град, 1999, стр. 230.
94 С. Стефановић, Старим или новим путевима. Одабрани политички спи-
си 1899–1943, стр. 233.
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од Бога и себе, а нарочито је настојавао на одбрани породи-
це, коју у Совјетском Савезу систематски руше и уништавају.

Године 1936, Стефановић је у Летопису Матице српске 
објавио свој оглед „О расном питању као културном и на-
ционалном проблему у Југославији”, у коме се заложио за 
„славизирање” нашег дела Европе, у коме треба да победи 
„динарски човек”, као неко ко у себи има и херојства и хума-
низма. Он мора да изгради нове форме друштвене органи-
зације, које би спојиле у себи и индивидуално и колективно. 
„Чојствени” расни тип, како га зове Стефановић, мора да буде 
не само јунак, него и самилостивац, и мора у себи да има не 
само Марка Краљевића, делиоца правде великашима, него и 
Матију Гупца, који се борио за правду малог човека. Кључ-
ни узор у том преображају ипак мора бити личност Светог 
Саве, „државника и просветитеља, дипломате и мистика, ве-
читог измиритеља зараћене браће, зараћеног Истока и Запа-
да, духа универзалног и духа националног, борца и творца, 
јунака и светитеља, који је Христову универзалну цркву на-
чинио црквом свога народа и био прва велика, можда до сад 
највећа југословенска синтеза у њеним великим духовним и 
културним стремљењима”.95

Вујић је пажљиво пратио Стефановићев рад. Када су се поја-
вила сабрана дела Светислава Стефановића, Вујић је објавио 
њихов приказ у својој рубрици „Над нашом књижевношћу” 
у часопису Народна одбрана. Вујић сматра да, премда живи у 
доба кад многи објављују сабрана дела иако нема разлога за то, 
плодни и вредни Светислав Стефановић, који већ дуго делује 
на књижевној сцени, има пуно право на такво издање.

У прве две књиге својих дела, где су огледи, Стефановић 
је највише доприноса нашој литератури дао упознајући нас 
са енглеском поезијом: Розетијем, Свинберном, Браунингом, 
трудећи се да кроз њихово стваралаштво прикаже разне ас-
пекте песникових могућности – сликарску, музичарску, ми-
95 Цит. према: З. Петковић-Прошић, Исто, стр. 138.
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слилачку. Битни су и есеји о мистици и мистичарима у ен-
глеском песништву, као и о „Пра-Хамлету”.

У другој књизи огледа, сматра Вујић, два најзначајнија есеја 
су онај о Лази Костићу и онај о политичкој поезији, писан по-
водом Змајеве стогодишњице. Оглед о Костићу писан је као 
предговор за антологију његовог стваралаштва коју је прире-
дио, и 1923. у Загребу објавио, Стефановић. У њему је дат при-
каз овог великог песника најзад слободан од, како Вујић каже, 
„дугогодишње француско-српске класицистичке тираније”, 
која је дозвољавала Скерлићу да Костића опише као човека са 
нешто талента и много сујете, а Павлу Поповићу да устврди 
како је Лаза имао више културе него песничког темперамен-
та. Оно што је Стефановић урадио за рецепцију Лазе Костића 
је исправно осећање духа епохе у којој је песник „Спомена на 
Руварца” деловао; за разлику од усамљеника Његоша, Костић 
је сав био погружен у своје доба, у национални покрет српске 
омладине. Вујић каже да је Стефановић осетио снажни замах 
омладинског нараштаја коме је Лаза Костић припадао – „за-
мах је то био, по њему, стваралачки и органски, редак у наше 
расе, замах колективног народног стваралачког духа”.96 Иако 
је Змај лиричнији, а Ђура Јакшић реторичнији од Лазе Кос-
тића, овај је ипак најпунији израз тог нашег романтичарског 
полета, који је, по Стефановићу, све најбоље дао од седамна-
есте до двадесет седме године живота, због чега га Скерлић 
није ни прихватао, јер је, по Вујићу, „схватао национализам 
као заблуду, одушевљење као алкохоличарство, романтизам 
као болесни излив неуравнотежене душе”.97 Стефановић је, 
сматра Вујић, изврсно уочио да се наш романтизам веома 
разликује од романтизма на Западу – српски романтизам је 
права младост и истински полет, а западни сетно освртање за 
прошлом младошћу и снагом.
96 В. Вујић, Сабрана дела Светислава Стефановића, Народна одбрана, Год. 
VII, бр. 10 (1934), стр. 156.
97 Исто.
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Костићев национализам, по Стефановићу кога Вујић наво-
ди, био је шири од Његошевог и Радичевићевог. Вујић каже: 
„Костић даје епохи филозофску и естетску подлогу. Две су 
тезе основне: прво, улога српског народа као двоструке син-
тезе – старе паганске културе са хришћанском и Истока са За-
падом. Затим: слободњачка и ослободилачка улога српског 
народа. ’Слобода збора, дела и вере’ – како каже Лаза Кос-
тић. Не само да се свети Косово, да се ослободи цео српски 
народ – него и сви други народи који су још робови, и сви 
људи који су робови. То ’Србовање’ тада није искључивало 
Југословенство: Костић, верни израз епохе, не само да вели-
ча Штросмајера, Рачког, Прерадовића, но је и у скоро завере-
ничком додиру са Хрватима, са Бугарима. Све је то, наравно, 
рационалном Скерлићу изгледало као – дим и пијанство. И 
сухоме Недићу, геометричару и алгебричару наше књижев-
ности као – лудорија и неозбиљност. Уосталом линија Не-
дић-Скерлић-Поповић логична је. Први је изрекао речи ’ма-
мурлук’ и ’логоманија’ за Костића, други су то прихватили 
слепо, данас нам још ученици уче по школама те невероват-
не смелости ситних људи о великом песнику.”98 Стефановић 
је, по Вујићу, указао да Костић умире у доба без полета, кад 
хладна светлост поезије Војислава Илића пада на све, и када 
се гаси жар националне борбе. Тек данас, када се тај жар опет 
јавио међу младима, могућа је права рецепција Костићеве 
поезије и мисли.

Други битан оглед Стефановићев је о Змајевој политичкој 
поезији, коју је Љубомир Недић сматрао пуким политичким 
новинарством у стиху, док је баш политичко песништво 
било у традицији европске поезије читав један век. Често су 
највећи и најетеричнији лиричари, попут Блејка и Шелија, 
били најстраственији политички песници, уочава Стефано-
вић, а Вујић то сматра сјајним запажањем, и тврди да Змаје-
ва политичка поезија није ништа мање важна од његове ли-
98 Исто.
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рике и песама за децу. То је веома битно рећи у доба када 
је пред нама задатак да, по Вујићу, буде извршена ревизија 
рационалистичких конструкција досадашњих надзорника 
наше књижевности. 

Вујић се позива на Змајев аутопоетички исказ из 1866, у 
коме он објашњава потребу за политичком сатиром: „Док се 
коров и коприва не истреби, не може се добро семе сејати; 
док се лажни апостоли не открију… не може истина процва-
сти; док се ропски духови не изобличе, не може се родољубље 
узвисити; док се кукавице не исмеју, не могу јунаци у правој 
светлости синути; док се дремеж не прошиба, не може се 
свеснији живот пробудити; док се шерети не поругају, тешко 
ће се стални карактери развити; док се опаки обичаји не про-
дрмају, неће се добро укоренити; док се на надрикњиге пр-
стом не покаже, не може се право знање и наука раширити.”99 
Вујић се сасвим слаже са Стефановићем који тврди да још 
увек немамо политичке поезије боље од Змајеве, и да она има 
трајну вредност у нашој историји књижевности.

За време Другог светског рата, Стефановић се нашао на 
челу Српске књижевне задруге, у којој је, између осталог, 
објавио своју Нову антологију српске лирике, стајући на 
позиције национално-романтичарске и конзервативно-пе-
дагошке; био је то онај који је некад „ватрено заступао евро-
пеизацију Србије у костићевском смислу укрштаја култура, 
и који је због тога туговао за губитком европске линије на 
уштрб народног одушевљења за симплификовани језик Ву-
ков и ’шалајску’ Бранкову поезију”.100

У свом предговору писаном у ратно доба, Стефановић 
велича и Вука и Бранка, и, како каже Зденка Петровић-Про-
шић, његове књижевне идеје и погледи се стапају са његовим 
политичким опредељењем. Слично се десило и са Влади-
миром Вујићем, који, објављујући Сремчеву Лимунацију на 
99 Исто.
100 З. Петковић-Прошић, Исто, стр. 140.
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селу у ратном колу СКЗ-а, снабдевши је својим предговором, 
Сремчеву сатиру на рачун раних српских социјалиста и ра-
дикала претвара у својеврсни манифест оданости идеоло-
гији Недићеве Србије.
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НАЧЕЛА КУЛТУРОЛОШКЕ 
КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ

У духу епохе

Пишући предговор за књигу Дај нам Боже муниције, која се 
бави културолошким патриотизмом српске авангарде, Ни-
кола Маринковић указује на чињеницу да авангарда није 
имала за циљ само нову естетику, него и превредновања у 
области културе и ново заснивање националне аксиологије. 
Авангарда је, између осталог, значила напуштање европо-
центризма, и нудила је поглед на Европу очима других кул-
тура. Рађала се и нова самосвест, која је навела Винавера да 
у „Уводу у ’Чуваре света’” каже како су људи Балкана „фа-
милијарни с узвишеним”. Тако, по Маринковићу, и Милош 
Црњански у свом манифесту „За слободни стих” изједнача-
вањем александринца и десетерца снижава естетичко-кул-
туролошки ауторитет западневропског књижевног наслеђа, 
да би уздигао националну традицију, сасвим у складу са нео-
романтичарском идеологијом, умногоме карактеристичном 
за нашу авангарду.

Маринковић сматра да настојавање на „расној књижев-
ности” у нас у то доба није имало никакве везе с гобиноов-
ско-чемберленовским расизмом, који ће се излити у наци-
зам, него је, како показује Растко Петровић у огледу „Да наша 
књига устину буде наша”, значило да је представник једног 
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„племена” утолико типичнији уколико је свечовечанскији. И 
Владимир Велмар-Јанковић је, каже Маринковић, веровао да 
је национално најостваренији онај који се највише ослобо-
дио расног и националног, али је етички остао везан за своју 
заједницу, а преко ње и за човечанство. И Љубомир Мицић 
је у балканском барбарогенију видео свечовештво, као што 
је Владимир Вујић о кризи европске културе мислио у до-
слуху са свим озбиљним европским мислиоцима.

Због свега тога, Маринковић истиче: „Узевши у обзир ова 
неочекивана подударања између тако несродних писаца као 
што су Владимир Велмар-Јанковић, Љубомир Мицић, Раст-
ко Петровић и Владимир Вујић, настанак књижевне деснице 
тридесетих година не мора нужно бити знак дезинтеграције 
авангарде, већ пре знак пуног остварења њених свеукупних 
потенцијала, који су далеко премашали оквире у којима јед-
но друштво разумева уметност. Постоји дубока структурал-
на склоност између захтева за новим национализмом (Вла-
димир Вујић), српским гласом (Драгиша Васић), српским 
становиштем (Црњански) с једне, и захтева за ревалориза-
цијом словенства и расном уметношћу (Растко Петровић) с 
друге стране, поготово што их све повезује, и у поетичком и 
у политичком смислу, отклон од Европе.”101

Отвореност српске авангарде према утицајима из Евро-
пе и света ишла је, дакле, заједно са њеном националном 
самосвешћу, чиме се превазилазила опозиција локално – 
универзално, а и одговарало на изазове европске култур-
не надмоћи.102 Због тога се јавила и потреба да се крене ка 
101 Н. Маринковић, Авангардна мисао о Србији, Дај нам Боже муниције. 
Српска авангарда на бранику отаџбине, Београд, 2013, стр. 13.
102 Павле Миленковић о томе пише у свом Уводу у социологију српског надре-
ализма на примеру Мицићевог зенитизма: „Мицићева критика европске 
културе никако не произилази из осећаја инфериорности, већ из убеђења 
да Европа, доспевши у цивилизацијски ћорсокак, назадује. Његово повре-
мено окретање Совјетској Русији донекле је романтичарско, засновано не 
на политичком искуству нове пролетерске државе, већ на инфантилној и 
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Византији, као праоснови наше културне различитости од 
Запада.103

Треба постати свој, па се тек онда суочити са Европом и 
светом, тврдио је песник Момчило Настасијевић, изража-
вајући наду у наше велике књижевне могућности: „Ја се на-
дам да ће један народ, који је дао онакву народну поезију и 
народне попевке, музику, најзад родити и формирати људе 
који ће стајати на равно са овим првобитним вредностима, 
са народном поезијом. Разуме се, у духу времена, да једном 
настави негде и некад прекинути конац”.104

У овом контексту могу се разумети и основна начела 
Вујићеве књижевне критике, која је била самосвесни и са-
мосвојни глас у нашој међуратној књижевности.
циничној идеализацији бољшевичког Истока, што је уосталом био случај и 
са авангардом Западне Европе, за првих година постојања нове пролетерске 
државе, када се о бољшевичком терору још ништа није знало. Уосталом, 
Мицић се с почетка обраћа Русији Словена, а не бољшевика. Исто тако, 
антиевропејство послератне генерације младих писаца није усмерено про-
тив Европе, већ против класичне Европе, оличене у стилској норми Јована 
Скерлића и Богдана Поповића, и цинично исмејане последњим ратом и 
бољшевичком револуцијом.” (П. Миленковић, Увод у социологију српског 
надреализма, Нови Сад, 2012, стр. 47)
103  „Ми смо тада осетили да је потребно ухватити везу са Византијом. Ја сам 
држао да је Византија потребна да бисмо осетили кроз њу и њоме стари српски 
начин и да бисмо обновили традицију језика коју је претргао Вук. Мислио сам 
да Византија као израђенија, може да послужи и као мерило за наша одсту-
пања од ње – јер сама прошлост изгледала ми је сама по себи лишена тачнога 
мерила пошто није дошла до једнога свога одређенога стила. Зато ми је изгле-
дало да ће се не само византијски утицај, него и оно где Византија није могла 
да утиче, осетити баш у упоређењу са Византијом, док без тога упоређења ми 
не бисмо знали шта је изворно, а шта је случајно. Данас имам истинску љубав 
за Византију, али мање верујем у њену пресудну улогу. […] У вези мојих идеја 
о реду речи и о акцентском сликовању које би према природи нашег језика 
често било и намерно неравномерно – ја сам замишљао и Византију као једну 
могућност преплитања муклога и звучнога, тамнога и блештећег.” (С. Винавер, 
Одбрана песничког модернизма, Пожаревац, 2006, стр. 242)
104 М. Настасијевић, Из разговора са Десимиром Благојевићем, Есеји. Бе-
лешке. Мисли, стр. 384.
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Програмски чланак Владимира Вујића

У Народној одбрани 1930. године, Владимир Вујић је објавио 
текст „За ревизију књижевних вредности”, који је био про-
грамски увод у серију његових приказа под насловом „Над 
нашом књижевношћу”. По Вујићу, књижевност је једна од 
многобројних пројава културе као оригиналне органич-
ности којом се изражава једна заједница, поред архитектуре, 
сликарства, социјалног устројства, политике итд.

Вујић тврди да ће се у својим написима бавити књижев-
ношћу као уметношћу која је пројава културе, и која треба 
да буде израз нашег става према свету: „Једна збирка песа-
ма, често, не спада у књижевност, док једна књига Мисли 
спада у књижевност; ваља свуда пратити онај специфични 
уметнички дух који од свега чега се лати ствара и гради 
уметност.”105 Вујић каже да и књижевно дело, ако не одише 
нашим духом, мора бити псеудоморфички туђе; циљ бу-
дућих написа „Над нашом књижевношћу” биће указивање 
и на то. Дакле, тврди он, сви огледи ће посматрати прозу и 
поезију као израз културе, као књижевно дело и као израз 
нашег или туђег духа.

Једна од највећих заблуда у бављењу књижевношћу јесте, 
каже Вујић, преношење појма еволуције из природних нау-
ка у област историје литературе, на основу чега настаје идеја 
да постоји прогрес од старог, преко средњег, до новог века. 
Свака нова епоха је „прогресивнија” од претходне. Међу-
тим, у духовној стварности нема формула које би се могле 
применити на све и свагда. Нема, сматра Вујић, апсолутне 
лепоте која би била вечни критеријум мерења вредности 
дела, као што не постоје спољашња уметничка мерила, попут 
мере, хармоније, јединства и слично. По Вујићу, „једино ме-
рило које постоји јесте непосредно искрено казивање дожи-
105 В. Вујић, За ревизију књижевних вредности, Народна одбрана, Год. V, 
бр. 29 (1930), стр. 455.
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вљенога, духовно доживљенога, као израза нашег активног 
подсвесног деловања”.106

Када је у питању „расно”, „национално”, „општечовечан-
ско” у књижевности, Вујић сматра да „један уметнички књи-
жевни производ мора бити органски израз једне културе, тј. 
једног колективног духовног стварања и свако индивидуал-
но стварање је, нужним начином, укључено у то колективно, 
над-индивидуално […] Књижевност није ни ’опште-чове-
чанска’, ни ’национална’: она је тачно одмерен израз једног 
круга, једног цикличког развоја једне културе: и, или је израз 
његов или је копија и подражавање”.107 Због тога Вујић каже 
да ће, у својим приказима, књижевно дело посматрати као 
израз непосредног личног духовног доживљаја, али у озрачју 
надличнога израженог у цикличној ограничности културе. 
То значи да ће се примењивати двострука анализа: „пси-
хоанализа” (не у смислу Фројдовом, него као испитивање 
пишчевог унутрашњег доживљаја и везе са подсвесним), и 
„култ-анализа” (пишчеве везе са надсвесним оличеним у 
култури којој припада). Ова критика биће ослобођена ра-
ционалистичких правила и мерила, али и импресионисти-
чке субјективности, која се уопште ни не суочава са делом 
што га треба прочитати. По Вујићу, критичар није „ни дог-
матик ни импресиониста: он је или способан за уживљавање 
у највећој мери или уопште није критичар”.108 То даље значи 
да „он мора имати могућност и способност уживљавања (а 
то је првенствено интуициона способност) у основне обла-
сти духовности: личну под-свесну и над-личну над-свесну, 
космичку”109.

Рационалистичка критика, заснована на позитивизму, 
по Вујићу значи разумско психологизирање које покушава 

106 Исто, стр. 456.
107 Исто.
108 Исто.
109 Исто. 
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да успостави хијерархију емоција и да понуди суво тумачење 
стилских фигура. Рационалистички социолошки приступ под-
разумева својеврсно преупрошћавање митске приче о прогре-
су. С друге стране, сматра Вујић, мада тумачење књижевнос-
ти није никаква „природна наука”, оно не може бити ни пуко 
препричавање сопствених утисака на занимљив начин.

Због свега тога, неопходно је ослобађање од туђинских 
критеријума, пре свега западноевропских, како у одређи-
вању епоха у нашој књижевности, тако и кад је у питању 
ревизија вредности дела наших писаца. Примена западних 
мерила вредности често нас је доводила до бесмислених и 
смешних закључака о нашем; тога се, по Вујићу, треба хит-
но ослободити. Нарочиту велику штету нам је нанела Скер-
лићева историја књижевности, сва у псеудоморфичкој евро-
пеизованости критеријума. Она је васпитала неколика по-
колења духовно инертних „европејствујушчих”, који се нису 
трудили да открију оно што је самосвојно и наше.

На крају свог програмског чланка, Вујић каже: „Како је 
сврха опште акције нашег часописа изграђивање и пома-
гање свега онога што унапређује нашу самосталну расну и 
националну културу, акције која је теоријски безброј пута 
била приказивана, програматично и теоријски наглашавана 
и подвлачена – време је да се у области књижевности, једног 
тако битног израза једне културе, на делу примене и покажу 
основна начела нових схватања; да се на свакој књижевној 
појави у нас, у области стваралачке уметничке књижевно-
сти, историје наше књижевности, књижевне наше критике, 
књижевних наших покрета, сукоба и полемика, прикажу и 
развију начела по којима ваља судити, процењивати, одређи-
вати функције и места у широкој области књижевног рада и 
стваралаштва.”110

110 Исто, стр. 458.
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О три епохе српске књиге

У свом тексту „Три епохе српске књиге”, писаном 1929. пово-
дом дана Светих Кирила и Методија, Вујић истиче да је доба 
средњовековне српске државе било доба кад је расла „пито-
ма лоза српске културе”, а да су се у 14. веку наше књижев-
ности појавиле ренесансне теме пре италијанске препородне 
епохе. Циљ ондашње наше словесности био је синтеза Исто-
ка и Запада, али су сав развој спречили Турци.

У то време, душа је, ипак, говорила више кроз архитекту-
ру и фреску, него кроз књиге, јер је било мало писмених. Оно 
што је прошло и прекинуло се ропством, тек сада оживљава 
у нама.

За време ропства, прави ток наше књижевности био је на-
родна поезија, која је своје врхунце нашла у Његошевом Гор-
ском вијенцу. Дело Доситеја Обрадовића, који је собом донео 
рационалистичку, надасве енглеску, књигу, било је прекрет-
ница у култури.

Док је Његошев Вијенац заокругљена целина, просвети-
тељске књиге су псеудоморфоза, о којој Вујић цитира Освал-
да Шпенглера: „Све што тежи да избије из дубина једне мла-
де и ране душевности бива изливено у готове шупље облике 
страног живота; млада осећања укоче се у старачким делима, 
уместо да се уздигну својом стваралачком снагом.”111

Што се Његошевог ремек-дела тиче, Вујић сматра да се у 
току живота наше књижевности „у једну књигу, кроз један 
дух улила се сва херојско-примитивна снага и све патриар-
хално живљење, сав један поглед на свет људи који су ван 
градова, нецивилизованих у том смислу, цела једна особена 
слика света, завршена, испевана, исказана, готова”112. То је, 
по Вујићу, наша Илијада и Одисеја. Геземан, кога Вујић ци-
тира, истиче да су Јужни Словени имали нешто ретко међу 
111 В. Вујић, Три епохе српске књиге, Време, 24. мај 1929, стр. 3.
112 Исто.
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народима – „савршено самоуобличење свог патријархално-
-херојског доба”113.

Доситеј је пак веровао у „божанске” енглеске књиге и раз-
ум, па се његовим путем ишло све до данас. Идући кроз све 
фазе западног рационализма, каже Вујић, пали смо у сенке 
европског сутона.

Занимљиво је, вели он, да је европски романтизам био је-
сен, док је наш значио пролеће: „Ваздухом нису пловиле сви-
ле јесењег бабијег лета: било је то снажно узнесење и додир 
свести са својим дивним наслеђем, средњим веком, и својим 
богатим основама и темељима, народном душом.”114 Иако је у 
извесном смислу и наш романтизам псеудоморфички, он је, 
од свега новијег, највише био наш покрет, који је требало да 
споји старо и ново. Националан и словенски (а то нам и да-
нас недостаје, сматра Вујић), романтизам је грубо и нетачно 
приказиван, чему су главни кривци Јован Скерлић и Богдан 
Поповић.115

После романтизма, наша књижевност се окренула руским 
узорима, али каквим? Док је Русијом почињао да влада њен 
прави дух, дух Достојевског, нама је дострујавао пропаганд-
но-социјалистички рационализам, о чему Вујић пише да „не 
добијамо од Руса руско, него опет рационализам и материа-
113 Исто.
114 Исто.
115 Савремена истраживања потврдила су Вујићеве ставове. Тако Душко 
Бабић у књизи Мистика српског романтизма пише: „Светозар Марко-
вић и Јован Скерлић наметнули су погрешну слику о српском романти-
зму, сводећи га на испразно србовање и ’лажну сентименталност’ – вино, 
славује и моме. Све што смо до сада рекли, показује да кроз цео деветна-
ести век у нашој књижевности траје певање инспирисано доживљавањем 
трансцендентног – Бога, Апсолута, Тајне. […] Мистика – искуство са-
мотништва и тиховања, здружено је са искуствима колектива, сачуваним 
у језику и традицији. […] Мистички ток српског романтизма је део европ-
ске романтичарске мистике, настале из потребе романтичарских песника 
за бесконачним и апсолутним.” (Д. Бабић, Мистика српског романтизма, 
Српско Сарајево, 2004, стр. 333–335)
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лизам – научни дух и научну слику света, преко руских псеу-
доморфичара који су представници такозваног реализма”116.

Вујић сматра да је период између Доситеја и Богдана По-
повића – једна епоха, педагошко-учитељска: „И не треба се 
варати: линија је та непрекидна и тон њен ишао је стално и 
поуздано, од времена у којем је учитељ благи, Доситеј, говорио 
и сањао о књигама благополучних народа Запада, до учитеља 
са мислима непогрешним, Богдана Поповића, који је говорио, 
као о најпречој потреби наше књижевности, о отварању про-
зора према Европи и о неопходном и спасоносном увођењу 
стране књижевности.”117 Зато су, сматра Вујић, Доситеј и Бог-
дан Поповић два гранична лика наше псеудоморфичке епохе.

Док су реалисти оно естетско уништавали утилитаризмом, 
Поповић је то чинио суптилније, „сцијентизирањем” науке 
о књижевности, као што је Скерлић нихилистички ефекат 
постизао захтевом за демократизацијом уметности.

Вујић каже да је још пре рата њему и његовом поколењу било 
јасно да се праве вредности (Лаза Костић, Дис, Јаков Игњатовић, 
Бора Станковић) не цене, јер је, како он каже, владао „формал-
но-логички и теоријско-књижевни педантизам и слепило”118.

Сада, међутим, наступа ново доба. По Вујићу, то је један 
„нео-романтички духовни покрет који има да споји наша ду-
ховна наслеђа, најбоље и најчистије тежње народне душе са 
савременим, страсним и немирним, покретима Запада. Ново 
доба има да донесе нашу реч и нашу слику света, имајући у 
сећању слику нашег средњег века, а за собом, оно као трећа, 
нова, епоха, две прошле: примитивно и херојско-патриар-
халну и псеудоморфичку кроз коју се провлачи рациона-
листичка слика Запада које се сада дух ослобађа и овде, код 
нас, и тамо, на Западу”119.

116 В. Вујић, Три епохе српске књиге.
117 Исто.
118 Исто.
119 Исто.
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Општечовечанско и локално

Пишући, 1932, у Народној одбрани, текст „Општечовечанско 
и локално”, Вујић се, опет, позабавио својом омиљеном кул-
туролошком темом: непостојањем апстрактног човека и ап-
страктног „човечанства”. Човек може бити само ближњи, а чо-
вечанство је подељено на народе са сопственим особинама.120

За нашу културу су опасни захтеви да се у књижевно-
сти приказују „општечовечанске” вредности. Такви захте-
ви су унели пометњу међу наше ствараоце, који су почели 
да, по Вујићу, „намерно и свесно искрећу своју непосредну 
доживљеност бежећи ’под звезде’; и да, бојећи се ’локалног 
и уског’, са њиме заједно, одбаце и живот па уђу у скелете 
логике”121. Интелектуализовани ствараоци су, захваљујући 
таквом „хоризонту очекивања” (Јаус), све више бежали из 
онога што је доживљено у пукост папирнатих конструкција. 
Велики писци пак нису напуштали „уске кругове” онога 
што су носили као попудбину душе, и зато су и постизали 
универзалност своје поруке. Вујић истиче: „У нас, није ли 
се Бора Станковић кретао у интимном кругу оца, тетке, не-
120 У свом огледу Вавилонска кула и мешање језика, руски философ и линг-
виста Николај Трубецкој, аутор књиге Европа и човечанство, указао је на 
чињеницу да је, из православне хришћанске перспективе, сваки покушај 
стварања јединствене светске културе безбожан и штетан. Насупрот ју-
даизму, повезаном са одређеном расом, исламу, културно условљеном, и 
будизму, који је начелно против сваке културе, хришћанство је изнад кул-
туре јер је откровењско, али није против културног стваралаштва и раз-
ноликости. Сваки народ има свој културни одговор на примање хришћан-
ства: „Хришћанство за хришћанина није, дакле, повезано са неком одређе-
ном културом. Оно није елемент одређене културе, него фермент који се 
уноси у најразличитије културе. Култура Абисиније и култура средњове-
ковне Европе уопште не личе једна на другу, иако су обе хришћанске.” (Н. 
Трубецкој, Европа и човечанство, стр. 198) Прихватајући хришћанство, 
Владимир Вујић је ово свакако имао у виду, а Шпенглерове идеје о ти-
повима култура и крају европоцентризма сасвим су се уклопиле у његов 
поглед на свет.
121 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 127.
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колико типова лично доживљаваних; није ли се непрестано 
кретао у том кругу, малом, а био и остао, неоспорно и данас 
још, највећи.”122 Но, критичари, који нису умали да препо-
знају истински дар, Станковића су сводили само на „Врање” 
и „еротику”, што је сакаћење истине о овом писцу.

Бавити се „човечанством” по Вујићу значи описивати 
уопштену биљку и приписивати јој стварне особине, пре-
виђајући чулну стварност руже, шимшира, љубичице итд.123 
„Биљка уопште” као таква не постоји, а њен опис није ништа 
друго до сабирање апстрактних знакова. Вујић каже: „Али 
уметност није логика; напротив, она је све оно у људском ка-
зивању што логика није. Права уметност може да се роди, и 
рађа се, једино у доживљавању; и кроз ’уска’ доживљавања, 
али стварно проживљена духовно, једино се изражава ’чо-
век’ и ’човечанство’. Кроз апстракције се не ствара уметност; 
једино, можда, машине и механизми.”124 Свако казивање је, у 
суштини, аутобиографско, сматра Вујић.

Међутим, из шире перспективе, не постоје појединачне, 
„племенске”, књижевности, него шире културне целине. 
Вујић каже: „Нема књижевности ни словеначке, ни српске, 
ни бугарске, ни хрватске (сем што их има таквих у теоријским 
практичним поделама, чисто етикетно и ради лакшег са-
122 Исто, стр. 128.
123 Реч је, као и увек кад је Вујић у питању, о својеврсном неоромантичар-
ском ставу према стварности. Исаија Берлин, у Коренима романтизма, на-
води размишљања предромантичарског философа Јохана Георга Хамана, 
кога је ценио, између осталог, и Гете: „Општа тврђења су сирове кошаре. 
[…] Ако желите да прочитате књигу, нисте заинтересовани за оно што та 
књига има заједничко са свим осталим књигама. Из свега овога он је из-
вео неку врсту бергсоновског закључка да постоји ток живота и да поку-
шај његовог фрагментисања значи уништити га. […] Човек који би био 
стављен у Волтеров врт, једнак и осакаћен, кога би неки мудри philosophe 
упутио у знање физике, хемије и математике и знање свих наука које ен-
циклопедија препоручује, такав човек би био облик смрти у животу.” (И. 
Берлин, Корени романтизма, Београд, 2012, стр. 56–57)
124 В Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 128.



94

влађивања, сређивања, чисто логички, чисто хеуристички, тј. 
ради наставе и предавања, а и то све, само још данас). Нема 
исто тако моравске, вардарске, динарске, загорске, шоп-
ске, приморске, војвођанске; сем у речима и ради назива.”125 
У суштини, сва јужнословенска књижевност је једна, као и 
њена судбина – или ићи за својим, или копирати туђе.126

Потребно је, да би се стварало, избећи апстракције зва-
не „Исток” (у суперлативу – „духовност”, у потцењивању 
– „прљавштина и лењост”), или само Запад (у егзалтацији 
– „цивилизација”, у одбацивању „демонско”). Вујић каже: 
„Пресек дужине и ширине на коме се ми налазимо, наш је 
пресек. Умишљена линија, која дели умишљене целине ’За-
пада’ и ’Истока’, нигде не сече нашу златну јужнословенску 
територију. Ваља се чувати тих утвара и апстракција. Живот 
се развија ту, на овим планинама, рекама, морима и пољи-
ма, живих људи, појединаца. И не поклапа тај део света нити 
апстрактна географска мрежа, нити капе Истока и Запада, 
нити мутно и неодређено небо ’свечовечанског’, него је то 
живот једне духовне неапстрактне целине којој, за процват 
и препород, не треба никакав апстрактни и ничији печат, 
никакве интернационалне ’хумане’ организације, него само 
разрађивање и поштовање себе.”127

Суштински, Вујићево становиште било је само још један 
доказ његове основне тезе – да нема никакве потребе да се 
иде „за” Европом, јер ће то значити вечито изостајање на 

125 Исто, 129.
126 Владимир Дворниковић, бранећи свој став да су сви Јужни Словени у 
дубинском смислу једно, каже: „Зар Црногорце и Ужичане да ставимо под 
исту капу са хрватским Подравцима, Босанце са Словенцима, Тимочане 
са Приморцима? Зар у једну исту физиогномију да се урежу и црте јужно-
динарске оштрине, словеначке питомине, хрватско-кајкавске сангвинике 
и широке бачванске флегме? Из оваквих питања чујемо већ предзвук оне 
исте заједничке психе, која ће бити и предметом нашег расматрања!” (В. 
Дворниковић, Карактерологија Југословена, Београд, 1939, стр. 21)
127 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 130.
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путу који нема циља и никуда не води. Наравно, Вујић је пре-
виђао да оно што је Европа заиста постигла, у новоствореној 
Краљевини Југославији, заосталој аграрној земљи, још није 
ни постојало.128 Он је, као и многи други, веровао у могућ-
ност модернизације без вестернизације, у коришћење запад-
не технике без понављања западног пута ка рашчовечењу.

О самој суштини књижевне критике

У огледу „Проблем књижевне критике”, објављеном у ча-
сопису XX век крајем тридесетих година прошлог столећа, 
Вујић каже да постоје извесне „тужбалице” о томе како не-
мамо праву књижевну критику. Пошто је наша књижевност 
у превирању, неопходна је појава неке јаке критичарске лич-
ности, чија би се реч слушала. Јер, уврежено је мишљење да 
нам је уметност речи нејака, па јој стално треба потпора.
128 Пишући о епохи Српског књижевног гласника у Краљевини Србији, 
Драгиша Витошевић истиче да је крај 19. и почетак 20. века донео многа 
противречја у склопу европоцентричног светског поретка. Моћни Запад, 
који је све засењивао својом науком и техником, ископао је огроман јаз из-
међу Европе на једној и афричко-азијских народа на другој страни. У самој 
Европи, развијала се класна борба, сукоб рада и капитала. Једино што је 
спајало људе на свим континентима био је мит о европској култури, који 
је европска буржоазија, по Витошевићу, радо извозила, с циљем оствари-
вања духовне и материјалне доминације. Мале и неразвијене земље Бал-
кана и Источне Европе настојале су да европску културу приме и усвоје да 
би, између осталог, могле да достигну тамошњи степен развоја и проспе-
ритета: „Сустићи, дакле! […] У природи тог ’достизања’ је да се достиже 
и оно што је, тамо, превазиђено, да се ’осваја’ оно што је већ напуштено. 
Када је, на пример, европски позитивизам на Западу већ на заласку, у нас 
је тек у пуној превласти и сјају.” (М. Радуловић, Раскршћа српског модер-
низма, Београд, Фоча, 2007, стр. 37) Ипак, сматра Витошевић, велики на-
роди су лако могли да се одричу науке, и да се окрећу ларпурлартизму као 
бежању од друштвених задатака уметности, јер су своје развојне циљеве 
углавном били остварили. Мали народи, који то још нису били постигли, 
настојали су да освоје оно што Европа већ има, и доминација „застарелих” 
европских идеја у њиховом јавном простору није била случајна.
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Наравно да наша књижевност више није нејака. Многа до-
бра антологија би могла показати да није тако како је било кад 
смо опонашали западне узоре. С друге стране, нема те „јаке” 
критике која би савладала „нејаку” књижевност. Уосталом, ако 
се под јаким критичарским личностима мисли на Скерлића, 
он је стварао у доба кад је књижевно стваралаштво било до-
вољно јако да би и критика могла бити јака. Ако данас постоји 
криза, она је, пре свега, општа криза стваралаштва, а не кри-
тике. Не може штура епоха да има прописе, па да постане кре-
ативна. То је сваком јасно. Дириговати слободном духовном 
делатношћу као да је у питању индустријска производња само 
је заблуда. Она се, по Вујићу, заснива на два раширена мита.

Први мит је „логички”, и он говори о томе да се дела могу 
процењивати на основу књижевних теорија. Постоје прави-
ла за писање, композицију, стил, а књижевни критичар их 
сва зна и примењује, разврставајући дела по „фаховима”. 
Ово је плод рационализма.129 Други мит је утилитаристички 
– књижевно дело је, по марксистима, израз или оруђе класне 
борбе. Оба ова мита, иако наизглед различита, сродна су, и 
потичу из два страха нашег човека: страха од незнања (идо-
129 Радикални борац против рационалистичке критике био је и песник 
Момчило Настасијевић. У својим „Неколиким рефлексијама о уметности”, 
он истиче да се критичари јављају тамо где сумња подрива стваралаштво, 
као што се и моралисти јављају онде где породица губи свој исконски мо-
рал. Критичари су, вели Настасијевић, својеврсна секта, која тобож пот-
кресује врт да овај не подивља. На тај начин, они од „дивљег” Шекспира 
праве Драјдена и Поупа, а од Молијера ништавне писце његове епохе. Да 
би имали посла и множили се, у Француској су се чак усудили да се прог-
ласе за научнике, па су кренули да сецирају идеале човечанства, који су, 
на сву срећу, остали живи и несецирани. Критичари, по Настасијевићу, не 
могу да се мешају у стваралачки чин, него им је задатак само да посредују 
између писаца и читалаца, и да откривају лажну уметност. У „Белешкама 
за апсолутну поезију”, Настасијевић каже да поезија не трпи јалову касту 
поетичара. Као пример критичара неспособног за дубље увиде, песник 
„Фруле” наводио је, између осталог, вулгарног материјалисту Велибора 
Глигорића (О овоме више у: В. Димитријевић, Високо је записано:  Од коби 
до Христа у делу Момчила Настасијевића, стр. 18–19)
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лопоклонство науке) и страха од несавремености (не бити 
„прогресиван”). Критика која почива на овим митовима 
може бити само догматичка. Они који сматрају да је немамо 
робови су таквих митова, јер не схватају да критика може 
само да прати стваралаштво, а она сама није стваралаштво, 
нити га може произвести на силу.130

Насупрот догматичке критике стоји импресионистичка 
критика, којој рационалисти пребацују да пориче „науку о 
књижевности”, а марксисти да верује у индивидуалну слобо-
ду. Ненаучност и индивидуализам су „греси” импресиони-
ста. Прва замерка импресионистима, она рационалистичка, 
не може бити тачна, јер науке о слободном стваралаштву 
нема и не може је бити. Друга у основи има једну, мада мате-
ријалистичким митом искривљену, истину – дело ипак јесте 
и плод колектива, а не само појединца. У свему се јавља и 
проблем пуке биографичности критике, с којим се, у свом 
огледу „О књижевној критици”, спорио Љубомир Недић. 
Нама, дакле, недостаје једна синтетичка критика, заснована 
на новијим, пре свега психолошким, истраживањима.

Два су основна извора уметности: ствараочева индиви-
дуалност и надлична праоснова, која потиче од колектива 
из којег је стваралац поникао. Зато критика мора да почне 
од изучавања психологије пишчеве личности, у складу са са-
временом карактерологијом: потребно је утврдити како пи-
сац реагује на свој спољашњи и унутрашњи свет, уронивши 
у његово подсвесно (с тим што ово урањање нема везе са по-
130 Овакав Вујићев став свакако је био заснован на темељима његове фило-
софске мисли: „Као све културне форме, и књижевност је спонтана ства-
ралачка акција човековог индивидуалног духовног бића у имперсонал-
ном, материјалном свету, манифестација живота и духа, духовна реакција 
бића и живота на ништавило и смрт. Књижевност је једновремено и сим-
бол и реално откривање унутрашње суштине света који чезне за чистим 
духовним постојањем, то јест стреми животу – јер живо је, претпоставља 
Вујић, само оно што је духовно.” (М. Радуловић, Модернизам и српска иде-
алистичка философија, стр. 220)
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модним психоаналитичким теоријама). Други тип је „култ-
-анализа”, анализа колективне културе којој књижевник 
припада.

Предмет књижевне критике је „духовни израз”, а њен ме-
тод – интуитивно уживљавање.131 Она се мора кретати кроз 
лично подсвесно и колективно надсвесно, при чему се не 
сме ограничавати ни на пуку биографичност, ни на класну 
оријентисану социологију. Вујић каже: „Стварање књижевно 
је уметнички процес који не подлеже правилима и законима 
правоумне и благоразумне теорије о књижевности; препри-
чавање личних утисака од књижевног уметничког дела, не 
излази из личности критичара, а критичар који не начини 
напор доживљавања друге личности и који не излази из себе 
– није књижевни критичар.”132 

Нова књижевна критика није једноставна јер „претпоста-
вља способност интуитивног доживљавања, знање модерне 
психологије, знање и преглед духовних великих колектива, 
култура и њихових битних карактеристика”133. Сам назив 
критика, који у себи има нечег формалистичког и судског, 
није довољно добар. Јер, по Вујићу, „критичар стоји пред чо-
131 Вилхелм Дилтај, један од најзначајнијих „философа живота”, своју херме-
неутику заснивао је на идеји „уживљавања” у пишчев свет: „Основни прин-
цип Дилтајеве херменеутике гласи: разумети аутора боље него што он сам 
себе разуме, односно ’извршити у себи реконструкцију туђег живота’.” (А. 
Бужињска, М. П. Марковски, Књижевне теорије XX века, стр. 62) Разуме-
вање је, по Дилтају, супротно објашњавању – ово друго је темељ природних 
наука, а оно прво – друштвених. Разумевање је у исти мах и разумевање 
света и саморазумевање, засновано на језичности и историчности. Смисао 
не постоји као нешто „објективно” (зато је и Вујић изразити противних кла-
сификација уобичајених за дотадашњу теорију књижевности): „Смисао се 
не налази у свету у готовом облику одакле би разум требало да га ’извлачи’, 
већ се рађа кроз процес језичког саморазумевања субјекта који се не налази 
пред светом, већ је у њега уграђен […] Због тога интерпретација није опе-
рација објективног (предметног) описивања смисла, већ егзистенцијална 
пракса која мења човеков живот.” (Исто, стр. 195)
132 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 172.
133 Исто.
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веком и његовим делом; том човеку се открива свет на један 
особен начин, који је условљен врстом маште и духом култу-
ре; то специфично откривање света и живота има да открије 
критичар: његов посао је дакле једно откривање откривања”134. 
Ако би се тражио назив за ову врсту критике, она би се могла 
назвати „метафизичком”, „философском” или „експресио-
нистичко-метафизичком критиком”. Она, по Вујићу, има за-
датак да о писцу утврди какав је он тип ствараоца – „изражај-
ни или обликовни, да ли је по психичкој типици депресивни 
тип, или еуфорички, агресивни, симпатетични, еротички, 
фантазијски, апстрактни, плуралистички, симплицистички, 
визуелни, акустички, моторички, како формира свој умет-
нички изражај складно свом основном психолошком типу; а 
онда чему припада, којој култури, којој фази културе, граду, 
селу, цивилизациони тип или културни, барокни, романти-
чни, просветитељски, и како то изражава”135.

Наравно, уметност речи је, по Вујићу, једина тема ове нове 
критике, а не оно што као уметност изгледа. Право уметни-
чко дело је увек нужност, остварени нагон коме се стваралац 
није могао супротставити. Ако је то тако, онда нестаје су-
протстављеност писац – критичар, јер ствараоци могу бити 
најбољи критичари. Ако се стваралачки дар удружи с крити-
чарском интуицијом – ето срећног споја. Такође, има крити-
чара, који су, сматра Вујић, по дару уживљавања, обдаренији 
од самих писаца. Најбољи је критичарски спој интуиције са 
знањем и културом.

Књижевна критика није ни самостални књижевни род, у 
складу са тврдњама рационалиста; она није идеолошко-про-
пагандно средство материјалиста; није ни уметничко дело 
поводом уметничког дела, како мисле импресионисти. Она 
је, све у свему, мисли Вујић, нужна делатност у сваком про-
цвату књижевне уметности.
134 Исто, стр. 173.
135 Исто.
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О неопходности ревизионизма

У петом броју часописа XX век, године 1938, Владимир Вујић 
објављује текст „За ревизије у историји српске књижевно-
сти”, који проширује и допуњава његове тезе из огледа „За 
ревизију књижевних вредности”, који је својевремено обја-
вио у Народној одбрани. У њему истиче да је дошло време 
да се преиспитају уобичајена схватања о нашој књижевној 
историји. Нова начела за тумачење могу бити психолошка 
или идеолошко-социолошка. Стари клишеи су истрошени и 
постали су мртво слово на папиру. Зато је ревизија неопход-
на. Наравно, ревизија не може бити диригована – она про-
истиче из духа времена, а не долази од спољашњег налога. 
Такође, она не може бити ни догматска, у смислу примене 
„социјално-класних” критеријума тзв. „дијалектичког мате-
ријализма” који је, по Вујићу, због оветшалости, својеврсна, 
превазиђена метафизика. Досадашњи такви покушаји завр-
шавали су жалосним и смешним исходима. Уместо рациона-
листичко-просветитељских подела, које су одавно застареле, 
није нам потребно марксистичко тумачење истих, својеврсна 
митологија.136

136 Владимир Вујић је дијалектички материјализам, заснован на вулгарном 
сцијентизму, заиста сматрао својеврсном митологијом. И у том мишљењу 
није био усамљен. Руски философ Алексеј Лосев, који је своју мисао пла-
тио концлогором у време Стаљина, у својој студији Дијалектика мита 
уочава митски начин мишљења научника-материјалиста, и показује коли-
ко је он моћан у стварању онога што зовемо „научном сликом света”. Ево 
шта вели Лосев: „Потпуно је митологична теорија бесконачне дељивости 
материје. Материја се, кажу, састоји из атома. Али шта је атом? Ако је он 
материјалан, онда он има форму и запремину, на пример – коцкасту или 
округлу форму. Ако коцка има страницу и дијагоналу одређене дужине, а 
круг има радијус одређене дужине. И страница, и дијагонала, и радијус се 
могу поделити, на пример, на половину, па је, према томе, атом дељив и 
при томе је дељив до бесконачности. Ако он пак није дељив, то онда значи 
да он нема просторне форме, а тада сам ускраћен да схватим шта је атом 
материје који није материјалан.” (А. Лосев, Дијалектика мита, Београд, 
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Поделе које су сада доминантне, које студенти, млађи нас-
тавници књижевности, читаоци чланака упорно понављају, 
плод су идења линијом мањег отпора, коју уобличава низ 
околности, од моћи навике до страних идеја. Поред мате-
ријалистичког схватања историје, не сме се пристати ни на 
антитрадиционализам, који хоће да се одрекнемо целокупне 
прошлости, јер оно што је прошло је органски везано за са-
дашњицу, која је везана за будућност. Повезаност прошло-
сти, садашњости и будућности може се раскинути само на 
вештачки, теоријски начин, и то кидање врше они који би 
желели да „вршљају” у садашњости.137

Има много стваралаца од којих би се могло почети. Ту је, пре 
свега, Лаза Костић, о чијој „разбарушености” и неологизмима 
се прича као да је то једино битно. Не прича се, сматра Вујић, 
о његовој изузетној култури, о његовом песничком духу, о си-

2000, стр. 17) О томе је Лосев писао двадесетих година XX века, баш када 
је физика долазила до сазнања да је атом (недељиви) готово бесконачно 
дељив, на друге, још ситније честице, да би на крају почело да се говори 
о таласној природи материјалних феномена. У Дијалектици мита Лосев 
показује да је некад митолошка свест имала стваралачку и интегративну 
функцију, док данашња митологизација свести има одречан карактер – 
митологизација једне свести на рачун других облика исте води ка догма-
тизму и немогућности слободне оцене друштвених појава (марксистички 
материјализам, инкарниран у тоталитарну совјетску државу, јесте доказ 
за то).
137 У свом огледу „Традиција и доктрина”, један од кључних идеолога наше 
послератне модерне, Тодор Манојловић, стао је на сличне позиције. По 
Манојловићу, ми традицијом, која је прошлост, непрестано градимо своју 
будућност, присвајајући је путем своје свести. Она није и не може бити 
доктринарна, јер свагда еволуира, крећући се напред. Док доктринар у 
прошлости не воли оно што је живо, традиционалиста воли баш то. Мо-
дерни писци не одбацују традицију, него је претумачују, надахњујући се 
њоме. По Николи Маринковићу, „Манојловићево схватање традиције, 
слично схватањима Томаса Стернса Елиота, неопходно је због превлада-
вања лоше постављених супротних парова: прошлост – будућност, старо 
– ново” (Н. Маринковић, Авангардна мисао о Србији, Дај нам Боже муни-
ције. Српска авангарда на бранику отаџбине, стр. 26).
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лини његовог језика и начину на који је њиме владао, о његовој 
личној духовности. На основу савремених сазнања о његовом 
делу и интими, могло би се почети с новим читањем Костиће-
вог дела, као што је Слободан Јовановић кренуо од „Сампсона 
и Далиле”. Велика неправда нашег рационализма у историји 
књижевности види се из односа према Костићевој заоставшти-
ни, јер је, каже Вујић, извесни Симоновић уништио драгоцени 
психолошки материјал, сматрајући да су белешке Лазе Костића 
које се односе на његове маштарије, снове, визије, религиозне 
ставове обичне лудости и глупости којих се треба стидети.

Што се Боре Станковића тиче, Вујић, по ко зна који пут у 
својим огледима, пише да је време да се престане с причом о 
„сексепилу”, дерту и севдаху, као и са изношењем дводимен-
зионалних и суштински нетачних тврдњи да му је стил био 
лош и муцав.

Савремени истраживачи књижевне психологије и исто-
рије књижевности дошли су до закључка да прави ствараоци 
имају стил који одговара њиховом унутарњем ставу и дару. 
Не постоје правила писања за праве писце; по Вујићу, „по-
желети Бори Станковићу да пише углађеним француским 
шакописом, безличним и клишетираним – какав апсурд!”.138 
Станковић је остао познат само по Коштани и Нечистој 
крви, а Вујић тврди на основу личног искуства, да зна да 
наши књижевни „стручњаци” нису читали Газду Младена и 
Певце. Оцене о Бори Станковићу зато су тако неправедне.

Стеван Сремац је, због својих политичких убеђења, која је 
Скрелић одбацивао, такође непрочитан. Герхард Геземан је, 
својим карактеролошким студијама Сремчевог дела, отво-
рио могућност нових читања великог писца, у чијем ствара-
лаштву се трагично и комично приближавају једно другом; 
о психолошкој вредности његовог наслеђа писао је, реци-
мо, Антун Густав Матош… Ипак, то је тек почетак; има код 
Сремца још много простора за савременог истраживача.
138 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 179–180.
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И Јаков Игњатовић је, у званичним уџбенцима, „аљкав” и 
слабо писмен, мада он, по Вујићу, „чека на савременог испи-
тивача, који би ушао и у психу стваралаштва његовог ’филм-
ског’ духовног рукописа и у психу средине коју је дао и којом 
улази у карактеролошке вредности”139.

Вујић помиње и друге који чекају ревизију: то су, између 
осталих, Лаза Лазаревић, Јанко Веселиновић (сведен на пуког 
„сеоског приповедача”), Симо Матавуљ, Стјепан Митров Љу-
биша, Милован Глишић, Светолик Ранковић (чији Порушени 
идеали дају одличан основ за студију религиозне проблемати-
ке). Треба се бавити и Милованом Видаковићем, чија се имаги-
нација не може свести једино на подражавање страних узора 
итд. Треба бацити свеж поглед и на Стерију. Сима Милутино-
вић Сарајлија није пуки представник „прелазног доба”, о коме 
пише Скерлић, него, како вели Вујић, „психолошки образац” за 
наше динарске луталице и немирнике. И Његошу се опет мора 
приступити, на трагу онога што је почео Алојз Шмаус, па доћи 
и до открића која би некима могла изгледати бласфемично, али 
која су неопходна, поготово кад је у питању Луча микрокозма.

Незаобилазно је смештање Доситеја Обрадовића на пра-
во место у историји културе. Али, мора се стићи и до Вука 
Караџића, о коме Вујић вели: „Ја добро знам, колико је, реци-
мо, непогодно дирати у извесна устаљена и квази званична 
мишљења. Али, у низу ових размишљања и питалица, које 
треба да буду само искре за будући пламен рада и истражи-
вања, буђења и освешћивања, намеће се и велико комплексно 
питање Вуково. Ми смо у напону великог новог књижевног 
ствралаштва, и језика као облика његовог, научили да многе 
ствари гледамо другим очима. Ми данас не можемо одрећи 
да смо, у том погледу, били кочени дуго и дуго неизмерним 
притиском ’вуковства’. Вук, и као борац за језик, и као кри-
тичар, и као духовни тип са многим концима и везама за 
туђе, спољње, утицаје, стоји као задатак баш пред модерном 
139 Исто, 180–181.
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историјом наше књижевности. Учиниће нам се можда убр-
зо да су многи ’противници’ имали право, а Вук у многоме 
имао претераности – које су долазиле од позајмљености, а 
не од својствености. Ми сигурно идемо путем стварања но-
вог књижевног језика у коме, нужношћу самог тока ствари, 
идемо и у ’архаизме’ и у ’неологизме’; и у процесу превирања 
пред задацима исказивања сложеније, дубље мисли, морамо 
да се измакнемо оштрој и скученој законодавности прошлог 
језичког стварања.”140 Овакав Вујићев став према Вуку, као и 
– макар узгредна! – реафирмација његових савременика што 
су га критиковали био је, у доба апсолутног „вуковства” пре 
Другог светског рата (чији је главни представник неприко-
сновени Александар Белић) својеврсни наговештај будућих 
самеравања Вуковог дела са целовитом језичком и култур-
ном прошлошћу и стварношћу српског народа.141 Во времја 
140 Исто, 182.
141 Критикујући извесне аспекте Вукове реформе, Вујић је гледао и у про-
шлост и у будућност. У прошлости српске културе је сретао Вукове опонен-
те, који нису били необразовани људи, већ су указивали на опасност од 
кидања нити традиције. Јован Хаџић опомињао је Србе стиховима Лукија-
на Мушицког да ту ничег не сме бити силом, јер је језик светиња: „Ту ништа 
силом! / Светиња је Рода језик! / благо, обште свим! / Неумивена нека бежи 
рука / Самовластије дерзост с њом” (Цит. према: Милош Светић, Утук III 
језикословни. О језику и правопису србском, Против Вука. Српска грађан-
ска интелигенција о језику и његовој реформи, Београд, 2004, стр. 160). У 
будућности је видео оне који долазе да би превредновали Вуково дело и 
лишили га митске ауре. Вујић није био склон „динарским” методама борбе 
у култури. Вук му је зато изгледао „сумњив”. У својој реформаторској бор-
би „Дробњак из Петнице” (а Вујић, понављамо, није био следбеник култа 
„динарске плаховитости”) користи сва средства: служи се лукавством, су-
ровим ругањем инакомислећима, окупљањем још немилосрднијих младих 
ругача (попут Бранка Радичевића, аутора поеме Пут, итд.). Хаџић је уочио 
Караџићеву мржњу према војвођанским ученим Србима: „Најглавнији је 
говор против учени Срба из Аустријског Царства: да они не знаду језика 
србског, да су они покварени туђим језицима, да они не мисле србски, да 
мешају словенске речи, да јошт Доситеј како је почео писати, почео је језик 
србски кварити, и да сви који су после њега писали, и који пишу, језик ква-
ре, да кварење траје и напредује, да књижевници србски, који су се изроди-
ли и одрастали у Царству Аустријском по варошима и градовима, нису 
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знали шта је србски, шта ли није, и да ће одсад поред овакови списатеља 
још горе бити, итд. Дакле, главна ствар је била вређање, поруга и гробијан-
ство спрама аустријски Срба, које би служило на подпору подигнуте вике 
против Шваба.” (Исто, стр. 162–163) Такође, Вук је преводио Нови завет не 
познајући богословску терминологију, што је Вујићу, који није био само 
философ, него и нека врста православног лаичког теолога, могло да смета. 
Познати црквени делатник Никанор Грујић подробно је рашчланио Вукове 
промашаје у преводу Новог завета, многобројне и теолошки штетне. (Види: 
Никанор Грујић, Приметбе на превод Новога Завета, који је Г. Вук Стеф. 
Караџић писао, и у Бечу у штампарији Јерменскога монастира печатао, Зе-
мун 1852, Исто, стр. 316–339) Човек који је прегледно описао Вукове рево-
луционарне методе у наметању реформе језика, као и последице исте, био 
је Јевстатије Михајловић, угледни српски књижевник и јавни радник 
(1802–1888), у огледу „Одбрана језика србског од изопачавања и проста-
чења његовог и кирилице од вуковице”. Због значаја овог погледа на вуков-
ску револуцију, екстензивно ћемо навести Михајловићеве ставове. Он по-
чиње од Вуковог „попростачења” српске лексике: „Он је први писао Ристос 
место Христос, ришћанин место христијанин, дук место дух, незнабожац 
место јазичник или поганик, још место јошт, тица, чела место птица и пче-
ла. Он нас научи по његовом правопису писати свецки место светски, љуц-
ки место људски, грацки место градски, гозба место гостба, пошљедњи 
место последњи, нашљедник место насљедник или наследник. Код њега 
првог нађосмо у књижеству нашем речи: воринта, ворма, вутрола, врак, 
вранц, кава ит.д. У његовим књигама читамо надути се место гордити се, а 
напети се место срдити се, чатити место читати, шћадијаху место хтедоше 
или хтеше, шкргутати зуби место шкрипити ит.д. ит.д. Поред тог у описи-
вању каквог предмета па онда, па онда, па онда, и зашто, зашто, зашто то-
лико пута колико је и од простака, кад приповеда, млого и сувише.” (Ј. Ми-
хајловић, Обрана језика србског од изопачавања и простачења његовог и 
кирилице од вуковице, Исто, стр. 351–352) Када се Вук појавио, његови 
учени противници, сматра Михајловић, нису веровали у победу идеја које 
су им изгледале вулгарне и ненаучне. Ипак, они нису схватили да је Вук око 
себе окупио револуционарну омладину, и да је то његова снага. Јер, Вук је 
народну епику, коју омладина највише чита, штампао новом ортографијом, 
и тиме придобио много следбеника. Неки млади су улазак у свет српске 
књижевности схватали као иницијацијско прихватање језика простих 
људи, уз слова „ј”, „љ” и „њ”, после чега је лако бити писац. Михајловић не 
спори значај Вуков за скупљање народне поезије, нити пориче неопходност 
народног језика без сувишних словенизама, на шта је указивао још и Доси-
теј. И речник и граматика су плод његових добрих намера; али, претварање 
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ћирилице у вуковицу и вулгаризација књижевног језика су ствари које му 
се не могу опростити: „У његовом Речнику не налазимо речи: наклоност, 
умереност, вредност, предмет, пример, положај, стање, околност, или об-
стајателство, важан, важност, високоуман, високоумије, малоуман, мало-
умије, горд и гордост, привржен и приврженост, воспитан, и воспитање, 
изображен и изображење, угодан и угодност, пријатан и пријатност, зави-
сим и зависимост ит.д. ит.д. Даље не налазимо у његовом Речнику глаголе: 
благодарити, предложити, представити, предупредити, умалити, увелича-
ти, извинити се, и извињавати се, презирати, пренебрегнути, ревновати, 
изображавати, воспитати, гордити се, повиновати се, и других млогих и 
премлогих речи, без којих учен и изображен човек бити не може. Зар те 
речи зато, што их проста браћа наша по сели и салаши не говоре и не упо-
требљавају, нису србске? Или ваљда на против тога рало, цртало, кодечке, 
разор, склад, чатлов, вериге, вршка, гребен, повесмо, пасмо ит.д. ит.д. нису 
србске зато, што се с њима грађани не служе и млоги не знају шта значе? Та 
ваљда Г. Вук неће од народа свога искати, нити ће тко при здравом разуму 
дозволити, да ми толике речи наше, с којима се изображени Србљи служе 
и без којих бити не могу, из језика нашег изоставимо и да се из данашњег 
колико толико изображеног света нашег у мрак и таму незнања повраћа-
мо!” (Ј. Михајловић, Исто, стр. 353–354) Гледајући у будућност, Владимир 
Вујић је наговештавао долазак озбиљних ревизиониста који ће се бавити 
Вуком. Такав један ће бити Мехмед Меша Селимовић, који је, остајући уз 
Вука, умео да види и његове слабости. У својој студији За и против Вука, он 
је уочио низ чињеница које су потврдиле Вујићев начелни увид у неопход-
ност ревизије Караџићевог доприноса нашој култури. Селимовић је, пре 
свега, запазио да је Гаврил Стефановић Венцловић први спровео правопис-
ну реформу, користећи Џ, Ћ и Ђ; да ју је успешно наставио аутор Сала де-
белог јера, Сава Мркаљ. Селимовић уочава и да представа о Вуковим про-
тивницама као мрачним совуљагама, трутовима и глупацима које Караџић 
лако побеђује не потиче из озбиљних научних истраживања, него из сатира 
Бранка Радичевића. Аутор књиге За и против Вука указује на Караџићеву 
непомирљивост чак и према толерантном Лукијану Мушицком, који је 
Вуку нудио да народни језик обогати црквенословенским појмовима из об-
ласти апстрактног мишљења, јер народни језик није био довољно развијен 
да се изрази у тој области. Селимовић подсећа да Вук није полемисао са 
Јован Хаџићем, него је на њега кренуо жестоко и са ниподаштавањем. 
Хаџићева аргументација у полемици с Вуком, сматра Селимовић, није била 
неозбиљна – напротив! Док се језик развија природним путем и усмено – 
спонтано, култивисање језика мора ићи свесним путем, писмено, тврдио је 
Хаџић. Народни извори језика не могу остати без стваралачких напора 
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књижевника, сматрао је Вуков опонент, и био је, по Селимовићу, у праву. 
Упркос свему, прегажен је, јер је Вук био стихија, а не обичан човек. Такође, 
Селимовић је дубоко свестан чињенице да су кругови око митрополита 
Стефана Стратимировића бранили не само свој класни положај, него су се 
плашили унијаћења, сматрајући Јернеја Копитара агентом државног римо-
католицизма. Копитар је свим силама радио на томе да Србе одвоји од Ру-
сије и веже их за Беч, што црквене власти нису смеле да дозволе. Селимо-
вић је уочио и чињеницу да језик Симе Милутиновића Сарајлије и Његоша 
није био „вуковски”. Касније су дошли и велики међуратни модернисти, од 
којих су неки, попут Станислава Винавера, смело говорили: „Ја сам гово-
рио да треба тражити технику српскога стиха можда у старим текстовима. 
У таквим моментима био ми је мрзак Вук Караџић и његова реформа. Зато 
што је толико рационализовао језик да је постао неупотребљив за стих, и 
сувише тврд да би изражавао треперење, ’лепрш’. Ми смо тада осетили да је 
потребно ухватити везу са Византијом. Ја сам држао да је Византија по-
требна да бисмо обновили традицију језика коју је претргао Вук.” (Б. Не-
шић, За и против За и против Вука, Двери, Београд, 2000, стр. 59) Пишући 
о студији Мирослава Јовановића, Језик и друштвена историја, која се ба-
вила „ратом за српски језик и правопис” у новом светлу, Горан Милорадо-
вић истиче: „Мирослав Јовановић је идентификовао и реконструисао ко-
лективно-психолошки механизам по коме настају стереотипи. Обично се 
састоји од три корака: 1) Поједностављивање стварних историјских зби-
вања; 2) Вредновање ставова и особа; 3) Идентификација са историјским 
личностима. Тај механизам је у конкретном случају довео до: 1) Виђења 
Вука Караџића као духовног вође пробуђеног српства, што је израз ме-
сијанског мита о њему; 2) Ставова по којима Вук Караџић поседује необи-
чне па и натприродне особине: бесмртник подређен светом циљу, покретач 
развоја, отац културе, и сл; 3) Најзад, Вук Караџић се поистовећује са срп-
ском националном културом – тј. сматра се да је он исто што и сам народ. 
Насупрот томе, стереотипи о противницима Вука Караџића састоје се од 
низа искривљавања и дисквалификација. По, до данас преовлађујућем 
виђењу у стручној и ванстручној јавности: 1) Они су били ’идиоти и луда-
ци’ – дуг је низ персоналних дискредитација и генерализација; 2) Они не 
заслужују пажњу јер су незналице без поштовања за вредност и величину; 
3) Они су традиционалисти и одрођени од народа (истовремено!). Дубоко 
укорењен и разгранат мит довео је до тога да су заблуде и искривљене пред-
ставе о прошлости тешко искорењиви. Комплекс проблема о којима је реч, 
закључује се, проистиче из српског епског менталитета, склоног митотвор-
ству.” (Г. Милорадовић, Против митова и конформизма: друштвена и кул-
турна историја у делу Мирослава Јовановића, http://www.udi.rs/articles/g_
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оно, такав став није био лишен храбрости. 
Било је ту и других захтева за новим читањима. Милан 

Кашанин је, сматра Вујић, открио многе вредности код Јова-
на Грчића Миленка. Треба преиспитати и Војислава Илића, 
и Драгутина Илића; Дис је дуго био остракизован, али је до-
шао на своје место. Ђуру Јакшића нарочито треба испитати 
као песника-сликара, о чему Вујић каже: „Није довољно ба-
цити га у ’романтичаре’ или у ’доба романтизма’. Постоји јед-
но интегрално испитивање у духовној сфери једне личности 
– у коме се психолошко-карактеролошки истражује личност 
по њеној духовној типици и где велику улогу играју диспо-
зиције визије сликарске, аудитивне (речи) и музикалне, где 
је од великог интереса структурално посматрање духа, па 
мислим да би баш Ђура Јакшић у том погледу – као сликар-
-песник дао изврсног материјала.”142

Нарочито је битно применити психолошке методе чи-
тања дела наших писаца, да бисмо се ослободили старих 
„клишетотека”, које нам је предао рационализам. И данас се 
наши изучаваоци боје сусрета са „метафизиком”, што значи 
да не смеју да изучавају песников поглед на свет, његов однос 
према духовности, начин чулне и психолошке реакције итд.

Веома је битна и ревизија поделе на књижене епохе у нас. 
Досадашњи критичари следили су наметнутне западне обра-
сце, па је све то испадало не само нетачно, него и гротескно, 
о чему Вујић каже: „Ако би нека ’епоха’ изостала, ми бисмо 
је ’направили’; ако би нас подела онаква какву нађемо у туђој 

miloradovic_2014_2-3.pdf, приступљено 17. 2. 2016) Будући ревизионизам, 
кад је у питању Караџићево дело, Владимир Вујић је, пишући о неопход-
ности ревизија у историји наше књижевности, на неки начин предвидео. 
Свој захтев за ревизијама формулисао је, између осталог, баш као захтев 
да се ослободимо митова, почев од онога да је прва српска књижевност – 
„средњовековна”.
142 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 183. Године 1996, у Приштини 
је изашла студија Синише Јелушића Ut pictura poesis, Књижевност и сли-
карство Ђуре Јакшића, која се овом темом подробно бави.
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историји женирала, ми бисмо створили ’прелазна доба’ која 
су потпуно произвољна и растегљива и у која можемо стрпа-
ти личности које су нам исувише комплексне и неугодне за 
’разврставање’. Главно је да подела ’одговара’ и да се нипошто 
не испушта нешто ’што тамо постоји’. Неизмерно једно поко-
равање и неизмерно једно неосећање нашега духа и наше исто-
рије, неизмерна једна слабост према Западу, једна заблену-
тост и бедно једно неверовање у наше тле! Резултати су нам 
пред очима: једна клишетирана историја књижевности са 
једном крутом, предодређеном, поделом у којој се копрцају 
духовне тежње и стваралачки наши духови, трпани силом 
и милом у одређене категорије. Ми морамо имати и ’средњи 
век’ и ’ренесанс’ и ’хуманизам’ и ’просвећење’ и ’романти-
зам’ и уопште све ’изме’ Запада, који тамо могу и одговарати 
стварном развоју и неком одређеном гледишту, а за које се и 
не пита, имају ли у нас смисла и примене: јер једном слобод-
нијом поделом, која би одговарала нашем тлу и развоју, ми 
бисмо ’заостали за срећнијим цивилизованим Западом’, а то 
је ’срамота’. Отуда су, наравно, проистекле безбројне сметње, 
поремећаји, тешкоће, немогућности и компликације, нетач-
на процењивања и наопачке постављене вредности.”143

Наши изучаваоци прошлости су усвојили поглед ко-
лонијалног ока на нашу културну историју, па виде само 
„занимљив фолкор”, и ништа друго. Али, Вујић, опет по 
ко зна који пут, понавља: ми нисмо ни туђа колонија, ни 
апсолутно оригинална средина. Дужност нам је да видимо 
и утицаје и отпоре, и да оценимо оно што је за нас било 
плодоносно или штетно. Тек тада ћемо моћи да направи-
мо своју поделу епоха у развоју литературе. По Вујићу, то 
значи следеће: „Општи уобичајени историјски поредак 
епоха на Западу (који, уосталом, данас и тамо подлежи 
критици) на стари – средњи – нови век као једну линију, 
губи свој смисао када се примени на наш историјски жи-
143 Исто, стр. 183–184.
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вот. Ако претпоставимо (јер је то само једна претпостав-
ка) да антика и представља cтapи век за Европу, па онда 
означимо прво доба праве европске културе као ’средњи’ 
век, каква значења за нас има ’стари’ век и шта значи за 
нас ’средњи’?... Једна у основи хипотетична конструкција 
европске историје не може се некритички пренети на наш 
развој; каква онда смисла у историји наше књижевности 
има поглавље са насловом ’средњи век’ или ’средњевеков-
на књижевност’? Средњи претпоставља неку духовну епо-
ху која је претходила као стари; а у нас је питање о почетку 
не само књижевности него и културе уопште; пре дела св. 
Саве, шта је било у нас – као култура, као књижевност? 
Има ли неког значаја за нас антика и шта смо од ње затекли 
када смо дошли, сирова словенска племена? Почеци наше 
књижевности падају уједно са нашом христијанизацијом, 
са нашом првом културом уопште. Али на Западу је уоби-
чајена формула ’средњи век од те и те године до те и те 
године’, па мора бити и у нас.”144

Просветитељски идеолози су нашим људима у свест унели 
флоскулу о „мрачном средњем веку”, који је на Западу можда 
и био такав, док је код нас то било доба великог културног 
замаха, стварања државе, постављања основа свега будућег. 
Ако су ти људи спасење душе схватали као најважнији циљ 
живота, што се види из њихових књижених дела, нико нема 
права да се, из данашње перспективе, иронично односи пре-
ма таквом погледу на свет: то не само да није праведно, него 
је и лажно као темељ за даља проучавања.145

144 Исто, стр. 184.
145 Тек ће долазак новијих генерација изучавалаца наше „прве књижев-
ности”, попут Димитрија Богдановића или Ђорђа Трифуновића, донети 
„унутрашња” читања дела ове епохе. Докторат Димитрија Богдановића о 
значају Лествице Јована Лествичника за нашу средњовековну литературу 
био је управо један од међаша „унутрашњег” приступа средњовековним 
писцима, који су заиста сматрали спасење душе главним циљем свога жи-
вота. (Види: Д. Богдановић, Јован Лествичник у византијској и старој срп–
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Због свега тога, по Вујићу, у нас нема „средњевековности”, 
већ постоји прва епоха српске књижевности која траје упо-
редо са државом, па онда са Пећком патријаршијом, као и са 
избеглиштвом у Панонску низију. То је епоха која, са својим 
рукавцима, траје све до 18. века, када, по Скерлићу, у нас по-
чиње „нова књижевност”. Битно је да у тој, првој књижев-
ности уочимо извесну самосвојност у односу на књижевност 
византијску, али и да схватимо њену улогу у очувању нације.

Историјски развитак Запада подразумевао је да су ху-
манизам, ренесанса, реформација и контрареформација 
настајале са паралелним развојем слободног и богатог 
грађанства, па је град био носилац књижевног развоја. У нас 
није било тако, јер, како каже Вујић, „прва епоха наше књи-
жевности не обухвата ничега што би било слично духовним 
покретима под горњим именима: ни града, ни грађанства, 
ни реакције на црквеност, ни световне грађанске књижевно-
сти, ни ’ослобођавања’ духа; потреба националног одржања 
ишла је са црквом, не против ње, и кроз њу нарочито”146. Тек 
са Доситејем Обрадовићем почиње раскид са нашим средњо-
вековним наслеђем.

Епоха Доситејева би се могла назвати „градском књи-
жевношћу у почетку”, сматра Вујић. Западни рационализам 
значио је губљење хришћанске вере, поверење у разум који 
ће обновити „златно доба човечанства”, вера у полет науке 
као преображајне силе, култ прогреса и јединственог чове-
чанства које се клања разуму. То је, на Западу, доба прве ин-
дустријализације и развоја машинске технике. Међутим, по 
Вујићу, код нас је сасвим друга ситуација: „[…] Срби у Угар-
ској доспевају до првог боље ситуираног грађанства и књига 
почиње да се јавља у првим, скромним, зачецима. Доносилац 
књиге и вере у благи разум је Доситеј. Јужни српски делови 
још су увек под првом епохом. Динарци и Балканци живе у 
ској књижевности, Београд, 1968)
146 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 186–187.
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свом поетском стваралаштву, под патријархалним режимом 
са неразвијеним, управо туђинским, градом. Вера, успомена 
на прошлост, фреске и гусле и песме одржавају живот, тума-
че га, казују и објашњавају. Ова епоха ’градске књижевности 
у зачецима’ није у ствари ни ’рационализам’ ни ’просвећење’ 
у европском смислу: она означава ’прве књиге’, прве грађане, 
прве почетке живота градског, и то са уским територијалним 
ограничењем. И прве почетке ’утицаја’ Европе. Од сада ћe се 
сва књижевност развијати у двоструком знаку: као псеудо-
морфоза тј. примање туђих облика и као веза са народним 
поетским стваралаштвом. Најчистији тип прве je Доситеј, 
најчистији тип друге врсте је Његош.”147

Када би се ревизија спровела, тврди Вујић, видело би се 
колико се и наш романтизам разликује од европског, а и на-
родна књижевност би задобила другачије место. Ипак, да би 
се ревизија остварила, поред много знања и труда, потребна 
је љубав према своме пореклу и предању, вера у рођено тле, 
као и понос који нас спасава од слепе некритичности.

147 Исто, стр. 187.
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ВУЈИЋЕВА ПРИМЕЊЕНА КРИТИКА

Вујић као приказивач

Указујући на чињеницу да је „часописни живот” у Краље-
вини Југославији био веома интензиван, и да су у часописи-
ма објављивани сјајни прикази и страних и домаћих фило-
софских дела, Слободан Жуњић нарочиту пажњу посвећује 
Владимиру Вујићу као рецензенту: „Жанр филозофских 
рецензија, зачет код нас још крајем XIX века, нарочито је 
неговао Владимир Вујић, који је у својим чланцима дости-
гао највиши ниво у тој врсти писања, како у садржајности 
и продорности критичког увида, тако и у стилском изразу. 
[…] Када се ти данашњи празњикави и потпуно неутемље-
ни прикази филозофске литературе, написани углавном од 
стране почетника или оних који имају за то најмање знања, 
упореде са развијеним и заокруженим Вујићевим рецензија-
ма, којима се ни данас не може пуно тога одузети и додати, 
постајемо свесни колико је културна ситуација између два 
рата, упркос томе што је Београд тада просторно и попула-
цијски представљао мали духовни центар, била неупореди-
во и богатија и изоштренија у својим мерилима него што је 
ова данашња.”148

148 С. Жуњић, Историја српске филозофије, стр. 312.
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Као приказивач не само философских, него и књижевних 
дела, Владимир Вујић је такође умео да пише јасно, лепо и 
одлучно, спреман на полемику без увијања и пренемагања, 
због чега је често изазивао бурне реакције оних о које се 
својим приказима „очешао”. Ипак, пошто је књижевности 
приступао из перспективе унапред изграђених философских 
и идеолошких очекивања, често је писао приказе у којима су 
му књижевна дела само повод да изнесе сопствене ставове 
о некој појави. Тако је, пишући о Сеобама Црњанског, успео 
да не помене ни једно једино име главних јунака, али је зато 
понудио упутну расправу о томе какав треба да буде исто-
ријски роман писан управо данас.

Његов утицај на књижевни живот између два рата свака-
ко није био безначајан. Довољно је сетити се да је редовно са-
рађивао у Народној одбрани, Идејама и XX веку, и, што је још 
важније, да је био књижевни критичар тиражних дневних 
новина, Времена и Правде, што му је омогућавало да се редов-
но оглашава и озбиљно прати текућу књижевну продукцију.

Управо овај сегмент његовог стваралаштва – праћење те-
куће продукције – до сада је био понајмање изучаван, па је 
време да му се нађе место у историји наше књижевне критике.

Над уџбеницима и приручницима

О Богдану Поповићу или против френезије и апотеозе

Када се 1929. године, у издању Геце Кона, појавио Зборник 
у част Богдана Поповића, поводом шездесетпетогодишњи-
це живота и тридесепетогодишњице рада на Универзите-
ту, Владимир Вујић је књигу приказао у Летопису Матице 
српске. Већ на почетку свог приказа, нагласио је да долази 
време када ће Поповићево стваралаштво анализирати они 
који стоје на сасвим супротним позицијама. Поповић је, сма-
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тра Вујић, већ сада историјска вредност, али наступиће доба 
када ће се његовом делу приступати „без френезије, апотеозе 
и без жучи памфлетског духа”149.

Пре свега, по Вујићу, на страну треба оставити изјаве обо-
жавалаца, вероватно непријатне и самом Поповићу, где га 
називају најбогатијом резултантом нашег доба, при чему се 
тврди да код нас, до њега, „нико није живео интенсивнијим 
духовним животом”150. Има ту и добрих текстова – Вујић ис-
тиче оглед Слободана Јовановића који хвали заслуге Богдана 
Поповића у обнови естетике и борби против утилитаризма 
Светозара Марковића. Поповић је, заиста, одиграо значајну 
улогу у васпитању нашег укуса. Ипак, Вујић примећује: „Али 
је занимљиво овде да чиста рационалистичка линија, она 
која у основи значи култ науке, није стварно била прекинута 
наступом г. Поповића: на место култа науке у ужем смислу 
утилитаризма, наступио је култ науке који ће и у књижев-
ности и уметности значити ’једино могуће’ и ’правилно’ 
објашњење уметничког стваралаштва.”151 На овој линији је, 
по Вујићу, и Јован Скерлић, који је човека сводио на социјал-
но биће. Једном речју, сматра приказивач, оно што је почео 
Доситеј Обрадовић, завршава Богдан Поповић152.
149 В. Вујић, Зборник у част Богдана Поповић, Летопис Матице српске, Год. 
CIII, књ. 320, св. 3 (јун 1929), стр. 444.
150 Исто, стр. 445.
151 Исто.
152 За Вујића, Богдан Поповић и његови ученици били су изразити пред-
ставници потпуно превазиђеног рационализма, тако карактеристичног 
за Француску из епохе реализма и натурализма. Приказујући, у Летопису 
Матице српске, књигу о развоју француске мисли од 1875. до 1925, дело 
сорбонског професора књижевности Данијела Морнеа, заступника кла-
сичне јасноте и рација, симпатизера превазиђених писаца Додеа, Ередије, 
Самена, Анатола Франса, Колет и Пола Ериоа (који се, ипак, по Вујићу, 
трудио да буде објективан), аутор Спутане и ослобођење мисли указује на 
еволуцију књижевности и културе после које Поповић и његови епиго-
ни једноставно више нису могући. Око године 1870. у Француској су, по 
Морнеу у Вујићевом тумчењу, пророци били Ренан, Тен и Бертло, који 
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су, сматра Вујић, овако прорицали: „Човек ће постати господар и тела и 
душа, све ће наука припремити, објаснити, предвидети; ваља искључити 
из света интервенцију сваке посебне воље, т.ј. натприродног елемента; 
моралне и духовне науке морају имати исте, научне методе и физичке и 
строгу извесност” (В. Вујић, Данијел Морне: Историја савремене фран-
цуске књижевности и мисли, Летопис Матице српске, CII, књига 318, 
(3. децембар 1928), стр. 448). У настојању да се друштвене науке до краја 
„сцијентификују” у психологији су се истакли Тен, Шарко и Рибо, а у со-
циологији Тард и Диркем. Ренан је пропагирао Дарвина, а политичари су 
стали иза идеја Бертлоа. Престиж науке је, по Морнеу, утицао и на развој 
прозе и драме – на Золу, Ги де Мопасана, Уисманса, Анри Бека, Пола Бур-
жеа. Ипак, вера у науку је почела да се колеба, и Емил Буспру, по Вујићу, 
указује на то да „закони науке нису тачни јер наше мере нису тачне, да они 
објашњавају природу зато што је исецају и бирају самовољно конвенцио-
налне појаве, да нису тајна природе него компромис између духа и ства-
ри, увек приближни а не апсолутни” (Исто, стр. 449). Затим је, по Вујићу, 
дошао ирационалиста Анри Бергсон, али су се јавили и многи други. Он 
овако излаже епоху у којој је сцијентизам изгубио било какво утемељење: 
„Бергсонова критика разума и свођење разума на његову праву, ограниче-
ну меру, одбацивање сваке улоге разума у схватању суштине живота, кри-
тика самих научника о науци (велико и типично дело Anri Poenkare-а), Ренан 
у последњим својим сумњама којима се читава нова генерација напајала 
и наслађивала, импресионистичка критика Леметра, па касније и Анатола 
Франса, скептицизам и основни ставови те критике – све је то водило ’бан-
кротству’ науке и пропадању оне вере у науку којој су се претходне гене-
рације одавале. У овој епоси, у којој су већ ученици Золини своме учитељу 
оставили његову научну методу и његов парадокс експерименталног ро-
мана, ствара се симболизам и кристализује се постепено као доктрина ми-
сли или унутрашњег живота. Клица му је у делу Бодлера, ближе родио се 
у Верлена и Rembo-а /…/ А симболизам као школа, после своје еволуције, 
живо нападан, завршио је између 1890. и 1900. Под утицајем Верлена и 
Rembo-а и под утицајем Шопенхауерове филозофије, створила се та нова 
концепција филозофије – симболистичка – и груписала је младе песнике 
симболисте. Основно начело је било: поезија није ништа друго до израз 
осећајности, а не разума песникова и обраћа се осећајности читаоца, а не 
разуму. Јасно је овде банкротство науке и разума. Симболизам је уствари 
израз једне тежње која га је и надживела. Он је учинио да се створи један 
идеал мисли и уметности савршено различит од идеала генерација реа-
листичких и натуралистичких. Оне су тражиле своје инспирације у ’доку-
ментима живота’, у ’чињеницама’ искуства и науке. Банкротство науке и 
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Вујић критикује текст Милана Марковића „Богдан Попо-
вић и наше књижевно васпитање”, у коме аутор настојава на 
томе да је Поповић много урадио на „београдском стилу”. По 
Вујићу, „београдски стил” није никакав значајан допринос 
нашој књижевности, јер је у питању творевина која је „оде-
нула у љупке и одмерене, неофанзивне и нединамичне форме 
слабиће у литератури и спутавала снажнији духовни израз, 
прекинувши линију стварања и уметничког језика која ће по-
нићи са једне стране из враћања старијем језику, а са друге из 
бољег додира са својим језиком, увек у додиру са немирним 
духовним изражајима савремених европских стремљења”.153 

разума показало је да су то илузије, конвенционалност, а са тим банкрот-
ством дошло је убрзо и банкротство осећајне стварности. Ваља прећи свет 
осећајности који има интереса само за практички живот: банални комо-
дитети и јасноће, свет осредњих и глупака. Ако истина постоји, она је у 
једном скривеном свету. И томе се касније пошло…” (Исто, стр. 449–450) 
Даљи развој француске мисли по Морену, кога Вујић излаже, значио је 
својеврсни растанак са романтичарским култом сопственог „ја”, који је 
кулминирао у Ничеу. Рецимо, Морис Барес је у почетку био на таквим 
позицијама, али се окренуо националном. Уисманс се окренуо религи-
озним романима. Гобиноове идеје, на свој начин примитивне, преузео је, 
у очишћеном виду, Шарл Морас. Под утицајем психологије подсвесног, 
Руса и Скандинаваца, Пруст креће од видљивог ка трансцендентном. По-
што романтичарска и натуралистичка психологија нису дошле до дуби-
на подсвесног, појавила се Фројдова психоанализа, која је значила корак 
даље. По Вујићу, развој француске мисли до 1925. године показује да је 
дошло до радикалног прелома, који је иза себе оставио „класику” и ра-
ционалистичко схватање живота, и да ће ново превазићи старо, да ће „ово 
убити оно”. Због тога Вујић није могао да прихвати било какво враћање на 
преживело, а Богдан Поповић и његов круг били су прави представници 
оног што, по његовом мишљењу, више не може бити стваралачко.
153 О насушној неопходности живог језика, који није до краја „граматизо-
ван” и укалупљен, пише Момчило Настасијевић у својим „Белешкама с 
боравка у Паризу”: „Језик што је даље од свог извора све више губи укус, 
док најзад не постане безбојни, граматизовани систем ознака за споразу-
мевање, последњи трептај таласа потеклог из даљине. Изненадило ме како 
француски на свом извору некако пуније, оправданије звучи. […] Мисли 
се реченицама, понеки пут и целим параграфима, без предаха. Реч се го-
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Вујић је запањен Марковићевом тезом да се из стила Богда-
на Поповића развио београдски стил, који је постао стил це-
локупне југословенске књижевности, па и његових ученика, 
мада је сам Марковић пример баналног изражавања.

Вујић сматра да је оглед Антуна Барца, „Између апотеозе 
и памфлета”, добар зато што указује на чињеницу да се од 
Поповића, после толико година рада, не могу очекивати про-
мене сопствене методе, ни нови поступци у књижевној кри-
тици. И Бранко Лазаревић је, по Вујићу исправно, уочио да 
је Поповић више у усмености него у писаном изразу. Вујић 
сматра да је крајње време да Богдан Поповић целину свог 
учења писмено изложи, да би се с тим учењем могло распра-
вљати; да му се не деси као Малербу, који је своје писмо са 
утехом пријатељу-удовцу стигао да напише и пошаље тек по-
што се овај други пут оженио.

Нарочиту пажњу Владимир Вујић је посветио огледу Гер-
харда Геземана Поглед на новију српскохрватску књижевност 
са гледишта светске књижевности. У том огледу, Геземан 
тврди да је нама својствен извесни „расни рационализам”, 
који има своју нит од Доситеја, преко Стерије и Јаше Игња-
товића, до Сремца, изузимајући Бору Станковића. Геземан 
сматра да нам је таква и поезија, укључујући и Бранка Ради-
чевића. Он истиче да у нас нема правог романтизма, изузев 
Ђуре Јакшића и Лазе Костића, који су оптуживани за недо-
статак „дисциплине ума”. Линија наших критичара, попут 
Љубомира Недића, Јована Скерлића, Слободана Јовановића, 

тово изгуби у реченичком таласу, жртвује му се, покори се смеру општег 
покрета.” (М. Настасијевић, Белешке с боравка у Паризу, Есеји. Белешке. 
Мисли, стр. 162) Настасијевић уочава да савремени писци, од Пруста, пре-
ко Салмана и Коктоа, до Пјера Мак Орлана, правилно користе француски 
језик, али се не покоравају било каквом формализму, јер им је циљ „да свој 
језик наштимују за даље изражаје, да га учине гипкијим и послушнијим 
својој мисли и да, чистећи га од последњих остатака реторске симетрије, 
још тешње га вежу за француску мисао данашњице. […] Али је главна про-
мена у темпу: данас се муњевитом брзином осећа и мисли”. (Исто, стр. 164)
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Богдана Поповића, такође је, сматра Геземан, плод „расног 
рационализма” који се излио у „београдски стил”. Геземан 
иде тако далеко да сматра да је и наша поезија рационална, 
чак „рационално сентиментална”. Он сматра да нама недо-
стаје хумора и песимизма, а да обилујемо рационалистич-
ком сатиром, „винским” духом, епиграматичном и анегдот-
ском историјом.

Вујић сматра да је Геземан своје ставове уобличио на ос-
нову ставова домаћих рационалиста, што се види по преу-
зимању етикета о Јакову Игњатовићу као неуметничком пи-
сцу и Бори Станковићу као „недисциплинованом”. Само под 
утицајем домаћих рационалиста могао је Геземан да напише 
да је наша поезија лутање, јер смо ми „расни рационалисти”. 
У ствари, у питању је, сматра Вујић, скерлићевштина и ра-
ционализам самог зборника о Поповићу. Пошто је усвојио 
такве ставове о нашој књижевности и настоји да их проши-
ри, Геземан није случајно признао да ће га због таквих идеја 
критиковати; Вујић тврди да ће радикалне критике свакако 
доћи од оних који траже ревизију досадашњих вредности.

Најоштрију критику Вујић упућује на рачун Љубоми-
ра Петровића, који одбацује савремену европску уметност 
тврдећи да су једини прави уметници данашње Европе они 
стари, који се држе освештаних начела класичне естетике. 
По Вујићу, потпуно је депласиран и Петровићев став да у 
„индустријску уметност” спада све – од грамофона, преко 
радија, до биоскопа. Петровић је од Поповића преузео чак и 
готово смешну идеју да је разлика између копије и оригинала 
„микроскопска”. По Вујићу, та „микроскопичност” одлика је 
Поповићевог стила у његовом „спољашњем, спором и муч-
ном тражењу ’истине’ у уметничком стваралаштву, све то те-
гобно, напорно, сићушно пипање ’естетске науке’”154.
154 В. Вујић, Исто, стр. 449.
Вујић одбија пипави посао поповићевске књижевне критике као, по њему, 
својеврсне лажне науке, која покушава да буде оно што није и не може 
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бити. За Вујића, критика проистиче из извесне философије. Вујићев став 
према књижевној критици као својеврсној философској делатности засни-
вао се на прихватању основних постулата аутора које је у своје време пра-
тио. А ови аутори су књижевност доживљавали као најдубљи израз духа 
епохе, настојећи да је читају у светопогледном кључу. Ево још једног при-
мера који показује због чега се Вујић бунио против скерлићевско-попо-
вићевске парадигме у нас. Када се појавила књига Данијела Ропса, Карта 
Европе, Владимир Вујић ју је, у тексту под насловом „Савремени европски 
дух”, приказао у Летопису Матице српске. Ропс је, уз уводну студију, на-
писао и шест огледа о представницима модерне европске духовне поро-
дице: Стриндбергу, Конраду, Чехову, Пиранделу, Рилкеу и Диамелу (Вујић 
сматра да су огледи тако добри да их је немогуће приказати, јер би кри-
тичар пао у искушење да их изобилно цитира; зато се он задржава само 
на Ропсовим основним тезама). Аутор Карте Европе уочава да је Стари 
континент од џина постао пигмеј – Ново доба је сасвим сузило Европу. 
Некада је изгледало да је европска судбина неизмерна и апсолутна, али 
се сада схвата да она има само десет милиона квадратних километара за 
разлику од Азије која има четрдесет и пет милиона, а Африка и Америка 
по тридесет и осам. Ропс, кога Вујић пажљиво чита, сматра да је сасвим 
могућа будућност у којој је ће се о рату 1914–1918. писати анегдотски, као 
о пелопонеским ратовима, јер ми данас знамо само за Грке, док је њима 
било веома важно ко је Атињанин, а ко Спартанац. Пре свега, важно је 
знати да Европа није географски, него надасве људски појам. Вујић каже, 
позивајући се на Ропса: „Европа је резултат рада историје, и да би јој се 
променила будућност, ваља се обратити само људској вољи. А та Европа 
могла је и имати претензија да духовно влада светом, будући физички бо-
гата. Данас она трпи утицај – мисли Ропс – американског духа, а тај, изгле-
да, лагано и стално је лишава душе. […] Сумњала ту могу још поверовати 
у неко духовно јединство Европе под страховитом претњом конкуренције 
нових земаља, јединство које има, мисле они, да нас спасе инвазије амери-
канизма. Али је такав отпор узалудан, јер ће трустови, јер ће синдикати, 
јер ће удружења у Европи – мисли Ропс – усвојити американске формуле 
и опет американизовати европску цивилизацију. ’Шта нам је стало да ли 
је Форд или Ситроен на челу групе, ако цивилизација машинска има исти 
карактер на оба континента?’” (В. Вујић, Савремени европски дух, Лето-
пис Матице српске, Год. CIII, књ. 319, св. 1 (јануар 1929), стр. 90) Ропс, по 
Вујићу, није тако наиван да верује да ће духовност надићи економију, али 
он сматра да Европљани, чак и ако ратују међу собом, увек морају да памте 
да су духовно јединствени: „Сужавајући се физички, Европа је добила мо-
гућност и средства да се духовно ојача и прошири; ми се, стегнути ближе, 
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Дакле, Богдан Поповић је, својим делом, већ одавно пре-
вазиђен, и његова „научност” је пуки привид. Мора се, и 
треба, ићи даље, управо за новим тенденцијама у изучавању 
уметности, које су већ дуже време присутне на Западу.155

морамо осећати братски уједињени. […] Европска цивилизација има да 
буде проживљена узајамно свих најбољих снага свих народа.” (Исто) Без 
обзира на ратне жртве, Француска се, по Ропсу, мора зближавати с Немач-
ком, али и са Русијом и земљама Севера. Он сматра, а Вујић то преноси, 
да је велика грешка искључивање Русије из европске породице. Европа не 
сме да се преда старачком грчу који одбија све ново. Духовна трагања у 
данашњој Европи плод су велике кризе; али, како Вујић тумачи Ропса, овај 
немир је добар јер тражи излаз: „Далеко од укоченог класицизма, као и од 
натурализма који је ограничен на анекдотичност, савремени писац хоће 
да види дубоко у душу” (В. Вујић, Исто, стр. 92). Такав „реализам душе” 
захтева улазак у подсвесно, што води распршивању до сада чврстог ја. 
Тако се долази до царства у коме се мешају стварно и иреално, што је пут 
Стриндберга, Рилкеа и Пирандела. Други пут самонадилажења, по Ропсу, 
је сапатња, улазак међу ближње. На том путу су Чехов, Конрад, Унамуно и 
Диамел. Код Рилкеа, по Ропсу, „уосећавање” иде најдаље „све је, као и он, 
зрно песка на земљи” (Исто). Вујић, на основу читања Ропсове књиге, уо-
чава да су основне особине наше епохе продубљивање јаства, ширење све-
човечанског саосећања и „страх и мука пред ’оним горе’” (Исто). Бавећи 
се књижевном критиком, критичар, по Ропсу, увек мора да има у виду оно 
што је рекао Ернст Роберт Курцијус, који сматра да ова духовна делатност 
није „у аналитичком разумевању него у унутрашњем искуству метафи-
зичке врсте – ако хоће да постане средство да се интимно изрази једно 
познавање уметности које се напаја на самим изворима егзистенције, и 
које, тиме, јесте увек нешто више него просто уметничко искуство” (Исто, 
стр. 94). По Ропсу, писца не треба тражити само у његовој књижевној про-
изводњи, него „треба да се продре у тамну дубину свести где се разум, 
осећајност, интуиција, успомене и метафизичка вера мешају да стварају 
инспирацију” (Исто). Вујић истиче да управо Курцијус и Ропс показују 
колико је празна и сувишна наша рационалистичка књижевна критика, 
која се позива на „препотопске” француске естетичке и критичке идеје.
155 Вујић се бавио естетиком Богдана Поповића и у свом одушевљеном 
приказу књиге сарадника Народне одбране, Ђорђа Анђелића, Проблеми 
савремене естетике. По Вујићу, Анђелићева књига је добра јер је донела, 
у прави час, нова схватања: „Ова књига је скуп напора да се линије мисли 
бергсонизма, психоаналитисања, нео-романтицизма повежу и уметност 
претстави у њиховом знаку и под њиховим стегом.” (В. Вујић, Ђорђе Анђе-
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О Поетици Винка Витезице

Када се појавила Поетика Винка Витезице, Владимир Вујић 
ју је пропратио оштром критиком објављеном у Летопи-
су Матице српске. На почетку свог приказа, Вујић истиче 

лић: Проблеми савремене естетике, Народна одбрана, Год. VI, бр. 46 (1931), 
стр. 748) Анђелић уметност не посматра из мравље перспективе рационал-
ног аналитичара, него са позиција боготражитељских. А какав је Богдан 
Поповић? Вујић се сећа да је као студент ишао да слуша Поповићева пре-
давања из естетике, очекујући од њих много. Када је, после увода, требало 
да се конкретно прича о лепом у уметничком делу, Поповић је стао и рекао 
да „даље о уметности” није предмет естетике. Од тада је прошло четврт 
века, а Поповић, који је разочарао младог Вујића, није кренуо са почет-
ка. Став Богдана Поповића је „схватање обојено ’научношћу’, страхом од 
метафизике и једним занемаривањем наше уметности и сваког национал-
но-културног аутохтонистичког схватања”. То је, тврди Вујић, последица 
Поповићеве методологије; „спољна кратковида опипавања, по рељефима, 
по удубљењима и испупчењима површине, представљала су ’научну мето-
дику’” (Исто). Теорија реда по ред и речи по реч остајале су, сматра Вујић, 
на површини, никад не улазећи у срж изучаваних дела. Страх од метафи-
зике претворио се у страх од мишљења, а уместо занимања за уметност, 
која је жива, кренуло се у бављење довршеним уметничким производима. 
Све се то умотавало у плашт западног рационалистичког сцијентизма као 
коначне и неприкосновене речи о уметности. Вујић каже да Запад одавно 
више није то на шта мисле Богдан Поповић и његови следбеници: „Уска, 
научна, рационалистичка, психологија готових продуката свести замење-
на је једним знатно проширеним схватањем, једним увођењем подсвесног 
и надсвесног моћног делања. Бергсонова мисао покренула је снажно на-
пред читаве комплексе мисли у правцу ослобођења од ’научности’. Напо-
ри психоаналитичара учинили су ако ништа друго а оно то да савршено 
разбију рационалистичке калупе мисли. Један свежи нео-романтичарски 
дах провејавао је свуда: осетило се да метафизичке теорије о лепоти и о 
уметности, одбачене интегрално, садрже ипак поуздане мисли и интуи-
ције. Све је то било тамо, у Европи, на Западу; у нас старински видови 
мишљења одржавали су се још. Наши ’западњаци’ остали су далеко иза 
Запада и тако је једна културно-историјска неправилност и ненормалност 
учинила да се дух пробуди у нас касније.” (Исто) 
Дакле, по Вујићу, Богдан Поповић живи на Западу кога више, и то одавно, 
нема. Његова мисао о књижевности је управо због тога мртва и превазиђена.
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да се од човека који ради на Универзитету очекивало мно-
го више – почев од најновијих научних увида и синтеза до 
путоказа нашим младим ствараоцима, као и понуде онима 
који су жељни опште културе да се упознају са једном тако 
важном облашћу. Истовремено, појава ове књиге је важна, 
јер се до сада знање књижевне теорије преносило усмено, 
кроз предавања Богдана Поповића. Нови уџбеник теорије 
књижевности би, због свега тога, морао значити и раскид са 
рационалистичко-позитивистичким приступом, што значи 
да би требало да усвоји најновије методе књижевног тума-
чења. Вујић каже: „Оно што савремену поетику означава 
као савремену јесте примена психоанализе и диференцијал-
них метода психологије, стављање класификације поетских 
стилских средстава на друго и неважно место, осећање да се 
суштина поетског стварања не може добити искључиво из 
развијених литература јако упрошћене историјске линије: 
Антика – Средњи Век – Нови Век, и да и прошле, стране и 
далеке и примитивне културе морају осветлити суштину 
поезије.”156

Савремена психологија, иако није наука у класичном 
смислу речи, показује да „нема опште психичке норме”, и 
да су људи веома различити, мада постоје извесни „типо-
ви” душевног склопа, при чему психоанализа указује и на 
дубине људског подсвесног, „области у којој се преплићу 
свега неизраженог, непреживљеног, сневаног, из прадав-
нине наслеђеног, свих динамичких стварних душевних 
снага готових на ступање у живот и свагда у акцији и 
превирању”157. Поред психоанализе и „диференцијалне ме-
тодике” (Вујићев израз), савременој књижевној теорији на-
сушно је неопходно и изучавање културе: „Било би, дакле, 
немогуће стварати поетику данас, а да се из ова три основна 
156 В. Вујић, Поетика др-а Винка Витезице, Летопис Матице српске, Год.
CIII, књ. 319, св. 2 (фебруар 1929), стр. 269.
157 Исто.
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врела не извуку ориентациони правци – најкраће речено: 
Штерн, Фројд, Шпенглер.”158

Овакав приступ лишио би књижевну теорију преопшир-
них и непотребних класификација, а она би могла остати 
„наука” само у једном веома растегљивом обиму тог појма. 
Главна грешка досадашње наше школе је у томе што су Бог-
дан Поповић и његови следбеници покушали да начела при-
родних наука примене на нешто што се тим начелима не да 
мерити, то јест, по Вујићу, на „област душевности, што значи 
просторност и мера на оно што није екстензивно него дина-
мичко и интензивно и немерљиво, облици онога што је већ 
постало и настало и као статичко се укочило на облике онога 
што постаје и настаје и стално се мења, мртво на живот, ло-
гика материје на снове душе, каузалност строга и математич-
на на дела судбинска и слободна стваралачка”159.

Ако се све ово зна, онда је Поетика Винка Витезице, 
по Вујићу, „један аљкав, неписмен, рђаво компонован, не-
брижљиво и несавесно израђен, анахронизам”160. Начин на 
који су коришћени извори указује на скандалозно стање 
духа нашег Универзитета. Вујић додаје: „Поетика г. Д-ра Ви-
тезице даје утисак, одмах по првом прочитању, једне стра-
ховите навале и бујице свих могућих фраза и ’општих мес-
та’, имена, на дохват цитираних стихова, немогућег скакања 
преко ствари, страшних удара у главу једног навазможно ’ју-
гословенског’ језика и изражавања, где тек, овде онде, поје-
диначно у почетку, избије понеко место које згране својом 
нетачношћу, неукусношћу, баналношћу.”161

О проблемима савремене естетике и поетике Витезица 
ништа не зна, па је права штета што се са Поповићеве „усменос-
ти” прешло на његову „писменост”. Поповићева теорија књи-

158 Исто.
159 Исто, стр. 270.
160 Исто.
161 Исто.
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жевности је била јасна, солидно утемељена, и сасвим је одгова-
рала потребама старијих генерација. Витезица се определио за 
старинску метафизику и психолошку естетику, али лоше, не-
убедљиво, без систематичности, при чему се у Европи јављају 
сасвим нова и свежа тумачења књижевности и њених родова.162 
162 Приказујући књигу Милана Вукићевића Поглед на развитак српског 
романа, Вујић сматра да она, поред нових увида, има и неколико озбиљ-
них пропуста, почев од чињенице да се српска књижевност не може више 
приказивати ван јужнословенског (не само југословенског), контекста, 
пошто је јужнословенство, укључујући и Бугаре, јединствени културни 
тип. Вукићевић је, пишући свој рад, цитирао један текст о роману који је 
Богдан Поповић објавио у часопису Отаџбина још 1887, усудивши се да 
га, потпуно превазиђеног, 1927. опет објави у својој књизи огледа. Иако је 
свестан да је развој књижевности одавно превазишао рационалистичко-
-просветитељске теорије, Вукићевић, тумачећи роман, још увек иде за так-
вим теоријама, мада је савремено изучавање историје романа, каже Вујић, све 
то одавно превазишло. Као пример куда се иде у новим изучавањима, Вујић 
нуди преглед теорије настанка романа, чији је аутор Рихард Милер-Фрајен-
фелс, немачки философ, психолог и педагог, представник „ирационалног 
динамизма”, који је настојао да споји биологију и социологију.
По Милер-Фрајенфелсу у Вујићевом тумачењу, првобитно стваралаштво 
састојало се од три елемента: епског (причање о догађајима), лирског (му-
зикалним средствима исказано појачано осећање), драмског (дијалошко-
-миметичко показивање). Уметност је у почетку имала практичне сврхе, 
од олакшавања рада до врачања. Касније, почиње диференцијација: ако 
је, на пример, нагласак на опису догађаја, одстрањују се музички и ми-
метички додаци, и остаје само епско. То епско се прилагођава потребама 
публике. По немачком философу, најстарији облик епског је бајка, прос-
торно-временски неодређена, са мноштвом акаузалних догађаја. Бајка је 
причање деце и необразованих, који не прилагођавају своју имагинацију 
слушалаштву. Из овога се развија баладична песма, која је боље организо-
вана и суспрегнутија него бајка, са наглашеним, снажним осећањима, јер 
се изводи пред широм и захтевнијом публиком, уз ненаметљиву музичку 
пратњу. (Вујић каже да је наша средњовековна књижевност, какви су ви-
тешки романи и приче, устројена по моделу бајке, док су баладичне песме 
наше десетерачке песме.) Еп настаје од баладичне песме; шири је, са много 
епизода; усвајање писмености га чини присутнијим у јавности кроз књигу, 
али се и даље рецитује (Данте и Тасо су рецитовани јако дуго), због чега 
у њему има понављања, која су потребна ради одржавања пажње реци-
пијената. Вујић напомиње да ми немамо еп у европском смислу те речи, а 
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Он, попут латинских схоластичара (а књига је пуна латинских 
цитата) верује у лепоту као „инкарнацију апсолута”. Његова 
знања била су добра за средину 19. века, али сада показују неко-
га ко не уме да се снађе не само у својој епохи, него ни у тексту, 
који је прављен збрда-здола, са мноштвом погрешно уграђених 
цитата или препричавања. Вујић хвата Витезицу како бескру-
пулозно преписује од немачког естетичара Мојмана, па чак и 
наслове француске литературе наводи, као Мојман, на немач-
ком, не помињући изворе свога „надахнућа”.

Вујић каже да се овом темом не би ни бавио да професори 
књижевности нису нанели толико штете развоју наше новије 
књижевности. На крају крајева, Витезица, доцент на Универ-
Осман, Горски вијенац и Смрт Смаил-аге Ченгића су нарочити случајеви; 
то се посебно односи на Горски вијенац, који је разбио све калупе књижев-
них теорија и понудио „нешто што се приближује првобитној епско-лир-
ско-драматичкој примитивној целини” (В. Вујић, М. Вукићевић: Поглед на 
развитак српског романа, Народна одбрана, Год. V, бр. 38 (20. септембар 
1930), стр. 604). Роман се, по Милер-Фрајенфелсу, јавља са епохом читања, 
и из њега ишчезава све аудитивно, што је било неопходно епу. Чита се у 
удобности, и читање се може прекидати и настављати. Главни лик романа 
је „јунак” само условно – то је обичан човек, грађанин, који занима чи-
таоца, припадника грађанске класе. Напретком науке, у роману се јавља 
потреба за „сцијентификацијом” прозног представљања стварности, па, 
по Вујићу, добијамо „хермафродистички облик мешавине научности и по-
езије у XIX веку” (В. Вујић, Исто). Управо је то тобожњи „идеални роман” 
који је приказивао Богдан Поповић 1887, а поново му се вратио 1927. 
Вујић, примењујући ставове немачког мислиоца на нашу грађу,указује на 
чињеницу да је Вук Караџић у романима Милована Видаковића уочио 
бајковите елементе карактеристичне за првобитне, средњовековне прозне 
поступке, па је тврдио да Видаковић приповеда као да роман намењује 
деци. Вујић сматра да Видаковић и јесте управо то – представник старе, 
бајковите прозе, са елементима дидактичности 18. века, типична „пре-
лазна” појава у развоју наше књижевности. Савремени роман, по Вујићу, 
није више онај „научно-уметнички” из епохе реализма: јавља се потреба 
да се прикажу скривени светови душевног живота, да се човек заштити 
од механизације и преупрошћавања; уз брзи развој технике и продор ви-
зуелности путем филма, то води новом, више лирском и фрагментарном, 
роману, а сигурно предстоје и нови преображаји овог жанра.
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зитету, није ни писмен, па би се велики број његових речени-
ца могао уврстити у „сјајну антологију неписмености”, која 
би била дужа од Вујићевог приказа „несрећног случаја једне 
поетике”163.

Вујићев гнев на „професорски” приступ књижевнос-
ти био је уобичајен за наше међуратне модернисте, који су 
сматрали да универзитетски професори својим застарелим 
критеријумима, али и друштвеним утицајем који не одго-
вара њиховој стварној вредности, гуше развој литературе. 
Пишући „У одбрану наше књижевности”, Станислав Вина-
вер цинично наглашава да су све књижевне установе у ру-
кама професора који никакве везе немају с уметношћу речи, 
и који се, попут Павла Поповића, баве безначајним темама 
каква је узраст у коме се неки „опскурни дубровачки труба-
дур” почео бријати. Власт професора над установама извргла 
се у „диктатуру над књижевницима”.164 Уместо да их државне 
институције бодре и помажу, као у другим земљама, наши 
књижевници, по Винаверу, трпе диктатуру професорских 
медиокритета који господаре тим институцијама.

Ране критике Милана Богдановића

Када се 1931. године појавила књига критика Стари и Нови из 
пера Милана Богдановића, Владимир Вујић се огласио приказ-
ом у Народној одбрани. Вујић Богдановићу признаје да је „књи-
жевни човек”, писмен и окретан, да је „познавалац извесног дела 
историје књижевности”165. Међутим, он је човек без погледа на 
свет, и његово дело спада у писменост, али не и у књижевност; 
јер, по Вујићу, књижевна критика је пре свега посао духа, а не 
пуке писмености, то јест публицистике. Та неукорењеност и ли-

163 Исто, стр. 273.
164 С. Винавер, У одбрану наше књижевности, Зли волшебници III, стр. 174.
165 В. Вујић, Примедбе поводом Старих и Нових Г. Милана В. Богдановића, 
Народна одбрана, год. VI, бр. 4 (1931), стр. 61.
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шеност опште визије доводе код Богдановића до недоречности, 
до, како Вујић каже, „извесне берзанске опрезности”166.

Постоје два типа критичара, сматра Вујић: критичари-
-примењивачи и критичари-творци. Примењивачи поседују 
знања, имају пред собом формуле и теореме, и, на основу 
свега, могу да смештају писце и књиге на извесна места има-
гинарне лествице; творци се у својим критикама не показују 
само као писци, него, пре свега, као личности. Богдановић 
се, каже Вујић, пројавио као писац, али не и као личност, 
зато што се, попут многих у нас, није усудио да има своју, 
насушно неопходну, философију, свој поглед на свет.

Увод за књигу, уместо јасног и одлучног става, више је 
ћаскање са читаоцем о свему и свачему, уз навођење општих, 
већ баналних и излишних, ставова о „субјективности” писца 
и „објективности” критичара, о романтичном духу критича-
ра и класичном духу писца, о одавно застарелом Сен Беву и 
слично. Тим „слатким причањем”, али слабим размишљањем, 
Богдановић је себе, тврди Вујић, уврстио међу веома „старе”, 
иако је подоста писао и о „новима” у књижевности.

Иако није желео да улази у полемику између Милана 
Богдановића, који је за Живка Милићевића у својој књи-
зи устврдио да није песник, и Милићевића, који је за Бог-
дановића написао да није критичар, Вујић се ипак осврнуо 
на Милићевићеву тезу о застарелом схватању класицизма и 
романтизма код Богдановића. Заиста, по Вујићу, Богдановић 
се определио за тако превазиђена схватања класичног и ро-
мантичног да је право чудо како се уопште усудио да тако 
нешто штампа. Тврдња да класицизам значи ограничење на 
уобичајени, нормални живот и меру, док је романтизам „уз-
ношење” песништва у некакве „више сфере” и стављање пес-
ника изнад обичног човека, то су баналности којима би се 
насмејао сваки савремени тумач књижевног дела. То су ста-
вови из писмених задатака средњошколаца, па није чудно да 
166 Исто.
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Српски књижевни гласник са критичарима какав је Богдано-
вић постаје све безначајнији.

Понекад се учини да Богдановић уме да буде суптилан, 
али кад се чита његово тумачење Боре Станковића, као неко-
га ко описује пуку глад људске пути, то није ништа друго до 
доказ површности и нечитања целог Станковића, тако дубо-
ко пројављеног у Газда Младену и Певцима.

Вујић каже да не зна какав ће бити будући развој Богда-
новића, али да у овој књизи нема ничег новог, што се од њега 
очекивало. Пред нама није мислилац, него „састављач и пи-
сац”, чије критике не могу да врше неопходну мисију.

Критика једне историје књижевности

У Народној одбрани Владимир Вујић је објавио приказ онога 
што се односи на нашу књижевност у књизи Пола Ван Ти-
гема, професора Упоредне књижевности са Универзитета 
у Паризу, која је била преведена, са предговором Богдана 
Поповића, под насловом Преглед историје европских књи-
жевности од ренесанса до данас. Књигу је превео др Милан 
Марковић, у то време доцент за Упоредну историју модерних 
књижевности на Универзитету у Београду.

Оно што је Вујића подстакло да пише приказ је чињени-
ца да је Ван Тигем унео у своју књигу и поглавље из исто-
рије наше књижевности, с намером да га тамо остави у свим 
будућим издањима као својеврсно „етаблирано” мишљење. 
Богдан Поповић тврди, у предговору, да је код француског 
писца читаво поглавље посвећено српској књижевности, али 
Вујић каже да је то грешка, јер се Ван Тигем бави не само 
Србима, него и Ђалским, Крањчевићем, Цанкаром, Жупан-
чичем и другим југословенским писцима.

Иако је превод очајан, па је крајње време да људи који не 
знају српски језик више не заузимају катедре за књижевност 
на Универзитету, Вујић је решен да се бави нечим другим – 



130

начином на који је Ван Тигем описао јужнословенску књи-
жевност у свом уџбенику. Он поставља питање: „Поуздано је 
да се г. Ван Тигем није могао добро упознати са проблемима, 
развојем и стварањем наше књижевности; намеће се питање 
ко је био тај обавештач са толико мало знања, свесности и 
савесности у погледу наше националне књижевности. И није 
ли на пример могао ’признати шеф научника на националној 
историји књижевности’, како се у књизи г. Ван Тигема назива 
г. Павле Поповић, на неки начин спречити овакве излете у не-
могућности, или бар деловати сам у позитивном правцу?”167

Грешке су велике и многе: у дубровачкој књижевности 
помињу се само Шишко Менчетић и Џоре Држић, а нигде 
нема сјајног комедиографа Марина Држића. Иван Гундулић 
је смештен у ренесансу, а Дубравка је названа „пастирским 
романом”. Нема ни речи о народној поезији и њеним скупља-
чима, попут Андрије Качића Миошића и Вука Караџића. О 
Лучи Микрокозма Његошевој каже се само да је настала под 
утицајем Дантеа и Милтона, као што су романи Јакова Иг-
њатовића настали под утицајем Балзака. О Мажуранићу у 
књизи нема ничег озбиљног. Бранко Радичевић је, по Ван Ти-
гему, пуки ученик Бајрона и европских романтичара, а Ђура 
Јакшић Бајрона и Петефија. Међу писце историјских романа 
стављен је безначајни Чедомиљ Мијатовић поред значајног 
Аугуста Шеное. Нема Стевана Сремца. Не помиње се, међу 
савременицима, Милош Црњански, него само Мирослав Кр-
лежа као драматичар.

Као „најновији” писци те, 1932, помињу се Бора Станко-
вић (о коме се вели да је писац Нечисте крви, каткад „прете-
рано” реалистичног романа који има и „лепих места”) и Ми-
лутин Ускоковић. Вујић, с тим у вези, каже: „То што се Бора 
Станковић рачуна у најмодерније, што значи у најмлађе, да-
нас, подсећа на сличне невероватне речи г. Павла Поповића 
167 В. Вујић, Југословенска књижевност у једној Историји Европске књи-
жевности, Народна одбрана, Год. VII, број 9 (1932), стр. 141.
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о Бори Станковићу, где је, све до последњег издања, Стан-
ковић остао међу најмлађима и где се о њему говоре чудне 
ствари.”168

Вујић указује да су реченице из Ван Тигемове књиге 
врло сличне реченицама из Југословенске књижевности 
Павла Поповића, које обилују празним изјавама о писци-
ма. Чињеница да су Ракић и Дучић за Ван Тигема највећи 
југословенски песници (при чему он готово ништа не пише 
о песницима других народа осим Срба) веома је индика-
тивна, бар кад су извори надахнућа за овакве тезе у питању, 
каже Вујић.

У историји Ван Тигемовој нема ни Лазе Костића, ни Сте-
вана Сремца (као ни народне поезије), а Бранислав Нушић 
се нашао под некаквим измаштаним северним утицајем.

Вујић додаје: „Наравно да су (преводилац књиге је г. Др. 
Милан Марковић) нашли места г. Богдан и Павле Поповић. 
При помену првога занимљиво је ово: у г. Ван Тигема г. Бог-
дан Поповић је писац ’Огледа, Бомарше-а, О књижевности’. 
Ми овде у Југославији знамо за чувену плодност и произ-
водност г. Поповића Богдана. Пре свега, оно ’О књижевнос-
ти’, једно је мало, врло просечно и врло површно, преда-
вање, и улази већ (ушло је) у Огледе, као и Бомарше; какве је 
потребе било да се овако ’прави’ литература г. Богдана По-
повића? Да би, може бити, какав европски читалац књиге г. 
Ван Тигема уобразио да је, рецимо, састав ’О књижевности’ 
некакво велико дело у дебелим свескама и огромног свет-
ског значаја? Даље је неистина ’да се под његовим утицајем 
јавио највећи број најбољих српских модерних писаца’; ис-
тина је да су се најбољи наши писци развили, срећом, ван 
његовог утицаја. Та легенда или тај мит није морала да нађе 
место и пред европском публиком. За Скерлића је речено 
да је показао ’врло развијен књижевни укус’; све се Скер-
лићу, сем овога, може дати, али само развијеност књиже-
168 Исто.
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вног укуса не. Није ништа речено о темпераментној, иако 
застрањеној, идеологији која је била снага Скерлићева – и 
његова слабост.”169

Штета је и срамота да се оваква верзија наше књижевне 
историје нашла у приручнику Ван Тигема, каже Вујић, јер 
„није се водило рачуна о самосталном развоју њеном, о не-
могућности укалупљивања њеног у готове формуле покрета 
и струја западноевропске књижевности, није се знало и било 
се незналачки и рђаво обавештено о нашој књижевности”170.

Ако су у погрешном обавештавању о нашој књижевности 
учествовали домаћи стручњаци, онда се мора устати против 
њих, а у одбрану саме књижевности, закључује Вујић.

О Герхарду Геземану

Пишући предговор за Геземанову књигу Српскохрватска 
књижевност, коју је превео са немачког (оригинал је обја-
вио Оскар Велцел са Универзитета у Бону у великој серији 
приручника науке о књижевности), Вујић истиче да је Гезе-
ман човек који припада нашој средини, изврстан слависта 
познат широм немачког говорног подручја.171

169 Исто, стр. 142.
170 Исто, стр. 141.
171 Владимир Вујић је био близак двојици немачких „србофила” – швајцар-
ском криминологу Арчибалду Рајсу, који је учестовао у модернизацији 
југословенске полиције и умро у Србији, и немачком филологу и етно-
логу, изучаваоцу Ерлангенског рукописа, Герхарду Геземану, чија је прва 
супруга била Мага Магазиновић, а који је 1914. прешао у православље и 
био професор Прве мушке гимназије у Београду, да би са Србима осетио 
голготску Албанију и касније био на челу Немачког института у престо-
ници Југославије. С Рајсом је Вујић сарађивао још у Првом светском рату 
на сакупљању података о злочинима над Србима од стране германског 
окупатора, а с Геземаном се знао и преводио његова дела. У свом огле-
ду „Источно од модернистичког раја. Српски ’увезени’ антимодернизам 
у делима Чујте, Срби! Арчибалда Рајса и Црногорски човјек Герхарда Ге-
земана”, Никола Баковић Рајсове и Геземанове текстове о Србима (као 
потенцијалним обновитељима „уморне Европе” и онима који не пристају 
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да се помире са Западом на „умору”) наводи као пример међуратног „ре-
акционарног модернизма”. Баковић каже: „У њиховом ’увезеном’ антимо-
дернизму (који је делимично почивао и на наслеђу домицилних идеја сло-
венофила и раних социјалиста), балканске традиције су преосмишљене 
као потенцијални извор регенерације европског социо-политичког сис-
тема. Ослањајући се на неоромантичарске идеализације фолклора и ес-
капистичке фасцинације егзотичним друштвима, ове две ревитализације 
карактеролошких студија истовремено задржавају многе одлике модер-
нистичког дискурса. Иако Рајс и Геземан деконструишу претходно до-
минантну слику историјског напретка као еквивалентног европеизацији 
Србије и Црне Горе, они истовремено конструишу статичну слику српско-
црногорског друштва неспособног да еволуира од својих предмодерних 
корена.” (Н. Баковић, Источно од модернистичког раја. Српски „увезени” 
антимодернизам у делима Чујте, Срби! Арчибалда Рајса и Црногорски чо-
вјек Герхарда Геземана, Токови историје, 2/2015, стр. 73). Баковић сматра 
да су и Рајс и Геземан своје идеје позајмљивали, између осталог, од Берг-
сона и Шпенглера, враћајући се романтичарској представи о предмодер-
ним друштвима које није искварила цивилизација. Баковић каже: „Епис-
темолошка основа обају текстова почива на хуманистичком песимизму 
и фаталистичком схватању историје Освалда Шпенглера, који је у свом 
монументалном делу Пропаст Запада формулисао идеју о цветућој руској 
култури као будућој наследници свенуле Европе, истовремено осуђујући 
покушаје пресађивања европских модела на друга и другачија друштва. 
На метафизичком нивоу, дâ се приметити сличност између потраге за 
српско-црногорском (изгубљеном) етничком суштином и концепта ’жи-
вотног полета’ (élan vital), нематеријалне силе која се својом стваралачком 
дивергентношћу опире инволуцији материјалног света (односно тежњи 
ка хомогенизацији материје). На тај начин, еволуционизмом инспириса-
ни постулати филозофије Анрија Бергсона и Вилијама Џејмса (унеколико 
слични Леонтјевљевом разматрању о погубности уједначавања цивилиза-
ција) у овим списима отеловљују дијалектички однос између сложености 
састава и једноставности функционисања органски схваћеног људског 
колектива. Пренесено с поља еволуције на терен историје, окциденто-
центрична хијерархија друштвених форми уступа место вечном гранању 
дивергентних, али међусобно једнаких култура. Прожимање разнородних 
традиција очитује се, између осталог, и у Рајсовом комбиновању марко-
вићевске глорификације задруге с идејама руских антизападњака, као и у 
Геземановом спајању карактеролошке антропологије с ревитализованим 
визијама ’племенитог варварства’ као алтернативе опадајућој западној ци-
вилизацији. Утицај динарске антропогеографије Јована Цвијића не може 
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се пренебрећи у Геземановом објашњењу горштачких друштвених норми, 
пре свега у његовом супротстављању планинског племенског менталитета 
’припитомљеној’ задружној заједници досељеника у Шумадији и Војво-
дини. Пада у очи и сличност с бергсоновским антиинтелектуализмом 
Владимира Вујића (који је и преводио Геземана на српски), усмереном ка 
превазилажењу ’механицистичког рационализма’, као и с идејама Мило-
ша Ђурића о српској култури као синтези истока и запада (метафорички 
описаној као срастање Дрвета Знања и Дрвета Живота). Слична струјања 
су присутна и у делима српских књижевника тог доба, попут Милоша 
Црњанског (Суматра), Растка Петровића (Бурлеска господина Перуна бога 
грома, Африка) и Момчила Настасијевића (Међулушко благо, Из тамног ви-
лајета, Ђурађ Бранковић), као и у зенитистичком покрету Љубомира Ми-
цића и хипнизму Радета Драинца. Еклектицизам њихове жеље за разарањем 
садашњице и жудње за непосредним и праисконским водио их је од хипер-
модерног експресионизма до неоромантизма као бега од модерности, уз-
рокујући ’слом послератне модерне’ на размеђи треће и четврте деценије 
двадесетог века. Слична чежња за ’одбацивањем очева и прихватањем 
дедова, оних које су очеви били одбацили’, повела је и ’однемчене’ Рајса и 
Геземана до денунцијације интелектуализма као нечег бездушног, слабог и 
декадентног. Тиме су се њих двојица придружила парадоксалној плејади 
југословенских интелектуалаца који су славили балкански примитивизам 
као антипод и лек дегенерисаној Европи.” (Исто, стр. 88–89)
При чему, наравно, овде „примитивизам” значи „првобитност”, а не ди-
вљаштво, што је главна етикета империјалног „балканистичког дискурса” 
Запада. У својој студији о том дискурсу (Критика балканистичког дис-
курса. Прилог феноменологији другости Балкана, Никшић, 2001), Богољуб 
Шијаковић полази од чињенице да је истина о Другом могућа једино као 
сусрет с његовим лицем, пошто само у сусрету с лицем Другог можемо 
имати искуство себе. Међутим, ако се Други апсолутизује као туђинац 
и странац, чије разлике не могу да се уклопе у нашу слику света, у наш 
метафизички идентитет, онда други постаје објекат нашег знања. То зна-
чи да другом не дозвољавамо да се према нама сам одреди, да нам пока-
же своје лице, него настојимо да га приморамо да се уклопи у представу 
коју унапред имамо о њему. Тако је читав Балкан постао предмет знања 
Запада, колонијалног дискурса као дискурса потчињавања. Балкан није 
самог себе ни именовао: учинила је то Европа, преко немачког географа 
Јохана Аугуста Цојнеа 1808. Он је први пут употребио име „Балкан” да 
би избегао уобичајени назив „европска Турска”. Промене имена значила 
је промену у структурама европске моћи: Отоманска империја је полако 
постајала „болесник са Босфора”, а Западна Европа се спремала да кре-
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не у борбу за „свој” Југоисток. Лозинку „Балкан балканским народима” 
уобличио је француски министар спољних послова Де Брољи, говорећи у 
својој скупштини 1833. Та парола није била плод панхуманизма и идеоло-
гије „људских права” зачете у револуцији 1789, него чињенице да се осла-
бљена Француска супротстављала жељама Русије и Хабзбуршке монархије 
да, после слома Турске, Балкан поделе по своме. Затим долази 1878, када 
Берлински конгрес показује да Европа дотични простор неће препустити 
њему самом; за њим Париска мировина конференција 1919, када Запад об-
ликује балканске просторе у складу са политичком заштитом од могућег 
обновљеног немачког утицаја. Шијаковић указује на то да Балкану ни до 
данас не дозвољавају да сам одреди своје границе, а некмоли да створи 
систем сопствене колективне безбедности.
У западноевропским речницима се јасно виде предрасуде о овом про-
стору: код Европљана, израз „балканизација” („подела једне области на 
мање међусобно непријатељске државе”) супротан је изразу „скандина-
визација”, који је вредносно неутралан. Бити „балкански” унапред значи 
нешто негативно. Како је истакла Марија Тодорова у својој врсној студији 
Имагинарни Балкан, Западу је исти послужио као згодна замена за емо-
ционално пражњење, пошто оријентализам више није „политички корек-
тан” (због могућности оптужби за евроцентризам, расизам, колонијали-
зам и хришћанску нетрпељивост према исламу). Стереотипи о Балкану 
функционишу крајње практично-политички: Балкан је такав какав јесте 
(ружан, прљав, зао, посвађан), па се подразумева да „цивилизовани” За-
пад на њему мора стално интервенисати, да би га „просветлио”, „уразу-
мио”, увео у „међународну заједницу”. Балкан је „европско буре барута” 
(при чему се, сматра Шијаковић, прећуткује оно битно – ко то буре пуни 
барутом, ко производи фитиљ, ко држи упаљач). Балканци су за западне 
моћнике традиционалисти и патријархалци, људи поданичког менталите-
та, дрски, сурови, подмукли Византинци, склони превари и пљачки, не-
раду и привилегијама. Излаз за њих је – наравно, то тражи империјални 
Запад – у бекству од сопственог идентитета у идентитет какав намеће моћ-
ник. Нарочито је важна улога колонизатора као цивилизатора.
Зато је важно запазити: Рајс и Геземан су стали на страну Срба (али и Балкана) 
управо због свог патоса слободе, не желећи да буду гласници дискурса моћи 
и овладавања, него стегоноше изворног хуманизма, коме су стремили и наши 
авангардисти и представници „философије живота”. Рационалистички инте-
лектуализам је, из перспективе оних који нису прихватали „балканистички 
дискурс”, у ствари био метода пристајања на насилну промену идентитета, 
на вестернизацију као једини пут ка модернизацији, с чим се нису мирили 
не само Вујић, Црњански, Растко Петровић, Драинац, него ни Рајс и Геземан.
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По Вујићу, Геземанова велика заслуга је у томе што је изуча-
вање наше народне поезије ослободио од „филолошко-темат-
ског, формалистичког, проучавања”, „лешинарског рада сте-
рилних стручњака”, прешавши на „савременије културно-ис-
торијско проучавање, које се ослобађа површности старијих 
схватања и поезију народну везује за социолошко-карактеро-
лошке студије”.172 То се, каже са жаљењем Вујић, није десило на 
Београдском универзитету, потпуно потчињеном диктатури 
преживелих естетичких теорија и погледа на свет из 19. века. 
Геземан, по Вујићу, „проучава не одвојену ту и ту народну пе-
сму, за себе, као готов препарат за филолошка сецкања, него 
je везује за време постанка, средину у кojoј је настала, човека 
који ју је певао, певање њено, инструмент којим је праћена”173.

Он се, међутим, није зауставио само на народној поезији, 
него се окренуо проблемима јужнословенске и балканске 
карактерологије. Пажњу привлачи његова студија о Стева-
ну Сремцу и типу „Вукадина” у Срба, као и о лику „Баја-
Гање” код Бугара. Та његова студија изазвала је жив одзив 
бугарских писаца у софијском часопису Философски преглед, 
после чега су они почели да се баве и другим питањима бу-
гарске карактерологије. Затим је Геземан написао и студију о 
балканском „паразитарном” типу.

За разлику од Бугара, у Југославији су се темом односа ка-
рактерологије и културе бавили само Владимир Дворнико-
вић, као и Вујић сам.

Вредност Геземановог прегледа српскохрватске књижев-
ности је у томе што је један Немац и Европљанин, сажето и 
синтетички, европском читаоцу дао увид у нашу литературу, 
при чему је „његово проучавање народне поезије и његово 
проучавање карактерологије балканских Словена морало 
унети нових елемената које наши писци синтеза и прегледа 
историје књижевности нису уносили”174.

172 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 139.
173 Исто.
174 Исто, стр. 141.
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Видан је утицај Цвијићеве Антропогеографије и његове 
поделе Балкана на „културне зоне”, што Геземановом делу 
даје свежину и занимљивост.175 Геземан настојава на томе 
да је „динарски човек” у Југославији главни творац народне 
књижевности и носилац њеног духа. Ипак, по Вујићу, то је 
понављање Цвијићеве грешке, која је пренагласила динарски 
у односу на централни тип, због чега су неопходне ревизије 
оваквог погледа на ствари. Својевремено су Винавер и Вујић 
реаговали на став Геземанов о нерелигиозности динарског 
човека, али су те реакције биле преурањене, јер још нема до-
вољно основа за подробно изучавање „психолошке каракте-
рологије” (Геземанов израз) нашег човека.

175 Владимир Вујић је, као и многи српски интелектуалци, био искрен по-
штовалац Цвијићеве мисли и стваралаштва, сматрајући их значајнима 
за своју културолошку књижевну критику. Милан Радуловић о значају 
Цвијићевог дела за нашу међуратну културу каже: „Све што је човек на 
Балкану створио и све што га је задесило описао је Јован Цвијић теоријски 
јасним и прецизним језиком: куће и станишта, начин привређивања и 
начин дружења, сеобе и мешања различних племена, борбе, укрштања и 
стапања разнородних културних струја, животних опредељења и духов-
них стремљења. Сагледао је какав је балкански човек: како мисли и осећа, 
стрепи и нада се, шта хоће и шта може постићи у будућности. […] И кад 
појединачна научна сазнања изложена у Балканском Полуострву буду раз-
рађена, или чак и превазиђена, ова књига ће остати да траје као самосвој-
но и специфично књижевно дело.” (М. Радуловић, Модернизам и српска 
идеалистичка философија, стр. 95) Цвијић је, по Радуловићу, чврсто ве-
ровао да је настанак Југославије историјска нужност, и да је она, макар 
настањена народима различитих вера и култура, ипак једна антропогео-
графска целина, чије становништво има исто порекло и судбину. Слоје-
вита патријархална култура темељ је Југославије на коме се може градити 
будућност. У нову државу Срби су, по Цвијићу, унели своју историјску 
свест, песничке визије Косовског боја, осећање државе као високе духовне 
вредности, искуство борбе за слободу у 19. веку, демократске тежње итд. 
Ипак, то не сме бити статичко, него динамичко наслеђе. Традиционална 
патријархална и грађанска култура, сматрао је Цвијић, морају се прила-
гођавати захтевима новог времена, да би могле дати стваралачке одговоре 
на изазове који стоје пред државом Јужних Словена.
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Пишући свој преглед, Геземан се, по Вујићу, често држао 
шаблонски усвојених карактеристика наших писаца, попут 
Лазе Костића, Јакова Игњатовића, Љубомира Недића, Бог-
дана Поповића, Јована Скерлића. Ипак, свеж је приступ 
Стевану Сремцу и Бори Станковићу. Одлично су, сматра 
Вујић, дати портрети Доситеја, Његоша, Марка Миљано-
ва, Симе Милутиновића Сарајлије, Ивана Гундулића. Због 
обима ограничен на српскохрватску књижевност, Геземан 
није могао да посвети довољно пажње словеначкој и бугар-
ској књижевности, које су органски део јужнословенског 
корпуса.

По Вујићу, Геземанов допринос нашем проучавању 
књижевности Јужних Словена је трострук; он га је учи-
нио „својим проучавањем наше народне поезије; својим 
проучавањем карактеролошких типова наших и јужносло-
венских уопште; и, најзад, покушајем да примени, у широј 
мери, у посматрању наше књижевности, културно-исто-
ријске начине и методе, увлачећи у слику историје књи-
жевности оцртавања широких историјских и социолошких 
позадинâ”176.

Тиме Геземан помаже у ослобађању од застарелих присту-
па у изучавању, који су били карактеристика претходне епо-
хе, о којој Вујић вели: „Историја наше књижевности, она која 
je рађена у старијој, рационалистичкој, епохи (од Недића до 
Скерлића и Поповића), лежи већ иза нас; поделе, процењи-
вања, гледања те епохе била су заснована, већином и гото-
во по правилу, на страним формулама, на недовољном по-
знавању историје, на недовољно развијеном уметничком 
осећању, на везаности за специфично стране идеале и ме-
рила и на великој страшљивости према тим мерилима. Када 
је наша старија школа у историји књижевности дохватала и 
’социолошки’ основ, она се везивала за искључиво партиј-
ско-уске погледе одређене либералистичко-мислене школе. 
176 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 143.
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Типична је, у том погледу, Скерлићева историја књижевнос-
ти. Увек је нашу књижевност наш човек посматрао заодевен 
у маску ’слободног мислиоца’ или у маску ’латинског ра-
ционалисте’, увек је то било ропско подражавање ’варварина’ 
пред идеалима стране културе.”177

Наравно, Геземан није написао дело без грешке и про-
машаја. Али, те грешке је преузео од наших критичара, који 
су поједине писце стално оптуживали за „неизграђеност”, 
пре свега стилску, па је Лаза Лазаревић изгледао важнији од 
Стевана Сремца, Јаше Игњатовића и Боре Станковића, те је, 
како Вујић вели, Лазаревић за домаћу критику био готово са-
вршен, као Алфонс Доде у новелама, а остали приповедачи 
би, поређени с с њим, увек испали некакви „варвари”. Вујић, 
међутим, тврди да је „Лазина прича сва у артистичкој хлад-
ној срачунатости, а ’они други’ су понос наше књижевности 
– уколико се та књижевност не посматра као афилијација 
француске, на један, рецимо, мадагаскарски начин...”178

Геземаново дело је „подстрек, опомена, симбол и основа но-
вог, свежијег, даха и духа”179. Вујић каже да га је превео да би ис-
казао искрену захвалност Геземану за његов драгоцени труд.

177 Исто.
178 Исто, стр. 144.
179 Исто.



140

НАША „КЛАСИКА”

О три лика наше културе

У часопису Народна одбрана, Владимир Вујић објавио је 
1930. године оглед „Три лика”: о Доситеју Обрадовићу (кога, 
са благом иронијом и симпатијама, зове „Доситије”), Њего-
шу и Божидару Кнежевићу. По његовом мишљењу, то су три 
парадигматична лика наше културе.

Доситеј није био само пресадитељ западне културе (ни не 
слутећи да је Запад ушао у фазу свог коначног опадања, и да 
књиге тамо не значе ону сакралну стварност које су, макар и 
у рационалистичкој теологији калуђера хоповског, значиле), 
него је први у нас схватио да је потребан преображај индиви-
дуално-телесног хероизма у хероизам духовно-колективни. 
Као аутодидакт и монах у једном скученом монашком добу, 
он је, цивилизујући себе самог, читав живот посветио роду 
коме је припадао. Ипак, греше они који га зову философом, 
каже Вујић, и истиче: „Напајајући се, не на изворима, но на 
крајњим огранцима; задивљен и оним што је ту напабирчио 
и видео; отворених очију за цивилизационе тековине земаља 
кроз које је пролазио; изашао и сам из опасности лажног ре-
лигиозног живљења, јер за прави религиозни замах није имао 
ни снаге ни склоности духовне; јасно гледајући на прве и нај-
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прече потребе својих земљака; шта је друго и могао бити него 
енергични борац за прве, највише спољашње, неопходно по-
требне несумњиво, слојеве онога што се образовањем зове.”180

Његово животно дело је управо снажна воља да лични 
преображај ка просветитељству каквим га је он сам разумео 
учини општим, свенародним. За њега је питање културе – 
питање основног цивилизовања, уљуђивања; зато он није ни 
могао да иде у дубину, него је ишао у ширину. Наравно да 
је он, као „мало примитивче банатско”181, био засењен оним 
што је видео у Европи. Дао је шта је дао; после њега, други 
ће кренути у дубину, и видети оно што Доситеј није могао 
да види.182

Он је одлично схватао потребу свенародног јединства; 
борио се за чистији, народни језик; имао је и песничког дара, 
што се види у књизи Живот и прикљученија. Њега су чита-
ли многи и многи наши људи, и кроз његова дела долазили 
у додир са вишим начином живота. Милорад Шапчанин је, 
у свом роману Сањало, описао једног Доситејевог читаоца, 
старобеоградског занатлију Јована, који са правом побож-
ношћу бистри дела аутора Писма Харалампију сваке вечери, 
чим заврши посао.
180 В. Вујић, Три лика, Народна одбрана, Год. V, бр. 1–2 (1930), стр. 4.
181 Исто.
182 У прегледном чланку о утицају енглеске философије у нас, од Доситеја 
Обрадовића до најмлађих мислилаца, Владимир Вујић је тврдио да је До-
ситеј своје најбоље идеје, попут Волтера, примио од Енглеза. Нашавши се 
у Лондону само осам година после Хјумове смрти, српски просветитељ је 
могао да се диви енглеским књигама које је прогласио „божественим” уп-
раво зато јер је енглеска мисао у то доба била више него снажна, и сасвим 
кадра да га опсени, па је он тврдио да Енглези мисле на дику и корист чи-
тавог људског рода. Вујић каже: „Почетак буђења нове књижевности био 
је означен ликом Доситеја: мишљу његовом која је у Енглеској добила пуну 
потврду и најбољу форму, српски народ ваљало је да изађе из стања ’бес-
конечног и плача достојног бесловесија’ и из ’вечне таме и неразуменија’ 
(В. Вујић, Енглеска мисао код нас у прошлости и садашњости, од Доситеја 
до најмлађих, Време, 23. фебруар 1929, стр. 5).
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Гоњен духовним немиром који ствара велике људе, Доси-
теј није отишао у трагичне дубине човештва ради самоиз-
градње, али је себе предао народу на начин који је том наро-
ду био потребан, извукавши га из зоолошког постојања које 
је значило таворење у неосвешћености самог себе. Он је био 
учитељ наших првих корака у култури.

За разлику од Доситеја, каже Вујић, Његош је ишао у ду-
бину, због чега он није „благи лик просветитеља”, него „тра-
гични лик мученика”183. Велики усамљеник, који је много 
читао, имао је снаге да изврши дело које нико пре њега није 
могао: дао је, по Вујићу, „једно херојско јеванђеље” и тиме 
довео нашу народну поезију до врхунца.

Горски вијенац је песничко чудо које измиче свим дефи-
ницијама. Вујић каже: „Као у сеновиту и хладовиту цркву 
се улази у то дело и ако је оно ’весело царство поезије’; као 
у стару задужбину са чијих фресака гледа један живот цео; 
и стаје се збуњено, као ђаче, премећући капу по рукама, ра-
ширених очију.”184 Његошево дело је велика енциклопедија 
патријархалности.

Његошева генијалност огледа се и у чињеници да Горски 
вијенац разбија устаљене жанровске поделе, јер је у исти мах 
и драма, и епика, и лирика. Код њега нема никакве филосо-
фије, која би била конструисана на основу рационалних ста-
вова наметнутих делу – сва његова мудрост је у снази умет-
ничког израза; он је потпуно остварио Новалисов идеал о 
поезији као апсолутној стварности. Пред Његошевом сени 
треба се поклонити, онако како је то, по Вујићу, учинио Ни-
колај Велимировић.

Вујић додаје: „Оног кога у ведрог просветитеља Доситија 
нема, овде га је препуно, Бога. И све је у делу Његошевом од-
нос према Богу. Џиновски хлад Бога пао је на све; свепрису-
тан је, осећа се у свакој речи. Нема без праве религиозности 
183 Исто, стр. 5.
184 Исто.
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великих личности. Ни великих дела. Кад се иде у ширину, 
Бог се не осећа. Он се осети кад се иде у дубину. А овај је 
поета силазио и нашао. Силазио је у дубину душе народа и 
тамо нашао присуство његово. Знао је и овај песник културу 
свог времена, и Европу. Али га није збунила. Савладао је, и 
дао себе и своје, најбоље у њима. Није он стварао систем у 
коме ’места за Бога нема’. Он је и спевао песму у којој је на-
шао и славио њега.”185

Критичари су често тврдили да је Његошева трагичност 
била у нескладу између њега, „културног”, и његовог „некул-
турног” народа. Но, његова трагедија је била лична, трагедија 
свих великих духова који су се икада појавили у историји. 
Он је схватио непреображено херојство свог народа, али му 
није, као Доситеј, нудио лек „здраваго разума”, него је херо-
изам одуховио и уметнички приказао, у озрачју религиозне 
мисли. Његошев немир није ишао у свет, него у дубину душе. 
Песник Вијенца је велики, између осталог, и зато што је, по 
Вујићу, сишао у подсвесне дубине своје и свог народа.

Божидар Кнежевић је трећи лик великог триптихона 
српске културе. Ако је Доситеј ишао у ширину, Његош у ду-
бину, Кнежевићева димензија је висина. Он је, како је сам 
говорио, космичку хармонију „слушао очима”. Космичка ис-
торија је, по Кнежевићу, „биографија Бога”. Код Кнежевића, 
Бог је још присутнији него код Његоша – собом све обух-
вата. Кроз политичку, културну и природну историју, наш 
философ је дошао до историје света као космичке историје, 
и највећи је визионар међу нашим мислиоцима, јер је свет 
сагледао са најузвишенијег стајалишта – оног вечног.

Доситеј је очараност Европом превазишао љубављу пре-
ма свом народу, Његош је надишао културе које је упознао 
магијском песничком снагом, а Кнежевић је материјалистич-
ку историософију избегао захваљујући својој визионарској 
жудњи, која је стремила Вишњем. Он је био племенити идеа-
185 Исто.
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листа, попут Дон Кихота. Доситеј, Његош и Божидар Кнеже-
вић су ширина, дубина и висина наше мисли, понавља Вујић 
свој главни став.

Његошева поетска мисао

У Српском књижевном гласнику 1. децембра 1925, у оквиру 
темата посвећеног обнављању Његошеве капеле на Ловћену, 
појавио се и текст Владимира Вујића, „Нешто о филозофији 
Горског вијенца”. По Вујићу, Његош је у свом делу дао умет-
ничку сублимацију народног живота; примитивни „полухе-
ројски” живот горштака уздиже се до „националног херо-
изма”. Дело је препуно „сирове античке снаге”, па се не може 
сврстати ни у један, теоријом омеђен, жанр, иако у њему има 
ширине епа, драмских мотива и префињеног лиризма. Полу-
херојско (што значи и полудивљачко) живљење црногорских 
племена сублимирано је у „весело царство поезије”, и ту за-
држава своје трајно место. „Дивља душа планинског пљачка-
ша” постала је „жертва благородна”.186

Током сублимације сирове свакодневице у високу пое-
зију у дело се улила и једна „примитивна мудрост”: „Тескоб-
но живљење је човеку у планинама, борба је око њега на све 
стране: све се бори да се одржи, све се мучно бори, и као да 
цела природа носи собом нужду и недовољство и гони на 
борбу.”187 Људи су опаки као и звери; са свих страна окружен 
опасношћу, горштак развија једну прафилософију, која је у 
основи својој борбена, али и песимистична. Владика Данило 
и игуман Стефан су ту да би проширили хоризонт горштачке 
мисли на историју и космос; тако се „примитивно неосећање 
смрти као страшне чињенице” диже „до поетског хероизма и 

186 В. Вујић, Нешто о философији Горског вијенца, Његош – песник српске 
слободе, Београд, 2014, стр. 25.
187 Исто.
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везано за националне идеале традиција”.188 Ипак, ни владика 
Данило ни игуман Стефан никад не иду до „теоретског фи-
лозофирања” – „увек и стално је ту свежи, дубоки варвари-
зам природног живота”.189 Његошеви ликови зато нису пуке 
апстракције – повезани са дубинама свог порекла, они живе 
животом који се не може порећи.

Вујић каже да прави уметник уобличава ликове који се 
отимају од ствараоца и постају самосвојни. Тако се испуња-
ва Шилеров захтев да песник мора да „умножи природу у 
природи”. Код слабих уметника, ликови су само „етикете”, у 
које писац умеће своју филозофску концепцију. Такви лико-
ви постају пропагандисти и тумачи вештачких теорија. Само 
код слабих уметника је могуће говорити о њиховој посебној 
„филозофији”. Посао дестилације филозофије из великог 
дела је узалудан и без резултата; јер, њих је немогуће нагнати 
у вештачке схеме и поделе било какве теорије. Пошто је Ње-
гош генијални уметник, од њега се не може говорити о фи-
лософирању као таквом. За та истраживања, сматра Вујић, 
више материјала има у Лучи Микрокозма, а можда и у грађи, 
још увек недоступној, из његовог живота.

Марко Миљанов или нови Теодосије

Када су се, у издању Народне просвете, 1930. године појави-
ла Целокупна дела Марка Миљанова, Владимир Вујић је у 
Народној одбрани објавио одушевљен приказ, на чијем по-
четку наводи низ знамења која су претходила рођењу вели-
ког кучког војводе и самоуког књижевника, од прадединог 
пророчанства да ће се у њиховом крају родити човек за кога 
ће свет знати до мајчиних снова пуних звезда што се распр-
скавају. Ту су и анегдоте о томе како је четрнаестогодишњи 
Марко отео пушку од Турака, голим рукама задавио вука, 
188 Исто, стр. 26.
189 Исто.
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убио Турчина који је хтео да га ошамари, претходно опту-
жујући дечака да лаже. Вујић, сасвим понесен, пише: „Човек 
чијим именом ’Мар-Миљан’ плаше неваљалу децу арбанаш-
ке жене, лети као вихор свуда. И побеђује готово увек. Нижу 
се дела за делима, прави примери чојства и јунаштва. Има 
из Арбаније добављена коња, бесна, кога нико сем њега, не 
смеде појахати; звао се ’Арнаут’ и ушао је, са Марком, у ле-
генде и приче и песме. Миљанов развија, у бурном и бор-
беном животу, изврсне војничке, као и дипломатске, за оне 
прилике, особине; и организаторске. А завист расте заједно 
са славом: кнез (Никола) рече му једном: ’Не можемо више 
тако, Марко… За тобом иде шест, а за мном четири перја-
ника’. Немилост га остави без звања, без плате: и он се, седи 
развојвода, повлачи у свој Медун, војвода увек за народ, и 
у тишини се бави пчеларством по мало и виноградарством. 
У очима народа постаје мистична личност. Та повученост га 
упућује и на књигу, на читање, на писање.”190

Вујић уочава да је Миљанов за човека из Црне Горе доста 
путовао – са кнезом је био у Бечу и Италији, посетио је цен-
тралну Србију и Војводину. Као самоук, чита Његоша, Вука, 
Доситеја, Дрепера. Изврстан усмени приповедач, кога је као 
таквог запамтио Симо Матавуљ, решио је да се окуша и у пи-
сању, да оно чега се сећа не падне у заборав. Опредељењем за 
писање почиње, по Вујићу, духовна младост старог војводе.

Доживео је да пред смрт од тешке болести коју је носио, 
види одштампане табаке својих књига, на чему је много 
захваљивао Љубомиру Ковачевићу. Вујић наглашава да је у 
једном од својих потоњих писама поручио да као Куч умире 
прилично срећан, али као Србин несрећан и незадовољан, 
јер се његови национални идеали нису остварили.

Његова сабрана дела састоје се од Примјера чојства и ју-
наштва, Живота и обичаја Арбанаса и Нешто о Братоно-
190 В. Вујић, Марко Миљанов: Целокупна дела, Народна одбрана, Год. V, бр. 
42 (18. октобар 1930), стр. 669.
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жићима. По Вујићу, ту је дат „круг живљења наших Дина-
раца, свеједно да ли Црногораца или Турака или Арбанаса, 
круг једног живљења патриархално-племенског, живљења 
које даномице ишчезава и трансформира се принудно пред 
законима новога живота”.191

Миљанов се дуго борио са учењем писања, али га је са-
владао, сматра Вујић, захваљујући огромном нагону за из-
ражавањем. Његов таленат био је усмени, али и гусларски 
– спевао је преко три стотине песама које су, нажалост, не-
стале. Из фрагмената који су од његових гусларских песама 
остали види се да је био веома обдарен, сматра Вујић, и ци-
тира један одломак, о самотничком боравку у планини, као 
пример Маркове песничке даровитости („Око себе ништа 
своје немам! / Чини ми се да мајка планина / заборави да сам 
чедо њено, / но и гора зинула је пуста / да ме прождре ка ти-
рјана свога. / Сам је човјек жалосно створење!...”)192. Сачуван 
је предговор који је писао за своје песме, сматрајући да му 
је дужност да отргне од заборава јунаке који су радосно да-
вали живот за општенародну ствар. Миљанов је сматрао да 
је већи подвиг дати живот за народну слободу него носити 
вериге на голом телу на Светој Гори.

По Вујићу, Марково перо је „тешко”, али баш зато што не 
зна за „позу и композицију” оно има готово „божанску не-
посредност”: „Кроз крв, тако лако просипану за витешке ко-
дексе части и обичаја, кроз презир смрти, тако лако дочеки-
ване и испраћане, кроз вечне бриге да се чојство и образ са-
чувају – ипак проговарају моћно основне, нагонске, дубинске 
водиље словенске: праведност и доброчинство.”193 По Вујићу, 
то се јасно види из Марковог описа самотничког лутања кроз 
планину, у којој је, поред тешких временских услова, попут 
хладноће или врућине, нарочито мучно размишљање о све-
191 Исто.
192 Исто.
193 Исто, стр. 670.
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му и свачему, а поготово о злу у свету и злочинцима који га 
чине; усамљенику се, вели Марко, тада и Бог грешан чини 
када је могао да допусти појаву људи – злочинаца. Када се, 
међутим, сетиш човека добротвора, каже војвода, „изведри 
се душа, заигра срце, раслабљено тијело добије нову снагу, 
нема жеђе ни глади, нема умора, нема мржње, све је мило, у 
све видиш доброчинство, мио ти је Бог који је лијепа чојка 
да, злочинац се је изгубио, нема га више на уму, сад весело 
идеш гором и планином кудијен остри вјетрови звижде а 
пријатно ти веселе душу, слашћу опијену, расхлађују, и идеш 
благодарећи Богу који је тако природу украсио, и идеш и 
често уздахнеш из дубине душе, желећи добра чињет”.194 Ова 
химна добру је, по Вујићу, један од најлепших доказа Миља-
новљеве књижевне обдарености.

Вујић сматра да су дела Марка Миљанова „лабудова пе-
сма епскога света”; чудотворни јунак, који пише кратко, по-
мало збуњено, али силно и снажно, величанствен је у свом 
споју доживљенога и казанога. Ту нема никакве псеудомор-
фозе, него је живот постао уметност, а уметност је израз жи-
вота. Као биограф аутентичног живљења света који нестаје, 
Миљанов је, тврди Вујић, наш нови Теодосије.

Два читања Стевана Сремца

О природи народног хумора

Владимир Вујић је 1935. године, под насловом „О хумору”, 
дао неколико размишљања о природи јужнословенског ху-
мора. Уочио је, пре свега, да је усмена књижевност оконча-
ла своје постојање, које је трајало око огњишта, по селима и 
планинама, као и на саборима. То се десило у тренутку кад 
је почела урбанизација, и кад су људи масовно кренули да се 
селе у градове. Тако се појавила и велика могућност да се, у 
194 Исто.
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новој удобности, смеје и ужива у смешном. Наша књижев-
ност за хумор и сатиру постаје зрела тек на територијама па-
нонским, под влашћу Хабзбурга, где Срби живе у пресељењу.

Вујић вели: „Народно поетско стваралаштво, понесено 
поносом, ходом, херојским и етичким мотивима, не садржи 
елементе хумористичног. У причи, у пословици, ти су еле-
менти снажно развијени и једна антологија народног хумора 
била би изванредно занимљива.”195

Вујић сматра да је село остало онакво какво је било, са 
својим „једрим и здравим” схватањем живота, док је град 
кренуо својим путем, због чега ће често, из своје, нове пер-
спективе, узимати село као повод за смех, па ће створити 
својеврсну „комику” села.

После великих борби за ослобођење, град добија нове по-
воде за смех и сатиру. Настајање нових социјалних слојева 
томе веома погодује. Али, то више није „српска књижевност”, 
то је сада књижевност јужнословенске заједнице, „конкрет-
но доба српско-хрватске књижевности”196.

Прелазно доба у нашој књижевности дало је Његоша, у 
чијем Вијенцу се налази величанствени скуп свих жанр-
ва књижевности: „Сукоб чојства и латинштине у причању 
војводе Драшка о Млецима дао је изврстан хумор, који стоји 
као усамљени примерак у нашој књижевности. Наравно, то 
није био грађански писац, но усамљени геније који је народ-
ном изразу, кроз ову комику сукоба, дао велико симболично 
значење…”197

Као и увек кад је Владимир Вујић у питању, у његовом 
огледу о хумору видимо противљење уобичајеним поделама 
владајуће теорије књижевности. Те врсте подела, каже он, 
проистичу из страсти логичког разврставања, и могу бити 
занимљиве, као и психолошке теорије, али су произвољне: 
195 В. Вујић, О хумору, Енциклопедија хумора, Загреб, 1962, стр. 369.
196 Исто.
197 Исто.
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„Смех звони кроз људе у безброј нианса: почев од злурадог 
смеха простака духовног, најнижег типа људског, па све до 
врхунаца. Смех престаје на врхунцу врхунаца, у ономе који 
је ’видео шта је у човеку’ (Христос, нап. В. Д.) и за кога никад 
није забележено да се смејао, а заплакао јесте.”198

По Вујићу, смех је својеврсна одбрана људске стидљиво-
сти – такав је пример Стевана Сремца. Често је он израз људ-
ског страха, поготово приликом преласка из једне социјалне 
класе у другу, када се човек смеје свом претходном друштве-
ном статусу. У пародијама, смех је израз зависти онога који 
има према ономе који нема. Периоди када смех доминира 
друштвом су епохе декаденције, сматра Вујић; у тим епохама 
се руше претходно изграђена царства.

Постоје и колективни типови хумора, које Вујић повезује 
са антропогеографијом, сматрајући да је динарски хумор 
више изучаван од оног моравско-вардарског. Тек када се изу-
че сви варијететети, попут босанског, шумадијског, панон-
ског и других, биће могуће закључити „кад, како и зашто се 
смеје Србин”.199

Потребно је што више добрих антологија јужнословенских 
типова хумора да би у будућности могле да се праве озбиљне 
компаративне анализе. Зато је потребно похвалити сваки на-
пор у том правцу, не заборављајући да је у наше доба, као и 
много пута у историји, хумор одбрана од друштвеног зла.

На крају, Вујић цитира Бергсона, који је смех упоредио са 
морском водом што се прелива на сунцу, да би, кад је човек 
узме у шаке, осетио горчину соли.

Предратно читање Стевана Сремца

Поводом изласка приповедака Стевана Сремца у 24. колу 
Српске књижевне задруге, Владимир Вујић је у Народној од–
198 Исто.
199 Исто, стр. 370.
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брани 1931. године објавио приказ „Лик Стевана Сремца”. 
Од осам приповедака које су ту објављене, „Ибиш-ага” и 
„Чича Јордан” имају високу уметничку вредност, док су ос-
тале („Бури и Енглези”, „Погрешно експедован аманет”, „По-
литички мученик”, „Пазар за старо”, „Божићња печеница”) 
више „нушићијаде”. По Вујићу, вредно је поменути и прозну 
скицу „Максим”, о учитељу – „прогресивцу” који ће се конач-
но инкарнирати у Сретену из Лимунације на селу. Такав тип 
нашег човека увек је привлачио Сремца; то је, сматра Вујић, 
тип „нашег снажног и чупавог Динарца, који се увео у нау-
ке позитивизма, слободне мисли, прогреса и разума, тај не-
могући спој горштачке сировости и патриархалности са 
суптилном декадентском мишљу просветитељства”200. Због 
оваквог Сремчевог става, Јован Скерлић се обрушио на њега, 
а удружење учитеља демонстративно није послало венац по-
водом пишчеве сахране. 

Због скерлићевског остракизма, Сремац, као ни Јаша Игња-
товић или Бора Станковић, немају место које им, по заслузи, у 
нашој књижевности припада. Иако је Скерлић имао довољно 
материјала да Сремца објасни и као уметника и као човека, он је 
одлучио да га стави под „осветљење слободномислилаштва”, да 
би га видео „у светлости прогреса”201. Мада су „социјалне тезе” 
главно прибежиште лоших уметника, Скерлић је, по Вујићу, 
управо тај недостатак тенденциозности сматрао главним не-
достатком Сремчевим; зато је писца „Вукадина” нападао због 
култа старине, наводне вулгарности, неосећања прогреса, на-
родњаштва. Скерлић је, сматра Вујић, изванредан кад се бави по-
литичком анализом, али блед и неуверљив у читању уметничких 
домета онога кога је, из идеолошких разлога, критиковао.

А какав је као личност био писац Поп Ћире и поп Спире? 
Вујић каже: „Сремац, који је у основи носио свој крст у јед-
200 В. Вујић, Лик Стевана Сремца, Народна одбрана, Год. VI, бр. 48 (1931), 
стр. 782.
201 Исто.
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ном комплексу затворености, стидљивости, који се двоструко 
изживљавао: у бежању у прошлост и у нападу на стварност 
око себе, тај Сремац је, окренут у себе, носио једно духовно 
џентлменство ком је тешко наћи равна, једну бескрајну добро-
ту; окренут према спољнем свету око себе, сав је у нападу, сав 
је у одбрани оног доброг што у себи носи, сав у хумору којим 
се бранио и који је висока уметничка форма изживљавања 
основних супротности човекова живота на земљи. Затворен 
као цвет, Сремац, човек који никоме о себи није причао, ни-
када о женама, који је имао стид од лекара, који је бежао пред 
новим лицима у друштву, сав ’бодљикав’ (како каже Матош), 
намћор златна срца, добротвор сиротих ученика који не трпи 
захваљивање, човек који је носио целог живота непомирене у 
себи супротне душевне снаге, који је живот завршио речима 
’сад је све лепо’ – тај Сремац је за савремену уметничку психо-
анализу један сјајан проблем. И сјајан темат.”202

Касно је почео да пише, сматра Вујић; тешко је „освајао” 
задати књижевни циљ; није умео да измишља – заснивао је 
свој рад на ономе што је чуо и доживео. Његов хумор је го-
гољевски, и умногоме подсећа на Чаплинов тип хумора из 
филма „Циркус”. Треба испитати и стил Сремчев, за који 
Вујић каже: „Начин његовог казивања у широком анали-
тичком класичном метру, претрпано, надопуњавано, обја-
шњавано, али снажног дугог даха, и ипак тако ритмично 
да, гласно читано, чини врло често, право и истинито за-
довољство уху и естетском осећању. Недостатак пејзажа; 
изврсно запажање не само људи но и животиња и мртвих 
ствари (’мртву природу’ у Сремца први је запазио Матош); 
неодољив нагон за не посматрањем, но гутањем људи, изра-
за, ситуација под хумористичним светлом; оно зашто је чак 
и Сретена, несрећног учитеља из Лимунације, волео и зашто 
је волео свеобилно свет и људе.”203

202 Исто.
203 Исто.
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Вујић уочава унутрашњу сличност између почетка Ибиш-
-аге и Нечисте крви Боре Станковића; Сремац и Станковић 
су, по Вујићевом мишљењу, били и остали прави песници у 
прози. И Ибиш-ага и Чича Јордан су савршено компоновани, 
и показују да критичари који Сремца оптужују да није вешт 
у композицији уопште нису у праву. Ликови попут чича Јор-
дана, који прети малим крадљивцима воћа, а после их шти-
ти и сакрива од родитеља су насликани тако да би њихову 
вредност, по Вујићу, могао да оцени само Чарли Чаплин, по 
Вујићу „гениални творац смеха, гротеске и – доброте”204.

Ратно читање Стевана Сремца

Ратно читање Стевана Сремца, које је на себе преузео Влади-
мир Вујић, било је изразито идеолошко; он то није ни крио 
када је писао: „Данас, после трагичног искуства Српства и 
ово дело и тип ’Сретен’ и цело то духовно настројење које 
сам у једној својој књижевној критици назвао ’сретенизам’ 
и ’неосретенизам’ – како све то изгледа другачије и како сјај-
но карактеролошки осветљава тамне стране сретеновског 
странствовања српског духа и српске интелигенције! Време 
je дошло да потпуно демантује ружни памфлет Скерлићев 
(’Стеван Сремац, књижевна студија’) и да нам открије светли 
лик Сремца, великог и трезвеног Србина, видиоца и претечу 
правог српског духа који се рађа из слома и катастрофе...”205

Пишући предговор за издање Сремчеве Лимунације на 
селу у ратном колу Српске књижевне задруге, које је уредио 
његов дугогодишњи пријатељ Светислав Стефановић, Вујић 
уочава да је његов живот протекао, као и живот Боже Кнеже-
вића, без помпе и тихо; био је професор гимназије у унутра-
шњости, па у Београду. Рођен у Сенти, није путовао даље од 
Мостара и Дубровника. Највише времена провео је у Нишу, 
204 Исто.
205 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 159.
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па у Београду. Пред крај живота је, за чудо, изабран у Срп-
ску краљевску академију. Био је скроман, вредан, добар ро-
дољуб; омиљен међу ђацима и у друштву. Вујић истиче његов 
морал: „Све што је радио, радио је темељито и савесно, без 
обзира на неко признање. Све што је волео и ценио, иска-
зивао је и држао бескомпромисно, без обзира на последице 
које би му то његово држање могло донети. Може се рећи да 
је у средини у којој је живео био усамљен по свом основном 
духовном ставу и по свом схватању света и живота.”206 Радо 
читан и омиљен код публике, он је код домаће интелиген-
ције, задојене интернационализмом, због свог родољубља 
лоше прошао. Тако се сврстао у ред великих наших усамље-
ника, попут Лазе Костића, Божидара Кнежевића, Јаше Игња-
товића и Боре Станковића.

Што се психолошког портрета пишчевог тиче, може се 
рећи, сматра Вујић, да је Сремац био у себе затворен, од оних 
људи које стварност вређа и који од садашњости беже или 
у прошлост или у хумор, о чијој улози у животу одређеног 
типа људи Вујић каже: „Повучен и стидљив дух, коме не 
годи сирова стварност са лицем бола, страсти и мржње, у 
људском и животном сплету види и одабира смешну страну, 
неофанзивну, ону која са једне стране даје смех, а са друге 
сету”207. Сремац је бежао и у једно и у друго. Бежање у про-
шлост забележено је у збирци приповедака Из књига старо-
ставних, која је настала на путевима „историјског романти-
зма и националног традиционализма”; те приче су и стилски 
другачије од потоњег његовог рада. Вујић каже: „Када се тако 
настањивао у зрачну прошлост, Сремац се осећао код куће, 
било му је добро, осећао је Бога и судбину у народним до-
гађајима, био je у етици народној и православној, духовно 
удомљен у ономе што је права суштина његовог бића. Ту је 
он, бегунац из ’худе садашњости’, био лично срећан. Ту је он 
206 Исто, стр. 146.
207 Исто, стр. 147.
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био – он”.208 Хумор, вели Вујић, није сатира; хумориста жали 
људе и воли их. Зато је код Сремца хумор увек повезан са се-
том, као у слици чарде у роману Поп-Ћира и поп-Спира. На 
том трагу, Вујић тврди да је сваки хумориста лиричар.

Вујић сматра да је књижевно дело Сремчево повезано са 
његовим личним држањем, које писац Спутане и ослобођене 
мисли идеализује до неке врсте „хагиографије”: „Ево Срем-
ца: у Нишу, иза 1885, заволео девојку. Један његов пријатељ, 
који је знао за то, а хтео сам запросити ту девојку, питао га 
је пред прошевину нема ли он што против тога. Сремац му 
је, узбуђен, великодушно уступио. Чак је играо на његовој 
свадби. Своје ствари ником није волео читати. Рекламу и ис-
тицање по новинама апсолутно није трпео. Кад је изабран за 
члана С. к. академије осећао се ’нелагодно и збуњено’. Напад-
нут, није волео да одговара. Волео је много позориште: ту је 
живот на сцени, прочишћен, не сиров и суров. Када се први 
пут у сталном друштву појави ново лице, после три минуте 
се дизао, пипнувши шешир прстом. Сви интимни пријатељи 
га означавају: ’... неповерљив, осетљив, плашљив’. За јавну 
беседу и говор ’сплетен и нервозан’. У основи ’ћутљив и по-
вучен’. Без воље и смисла за препирке, дискусије, агитације: 
ако треба одмаздити и одговорити, рекао би кратко, сажето, 
али сјајно. Појаву интернационалног Светозара Марковића, 
чији je покрет сматрао штетним по српску народну мисао, 
отправио je једном, наводећи Његоша: ’Свету лампу луд вје-
тар угаси’. Човека који удари пса – више очима ниje хтео да 
види. Сваки покушај захваљивања за учињено добро нагло 
је прекраћивао. И најзад, умирући, изустио је: ’Сада је све 
лепо!...’”209

Сремац је, вели Вујић, био човек с педигреом, својеврсни 
аристократа: деда по мајци му је био имућни грађанин Сен-
те, Филип Ђорђевић, чији је син Јован био министар просве-
208 Исто.
209 Исто, стр. 148. 
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те и писац српске химне, „племенити српски националиста”. 
Отац му је био угледан члан кројачког еснафа, Аврам Сре-
мац. Пошто су му родитељи рано умрли, ујак је преузео бри-
гу о њему и дао му изврсно образовање: „Један детаљ: за сто-
лом, о ручку и вечери, ујак није говорио о баналним дневним 
догађајима, него о великим српским личностима, о историји, 
о прочитаним књигама, позоришним комадима.”210 Знао је 
четири језика, био одличан познавалац књижевности и ис-
торије. Тумачење његовог родољубља и конзервативизма као 
последица живота у национално мешовитој и угроженој сре-
дини нетачно је – много је Срба из мешовитих средина који 
су постали интернационалисти, и много је људи из панонске 
области коју су постали социјални демагози. Његова љубав 
према народу и традицији последица је његовог карактера; 
он је одолео духу времена.

Он је живео у доба када су идеје Светозара Марковића 
имале власт над младима; Вујић епоху описује позивајући се 
на Берђајева: „То доба под духовним печатом Светозара Мар-
ковића донело је у Србију, под именом ’младих, савремених 
и напредних идеја’ у ствари руски нихилизам шездесетих 
година (Бјелински, Доброљубов, Чернишевски, Писарев), 
правог претечу руског бољшевизма. А ево како карактери-
ше ту идеологију изврсни познавалац комунизма, Берђајев: 
’У нихилизму шездесетих година садрже се већ сви они ос-
новни мотиви који су победили и водили у бољшевичкој 
револуцији: непријатељство према религији и мистици, пре-
ма метафизици и чистој уметности – које одвраћају људске 
енергије од сарадништва на социјалном изграђивању; заме-
на апсолутнога морала социјалним утилитаризмом; потпу-
но господарење природних наука и политичко-економских 
доктрина; одрицање људског достојанства свима онима који 
нису везани за рад онако као радници и сељаци; подврга-
вање личног унутарњег живота захтевима социјалног по-
210 Исто, стр. 149. 
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ретка – што значи уништавање личности... таква социјална 
тематика тријумфује у атеистичком нихилизму седамдесетих 
година коначно.’ Када се оваква тематика преведе на кон-
кретни српски облик у доба у које је Сремац живео – онда 
видимо омладинце – и учитеље – у гаћама и кошуљи, чупаве, 
са шеширима огромног обода, незреле букаче ниске културе, 
неписмене презиратеље ’лепе књижевности’ и сваког порет-
ка; видимо том идеологијом захваћене сељачке представнике 
са фразама ’да им њива неће бити већа ако се Српство осло-
боди’ и ’да им је свеједно ко ће владати Србијом’.”211 Очито је 
да је за Вујића Стеван Сремац својеврсни борац против мар-
ковићевског „протобољшевизма”, у доба када је Влада Мила-
на Недића на све могуће начине настојала да убеди Србе да 
никако не иду за комунизмом.212

211 Исто, стр. 150. 
212 Владимир Вујић је сматрао да у културној историји српског народа 
постоји континуитет између Доситеја Обрадовића, Светозара Марковића, 
Јована Скерлића и комуниста. Скерлићева студија о Светозару Марковићу 
Вујићу је очито била доказ  за тај континуитет. Ево како Скерлић излаже 
Марковићев програм: „Уништење вере у Бога и бесмртност душе; потпу-
но усвајање материјализма и атеизма (антирелигиозност); социјално-еко-
номско ослобођење народа; уништење приватне својине; политичко и 
социјално ослобођење жене; уништење брака; васпитање деце друштвом; 
преношење земље у руке земљорадничких удружења, а капитала и оруђа 
рада у руке радничких удружења, уништење сваке државне организације, 
а место ње слободни савез слободних општина” (Ј. Скерлић, Светозар 
Марковић, Београд, 1966, стр. 42). Слободан Јовановић је, у својој студији 
о Светозару, давао основу за слику о „чупавим учитељима” – примитив-
цима који следе свог „духовног оца”. По Јовановићу, Марковић је „више 
читао но размишљао […] Очевидно, он је био жртва утопијског соција-
лизма. […] О свима питањима, и која је знао, и која није, имао је у свако 
доба готово мишљење. […] По том почетку види се јасно његова природа: 
то није био социјални мислилац, него социјални агитатор. […] Али да фа-
натици као он не могу а да не праве своју секту, то ми изгледа савршено 
доказано. […] Он није умео ништа да види, није осећао стварност, могао 
се јако загрејати за готове књишке формуле, али према фактима је био 
неупечатљив. […] Светозар Марковић, мали српски ђак, преусхићен и по 
мало изравнотежен страним књигама, постаје на тај начин један символ” 
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(С. Јовановић, Светозар Марковић, Београд, 1920, стр. 2, 22, 183, 190, 192, 
201, 216). Философ Димитрије Најдановић, следбеник Љотићевог Збора 
и колаборант, у Нашој борби 1942. објавио је текст „Дух Светозара Мар-
ковића”, у коме се бави овом „протобољшевичком” фигуром, називајући 
га оцем „политичког варваризма” у нас, заснованог на вулгарним идејама 
руских социјалиста, који су, читајући Хегела, порекли његову религиоз-
ност и стали на пут анархије и нихилизма, сматра Најдановић. „Антиис-
торијски утопизам” доводи до појаве марксизма на руском тлу, а марк-
сизам значи апсолутни дилетантизам у свакој области: од философије 
до политике. Светозар Марковић, човек без критичке ауторефлексије, 
спреман да подражава стране узоре, био је предодређен за марксистичка 
преупрошћавања у нас. Лично етичан, ганут хуманистичко-атеистичким 
сентиментализмом Чернишевског, он је у својим списима прикривао јет-
кост нихилизма којим се прожео од младости […] Вративши се из Русије 
са малом торбом пуном отападака с трпезе материјализма, Марковић је 
у нас постао, етички гледано, натуралиста и еудемониста, гносеолошки-
позитивиста, у социологији и естетици – крајњи утилитариста, сцијен-
тиста који љубав схвата као функцију телесности, борац против теорије 
о слободи воље, против генијалности, метафизике, против монархије, 
нације, Цркве; у књижевној критици нихилиста и разоритељ, унеколико 
Скерлићев претеча, сматра Најдановић. И зато тврди: „Наш марксизам 
– трагични рецидив духа Марковићевог! Пропасти наше државе заиста 
је претходила пропаст самог народног бића. Клица тог политичког и ду-
ховног распада лежи у духу политичког и културног варваризма, који је 
кроз дух Светозара Марковића предат у зло наслеђе националној држави.” 
(Д. Најдановић, Дух Светозара Марковића, Наша борба, Год. II, Београд, 4. 
јануар 1942, стр. 8)
После рата, у огледу „Проклетство талента”, у својој књизи Судбине и 
људи, Милан Кашанин ће Јована Скерлића, Марковићевог настављача, 
приказати као човека „брђанског порекла” с комплексом супериорности, 
који је веровао да ништа није тешко и да се све може постићи напором 
воље. Бистар, али површан, он је, по Кашанину, био и насртљив и осион. 
Није волео да учи, него да чита, пише и беседи; дивио се борцима и про-
пагаторима, а не песницима и мислиоцима. Као такав, морао се огрешити 
о величине попут Лазе Костића или Диса, као што је из историје српске 
књижевности морао да избрише Доментијана и Теодосија, који се нису ук-
лапали у његов плитки рационализам. У земљи у којој пола народа једва да 
је знало да се прекрсти он се борио против „клерикализма”, као да је живео 
у католичкој Италији, заборављајући заслуге Српске цркве за национално 
ослобођење и уједињење. Професор универзитета, историчар српске књи-
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Био је, каже Вујић, у мањини која је устала против пре-
теча бољшевизма, за које је Сремац тврдио да су „шверцери 
западњачких теорија који, земљораднику тек ослобођеном 
ропства, на њиви коју још ралом оре, хоће да натакаре ци-
линдер и на руке рукавице, мада још иде бос а спава на поду 
земљаном, и који хоће да му убаце у главу, те тако убеде у 
непогрешивост, Марксову политичко-економску доктрину 
да је својина проста крађа”.213 Супротстављајући се вулгар-
ном утилитаризму, тврдио је Сремац да су Ромео и Ђулијета 
Шекспирови вреднији од свих кобасица на свету, и прези-
рао „природњаке” који се занимају за живот мрава а не за 
судбину своје потлачене браће у неослобођеним крајевима. 
Вујић описује једну Сремчеву полемику у нишкој гимназији: 
„А у Нишу у дискусији у професорској канцеларији, след-
беник Светозарев Ранко Петровић, директор, вели: ’Нашем 
народу треба хлеба, а не литературе. Он је гладан нових со-
цијалних рефорама... а не поезије и стихова. Опанак треба 
све то да разгази!’ Сремац реагира: ’Рђаву услугу чине на-
роду они који му као недоучени учењаци из иностранства 
шверцују западњачке идеје и њима га кљукају као ћуране 
орасима, уместо да му за углед износе светле примере пре-
дака из прошлости!’ На то ће Ранко презриво: ’Прошлост... 
Историја... Наша је историја гомила бапских прича, а поезија 
досадна кукњава и нарицање – њих би требало као сасвим 
непотребне избацити из свију школа.’ А Сремац: ’Не чудим 
се ни најмање што вас више од Цара Лазара и Ђурђа Бранко-

жевности, уредник часописа, књижевни критичар, новинар и народни по-
сланик – Скерлић је, по Кашанину, био све то, због чега није могао да се 
бави темељним научним радом, ни дубље да мисли. (Видети: М. Кашанин, 
Судбине и људи, Београд, 2004, стр. 197–225) Зато је, пишући о њему 1942, 
када је његове уџбенике уклањао из просветног система Недићеве Србије, 
Владимир Велмар-Јанковић указао на Скерлићеву „препуњеност” запад-
ним идејама, које никад није „рашчешљао”, и које су га водиле бруталној и 
нихилистичкој критици.
213 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 151.
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вића интересују шимпанзи и орангутани, јер су вам по свему 
ближи!’ Овај разговор најбоље показује средину и Сремца; 
али он показује истовремено и шта је све имао да трпи Сре-
мац, не само духовно, јер, изгледа, његов став му је доносио 
и практичне непријатности у школи.”214

Сремац је читавим својим делом одговорио на демагошку 
идеологију претеча бољшевизма, коју је познавао са изво-
ра. Када се обрачунава са њима, он, поред хумора, користи 
и сатиру, која у његовом стваралаштву није уобичајена. За 
Сремца је историја, како је уочио Јован Скерлић, била снаж-
но средство за национално васпитање. За њега историја тре-
ба да буде утеха и укрепљење, а не потонуће у јадну поли-
тикантску стварност Србије; он је у историји, сматра Вујић, 
видео науку која треба да има улогу динамичког мита у на-
ционалном уздизању.

Данас се зна да историја није природна наука, и да су 
некад, у име сцијентизма, против националне историје као 
учитељице живота устајали непријатељи народног духа. 
Али, бити против „лармаџија” (Вујићев израз), у доба кад 
је доминирао утицај вулгарног материјализма, значи мно-
го; зато је Сремац веома значајна фигура књижевности и 
културе. Вујић наводи илустративну причицу о Сремчевој 
историософији: „Ништа лепше од често навођене истините 
анегдоте коју ћемо ипак поновити: Пред књижаром једном 
у Београду два ђачића стоје и гледају у излог. ’Гле’, рече је-
дан, ’цар Лазар!’ А други: ’Није цар Лазар, него кнез Лазар!’ 
Сремац је стајао иза њих, па ошамари ’критичара’ и опсова: 
’Магарче, ти си се сада ту нашао да га деградираш и оспо-
раваш му царство!’ – А деградацију и оспоравање славе и 
величине српске историје Сремац није трпео нигде и ни-
кад, знајући врло добро да се на крају крајева тим дегра-
дира и народ и да пропада. Традиционалист у једно доба 
када је било у моди ударати на традицију, Сремац је јасно 
214 Исто.
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осећао да народ без традиције није више народ способан и 
достојан да живи.”215

Будући, чак и више од Димитрија Давидовића, „сав Ср-
бин”, Сремац је приступио либералима као борцима за народ-
но ослобођење. И као стваралац, он је уједињавао Српство: 
Вукадин, чича-Јордан, поп-Ћира и поп-Спира су динарски, 
моравско-вардарски и сремски Срби у свој њиховој живо-
писности. Улогу Сремца у обликовању српске карактероло-
гије уочио је Немац Геземан, који је сматрао да је једини тип 
који није могао да савлада био радикално демократски и шу-
мадијско-београдски тип. Вујић тврди да је Сремцу то пошло 
за руком у Лимунацији на селу, где је описао Сретена, прос-
тачког материјалисту и грлатог нихилистичког агитатора. 
Ако се томе дода и лик кир-Гераса, у причи у којој додирује 
проблематику српско-цинцарских односа, онда, каже Вујић, 
Сремац може бити назван „великим духовним ујединитељем 
Српства”, чија „кроз хумор казивана обележја српских типова 
дају нам у њему сјајног карактеролога, а његова дела изврсне 
документе за једну будућу монографију српског духа”216. Ње-
гов „србизам” био је „органски”, због чега је он „најсрпскији” 
писац; Вујић сматра да му је „његово органско србовање до-
нело и жестоке противнике, ’интелектуалце’, али му је непро-
мењено верна остала српска широка читалачка публика чији 
је инстинкт остао сигуран”.217 Противници су га отписивали 
јер није, како би Скерлић рекао, „виши таленат”; Божидар Ко-
вачевић је тврдио да није у реду Дикенса и Чехова. Али, чита-
оци су га увек препознавали као правог српског писца.

Изванредан посматрач, Сремац је све бележио; није во-
лео „измишљене фабуле”, јер је стварност фантастичнија од 
сваке измислице. Због тога је Сремац, каже Вујић, бележио 
„покрете, људе, особине њихове, речи, изразе, гестове, теме, 
215 Исто, стр. 153.
216 Исто, стр. 154.
217 Исто, стр. 155.
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написе по новинама, огласе, фирме, написе по гробљу”218. 
Рођени приповедач, он је имао снаге да основну анегдоту из-
ванредно развије у већу прозну целину. Одличан епски пес-
ник, он има сопствени стил. Није шаблонизаван, што је ос-
новни услов да неко буде уметник. Поређен са Игњатовићем, 
који је такође самосвојан, он се ипак разликује: „Али док је у 
Јаше и стил казивања ’телеграфски’, сав у кратким исказима, 
у Сремца се разлива оригинално причање, епско, у једном 
широком току. Све саткано из анегдоте, детаља и епизода – 
ипак даје широко причање које човек прати са уживањем, 
без прекида. У том и таквом начину причања пред нас излазе 
личности које остају личности живе, толико и тако живе да 
их памтимо, знамо и познајемо као стварне личности из жи-
вота, наше познанике и пријатеље.”219 То нису воштане фи-
гуре, него читав народ, коме је Сремац прави родитељ. Он 
успева да личност ослика њеном спољашњошћу, без досад-
не психологизације, и ослика да је тако да та личност живи. 
Они који су га оптуживали као лошег композитора на њега 
су примењивали туђе шаблоне, и само због тога им је испа-
дао несавршен и недовољно артистичан.

Сремац је био и одличан сликар екстеријера и ентерије-
ра, па га Вујић пореди са холандским уметницима. Није слу-
чајно био добар цртач. Човек сетно-хуморног осећања све-
та, Сремац је, по Вујићу, надасве лиричар, не само на крају 
романа Поп Ћира и поп Спира, него и у Зони Замфировој, у 
појединим сегментима „Чича Јордана”, „Ибиш-аге”, „Калче”…
Песничко гледање на свет и сажаљење према људима – то 
је Сремац у суштини. По Вујићу, Бог га је обдарио песнич-
ком душом, и рекао му да ће преко „животног смеха” волети 
људе, Божија створења.

Прелазећи на анализу Лимунације на селу, Вујић указује 
на Сремчеве скице које су делу претходиле: „Екце хомо, си-
218 Исто.
219 Исто.
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луета из новијих дана” и „Максим, једна триглава силуета 
из наших дана”. Сремац је пошао од стварних ликова кад је 
кренуо да прикаже левичара Сретена, сеоског учитеља. Као 
школски ревизор, писац „Ибиш-аге” је срео једног учитеља, 
који је, уместо под утицајем родољубља, био под утицајем 
космополитизма, а у гимназији у Нишу је виђао професоре 
који су се радовали паду последње монархије у Америци, оне 
бразилске. Из новина је вадио неписмене учитељске написе, 
међу којима је био и напис једног који се стварно звао Сре-
тен. Као што смо рекли, због Лимунације учитељско удру-
жење у Србији није послало венац на Сремчев погреб, сма-
трајући да се он наругао читавом сталежу.

Књижевна критика, због идеолошке острашћености, није 
уочила књижевне квалитете Лимунације, који су бројни: од 
ескпозиције типа, преко приказа споредних ликова, до самог 
Сретена, поступак је у складу с највећим Сремчевим квали-
тетима, какви су конкретност сликања људи и средине, као 
и живост дијалога. Дело је било одлично за драматизацију, 
али се нико није усудио да му тако приступи. Сремац је са-
тиричар, али није изругивач; за разлику од Скерлића, који је 
тврдио да је писац намерно набацивао „црне боје” на Срету, 
Вујић каже да је он био само „доследни посматрач”. Сретен 
није одбојан, него је несрећан, јер је болестан од полуинте-
лектуализма. Вујић за главни лик Лимунације каже: „Одврат-
но је оно што га је заразило. Комичан је због несразмере сво-
га болесног ума према средини којој све то његово не треба. 
Трагична је судба не његова него оних који полазе за таквим 
неписменим манијаком. Он није трагичан – он је само без-
грамотан и заслужује смех. Симпатичан није. Али, џентлмен 
Сремац му није дао нигде ни једне одвратне и ниске црте. Он 
је само пустио да се јасно види како је том човеку, што каже 
народ, ’Бог узео памет’.”220

220 Исто, стр. 160–161.
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По Вујићу, Сретен је само најдовршенији лик читавог низа 
прича са извесном „идеолошком” конотацијом, што се види 
у „Јусуф-агиним политичким назорима”, „Злом поданику”, у 
„Сецесио плебис” (недовршеном), у личности „Чупавог ђака” 
у „Вукадину”, нарочито у личности ђака у „Чича Јордану”.

У последњем делу свог предговора, Вујић га политички и 
идеолошки актуелизује: „Сремац је уочио карактеристичне 
црте пробољшевичког покрета, управо будућег бољшевиз-
ма. Сремац је дао тачну слику и прилику и оцену појаве која 
ће се све више ширити, мењајући облике и имена, све док 
се не претвори у безумље, тешку болест и уништавајући и 
разарајући фактор у српском народном организму. Сремац 
је нагоном правог националисте осетио шта Сретени значе и 
шта ће значити; осетио је шта за српску културу и за питање 
српског јединства значи сретеновско расположење духовно; 
осетио инстинктом свога здравога традиционалистичког 
духа шта значи убијање традиције и да је то подсецање коре-
на биљци; осетио долазак царства олоша и сву беду истините 
некултуре; осетио опасност по национални дух и организам 
у том покрету који подрива и сигурно ће изгристи темеље 
Српства, још неуједињеног.”221 Његов Јусуф-ага и Чича Јор-
дан поручују Србима да ће царство, које су на сабљи добили, 
изгубити; и то да ће га, због напуштања завета, изгубити без 
борбе.

За Вујића, Скерлић је био типичан Сретен, само ученији, 
јер је хвалио Краљевину Србију као земљу без традиције, коју 
занима једино садашњост и будућност. Скерлићевски срете-
низам је, по Вујићу, „то зазирање од неке тобожње верске 
опасности, то ниподаштавање традиције, то полуобразова-
но схватање ’сувремене науке’, та анархија у појмовима и схва-
тањима о органским силама заједнице, тај отров наших ’седам-
десетих и осамдесетих година’ и руских ’шездесетих’, све то 
што је Скерлић рекао да, по Сремцу, представља ’груписање 
221 Исто, стр. 161–162.
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свих сила расула, хаоса, нереда и нерада у српском друштву’ 
а по себи да је ’прогрес, нова идеја’ – све то је ’сретенизам’. 
[…] И сретенизам је увек исти: уз Сретене, ’интелектуалце’ и 
реформаторе бољшевичке, сплићу се покварене ћивте (ћир-
Ђорђе) и сеоске левенте и нерадници (Мића Официр); увек 
је то спрег антинародних и покварењачких сила”.222

Заведени полуинтелектуалци су, у рату на нашим просто-
рима, отишли у „злочиначке банде”; и то је, по Вујићу, била 
Сремчева опомена, његово пророштво.

222 Исто, стр. 162.
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ЈУЖНОСЛОВЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ 
И КУЛТУРА 

У ТУМАЧЕЊУ ВЛАДИМИРА ВУЈИЋА

Вујић, југословенство, јужнословенство

Владимир Вујић је искрено веровао да су сви Јужни Словени, 
укључујући и Бугаре, јединствена културна целина. У свом 
огледу „О путу и о животу наше културе”, Вујић је истакао да 
је култура духовни живот који се пројављује у материјалним 
производима, при чему је колективно духовно стање реална 
органичност, која се открива у личним животима свих ње-
них припадника. Ове везе су, како је показао и Карл Густав 
Јунг, углавном подсвесне (а сусрет са подсвесним једна је од 
главних одлика наше епохе), и утолико су чвршће. Запад-
на култура, која се претворила у статичност цивилизације, 
у којој доминира рационализам и која техником руши све 
друге културе на планети, главна је опасност за све мла-
де народе који се још нису показали и отворили ка новим 
стваралачким садржајима. Позивајући се на Берђајева, Вла-
димир Вујић истиче да је цивилизација ексцентрична, окре-
нута спољашњем и сили; једини пут културе је религиозно 
преображење, идење у дубину, јер, по Берђајеву, Вавилонска 
кула којој стреми човечанство без Бога никада не може бити 
сазидана. Руски мислилац истиче да народи пролазе кроз че-
тири фазе: варварство, културу, цивилизацију и религиозно 
преображење. Слично размишљају и Фробенијус и Кајзер-
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линг, док Шпенглер истиче да народи нису ни зоолошка, ни 
језичка, ни политичка бића, него својеврсне душе, кадре за 
стваралаштво. Народи који живе тако што су изградили ве-
лику културу, па су се угасили и сад подражавају друге су 
„феласи”, који се налазе у непрестаном стању таворења. Да 
би се опстало, треба стварати.

По Вујићу, нација је највиши облик душе једне културе у 
којој се збива човекова судбина; како каже Берђајев, „култу-
ра је жива судбина народа”223.

Зато је, сматра Вујић, изградња југословенске културе 
озбиљан и сложен задатак који нам тек предстоји; више није 
довољно позивање на херојску прошлост уз употребу по-
вршних политичких крилатица. Мора се ићи у дубину. Пре 
но што се пође у нову синтезу, треба извести неопходне ре-
визије да би се утврдило где смо и куда идемо. Иако смо и ми 
имали псеудоморфотичка одвајања интелектуалаца од на-
рода, она нису вршена тако радикално-катастрофички као у 
Русији Петра Великог, тако да Јужни Словени још имају сна-
ге да се врате себи. Свака нација је непрестано у борби – хоће 
ли да постоји или неће, хоће ли се изразити и живети или ће 
таворити у безизражајности, каже Вујић. И зато се не треба 
плашити напора самоизграђивања.

Три су основна питања када је словенска култура пред 
нама, каже Вујић у свом запису „Питања о словенском духу”. 
Прво питање се односи на утицаје западне философије на 
Словене, и на то колико су словенски философски одговори 
еклектични, а колико самосвојни. На њега треба да одговоре 
и Пољаци, и Руси, и Чехословаци, и Јужни Словени. Друго 
питање је колико се словенска самосвојност пројавила у од-
носу на Запад. Треће питање јесте – колико је западна ми-
сао нешто спољашње што Словене спречава да себе уобличе, 
и јесу ли кадри за тај подухват. Данас је, по Вујићу, реч и о 
223 В. Вујић, О путу и о животу наше културе, 3, Народна одбрана, Год. III, 
бр. 51 (16. децембра 1928), стр. 820.
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пољском месијанству, и о чехословачкој мисли Масарико-
вој, која прихвата Запад, али се не одриче Русије, док „Запад 
потпуно тријумфује у Русији и то својим најзрелијим мате-
риалистичким ставом крајњег недуховног живота”224.

У „Видовданским размишљањима о култури”, Вујић ис-
тиче да култура није техника, него хтење и мисија. Зато је 
она религиозна у својој бити, што су код нас снажно осетили 
Божидар Кнежевић и Светозар Ристић. Видовдан је сведо-
чење чињенице да ми знамо шта је Царство Небеско. Ос-
новна разлика између јужнословенске културе и европске, 
фаустовске, је у томе што фаустовство значи вољу за моћ, 
док је наш циљ „остваривање царства небесног на земљи на 
којој живот проводимо”225. То је својеврсни донкихотизам, 
али једина истина којој можемо да стремимо. Наша култу-
ра је трагична зато што живимо на граничном простору, у 
непредаху, у боју са силама туђинштине, настојећи да љубав 
и правду учинимо темељним вредностима друштва засно-
ваног на братству. Херојска је, вели Вујић, и наша данашња 
одбрана од надирања Запада, који нас ломи и не да нам да 
будемо оно што јесмо, да градимо насушну алтернативу. Ми, 
по Вујићу, нисмо Европа, чија је трагедија пропадања у без-
духовном на моменте комична; наша трагедија, која потиче 
из чињенице да је тешко све што је узвишено, нема у себи 
ничег комичног, него нуди могућност изградње новог, духов-
но величанственог.226 Не треба, међутим, заборавити – и на 
224 В. Вујић, Питање о словенском духу, Народна одбрана, Год. IV, бр. 11 
(1929), стр. 191.
225 В. Вујић, Видовданска размишљања о култури, Народна одбрана, Год. IV, 
бр. 26 (1929), стр. 438.
226 Разматрајући стране утицаје на наше стваралаштво, Вујић је настојао да 
их сведе на, по његовом мишљењу, праву меру. У Народној одбрани, Влади-
мир Вујић је објавио белешку „Гете и југословенски свет”, поводом стого-
дишњице смрти великог писца, у којој је истакао да је јужнословенски свет 
за њега везан чињеницом да је аутор Фауста учинио много за афирмацију 
нашег народног стваралаштва у Европи. Многи наши интелектуалци су, 
у настојању да увек подражавају Запад, преко Гетеа дошли до вредности 
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Западу имамо браће, људи који вапију за духом и не признају 
тријумф материјализма, каже Вујић.

У тексту „Смисао национализма”, Вујић истиче да патрио-
тизам значи телесно рођење, биологију, док је национализам 
рађање у духу. Народи се рађају од оца (pater); национали-
зам је рађање нације за вршење мисије у култури: „Добро 
схваћени и пречишћени патриотизам јесте национализам. 
Он је, такав, правилно духoвно уздигнут, оно чиме се у ства-
ри живи.”227 Мисија је, дакле, изнад биолошког порекла. И 
југословенство се може остварити, веровао је Вујић, управо 
као таква мисија.

Шта су нови задаци које треба извршити да би се саздала 
преображена, свежа, млада култура? У тексту „Пред новим за-
дацима”, Вујић указује на чињеницу да је епско одавно прошло; 
еп се претворио у роман, а роман, данас, опонаша филм: „Ус-
лови под којима данас живети морамо најмање су епски: 

наше народне поезије, на коју, иначе, не би ни обратили нарочиту пажњу. 
Вујић каже: „Интелигенција, градски производ псеудокултуре, често, врло 
често, прима велике уметничке вредности своје земље тек преко странаца: 
случај је то био и са Бором Станковићем.” (В. Вујић, Гете и југословенски 
свет, Народна одбрана, Год. VII, бр. 15 (1932), стр. 242). Основно питање је 
– Шта нама Гете значи данас? Не морамо га гледати ни очима слободнози-
дарским, као највећег писца, ни очима римокатоличким, као безбожника, 
ни очима шовиниста, као оног ко је, ставши на пут космполитизма, издао 
националну идеју. Прелиставајући књижевне часописе који су се Гетеом 
бавили, Вујић указује на два важна текста – Пере Слијепчевића, „Гетеов 
значај”, који је указао на то да сви путеви Гетеови нису и не могу бити 
наши, и Алојза Шмауса, који је, у предговору за избор Гетеове лирике, 
у преводу Велимира Живојиновића, затражио да се чувамо од „тамјана 
идолатрије”. Слијепчевић је истакао да се дивимо Гетеу, али нам на срце 
пада извесна сенка „одуховљене стене”, док је Шмаус указао на класике као на 
далеке, отуђене богове, чије нас присуство не додирује превише. По Слијеп-
чевићу, Гете је читавог живота био мислилац Ероса, а наши проблеми су, 
каже Вујић, етички; како проблеми наше народне поезије, тако и пробле-
ми епохе у којој живимо.
227 В. Вујић, Смисао национализма, Народна одбрана, Год. VI, број 1 (1931), 
стр. 13.
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они нису ни драматични, они су филмски.”228 По Вујићевом 
мишљењу, наша култура је у плодотворном хаосу, из кога се 
много тога битног може родити, само ако се буде ишло својим 
путем. Западна култура умире у цивилизацији, а ми ту кул-
туру нисмо ни доживели. Ми смо тек изашли из примитив-
но-херојског доба. Од нас се тражи, сматра Вујић, невиђени 
скок из епа у филм; тешко је ступити из оружане борбе за 
спољашњу слободу у борбу за слободу духовну, која је много 
сложенија од физичких напора. Морамо оно што је најбоље у 
нашој епској души спојити са филмским превирањима у души 
модерног човека: то од нас тражи неоромантичарске заносе, 
којима треба да надиђемо туђе и постанемо своји.

У огледу „За Запад или против њега” објављеном у На-
родној одбрани 1931. године, Вујић се позабавио полемиком 
која је покренута када је Раде Драинац у бугарском часопи-
су Литературен глас позвао бугарске колеге да се сви удру-
же у одбацивању културног империјализма Запада и крену 
у изградњу балканске културе. Многи бугарски писци су 
оштро одбили Драинчев позив, остајући потпуно на страни 
европоцентризма. Југословенски часопис Живот и рад је, на 
сличним основама балканства као самосвојности, понудио 
сарадњу бугарским писцима. Они се нису одазвали. Само је 
Ксенија Атанасијевић у Правди потврдила да је балканска 
култура као аутентичан израз могућа, али загребачка Ријеч, 
Књижевне новине и Савременик томе су се супротставили. 
Резултати су били разочаравајући. Вујић каже: „Поновила 
се мисао о бајци и о бауку балканске културе. И поновио је 
г. Станко Томашић сву горчину и оштрину аргумената про-
тив јужно-словенског духовног јединства. […] За г. Тома-
шића, моје тврђење да ми имамо једну јужно-словенску ми-
сао о свету и једну књижевност са Бугарима – нетачност је и 
нејасност. […] Он говори о ’једном будућем саставу људског 
228 В. Вујић, Пред новим задацима, Народна одбрана, Год. V, бр. 22 (1931), 
стр. 340.
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друштва’ чијим ће животним потребама бити оне мисли са-
вршено излишне. Наравно, мисли на једну унификацију це-
локупног човечанства на плану западне техничке културе.”229 
У наставку свог текста, Вујић по ко зна који пут тврди да је 
епско доба прошло, али да у нама има снаге за плодотворну 
културну делатност, само ако се ослободимо западноевроп-
ске схематизације наше историје.

О првоучитељима и јужнословенској књизи

У Народној одбрани, Владимир Вујић објавио је 1931. године 
текст „Мисли на дан блажене успомене првоучитеља Ћирила 
и Методија”, који унеколико варира теме из огледа о српској 
књизи, објављеног две године раније. У уводу, он истиче да 
се јужнословенска књига родила онда када су солунска браћа 
Словенима подарила глагољицу и хришћанске мисли на сло-
венском језику. Она се родила у сукобу латинског и словен-
ског духа, због које су, под притиском Запада, њихови учени-
ци морали да крену на Словенски југ. Зато је јужнословенска 
књига плод словенства и хришћанства.

Рођена у сукобу са Западом, она, већ вековима, претраја-
ва као стална борба за самосвојност. Та борба је почела у 
рано доба, када је настојала да изађе из сенке византијства. 
По Вујићу, „и кроз густе редове реторства, кроз туђ дух и 
туђ облик, наша књига ипак пробија својим цртама: она дос-
тиже врхунце у причању монаха Теодосија и непознатог још 
једног писца животописа Стефана Дечанског у Животима 
краљева и архиепископа српских, нашим књигама царостав-
ницима или, боље, по народном легендарном духу, књигама 
староставним.”230

229 В. Вујић, За Запад и против њега (Историја и заблуде једне диксусије), 
Народна одбрана, год. VI, бр. 19 (1931), стр. 303.
230 В. Вујић, Мисли на дан блажене успомене првоучитеља Ћирила и Мето-
дија, Народна одбрана, Год. VI, бр. 21 (1931), стр. 331.
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Дубровачка књижевност развија се под утицајем ита-
лијанске; али, и она се пробија ка себи и своме, да би, на 
врхунцима, са Гундулићем и Палмотићем, чинила част јуж-
нословенском духу и култури. Дубровачка књижевност, 
по Вујићу, значи једно достигнуће: „Језик је, очишћен већ 
потпуно, јер наш, примио плодне утицаје језика са оне стра-
не динарских гора; народна песма је продирала и ту; дух јуж-
нословенски, наклоњен високом лиризму и размишљању о 
свету и животу, пробија овде у изражајима велике уметнич-
ке вредности.”231

Долазак Турака спречио је спајање самосвојних елемената 
јужнословенских књижевности ране епохе, од којих би нас-
тала књижевност ослобођена и византијске и западне псеу-
доморфичности. То је умртвило књигу, која је остала у ма-
настирима, али није могла постати чинилац културе. Уместо 
ње, појавила се епика, и гусле су преузеле улогу коју је књига 
имала у ранијем добу. Вујић бележи: „Јека гусала заменила 
је сву културу. И у патријаршији целој, оквиру тог прелаз-
ног доба нашег, књига се ширила на старом, преданом, већ 
урађеном, по скривеним манастирима, а гусле су јечале пред 
зборовима народа, износећи истину своју о овом свету, о 
животу на њему и људима на њему.”232

Поновна појава књиге значила је опет псеудоморфич-
ке притиске Запада. Остављајући мантију, Доситеј оставља 
иза себе и предање своје културе, и очи му бивају опсењене 
сликама западне моћи. У доба романтизма, Запад се ностал-
гично освртао за својом прошлошћу, док је наш романтизам 
најављивао здравље и снагу народног духа, и велико ослобо-
дилачко буђење.

Данашња словенска мисао мора да надиђе све псеудо-
морфозе и да открије богочовечанску културу. Наша књига 
почела је, у доба Солунске браће, у борби са Западом на ре-
231 Исто.
232 Исто.
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лигиозној основи; она и данас мора да се бори са Западом, 
на религиозној основи. Јер, словенство не тежи западњач-
ком империјализму, него Богу и правди. Уместо псеудомор-
фозе, неопходна је аутоморфоза. И то није шовинизам, него 
стремљење свечовештву. Нација је духовна заједница, која се 
својим мисленим ставом разликује од других; словенство је 
за уједињавање са свима, али не на темељу материјалистич-
ког интернационализма, него на темељу љубави и правде.

Значај Солунске Браће је у томе што су припремили ос-
нове јужнословенске културе; данас се њена изградња, као 
изградња духовне алтернативе, мора наставити.

О савременој јужнословенској књижевности

У тексту „Савремена јужнословенска књижевност”, Влади-
мир Вујић истиче да је књижевност само оно што је од духа, 
јер, у складу са новозаветном поруком, слово убија, а дух 
чини живим. С тим у вези, јужнословенска књижевност је, 
на плану духа, увек била једна и јединствена, од Триглава до 
Солуна. Садашњица јужнословенске културе плод је њене 
прошлости, па се у исту треба загледати.

Рана јужнословенска књижевност олако је избацивана из 
општег књижевног корпуса, јер је одражавала религиозни по-
глед на свет тадашњих људи, који је био искрен. Ипак, не треба 
заборавити да су се наши писци, попут Теодосија, пробијали 
кроз наносе туђег, попут византијског, и стварали самосвој-
но. Општа слика те епохе, која је претходила грађанској књи-
жевности, види се код разних аутора – од патријарха пећког 
Пајсија, преко оснивача бугарске књижевности, Пајсија Хи-
ландарца, до словеначког реформатора Приможа Трубара, бо-
санских фрањеваца и религиозно-покајничке књижевности 
Дубровчана. Народно стваралаштво Јужних Словена, са своје 
стране, имало је такође своју суштинску сродност, јер је било 
засновано на патријархалном моралу и гусларском певању.
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Две личности заснивају нове путеве у књижевности – 
фрањевачки монах Андрија Качић Миошић, вредни скупљач 
народног блага, и православни калуђер Доситеј Обрадовић, 
који ће побећи из манастира да би, задивљен Европом, у 
свој народ донео идеје западног просветитељства. Од тада 
постоје два тока у јужнословенској литератури – онај који 
је заснован на народном духу и онај који је заснован на духу 
западњачке мисли. Иако ни Качић Миошић ни Обрадовић 
нису били ствараоци у пуном смислу те речи, они су и даље 
симболи одређених културних прегнућа, који имају своје 
настављаче (рецимо, Качићеви настављачи су, по Вујићу, 
Његош, Мажуранић, Прешерн, Христо Ботев, Петко Сла-
вејков, Прерадовић, Људевит Гај).

Каква је разлика између старе, религиозне, и савремене 
књижевности?

Књижевност у ново доба престаје да буде религиозна, а 
постаје израз друштвеног живота. Вујић каже да је нестанак 
патријархалне културе довео до питања настанка другачијег, 
градског света, и размишљања о животу који пролази. Град, 
село, малограђанство, пропадање властелинства, пробле-
ми „византијско-цинцарске”, балканске паланке налазе се у 
жижи занимања писаца какви су Јанко Веселиновић, Кса-
вер Шандор Ђалски, Динко Шимуновић, Иван Цанкар, Бора 
Станковић, Стеван Сремац, Алеко Константинов, Јордан 
Јовков, Јаша Игњатовић. По Вујићу, „све се занимање ок-
реће око тог чудног живљења наших људи – на путу са села у 
грађанство, на пут са земље мајке, природе у вештачки циви-
лизовани живот, на ломљење свих старих оквира, и мутно, 
непреврело још, стварање нових”233.

Савремени тренутак значи присуствовање рађању 
потпуно другачије, техничке цивилизације, која јесте по-
реклом западна, али је, због саме природе технике, универ-
233 В. Вујић, Савремена јужнословенска књижевност, Народна одбрана, 
Год. VII, бр. 5 (1932), стр. 69.
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зална. „Машинска” империја је техником свет повезала тако 
да се свака мисао, изречена на једном крају тог света, из-
ванредно прима на другом. Настаје космополис, а паланка 
постаје велеград. Савремена личност је, под ударом техни-
ке, раздробљена, фрагментарна, и она покушава да на нове, 
вештачке начине успостави јединство. Због тога се у савре-
меној уметности јавља и еклектичност – настојање да се из 
разних извора црпе надахнуће за нову синтезу. Зато се збива 
и повратак архаичном, као органски целовитом – уметни-
ци се крећу од надахнућа културама примитивних племена 
до средњег века. Окован техником, уметник устаје против 
просветитељског рационализма, и тражи нове, самосталне 
путеве својој мисли.

Данашњи човек може све. Доситеј се дивио омнибусу, а 
ми се не дивимо ни авиону, јер знамо да авион уме да сеје 
и смрт. Иако Запад пред којим стоји данашњи човек није 
исти као Доситејев, ипак јужнословенски малограђанин и 
даље има осећање ниже вредности, и плаши се да не „зао-
стане” за Западом.

Патријархална култура, врело народног стваралаштва, 
ишчезава; још је има у јужнословенским оазама, али неће 
дуго. Сада се води борба, како Вујић каже, „између гусала 
и радија”. Зато се у јужнословенској књижевности рађају 
многе узбуђености – почев од чежње за неузнемиреношћу 
фолклорног до нервозних облика западног модернитета. 
По Вујићу, постоје три облика данашњег стварања у Јуж-
них Словена: модернизам, као узнемирено тражење смисла 
у западним срединама; национализам (чувство здравог ос-
лањања на дух народног твораштва); педагогизам (тежња да 
се остане при старим, негдашњим, такође западним, обли-
цима мисли). Педагогизам нема будућности; будућност је у 
синтези модернизма и национализма, сматра Вујић.
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О Мажуранићевом спеву

Приказујући Мажуранићеву Смрт Смаил-аге Ченгића у 
новом издању и са коментарима Младена Лесковца, Вујић 
истиче да је реч о једном типичном „динарском делу”.234 По-
пут Његоша, који је увођењем народног кола и нарочитом 
театрализацијом успео да разбије десетерачку монотоност у 
свом епу, Мажуранић је изменама ритма такође разбио гу-
сларску монотонију.

По Вујићу, ни у једном од ових дела није реч о сукобу Ис-
ток – Запад, него о сукобу у оквиру „исте расе”, Срба осталих 
у православљу и потурица, или пак Турака који су, дугим 
живљењем на нашем тлу, и сами постали динарски људи.

Три су, по Вујићу, основна песничка извора за изуча-
вање динарског духа у нас, који је, на свој начин, прерадио 
и хришћанство: то су Мажуранићев и Његошев спев и дела 
Марка Миљанова. Од католичких „северних страна”, преко 
централног динарског простора, до албанског југа простире 
се наш епски човек са својим световима. Али, то је један од 
елемената нашег културног језгра, не језгро у целини, каже 
Вујић: „Оно што је за европске народе класика – то су за нас 
извесне вредности наше: ова епско-херојска група динар-
ства, мелос нашег Југа и његово православље, једна група и 
линија писаца израслих преко наше народне поезије: Јаша 
– Сремац – Б. Станковић, сјајна предања фрески средњеве-
ковних, народна поезија нединарског порекла (Краљевић 
Марко) и традиција Светог Саве.”235 По Вујићу, таква наша 
класика треба да буде основа домаћег образовања, а не ла-
тински језик, који је темељ учења на Западу.

Такође, Вујић уочава да динарски певачи воле да певају о 
Марку Краљевићу, али га не поимају, док се куну у Милоша 
234 В. Вујић, О једном прилогу нашој класичној књижевности, Смрт Смаил-
аге Ченгића у новој опреми Г. М. Лесковца, Правда, 16. март 1935, стр. 8.
235 Исто.
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Обилића, кога разумеју. Мажуранићев спев, на основу кога 
су ђаци по школама мучени тако што се од њих тражило да у 
њему открију све стилске фигуре, могао би се изучавати као 
врстан пример споја ликовне и песничке уметности. У њему, 
по Вујићу, има нечег рембрантовског. 

Младен Лесковац је, мисли Вујић, написао добар предго-
вор, и дао значајне коментаре, јер је Мажуранићев језик из 
епохе која савременицима није довољно појмљива. Једина 
грешка приређивача је што се позивао на слаба поређења Гор-
ског вијенца и Смрти Смаил-аге која је дао Павле Поповић. 

О Аугусту Шенои

Када се, у издању Српске књижевне задруге, појавила дужа 
новела Аугуста Шеное, Чувај се сењске руке, са обимним 
предговором Антуна Барца, Владимир Вујић је истакао да је 
реч о значајном подухвату.

У свом приказу Шеноиног рада, Вујић указује на то да је 
младост хрватског писца протекла у доба заноса словенским 
духом илирског покрета, али да је онда наступило тешко 
доба, када је хрватско племство пропало и почело да се за-
дужује, сељачка задруга да се распада, а националну елиту 
је чинило отуђено грађанство коме је била ближа немачка 
него народна култура. То грађанство се одавало пороцима, од 
мајмунског подражавања свега што је туђе до превртљивости 
и подмитљивости. Млади су створили покрет „просветом 
слободи”; оно што у науци чине Фрањо Рачки и Ватрослав Ја-
гић, у књижевности на себе узимају Аугуст Шеноа и Фрањо 
Марковић.

Песник, фељтониста, хроничар загребачке прошлости, 
романописац, уредник часописа и драматичар, Шеноа не 
само да подиже националну свест, него и уобличава језик 
свог народа. Он је уверен у социјалну улогу књижевности, и 
жали што писци не користе богате ризнице српске и хрват-
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ске прошлости. По Вујићу, умео је да одабере праве мотиве за 
свој рад, међу којима су били пребрзи развој народа за крат-
ко време, распад задруга, страначка борба, уплив туђиншти-
не, пропадање угледних породица и лоше васпитање деце.

Вујић о њему каже: „Као фељтонист, шибао је глупост, 
уображеност, поквареност, трку за спољашњим сјајем, не-
бригу за све више културне вредности, нарочито домаће. 
Као песник, био је претеча новог јамба, ослободитељ од десе-
терца, динамичан претходник Крањчевића, Назора, творац 
изврсних националних песама. Као књижевни критичар ис-
питивао је књижевна дела с обзиром на то колико су искрена, 
колико су уметнички вредна и колико су духом наша. Као 
позоришни критичар, писац драма, организатор књижевних 
покрета и листова имао је пун успех и за живота. Као писац 
приповедне прозе основао је роман социални и историски. 
Он је једним махом и ударом створио читаву књижевност те 
врсте.”236

Од њега је било већих артиста, али није било омиљенијег 
писца у народу, који је Хрвате штитио од мађаризације под 
Куеном Хедерваријем. Уз то, он је саставио и антологију хр-
ватског и српског песништва.

Вујић завршава свој приказ Шеноином песмом „Буди 
свој!” сматрајући да га она најбоље одражава.

О Бартуловићевом роману На прелому

Приказујући Бартуловићев роман На прелому, Вујић се прво 
осврће на предговор историчара Владимира Ћоровића, који 
је указао на аутобиографичност романа, чији је главни јунак, 
Иво Тадић, у ствари сам Бартуловић. Ћоровић је нагласио 
да је у питању роман о једном поколењу, писан, пре свега, из 
унутарње перспективе. Иако је реч о занимљивој теми – о 
генерацији предратне, југословенски опредељене, омладине 
236 В. Вујић, Аугуст Шеноа, Народна одбрана, Год. VII, бр. 10 (1932), стр. 158.
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– ипак се, сматра Вујић, морамо ослободити спољних утиса-
ка да бисмо дело могли оценити у складу с његовим уметни-
чким каквотама. Вујић додаје да њему то неће бити лако, јер 
је генерацијски и сам везан за ову тематику.

Иво Тадић, ма колико Бартуловић у њега унео себе, ипак 
је књижевни лик, и као таквом му треба приступити, каже 
Вујић. Романи са тезом су увек опасни, јер читалац у њима 
тражи доказе тезе, а од тога уметнички поступак трпи. Вујић 
главно противречје романа На прелому види баш у томе: „По-
ставивши тезу: ово је слика и описивање национално актив-
не предратне омладине – прво писац, затим г. Ћоровић, затим 
г. Богнер – дошли су, најзад, дотле да у Иву Тадићу нађу про-
тивуречности: између њега као националног радника и бор-
ца, онаквог каквог га је направила теза, и њега као личности, 
сањалачке, колебљиве, неодлучне, какав Тадић јесте.”237 Када 
се та противуречност уочи, онда критичару, попут Вујића, 
остаје да брани Тадића онаквог какав јесте од идеологизације 
тог истог Тадића путем тезе о револуционарној омладини 
чији би овај књижевни лик требало да је представник.

Бартуловићев Тадић личи на главног јунака Шапчанино-
вог романа Сањало, који је, због свог романтичног става, био 
девер на свадби вољене, као што је и Иво благословио свог 
друга Мату да се ожени оном коју је он, Тадић, волео. Бартуло-
вићев јунак, иако одушевљен карбонарским идејама, у ствари 
није ништа друго до човек пун комплекса и страха, неодлучан 
и немоћан да се суочи са стварношћу. Тадић, такав какав јесте, 
по Вујићу уметнички је уверљиво саздан лик, и због тога нема 
никакве потребе да се врши идеолошка вивисекција истог.

Бартуловић, сматра Вујић, ипак не успева да се ослободи 
лоше психологизације, за шта је пример дуга и неуспела Иво-
ва исповест Вери, која је сладуњаво-мелодраматична. Људи, 
средина, градови и предели дати су добро; недостаје слика 
237 В. Вујић, На прелому, роман написао Нико Бартуловић, Народна одбра-
на, Год. V, бр. 36 (6. септембар 1930), стр. 571.
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Тадића у рату, у затвору, у Сибиру, оно што живот чини жи-
вотом. Трагедија једног поколења, које је било идеалистич-
ко, али је доживело да му се „сломе копља”, ипак је, сматра 
Вујић, приказана на уметнички успео начин.

О бугарској књижевности

Представљајући Јордана Јовкова и његову прозу Вечери у Ан-
тимовском хану, Владимир Вујић указује да је његова проза, 
слична прози Боре Станковића, слатка и болна; истовреме-
но, она има унутрашњи ритам који је аутентични стил, ма 
колико био „неписмен” у очима формалиста.

Јужнословенске књижевности су, суштински, лирске. 
Таква је била поезија Гундулићева, али и Његошева; данас 
су таква дела Милоша Црњанског и Момчила Настасијевића. 
Антимовски хан, на путу из Добруџе, реалан је; али, приче 
које су се ројиле око њега постоје на граници сна и јаве, тамо 
где се рађа истинска поезија.

Вујић каже: „Као да се на овим новелама испунила реч јед-
ног Естонца, Тугласа, названог ’прозни лиричар’, реч која је 
сугестивна и мудра: ’Идеална новела треба да личи на поему’. 
Тако се на чисто поетском терену, ономе где се меша ствар-
ност и фантастичност, лирско и епско, ’поезија’ и ’проза’ у 
оним старинским значењима тих речи, свесно и подсвесно, 
ритмика и неред, развија и казивање Јовкова […] Оваквом 
начину поетског казивања одговара и особени изражај, ’стил’, 
пун музике и ритмике чистог балканског живљења. Мукли и 
јаки ритам неких основних бубњева одзвања, као неких чуд-
них, прастарих, фантастичних, дивљачких бубњева из прашу-
ме. А ипак тако драг нашем поимању и осећању, тако присан и 
близак нашем срцу и нашем ритму унутрашњем.”238

238 В. Вујић, Јордан Јовков: Вечери у Антимовском хану, Народна одбрана, 
Год. VI, бр. 20 (1931), стр. 324.
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Вујић истиче да књиге, попут Јовковљеве, доказују да је 
неопходно преводити значајна дела бугарске књижевно-
сти, која је суштински наша. Неопходно је јужнословенско 
зближавање, а оно, пре свега и изнад свега, мора ићи преко 
културе, чији је књижевност један од најважнијих израза. 
По Вујићу, „један је основан дух који провејава од Цанкара 
испод Алпа, преко Шимуновића са Приморских страна, пре-
ко Боре Станковића са Мораве, до Јовкова, тамо на крајњем 
истоку лепих јужно-словенских земаља. […] Један је дух и је-
динствена душевност, јер је дух један, а материја је бесконач-
но дељива и раздробљива”.239

У тексту „О бугарској и нашој књижевности”, објављеном 
октобра 1934. године у Правди, Вујић поздравља тежњу за 
зближавањем Бугарске и Југославије, подсећајући да је кул-
турна основа Срба и Бугара у средњем веку била иста, и да се 
Свети Сава око њих старао готово као и око свог народа, као 
што је Константин Философ дошао из Бугарске у Манастир 
Ресаву, код деспота Стефана, да оснује преписивачку школу. 
Заједничка нам је била и исихастичка духовност, каже Вујић. 
Све до Доситеја Обрадовића, постојале су темељне основе 
заједништва; а онда је свако почео да прима западне утицаје, 
и да их по своме, наравно неоригинално, псеудоморфички, 
прерађује и дотерује.

Две велике теме, православље и европеизација, по Вујићу, 
данас уступају место трећој – а то је нови стваралачки полет, 
заснован на стварању самосвојног културног израза. Треба 
рађати с кореном у родном тлу, а не препуштати се копирању 
Запада и помодној „социјалној” тематици изложеној вестер-
низовано. На том терену се не може градити братство: „На 
псеудосоциалној основи нема здруживања.”240

239 Исто.
240 В. Вујић, О бугарској и нашој књижевности, Правда, 6. октобар 1934, 
стр. 9.
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О поезији Мирослава Крлеже

Када је, у издању Геце Кона, у Београду 1931. године, изаш-
ла Књига пјесама Мирослава Крлеже, Владимир Вујић ју је 
одмах приказао у Народној одбрани. Он уочава да, после 
читања те збирке, пред читаоцем остају једна визија и једна 
мисао. Риме не остају у сећању, али снажне боје његовог ви-
зионарства, као и осећање за бедне људе и њихов положај у 
свету, не заборављају се. Мисао Крлежина је атеистичка, она 
не долази до Христа, који је, како песник вели, „дрвени ку-
мир”. Гладан правде, жедан љубави, песник је без Бога.

У свету Крлежиних песама, у коме, по песниковим речи-
ма, „пролазе људи с мржњом и сјекиром у руци и уљаницом 
ситном у мјехуру душе”, нема наде. А, по Вујићу, нада је у 
томе да треба „уљаницу разгорети до јасна, светла, пламе-
на, до моћне сунчане зраке љубави Божије”.241 По Вујићу, 
„у том сугестивном, снажном, поетском комплексу визија 
натопљених бојама које се памте, казаних и једро и силно, 
и, већином, чистим поетским изражајем, у том комплексу 
визија праћених тако оправданим побунама на гадости, 
које постоје, на беде, које тиште, на јад, који боли – у све-
му том превасходно јаком поетском казивању недостаје – 
излазак”.242

У положају усамљеног светионичара, Крлежа нема исхо-
да из свог утварног безизлаза. Његове визије су паклене, и 
његова чежња да се врати у стање бесловесности, у првот-
ну, несвесну природу, није нимало случајна. Јер, по Вујићу, 
„муке тог поете теже враћању у пра-исконско, глухо, немо, 
а не налазе изласка, кроз патње и очишћења, у ведријег, пу-
нијег, верујућег човека међу људима – браћом”243.

241 В. Вујић, Мирослав Крлежа: Књига пјесама, Народна одбрана, Год. VI, 
бр. 19 (10. мај 1931), стр. 305.
242 Исто.
243 Исто.
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Крлежа је, по Вујићу, титански бунтовник, чија је сама 
срж – побуна, али и бекство из наказне цивилизације урба-
нитета. Његова песма казује га целог; Вујић као амблематич-
не наводи следеће стихове: „И тако с ријечима нијемим, пред 
туђим вратима стајати, / Слушати прљаве гласове из полу-
тмине воњаве,/ Звонити стихове звоњаве, и пјевати, и траја-
ти… / А то је тајна светог бунила: бити сам и ходати по крову 
/ И својом виком будити сиве и поспане људе. / То је тако и 
тако треба да буде.”244

По Вујићу, Крлежина поезија је вредна и достојно сведо-
чанство наше књижевности. Она је „снага, побуна, бежање и 
окретање у месту”.245 Због тога се Вујић нада да ће ова „добра 
душа” једном изаћи из таме у којој се обрела.246

244 Исто.
245 Исто.
246 Несигурно сећање Мирослава Крлеже у себи је чувало и лик Владимира 
Вујића. У разговорима са Енесом Ченгићем, он каже: „Кад говорим о цркви, 
пада ми на памет случај из године 1926. Сједио сам у једном београдском 
академском друштву, академском републиканском друштву, као гост 
мога тадашњег пријатеља Драгише Васића. Чланови академије, заслужни 
грађани, носиоци Карађорђевих звезда и Белога орла с мачевима, воде 
мудре академске разговоре. Уто долази њихов колега, такођер академик, 
теолог, специјалист за православну цркву и православље као такво, који се 
звао Владимир Вујић. Кад су ме представили да сам књижевник из Загре-
ба, он поче свој монолог: ’Јучер сам се вратио из Загреба гдје сам сређивао 
неке ствари између католичке и православне цркве, па гледам, бре, колеге 
и пријатељи, ту цркву, ту организацију, те канонике, па немам речи да ка-
жем како то све лепо изгледа. Каноници не станују по граду и приватним 
становима него су на каптолском двору, па имају своје апартмане, па имају 
своје библиотеке, па имају своју мушку послугу, једу сребрним есцајзима, 
говоре стране језике, а онда, мислим, каква смо ми беда према њима. Сла-
вимо Крсну славу, једемо прасетину са столова где су лежали мртваци и 
сви смрдимо по луку.’ Ја то слушам па кажем: ’Немојте се заносити, драги 
господине. И код нас то иза кулиса све другачије изгледа него што сте то 
Ви видјели и доживјели!’” (Е. Ченгић, С Крлежом из дана у дан (1980–1981). 
У сјени смрти, Загреб, 1986, стр. 356) Ако апстрахујемо слику Владимира 
Вујића гадљивог на свој примитивни народ и православно свештенство, 
треба погледати чињенице које су у Крлежином памћењу престале то да 
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Пред сумрак прве Југославије

У тексту „Српска, југословенска, јужнословенска књижев-
ност”, објављеном 1939. године, Вујић истиче да су српска, 
хрватска, словеначка и бугарска књижевност самосталне 
целине са својим историјама, али да ипак припадају зајед-
ничком културном кругу. Мора се, коначно, признати да је 
српска књижевност посебна, и да као таква треба да буде 
изучавана, без обзира на сродности са суседним литерату-
рама. Постоје извесне заједничке фазе у њиховом развоју, 
као и додири између српске и хрватске и српске и бугарске 
књижевности, који се никако не смеју и не могу превиђати, 
као и утицаји Запада и Византије и борба за аутентичност, а 
будућа компаративна истраживања само ће још више учвр-
стити чињеницу да су сродности велике.

У доба када се и Краљевина Југославија нашла на путу 
признавања посебних народа (било је то време припреме за 
настајање Бановине Хрватске), истраживачи су, тврди Вујић, 
дужни да уоче границе и разлике, али да непристрасно пока-
жу и сродности наших књижевности, које могу, ако су оства-
рене као високи уметнички домети, бити понос и дика свих 
Јужних Словена. По Вујићу, „наше је да повежемо тачке исте 
духовне температуре на овом нашем Словенском Југу и да 
тим културним изотермама – да их тако назовем – спојимо 
духове”.247

буду: Вујић није би ни академик, ни теолог, а 1926. није имао никаквих 
веза са православљем, које ће, као поглед на свет, усвојити тек крајем два-
десетих и почетком тридесетих година прошлог века. Да и не говоримо 
о томе да никакве православно-римокатоличке мисије у животу и раду 
Владимира Вујића нису познате.
247 В. Вујић, Српска, југословенска, јужнословенска књижевност, Време, 20. 
децембар 1939, стр. 12.
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ПРЕДРАТНИ ПОСЛЕ РАТА

О рецепцији Боре Станковића

Године 1930, у 32. броју Народне одбране, Владимир Вујић је 
објавио текст „Борисав Станковић у талијанској књижевној 
критици и нашој званичној историји књижевности: и пово-
дом тога”. Објављен је поводом чињенице да је Умберто Ур-
бани, за издавачку кућу „Treves-Zanichelli”, превео Нечисту 
крв Боре Станковића, чије је прво издање брзо распродато, 
да би се одмах појавило друго. Италијани су, а о томе је писао 
и СКГ, били одушевљени, говорећи да је реч о чудесном делу, 
каквих је мало и у великим књижевностима.

Вујић сматра да је штета што велика дела наших писаца већ 
одавно нису преведена на Западу, где би била исто тако по-
здрављена као и роман Боре Станковића, па би њихова рецеп-
ција тамо довела до коренитог преокрета нашег сопственог 
односа према свему вредном што имамо, који нам је суштин-
ски потребан. Јер, по Вујићу, наша дела се и даље оцењују по 
начелима француског рационализма, а не по својој истинској 
вредности. Наши критичари су, каже он, „вечно пипали по 
површини, тражили неке геометријске спољашње особине, 
мерили и ценили кору а остали слепи за срж”.248 У званичним 
248 В. Вујић, Борисав Станковић у талијанској књижевној критици и нашој 
званичној историји књижевности: и поводом тога, Народна одбрана, Год. V, 
бр. 32 (9. август 1930), стр. 506.
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историјама књижевности налазе се овештале формуле, чији 
творци, по Вујићу, стил доживљавају као „скуп прописа по 
којима се ређају слова у речи, речи у реченице, а ове ’из-
ражавају мисао’, реченице у параграфе, а ови у књиге, скуп 
прописа који се имају научити да би се добро писало”.249 По 
њима, каже Вујић, стил је пуки збир спољашњих особина те-
кста, а дела „несрећних” домаћих писаца им служе само као 
збирка школских или матурских радова, које они прегледају 
и оцењују.

Тако је прошао онај коме се Италијани сада диве, вели 
Вујић. По Скерлићу, његова писменост је „недовољна”, а син-
такса „несигурна”. Скерлић му је признавао лирску особе-
ност, али га је корио због регионализма и недостатака у ком-
позицији. Он није разумео Станковићеву стилску самосвој-
ност, која се тек сада открива у својој пуноти. Павле Поповић 
је пак пошао од тезе да се „сматра” да је Станковић први међу 
млађим приповедачима (у шта он, свакако, није сигуран, јер 
не би користио безлично „сматра се”), и дошао до закључка 
да има развијен дар за посматрање и поетску снагу, при чему 
„врло пренебрегава форму, стил, језик, композицију, хармо-
нију, у времену кад се на то веома пази”.250 И Скерлић и По-
повић тако показују да под стилом подразумевају оно што 
са стилом нема везе (пуку форму, засновану на застарелим 
правилима књижевне теорије), а под поезијом оно што стил 
заиста јесте – садржину, неукалупљени отисак оригинално-
сти, самосвојног, аутентичног песниковог јаства пројавље-
ног у делу. Иако му дају извесне комплименте, и Скерлић и 
Поповић замерају Станковићу што није умео да се, у складу 
с њиховим схватањем „хармоније”, „савлада”. За њих самоса-
влађивање значи самоодрицање зарад прихватања нечег што 
је туђе, али – прописано. Зато је крајње време да се крене у 
ослобађање од наслеђа Љубомира Недића, Јована Скерлића 
249 Исто.
250 Исто, стр. 507.
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и браће Поповић јер, по Вујићу, „делује, заиста, очајно, кад 
чујете младе људе где вам, поузданошћу ’наученога’, говоре 
о аљкавости и неписмености једнога Лазе Костића, Јаше Иг-
њатовића, Боре Станковића чија дела, међутим, истављена у 
најбољем избору пред европски књижевни свет, могу само 
да изазову оправдано дивљење и савршено правилно пласи-
рање на велике уметничке вредности у књижевности”.251

То би био посао Друштва књижевника – кога нема; и по-
сао ПЕН-клуба, који одбија тиме да се бави, закључује Вујић. 
Још увек међу критичарима владају потомци оних прекоса-
вских учитеља који су Србију погледали очима Запада, и у 
њој видели заосталост и просташтво. Они су се, по Вујићу, 
понашали као од Бога постављени одборници по општина-
ма, који, уместо да се баве општинским пословима, крећу да 
преуређују књижевну уметност. Бавећи се исцрпним сту-
дијама о безначајним европским појавама, какве су Хередија 
и Анри Бек, они су превидели не само Бору Станковића, него 
и друге и многе, и сводећи, по Вујићу, свој рад на „књижевно 
беспосличарење”.

О Марку Цару

У белешци „Писаћи сто из прошлог века”, Владимир Вујић 
се бави књигом Марка Цара Огледи и предавања (први том), 
указујући на старинску „трогателност” његовог стила. Шта 
то значи? То значи да је Марко Цар пуки туриста, који кружи 
око књига и живота, не улазећи у њихову срж, јер их не схва-
та. Иако је много пута хватан у преписивању туђих идеја и 
текстова, он је наставио да објављује своје „импресије”, уме-
сто да се посвети озбиљним размишљањима о Богу и чове-
ку. На крају, спопала га је извесна жестина, па је чак решио 
да постане и књижевни идеолог старинских схватања, ста-
вивши се на чело самопроглашених „најмлађих”. Зато нас са 
251 Исто.
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његових страница запахњују „прашњиви мириси прошлога 
века”252.

По Вујићу, просто је дирљиво колико је он изгубио сми-
сао за прошлост и садашњост, па му је моралиста Гијо „мо-
дерни научник”, а Сен Бев велики критичар, док се, како 
тврди Цар, књижевна критика колеба између научности 
и артизма. Све то, по Вујићу, личи на отварање бакине 
шкриње, при чему је бака спремна да унуцима покаже бла-
го успомена. Расправља се, код Цара, о класицизму, укуси-
ма, салонима, о вештини конверзације, итд. Вујић каже: „Ту 
смо у пуној атмосфери средине деветнаестога века (ми се 
ближимо половини двадесетога).”253 Вреди се подсетити на 
шалу о прози Марка Цара, мирољубивој и незлобивој – она, 
каже Вујић, заслужује Нобелову награду за мир.

О Дучићевој књизи Благо цара Радована

Под насловом „Јована Дучића књига о судбини”, Владимир 
Вујић је у Народној одбрани објавио приказ Дучићеве књиге 
Благо цара Радована. Он истиче да, као и поезија, Дучићева 
проза даје известан поглед на свет и живот, који треба пажљи-
во разматрати, с обзиром да је Дучић наш „кнез песника”. Од 
њега се, дакле, очекивало да, као наш песник над песницима, 
да мисао родног тла у свем њеном обиму и дубини.

Наравно, они који познају артифицијелну Дучићеву пое-
зију, неће бити превише разочарани његовом, истом таквом, 
прозом. Јер, ко је озбиљније схватио поезију, зна да је Ду-
чићево дело, по Вујићу, пре свега оно које указује на „вешти-
ну слика, стиха, на употребу речи као речи, на мајсторство 
у подражавању узора француских и узора класике”254. Дучић 
252 В. Вујић, Писаћи сто из прошлог века, Народна одбрана, Год. VI, бр. 14 
(1931), стр. 231.
253 Исто.
254 В. Вујић, Јована Дучића књига о судбини, Народна одбрана, Год. VII, бр. 
9 (1932), стр. 139.
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је, пре свега, велики ретор, чији се однос према најдубљим 
темама, попут Бога, природе, ближњег, није могао назрети. 
Он је „кнез” само онима који мисле да је поезија „удешавање 
и преудешавање”. Вујић каже: „Језик, богати, гипки, сјајни – 
наш је; дух који носи све те песме није наш, туђ је.”255 Зато 
Дучић никад није задовољавао оне који су испод његове бли-
ставе спољашњости сагледавали унутарњу празнину.

Тако је и са Дучићевом прозом – он је сишао са плани-
не, где се човек суочава са метафизичким питањима на на-
чин његошевски, и допустио да му се дух „колонизује”, чиме 
постаје горштак спреман на подражавање. Вујић вели: „Ре-
читост, која је била уз гусле израз духа и непатворене осећај-
ности, постаје оруђе убеђивања.”256 Његошевска висока и 
светла мисао претворила се у Дучићеве псеудоантичке, за-
падњачке песме.

О самој књизи Благо цара Радована Вујић каже: „Има сјаја 
и овде. Има неке неуздржане лакоће у причању. Али смо да-
леко од оног стегнутог облика рецимо Миљанова иза кога се 
осети чојство и једно крепко, широко осећање живота. Иза 
ових речи стоји низ књига о античком добу, скупоцено по-
везан, брижљиво поређан. Не живот, него књиге о Грцима и 
Латинима. У целој овој књизи од 400 страна коју је написао 
кнез наше поезије, о људима и њиховој судбини, једва се могу 
наћи, толико ретко колико и да их нема, наши људи, наша ве-
ровања и мишљења, наша народна поезија. Све је препуно и 
све врви и кипти именима древне Јеладе и Рима. А говори се 
о херојима, о пријатељству, о пророцима, о срећи. Зар нигде 
о тим основним ликовима и о тим основним односима људ-
ским, зар нигде ничега нема у нашој народној, у нашој умет-
ничкој поезији?”257

255 Исто.
256 Исто.
257 Исто.



190

Када се књига затвори, остају само расплинути утисци; 
све је лепо речено, све је „пристојно” казано, али све личи 
на буку „неке међународне конверсације, заостале иза нас 
у диму цигарета, мирисима, кок-телу”.258 После буђења на-
кон коктела, од Дучићеве књиге, тврди Вујић, духу не остаје 
ништа. Оно што Дучићу недостаје је храброст да иде до краја 
својих мисли, због чега у књизи Благо цара Радована влада 
извештачени „мир Олимпа”, лажна класика. Дучићева мисао 
је, по Вујићу, мирна зато што је одблесак прочитаних књига 
а не живота који је проживљен. Она је требало да се појави 
пре три деценије, а сада је застарела.

Божидар Кнежевић или Дучић?

У истом броју Народне одбране у коме је приказао Дучићеву 
књигу Благо цара Радована као својеврсно дело нашег јези-
ка, а туђих мисли, Владимир Вујић се подухватио да прика-
же ново, четврто издање Мисли Божидара Кнежевића, које 
је објавила Српска књижевна задруга. Похваљујући овај 
подухват, проширен неким новим мислима, и указујући на 
то да у оставштини философа има још необјављеног, Вујић 
жали што код нас још увек није учвршћен његов култ. У дру-
гим земљама тог култа би одавно било; али, ми смо, очито, 
још увек удаљени од оног степена културног развоја где би 
тако нешто било могуће.

На велику несрећу, име Божидара Кнежевића није се 
нашло у великој Народној Енциклопедији у којој има толико 
безначајних имена. Како су се наши лумени односили пре-
ма великом философу, видело се још код Скерлића, који је 
тврдио да је он написао три философска дела – Принципи 
историје, Ред у историји, Пропорција у историји. Исту такву 
грешку, у наше дане, понавља професор Универзитета Вла-
димир Ћоровић, човек који предаје националну историју, 
258 Исто.
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иако је чак и неком ко је површно упознат са Кнежевиће-
вим опусом, познато да је он, под наслов Принципи историје, 
ставио два дела своје расправе, који се зову „Ред у историји” 
и „Пропорција у историји”. Однос према Кнежевићу, тврси 
Вујић, сличан је односу према Бори Станковићу, за кога та-
кође није било места у Народној Енциклопедији, ни у лектири 
из југословенских књижевности, у коју су ушли многи што 
им тамо није место. Није случајно Стеван Сремац указао на 
чињеницу да је Кнежевић био велика риба која је пливала у 
малој и плиткој води; иако је водио тежак и мучан живот, 
носећи свој крст достојанствено, он ни данас нема право ме-
сто у нашој култури, мада га је сасвим заслужио. Човек, који 
је у потпуности изражавао оно што дубински јесмо, и који 
је знао да је највиша правда уређење свега по правди Божјој, 
јер је, осим истине, све друго пепео, и даље тавори на марги-
нама културе, где му никад није било место.

На крају свог приказа, Вујић пореди мисли Кнежевићеве и 
Дучићеве, и каже: „Ако се покушају мисли Кнежевића о прија-
тељству, о људима, о судбини, о човеку и срећи и несрећи 
његовој са мислима Дучићеве књиге о судбини и то о истим 
предметима – упоређење бежи испред нас. Не може се уопште 
спровести. Нема га. Ова је књига тешка, она је злато, племе-
нито, чисто, скривено мало од људи и њихове хуке и буке; она 
књига је ђинђува, шара и лажни блесак, све ’за опсенити’… Па 
ипак је писац друге за живота ’кнез’ у песништву, док писац 
прве ни за живота, ни, што је још горе, после смрти није при-
знат не кнезом, него чак ни равним горима од себе.”259

О Сабраним делима Вељка Петровића

Када су се појавила Сабрана дела Вељка Петровића, Вујић 
је у Народној одбрани донео приказ. Указао је на чињеницу 
259 В. Вујић, Мисли Божидара Кнежевића, Народна одбрана, Год. VII, бр. 9 
(1932), стр. 141. 



192

да је Петровић у своје бављење поезијом кренуо као песник, 
а да је затим почео да се бави прозним стваралаштвом. Као 
што у песништву, иако је имао снаге за то, није дошао до по-
еме, тако ни у прози није успео да створи роман: „Поставља 
се питање о томе шта је прешав из ’поезије’ у ’прозу’ – како 
се то обично каже – понео и пренео поетског; и још, да ли 
у свом обичном причању указује и могућности за стварање 
романа.”260

Вујић уочава да је стваралачка судбина Вељка Петровића 
унеколико слична судбини наше народне епике, која је да-
вала одличне десетерачке песме, али никад еп. До дана да-
нашњег, наши књижевници су остали „кратког даха”, па су 
бољи у приповеци него у роману. Најчуднија и највећа појава 
свакако је био Његош, који је створио жанровски неодреди-
во ремек-дело, Горски вијенац. После тога, нисмо се уздизали 
у синтезе попут Његошеве.

Сам Вељко Петровић је изванредно обдарен – има живу 
радозналост и чула која посматрају; уме да буде непосредан, 
неартифицијелан, и да песнички учествује у свету. Ипак, као 
да целовитост његовог приповедања бива разбијена ударцем 
извесне „исполинске песнице”, вели Вујић, и, признајући да 
наредне редове свог приказа пише свесно „импресионистич-
ки”, каже: „Распрштана, целина се расула у комаде; и тек по 
њима, по некима од њих, можемо слутити, тражити, откри-
вати одсјаје оног нечег великог, широког, моћног и замајано-
га што треба да је рађало и стварало широке, мушке, моћно 
разливене епопеје наше књижевности. Духовни неки удес, 
судба нека психолошка, довела је до тога приповедачког 
расула.”261

По Вујићу, код Вељка Петровића истински полет нашег 
тла ломи се о извесни интелектуализам у приповедању. Тај 
260 В. Вујић, Сабрана дела Вељка Петровића, књига прва и друга, Народна 
одбрана, Год. V, бр. 52 (27. децембар 1930), стр. 823.
261 Исто, стр. 824.
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туђински интелектуализам свакако је литература, а не права 
уметност. Оно што квари целовитост визије код Петровића 
је често јаче од онога песничког: „Има приповедака које се 
непосредно осећају као одломци једне дуге, моћне, истини-
те исповести духа и душе, једног нествореног и нерођеног 
романа, као фрагменти једне високо осећане епске целине, 
наслућене тек, вољене, али неисказане и отуд незнане. Има 
једно широко осећање земље, жита, људи везаних за родне 
равни, за земљу на којој се рађају и у коју одлазе, за равни 
над којима се шири небо, родно и добро знано и оно. Све 
оно што у најбољим песмама Вељка Петровића, о човеку и 
о земљи, открива песника своје земље и својих људи, поне-
сено је из поезије његове да се улије у прозу и да ту остане, 
разбијено и раздељено, као слутња нечег што писац може, и 
треба, и мора да створи.”262

Петровићева преширока радозналост често га води раз-
ливању и ширењу, науштрб мере и границе. Уместо да се 
држи тема и мотива добро познатих и присних, он такође 
понекад склизне у извештаченост „општечовечанског”, дво-
димензионалног хуманизма.

262 Исто.
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ПОСЛЕРАТНИ

О роману Сеобе Милоша Црњанског

Када се појавио роман Сеобе Милоша Црњанског, Вујић је 
објавио приказ у Летопису Матице српске. У њему је иста-
као да ту уопште није реч о „класичном” историјском рома-
ну, за који је био проглашен од стране појединих критичара. 
Александар Миљковић запажа: „Његова савременост огледа 
се у томе што не поседује ниједну од карактеристика које би 
требало да има прави историјски роман, а за који су га други 
проглашавали. По Вујићу је Црњански далеко од брижљи-
вог неговања ’научног детаља’, историографске, археолошке 
и/или етнографске документарности, као што их налазимо 
у романима Валтера Скота, духовног зачетника овог књи-
жевног рода. У првој књизи Сеоба Црњански не даје сли-
ку ’једне историјске епохе помоћу једног изнађеног ’сижеа’, 
’књижевно обрађеног’. Сеобе, које, као Горски вијенац истра-
гу потурица – обухватају ратовања несрећног српског наро-
да, коме је било ’слатко православље’, за туђ рачун, обрађене 
су у облику и изразу савремених схватања […]; оне су ’епско 
причање’, како констатује наш критичар. Сеобе дају ’изве-
стан лирски великопоетски штимунг’ и због тога је ’узалуд-
но и бесмислено’ тражити од романа да одговара захтевима 
које књижевна теорија поставља историјском роману. Прва 
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књига Сеоба Црњанског је изнад свега ’једна интегрална’, по-
етска ’визија’.”263

Две основне примедбе на рачун Сеоба – да у њима нема до-
вољно „психологије” и да им недостаје „композиција” и „стил” 
су, по Вујићу, неспоразуми. Јер, под недостатком психологије 
извесни критичари сматрају недостатак некаквог „научног 
коментара” на понашање ликова, књишко и уџбеничко тума-
чење мотивације ликова, које нема никакве везе са органич-
ношћу књижевног дела; а недостатак „композиције” се може 
уочити једино оком застарелог рационалисте и позитивисте.

Постоје само два начина на који речи делују – или као 
појмови, који служе практичним сврхама, или као средства 
магичке сугестије. Психологија је наука ако појмовима гради 
систем; књижевна употреба речи јесте коришћење оних речи 
које дочаравају доживљај, везујући га са мноштвом духовних 
асоцијација. Речи су, сматра Вујић, „или практична средства, 
т.ј. појмови, или су средства магичка, или откровења […] или 
регистратори или симболи”.264 Зато делу није потребна ни-
каква „научна” психологизација, која би била страно тело у 
ткиву песничке прозе. Уметник не сме бити ни „педагог”, ни 
„техничар” ако хоће да буде истински стваралац.

Вујић каже да су Сеобе „дело које собом носи своје обележје 
духовно и свој сопствени начин одуховљавања животних вред-
ности при успињању на план поетског казивања: чулне чиње-
нице, пејзажи, боја сва и колорит сав казивања, кроз пејзаже 
земље и кроз основна душевна осећања личности, све је прет-
ворено у чисту поетску сферу у којој неповратно и неумитно 
осећамо присуство сугестивне снаге поетског сна”.265 По Вујићу, 
Црњански је „лирик и романтик” у племенитом, што значи „не-
научном”, смислу речи, и његов став је „нелинијски”.
263 А. А. Миљковић, Истраживачи, Мислиоци, Књижевници, Београд, 
Ваљево, 2006, стр. 142–143.
264 В. Вујић, Сеобе, роман од Милоша Црњанског, Летопис Матице српске, 
Год. 103, књ. 321, св. 1 (јул 1929), стр. 111.
265 Исто, стр. 113.
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Вујић се осврће на приказ Марка Ристића, сасвим се сла-
жући с његовом тезом да се вредност неког дела састоји у не-
исцрпивости асоцијација које то дело изазива. Главна одлика 
Сеоба је да, како сматра Вујић, сједињује оно што је расно 
наше са савременим облицима узнемирености западноев-
ропског духа.

О Глувним чинима Александра Илића

Појаву романа Глувне чини Александра Илића Вујић је оду-
шевљено поздравио, нагласивши да смо најзад добили дело 
које је истински проживљено, и које нас увлачи у свој ма-
гијски вртлог без остатка. Ова књига човека подиже са дна 
конвенционалне стварности и уздиже га у царство поезије. 
Вујић кличе: „Измешане луде визије са кратким, језгрови-
тим, тачно погођеним, ’реалистичким’ цртама и резама, пеј-
зажи који једним махом открију стварност предмета али сву 
утопљену у поуздане и јаке боје сна измешани са кратким 
блесцима, откровењима једне бескрајно благе и добре душе, 
цео један сплет живота бачен на узнемирен али пластичан 
начин који открива и размршује све кроз једно на поглед 
неразмирсиво ткиво, који казује живот без тумачења, кроз 
његове тако јасно говореће и видљиве знаке, кроз обојену и 
једру чулност и кроз снове и визије чија се проживљеност 
мирише и поуздано осећа, нешто као сан који је ’као на јави’ 
и нешто као јава које се згуснута, умањена и појачана од-
макла у области снова.”266

Илићев роман разбија све жанровске конвенције ра-
ционалистичке критике, које подсећају на преписку трговач-
ких фирми, и чија психологија личи на геометрију троугло-
ва, при чему се свака пројава психолошког у роману мора 
одвијати по формулама математичке строгости. Нестало је, 
266 В. Вујић, Александар Илић, Глувне чини, Народна одбрана, Год. V, бр. 34 
(1930), стр. 525.
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вели Вујић, рационалистичке психологије у наше доба, оне 
психологије која је људе претварала у типове; данас је сваки 
човек читав космос, и унификација је немогућа, бар у правој 
књижевности. Свет савременог писца, сматра овај критичар, 
утолико је реалан, уколико је иреалан, саздан од снова и фик-
ције. Живот је, костићевски речено, „плетисанка”, на грани-
ци јаве и сна: „Филм. Остварено чудо бајке. Ослобођење од 
геометрије. Ослобођење сна о свету.”267 У магију таквог света 
читалац улази одмах, без „експозиције”.

Глувне чини су роман о нашем човеку избаченом из жи-
вота, који је, за време рата, био избеглица у Паризу, а затим 
дошао у Београд. Он се враћа, измучен и уморан, у родно По-
моравље, да тамо нађе мир и утеху. Око Илићево је такво да, 
по Вујићу, одмах продире у срж сваке ствари, и да, понекад 
и сурово, разголити сваки привид. Овај роман је спој савре-
меног немира и лиричности нашег човека: „Има то спајање 
основног балканског и завитланог, протестног, европског.”268 
А то је прави пут за нашу књижевност, која се мора ослобо-
дити свега застарелог, али мора и савладати екстремна на-
стојања хипермодернизма.

Пред Илићем се налази још дубље путовање у детињску 
доброту и свечовештво, у стварност коју је дао у реченици: 
„Као јутром што се сенка дрвета рађа на западу, а предвече 
на истоку, тако и мени очај доноси доброту, а јеткост мир.”269

По Вујићу, Илић се налази на трагу руског приповедача 
Алексеја Ремизова, који је записао: „Треба примити невољу; 
не долази без разлога беда и нема ничег што би у животу 
било узалуд, и бол и напасти; и само, ко то зна: зашто је и 
ради чега је то човеку?”270

267 Исто.
268 Исто, стр. 526.
269 Исто.
270 Исто.
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Једина Вујићева примедба на Илићев роман се тиче обиља 
штампарских грешака, које не треба дозволити јер ће бити 
повод за нападе од стране необдарених ненавидника.

О Пијаној земљи Милана Кашанина

У фебруару 1929, Владимир Вујић је у Летопису Матице 
српске рекао да Кашанин спада у велику и значајну групу на-
ших приповедача, у којој су Јаков Игњатовић, Стеван Сремац 
и Бора Станковић. У новинама Правда, Вујић се, поводом 
појаве Кашаниновог романа Пијана земља, осврнуо на тај свој 
став, тврдећи да је Кашанин одличан приповедач широких за-
маха, чији „дух се креће лако и ведро за смехом, истовремено 
кад ослушкује дубине бола и самоће у животу”271.

Када је Кашанин у Трокошуљнику кренуо путем сатире и 
гротеске, по Вујићу, из његовог дела „нестао је и Станковић; 
и онај бољи, душевни Сремац; и снажни Костић Лаза – не-
стали су сви из духовног ткива”.272 Трокошуљник јесте роман, 
али – не онај какав је Кашанин могао и морао да да.

Пијана земља је враћање Кашанина самом себи, па Игњато-
вић, Сремац, Станковић и Костић могу опет да се насмеше над 
романом. Заснован на широкој основи, препун ликова и до-
гађаја, започињући јутром и окончавајући вечером, он је истин-
ски повратак из литературе у књижевност. Вујић каже: „Има ту 
моћне дикције, нечег из старих житија наших, нечег из роман-
тичне поезије, из лепог причања генијалног пера и широког, вед-
рог, доброг Сремца. Језик је превасходно наш а оне барањске од-
лике његове само повећавају, местимично, драж казивања. Ка-
шанин је опет код куће, ’на тлу’. И то се осети одмах, после оног 
излета у ’литературисање’, и у апстракције ван проживљеног.”273

271 В. Вујић, Милана Кашанина Пијана Земља, Правда, бр. 72 (12. март 
1932), стр. 8
272 Исто.
273 Исто.
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О Приповеткама Иве Андрића

Свој оглед о приповеткама Иве Андрића, објављеним у 
редовном колу Српске књижевне задруге 1931, Владимир 
Вујић почиње оваквом сликом: „Овде, све је мера и уздр-
жаност, мир некакав (може бити само спољашњи); нека 
строга дисциплина духовна држи све. Лик овога поете није 
у узвитланим покретима, у вихору; ничег Микеланђелов-
ског. Лик тај гледам чврсто стиснутих усана, положених 
руку, мирна ока, савладања пун и смирења; понављам, може 
бити само споља; лик нагнут над људски живот тражећи у 
њему збивања страсти чији је узрочник жена, гледајући у 
животу вечно једно ’разграничавање’ са тим страховитим 
ђаволом човечанства, женом. И, гледајућ искључиво то, 
мотрећи само на тог злочинца готово, говорећи, причајући 
само о страстима чији је извор животни у вечно демонском, 
женственом, овај приповедач је стегнут у казивању, мирне 
фразе, као клесане; стегнут жељезном једном дисциплином, 
плодом једне воље, плодом оног труда за који је и сам ре-
као: ’Умети избрисати је теже него написати’.”274 Андрић је, 
по Вујићу, увек песник, и његово казивање никад не пада у 
пуку анегдоталност. Он је, сматра критичар, и увек припо-
ведач, а не пуко „причало и приповедало”.

Сва збивања Андрићевих прича смештена су у загонет-
ну, пуну укрштаја, земљу Босну, по којој се крећу Латини, 
муслимани, монаси, кобне жене, но писац ипак све описано 
држи под надзором, снажном, али хладном, латинском ар-
хитектоником, не дозвољавајући никаква расплинућа. Ње-
гова мисао је као она из „Моста на Жепи” „необична мисао, 
залутала и ухваћена у кршу и дивљини”275; у њој, по Вујићу, 
налази се над свиме „надсвођена латинска мера и хармонија 
274 В. Вујић, Иво Андрић: Приповетке, Народна одбрана, Год. 6, бр. 19 (10. 
мај 1931), стр. 305–306.
275 Исто, стр. 306.
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над понорима и вртлозима; чврста, католичка рекао бих, 
дисциплина у коју су утегнута страствена збитија људи, веч-
но завитланих грчевима путене страсти”276.

Карактеристичан лик таквог Андрића је Алија Ђерзе-
лез, који, кроз читаву причу, лута од жене до жене, да би, на 
крају, завршио у крилу проститутке, у коме опет размишља 
о тајанственим путевима ка жени. И сви други у приповет-
кама пате од жене. Вујић вели: „Сем моста на Жепи и оног 
исповедања фра-Марковог над страшним хајдуком Рошом 
– сав свет Андрићев, био он латински, био он турски, био 
православни, сав свет се окреће око греха, око нечисте крви, 
око демонског женства.”277 Али, главно Андрићево питање је 
– зашто греше. Питање греха и Божје милости, постављено 
на римокатолички начин, средишње је. Ипак, испод гвозде-
ног оклопа, који је набачен на страсти, кључа и ври, и, како 
каже Вујић, „не зна се са колико је успеха католичка мисао 
покрила страсне покрете уметника”278.

Вујић сматра да Андрићу можда недостаје мало „право-
славске развашарености” која би његовом делу додала једри-
не и снаге. Хладна одмакнутост приповедача каткад смета да 
се допре до људске дубине, у којој постоји грех, али и лепота 
слободе човекове. Јер, јесте грех, али јесте и могућност спа-
сења; јесте животињско, али јесте и анђеоско. Кроз грехове 
и страсти пролази се до очишћења, учио нас је Достојевски.

У Андрићевој прози има, по Вујићу, „нечег финог и сит-
но исплетеног, издвојеног, увијеног, испреденог, подешеног, 
удешеног вештином дивљења достојном, рукама хитрим и 
преко мере способним и вештим, нечег израђеног као ком-
пликована а на око мирна розета испод неке архиволте на 
некаквој црквеној грађевини”.279 То, повремено, даје утисак 

276 Исто.
277 Исто.
278 Исто.
279 Исто.
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„артизанства”, извесне извештачености. „Пан-сексуализам” у 
Андрићевој прози укроћен је управо том артифицијелношћу.

По Вујићу, пред читаоцем је обдарени аутор, чија је про-
за изванредно сведочење о могућностима наше литературе. 
То што испод његове дисциплинованости у изразу има сна-
жног и бујног живота доказ је да је Андрић писац који има 
будућност. Вујић, на крају, каже: „Угасне ли то, уметност ће 
отићи његова у чист облик, може бити у чисту мисао. Ипак 
би се хтело више нервног и крвног учешћа, па ма и по цену 
разбарушености. Овако се долази у храм католички, седа на 
клупу, склопе се руке, одмара се од жеге у хладовини. Али, 
некако, сунце, ветар, кише, духови, страсти – ван су тог ипак 
хладног оквира…”280

Занимљив је покушај Вујића да проникне у Андриће-
ву психологију на основу његових дела. Овим подухватом 
касније ће се бавити и други, попут Бранка Лазаревића, 
који ће своје утиске о Андићу бележити у Дневнику једног 
никога, и сам тврдећи да је Андрић интроверт велике са-
моконтроле, кога мало шта истински узбуђује, осим жена 
и њихове чулности.281

О делу Момчила Настасијевића

Пишући, у Народној одбрани, о драми Господар Младенова 
кћи Момчила Настасијевића, Владимир Вујић истиче да су 

280 Исто.
281 „Иначе, уздржан је, одмерен, уме да ћути. Можда воли да буде вољен. 
Он то воли од жена, и, изгледа, не даје им ништа, сем секса. Једанпут ми 
рече: ’Још да то није и да тога нема!’ и просто се наљути на себе и што 
му и то изађе из уста. […] Није ни за кога и није ни против кога, изгледа 
ми. Рекао бих да је једино и много за жене. Према осталом је равноду-
шан и миран. Етички се држи само онолико колико је потребно и колико 
је пристојно.” (Б. Лазаревић, Дневник једног никога, Сабрана дела, Књига 
VIII, Београд, 2007, стр. 341–342) 
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и она и драма Недозвани,282 коју је кратком белешком про-
пратио Милош Црњански, објављене на Цетињу, а да Српски 
књижевни гласник није учинио ништа за афирмацију драм-
ског стваралаштва свог редовног сарадника Настасијевића.

По Вујићу, Настасијевић је истински поета и у „поезији” 
и у „прози” (и једно и друго Вујић ставља под наводнике, 
доказујући своју тезу да су и поезија и проза једно, ако иза 
њих стоји право стваралачко биће). Он каже: „Одиста се о 
његовим драмама мора говорити као о драмској поезији, јер 
је поетичност печат свега што он дела, песме његове су сте-
гнути изрази једне истинито распеване способности лирске 
– распеваности која је мисао уједно кад и лирика уједно кад 
музика. Ово тројство, коренито и пра-основно у овог нашег 
песника, избија особито у његовом песништву. Уз то, израз 
његов, језик, толико је чист (’као суза’), толико у основи на-
родски (и ако не народски у смислу савремене растегнутости 
некада нешто казујућег десетерца) – да ми немамо књиже-
282 Приказујући у Времену Настасијевићеву драму Недозвани, Вујић истиче 
да је Момчило песник кратких лирских форми које су прави израз распе-
ваности његове душе. Настасијевићеве приповетке из збирке Из тамног 
вилајета карактеристичне су по томе да су спој „врло савремене, готово 
филмске стегнутости, са готово архаичким националним казивањем ду-
шевних дубина” (В. Вујић, Момчило Настасијевић: Недозвани, Време, 20. 
децембра 1930, стр. 6). И његова драма Недозвани сасвим је у Настасије-
вићевом духу – стегнута и збијена, али пуна душевне распеваности; она је 
одрешена од географских координата, али указује на нешто присно, што 
смо већ преживели. Сукоби у драми су ублажени, али ипак постоје сукоби 
душевних комплекса. Главни носилац радње је Никола, који је ваплоће-
но добро; његова супруга је Мира, нека врста демонске жене. Пошто је 
носилац најважнијих мисли у Недозванима, Никола је, по Вујићу, најап-
страктнији и најмање жив, али мисли које писац преко њега шаље вредне 
су бележења, попут оне да једна жена роди, а друга препороди; или оне да 
кад невољник стоји на вратима, из њега бије опомињућа мемла; и да све у 
животу кружи. Никола и његова сестра, сушта доброта, остају сами – сви 
их напуштају, али светлост ипак зари из њихове патње. Дело је одлично 
за читање, али се Вујић пита да ли би се, тако поетски засновано, могло 
извести на позорници.



203

вног казивача чији би израз био једрији и ближи изворима 
нашег језика и правом врелу његовом. Пребацивана му је 
сажетост, сувишна, те отуда тешка читљивост његовог духо-
вног рукописа. Има нешто у томе; али је та особина стегну-
тости, извесне способности сажимања, импозантна као да су 
речи његове исклесане у камену тврдом, али који је златоно-
сан. И још, та стегнутост израза долази ипак као одмор, то-
лико заслужан после оне ширине и распричаности десетерца 
– којима још рукују тако често неталентовани наши писци и 
књижевници. Одмор, јер је испод стегнутости распеваност, 
док је десетерац доносио и доноси, једино распричаност – а 
ту је разлика.”283

Вујић истиче да и проза Настасијевићева има велике 
квалитете, јер он користи праисконске обрте речи и израза. 
У прози он долази до значајног духовног искуства, које се 
може исказати његовим изразом „Тамни вилајет”, што је био 
наслов прве збирке прича Момчила Настасијевића. Вујић 
каже: „Дубоко залази Настасијевић у душе, копа по дубина-
ма, увек му је пут исти: кроз све кривине, изнакажености, 
ако се хоће боље рећи, кроз све низине и падове, како доћи 
чистоти, доброти, лепоти духовној, христоликости која све 
искупљује”, при чему је његов језик „вајарски прецизан”.284

„Драинац је из Топлице” 
или: о писању по туђем обрасцу

Иако се противи формалистичким поделама на књижевне 
жанрове као плоду рационалистичког приступа литератури, 
Владимир Вујић уочава да се нова књига Радета Драинца не 
би могла назвати романом, јер се састоји од две „ствари” – 
„Шпанског зида” и „Наше љубави”, које би пре биле припо-
283 В. Вујић, Драмска поезија Момчила Настасијевића (Господар Младенова 
кћер), Народна одбрана, Год. VII, бр. 12 (20. март 1932), стр. 192.
284 Исто.
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ветке или „дуже новеле”. Оно што је у новој књизи Драинче-
вој битно је чињеница да је он занемарио себе као песника, 
и потонуо у област која му је страна: „Негде-негде осети се 
песник, онај који доведе ’штимунг’; но све то брзо ишчезне 
под навалом афористичке мудрости, пред фељтонистичком 
прозом, пред неком неодољивом потребом да се онај коме се 
прича јако збуни испадима који нису плод духовне горчине 
ни из њих рођеног цинизма, него плод потребе за ’наметну-
ти се’ и ’опсенити простоту’; пред навалом речи које нису 
несимпатичне зато што су стране и самом том чињеницом, 
но зато што су израз лажне учености или господства; пред 
потребом да се, често, каже све не зато што би то све била 
једна духовна потреба, него зато што се тиме хоће ’ефект’.”285

Књига се лако чита, али се осећа, осим тамо где проси-
ја оно песничко, извештаченост и намештеност. Реч је о 
чињеници да Драинац не описује свој свет, него „космопо-
литско-паланачки метеж”, оно „снобовско, виверско, цинич-
ко, искључиво сексуално, све то што је у бару, вагон-лију, 
хотелу”.286 Драинац је тиме изневерио себе, вероватно у стра-
ху да би, ако остане при своме, био „локалан”, лишен „широ-
ких видика”. То је грешка свих оних који заборављају да се 
општечоваченско показује само кроз конкретног појединца 
који припада одређеном поднебљу. Наши писци не памте да 
„не могу бити савршено код куће у једном савршено нере-
гионалном свету космополитске техничке интернационале 
Запада”287. Вујић се пита – зашто је Драинац напустио Топли-
цу, а Растко Петровић отишао чак у Африку да исприча низ 
занимљивости, али које нису његове и наше.

Наравно да постоји свет о коме Драинац пише; али, у 
том свету Драинца просто нема. Због тога што није могао 
285 В. Вујић, Р. Драинац: Шпански зид, Критичари о Драинцу, Сабрана дела 
Рада Драинца, Десети том, Београд, 1999, стр. 83.
286 Исто.
287 Исто.



205

да створи снажне књижевне ликове, писац прибегава наив-
ним афористичким мудролијама, циничним коментарима, и 
сличном. Драинац није циник и сноб; он је наиван у оном 
смислу за који Вујић каже да човеку чини част – наиван јер 
је неискварен. Зато је његово затрчавање у „пансексуализам” 
савремене западне цивлизације на умору израз дубљег не-
споразума: „Еротике у најбруталнијим облицима нису ни-
какво чудо у данашњој цивилизацији Запада. Али, Драинац 
је из Топлице.”288

Наравно да питање сексуалности може да се појави у 
књижевности, као и сва друга питања, попут насиља и суро-
вости. Но, права литература спиритуализује проблем, лиша-
ва га његове непреображене сировости. Код Драинца то није 
случај; његова „бестидна лирска исповест”, како је назвао 
„Нашу љубав” је бестидно неуметничка.

Да би показао у коме свету је Драинац песник, Вујић на-
води један одломак из „Наше љубави”; то јест опис природе 
у завичају у који се песник враћа.

О драми Душана Николајевића

У тексту „Шта је иза вечне копрене?” Владимир Вујић устаје 
у одбрану права на оригиналност наше драме, бавећи се 
комадом Душана Николајевића, Вечна копрена, који је тих 
дана игран у Београду, и који је наишао на, по Вујићу, не-
аргументовану критику једног дела позоришних критичара, 
јер је, како су они сматрали, у питању „јевтина филозофија”, 
бављење превише високим темама, које нису „за народ” итд.

Вујић указује на то да наша позоришна критика готово 
никад не критикује дело, него иде против човека који га је 
написао, непрестано указујући на нашу маленост и немоћ 
пред „великим” књижевним Западом. Јасно је да домаћа дра-
ма неће и не може ништа добити ако буде пука имитација 
288 Исто, стр. 84.
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западних узора; она ни на Западу не може значити ништа, 
ако буде опонашала оно што се даје на сцени Париза, Лондо-
на, Берлина, ако не уме да покаже шта је наш живот и став 
према стварности. То није ништа друго него кад црнокожац 
направи европски фабрикат, јапанска индустрија дости-
гне европску, индијански човек научи да добро говори ев-
ропским језиком. То је опонашање које се може видети код 
интелигентне животиње, попут пса и мајмуна, која понекад 
успева да понови извесне људске покрете, не разумевајући 
шта чини.

Такође, безмало сва наша критика, тврди Вујић, зазире од 
метафизичких тема и мисаоности, називајући то „маглом” и 
„мистиком”. Зашто? По Вујићу, „читава наша претходна ге-
нерација: Поповићи, Скерлић, доносили су собом илузију 
о јасноћи (читај: о плиткоћи), о здравом разуму, правоум-
ности, простолинеарном развоју свега и свачега, страх од 
мисли, од метафизике, од ’магловитих’ области духа”.289 Зато 
је Душан Николајевић, човек који има револуционарну сме-
лост да мисли, морао да се нађе на удару критике која је епи-
гонска у односу на стари рационализам. Због тога је осуђен 
на то да буде „спаљен” као књижевник.

Вујић каже да он не дели Николајевићеве идеје, чак и то да 
он можда није морао да кроз драмски облик да такву мисао, 
али је сама храброст да се мисли, да се у потрази иде до краја, 
за сваку похвалу, и треба је подржати. Зато Николајевићев 
труд изгледа као звук великог звона (без обзира коме оно 
звони у славу – Богу или ђаволу), према прапорцима, гласо-
вима ситнодушних критичара – епигона.

289 В. Вујић, Шта је иза вечне копрене?, Народна одбрана, Год. VII, бр. 16 
(1932), стр. 258.
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„Надреалистички Анатол Франс” 
или: Људи говоре Растка Петровића

Приказујући дело Људи говоре Растка Петровића, под карак-
теристичним насловом „Човек пише”, Владимир Вујић сматра 
да је класични путопис, какав је описиван у приручницима 
књижевне теорије, одавно мртав: „Нова схватања у књижев-
ности: пошто је на земљи готово све постало познато, иш-
чезла ’бела места’ на картама, путопис није више опис; људи 
казују, путујући свуда, без разлике, друга ’бела места’, казују 
себе, кроз путовања; непознат је остао, у ствари, на позна-
том потпуно земљином шару, само човек. Његова душа. […] 
Путописна казивања иду у уметност, поезија су. Ова књига г. 
Растка Петровића, поете, поезија је. Или бар, и поезија је. Јер 
је она и још нешто друго.”290

Вујић истиче да је Растко Петровић објавио још један та-
кав путопис, Африка, који је одличан, и да, поред Љубави у 
Тоскани и Књиге о Немачкој Милоша Црњанског немамо так-
ва дела која се могу мерити са сличнима у Европи.

Ипак, Вујић не може а да не потегне своје уобичајено пи-
тање – зашто наш писац своја осећања мора да изражава 
„кроз Шпанију и Африку”, а не на нашем тлу? То јест: „Зашто 
то не казује кроз наше крајеве: кроз ’епски свет’ наш, чудом 
још неким постојећим у нас по динарским крајевима, кроз 
наш Југ, тако комплексан, тако изразит, тако чудестан, као и 
онај први? Или, свеједно, кроз који други крај наше земље? 
Јер и најсвечовечанскија мисао може се казати речима и 
кроз нас и наше; зар није и мисао наша развијена на нашем 
опредељенија, јаснија, боља? Јер, не варати се, има извесне 
кокетерије (чисто литерарне) у Малти, у Африци, на острви-
ма украј Шпаније проговорити два пута о Палилули и тако 
се одужити своме.”291

290 В. Вујић, Човек пише, Народна одбрана, Год. VI, бр. 14 (1931), стр. 229.
291 Исто.
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Иако лепа и уметнички релевантно написана, књига Људи 
говоре Растка Петровића је – француска књига, плод једне псе-
удоморфозе. Многи обрти и фразе то показују, макар се и не 
потезала, у нас неомиљена, филолошка критика, јер се ипак 
„не може допустити добром српском писцу да прави мно-
жине од збирних именица (’на кољима’ од ’коље’). И зашто: 
конкретизирати, минускулно, акватичан, трансформације, 
хомогеност, фабулозно, ефемерно, итд?”.292 И конструкција 
реченице је често француска – кад се писац обраћа деци са 
„Шта се догађа, пријатељи?” или пита: „И са колико разлога?”. 
Због тога Људи говоре често делује као превод.

Сам начин посматрања света је господски незаинтересо-
ван, као код Анатола Франса; гледиште писца је, каже Вујић, 
ближе Сириусу него земљи. Растко Петровић је, очито, до-
живео преображај – из првотне страсти авангардисте, све-
човечански узрујаног, дошао је до тога да се, како каже Вујић, 
„привидно смирио у једној општечовечанској мисли, толи-
ко апстрактној да више то и није животна мисао”293. Корен 
Расткове књиге није у тлу живота, него у тлу литерарном, 
каже Вујић, и додаје: „Што успут књига донесе и изванред-
них уметничких уживљавања, то иде на рачун несумњивог 
поетског талента Растка Петровића. Иначе је књига у основи 
цвет из литерарног аквариума, ’акватичан’ да употребимо 
реч из ове књиге. Јер није наше – гледање ове књиге и њеног 
писца на свет и живот. Ова хотимична мирноћа, упрошће-
ност, мисао спуштена до наивности не примитивне, прозра-
чне, него наивности исконструисане средствима високе ин-
телектуалности. Зашто то?”294

Својевремено је Растко у првом од чланака из серије „Ми-
сао и књига” устврдио да су домаћи писци учинили јако мало 
да се види да они стварају у средишту живота. Пут књиге 
292 Исто, стр. 230.
293 Исто.
294 Исто.
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Људи говоре, сматра Вујић, свакако није пут ка средишту жи-
вота. Ипак, ово дело сведочи о великом дару Растковом: „На-
чин на који он описује разговоре, кроз које нам долази један 
тегобан, далек, једноставан, свељудски живот, описи пењања 
уз скале, вечери, слика ноћног приласка чамца, приповедање 
о пчелама, посматрање језера кроз травке, опис Пипове 
куће, ноћна сцена на зиду и у маслињаку, муња у ноћи, крик 
жене која се порађа, гранична стања између сна и јаве – све 
то доказује да је пред нама песник… Који није дозволио да се 
потпуно пројави као песник, него је спојио интелектуални 
конструктивизам Анатола Франса са најдубљом надствар-
ношћу па смо добили ’над-реалистичког Анатола Франса’.”295

Иако је аутор у предговору устврдио да је његово дело ли-
шено било какве тезе, теза ипак постоји. То је, по Вујићу, теза 
о човечанству које је свуда исто и теза о апстрактном човеку. 
Такође, иако је рекао да не заступа никакав естетички про-
грам, он постоји – то је интелектуалистички еклектицизам 
у коме има правих уметничких доживљаја, што значи да је 
дело прво писано, па тек онда доживљено. И тврдња да у путо-
пису Људи говоре нема ниједне конкретне земље указује само 
на бекство у апстракцију, која надилази поезију. Зато Раст-
ко Петровић, сматра Вујић, мора да напусти бригу о писању 
књига, и да се врати свом непатвореном песничком дару.

Разговори са нашим писцима

Пишући о књизи Десет писаца – десет разговора Бранимира 
Ћосића, Владимир Вујић је изразио живо жаљење што аутор 
није своју мисао из 1926. остварио бар са педесет значајних књи-
жевника, јер би то био сјајан материјал за изучавање тренутног 
стања наше књижевности, али и материјал за будућност.

Вујић уочава да су се и предратни књижевници бавили 
нашим тлом, али да су му прилазили рационалистички, за-
295 Исто.
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падњачки; послератни писци су имали више замаха јер је, 
како каже Вујић, „ваљало развити мисао, раширити свести 
и савести, ући у космичка, универзална, збивања и живљења 
и кроз те мисли – не везане искључиво за латински дух и дух 
једне епохе рационалистичке – оспособити се за човечанско 
гледање и а своје родне, мале, груде”.296 Песници који су кре-
нули у ослобађање себе и свога су, по Вујићу, Црњански, Ми-
личић, Крклец, Винавер.

Између предратних (попут Милана Ракића и Боре Стан-
ковића) и поратних писаца који су се обрели у овој књизи 
налази се „средња” група, чији је представник, по Вујићу, 
Вељко Петровић. Они за себе кажу да су побегли од артизма 
и окренули се живљем и пунијем изразу. Али, Вујић им ста-
вља примедбу: „У негирању старих они нису ишли довољно 
енергично, као ни у том брањењу новог израза; у прошири-
вању душевности нису смели да оду, дивном дрскошћу, до 
ширења светског, но су застали при почетку; они неће оно 
старо, али у ново нису укрочили смелошћу одиста нових. Ту 
им је трагедија.”297

Вујић нарочиту пажњу обраћа на исказ Григорија Божо-
вића, који сматра да наша десетерачко-његошевска тради-
ција још увек није мртва, и да још увек има да каже своју 
реч. Божовић себе и своје исписнике сматра „покољењем за 
трошак”, чији је циљ да новим генерацијама обезбеди мате-
ријал из кога ће се родити „велики узмаси” и значајни писци. 
Божовић не припада ни старом, мртвом, рационалистичком 
свету, ни бунтовним неоромантичарима, ни онима између, 
какав је Вељко Петровић; самосвојан, он сведочи да би без 
традиције наша култура била само бледа копија западноев-
ропске, што је, каже Вујић, „мушко”, темељно уверење. Једина 
грешка му је веровање да се православни етос нашег епског 
296 В. Вујић, Бранимир Ћосић: Десет писаца – десет разговора, Народна 
одбрана, Год. VI, бр. 20 (1931), стр. 322.
297 Исто.
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света не сме дирати док се не изгради некакав „аутономни” 
морал, сличан ономе који је предлагао Гијо.

Вујић свој приказ Ћосићеве књиге завршава позивом да 
се овакви, насушни послови, какви су интервјуи с писци-
ма, наставе, јер само из развијене мисли о животу и свету 
настаје озбиљна књижевност.

О дечјој поезији

Збирка дечјих прича и бајки Данице Бандић Сан и јава 
била је Владимиру Вујићу прилика да у Народној одбрани 
(33/1931) понуди своја размишљања о дечјој књижевности 
у нас. Повод да пише о њој била је и чињеница да деца воле 
приповетке ове књижевнице, и да им се често враћају, што је 
Вујић, како каже, искуством проверио.

Вујић тврди да од Змајевог доба у нас није било праве пое-
зије за децу, док Даница Бандић доказује да се таква књижев-
ност поново рађа, јер њена имагинација има моћ да се деци 
приближи и одшкрине двери њихових душа. О Змају Вујић 
вели: „Чика-Јова је ушао у свет дечје душе не психологијом, 
не преко теорија психолошко-педагошких, не као ’лекар’, 
него као човек уметник. Само то би било довољно да Јована 
Јовановића Змаја прикаже као правога поету, да га извуче из 
логичко-рационалних судова да није песник, да није велики 
песник, да није ни мали ни велики песник, него негде ’по сре-
дини’, итд. Песник је, јер је испевао дечје песме; песник је, јер 
је имао моћ уживљавања. Осетио је био то и Скерлић; подву-
као је то, са извесним аргументима, и г. Милан Богдановић. 
Одата је тиме правда Змају, Чика-Јови.”298

По Вујићу, није лако бити писац за децу, јер је свет дечје 
душевности јединствена целина одвојена од цивилизованог 
живота одраслог – у њему нема логике, користољубља, воље 
298 В. Вујић, Даница Бандић: Сан и јава, Народна одбрана, Год. VI, бр. 33 
(1931), стр. 541.
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за моћ. Очи младих су свеже и отворене за духовни свет. У 
том свету има извесне сировости, па и суровости, али нема 
конвенција и лажи одраслих. Свежина живота дететовог 
заснива се на томе да није све уобличено у појмове. То је свет 
чисте поезије, за којим човек на свом голготском путу одра-
слог, по Вујићу – читавог живота жали.

Због свега овога, постоји интимна веза поезије и дечјег 
погледа на свет. Реч Христова о томе да само деца улазе у 
Царство небеско ту јасно долази до изражаја, сматра Вујић. 
У царство уметности се, такође, улази као дете, јер је свако 
уметничко дело раскид са рационалном обичајношћу зарад 
преображавања видљивог у невидљиво. Савремени „инфан-
тилизам” у сликарству је покушај бежања од тешких окова 
рационалости, тврди критичар. Дечја књижевност захтева 
од писца да се овом свету не приближава са надмоћним сме-
шком некога ко све зна – напротив! Овом свету се пре при-
лази ученички него учитељски, да би се са њиме могло ску-
па живети. Упркос извесним „педагошким” исклизнућима, 
Даница Бандић је успела да тако приступи писању прича за 
децу, и зато је њена књига, сматра Вујић, прави пример каква 
нам књижевност за најмлађе треба.

О прози Анђелка Крстића

У Правди је новембра 1932. објављен Вујићев приказ романа 
Трајан Анђелка М. Крстића, писца Старе Србије. Вујић уоча-
ва да се тај прави социјални роман родио у доба лажне, про-
пагандне социјалне књижевности, чији идеолози непреста-
но расправљају о томе ко је од писаца-идеолога идеолошки 
„чистији”. Анђелко Крстић није писао о папирнатим лико-
вима „књижевности за масе”, него о ономе шта јесте и како 
јесте: „Радни свет, раднички свет, работници прави; иако не 
’радник’, онај из Марксове идеологије. Нечујно и незапажено 
свет један, пун проблема душе, савести, секса, пун етичких 
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унутрашњих сукоба, свет један који нестаје данас, испловио 
је пред нас”, каже Вујић.299

Роман почиње на начин Боре Станковића, сматра кри-
тичар. Печал је приказана пригушено, јер тон причања није 
динарски. О Крстићевом стилу Вујић пише: „Широк је, али 
није епски широк. Заснован је на обиљу појединости, на јед-
ној ширини појединости, али није брбљива ширина динар-
ског човека. Даје живот у пунини, али је све устегнутије, све 
покривено. Као дом на Југу нашем, увучен у зидове, скривен 
погледу; као Црква на Југу нашем, скривена, у земљу уву-
чена; као цео Југ наш, напаћен много у историји, пригушен. 
Али изнутра вулкански осећајан.”300 Крстићев свет није ин-
дивидуалистички, него колективистички: „Православље, оно 
право, духовно, темељ је целе те печали животне: служба и 
трпљење, образи праве христоликости, темељи су тог живо-
та”, тврди Вујић.301

По њему, роман није писан умивено-рационалистичким, 
„београдским” стилом; има ту и грешака граматичко-сти-
листичких, на ужас професора књижевности школованих по 
обрасцима мртвих теорија. Недостатке стила пребациваће му 
они који су оптуживали за те недостатке и Бору Станковића.

Прави недостатак је, по Вујићу, убацивање пишчевих ми-
сли у уста Трајана, али се то мора опростити Анђелку Кр-
стићу као националном борцу и родољубу.

У роману многе слике вреде: жене које иду у дрва, па беру 
јагоде; лик попа Јордана, Исака Коџабаше, учитеља Дојчина 
у затвору, слика прве Трајанове печалбе, града Битоља... На-
рочито танано је нацртан лик Трајанове жене, која мужу на 
самрти каже да иде „код Христа – Бога, доброга Христа, код 
оца, мајке, чиче, дедова”.302

299 В. Вујић, Анђелко М. Крстић, Трајан, Правда, 19. новембар 1932, стр. 8.
300 Исто.
301 Исто.
302 Исто.
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Вујић каже: „Оно што је Јаша Игњатовић био за наш ба-
рокни средњоевропски слој, а Бора за турско-византијско 
левантско грађанство, то је Крстић за свет печалбара, пун 
ропства и рада. Он уноси читав један свет у нашу културу.”303

Разматрајући метрополизацију домаће књижевности, 
Вујић устаје у одбрану провинције која је то само географ-
ски, а не и духовно. О Крстићу вели: „Он није члан ПЕН 
клуба; он није у престоници; он је у Лабуништу, ко би знао 
где је то; он није ’одржаван глас’ оном брижљивошћу која се 
већ толико израдила и истанчала у ’нашег горњег књиже-
вног слоја’; он није ’социјалан’ јер није књишки и фразерски 
марксист; он није ’уметник’ јер не одговара укусу и мерама 
оне фаланге која је до јуче господарила нашом књижевно-
шћу бесправно и преко других снага, само не уметничко-
творачких; па ко је онда он? Зашто да се проналази? Овде 
сам дошао до питања које боље не настављати и не распра-
вљати. Једно се може рећи: уметнички дух, онај прави, рађа 
се првенствено и као за пакост, негде у куту, ван бучне, по-
вршне, званичне, књижевне танке ’шихте’ грађанских инте-
лектуалаца чије буре јесу ’буре у чаши воде’”.304

Вујић нарочито наглашава да се „прави, велики, ствар-
ни социјални роман, ослобођен динарске епске штетности, 
роман који је довео у уметност један нов свет, родио тихо, 
мирно, незапажено, усред хучне и бучне галаме списатеља 
и њихових таштина. Негде за јаслама сеоским. Историја се 
понавља, историја безбројних рађања за јаслима”.305

Под насловом „Песник работе и печали”, Владимир Вујић 
је у Правди, приказао Приповетке Анђелка Крстића обја-
вљене у Српској књижевној задрузи. Он тврди да је Крстић 
за наш Југ оно што су за Србе у Јужној Угарској и у врањан-
ском крају били Јаша Игњатовић и Бора Станковић, оно што 
303 Исто.
304 Исто.
305 Исто.
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је, уз Његоша, Марко Миљанов за епско-патријархални свет, 
Ксавер Шандор Ђалски за хрватске племениташе, Цанкар за 
словеначку сиротињу, Динко Шимуновић за епски свет који 
силази у долину, Христо Ботев за слободарску хајдучију Бал-
кана, а Јордан Јовков за живаљ у доњем току Дунава.

Добар и кад описује живот нашег исламског света, Кр-
стић је ипак најбољи кад описује свет работе (ропског рада) 
и печалбе (зараде кроз печал, тежак бол животни). Нарочито 
је потресна његова прича „Печалбарева жена”, која даје, као 
Мештровићева „Мајка”, лик жене у вечном трпљењу, жртво-
вању и служењу, оно, по Вујићу, њено „’мени је у део пао’ и 
оно решење жене и мајке да остане и истраје и опрости и 
разуме широко и да у служби и трпљењу нађе мира – све је 
то узвишена етика”306.

Крстић је, заиста, аутор социјалне књижевности – а то је 
књижевност која, по Вујићу, прати ритам нашег историјског 
дисања.

О Ћосићевом роману

У Правди Владимир Вујић је објавио текст „Запрепашћени 
нараштај” о роману Покошено поље Бранимира Ћосића. Он 
уочава да Ћосић припада поколењу које је ужасе Великог 
рата преживело под окупацијом, да би се, одмах после рата, 
суочило са „новим” (у ствари, старим) мрачним силама које 
су га узвитлале. Основно питање које се поставило је питање 
односа индивидуалног и колективног: „Сувише прикриве-
не за њих, силе, кобне, испреплетане, снабдевене разним 
именима, уплетене са разним литературама и идеологија-
ма – силе играју своју игру на сасвим други начин. Види се 
оно анимално, брутално; виде се гротескне силуете како се 
цере у зелено-плавом осветљењу блуда, меса, похлепе, нов-

306 В. Вујић, Песник работе и печали, Правда, 26. новембра 1932, стр. 8.
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ца, цинизма.”307 Млади сав тај ужас гледају као на филмском 
платну, али се у њима рађа бунт: „И пуца се, најзад, у то ша-
ренило неваљалства, сав згађен, сав у револту.”308

Због свега тога, нови нараштај је остао изван живота, за-
пањен, уз гнушање; види да је нови рат, рат после оружаног 
рата, много гори од претходног, о чему Вујић каже: „Гадости 
је било и онда; сада им све изгледа гадост. Онда су прежи-
вљавали; сад конструишу и покушавају да се среде.”309

Вујић каже да је роман одличан, прави израз једног по-
колења, доказ пишчеве обдарености. У првом делу, под на-
словом „Читава једна младост”, дате су страхоте окупације. 
У другом делу, под насловом „Силе”, понуђена је слика са-
времене пропасти, која по свему личи на пропаст Запада. 
Ипак, прва књига је боља, јер је живот који је уметност, док 
је други део више конструкција и литература: „Онај мали че-
лични део који спаја обе те целине у вештачки висећи мост, 
чудесном конструкторском снагом израђен, јесте пролог, т.ј. 
онај уводни део који се зове ’Крај и почетак’ и који савија у 
круг и спаја.”310

По Вујићу, прва књига Покошеног поља спада у врхунце 
наше послератне књижевности, док је друга вешто констру-
исана, али није довољно животна.

307 В. Вујић, Запрепашћени нараштај, Правда, 9. децембар 1933, стр. 8. 
308 Исто.
309 Исто.
310 Исто.
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FRATRES MINORES

Поезија и стихотворство

Вујић је сматрао да и слабим књигама и писцима треба по-
светити пажњу, ако ни због чега другог, а оно због указивања 
на безизлазе који се могу избећи повратком аутентичном 
„певању и мишљењу”. Тако је у Народној одбрани 1931. годи-
не приказао збирке песама Трифуна Ђукића (Овенчани сан) 
и Ђорђа Глумца (Светле тишине), указујући на чињеницу 
да су обе књиге симптоматичне као врхунци стихотворства 
које не прелази у поезију, и да сведоче о замору који је, са 
тридесетим годинама 20. века, почео да се јавља у нашем 
песништву.

Вујић каже да у обе збирке има стихова којима нас ауто-
ри уверавају „да су песници, да су сањалице, да су са неба 
пали, да чезну за висинама, да се овде не осећају добро, да су 
тужни, врло тужни, без отаџбине духа овде у долини суза, 
да траже пламен своје изгубљене звезде, да ’глас’ озго запо-
веда њима певање”.311 Њихови портрети у стиховима, као и 
пејзажи, тачни су; њихове риме су исправне; они њима лако 
управљају, а има и добрих наслова: „Има ту и једна Албанија, 
сва у папирном клишеу; воде нас ови песници на Лоару, и у 
311 В. Вујић, Поезија на раздобљу 1930–1931 године, Народна одбрана, Год. 
VI, бр. 11 (1931), стр. 176.
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шабачке ноћи, и у светове етерске где је Мефисто, и на књи-
жевно вече, и на сликарску изложбу, и у Скадарлију, и у 1916. 
на море. На свем том, конкретном, пад је још већи, но на ап-
страктном простору њихових снова: оста иза нас непреглед-
на маса речи, сликова, сличности, брујања и звукова али не 
оста поетско ништа.”312

Све то, дакле, нема никакве везе са поезијом. Како, запра-
во, настаје поезија?

Ево Вујићевог става: „Јер није довољно видети нешто у 
животу, казати га; потребно је још једном га видети, у духу, 
родити виђено поново, имати визију виђеног. Та двостру-
кост доживљавања овде недостаје. Са њом и поезија права, 
суштаствена. Корени су свег у стварности дубље спуштени 
од површја првог доживљавања ма чега. Ко до њих дође, пе-
сник је.”313

Ђукић и Глумац знају шта поезија треба да јесте, и како 
се исткива. Али, иако су зналци, нису песници. Као што се 
некад мислило да песника чини дуга коса и чудна кравата, 
тако се, каже Вујић, данас мисли да песника чини знање о 
томе шта је поезија. Али, то није тачно. Нема „малих песни-
ка”, како се некад говорило; постоје само песници и они који 
то нису.314

312 Исто, стр. 177.
313 Исто.
314 Владимир Вујић није био само критичар стихотвораца који нису поете; 
он је увек указивао и на поезију коју је сматрао истинском. У свом, гото-
во програмском, огледу „Поезија Десанке Максимовић”, истакао је да има 
поетских дела која морају да се правдају својим поетикама, као и оних која 
се правдају замахом и ширином простирања; али права поезија, каква је 
она Десанкина, таква оправдања не тражи, јер је аутентична, и јер је „пре-
ображење животних искустава у духовне чињенице”. (В. Вујић, О поезији 
Десанке Максимовић, Народна одбрана, Год. VI, бр. 1–2, (1931), стр. 21) 
Њена поезија, по Вујићу, није хтење, него израз морања; она не настаје 
напором воље, него безнапорношћу дара; она није нешто што се вештачки 
прави, него је даривање. Она постоји, мада многа дела, написана и обја-
вљена, уопште не постоје. Десанкина поезија није експанзивна, али је, по 
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доживљавању света, интензивна. То није блесак површне ширине, него си-
лажење у оно дубински човеково, где и настаје истинска реч, вели Вујић. 
Песникиња изванредно осећа вртложну пролазност света и братство људи 
по самоћи, што је, како је о правој поезији сведочио и Мигуел де Унамуно 
у Трагичном осећању живота, води питању о љубави. По Унамуну, само 
љубав побеђује јер узводи ка мисли о непролазном царству, у коме влада 
слобода. Лиричар често бежи у природу, али ни тамо нема спокоја: „Јер је 
и ово бежање из узнемирености и трагике и паничног страха од утвари 
усамљености и пролазности; али је бежање, као и свако друго, узалудно. 
’У цветно крило природино’ залази често ова поезија; али није смирење ни 
у њему.” (Исто, стр. 22) Значај поезије Десанке Максимовић је у томе што 
се она искрено суочава са питањем смрти, које се у њено песништво увла-
чи полако, али сигурно, водећи ка религиозно-метафизичким решењима: 
„Лице у лице, пред крајем свега, са огромном маском њеном, са ликом у 
који очи човекове не смеју се загледати, бар не у огромној већини мноштва 
људског, споје се после свег љуљања и све узнемирености и после свих бе-
жања и после свих исказа, ранијих; померено тежиште, извор и утока, лич-
ности човекове, утврђује се, намеће се; и појављује се прва слутња о Богу. 
Тако су кругови поетски, произашли из додира са стварностима живљења, 
развијали се, уплитали и расплитали, уврежени у једну велику сложену 
шару, збрку без смисла у почетку, а најзад, пред крај, све сличније речима 
којима неко, том шаром, казује осећање и смисао о смрти, о Богу, о сми-
рењу. Осећање пролазности свега, осећање усамљености човекове, љубав, 
осећање бежања у снове, осећање природе, осећање долаза смрти, пролаза 
кроз њу, осећање Њега којем најзад све стиже и чија се воља овде врши, 
унаточ свему. […] Пад не може доћи после ових песама: само зрелост све 
тежа, и дубљење, све јаче.” (Исто) Десанкина поезија је право песништво 
зато што се у њој, по Вујићу, осећа „узнемиреност, померена савест, са-
весност у освртању на све око себе и у себи, изражавање вечног тражења, 
муке, бола, напора за сналажењем и враћањем извору – утоци живљења”. 
(Исто, стр. 23) То је све нашло своју пуноту у личности песникиње. Пес-
никиња не бира материјал за изражавање, него изражава унутрашњу, ду-
ховну материју, каже Вујић; и то јесте „експресионизам”, али не онај пре-
више личан да је постао самозатворен, него онај који ја кадар да и читаоца 
поведе, као мост, ка унутрашњем свету и његовим питањима. Што се сти-
ла тиче, он је потпуно самосвојан, складан спој звучања и значења (Вујић 
каже „ритма и израза”), и „ма коју песму Десанке Максимовић познате 
увек као израз лично њен, неодвојив од ње као личности, нездружив са 
другом, страном личношћу”. (Исто)
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Како настају риме које нису поезија?
Вујић описује стихове Ђукића и Глумца: „Речи нису ту 

преобразитељи, нису магичка, инкантаторна средства за 
сугестију духовног света. И скуп речи које тачно означују 
предмете остаје скуп речи, агрегат; не прескаче се с њима, и 
кроз њих, у свет поетског зачарања.”315

Недостатак дара

У Народној одбрани 1931. године Владимир Вујић је, у једном 
напису, приказао чак четири слабе књиге – песничке Вечи-
те мотиве П. Ј. Одавића, Дозиве из долине М. В. Кнежевића, 
Скромну жртву Ж. Милићевића и збирку прича Предрага 
Каралића Растанци.

Приказ почиње указивањем на штетност демократизације 
уметничког стваралаштва која води у банализацију уметно-
сти речи: „Имам једну визију: колико људи хоће, желе, муче 
се, нагнути над хартијом са пером у руци, наборана чела, 
савијених леђа, пуне редовима хартије, а пуне им главе се 
диме, диме, диме. И још нешто: безброј руку удара по дуг-
метима писаћих машина, по дугметима линотипа, безбројне 
руке машина бацају и слажу листове са одштампаним изра-
жајима који ће пунити излоге, безброј прохтева, таштина, 
привида, привиђења, опсена, варки, амбиција… Помислите 
колико је људи данас запослено на овој лудој лопти земљи да 
пред ближње изнесе књиге у којима се нешто жели, казује, 
хоће, изражава. Зашто и чему? Спопада човека недоумица, 
несвестица, страх неки помешан са чуђењем, при помисли 
о тој чудној, грозничавој радиности, у том ужурбаном хуку 
и пушењу људских мозгова, о том страшном трошењу напо-
ра толиких људи. […] Некада, било је то лепше, говорило се 
пред малим бројем, певало; чувало на свитцима пергамен-
та; преписивало; изражавало се тоном, покретом; потсвесне 
315 В. Вујић, Поезија на раздобљу 1930–1931 године, Исто.
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силе избијале су снажно кроз изразе ређе, јаче. Није било 
ове вратоломне продукције и као да је закон: производи што 
више да би трошио што више и троши што више да би про-
изводио што више – пренет на широку област литературе 
направио овај невероватни хаос. Као нека демократизација, 
као нека хипер-продукција.”316

Сада је реч свудаприсутна. Поготово од када је пронађен 
радио. Свудапристност њена, међутим, доводи до губљења 
аутентичне вредности речи. Она може бити истинита само 
ако је наговештај нечег духовног; иначе је „тантуз” без вред-
ности. Реч је, по Вујићу, у данашње време постала мртва, јер 
је материјализована и мерљива. Она више није златна спона 
између свесног и несвесног, којом човек среће истину.

Уметност настаје на путу између подсвесног у свесно, и 
свака уметност је поезија, каже Вујић. Тако је не само у књи-
жевности, него и у сликарству. Постоје слике које су поезија 
и слике које су цртање. Поезија је свака добра проза, а лоша 
поезија је пуки израз писмености свог аутора.

Највећа опасност за књижевника је када му се реч откине 
са нити која води између свесног и несвесног, и сва пређе у 
овострано, у пуку комуникативност. Таква реч као средство 
логичке организације живота је, по Вујићу, увек проза, макар 
била римована. По Вујићу, такве речи су само „разумно ча-
врљање”, јер су „понеле собом само мутне неке успомене на 
негде далеко остављено поетско: и још су само празни зву-
ци; као чауре неке испражњене и које само својим обликом 
подсећају на то да треба да носе у себи експлозив”.317 

Одавићеве песме су неписмене; Кнежевић је добио награду 
Академије, што је, вели Вујић, у реду, ако се узме у обзир иза 
каквих дела наше установе културе углавном стоје; Милиће-
вићеве риме подсећају на поезију – али, то није песништво. 
316 В. Вујић, Испод прага поетичног и у поезији и у прози, Народна одбра-
на, Год. VI, бр. 25 (1931), стр. 408–409.
317 Исто, стр. 410.
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Каралић је написао предговор по француским правилима 
композиције. Али, сви састанци и растанци у његовој књизи 
прича су папирнати, и нема у њима живота. Предговор и текст 
су у супротности: „Као кад се каже наслов, јасан и чист и пун 
обећања, каквог певања, рецимо на радио-звучнику а онда – 
неки дефект – чује се кркљање и немогуће ствари.”318

Вујић сматра да се мора повести одлучни бој за разлико-
вање књижевности као збира свих објављених књига, од по-
езије, која се може јављати и у књигама.

О патриотској поезији Милосава Јелића

Када се 1931. појавило треће издање Србијанског венца Ми-
лосава Јелића, Вујић га је, не оспоравујући његов родољуби-
ви значај, приказао као песничку збирку.

Указао је, пре свега, на његову сличност са поезијом Дра-
гољуба Филиповића: „И као што је Косово г. Филиповића 
било у десетерцима римованим доживљено као слика, чисто 
као слика, без унутрашњег духовног доживљавања Косова, 
тако је и овде у стиховима, врло лако вођеним, већином кроз 
десетерачки облик, дано ратовање Шумадије, Србије и опет 
са једне више спољашње стране.”319

По Вујићу, рат и његове ужасе песник доживљава са више 
декорације него интуиције. Језик његових песама је леп и 
чист, личности и догађаји о којима пева су познати, и чаро-
лија траје све док се не уочи монотонија израза: „И крв, и 
јуриш, и падање, и пејзаж, и страх и сва гроза, – све то по 
површини остаје, НА стиховима ових песама, НЕ у њима; и 
некако су се емоције скриле испод форме.”320

318 Исто.
319 В. Вујић, Милосав Јелић: Србијански венац, Народна одбрана, Год. VI, 
бр. 10 (1931), стр. 160.
320 Исто.
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Гусле су биле израз народне душе. Јелић је сачувао форму 
народне песме, али садржина је туђа, а каткад и нема садр-
жине. У његовој поезији постоји однос према народној пое-
зији, али нема истинског односа према рату. Филиповић је, 
певајући о Косову, себи можда и могао да дозволи нарочиту 
нагнутост над народну песму, рекреацију десетерца у ри-
моване облике.321 Но, Светски рат је читаоцу, који га је уг-
321 Приказујући Филиповићеве Косовске божуре, Вујић каже да је пред нама 
песник који је добро савладао песничку вештину: неки су ликови остали 
код куће, а оне који се спремају у бој, оне који гину у боју видимо готово као 
на филмском платну: „Пренашају се аспекти, секу се равни, укрштају се и 
допуњују утисци и целина промиче на један чисто филмски начин пред на-
шим очима. Пресек свих тих појединачних призора је Косово – и то Косово 
више питорескно, више сликано, више гледано споља но проживљавано из-
нутра.” (В. Вујић, Д. Ј. Филиповић: Косовски божури, Народна одбрана, Год. 
VI, бр. 8 (1931), стр. 130) Чак и ако се ово песништво гледа као филмско, 
то је ипак дводимензионални филм. Јер, по Вујићу, има и филмова са три 
димензије, какви су они које снима Чарли Чаплин, који су, по Вујићу, „нај-
човечанскији, најетичкији, најдубљи у животном смислу” и у којима се „са 
две дате дименсије једним правим ударцем силази у живо и крваво људ-
ско срце” (Исто). Иако је поезија Филиповићева о Косову живописна, она 
није ни етична, ни мистична, ни духовна. Опасност спајања филмичности 
са епиком је, по Вујићу, у једноличности; тако настаје својеврсна моното-
нија казивања, која води досади. Филмски поступак се може применити 
на краће, фрагментарне целине, али не и на романе или песничке циклусе. 
Кашанинов Трокошуљник у том смислу је, као роман, био промашај. Исто 
се десило и Филиповићу с циклусом песама. Монотонија Филиповићевог 
песништва додатно је наглашена употребом десетерца. Десетарац спојен 
са римовањем и питорескношћу пут је у монотоност, иако је Филиповић 
одличан техничар и господар језика, чије песништво није без дражи, због 
чега је ова збирка доживела треће издање. Пут ка нашој књижевној синте-
зи свакако води преко спајања „модерне са епским”, чему је, сматра Вујић, 
Филиповић дао искрен и леп прилог: „Народна епика дала је Косово на ве-
личанствености једне снажне етичке мисли: њоме је српство изградило у 
себи хришћанство. Мештровићеви косовски фрагменти продубљени су до-
живљаји Косова кроз једну генијалну природу и кроз један скамењени бол и 
кроз тешку материју дат нагон и напон снаге. Косово је ту, у оба случаја, пре 
свега мистички доживљај. Овде је Косово сликарски доживљај, филмски 
конструисан, дат десетерцем. Ту му је и снага и слабост.” (Исто, стр. 131)
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лавном и сам преживео, много ближи од Косова, као што је 
данашњи човек много даљи од десетерачке епохе живота и 
стваралаштва.

Још од Ивана Мажуранића дешава се нешто о чему се 
мора рећи реч: нестао је епски поглед на живот и свет, нестао 
је десетерачки етос, пре свега психолошки нестао – а остала 
је само форма. Вујић каже да је то „псеудоморфоза једна, у 
којој језик и лик поезије народне се утопе само и искључиво 
у сликарско, молерско, питорескно”.322 Остали су звук и боје, 
али нема душевног садржаја.

Рат више не може бити опеван гусларски. Ни песме које о 
рату пева сам народ уз гусле више нису народна поезија. Нови 
доживљај рата мора се заснивати на суочењу савременог човека 
са тим ужасом. Али, за то су потребни нови путеви и начини.

Како се не пишу ратни романи?

Под насловом „Два ратна романа, без рата и без романа, на-
грађена из Задужбине Илије М. Коларца”, Владимир Вујић је 
објавио оштру критику два романа у издању Коларчеве за-
дужбине 1930. године: Славољуб Зорић Радослава Веснића и 
Мали хероји Дамњана Ковачевића. Основно што није јасно 
кад су ова дела у питању је – шта је то? Да ли је реч о морал-
но-поучним патриотским брошурама или су у питању умет-
ничка дела? Ако се већ декларишу као уметност, тако им се 
мора и приступити, сматра Вујић.

Вујић се, на почетку приказа, сећа Стеријиних романеск-
них покушаја у стилу Милована Видаковића, којих се отре-
сао пишући први сатирични роман наше књижевности, Ро-
ман без романа. Веснић и Ковачевић дали су управо то – два 
„романа без романа”, и то у стилу Милована Видаковића.323 
322 Исто.
323 И пре ове критике, Вујић се бавио ратним романом који није успео да 
прикаже рат. Реч је о делу извесног лекара, Д. Смиљанића, Успут, који даје 
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Они су „романи без романа” јер, по Вујићевом мишљењу, 
„доносе једну немогућу мешавину фикције и новинских из-
вештаја са ратишта, живота некаквих личности, створених 
поетским општим начином и једног читавог низа информа-
ција из извештаја Врховне Команде и клишетираних члана-
ка из новина о општој ситуацији у свету”324.

Ови романи су савремени Видаковић – бледе имагина-
ције, пуни су општих места, какви су епитети: „плав, леп, 
кршан, отмен, безброј сузних очију, дубоке и болне песме 
као душа руска, минуле патње, јецање песме, цича ледене 
зиме, врела и једра прса, романтика њене и његове при-
роде, (лица у роману), хучни патриотизам, интензивно се 
умешати у живот, грозни рат, горди Београд, итд, итд.”.325 
И то се, на ужас Вујићев, јавља „после наше прозе за тих 
сто година, после свег напора и развоја, после свега, а на-
рочито после рата преживљеног у делима Крлеже, Васића, 

живот једног младића, Александра, у вихорно доба. Он је прво ђак, па бо-
рац, па се враћа у родно Ужице, где постаје адвокат и смирује се. Смиља-
нић се у уводу извињава због своје невештине, не зна да ли је дао роман 
или су то само скице, али Вујић је оштар и каже да је дело „роман јер скице 
не би биле повезане животом једне личности и њеним преживљавањем” 
(В. Вујић, Др. Д. Смиљанић, Успут, Народна одбрана, Год. V, бр. 34 (1930), 
стр. 523). Роман је лош јер је рационалистичка конструкција у чије инфор-
мације не сумњамо, али које остају само то – информације. Ничег људског, 
снажног и преживљеног, нема у апстрактним размишљањима „неживог 
Александра”. То је, по Вујићу, прича о „свему и свачему и још понечему”. 
(Исто) Дело подсећа на филмове који се забораве чим се погледају, уп-
раво зато што није живо, него је пошло од некакве тезе. Ко год крене да 
пише са тезом, и са намером да своје дело стави у неку жанровску „фио-
ку”, не стигне на уметнички циљ. Наивни Скерлић је, пишући о Сремче-
вом „Кир-Герасу”, мислио да је Сремац промашио зато што није знао да 
ли пише социјалну сатиру или чисто комичну прозу. По Вујићу, ниједан 
прави писац то не зна и не треба да зна, јер, ако зна, он не изражава себе, 
него ствара по шаблону.
324 В. Вујић, Два ратна романа, без рата и без романа, Народна одбрана, Год. 
V, бр. 32 (9. август 1930), стр. 508.
325 Исто.
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Настасијевића, Црњанског”.326 Тако се не пишу ратни ро-
мани, сматра Вујић.

Најстрашније је што у та два романа о рату нигде нема 
рата у његовој величанствености и његовој грозоморности.327 
326 Исто.
327 Нису сви романи о тек протеклој војни лоши, нити је Вујић то твр-
дио. Рецимо, дело Синише Кордића Необичан свет има своје квалитете. 
Вујић га је ставио у шири контекст наших романа о рату који се недавно 
завршио. Пишући о њему, он указује да у домаћој књижевности све већи 
утицај има управо роман као жанр, а да су поезија и драма мање снаге 
и уверљивости. Ова превага социјалног и епског над личним и лирским 
захтевала би, сматра он, посебну расправу, али он указује пре свега на 
чињеницу да у оквиру романескног приповедања долази до својеврсног 
разгранавања. Наиме, Вујић сматра да су све чешћи психолошки романи, 
у којима је „првенствено давање душевних доживљаја, ухваћених и прика-
заних као таквих, као душевних, а то значи увек праћених по оној гранич-
ној зони по којој крећући се постаје врло тешко разликовати нормално од 
ненормалног” (В. Вујић, Необичан свет, роман Синише Кордића, Народна 
одбрана, Год. V, бр. 43 (1930), стр. 683). Такав је, рецимо, роман Сибета 
Миличића Величанствени бели брик, Св. Јурај, који је одлично постављен, 
али суво и апстрактно остварен. Кордић је решио да прелазак Албаније 
прикаже управо кроз то ненормално, које обузима једног човека. Главни 
јунак романа, Иван Петровић, пролази кроз невероватно управо као ду-
шевно поремећен човек. Сећајући се једне прозе у којој је сав наш свет 
виђен очима риба из акваријума, Вујић каже да је таква врста необичне 
перспективе потребна да би се приказао пролазак кроз Албанију. Можда 
неко, ко то није доживео, не би поверовао у сву гротескност Кордићевог 
приповедања о повлачењу кроз Албанију; али ко је то доживео, верује, јер 
зна како је заиста било. Вујић описује један свој доживљај на ивици луди-
ла: „Негде иза Скадарског језера скренух у уморном маршу и лутању мало 
са пута, означеног лешинама коња, и уз камену прибрежицу измакнув се 
мало даље од линије обележене нашим стварима и лешевима, у самоћи 
видех једног војника где се креће сам, сув, дроњав, спечен, у ритама, без 
оружја, гологлав. Замршене плаве косе и плаве очи му памтим и данас, 
јасно, оштро, и ако не бих умео више рећи да ли је био ’реалан’ или ’при-
казање’. Викнув га и упитав шта ту сам ради, и нека пође са мном до моје 
групе, загледах се боље у њега. Он прште у страшни један смех, кикот од 
кога жмарци јуре кичмом а коса се диже на глави и одјури као бесомучан. 
Тишина сиве камене пустаре око мене, још увек пуна тог лудачког смеха, 
и кад му је лик ичшезао са видика. Не знам је ли био ’моја’ утвара, само 
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Славољуб Зорић очијука са две Рускиње, а Мали хероји су 
низ квазиреалистичких сличица. Идеализам првог романа и 
натурализам другог из истог су извора – из извора нетален-
тованости и невештине.

Нарочито је наметљива наводна „психологија” ових дела. 
Јер, по Вујићу, „ми такозвану психологију личности из по-
етских фикција видимо, осетимо, разумемо из поступака и 
дела, из акција и изражаја личности”.328 Заблуда је старин-
ских психолога-сцијентиста да се клупко осећања и подсве-
сти може размрсити пуким препричавањем.

Треба правити разлику између романа и морално-поуч-
них читанки за народ. Ако се Коларчева задужбина опреде-
лила за ово друго, онда је сувишна дилема, са свим што уз 
то иде, Слободана Збиљића с којом ће Рускињом, као и лик 
газда-Трајка, који за време окупације посматра своју жену с 
другима у постељи.

Вујић је на крају свог приказа строг: „Не-уметничка 
дела, као ова, не служе ничему. Она богате индустрије хар-
’моја’ појава и привиђење ’моје’, или је био ’од кости и меса’. Не знам то 
ни дан-данас…” (Исто, стр. 684) Кордић је, каже Вујић, успео да покаже 
атмосферу албанског страдања непрекидним наглашавањем лудила једне 
групе која се повлачи, а која се нашла скупа по унутарњој нужди своје пси-
хичке сродности. Сличан метод применио је у Газда Младену Бора Станко-
вић, опетујући мучна искуства Младеновог живота под стегом дужности 
и еснафског колективизма; тако је радио и Црњански у Сеобама, стално се 
враћајући произвођењу утиска вечног лутања, сељакања, низина и мочва-
ра. Кордић не успева да свог Ивана Петровића увек уобличи као истини-
тог саопштаваоца мисли; нешто се писцу може и опростити, јер Петровић 
је психички поремећен. Али, не могу му се опростити туђице стављене у 
Петровићева уста, реченице у којима се људи „конформирају људима” и 
тврдња да се „човек човеку не може презентирати”. Други део романа, који 
се не бави Албанијом, знатно је слабији од првог, пуног халуцинантних 
виђења; он је више пукост литературе него аутентични глас књижевности.
Поред Кордићевог доживљаја Албаније, Вујић сматра да је само још једно 
доживљавање преточено у прозу тако упечатљиво – збијено, „музикално”, 
више скица но прича, „Виђење 1915” Момчила Настасијевића.
328 Исто.
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тије и штампе, повећавају оне огромне, безбројне неважне а 
важним се правеће, гомиле књига, које се попут брда дижу 
по свету, библиотека које чекају Омара, библиотеке којима 
ће се, како то једном рече Унамуно, и Бог насмејати.”329

Лоши афоризми као замена за мишљење

Године 1931, Геца Кон је објавио друго издање књиге Анте 
Дукића, Погледи на живот и свет, које је Вујић приказао. 
Обратио је пажњу на чињеницу да је реч о књижици у којој 
нема никакве органске целовитости, него је реч о „механич-
кој збирци различитих мишљења”330, сабирању свега што чо-
веку може да прође кроз главу, па чак и што му не пролази 
кроз ум, него само „кане” док седи за писаћим столом. На-
равно, да би нешто било мисао, то нешто мора да проистиче 
из јединственог погледа на свет. Мисли Боже Кнежевића су 
извучене, углавном из његових Принципа историје, али су 
то вредне мисли јер иза њих стоји мислилац. Иза Дукићеве 
књиге нема човека – она је књига само зато што је штампана.

Нико не тражи апсолутну оригиналност, која је, уоста-
лом, и немогућа. Али, увек је потребно бацати нову светлост 
на старе проблеме, налазити нови начин казивања. Препри-
чавање отрцаних истина никуда не води, и нема смисла. 
Уосталом, не морамо се позивати само на Божидара Кнеже-
вића; недавно је, вели Вујић, Светислав Стефановић објавио 
књигу Погледи и покушаји, која је пуна и вибрантна, јер чо-
век има шта да каже.

Вујић на крају вели: „За г. Дукића боље би било да је остао 
при једном свом афоризму: ’Најбоље су оне мисли које про-
лете главом тако брзо да у њој не оставе никаква трага, већ 
само у срцу осећај усхићења и удивљења…’ Треба да је чувао 
329 Исто.
330 В. Вујић, Анте Дукић: Погледи на свет и живот, Народна одбрана, Год. 
VI, бр. 10 (1931), стр. 159.
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тај свој осећај усхићења; јер пут од мисли која блесне до из-
ражаја њеног, велики је пут и често голготски.”331

О библиотеци „Наша књига”

У Правди априла 1934, Владимир Вујић објавио је приказ 
„Судбина ’Наше књиге’ као да је кобна по нашу књижев-
ност”, у коме се бави издавачким подухватом библиотеке 
„Наша књига”. Иако је овде било и добрих књига, пречесто 
се тонуло у море фељтонистике. Нарочито је у последње вре-
ме почело објављивање фамилијарно-буржоаске фељтони-
стике. По Вујићу, не би требало заразити своје писце „новом 
тежњом малих грађана који имају, свакако, право на живот, 
али чији укус и чије омиљене лектире тек не могу предста-
вљати уметничку књижевност”.332

Вујић критикује нови роман Звонимира Шубића, Херој у 
папучама; иако није био без дара, Шубић је сада фељтониста, 
а од фељтона се, сматра критичар, не може правити проза 
чеховљевског типа. И роман Душана Радића Кроз живот 
није ништа друго до „мозаик писмене фељтонистике”. Онај 
ко уверава Радића да је на путу праве књижевности чини му 
медвеђу услугу, јер то није тачно.

331 Исто, стр. 160.
332 В. Вујић, Судбина „Наше књиге” као да је кобна по нашу књижевност, 
Правда, 13. април 1934, стр. 7.
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ВЛАДИМИР ВУЈИЋ КАО ПОЛЕМИЧАР

Полемичко поље и „књижевна десница”

Пишући о полемичком контексту српске авангарде, Гојко 
Тешић указује на чињеницу да је наша авангарда изразито 
борбено расположена и уочи Првог светског рата, нарочи-
то непосредно после њега, али и касније. Он каже: „У књи-
жевноисторијском смислу спор око авангарде је један од 
најрадикалнијих спорова не само на естетичком, него и на 
идеолошком плану. И он се не поклапа само са временом ма-
нифестација авангардног, превратничког духа већ се у раз-
личитим ситуацијама и критичким позицијама манифестује 
и на други начин.”333

И Бошко Обрадовић у својој студији о Црњанском и но-
вом национализму истиче да су пре рата постојали озбиљни 
сукоби, који се у наредне две деценије уопште нису ни пре-
кидали. Одмах после рата, био је то сукоб авангарде са књи-
жевним погледима Јована Скерлића и Богдана Поповића. За-
тим је дошло до подела и раслојавања у оквиру самих аван-
гардиста, па се на крају 20-их година 20. века развила борба 
између надреалиста и модерниста, између надреалиста и 
писаца социјалне литературе, између „социјалних” писаца и 
333 Г. Тешић, Српска авангарда у полемичком контексту (двадесете године), 
стр. 326.
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модерниста, па и у самом „социјалном” табору („сукоб на ле-
вици”), док се „књижевна десница” обрачунавала и са надре-
ализмом и са „социјалном” књижевношћу. Тридесете године 
20. века у нас биле су, пре свега, године мањка књижевног 
стваралаштва и вишка полемичности. Било је то доба памф-
лета и обрачуна. Тада се снажно оглашавала и „књижевна 
десница”.334

Обрадовић уочава да је „књижевна десница” у нас прошла 
три основне фазе: у првој, негде до 1928, њени гласови, су-
кобљени са авангардизмом, били су крајње усамљени; у дру-
гој, појављују се озбиљни гласови десног погледа на књижев-
ност и културу, попут Нових видика, Претече и нарочито 
Народне одбране. Трећа фаза отпочиње Црњансковим иза-
зовом под насловом „Ми постајемо колонија стране књиге”. 
У тој фази, јавља се низ часописа који заступају позиције де-
снице, почев од часописа студената Богословског факултета, 
Светосавље, све до Идеја Милоша Црњанског и XX века.

Рана књижевна „десница” је, по Обрадовићу, била кон-
зервативна; она није прихватала авангарду, него је стајала на 
позицијама предратне грађанске културе и Српског књижевног 
гласника до 1914. Авангардизам је изједначаван са комуни-
334 По Гојку Тешићу, у тридесетим годинама 20. века дошло је до низа 
необичних трансформација стваралаца и критичара који су у претход-
ном периоду стајали на сасвим другачијим позицијама. Књижевност је 
прагматизована и функционализована као саставни део пропаганде ко-
мунистичког покрета, која је оштро иступала против авангарде и модер-
низма. Критичари који су, двадесетих, били на независним позицијама, 
углавном прихватајући основне вредности авангардне књижевности, ста-
ли су на позиције „социјалне литературе”, нападајући модернисте: Милан 
Богдановић и Велибор Глигорић прогласили су смрт модернизма, а Марко 
Ристић и Ђорђе Јовановић порекли му сваку револуционарност, коју су у 
претходном периоду признавали (у време када су критичари попут Бран-
ка Лазаревића модернисте чак оптуживали за бољшевизам). Ствараоци 
попут Станислава Винавера су, каже Тешић, и даље бранили своју „анти-
традиционалистичку, антипозитивистичку, антиутилитарну позицију” (Г. 
Тешић, Исто, стр. 327).
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змом и бољшевичком револуцијом (по Гојку Тешићу, то је, из-
међу осталог, било и због чињенице да су авангардни покре-
ти у Русији стали на страну Октобарске револуције).335 Све 
је то туђе, и нама непотребно. Долазило је и до неспоразума 
са Црквом – Растку Петровићу је, тврдили су новинари, због 
једне песме о „афричком Христу” претила екскомуникација.

По Обрадовићу, занимљиво је да је распад авангарде као 
јединственог „блока” велики број писаца превео на „десну 
страну”. Ту су били Милош Црњански, Светислав Стефано-
вић, Ранко Младеновић, Тодор Манојловић, Станислав Кра-
ков, Љубомир Мицић, Момчило Настасијевић, Владимир 
Велмар-Јанковић. Надреалисти одлазе „у лево”, а независне 
позиције држе Растко Петровић, Иво Андрић, Станислав 
Винавер и Раде Драинац (при чему је Винавер више „десно”, 
а Драинац више „лево”). Теоретичари послератног авангар-
дизма, попут Тодора Манојловића, постају неотрадициона-
листи, залажући се синтезу традиционалног и модерног.336

Године 1928, појавио се манифест „књижевне деснице” 
који је, под насловом „Духовна криза данашњице”, објавио 
Владимир Велмар-Јанковић, истичући да се наш народ, по-
сле државотворног остварења Косовског завета, нашао у 
кризи смисла, због чега је пао под утицај западног материја-
лизма. Због тога је потребан отпор Западу, као и својеврсно 
остваривање „Косовског завета у култури”. Тиме су, каже 
Бошко Обрадовић, постављена три основна начела „књи-
жевне деснице” у тридесетим годинама 20 века: „1. захтев за 
ревизијом постојећег система вредности; 2. борба за духовно 
335 Види: Г. Тешић, Исто, стр. 99.
336 То је довело до жестоких напада Марка Ристића, који је позиције попут 
Манојловићеве сматрао издајом авангардних заноса. Тешић каже: „Ристић 
говори о идеалистичком наотрадиционализму Тодора Манојловића […] 
Ристић подвргава критици идеолошко становиште модернистичке књи-
жевности које се уклопило у систем вредности грађанског друштва својим 
особеним стилом казивања, асоцијација, језичком истанчаношћу, суптил-
ношћу.” (Исто, стр. 186, 188)
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ослобођење од утицаја Запада; 3. хтење ка остваривању но-
вог национализма и новог, самородног културног модела.”337

Године 1932, Милош Црњански покреће праву буру, обја-
вљујући свој текст у новинама Време, под насловом „Ми 
постајемо колонија стране књиге”. У њему, оптужује домаће 
издавачке куће да не подстичу наше стваралаштво, него да са 
стране увозе све што им дође под руку, а последица тога може 
бити колонијализација југословенске културе. У полемику се 
укључује Милан Богдановић, тврдећи да Црњански устаје за 
забрану превођења, што је и немогуће и непотребно, поготово 
сада, када је домаћа књижевност у застоју. Бранећи левичарски 
Нолит, у коме је један од уредника, Богдановић каже да његова 
кућа не ради ни за кога, и да је једина оптужба коју с поносом 
прихвата оптужба за прогресивност. Црњански наставља да 
оптужује Богдановића који је у „сукобу интереса”, јер је уред-
ник у Српском књижевном гласнику, где пропагира Нолитову 
литературу, која је, узгред буди речено, утемељена на немачком 
часопису Нолит, који је био бољшевички, и чији је оснивач, 
Павле Бихали, због тога већ био извођен пред полицију за за-
штиту државе. Богдановић, кога подржава велики број писаца 
и са лева и са десна, оптужује Црњанског да је обичан поли-
цијски доушник. Црњански, који је спреман да иде и на суд, 
нимало не одступа, тврдећи да му не требају ничији потписи 
подршке, и да ће сам стајати у одбрани домаће књижевности.338

337 Б. Обрадовић, Милош Црњански и нови национализам, стр. 47.
338 У свом огледу „Случај Коминтерне: културна политика и систем тајне 
безбедности”, Миша Ђурковић пише о агенту Коминтерне (чији је цен-
тар обавештајног рада до доласка нациста на власт био у Берлину), Вилију 
Минценбергу, као и о Оту Кацу, књижевнику, новинару, али и ликвида-
тору НКВД-а, који су широм Европе организовали мреже за остваривање 
утицаја у култури, међу интелектуалцима-левичарима. Они су у Комин-
тернину политику Народног фронта укључили низ значајних интелекту-
алаца, од Барбиса и Марлоа, преко Ромена Ролана и Хемингвеја, до Егона 
Киша. Преко њих је ишло и финансирање различите пропагандне литера-
туре, што се свакако одразило и на нашем простору: „Када је у марту 1932. 
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Црњански у Времену објавио текст под називом ’Ми постајемо колонија 
стране књиге’, није никог именовао, али је свима било јасно да пре свега 
циља политику издавачке куће Нолит (скраћено од Нова литература) која 
је почела свој рад 1929. године. Већ два дана касније одговорио му је Ми-
лан Богдановић, уредник Нолита. Тиме је отпочела полемика која се про-
вукла кроз читаву годину и где је Црњански углавном остао усамљен. Он 
је у тексту отприлике наговестио да иза наводно отворене, савремене со-
цијалне литературе коју Нолит преводи и објављује, стоји озбиљна заку-
лисна акција са нетранспарентним токовима финансирања и врло пробле-
матичном културном и политичком поруком која сузбија домаћу књигу, а 
промовише нову левичарску литературу и систем вредности. Свесно или 
несвесно, Црњански је ишао у правцу разобличавања политике Нолита 
као неке врсте фронтовске организације за промовисање спољних утицаја 
и проблематичног система вредности. О успеху Нолитове стратегије го-
вори чињеница да Црњанског готово нико од колега није подржао, а да су 
петицију против њега потписали чак и тврдо ’национални’ писци попут 
Григорија Божовића, који ће дванаест година касније страдати као жрт-
ва комунизма. До сада нисам успео да нађем озбиљне анализе Народног 
фронта код нас нити стварна истраживања културне политике Народног 
фронта у Југославији. […] Чињеница је да су постојале јаке везе и на том 
пољу, а поглед на издаваштво Нолита заиста открива пуну припадност мо-
делу који су Минценберг, Кац и остали промовисали у то доба. У тренутку 
кад Црњански покреће полемику заиста није била издата ниједна домаћа 
књига, па Нолит после тога почиње да штампа и домаће социјалне писце 
попут Јована Поповића. Но основу чине Синклер Луис, Аптон Синклер, 
Егон Киш, Исак Бабељ, Ернст Толер, Хајрних Ман, зборник Нова руска 
проза, изабрана дела Максима Горког итд, што отприлике чини стандард-
ни каталог фронтовских издавача широм Европе у то доба. Ту је и поли-
тичка литература попут анонимног списа Хитлер освајач: раскринкавање 
једне легенде (1933). Ако се погледа списак чланова Редакцијског комитета 
часописа срећу се управо она имена са којима баратају Минценбергови 
људи: Анри Барбис, Кете Колвиц, Ервин Пискатор, Ајнштајн итд. Главни 
покретачи читаве ове приче су браћа Павле и Ото Бихали. Они су најпре 
издавали часопис Нова литература који је брзо забрањен, после двана-
ест бројева, а затим покренули и издавачку кућу. Павле који је од 1920. 
члан КПЈ, пуно је путовао и градио озбиљне везе са познатим левичар-
ским уметницима и ствараоцима. Но још је важнија позиција Ота који је 
под скраћеницом Биха постао веома важан део комунистичког културног 
естаблишмента у Немачкој. Он је био канал преко кога су стизале књи-
ге и идеје. Највероватније је то укључивало и доношење финансија и ди-
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Бошко Обрадовић о овом случају каже: „То је први позив 
књижевној јавности за сврставање на ’леву’ или ’десну’ стра-
ну, односно за или против ’марксистичке књиге’. У позицији 
коју је почетком тридесетих бранио Милош Црњански садр-
жане су неколике кључне одреднице програма будућег ’но-
вог национализма’: иступање против имитирања и попла-
ве туђинских духовних вредности, залагање за форсирање 
’наше књиге’, борба против марксистичке литературе и ’со-
цијалне књижевности’ и – генерална спремност за беском-
промисно отварање идеолошког фронта у одбрани својих 
позиција.”339

Године 1932, Црњански опет улази у полемику. У Времену 
објављује текст „Оклеветани рат”, у коме критикује сањарске 
илузије о доласку вечног планетарног мира, клевете на рачун 
рата и војске, пропаганду да је војска непотребна. Истиче хе-
ројство наших војника у Првом светском рату, а за паци-
фистичку пропаганду оптужује марксисте, који њоме слабе 
позиције европских народа да би их све, једног дана, гурнули 
ректну сарадњу са кругом Минценбергових људи који смо горе описали. 
Јеврејско порекло и припадност немачком језику је такође оно што их је 
повезивало са људима као што су Кац, Гибарти, Толер и други. Многи кас-
нији комунисти сведоче о великом значају који је за њих имало деловање 
Нолита, а на шта је Црњански управо и указивао. Дакле и развој кому-
нистичке културне политике у Југославији, где је Нолит био најважнији 
продукт тридесетих година, уклапа се чини се потпуно у модел какав је 
Коминтерна развијала са Минценбергом у остатку Европе те би вредело 
наставити истраживања у овом правцу. Занимљиво је такође да од 1937. 
када Минценберг пада у немилост, Нолит почиње приближавање тврђој 
стаљинистичкој линији унутар левичарског културног фронта. Ранији мо-
дернизам, кокетирање са троцкизмом и савременом ликовном естетиком 
(Бихалијеве занимљиве фото-монтаже на насловним странама), што је све 
било веома блиско естетици немачке комунистичке партије која је трпела 
утицај експресионизма, повлачи се. У први план избија стриктније др-
жање курса совјетске пролетерске литературе, а све значајнији сарадници 
постају Ђилас, Зоговић и Чолаковић.” (М. Ђурковић, Случај Коминтерне: 
културна политика и систем тајне безбедности, Летопис Матице српске, 
Књига 495, св. 1–2, 2015, стр. 78–80)
339 Б. Обрадовић, Милош Црњански и нови национализам, стр. 72.
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у револуцију. Варошки цинизам клевеће рат, и један наму-
чени народ какав је српски, који је толико дао за слободу, 
извргава руглу. Основни став Црњанског је следећи: „Паци-
фистичка пропаганда, после рата, била је једнострана. Њој је 
било стало до тога да се о рату пише што горе. Рат је прика-
зан као најгора нискост и најстрашнији идиотизам. Ја, међу-
тим, мислим да рат није такав, и не верујем да тако мисле ни 
ратници. Рат има и своју светлу страну, а ’вечни’ мир, уоста-
лом, утопија је. У нашем народу ратничке особине најпле-
менитије су особине. Сем тога, назови пацифистичка про-
паганда у нас, после рата, искоришћена је у партијске сврхе. 
Помоћу њеном клеветала се Србија и прављени су вицеви на 
рачун Кајмакчалана. Ја сматрам, међутим, да је то својегла-
во уништавање војничке славе и наших националистичких 
традиција велика политичка лудост.”340

После оваквог иступа Црњанског, јавља се Мирослав Кр-
лежа, који га оптужује да је издао себе из Лирике Итаке и да 
се ставио на страну реакционарне власти. Лиричар „Итаке” 
постаје лиричар „атаке”, стајући на страну Гебелса, Фон Па-
пена, Хитлера и Геринга. Црњански му не остаје дужан, твр-
дећи да је навикао да га левичари, како он сам каже, нападају 
„џукелским речником”; Црњански упозорава на чињеницу 
да би се дигла „велика дрека” ако би он Крлежу назвао „са-
лонским комунистом”. Прави комунисти и марксисти су за 
поштовање, али обрачун мора уследити са „салонским кому-
нистима”, са буржујима и њиховом децом која се играју леви-
це. Зато Црњански најављује покретање часописа који ће на 
сва питања дати јасан одговор националиста.

Године 1934, на линији свог обећања, Црњански покреће 
Идеје. Оне излазе у доба после убиства краља Александра у 
Марсеју, у доба велике кризе не само Југославије, него и Ев-
ропе и света. По Обрадовићу, то је период у коме се радика-

340 Цит. према: Исто, стр. 77.



237

лизују и револуционарне и контрареволуционарне тенден-
ције у друштву, а јача и антидемократизам. На једној страни 
је пролетерски интернационализам, на другој неонациона-
лизам; једни се залажу за дикататуру пролетаријата, а дру-
ги за сталешку, а не партијску, Скупштину. На једној страни 
политичког спектра је илегална Комунистичка партија Југо-
словије, а на другој маргинални (уочи Другог светског рата и 
забрањени) Југословенски народни покрет „Збор”.

Милош Црњански у Идејама заговара окретање национа-
лизму (и даље југословенском, али не заборављајући „српско 
становиште”). По њему, краљ Александар је поставио основе 
државе који се не могу напустити, а Српство више не сме и 
не може бити наивно. „Кад кажем ми, мислим Срби”, јасан 
је Црњански у свом ставу. Комунизам је напријатељ против 
кога се треба борити свим силама. Као уредник, Црњански је 
сарађивао и са хришћански оријентисаним мислиоцима, од 
старијих, попут Јустина Поповића, до млађих, какав је био 
млади Бранко (потоњи јеромонах Јован) Рапајић. Гајио је и 
култ Светога Саве.

Марксизам је, сматра Обрадовић, у Идејама критикован 
као квазирелигија која, по Димитрију Најдановићу, има свог 
папу (Маркса), апостоле (Кауцког и сличне), стари и нови 
завет (социјалдемократија и бољшевизам), свете књиге 
(Капитал), свој хилијазам (остварени комунизам), ђавола 
(капитализам), символ вере („Комунистички манифест”), 
поклоничка места (Лењинов гроб), празнике (Први мај), ин-
квизицију итд. Није нимало чудно што је сва интелектуална 
левица Црњанског прогласила фашистом, што га је пратило, 
као етикета, и после Другог светског рата.341

341 Зоран Аврамовић се подробно бавио оптужбама да је Црњански био 
фашиста, наводећи противуречне тврдње о томе из разних извора (чак 
је и Милан Грол, у свом Лондонском дневнику, о Црњанском писао да је, 
иако није волео ни Хитлера, ни Мусолинија, био „духовно фашиста”, због 
скептичног става према демократији као власти масе). Аврамовић наво-
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ди низ текстова Црњанског из којих се види његов критички став према 
Дучеу и Фиреру, али и даје преглед ставова Црњанског из којих се може 
уочити да он не прихвата идеје Рима и Берлина као своје: Црњански није 
антисемита; не усваја расистичке теорије супремације; положај вође у 
фашизму и нацизму контекстуализује у причу о значају историјских лич-
ности итд. Црњански је националиста, сматрајући да је такав став темељ 
одбране Краљевине Југославије и заштита од комунизма; такође, анти-
парламентариста је, сматрајући да је демократија постала неспособна да 
решава крупна питања епохе, зато што партијски завађа народ и руши 
његово јединство, што се одражава на слабост државе. Он тврди да наш 
национализам не треба да „мајмунише” покрете у иностранству, него 
мора да буде самосвојан. Аврамовић зато каже: „Његов политички став је 
недвосмислен када одбацује идеолошко-политички комунизам. Међутим, 
у расправљању неких друштвених проблема он полази од изразито либе-
ралних и антиконзервативних претпоставки.” (З. Аврамовић, Политика 
и књижевност у делу Милоша Црњанског, Нови Сад, 2007, стр. 223) Што 
се антипарламентаризма тиче, стање нашег политичког живота је било 
разочаравајуће, па је и то утицало на Црњанског и сличне њему. Милан 
Јовановић Стоимировић, десна рука Милана Стојадиновића у области 
штампе и пропаганде, у свом дневнику бележи како су изгледали избори 
у Смедеревском округу, где је он био кандидат Југословенске радикалне 
заједнице: „За време ове изборне кампање сам видео толико цинизма код 
нашег простог света и толико одсуства сваке озбиљности, да се питам у 
шта су се трансформирале животне енергије нашег друштва, кад се зна да 
ми нисмо нека стара уморна раса, него пасмина пуна енергије и динамике, 
која не зна за дисциплину и стегу и која праска у толико индивидуалности 
колико има индивидуа у једном скупу. Видели смо попове и срели учи-
теље који немају никаква угледа у народу. Срели смо ћате који изгледају 
као прави несрећници. Срели смо убоге жене и нафракане девојке, које 
изгледају као служавке по јавним радњама. Једном речи, моје су се очи 
нагледале ових дана свакојаког јада. Видео сам сифилистичаре без носа и 
уста и разне друге гадости. Све ме је то згрануло и запрепастило. Тек сам 
за време ове изборне кампање разумео наше левичаре и њихов револт и 
тек сад схватам колико би тешку и џиновску борбу требало повести кроз 
школу, цркву и антиалкохоличарске асоцијације да се помогне нашем селу 
и нашем сељаку. Задругарство ме је разочарало, кроз њега не бих могао да 
видим шта бисмо могли да чинимо. Али се само питам: Одакле почети? 
Са киме почети? О, земљо наша, отаџбино драга, где човек да почне са ви-
дањем твојих рана? […] Из свих села све до три сата долазили су сељаци, 
тражећи новац и нудећи своје гласове на сраман начин. Ива је исплатио 
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После Идеја, 1938. године јављају се часописи XX век и 
Нова смена, који настављају да граде десну „културолошку 
алтернативу”. Иза часописа стоји политика Владе Милана 
Стојадиновића. Уредник XX века био је Ранко Младеновић 
који, у једном уводнику, истиче да је снобизам највећа мо-
гућа опасност, и да се стваралачки може градити само из на-
шег тла. Часопис је ипак био отворен за европску уметност 
епохе, и у њему је било много превода.

Идеје књижевне деснице ове епохе радикално изражава 
у једном свом тексту Светислав Стефановић, који је, све до 
прве половине тридесетих година прошлог века, био велики 
бранилац модернистичких и авангардних струјања у нас342: 
„Какве везе има модерна архитектура и урбанистика нашег 
великог и малог града са топлином и душевношћу народног 
неимарства? Тамо ледени дух гробља и пустиње, бездушност 
и безобличност; овде тихи кут, меко гњездо, црква, органски 
склад душе и грађевине. Какве везе има ’модерна песма’ са 
за 5-6 сати неких нових 20-30.000 дин. Под видом изборних трошкова за 
пиће и цигарете, ја нисам смео и нисам хтео ни да се појавим, ни да уста 
отворим.” (М. Јовановић Стоимировић, Дневник 1936–1941, Нови Сад, 
2000, стр. 218–220)
342 Гојко Тешић сматра да је Стефановић имао „херојски став авангарди-
сте” што је „произашао из једне доста упорне и дугорочне превратничке 
стратегије” којом је овај песник и преводилац устао у рат „на парадигме 
конзервативне естетике (здрава литература, локална боја – регионали-
зам, националне боје и обележја, патриотизам, патријархалност, итд.), 
упирање жаоке на институције критике (Недића, Скерлића, Б. Поповића 
и њихове епигоне), потом доследност у одбрани истинских вредности 
српске књижевности (Његош, Лаза Костић) […]” (Г. Тешић, Исто, стр. 
260). Међутим, он напушта такав свој став и главачке улеће у политику 
на десним позицијама, преводећи Мусолонијеву студију о корпоратив-
ној држави, а постаје естетички конзервативац: „Национално, локално, 
патриотско, традиционалистичко победило је оно што је било космичко, 
интернационално, визионарско […] стари и конзервативни Стефановић 
је половином треће деценије победио разбарушеног, увек обновитељски и 
превратнички настројеног младог и модерног Светислава Стефановића” 
(Исто, стр. 274).
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лирским и епским духом песме наше народне душе? Тамо туђи, 
неразумљиви свет надрипесничке акробације, побуна слова и 
хартије, лирска завијања разбијене душе или болесни урлик 
разгареног осветника; овде свештена песма рада и човека, здра-
вља и снаге, песма срца, снопа, братства. Какве везе има ’мо-
дерна’ философија наша са народном мудрошћу, са схватањем 
Бога, човека и света у нашем народу. Тамо копија и карикатуре 
туђинских мисли, која и сама вене без корена, мисли замрше-
не у лаж и противречност, самозаљубљене и самозадовољне; 
овде непосредно сагледање стварности и истине, право и цело 
осећање живота, неусахли стваралачки полет душе.”343

Српска књижевна десница је, по Обрадовићу, сматрала да 
је наступила смрт српског угледања на Запад и да је дошло 
доба за нова прегнућа ка самосвојности. Та самосвојност 
именована је као „расност” (не у смислу расистичких тео-
рија Гобиноа и Чемберлена, него у смислу културне потент-
ности засноване на сопственим даровима и могућностима). 
Њу је помињао још и Растко Петровић, у свом огледу „Да 
наша књига буде уистину наша”. Момчило Настасијевић је, 
по Обрадовићу, указивао на то да још нисмо прешли са вели-
чанственог усменог наше прошлости на књижевност која би 
то усмено надградила новим искуствима. По Настасијевићу, 
градили смо се свуда, осим на свом дому.

Обрадовић сматра да је књижевна десница нудила следеће 
културолошке алтернативе: „Словенску идеју (у ужем сми-
слу – јужнословенизам и југословенство), балканску идеју, 
неотрадиционализам и неонационализам (у неколико фор-
ми, од којих је најзначајнија културолошка носивост идеје 
светосавља, рођене у широком контексту међуратне обно-
ве религиозости)”.344 Јужнословенска синтетичност мора 
се окренути ка Русији Достојевског, чијем хришћанству, по 
Шпенглеру, припада будући миленијум.
343 Цит. према: Б. Обрадовић, Исто, стр. 122–123.
344 Исто, стр. 130.
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Идеја Балкана као простора слободног од западноевроп-
ске декаденција била је, сматра Обрадовић, идеја многих – 
од Љубомира Мицића до Радета Драинца. Ратко Парежанин, 
оснивач Балканског института у Београду, тражио је борбу 
за ослобађање Балкана од свих политичких и економских 
утицаја Запада, а затим и изградњу аутохтоне балканске кул-
туре. И Црњански је, у Идејама, био за балканску сарадњу, 
нарочито с Бугарима.

Тодор Манојловић у Летопису Матице српске јасно истиче 
да је прошлост једини начин да освојимо будућност, јер је, по 
њему, традиција непрестано деловање прошлости кроз нашу 
свест и сећање.

Исидора Секулић, каже Обрадовић, још 1924. уочава об-
нову наше религиозности, која ће значити и обнову морала; 
њене речи се испуњавају у узрастању тзв. богомољачког пок-
рета, који води владика Николај Велимировић, и који ће има-
ти преко двеста хиљада чланова у више стотина братстава.345 
Сама Исидора Секулић, уочи Другог светског рата, намерава да 
се замонаши, и одушевљено пише о Велимировићу и његовој 
345 Било је то доба када је Исидора, по Ђорђу Ј. Јанићу, осећала апокалиптич-
ност епохе после Првог светског рата, па се окретала руској философији, ес-
хатолошки веома напетој: „Она предвиђа пропаст савремене цивилизације 
јер је све доведено на степен вулгаризације. У савременом свету нема вели-
ких људи нити великих идеја нити великих остварења. Пред човечанством 
се свеколико деловање, у свим просторима и на свим нивоима, открило као 
обесмишљеност и превара. […] У том подигнутом тону она ће најавити нове 
цивилизације, које неће доћи ни кроз револуцију ни кроз грађанску филис-
терију, већ кроз руско боготражитељство. На том месту као да се сусрела са 
Шпенглеровим размишљањем о новом културном кругу који ће се отвори-
ти Европи кроз руску религиозност и руску религиозну мисао. Очито је да 
је у том тренутку била понета хилијастичком мишљу која је захватила пост-
катаклизмичку Европу која је преживела четири године рата, велику епиде-
мију заразне болести и бољшевичку револуцију. Хилијазам, размишљања о 
последњем времену, о појави антихриста, очито су додирнули и њу. Никада 
више у тако подигнутом тону она неће писати о духовном препороду.” (Ђорђе 
Ј. Јанић, Исидора Секулић и руска књижевност, Београд, 2015, стр. 90).
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обнови Жичке епархије.346 То је доба у коме се, како смо видели, 
јавља и појам светосавља, као православља српског стила. Вели-
ки учитељ модернизма, Станислав Винавер, указује да је Свети 
Сава житијем свог оца засновао српску књижевност, и да се из 
тог житија и данас излива миро на сав српски литерарни израз.

Ипак, указује Обрадовић, што је Југославија у већој поли-
тичкој кризи, то се српска „књижевна десница” све више ок-
реће Српству. Године 1940, Љубомир Мицић објављује „Ма-
нифест Србијанства”, у коме истиче да је слободно и мушко 
Србијанство, попут оног у доба краља Петра Првог, дало пе-
чат целом Балкану, и да може да препороди Европу.

Битан је и ревизионизам десне мисли. Још Тодор Ма-
нојловић указује на потребу за њим, а тој тенденцији се 

346 Исидорино предратно духовно искуство у манастиру Жичи, при сусрету 
с владиком Николајем Велимировићем, Милан Радуловић описује овако: 
„У манастиру Жичи, у времену које најављује страдања и апокалипсу свет-
ског рата, ’у овом расутом, бомбардованом животу’, у сусрету са владиком 
Николајем Исидора Секулић открива не само негдашњу него и данашњу и 
будућу мисију манастира. Манастири су, од Светог Саве до данас, народне 
установе које додирују сав живот народа и државе, у историји и у вечности. 
[…] За Исидору Секулић, Црква је утемељивач, чувар и носилац извор-
не српске културне идеологије. У средишту те идеологије налази се вера и 
патриотизам – ’оно наше старо: да је патриотизам, баш наш патриотизам, 
недељив од вере и светиње. Љубав за оно што не може прећи у лично, у 
кукавичку бригу о материјалном поседу, у себичне и безумне тежње да смо 
увек здрави и увек далеко од смрти – та пожртвована љубав једна је према 
Богу и према Отаџбини.’ Овакав вид духовног патриотизма искристалисан 
је у српском народу под утицајем реалних историјских токова: ’ми смо на-
род у чијој је историји царство небесно одлучивало и у државној политици; 
чији су владари по правилу ишли у монахе кад им старост приспе; народ 
чија је једна династија безмало у целини владала под условом да владар 
мора бити калуђер, владика; народ који је имао снагу и у гробу да живи, и 
из гроба поново да диже државу…’” (М. Радуловић, Културна идеологија 
Исидоре Секулић, Београд, 2011, стр. 123–124). Чак и кад тога није био све-
стан, наш је народ, по Исидори Секулић, живео својом древном „косов-
ском метафизиком”. Уз религију, наш народ своје утемељење, сматра она, 
налази и у језику, који је дао велику и снажну књижевност.
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приближавају и други, од Владимира Вујића до Бранка Ра-
пајића. Нарочито треба извршити поправку штете коју су 
нашој књижевној критици и историографији нанели Свето-
зар Марковић и Јован Скерлић. Обрадовић каже: „Критич-
ки однос према делу Светозара Марковића има читаву малу 
историју: од Лазе Костића и Стевана Сремца, преко Љубом-
ира Недића и Слободана Јовановића, до Владимира Вујића 
и Димитрија Најдановића, постоји континуитет полемичког 
осврта на Марковића. (Изузет и то дијаметрално супротан 
став има Светислав Стефановић, који у Светозару Марковићу 
види ’визионара и антиципатора националног југословенског 
социјализма’). Његов следбеник Јован Скерлић, такође, пред-
ставља предмет критике од стране Винавера и Владимира 
Велмар-Јанковића, посебно с обзиром на критеријум његове 
Историје нове српске књижевности. Са друге стране, исти ре-
визионисти реафирмишу друге личности и вредности уместо 
ових: на првом месту, као што смо показали, светосавље, а за-
тим Лазу Костића и Диса (Светислав Стефановић), Стевана 
Сремца и Божу Кнежевића (Владимир Вујић).”347

Под утицајем „десне” мисли и марксистичко-левичарска 
мисао решава да се бори за претумачивање културне про-
шлости у складу са својим идејама. Ђилас сматра да комуни-
сти треба да имају „своје”, револуционарно реинтерпретира-
не, Његоша, Бранка Радичевића, Матоша.

Мисао неотрадиционалистичког духа, чак и Винаверо-
ва, противи се „браку фројдизма и марксизма” (Винаверов 
израз), какав је надреализам. Као што се комунизам бори 
за диктатуру пролетаријата, угњетене класе, над угњетава-
чком буржоазијом, тако се и надреализам бори за диктатуру 
подсвести над свешћу, што не може водити већим ствара-
лачким замасима.348

347 Б. Обрадовић, Милош Црњански и нови национализам, стр. 150.
348 Када су Марко Ристић и Коча Поповић објавили „Нацрт за једну феноме-
нологију ирационалног”, Станислав Винавер је устао у одбрану модернизма 
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Против вулагризације књижевности кроз њену социјал-
ну верзију устајали су многи, и сасвим различити, писци: од 
Црњанског, преко Винавера, до Драинца. Главна оптужба 
против исте била је, по Обрадовићу, њена папирнатост, дво-
димензионалност, заснована на идеолошкој искључивости. 
Млади књижевни критичар и један од уредника Хришћанске 
мисли, Милутин П. Деврња, тражи да се разликује права со-
цијална литература, која уочава реалне друштвене проблеме, 
од оне марксистичке, пропагандистичке, која, наводно, тре-
ба да служи интересима радничке класе.

Бошко Обрадовић истиче: „Домаће варијанте социјалне 
литературе само понављају ’познате шлагере’ (Р. Драинац): 
проституција, фабрика, боса деца и улични просјаци, ’опе-
ришући са истим баналним, хиљаду пута понављаним моти-
вима: о црним поповским мантијама, о блудницама из пред-

на удару надреалиста, тврдећи да модернизам у нас тражи нову хармонију 
свесног и несвесног, а који Марко Ристић и надреалисти мрзе и одбацују, 
јер ниподаштавају сваку хармонију. Надреалисти траже потпуно ропство 
подсвести. Винавер је одлучан – и модернисти су читали Фројда, и познају, 
и то добро, психоанализу; од ње су узели оно вредно, не заборављајући да 
свест, поред својих слабости којима служи прагми, има и своју лепоту. Ни 
свест ни подсвест не треба да владају, него је битан њихов дијалог и борба, 
о којој је говорио Бергсон. Док су стари били за мртву хармонију, а мла-
ди надреалисти хоће рушење хармоније, Винавер и његово поколење ишту 
живи склад свих човекових сила: „Наравно, наш став није ни тако лако и 
већ никада тако осион као радикални став надреалиста. Наш став има не-
чега трагичнога у себи. Он је вечита борба. Он је вечито остваривање. Он је 
стална победа животнога начала. И стални страх од пораза. Он има у себи 
изванредну узбудљивост пролазне и вечно обнављане лепоте. Он је стално 
наш. Он је стално личан. […] Став нараштаја г. Ристића има у себи нешто 
оштро и неумитно. Готово крвничко. И безлично нешто. Правда – у чије 
име се боре – и јесте безлична. У томе ставу осећамо неумољиви дах дола-
зеће велике безличности. Страшну и жарку пустињу у којој се витлају ми-
лијарде зрневља песка, истоветни и кобни. То треба да буде човекова душа.” 
(С. Винавер, Витезови потсвесног, Зли волшебници II, стр. 162) Винавер сма-
тра да је сукоб старијих модерниста и младих надреалиста велики сукоб са 
симболичком вредношћу, у коме се решава будућност наше уметности.
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грађа, о радничким празним стомацима, о гаравим лађари-
ма, о подераном чистачу улица, о туберкулозној девојци, о 
крештавом продавцу новина, о димњацима фабрика, о за-
носној симфонији лупе точкова по фабрикама, о вечној пе-
риферији пуној уздисаја и суза…’ (М. Деврња).”349 Сва та бри-
га о сиротињи је лажна, идеолошка, и, као таква, морално 
неодбрањива, тврди он.

Левичари, по Обрадовићу, нису остајали дужни – назива-
ли су своје противнике мистификаторима, слугама буржо-
азије, нацистима, фашистима. Богдан Прица истиче њихову 
везаност за Шпенглера, трагање за прабалканском душом, 
борбу против стране књиге и одбрану својих сталешких ин-
тереса. Велибор Глигорић их оптужује за бекство од социјал-
них момената стварности, а Ђорђе Јовановић указује да су 
модернисти постали реакционари, прихватајући идеологију 
Народне одбране.350

Владимир Вујић је, у овом периоду, био један од најватре-
нијих и најчешћих полемичара са тзв. „књижевне деснице”, 
што ћемо у редовима који следе покушати и да докажемо.

349 Исто, стр. 163.
350 То је, како је тврдио већ поменути Марко Ристић, изневеравање сваке 
револуционарне потенције уметности. Ако је Тодор Манојловић уредник 
традиционалистичког Летописа Матице српске, а Црњански добија књи-
жевне награде, онда то значи да је у питању било површно бунтовништво 
иза кога се крије амбиција и користољубивост, оданост „свету лажи и 
новца”: „Међу модернистима, по Ристићу, наступило је конформистичко 
време, време дубоке оданости традицији и доктринарству, оним катего-
ријама које су битно одредиле предратне токове српске књижевности. А 
основни проблем је у чињеници што су ствараоци авангарде двадесетих 
година и даље живели у уверењу да се може делати са неутралних, изоло-
ваних позиција, ван социјалних ломова и сукоба, дакле у љуштури иде-
алистичког концепта. Тај модернизам је грађански и његово побијање је 
већ програмски императив нових левих струјања тридесетих година.” (Г. 
Тешић, нав. дело, стр. 183)
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Полемике о југословенском „месијанизму”

Владимир Вујић је чврсто веровао у југословенство као кул-
турну и духовну мисију.351 У уводнику за Народну одбрану 
15. маја 1932. истицао је да је став покрета за чији је часопис 
писао књижевне критике од почетка јасан: „Стојећи непоко-
лебљиво на становишту да су Словенци, Хрвати, Срби и Бу-
гари припадници јединственог Југословенског народа, који 
чини јединствену етичку и језичку целину на словенским 
расним основама, Народна одбрана сматра да су ментална и 
диалектичка диференцирања, уколико још постоје, само ос-
таци робовања из прошлости, никако оно на чему треба да 
изграђујемо своју велику будућност.”352

351 У „Видовданским размишљањима о култури”, објављеним 1929. у Народ–
ној одбрани, Вујић каже да је свака култура, за разлику од цивилизације, 
дубоко религиозна, и да је управо зато свесна своје мисије; зато је наша 
култура трагична јер има високу мисију, остварење небеског поретка овде 
и сада: „Наша – поуздано је то и словенска – слика света је пројицирана на 
духовни план и значи као остварење једне од најтежих мисија на земљи. 
То је остваривање царства небесног на земљи на којој живот проводимо. 
Царство небесно је у нама, речено је, и са много разлога. Али пројицирати 
га ван, у поље индивидуалног спољњег и колективног живота, оствари-
ти га, то је херојски подвиг, искушење и хтење узвишених Дон Кихота, 
намере духовно горостасне и сврхе надчовечанске. Али за њих је ’боље и 
душу изгубити’ како учи наша мајка. За њих се може и мора све у живо-
ту овоземном. Отуда су херојски сви наши изрази као и подвизи били; и 
биће, само можда у варираном облику. Пројекција унутрашњег живота 
на спољњи свет и безумно хтење да се изведе то чудо – то су судбински 
упућене линије наше културе којом душа наша хоће да овлада овим нама 
задатим и наметнутим спољним светом да га уобличи на свој начин, да га 
укроти, уреди и удеси по вечним начелима правде и љубави које у себи 
налази. У томе је и разлика њена од европске фаустовске културе која иде 
за господарењем природе, безумним и демонским. Свака култура, вели се, 
иде на то да створи и уобличи свет свој. Наша тај задатак решава најте-
жим начином, отуда је трагична у основи својој.” (В. Вујић, Видовданска 
размишљања о култури, Народна одбрана, Год. IV, бр. 26 (1929), стр. 438)
352 В. Вујић, За национално ослобођење Словенског Југа, Народна одбрана, 
Год. VII, бр. 20 (1932), стр. 1.
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Вујић сматра да је питање Словенског југа питање самих 
Словена, а не странаца, и да они који мисле да је словенска 
оријентација непотребна служе као робови западном импе-
ријализму и освајачком индустријализму. Пропагандом раз-
них „интересних сфера” и федерализма, такви у Југославији 
вуку државу у хаос, у који већ улази Европа. Постоји, тврди 
Вујић, само једна национална култура од Триглава до Црног 
мора – а то значи и једна нација. Словенски Југ је, дакле, име 
за јужнословенско национално јединство, при чему је на-
ција, по Вујићу, „израз културно-историски који значи цели-
ну духовну као особено срество за изражавање духа, целину 
којом се казује, преко које се казује, кроз коју се казује, једна 
мисао о животу и свету”353.

Ипак, југословенске нације још нема; постоје народи и 
племена, али нација је у повоју, при чему је југословенски на-
ционализам „организовани напор, свесно стремљење, који-
ма се ходи стварању нације као културном стваралачком 
изражају”354. Све што је локално и регионално својеврсна 
је препрека том покрету ка културном јединству. Патрио-
тизам је служење свом племену у уским оквирима који под-
разумевају подређивање страним интересима или профиту, 
док је национализам велика интегрална визија која спречава 
дељење Словенског југа ради робовања туђину.355

353 Исто.
354 Исто.
355 Из оваквих веровања, проистекла је Вујићева подршка личном режиму 
краља Александра, за кога је сматрао да ће, после раскида с центрипета-
лизмом племенских сепаратизама, у политички и јавни живот земље укљу-
чити нараштај који је створио Југославију, нараштај маргинализован, иако 
је у рату поднео највеће жртве. По Вујићу, млади јужнословенски борци 
пре рата су били сањари који су чезнули за заједницом Јужних Словена, 
при чему је „рука сањалице умела чврсто управљати смртну цев”, као што 
је била „дрхтава и непоуздана у практичним питањима живота” (В. Вујић, 
Дух ратничког нараштаја, Народна одбрана, Год. V, бр. 45, 1930, стр. 710). 
Истовремено, то су они који су на себи изнели епопеју ослободилачких 
ратова, „читава једна генерација људи, радних, поштених, разумних, људи 
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Француски јавни делатник Кајо изјавио је, пише Вујић, да 
Европа мора да поради на томе да се привредно помогне или 
исток Централне Европе или Африка да би Европа имала 
где да продаје своје производе. То, по Вујићу, није судбина 
достојна Јужних Словена, чија сељачка већина у Југославији 
јаком државом мора бити заштићена од туђинске агресије.356

који су својим душевним и духовним настројењем националисти, људи 
који представљају латентну снагу нације и чија динамика у особеним епо-
хама и критичним прекретним тачкама стварно значи одбрану нације и 
њеног живота – читава та генерација стоји данас пред могућношћу да буде 
употребљена” (Исто, стр. 711). Ово је поколење на које краљ Александар 
може, ако хоће, да рачуна. На сличним позицијама био је и часопис На-
родна одбрана, који је у личном режиму Александра Карађорђевића видео 
излаз из дотадашњих безизлаза вишенационалне и мултиконфесионалне 
државе, зидане с надом, али без много рационалног у саздавању почетних 
основа.
356 У уводнику „За духовно ослобођење”, објављеном у Народној одбрани 
24. априла 1932. године, Вујић истиче да врховно начело нове југословен-
ске заједнице мора бити епско витештво претворено у чежњу за социјал-
ном правдом. Они који су тек ослобођени не смеју постати духовна ко-
лонија ни под лажном слободом индивидуалистичког капитализма, који 
зида Вавилонску кулу, ни под колективним мравињаштвом комунизма. 
Постоји и трећа интернационала која прети ропством – папска; она, „не 
будући безбожничка, ипак води заробљавању у име Христа, у име Бога, 
потчињавајући једном човеку безусловно све људе, једној организацији 
све живљење, једно место на земљи проглашавајући за средиште спасења”.
Опасност је, сматра Вујић, покушај наметања „спасавајуће, верски ’једине 
исправне’ организације на чијем је челу човек, грешни увек а безгрешним 
проглашен, само су опет формуле којима се прича спас а остварује робо-
вање, лицемерним видовима којима се прикрива жуд за господарењем и 
искоришћавањем света” (В. Вујић, За духовно ослобођење, Народна од–
брана, Год. VII, бр. 17 (1932), стр. 1). Приватна национална иницијатива, 
која би окупила све родољубе, треба да, по Вујићу, створи основе само-
сталне националне духовности, која би била брана против туђинских ос-
вајања нашег простора, и која би будно пратила све покушаје туђина да 
нас покори под видом „европеизације”. Уместо европеизације, каже Вујић, 
потребна нам је „реславизација”, која не сме да дозволи рушење религиоз-
но-етичког погледа на свет и идеје социјалне правде у име власти мањине 
материјалиста.
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Јужни Словени не могу живети на темељу капиталистич-
ког федерализма Европе, јер је европски поредак на издисају. 
Ако је код нас темељ друштва село, а нема правог грађан-
ства (оно је, на истоку Југославије, формирано на, по Вујићу, 
„цинцарско-турским”, а на западу на „германско-јудејским” 
праосновама), онда се, са таквом социјалном базом, не могу 
правити западноевропски експерименти, јер ће се они по-
казати штетни и неуспешни. Није питање како имитира-
ти, него како стварати своје, каже он. Основа за саздавање 
југословенске нације је, сматра Вујић, „словенски етички 
идеализам”.357 Верски проблем се може решити толеран-
цијом свих религија под условом да њихов центар није ван 
Југославије (овде се, очито, упућује критика на рачун антију-
гословенског потенцијала католицизма, чије је средиште у 
Риму). Све „песме Богу” допуштене су и пожељне као песме 
правди вечној и земној, само да нису на путу који води ван 
заједнице Јужних Словена.358

У 14. броју Народне одбране за 1929. годину, Владимир 
Вујић је ушао у полемику с хрватским часописом Обзор који 
је напао југословенски месијанизам. Вујић тврди да вера у ми-

357 Исто, стр. 2.
358 Време у коме је деловала Народна одбрана било је време у коме се мно-
го расправљало о уједињењу европских држава. Веровало се да би Јужни 
Словени овоме могли да дају одлучујући допринос. Тако у уводнику Наро-
дне одбране од 20. октобра 1929, који се појавио под насловом „Уједињене 
Европске Државе”, између осталог пише да је корен свих неслога у Европи 
материјализам, и да се јединство може градити једино на основу свечове-
чанског братства, при чему би уједињена Европа могла бити дело Слове-
на, јер су сви дотадашњи покушаји пропали: „Њих није могао извести ни 
један Наполеон, који је силом мача хтео да их оствари, њих неће моћи да 
изведе ни Бриан, који све базира на економским разлозима и користима. 
Само онда, ако Словени буду донели дух стварне једнакости међу људима 
и народима, ако успеју да очи своје, као и других, окрену од мамона ка 
Господу, само онда моћи ће бити остварено уједињење европских народа.” 
(Аноним, Уједињене Европске Државе, Народна одбрана, Год. IV, бр. 42, 20. 
октобар 1929, стр. 2)
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сионарску улогу нације није ни мегаломанија, ни утопија, него 
сушти услов опстанка једног, нарочито младог, народа. Наро-
ди постоје да би се духовно изразили, а не да би пасивно жи-
вотарили на биолошком нивоу. Пуно и радосно остваривање 
човештва не може бити мегаломанско – а свака стваралачка 
нација жели управо то – самоостварење, и ништа друго.

Коначно и право самоубиство је духовно – а оно настаје 
кад народ нема снаге да самог себе превазилази, вели Вујић. 
Конструктивност није пуко грађење материјалних облика, 
ни господарење материјом. Конструктивност се рађа на ос-
нову духовне интуиције о правом смислу живота.

То се види и на Западу, каже Вујић. Европа је у врењу, и 
тежи духовној обнови управо кроз своје најбоље људе. Ос-
лањати се на празну причу о западној демократији, која је 
себе надживела, значи, тврди Вујић, „бити наслоњен челом 
уз хладне, труле прошле грађевине”.359

Нема никаквог поноса у позивању на „хиљадугодишњу 
културу” ако је она мртва. Треба се увек и увек изнова рађа-
ти, у складу с Гетеовом речју да треба умрети да би се поста-
ло. Нису то пуки снови и маштања. Савремена наука, каже 
Вујић, зна вредност једне „радне хипотезе”, које доводе до от-
кривања читавих нових, неистражених области, и уочавања 
законитости које су пре тога биле недоступне истраживачу. 
Тако и свака нација мора имати свој сан управо да би оп-
стала у стварности. Сан регулише стварност, а вера у мисију 
словенства у доба опште кризе западноевропске цивилиза-
ције је далеко од тога да буде само сан.

Вујић, на трагу Шпенглера, тврди да је у словенској ми-
сији немогуће спојити Толстоја и Достојевског. Толстој, ма 
колико, на први поглед, мрзео Европу, сав је у њеном духу, 
који је довео до бољшевизма. Достојевски није мрзео Евро-
пу, али је остао незаражен њеним утицајем, па је постао ви-
зионар који се данас толико чита на Западу.
359 В. Вујић, Одговор Обзору, Народна одбрана, Год. IV, бр. 14 (1929), стр. 233.
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То је, поручује Вујић Обзору, била и мисао великог хр-
ватског бискупа Штросмајера, који је говорио да будућност 
Словенства лежи у узајамности љубави и слоге, поручујући 
Пољацима да је Хрватска идеална колевка панславизма.

Вујић је полемисао и са хрватским – иначе пројугословен-
ски оријентисаним – часописом Ријеч, који је у свом уводни-
ку од 14. фебруара 1932. године истакао да у нашој неуни-
фикованој култури нема ни јединственог удружења књижев-
ника, па је сасвим илузорно из Београда позивати и Бугаре 
да нам се придруже. Криза унификације „троименог народа” 
који се декретом претворио у „Југословене” додуше постоји, 
каже Вујић, и њој се највише радују наши непријатељи; али, 
криза је изазов који очекује стваралачке одговоре.

Што се Бугара тиче, њих, по Вујићу, нико не увлачи у Југо-
славију, нити им нуди формирање балканског синдикалног 
удружења књижевника. Није реч о утапању бугарства у ју-
гословенство, него о обичној, али присној, сарадњи на пољу 
културе и књижевности: „Реч је одавде из Београда, поте-
кла, права и искрена, о томе да се Бугари са нама књижевно 
зближују и да се отвори културна кооперација, као први пре-
дуслов сваког и ма каквог заједничког рада.”360

Занимљиво је истаћи да се Вујићево интегрално југо-
словенство, што се Други светски рат више ближи, полако 
претвара у свест о томе да су Срби, Хрвати и Словенци три 
различита народа, с правом на самосвојност, али да су ови 
народи, уз Бугаре, суштински исти културни тип (о чему у 
својој Карактерологији Југословена пише и Владимир Двор-
никовић). Ове се идеје Вујић неће одрећи.

360 В. Вујић, Јужнословенско духовно јединство (Поводом уводника Ријечи 
од 14. фебруара ове године „Наши књижевници и југословенско духовно 
јединство”), Народна одбрана, Год. VI, бр. 8 (1931), стр. 129.
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„Недаровитост епигона и кабалистика подражавалаца”: 
Вујићева „Беспућа и путеви 
у нашој савременој књижевности”

Једна од тема којом се Вујић бавио у својим полемичким 
написима објављеним у новинама Правда под насловом 
„Беспућа и путеви у нашој савремеој књижевности” јесте и 
статус послератне књижевности у нас, „бајка” о томе како 
је пре рата све било „здраво” и „уравнотежено”, док је по-
сле рата све узнемирено, болесно, без рационалних кочни-
ца, препуштено помодном ирационализму. Многи од оних 
који шире ту причу верујући у њу надају се да се „поврате 
слатки дани мерења реда по ред и речи по реч, Ракићеве мет-
рике, Дучићеве барокне сладости и ’разумног’ погледа на 
књижевност”.361 То је разумљиво за оне који потичу из друге 
половине 19. века, али не и за млађе, међу којима ипак има 
и оних који маштају о повратку начелима Богдана Поповића 
и његових следбеника. Опасност која прети од таквог схва-
тања састоји се у покушају да се, под изговором спасавања 
књижевности од „моде” побегне у дидактику, социјалну хи-
гијену, здраворазумље и остале области у којима поезија не 
обитава. То је пуки рационализам који нема никакве везе са 
уметношћу.

Поред оних који су искрено у заблуди, стремљења ка 
„класици” предратног типа собом носе необдарени, који би 
да прикрију недостатак талента и духовну фосилизованост. 
Тако настају романи какве награђује Коларчева задужби-
на, слични фељтонима Паулине Лебл-Албала у Политици. 
Вујић је јасан: „Јер, књижевност као невина разонода и хи-
гијенска педагогика и књижевност као уметнички изражај 
речима једног проживљеног духовног догађаја, као поезија 
једном речи, два су поретка ствари које треба одлучно раз-
361 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 227.
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двојити. Ону прву би хтели спаситељи наше заблуделе књи-
жевности; ову другу стварају творци наше праве савремене 
књижевности.”362

Они се вешто користе причом о ирационалности књи-
жевних покушаја млађих представника епохе да би поку-
шали да уметност речи врате на ниво писмених задатака у 
школама. Такви су раније свако озбиљно постављање ду-
ховних питања проглашавали мистиком и метафизиком, 
болујући од плитког, дводимензионалног рационализма. 
Нема никог озбиљног ко и даље верује да постоје апсолут-
но исправне догме лепоте и тачности, да уметност треба да 
буде својеврсно „научно истраживање” (како су веровали 
реалисти и натуралисти, попут Золе)363, да постоји некаква 
наука о људским осећањима, да је научно схватање света је-
дино могуће, чак и у области религиозног погледа на свет, 
и да је разум пресудан критеријум стварности. Рационали-
зам је превазиђен свуда, па и у области естетике и књижевне 
критике. Оно што је почело философијом Лока, наставило 
се кроз просветитељство, доживело је врхунац пред светски 
рат – и сад је прошлост.

Нова трагања и лутања започела су такође пред тај рат, и 
то нема везе само са, како кажу рационалисти у повлачењу, 
Ничеовим „болесним” умом. Нове „духовне линије” се, по 
Вујићу, све „налазе под сенком велике чежње за Богом, под 
језивим уверењем да смо ужљебљени у један духовни велики 
поредак, да наша личност носи собом и у себи много више 
362 Исто, стр. 229.
363 Золина идеја, исказана у програмском тексту „Експериментални роман”, 
да овај прозни жанр треба користити за овладавање природом типична је 
идеја сцијентистичко-технолатријске идеологије воље за моћи као воље за 
прогресом који се аутоматски рађа из откривања непознатог: „Истински 
задатак нас експерименталних писаца јесте претварање непознатог у по-
знато, да бисмо загосподарили природом”. (Рађање модерне књижевности 
– Роман, Београд, 1975, стр. 33) Вујић је био радикални противник оваквог 
погледа на свет, сматрајући рационалистичку технику „луциферијанском”.
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но што је то изгледало рационалистичким психолозима, 
под притиском једног узнемирења, не нервног но духовно 
дубљег, узнемирења пред проширеним видицима духа који 
је изашао из оквира рационализма, из барокне стешњености 
духа у којој се, ипак, тако слатко дрема...”.364

Ту је основна подела на „старо” и „ново”. Старо верује у 
самообоготворење путем дводимензионалног рационализ-
ма, у свеобасјавајући разум, и у праволинијски прогрес у 
историји. Они који су нови верују да је разумско познање 
делимично, да човек има дубину душевности и висину духо-
вности, да стваралаштво није везано за линеарност прогре-
са, који, ако га и има, значи циклично и спирално кретање. 
Те разлике нису мале, јер од основног духовног става зависи 
све, па и књижевно стваралаштво.

Али, поред повратка на старо, постоји замка псеудомор-
фозе „новог”, јер, како каже Вујић, претња која потиче од 
имитације туђег, лишене било какве уравнотежености, није 
ништа мања него опасност враћања ономе што је преживело. 
На Западу се, сматра Вујић, развијају нарочити уметнички 
покрети као реакције на тамошњу стварност. Они су космо-
политски јер устају против сировог национализма; такође, 
они су плодови притиска високо развијене техничке култу-
ре. Али, код нас нема ни агресивног национализма европ-
ског типа, а ни високо развијене техничке културе, па су так-
ви покрети нестваралачко подражавање. Једна од домаћих 
псеудоморфоза, по Вујићу, јесте и београдски надреализам. 
Ипак, он, условно, и у нашој средини може имати две пози-
тивне црте: пролаз кроз надстварност и подсвесно кадар је да 
продуби нашу изражајност, а, како мисли Вујић, „својим екс-
тремним ставом према националистичком схватању, својим 
савршено ирационалистичким ставом чини ипак, такав ка-
кав је, сав у немогућем, сенку која пада, корисно, на застаре-

364 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 232.
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ле напоре: да наша књижевност ’оздрави’ и да се претвори у 
мртво царство и домен неталентованих”.365 Дакле, екстреми-
зам надреалиста, иако није плод наше културне и књижевне 
стварности (он је, по Милану Кашанину, с којим се Вујић 
слаже, зајам из иностранства), ипак је погодан као оруђе за 
обрачун са књижевном идеологијом Скерлић–Поповић.366

Сцила је, дакле, стари рационализам, а Харибда псеудо-
морфотички надреализам.367 Задатак пролаза између Сциле 
365 Исто, стр. 234.
366 Вујићу је свакако била позната (и симпатична) жестока борба надре-
алиста против било каквих трагова старе естетике; као што се Гијом Апо-
линер у Француској залагао за црначку пластику, које се Анатол Франс 
гнушао, тако су и надреалисти у Србији отварали путеве ка подсвесном 
душевних болесника и примитиваца који су били одвратни домаћем 
Анатолу Франсу, Богдану Поповићу. (Види: Ханифа Капиџић-Османа-
гић, Српски надреализам, Сарајево, 1966, стр. 159) А Ђорђе Јовановић 
се сурово обрачунава са Јованом Дучићем, који је само песник обавезне 
гимназијске лектире, док је Српски књижевни гласник био гласник „једног 
статичног назадњаштва, вешто прерушеног у типичан ћифтински либера-
лизам”. (Ђ. Јовановић, Белешка о „кнезу српских песника”, Зли волшебници 
II, стр. 295) У 19. веку, циничан је Јовановић, Дучић је био песник млади 
Јово, сада је угледни песник Јован, а ако би дочекао следећи век био би 
Ован, и опет угледан.
367 Владимир Вујић се тако нашао на позицији модерниста из двадесетих 
година двадесетог века, попут Винавера или Црњанског, који су, сма-
трајући да наша култура мора бити самосвојна, одбили да крену путем 
левичарског надреализма француског типа и социјално револуционарне 
књижевности иза које је стајала идеолошка машинерија Совјетског Саве-
за. Тиме су се нашли у жижи полемичких сукоба тридесетих година 20. 
века, различитих, као што смо већ рекли, од онога што се у области поле-
мике збивало непосредно после рата: „Током двадесетих година прошлог 
века активности књижевне авангарде сконцентрисане су око спора тра-
диционално-модерно. Широк фронт ’модерниста’ окупљао је писце раз-
личитих идеолошких и естетских оријентација, почетна једногласност и 
савезништво усмерени су на заједничку борбу против традиције и кон-
зервативизма. Током тридесетих, генерација ’модерних’ почиње да сазре-
ва и да се уобручује у сопствене идеолошке склопове – претходни ’ста-
ри’ више нису претња. Крајем двадесетих, многобројни покрети и ’изми’ 
кристалисали су се у ’нову традицију’ или су нестали са културне сцене 
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и Харибде је изражавање нашег сопственог духа. Јер, бити 
антирационалиста не значи предавати се пасивном утапању 
у несвесно какво тражи надреализам. Не смемо се наћи у 
„грчевитом ставу утапања у изворе и корене, у бездане и 
вртлоге из којих избија наша свесност”368; такав став, као 
став нихилистичког порицања свега, не води тријумфу ства-
ралаштва. Има много тога прелазног, нијансираног, између 
„здраваго разума” и мрачних, у крајњем смислу, авербал-
них понора душевности. „Кабалистика подвесног” (Вујићев 
израз), на крају се, ипак, сведе на рационалистичке схеме и 
конструкције.369

Рационалистичка психологија 19. века, покушај да се ду-
шевна стварност истражи на основу идеологије сцијентизма, 
одступила је пред психологијом новог доба, која је открила 
подвесно. Управо у тој области, тамновилајетској, налазе се 
извори уметничког ствалаштва; али, то су извори; а река тече 
ка свесном, и управо у тој комбинацији свесног и несвесног 
док главни актери позне авангарде отпочињу сукоб који поприма изглед 
борбе између ’авангардног’ и ’модерног’. То више није обрачун између ’ста-
рих’ и ’младих’, већ борба за престиж унутар поља уметности са новим 
координатама: обрачун који има све мање одлике естетских и литерарних 
сучељавања, све више идеолошких и политичких конфронтација.” (П. Ми-
ленковић, Увод у социологију српског надреализма, стр. 18)
368 В. Вујић, Исто, стр. 235.
369 Владимир Вујић је, од самих почетака свог бављења питањима уметно-
сти, био изразити противник рационализма маскираног у авангардизам, 
како је већ истакао 1926. године у свом, овде већ помињаном, огледу „О 
савременој уметности”, где је оштро критиковао Кандинског и Архипенка 
због рационалистичког конструкционизма који се само на први поглед об-
рачунавао са навикнутим перцепцијама стваралаца епохе класичног сли-
карства. Хвалећи песнички дар Растка Петровића и квалитет његовог дела 
Људи говоре, Вујић му, као што смо видели, замера извештачени ескапи-
зам, бег у туђе просторе, али и потчињавање нашег језика конструкцијама 
француске синтаксе. Очито је да он у надреалистичким стратегијама про-
дора у подсвесно, попут „аутоматског писања”, препознаје извештаченост 
која потиче из рационалистичких психоаналитичких извора, попут мето-
де „слободних асоцијација”.
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развијају се значајна уметничка дела. Надреализам гуши 
своје потенцијале остајући свагда у несвесном; њихов став је, 
по Вујићу, да се подсвесном не сме наметати никакав облик, 
стега и оквир, него све мора бити чиста спонтаност. Овај 
екстремизам модернизма завршава у тами неуобличеног. 
Ретки су обдареници који из таквих дубина на светлост дана 
могу донети нешто истински уметнички вредно. Остали су 
само досетљивци, који, уместо поезије, нуде „шараде, ребу-
се, схеме, скице, загонетке, алхемичке игре и брбљарије”.370 
Зашто је то лаж псеудоморфозе? Зато што нема никакве везе 
са коренима песништва у подсвесним слојевима наше психе, 
него је, по Вујићу, реч о кривотворинама разума уобличеним 
у шаренило нереда и хаоса. Ако је на Западу надреализам 
оправдана побуна против стандардизације човека, чак и у 
области психичког живота, он је код нас само подражавање. 
Зато Вујић своју анализу завршава речима: „Између наших 
епигона рационалистичке заблуде и наших кописта хипер-
модерне кабалистике, између та два савршена беспућа, пут 
савремене наше књижевности ипак се, постепено и поузда-
но, ствара, вођен онима који су уметници а не произвођачи 
туђих узора и туђих рецепата.”371

Као што је писао Станислав Винавер у свом чланку „Ви-
тезови потсвесног”, за Марка Ристића и другове разум је 
само „кофа” која треба да, из бунара сублиминалног, извуче 
садржај. Вујић је у тој „кофи” углавном видео само – кофу, 
без драгоценог уметничког садржаја.

Критика или блаћење?

Почетком 1931. године у нашој књижевности разгорео се 
скандал поводом једног чланка у Правди који је покушао да 
изједначи књижевну критику, као неопходно интелектуално 
370 В. Вујић, Исто, стр. 238.
371 Исто, стр. 239.
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делање, са пашквиланством, који некад заслужује и кривич-
но гоњење. Није слобода мишљења блаћење писца, сматра 
Вујић (за потпуну слободу критике се, у једном тексту, зало-
жио неко потписан иницијалом „др Н.”). Вујића су нарочито 
погађали написи у Правди, где је и сам објављивао, из пера 
Љубомира Петровића, истомишљеника Богдана Поповића, 
који је био крајње необјективан пишући о Ирису Берлина 
Милоша Црњанског и Необичном свету Синише Кордића. 
Због тога је Црњански тужио Петровића, а огласио се и Кор-
дић. У часопису Живот и рад, у тексту о романима Феди 
Маленчићеве, Боривоје Стојковић (опет следбеник Богдана 
Поповића) узгред је писао о Милану Кашанину и Милошу 
Црњанском као „неталентованим” писцима.

У оквиру ове полемичке ситуације јавља се и питање кам-
пање „здраве” против „декадентне” књижевности, при чему, 
по Вујићу, здравље у књижевности проповедају они који ни 
са каквом књижевношћу, ни „здравом”, ни „болесном”, немају 
додира. Неталентовани стари и необдарени млади су на истом 
фронту (попут Марка Цара и Миодрага Стајића). Синтеза 
Марко Цар – Миодраг Стајић симболичка је за то духовно 
сродство и стапање. Зато је сасвим легитимно средство да се 
представници ове прагматичне, а неначелне коалиције, из-
воде пред суд; јер, они не пишу критику, него клевећу. Вујић 
каже: „Јер није реч ту ни о каквој мисли: нападима су изло-
жени подједнако и Ирис Берлина г. Црњанског, сав у захукта-
лом испресецаном модерном казивању; и Трокошуљник др. 
Кашанина као покушај урађен на плану спајања модерног 
са старим; и Необични свет г. Кордића, сав духован и у те-
шкој атмосфери унутрашњег збивања а казиван старински 
просто; и леви, и средњи, и десни, послужимо се провизорно 
овим изразима, сви су изложени делимичним малициозним 
нападима, без разликовања: једни су ’аморални’, други су 
’плитки и брбљиви’, трећи су ’неморални и непристојни’. Све 
што је стваралачки покушај ваља нападати да би се створило 



259

ваљда место за једну пристојну, гувернантску, забавну, здра-
ву литературу – без мисли, без талента, без сагоревања и по-
кушавања – сву расплинуту у једну, рецимо, ’лимонаду’ ста-
рачких нагваждања и младалачке беспомоћне слабости. Не у 
име неке стваралачке мисли, не у име макакве мисли. Него у 
избијању медиокритетског менталитета – најопаснијег про-
тивника свега стваралачког у култури.”372

Крајњи левичари у књижевности су много поштенији од 
својих заплотњачких колега – они наступају са јасне идео-
лошке позиције. Тајанствени „антимодернистички” спој 
старих са младима није начелан; он води борбу клеветама, и 
зато, понавља Вујић, јесте му место на суду.

На овај чланак Вујићев, огласио се Боривоје С. Стојковић, 
који је, сматра писац Спутане и ослобођене мисли, кренуо ар-
гументацијом ad hominem, што је мање битно, као што није 
толико битно ни његово мишљење о Кашанину и Црњанском, 
него начин на који се огласио – обојицу је, успут, у огледу о не-
ком сасвим другом, прогласио неталентованим писцима, да би 
сада имао дрскости да устврди како ће он о људима које је ус-
пут „очешао” написати читав оглед са доказима, на шта Вујић 
огорчено примећује: „’Слободна мисао’, она за којом плачу и 
чијег се укидања тако боје разни ’интелигенти’, идеолошки 
другови г. Боривоја С. Стојковића, сада је још проширена: она 
значи да неко, ма ко, свако, напише што год хоће и дрско о 
неком књижевнику, па да поменут, изјави да он има разлоге за 
своја дрска тврђења у – огледима које ће он већ објавити! Зна 
ли г. Стојковић да би он у једној средини другој, не нашој, где 
се и књижевна производња цени, за онаква и оваква шегачења 
врло брзо се нашао на оном месту на које је његове идејне дру-
гове одвео г. Милош Црњански; и да би, на пример, то могло 
да му се деси и овде, када би г. Милан Кашанин схватио ствар 
онако како се једном код нас и мора почети схватати?”373

372 Исто, стр. 242.
373 Исто, стр. 244.
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Дрскост Стојковићу и њему сличним младим „крити-
чарима” даје његово скривање у сенци Богдана Поповића. 
Постоји извесна „скривена мисао” која спаја Поповића и 
Стојковића, Марка Цара (по Вујићу, склоног плагирању) са 
Миодрагом Стајићем, Живка Милићевића с Павлом Попо-
вићем итд. Каква их скривена мисао спаја, пита се Вујић и 
претпоставља да то може бити жеља да се иде што лакшим 
животним и интелектуалним путем, уз стицање положаја и 
користи које тај пут доноси; а можда иза свега стоји „тајан-
ствена пракса којом се отимају и држе позиције”374. У том 
смислу, сасвим је у праву Милан Богдановић који показује 
како у Београду кликашко-котеријашко удруживање све 
више личи на борбу против Крлеже у Загребу. Није то оби-
чан циркус за увесељавање читалаца који воле сукобе на ли-
терарној сцени. Реч је о нечему сасвим другом. Вујић исти-
че: „У питању је читав један фронт који у доста опсежном 
и разапетом луку везује интересе најстаријих и најмлађих и 
истура напред питање о слободној мисли негујући и гајећи 
у самом себи сакривене мисли о – не уметности, не култу-
ри – о успешном разбијању талента и напора и продирања 
новога. У питању су начини и методе потурања, извртања, 
искретања, инсинуација, и све тако сличних поступака за си-
пање праха у очи широј јавности; поступака једног фронта у 
коме свакако млађи уче од старијих, као што је то увек био 
ред и закон Божији. Али, ако се млађи хитро прекривају на-
пред стално и сигурним именима старијих, ови, мудраци од 
искони, ћуте. Анализовано је, примећено је често, осуђено и 
истакнуто то ћутање и у нашој јавности.”375 Ипак, ови млађи, 
попут Стојковића, компромитују своје учитеље на које се 
позивају; Богдан Поповић сигурно није срећан кад види да 
Стојковић у свом дилетантском одговору указује на њега као 

374 Исто, стр. 245.
375 Исто.
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на свој узор:376 „Скривена мисао тог фронта у коме се сојузи-
ше ’чемер-деке’ наше књижевности са ’малим Јовама’, који се 
успињу на столицу па се ’високи хвале’, – та скривена мисао 
мора на светлост дана и јавности.”377 Само кад се права мисао 
позабави овим савезом, књижевност ће бити слободна.

Клике на Универзитету, које су око себе окупили стари и 
угледни професори, стајале су избора у звање Вујићеву добру 
познаницу и интелектуалну савезницу, Ксенију Атанасијевић, 
која је једногласно била изабрана за ванредног професора Фи-
лозофског факултета у Београду, да би тај избор касније био 
поништен, без ваљане правне основе. Милоје Васић, археолог, 
оптужио је 1928. године Ксенију Атанасијевић за плагијат, јер 
је тобож преписала став неког научника без навођења извора. 
Касније су му се придружили и други, попут одиозног Радова-
на Кошутића. Формирана је комисија за ислеђивање овог слу-
чаја, у којој су, између осталог, били Богдан и Павле Поповић. 
Комисија, која је радила више месеци, направила је извештај 
крајње нестручно и тенденциозно: „Стиче се утисак да је ова 
комисија имала унапред постављен задатак – да констатује 
плагијат, што она ипак не чини, већ само говори о ’позајми-
цама’, премда не цитира ни један једини пример наводног по-
зајмљивања. То баца велику сенку на рад комисије. Сумњиво 
је и то да нема записника са састанака комисије, да у докумен-
тацији Филозофског факултета и београдског универзитета 
нама чак ни извештаја комисије.”378

Свакако да су и овакве појаве утицале на Вујића и његов 
оштар став према Богдану Поповићу и његовим следбеници-
376 Вујић је нарочито огорчено реаговао на Стојковићеву тврдњу да само 
угледни Богдан Поповић –а не неугледни Вујић – има право да пише тако 
оштро, јер је Поповић име, које барата проблемима као добар шахиста 
шаховским фигурама (мајстор који манипулише фигурама – па то и јесте 
теза Вујићева; браћа Поповићи су манипулатори који користе млађе ради 
својих циљева).
377 Исто, стр. 246.
378 Љ. Вулетић, Живот и мисао Ксеније Атанасијевић, стр. 74.
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ма, чији је битан котеријашки циљ, по њему, био спречавање 
талентованих људи да заузму места која им у науци и књи-
жевности припадају.

„Депресија”, „напредно”, „назадно” 
или Надничари и неимари

Размишљајући о „депресији” у нашој књижевности, Вујић 
истиче да је многи у нас сматрају последицом тешке мате-
ријалне кризе која је погодила Запад, па се, због тога, прелила 
и код нас. Што мучи Запад, мучи и Јужне Словене. Чињени-
ца је да депресија постоји, и по количини и по каквоти онога 
што се објављује, али њени узроци су другачији него на За-
паду, где је она последица близине краја културе. Тамошња 
криза је духовна и културноисторијска, па из ње проистиче и 
криза економије. Код нас су њени узроци други и другачији.

О чему је реч? Идеја просветитељства, која је почела Доси-
тејем, а завршава „српским Французима”, на челу са Дучићем, 
који је, по Вујићу, сасвим испао из епохе, идеја имитаторска 
и нестваралачка, дошла је до свог краја; пред Западом је из-
губљено страхопоштовање, и почеци тог губљења виде се већ 
у Првом светском рату, да би данас били коначно уобличени. 
Тамо је „огромна полудела захуктала маса која срља у мрак”.379 
Зато је криза у нашој књижевности последица губљења тла 
под ногама – старо је прошло, а ново је у превирању.

Кад су нестале старе форме, нове су дошле, али испуње-
не туђим садржајима: „Тако на мртвим примерцима старог 
веровања (млади старци данашњице који мисле да је спас у 
старим формулама заједно са старом мисли), после опита са 
новим, узнемиреним, изражајима (модернисти који мисле 
да је спас у узнемиреној форми иза које се, често, врло чес-
то, налази потпуно спокојна, савршено неузнемирена мисао 
врло старинског духа) – има један зев, једно опадање, једна 
379 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 248.
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празнина, једна депресија.”380 Једини лек од те депресије је 
повратак самосвојности Словенског југа.

Три године касније, јануара 1935, опет у Правди, Вујић је 
устао против лажне књижевности. Угледна имена послерат-
ног модернизма су се ућутала. Наступио је неки вакум; нема 
нових наслова, а и читаоци готово да и немају „хоризонт 
очекивања”. Потрошене су и отрцане теме, по Вујићу, „ње и 
њих двојице, родитеља који ништа не вреде и ’неразумеване’ 
деце, лажне социјалне демагошке тематике о ’потиштенима’, 
незапосленима (који живе од ренте),381 и многе томе подобне 
380 Исто, 248–249.
381 Ово је био општи став „књижевне деснице” – комунизам се може опро-
стити социјално угроженима, али не и „салонским комунистима”, о који-
ма Милош Црњански најоштрије пише, тврдећи да би такве, без милости, 
изводио на суд: „Богаташка деца – а одувек је главна црта богаташке деце 
била да воле да се играју мангупа – (већином им то успе доживотно) не-
кажњено се у нас играју ’комуниста’. То је главна црта нашег варошког и 
литерарног марксизма. Истина, погрешно би помислио неко да ја хоћу да 
кажем да су та богаташка деца чланови неких тајних комунистичких ор-
ганизација и партија. Бива и то, али се и то ради само уз сигурну залеђину 
тата. Напротив, наша богаташка деца ступање у истинске комунистичке 
организације, где се пати и где се страда, и где се од одговорности не бега, 
остављају обично другима, најчешће својим сиромашнијим и наивнијим, 
и поштенијим, друговима. Наша богаташка деца обично задовољавају се 
улогом ’напредних’ чланова друштва, или мецена правих комуниста, ли-
терарних заштитника марксизма итд. У том послу они су вешти као да су 
похађали из близа пропагандистичке школе и универзитет међународне 
комунистичке пропаганде и тајног тероризма. Осигурани у својим бога-
ташким домовима – који су често стечени најпрљавијим услугама капи-
тализму и силницима – са много веза и капиџика и протекција, они се 
обично играју комунизма у салонима. Њима је слободно да брбљају шта 
хоће, јер за бога они се баве комунизмом као идејним појавама, они га по-
мажу само на плану пројекција ’напредних’ дискусија менталних пасија.
Онако исто као што су се играли мангупа, играју се комунизма под заш-
титом својих тата, тетака и стрина. Други младићи, инфицирани у њиним 
домовима труну по затворима, а они се несметано играју са својим играч-
кама. Ништа то њима не смета, што на њиховим концима други играју са 
својим главама и животима, дође ли до тога да неки сиромашак што је за-
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теме”.382 Нема писаца којима би омладина пришла. Његош, 
Змај и Лаза Костић нису довољни. Остала је само пропаганда 
бајатих идеја марксистичког материјализма. Митови о кла-
сној борби, као у доба Светозара Марковића, једино су што 
се нуди. Сваки полет се подводи под наивни романтизам, па, 
како каже Вујић, „остаје само још велика брига ’социјална и 
хумана’ – о животињама и о растињу, јер о људима се нема 
шта бринути, они треба да спавају”.383

блесавио од марксизма у њиховим напарфимисаним салонима загати Аду 
Циганлију, они ће му олакшати самоћу педерастичким писмима и финим 
цигаретама. То је наличје нашег салонског комунизма. У њега се слива сав 
шљам који је гушио и пре наш народ који је у широким слојевима увек, 
већ три столећа био сиромах. Прави марксисти данас ћуте, или признају 
и сами да није време марксизма, плаховитији и необузданији међу њима 
налазе се на издржавањима својих казни, раднички слојеви траже заклона 
у постепеном стишавању социјализма и обузети су, пре свега, тражењем 
реалних социјалних помоћи, пуни брига. Па ко је тај ко нас на сва уста 
уверава да долазе оних ’пет минута’? Богаташка деца. Ко је тај ко је ра-
суо безброј конаца, по деци, по гимназијама, по универзитетима, ко је тај 
ко спрема ’комунисте’, ко их дражи, управља, скупља? Та деца. Рећи ће се 
можда, па добро нека је тако, то није опасно, то се деца играју мангупа. 
Тај који тако говори никад није размишљао откуда у нашем комунизму 
толико цинизма, морално разорне снаге, привлачног декора, закулисних 
протекција, бестидности, концентрације, препредености, прикривености, 
тајних канала. Тај не зна како се спроводи комунистичка пропаганда. 
Тај не зна, колико су та ’деца’, у нашим приликама, у овом крају Европе, 
драгоцени сарадници, крај свега, Коминтерна. У сваком случају ми које 
називају свим погрдним именима реакционара знамо једно и дубоко смо 
уверени у једно: да је до нас, ми би прогледали кроз прсте сиромаху који се 
у својој немаштини и патњи хвата као дављеник сламке ’комунизма’, али 
да би овим салонским комунистима судили без милости, у име саблазни и 
стида, и несреће сиротиње, радника и сељака. За тај ’крем’ нашег племена 
и тај ’haut volée’ нашег друштва, за те комсалонце, са нашег гледишта, са 
националистичког гледишта, заиста не би било штета.” (М. Црњански, По-
литички списи, Београд, 1989, стр. 89–91)
382 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 276.
383 Исто, стр. 277.
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У такво доба, нема наде за стваралаштво: „Уметничко 
стварање је дух, а где је дух онде је слобода, а не може бити 
ни духа ни слободе онде где се шире материјалистички назо-
ри.384 Све то бива у једном свету хероја, дојучерањих, у јед-
ном свету који је био доскора ’поколење за песму створено’. 
Као да се сада спремају покољења не за песму но за – кла-
нице, и то за туђ рачун.”385 Овде Вујић, сасвим очито, слу-
ти приближавање новог светског рата, и трагичну судбину 
свог народа, који ће се, зарад туђих интереса, опет наћи пред 
покољем зато што није смогао снаге да се бави својим про-
блемима, него се, као код Стевана Сремца, окретао туђим: 
„И као оно ’свесни грађани села Прудеља, среза качерског, 
округа рудничког’ што се нађоше у помоћ Бразилијанцима 
(Сремчева Лимунација на селу), тако се и наши људи свесрд-
но заложише за све проблеме свих беспосличара западних 
– само своје сопствене не видеше.”386

Ако је књижевност израз духа времена, данашња лите-
ратура је „надничарско-колонијална”, вели Вујић, при чему 
надничари мисле да су неимари.

У свом осврту на „напредну” и „назадну” књижевност 
(објављеном у новинама Време 1939. године) Вујић је ова-
384 Владимир Вујић је био против комунистичке идеологије, без обзира 
на њене успехе у индустријализацији Совјетског Савеза, због крајњег ма-
теријализма који је она заговарала. За њега, марксизам је био сурогатна, 
лажна религија која треба да замени хришћанство. Руски философ Борис 
Вишеславцев то основно противречје овако истиче: „Марксизам је све-
стан и непрекидно наглашава своју исконску и непопустљиву супротност 
хришћанству (он каже: хришћанство гради на љубави, ми градимо на 
мржњи!), ради ње он чува појам материјализма који је философски ско-
ро потпуно спарушен и скоро ништа не означава. Он, међутим, означава 
још само супротност духовности, супротност хришћанству. Ако је Бог 
дух, онда материјализам означава непријатељство према Богу и неприја-
тељство према духу.” (Б. Вишеславцев, Вечно у руској философији, Београд 
2007, стр. 79)
385 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 278.
386 Исто.
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ко одредио сва противречја нашег „напредњаштва” и „на-
задњаштва”: „Напредан си, ако признаш начело пуне инди-
видуалне слободе стварања; али си напредан и онда, када 
признаш подређивање колективу у који се мораш уврстити. 
Назадан си, ако примаш слободну индивидуалност – јер је 
то застарела малограђанска форма индивидуализма; али си 
назадан и онда, када примиш диктат колектива – јер онда си 
изгубио личну слободу стварања, онда си у ’тами Средњег 
века’. […] Савршено неслободан, потпуно спутан у модер-
не митове, човек мисли да је слободан; романтичан у сржи, 
човек се сматра ослобођен романтике; у ствари сврстан у 
’глајхшалтунг’ духовни, човек се буни против њега и мисли 
да је ван њега...”387

О Саломи Оскара Вајлда у Београду

У свом тексту „Салома на нашој позорници”, Вујић се осврће 
на полемику коју је у Београду изазвало извођење Штраусо-
ве опере „Салома” и истоимене драме Оскара Вајлда. Један од 
најученијих епископа Српске цркве оног времена, владика ба-
чки др Иринеј Ћирић, реаговао је на ова дела, што је изазвало 
праву буру, са, по Вујићу, непотребним застрањењима.

Основни проблем је у следећем – људи који осећају да у 
Вајлдовој Саломи има нечег гадног и непристојног, не усуђују 
се да о томе говоре, да их самозвани „естетичари” не извргну 
руглу и да на неки начин не би били повезани са „црквом”, 
„биготизмом” и „застарелошћу”, о чему Вујић каже: „Тиме 
што је, са пуно права, указао на то да Салома није ’храна 
души’, епископ г. др Иринеј, као црквени човек, учинио је и 
то да се многи ’интелигенти’ у нас тргну и уплаше да их сада 
не прозову ’црквеним људима’ – што би за њих, недоучене и 
заведене идејама о прогресу и рационализму, била као нека 
387 В. Вујић, „Напредна” и „назадна” књижевност, Време, 6. децембар 1939, 
стр. 12.
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срамота.”388 За њих су имена Штрауса и Вајлда, самим тим 
што су са Запада, већ кодификована, па се плаше да их по-
рекну, и чекају да им неко објасни у чему је естетски квали-
тет приказиваног. Чињеница је да је у Штраусовој опери, као 
и у Вајлдовој драми, доминантан дух пансексуализма, који, с 
обзиром да је присутан и у друштву, не сме бити критикован, 
иако је неуметнички.

Основно осећање је да у Саломи Вајлдовој постоји нешто 
„што не ослобађа и не диже” него нешто што „притиска и га-
дно је”, и владика Иринеј је у том смислу био сасвим у праву. 
Вујић вели: „Додир Јована и Саломе преко Саломине дивље 
чулне страсти, додир чистоте духовне Христовог претече и 
388 Владимир Вујић је, пишући у Народној одбрани текст који је, из перспективе 
хришћанског моралног става, критиковао појаву Саломе на нашој позорници, 
био на линији критике дехристијанизоване културе, критике коју су спрово-
дили епископ Николај Велимировић и круг интелектуалаца око њега. Вујић је, 
очито, имао довољно храбрости да заузме апологетски став у култури, између 
осталог захваљујући и Велимировићевом деловању, о коме књижевник и но-
винар Милан Јовановић Стоимировић каже: „Свет је у њему гледао не само 
једног великог беседника, него и једног великог моралисту, мислиоца и вођу. 
Он је засновао хришћански живот српске интелигенције и дао му православ-
ни правац. Многи од српских интелигената, који дотле нису смели ни рећи да 
верују, осетили су у њему једну велику умну и моралну потпору, те су смели 
рећи: ’Хришћанин сам и не стидим се да кажем да верујем’. Пре Николаја, то 
се не би смело рећи са нагласком, а да тај не буде увршћен у занесењаке; после 
Николаја то се већ смело рећи, а да се ипак остане и даље озбиљан човек. Из 
тога се видело да је доктор Николај значио један датум, једну прекретницу 
у нашем културном животу, један велики догађај; чак ни противници вере 
нису могли да доктору Николају оспоре висок интелектуални ниво са кога је 
он посматрао проблеме живота и његове моралне организације; никад и нико 
пре њега у новије време у српскоме народу није са толико интелектуалног ау-
торитета проговорио о Христу, о вери, о души и о човеку уопште, и нико није 
нашао речи да то каже лепше и интелектуалније, тако да су и професионални 
поругачи морали да заћуте и да респектују ту луминозну интелигенцију овог 
проповедника хришћанства који се на скроз савремен начин обратио савре-
меном српском човеку.” (М. Јовановић Стоимировић: Николај Велимировић 
(1880–1956), Златоусти проповедник васкрслога Христа, Свети Владика Ни-
колај у сећањима савременика, Крагујевац, 2003, стр. 17)
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прљаве разблудности Саломине – сам по себи је извор оног 
основног мучног осећања. Врхунац тог тешког осећања је у 
пољупцу Саломином мртвој глави Јовановој; да не говоримо 
о игри Саломе којом се подстиче пожуда очуха и истовреме-
но хоће смрт чистоте Јованове и освета. Цела ова анимална 
скала – у којој неестетски, и уметнички савршено немогуће, 
делује Јован – заједно са свим анималним изживљавањима 
страсти нигде не бива вођена духовном пречишћавању, ду-
ховној кризи, духовном поновном рођењу.”389

Техничко-књижевна питања, попут расправе о томе да ли 
је то трагедија или није, и ко је њен главни јунак (питање је 
потезао Винко Витезица), уопште нису суштинска: „Овде се 
ради о Саломи и о Јовану онаквим какве их је створио Вајлд 
у своме делу, о оном основном анимално-сексуалном што 
јесте дело – па ма га назвали трагедијом или драмом или 
како му драго, па ма сматрали за ’главно лице’ Салому или 
Јована или кога му драго, па ма то била Салома из историје 
или не била. Не сме нас теоријска мрежа науке о књижев-
ности спречити да видимо, да осетимо оно што је уметнички 
основно у једном делу. Није само игра Саломина одвратни, 
јер неуметнички, део трагедије, не, све је у њој постављено 
на анималну базу и све је тако постављено да духовног раз-
решења нема нити може бити. За духовним разрешењем није 
се ни ишло. Отуда има и у појави Јовановој у целој тој ани-
малној распојасаности нечег неприродног.”390

389 Борис Вишеславцев, аутор студије Етика преображеног ероса, наглаша-
ва да је аутономизована и подивљала сексуалност пут који човека отуђује 
од лика Божјег у њему: „’Либидо’ је тежња и, према томе, транс, први и 
најприроднији излазак из себе, излазак изван граница сваког ’аутоеро-
тизма’, почетак сваког самоодрицања, сваког трагања за пуноћом и бес-
коначношћу. Али то је само први ступањ тежње. Он остаје иза. Суштина 
Ероса разоткрива се у чудесној чињеници да свака истинска ’заљубље-
ност’ трансцедира границе полности, а подсећање на њу доживљава као 
профанацију љубави.” (Б. Вишеславцев, Вечно у руској философији, стр. 64)
390 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 252.
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Није чак ни проблем што је лик Јована Крститеља дат не 
као лик пророка, него као лик „сулудог визионара”, него што 
је његов лик дат механички, а не уметнички. Свако уметничко 
дело мора потицати из духовне визије; ту не вреди артисти-
чност ако визије нема, макар да није реч о Вајлду, него о Ше-
кспиру: „Реченице, фразе, вербализам једног писаног дела, све 
то само за се узето као сјајно (пример Данунцио) – још није 
уметност. Назовимо га, рецимо, артизам или како се хоће, али 
сачувајмо израз ’уметност’ за озбиљну духовну делатност.”391

Чињеница је да је Вајлд као личност био „перверзан” и на 
његовом животу и страсти „духовност” није могућа. И Ду-
шан Николајевић је указивао на психофизиолошке елементе 
који су ограничавали Вајлдово стваралаштво. Мада на томе 
не треба настојавати, тврдња Винка Витезице да је у питању 
дело високог морала је крајност која се не може бранити. Као 
што се Салома не може свести на психоаналитичко тума-
чење засновано на Вајлдовом животу, тако се не може одбра-
нити ни етичност овог дела. Зато је животно осећање „гнус-
ности” сасвим исправно без обзира на „грађанску моралку” 
против Цркве. Наше државно позориште се, уосталом, више 
не бави ни уметношћу, ни духовношћу, него се определило 
за „европску забављачку линију”. Због тога, вели Вујић, „или 
би било крајње време да се и уметност, права, и национал-
но осећање, ван шовенства, спасу на неку другу позорницу, 
па да државна остане варијете; или да државна позорница 
постане оно што треба да буде а да се цео ’западњачки заба-
вителни’ програм пренесе на другу”.392

391 Исто, стр. 253.
392 Исто.
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Полемика Црњански – Богдановић

Чланак Милоша Црњанског „Ми постајемо колонија стра-
не књиге”, о коме је већ било речи, изазвао је бурне полеми-
ке својом тезом да нам је књижевно тржиште преплављено 
страном литературом, и да против тога наши писци, часопи-
си и установе не предузимају ништа. Вујић замера Црњан-
ском: „Начелно, г. Црњански одиста није довољно јасно по-
ставио питање; одиста се смемо запитати после оба његова 
чланка, шта је њима смерао: да ли је поплава туђе књиге, 
или је поплава преводне књижевности, или рђаве стране 
књиге, или стране књиге уопште – оно против чега се треба 
борити.”393 Због тога је Милан Богдановић био у праву кад 
је Црњанског, у свом тексту „Преводити или не преводити” 
прозвао због нејасноће. Он је чак устврдио да се читалаштво 
опредељује за стране писце зато што домаћи не одговарају 
њиховим потребама. То значи, по Богдановићу, да наши пи-
сци не нуде праве вредности, нити се баве животним про-
блемима, због чега за њиховим делом нема ни потребе. Тиме 
су и Црњански и Богдановић нашим писцима порекли са-
вест: један због тога што се не боре против стране књиге на 
нашем тржишту, а други зато што се не баве насушним пи-
тањима стварности. Грешка Црњанског је, дакле, у томе што 
није довољно објаснио свој став, па није јасно против чега и 
у име чега диже свој глас, и да ли се залаже за протекциони-
зам типа „свој своме”, насупрот протекционизму који штити 
дела пуке политичке пропаганде (левичарске) и култа секса 
(што су лице и наличје исте стварности); то јест, по Вујићу, 
„г. Црњански је прогласио крсташки рат али крсташима бу-
дућим није јасно указао свету земљу коју ваља освајати”394. 
Не могу се подизати зидови против свега, али се мора бити 
духовно будан. Милан Богдановић је недоследан јер и часо-
393 Исто, стр. 254.
394 Исто, стр. 256.
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пис којим он управља, Српски књижевни гласник, нема снаге 
да иде правцем стваралачке слободе, него је сав у безбојном 
грађанском духу. А онда, уместо начелне, почиње лична бор-
ба, која показује сву непринципијелност наших интелекту-
алаца, и коју Вујић овако описује: „Г. Црњански напада г. 
Богдановића – са којим је до јуче сачињавао ’групу’ Српског 
Књижевног Гласника – што је члан уређивачког одбора Но-
лита, правећи одиста данас неукусне инсинуације на то да је 
г. Богдановић ’у служби’. Г. Богдановић напада г. Црњанског 
– кога је у свом часопису узносио и чијим је сугестијама био 
подложан дуже времена – равном мером: што је овај свој на-
пад против стране књиге стварно начинио опет и он ’у служ-
би’ и да је тај његов идејни капитал само давање под корисни 
интерес – чија се вредност данас још не види. Оба књижевно 
призната имена су дакле напала: пре свега на наше књижев-
нике који су без савести; затим, на наш читалачки свет који 
је ’покондирена тиква’ по једном, а по другом опет сав у не-
каквим ’социјалним превирањима’ па не може за њих да нађе 
’хране’ у књижевности; најзад, један другога и то на начин 
који је потпуно близак провокацијама, данас, у једно време, 
мутно и прелазно, где се бојна копља не могу пружити за 
пуну, отворену борбу. Одиста и ваистину – слика је потпу-
на и – жалосна. Ако се узме у обзир још и распадање групе 
такозване социјалне књижевности из које испада нежељена, 
наметана и натурана група ’марксистичких’ надреалиста на-
ших, који лутају са својим господским манирима, масним 
’приватним својинама’, лажним уверењима о социјалној пра-
вди о којој сањају у пуној буржоаској удобности – као г. Мар-
ко Ристић – који је некада био уз г. Црњанског и Богдановића 
– онда се може увидети потпуни распад.”395

По Вујићу, ипак су сви ови сукоби добри, јер доприносе 
да се растуре вештачке групе, чије постојање није засновано 

395 Исто, стр. 256–257.
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на сличним идејним начелима. Предстоји идејно прегрупи-
савање, од кога почиње једна нова епоха.

Овај текст је, свакако, и плод личних увида и сазнања 
Вујићевих; јер, он је био добар познаник и Црњанског, и Бо-
гдановића, и Марка Ристића, па је за њега овај сукоб имао и 
личне елементе, за које велики број читалаца није ни знао. 
Зато Вујић заузима подједанку дистанцу према сваком од 
учесника у полемици.

О сукобима на конгресу ПЕН-клубова

У Будимпешти је 1932. године одржан Конгрес ПЕН-клубо-
ва, на коме је донета одлука да се следећи конгрес светских 
ПЕН-центара одржи у Дубровнику. Још у Будимпешти, било 
је оштрих сукоба између појединих писаца: италијански фу-
туриста и фашиста Томазо Филипо Маринети иступао је 
у име фашистичких идеја, а одговорили су му председник 
ПЕН-а Џон Голсворди и његов будући наследник Жил Ро-
мен, а немачки писац – левичар Ернст Толер устао је против 
тоталитарног насиља над културом. У Југославији је дошло 
до жестоке полемике између Милоша Црњанског и Милана 
Богдановића, поводом тврдњи Црњанског да постајемо „ко-
лонија стране књиге”. На страни Богдановића нашли су се 
многи из ПЕН-а, који су Црњанског критиковали (од Ника 
Бартуловића, преко Григорија Божовића, до Отона Жупан-
чича). Конгрес у Дубровнику, упркос већ дубоким поделама 
између српског, хрватског и словеначког ПЕН-а, добио је ве-
лику помоћ државе, као прилика да се Краљевина Југославија 
представи у најбољем светлу. Конгрес је одржан од 25. до 28. 
маја 1933, и на њему су учествовали многи угледни писци из 
целог света: од новог председника ПЕН-а, Херберта Џорџа 
Велса, преко Јана Парандовског из Пољске, већ поменутог 
Томаза Маринетија из Италије, Жила Ромена из Француске, 
до Јелисавете Багрјане из Бугарске итд. Из Југославије ту су 
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били, између осталих, Отон Жупанчич, Алојз Градник, Тоне 
Селишкар, Ивана Брлић Мажуранић, Иван Мештровић, Бо-
гдан Радица, Светислав Стефановић, Иво Андрић, Густав 
Крклец, Момчило Настасијевић, Драгиша Васић, Станислав 
Винавер, Растко Петровић итд.

Идеолошки сукоби почели су када је представник аме-
ричког ПЕН-а, Хенри Сајдел Кенби, предложио резолуцију 
о непоходности да се ПЕН бори против сваког идеолошког 
и државног насиља над слободом стваралаштва. Подржао га 
је Ернст Толер, који је већ избегао из Немачке, у којој је Хит-
лер дошао на власт, и где се, 10. маја те године, већ десило 
спаљивање „неподобних” књига. Немачка делегација је пак 
бранила културну политику своје државе.

Конгрес је водио председник Београдског ПЕН-центра, 
Светислав Стефановић, до тада познати англофил, који је, 
међутим, настојао да кроти буру на скупу и да делује поми-
рљиво. Он је свој став образложио речима да му је циљ био 
„одлучно бранити слободу књижевног стварања и принци-
пе ПЕН клуба, но не улазити у међусобне борбе о престиж 
између појединих водећих клубова, и до краја сачувати све 
дужне обавезе гостопримства”.396

Приликом гласања за декларацију против нацистичке 
културне политике, југословенска делегација се, са других 
тринаест, уздржала од гласања, бранећи став чињеницом 
свог домаћинског статуса.

Енглески делегат Хермон Оулд поставио је немачкој 
делегацији следеће питање: „Јесу ли немачки писци про-
тестовали због спаљивања књига? И друго, јесу ли заиста 
из ПЕН-а искључили неке чланове због њиховог поли-
тичког убеђења? Ако су то учинили, повредили су начела 
ПЕН клуба.”397 Ернст Толер је тврдио да лудило и варвари-
зам владају духом времена, при чему је свуда мање вазду-
396 П. Палавестра, Историја српског ПЕН-а, Београд, 2006, стр. 34.
397 Исто, стр. 35.
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ха. Једини циљ је, по Толеру, ослобођење човека од лажи и 
неправде. Јеврејски писац Шалом Аш говорио је о прогону 
Јевреја у Немачкој. Због свега овога, немачка делегација на-
пустила је Конгрес у Дубровнику.

Поводом светског конгреса ПЕН клубова, Вујић је, у три 
наставка у новинама Правда, објавио свој осврт под насло-
вом „Против лажних интернационалних формула”. Вујић 
уочава да су се на конгресу сукобила два погледа на свет: 
национално-револуционарне идеологије у Немачкој, „која је 
одузела интернационалној пропаганди своју земљу као до-
тле изванредно плодно земљиште – са једне стране; дух на 
ком је заснован ПЕН клуб у Енглеској, дух који се објавио 
као дух толеранције и пацифизма – са друге стране”398. Овај 
сукоб постао је неминован у доба када пропадају интерна-
ционалистички покушаји Друштва народа, сведени на јалове 
дискусије, и када је зидање нове Вавилонске куле исто она-
ко јалово као и у библијско доба. То је доба када је евроаме-
рички материјализам запао у безизлаз. Сусрет представника 
ПЕН-а, који би требало да буду савест човечанства (а нису 
успели у томе), имао је задатак да очува угрожени привид 
свог јединства. Шта је ПЕН морао? Морао је, одлучно каже 
Вујић, да устане у одбрану слободе изражавања, нарочито 
после спаљивања књига у Немачкој: „Ваљало је бити одлу-
чан, бескомпромисан до краја, у одбрани духа књижевности 
и уметности које морају бити слободне у својим изражајима 
– па били они ’десни’ или ’леви’. Ваљало је ставити се јед-
ним огромним духовним замахом на основе, чврсте и не-
поколебљиве, са којих се мора осудити не само симболичко 
спаљивање књига у Немачкој, но и свако стварно прогоњење 
духа човечности.”399 Али, за такав поступак је требало да буде 
доследности: „Немачком народу се могла пребацити симбо-
лика спаљивања књига. Али се истовремено морала осудити 
398 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 267.
399 Исто, стр. 267–268.
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целокупна колонијална политика европских народа; чувено 
презирање и немешање англосакса са црном расом; непри-
кривено презирање жуте расе; охоло и неумесно држање у 
Индији према ’нецивилизованом’ свету тамошњем; прогон 
слободне књижевности у марксистичкој Русији; разне та-
козване цивилизаторске лисице белих Европљана по про-
странствима земљине кугле; безумна индустрија која про-
изводи непотребне, излишне, опасне, сотонске производе. 
Људи ПЕН клубова морали су бити изабрана мала стада са 
високом свешћу о својој мисији и високом савешћу о вред-
ности душе човекове, појединачне душе као образа Божјег. 
Без обзира јесу ли Енглези, Немци, Французи или који му 
драг народ. Јер ако је Енглез бранио јеврејство од напада са-
времене Немачке, он је морао бранити црне, и жуте, и мрке 
у пространој империји својој. Јер, ако је Талијан негодовао 
против угушивања слободе уметничког изражаја, морао се 
сетити и напона своје земље да ’цивилизује’ Абисинију и да 
је ’васпита’ као потрошача талијанске индустрије – па тај на-
пон осудити.”400 Лицемерно је осуђивати немачке поступке, а 
не видети исте такве поступке других народа беле расе.

Неопходно је, по Вујићу, целовито заступање свечовеч-
ности – сваки човек је брат, ближњи, и не сме бити роб ка-
питализма и банкократије и бездушне механичке цивилиза-
ције. Овако, ПЕН је устао да брани један „изабрани” народ 
против другог „изабраног” народа; претворио се у поли-
тикантско вашариште. Мрачни средњи век виђен је само у 
спаљивању књига у националсоцијалистичкој Немачкој, а 
није виђен у таквим појавама у совјетској Русији. Уопште, 20. 
век је век огромне тмине: „Има ли ’мрачнијег средњег века’ 
но овог века бездушних експлоатација и свег разланчаног 
беса материјалних прохтева? […] На питање: ’Зар и то у два-
десетом веку?’ могу се надовезати безбројна предочавања 
курјачких испада џентлменских народа ’високе’ европске и 
400 Исто.
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америчке цивилизације која тај век чини мрачнијим но може 
бити иједан пре њега.”401

Вујић каже да је интегрална свечовечност немогућа без 
хришћанске вере; безбожна „грађанска моралка” ту ништа 
не помаже. Без хришћанске вере у братство свих људи по 
Небеском Оцу, све је лицемерје, као на скупу у Дубровнику: 
„Расисти и националисти, вековно такви, осуђивали су ра-
сизам и национализам. Представници светских колонијал-
них империјализама говорили су о ’прогресу и слободи’ и 
о једнаком поштовању људи и њихових права; док је пракса 
живота њихова – исувише свету позната са својих мрачних 
страна. Господа сународници беже са јавног места где има 
и ’обојених људи’ или те обојене терају; говоре о ’мрачном 
средњем веку’!”402

401 Исто, стр. 269.
402 Вујићеви ставови поклапају се са ставовима мислилаца и књижевни-
ка који су му, по погледу на свет, били блиски. Рецимо, владика Николај 
је сматрао да Срби треба да иду путем хришћанског национализма, који је 
свечовечански. У свом предавању „Национализам Светог Саве”, одржаном 
на Коларчевом народном универзитету 1935, он каже: „Пример Светога 
Саве најбоље сведочи, да његов национализам нити је узак ни искључив. 
Пре свега наш светитељ је провео више од две деценије у једној интерна-
ционалној средини, или бар интерправославној. То је Светогорска средина, 
монашка република, састављена од Грка и Руса и Румуна и Бугара и Арнаута 
и Ђурђијанаца и Арапа. У тој и тако разнородној средини Сава се научио 
волети људе разних народности и био је неизмерно вољен од свију. Па иако 
је провео своје најимпресивније младићске године у таквој интернационал-
ној средини, Сава није постао интернационалист, но жарки јеванђелски на-
ционалист. И доцније као старац он није дао да се до његовог срца дохвати 
шовинизам или искључивост према другим народима, ближим и даљним, 
него је пружао своју помоћ свакоме народу Божјем на земљи где год је дола-
зио и где год је могао. Тај неискључиви и широки дух поште и љубави према 
свима народима наследио је србски народ од свог светитеља и одржао га је 
на висини и у части кроз дуге Светосавске векове. Ми често читамо у на-
родним песмама, како наши први јунаци називају браћом људе друге крви 
и језика и вере. Тако на пример Марко Краљевић говори циганину: ’Богом 
брате, Суљо циганине!’ А Страхинић бан опет дервиша турског ословљава 
братом: ’Богом брате, старишу дервишу!’ Ви који сте ратовали у последњем 
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Светском Рату ви можете дати лично сведочанство једног ретког призора, 
како су се наши војници понашали према војницима из Африке и Азије, 
према људима црне и жуте расе, које су Европљани довели на бојиште из 
својих колонија. Док су се сами Европљани туђили тих својих поданика, 
црнаца и жутокожаца, не хотећи с њима ни јести ни пити ни под истим 
шаторима боравити, дотле су наши војници с њима друговали, јели, пили, у 
болести обилазили их, у невољи помагали, на својим славама частили и гос-
тили, разговарајући са њима прстима и рукама. Срби су на црнце гледали 
као на људе и понашали се према њима као према људима. Не може, дакле, 
бити никаква оправдана приговора Светосавском национализму, да је он 
узак и искључив.” (Владика Николај Велимировић, Српски завет на размеђи 
светова, Цетиње, 2001, стр. 169–170) Драгиша Васић је, у Карактеру и мен-
талитету једног поколења, истакао човечну димензију српског родољубља. 
Васић почиње од Првог балканског рата, и показује да Срби који су у тај рат 
полазили нису мрзели Турке, него су желели да ослободе своју потлачену 
браћу и свету косовску земљу. Суштина свега, по Васићу, била је у жељи да 
се буде достојан својих предака, див-јунака који су се борили у устанцима с 
почетка XIX века. Српски сељак је у рат ишао јер је веровао, али није ишао 
зато што је неког мрзео. Када се срео с Турцима у крајевима који су осло-
бођени, Србин је био великодушан, али не и охол. Он покушава да седи с 
Турчином у његовом дућану и да „разговара” с њим, иако Турчин ништа не 
разуме. Карађорђев потомак му прстима показује колико има деце и колика 
су она. Он Турчину нуди да запали цигарету. Поражени, Турци нису изгле-
дали као зли и подмукли угњетачи. Мирили су се, источњачки трпељиво, 
са „ксметом” (судбином), и честитали онима који су на сабљи добили оно 
што им је Султанова војска некад на сабљи узела. Када су се Срби повла-
чили, 1915, преко тих територија, турске жене су им кришом давале хлеб. 
Иако су Бугари починили много зверстава над Србима и њиховом нејачи, 
ни њих нису мрзели, него су се старали о њиховим рањеницима и хранили 
их. Васић сведочи: „Мрзети, то је, имати урођену, необуздану, непомирљиву 
и смртну одвратност према некоме; а у јесен 1916. приликом српске офан-
зиве, земљаци г. Ле Бона зграњиваху се гледајући: како њихови савезници 
заробљеним бугарским војницима деле свој хлеб, често недовољан и за саме 
њих, и како ове благо и другарски распитују о местима кроз која пролажаху 
и о тамошњим приликама; мрзети, то је: са изразом дивљачког беса гледа-
ти омрзнутог, а истом приликом, земљаци г. Ле Бона беху очевици, како се 
бугарски рањеници носе на мазгама, пажљиво вођени од болничара, док 
поред њих малаксало корачаху српски рањеници, нимало лакше рањени 
од непријатељских; мрзети, то значи: имати одвратан ужас од некога, а на 
Божић 1916, и доцније, о великим празницима, српски војници примаху, у 
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У другом наставку осврта на конгрес ПЕН клубова, Вујић 
се позабавио страхом нашег малограђанског интелектулаца 
од оптужбе за „заосталост”. Наши људи су често Сретени 
Стевана Сремца: за њих постоји само лажна дихотомија, већ 
одавно мртва – „прогрес” или „мрачни средњи век”. Средњи 
век као нека „средина” није ни постојао, нит је био тако мра-
чан; „прогрес” је нанео толико зла савременом човечанству 
– и ником ништа. Страх од „заосталости” парализује нашег 
полуинтелектуалца: „Ту је чвор психолошки. Наш човек има 
страх од фраза светске интернационалне пропаганде, јер 
има страх да му се не пребаци ’заосталост’ и јер – не познаје 
ствари и положаје у свету.”403 Јер, у свету се прелази на дири-
говану привреду (чак и у САД, кроз „Њу дил”), а демократија 
се лако претвара у диктатуру. Оно о чему се причало пре два 
века нестало је. Колико је незнање полуинтелектуалца? Вујић 
каже: „Наш човек често говори, утопистички, наивно, оду-
шевљено, о слободи, о личности, о правима људским и ми-
сли на Русе – са гвозденом диктатуром и колективом у коме 
личност седи у квргама! Наш човек хоће да говори радо – и 
из срца то иде – о правди и правици за све људе, а око њега, 
у великом свету оних који нису ’заостали’ дисциплина стеже 
човека, пошто га је прво свела на производно-потрошачку 
животињу и уништила га као духовно биће.”404 У чардацима 
ни на небу ни на земљи седе домаћи утописти и, као један 
студент, тврде да неће да „верују у религију” (тим речима!).

И наши људи су, после конгреса у Дубровнику, опет били 
склони да поверују фразама западњака који су тамо насту-
пили, иако иза фраза није било ничега.

Зато су се и представници југословенске књижевности на 

својим рововима, посете својих непријатеља, које гостише по српском оби-
чају.” (Д. Васић, Карактер и менталитет једног поколења, Одабрана дела, 
Београд, 1990)
403 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 271.
404 Исто, стр. 272.
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скупу ПЕН клубова држали слабо, неодлучно и уплашено.405 
405 Светислав Стефановић, Вујићев познаник, је, у име српског ПЕН-клуба, 
био на челу политике неутралности и незамерања југословенских ПЕН-клу-
бова, вођене на овом скупу. Предраг Палавестра о томе каже: „Званична 
влада у Београду одобравала је, можда чак и подстицала, компромисну 
политику Светислава Стефановића, сматрајући да би таква уздржаност и 
неопредељеност могла донети држави више користи. Првобитни потпис 
Изидора Цанкара на Лировој резолуцији, којом се осуђивао хитлеровски 
’нови поредак’, на хитно сазваном састанку свих југословенских делега-
ција није био признат, пошто, наводно, није договорен. На последњем 
гласању о конгресној резолуцији, сви Југословени су се невољно уздр-
жали (као и 13 других делегација), правдајући свој став жељом да се до-
маћини не супротстављају никоме од гостију.” (П. Палавестра, Историја 
Српског ПЕН-а, Београд, 2006, стр. 34) Међутим, Стефановић ускоро на-
пушта политику компромиса у култури, и почиње да се занима за идеје 
италијанског фашизма и немачког националсоцијализма. То се десило под 
снажним утицајем његове друге, од њега знатно млађе, жене, коју је срео у 
Дубровнику. После конгреса ПЕН-а, по сведочењу пишчевог сина, компо-
зитора Павла Стефановића, стари републиканац и бунтовник, космополи-
та и бранилац авангарде, почиње да се виђа са извесном Гитом Радич, која 
ради у Германском институту у фашистичкој Италији, којом се по други 
пут жени, и добија децу: „А та своја два детета, близанце, крстио је, по 
наговору своје жене, у католичкој цркви, и дао им је, он – српски песник, 
католичка имена, Антун и Ана.” (Д. С. Игњатовић, Са писцима и о писцима 
међуратним, Београд, 1992, стр. 75) Опредељен за нове ставове према сло-
боди стваралаштва, 1935, у Идејама, Стефановић објављује чланак којим 
правда спаљивање књига у Немачкој две године раније, позивајући се на 
дело извесног Вернера Шлегела о том догађају, где се спаљивање правда 
неморалношћу дела која су уништена. Стефановић на основу Шлегелове 
књиге цитира одломке из дела драмског критичара, Алфреда Кера, који 
има стихове попут „Хтео бих тако радо да увучем сонду / У Тебе, ти дуга-
чка плавушо!” (С. Стефановић, Старим или новим путевима, стр. 343). Ту 
су и одломци из прозе Ернеста Глезера: „’Ждерао је мој матори као смук, 
често је по кући беснео. Спавао је са слушкињама и после их терао на по-
бачај, моју матер је тукао, и кад нико стран није био присутан, пуштао 
је гласно ветрове.’ (У оригиналу, наравно, уобичајени драстичан израз.).” 
(Исто.) Курт Тухолски је, по Шлегелу, писао да су Немци народ пивопија 
и слугерања. Клаус Ман је у својој прози имао порнографије итд. Стефано-
вић каже да су само „вихор и огањ револуције могли прочистити духовну 
атмосферу од оваквог моралног гада и смрада […]” (Исто, стр. 346).
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То је, између осталог, последица чињенице да многи писци не 
схватају да само укорењени у народно тле могу достићи високе, 
светски вредне, уметничке домете. Јер, по Вујићу, „уметничко 
дело, као организам који се, научним начином, рађа на род-
ном тлу, да кроз њега и са њега изрази осећања света и живота, 
престаје бити уметничко чим се са тога тла насилно и вештачки 
откине. Биљка у хербаријуму и биљка на тлу из кога сише, коре-
ном, здраву храну – то су две битно различите ствари”.406 У том 
смислу, један лик Боре Станковића вреднији је од свих ликова 
подражавалаца туђих формула и књижевних манира.

Наша књижевност не може се и не сме посматрати из 
перспективе туђих књижевних историја, јер се тиме добија 
погрешна слика њеног развоја. Последица таквог отуђења је, 
између осталог, свођење живе стварности народног ствара-
лаштва на „егзотику” и „фолклор”, који домаћи западњаци 
посматрају с висине, као енглески путописци који путују 
кроз дивље пределе. И у ликовној уметности, као и у књи-
жевности, постоји „колонијални респект” према господа-
рима културе. По Вујићу, једина наша права „заосталост” 
састоји се у идолопоклонству Западу.

Истински интернационализам могућ је, сматра Вујић, 
само на темељу поимања сопствене ограничености, потребе 
за духовним усавршавањем и осећањем да смо „сви криви за 
све”. Фарисејски интернационализам, осуђен у Еванђељу, не 
може бити основа за братство народа.

О нашој „закаснелости”

Године 1934, 24. марта, у новинама Правда, Владимир Вујић 
је објавио текст „Вариације теме о закаснелости, о подража-
вању и о моди”. У њему је истакао да домаћи интелектуалци 
стално лију сузе над нашом закаснелошћу, над чињеницом 
да стране идеје код нас стижу са одоцњењем, при чему су 
406 В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр. 273.
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локални покрети у култури и уметности само подражавање 
нечега што се већ одавно збило у иностранству.

Скерлић је 1903, у свом предавању о „демократизацији 
уметности”, тврдио да се Светозар Марковић дигао против 
нашег плеснивог романтизма, који је почео двадесетак го-
дина после романтизма у Француској, идући за „напредним” 
идејама Чернишевског, за које је Слободан Јовановић пока-
зао да су идеје Француске револуције пристигле у Русију са 
сто година закашњења. Вујић каже: „Сличне судбине је и са 
идејама ’диалектичког материализма’, које су данас, присти-
гле као свежа роба, великим обиласком, почев од Хегелове 
диалектичке филозофије примењене у Маркса (половина Де-
ветнаестог века), преко (опет) руских марксиста и до нас кад 
је социалистички опит руски довео до једне велике аутори-
тативне ’континенталне Океаније’, самозадовољне и решене, 
аутаркички, да беспримерним и грозничавим техницистич-
ким полетом изграђује своју визију.”407

Оно што је давно превазиђено у немачкој философији, за 
коју је Хегел својом дијалектиком решавао неке проблеме, 
нама се намеће као нешто најновије.

Вујић због тога жестоко напада Милана Богдановића, за-
гњуреног у потпуно застарелу марксистичку дијалектику, 
који се усудио да у Слому послератног модернизма пише како 
је наш модернизам био само бледо и неуверљиво подража-
вање онога што се збивало у Европи. Овај Скерлић redivivus 
опет напада романтизам, овог пута у виду модернизма, док 
у исто време и на истом месту, у часопису Данас, устаје „са-
храњени надреализам”, та, по Вујићу, „закаснела сабласт”, и 
„покушава, он, дегенеративни индивидуалистички изданак 
чисто буржоаског схватања, једну ’комбинацију’ са ’диалек-
тичким материјализмом’”.408

407 В. Вујић, Вариације теме о закаснелости, о подражавању и о моди, Зли 
волшебници III, стр. 60.
408 Исто, стр. 61.
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Вујић каже да су идеје и ставови Богдановића и београд-
ских надреалиста као небо од земље удаљени од онога што 
се заиста дешава у Совјетском Савезу,409 као узор-земљи свих 
комуниста света: „Тај скерлићизам, превучен ’материали-
змом’ и та упорна прикопчавања чисто индивидуалистичких 
декадентних надреалистичких и психоаналитичких умовања 
за материалистичку диалектику – данас су тако далека од ко-
лективизма са североистока, епопеје техничког рада чији је 
врховни израз и брига у процентима и цифрама које почињу 
да премашују и најсмелије маште!”410 Милан Богдановић и 
Марко Ристић су малограђански фантазери, са варијација-
ма о нашем кашњењу, подражавању и моди, који маштају о 
„тамним поривима душе” док њихову „лаку и чипкасту” ми-
сао-пену одувава ледени ветар са североистока Европе, ветар 
правог, техничког материјализма Совјетског Савеза.411

409 Вујић је, као и већина српских интелектуалаца, био добро обавештен о 
збивањима у Совјетском Савезу, који је тада био на врхунцу уништења се-
оског живота (тзв. „раскулачивања”) и убрзане индустријализације. Мак-
сим Горки је, подржавајући Стаљинов програм, тврдио да нестанак сељака 
не би направио штету, јер би градски живаљ хлеб правио у лабораторија-
ма. Троцки је, на Деветом пленуму бољшевичке партије, предлагао да се 
целокупно становништво Совјетског Савеза мобилише у радне јединице 
са војном дисциплином. Стаљин је тај идеал остварио у Гулагу. По руском 
философу и математичару, Игору Шафаревичу, био је то огроман поку-
шај да се уништи космоцентричност сеоског живота, да завлада потпуни 
техноцентризам, и да се пољопривреда претвори у фабрику: „Пољане са 
кравама које мирно пасу надоместиће земљорадничке фабрике и лабора-
торије.” (И. Шафаревич, Русија и светска катастрофа, Цетиње, 1998, стр. 
113)
410 В. Вујић, Исто, стр. 61.
411 Вујић је и у капитализму и у комунизму видео исти дух – дух тријумфа 
технике над људском слободом. Људи постају шрафови огромног механи-
зма. Као и за Игора Шафаревича, за Вујића су капитализам и комунизам 
„два пута ка истом бездану”: „Темељна и најзагонетнија особеност свега 
живог (и органски насталог) постаје свест о форми постојања и начину 
за самоограничавање. Још је Аристотел приметио да свака органска поја-
ва има своје природне одреднице и границе. Одустајање од органичности 
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Загребачки Данас је часопис који бескрајно варира 
омиљену тему, по Вујићу, „талентованог Крлеже” – а то је 
тема „о слому и распаду пургерства загребачког из покојне 
монархије Аустро-Угарске”412.

Вујић се пита: „Шта везује све те вариације скерлићизма, 
аграмства, надреализма – повећане вештачки на темељу 
’диалектичког материјализма’, тог камена мудрости и те ал-
хемиске снаге око чијег се ’исправног’ тумачења вечно бију 
разни ’једино тачни’ тумачи ’социалнога’ […]?[…] У погледу 
тумачења тих бића утварних и измозганих мучно, не слаже 
се готово ниједан ’материалист’ с другим, ниједан ’диалекти-
чар’ с другим. Тумачењима варирају тему, али је сваки тумач 
’једини’ који поседује тај алхемиски чудни камен ’сад га ви-
диш, сад га не видиш’, а сви други су ’лажни’ тумачи. Зидање 
куле Вавилонске било је поодавно, а ево га поново пред очи-
ма нашим.”413

постаје за цивилизацију губитак тог својства. Савремена техника (како 
изградње, тако и уништења) може да се развија само неограничено, увећа-
вајући се и убрзавајући се. Тако она долази у сукоб са принципом ограни-
чености (то јест са органичношћу) природе која је окружује, укључујући 
и човека. Природни ресурси, способност природе да издржи рушитељска 
дејства технике, способност човекове психе да се прилагоди убрзању тем-
па промене и механичком карактеру живота – све то има своју границу, 
и, као што је већ очигледно, та граница је близу. Посебно је последњи од 
наведених чинилаца веома опасан. Западни психијатри скрећу пажњу 
на брзи пораст душевних болести, повезаних са губљењем осећања ос-
мишљености живота. Обично неуроза има технолошки карактер: боле-
сник осећа себе као машину, он је манипулисан, његово постојање је ли-
шено аутономног смисла. […] Цела та ситуација подсећа на бајку у којој 
човек закључује уговор са чаробњаком. Чаробњак уговор испуњава, тачку 
по тачку. Међутим, захваљујући томе да у уговору нису прецизирани неки 
детаљи који наизглед уопште нису захтевали прецизирање, јер су изгледа-
ли природни, као резултат долази нешто чему човек уопште није тежио. 
Човечанство је сад веома близу моменту када се, по уговору, треба раску-
сурати.” (И. Шафаревич, Русија и светска катастрофа, стр. 124–125)
412 В. Вујић, Исто.
413 Исто.
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Милан Богдановић се усудио да говори о антиномијама 
нашег послератног модернизма, заборављајући на антино-
мије у оквиру „дијамата”, које су огромне и непремостиве. По 
Вујићу, човек не може без Бога; ако не зна за Бога, правиће 
идоле, какав је и овај нови, марксистички.

Полемика Радета Драинца са Владимиром Вујићем

Полемику са Владимиром Вујићем почео је Раде Драинац, и 
то на страницама Правде, као листа са, по Драинцу, тради-
цијом „слободне дискусије”, новина у којима су обојица са-
рађивали. Објављена је под насловом „Владимир Вујић гово-
ри (Дијалектички ’saltomortale’ једног философа)”.

Драинац почиње од Црњанскових Идеја, које траже да се 
на питања у њима постављена одговори са „за” или „про-
тив”, јер изазивају многе недоумице, пре свега због поно-
вног оживљавања друштвених и верских заблуда, којих су се 
просвећене земље ослободиле још у 18. веку. Човек би пред 
тим идеалистичким залуталостима могао да прсне у смех, 
али, ако Идеје заиста желе одговоре на своја „судбинска пи-
тања”, Драинац ће се потрудити да их понуди.

Полемичар почиње циничним примедбама на рачун Вла-
димира Вујића, као једног од многобројних „философских 
ждралова” који лута „метафизичким маглуштинама”, ве-
рујући у постојање Бога и у првобитност идеје. Дакле, идеје 
покрећу камење и громове, добацује Драинац; то што Вујић 
каже да, по Јеванђељу, човек „не живи само о хлебу”, да ли 
значи да „има људи који се хране само идејама”, „једу само 
ваздушне салате”, уместо „макарона и резанаца са сиром, гу-
тају фразе спасоносних мисли”.414

То нема никакве везе са науком, и, пошто прикрива реалне 
друштвене проблеме, непосредно утиче на стање у друштву, 
којим владају заводи и банке и где сељаци имају огромне дуго-
414 Исто, стр. 284.
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ве тим заводима и банкама. Кад би се материја одуховила, руга 
се Драинац, ни Геца Кон више не би имао своје „духовне” ми-
лионе, а било би довољно зинути да се проблем исхране реши.

Вујићеве идеје су „бескрајна детињарија” и никако се не 
могу применити, али, пошто ништа не коштају, он би могао 
отворити и једну „фабрику идеја”, по предлозима дадаиста. 
Све то значи повратак у мрачни средњи век, то јест, по Драи-
нцу, „вратити се на ону средњевековну владавину кардинала 
и папа, која је достигла кулминацију своје ’духовности’ у ин-
квизицији! Међутим, ја бих волео да видим и последњег ’ре-
акционара’ на свету који би волео да се поврате ’кукуљице’ и 
’стидни злочини’ ’у име крста’”.415

Вујићеви ставови, вели Драинац, јасно показују колико 
наши интелектуалци нису у стању да виде реалност, због 
чега беже у метафизичко-мистичке конструкције, потен-
цијално опасне по народ ако се претворе у систем.

Владимир Вујић је одговорио у тексту „Владимир Вујић 
приморан да опет говори”, истичући да се он у Правди по-
водом Драинчевих ставова уопште не би ни оглашавао (иако 
би имао штошта да каже поводом Драинчевих чланака о 
Мештровићу, Слободану Јовановићу итд.), али мора, јер је 
директно прозван. Он се неће бавити Драинчевим односом 
према Идејама Црњанског, јер се то тиче само Драинца и 
Црњанског, а не Вујића и читалачке публике.

Вујић – који свог опонента непрестано зове „друг Дра-
инац” – истиче да је овај употребио низ речи и конструк-
ција, потпуно непотребних (с циљем да „опсени простоту”) 
само да би казао једно – да се не слаже с Вујићевим погле-
дом на живот и свет. Свако има право да буде материјали-
ста и марксиста, али је нејасно шта је погодило Драинца у 
Вујићевом интервјуу Идејама и због чега се он огласио. Сас-
вим је јасно да је и његова бојазан од тобожњег утиска који 
ће изазвати интервју Вујићев, и настанка једног „система”, 
415 Исто, стр. 285.
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који би утицао на народ, маштарија; иако такво мишљење 
може да ласка, оно је неосновано, јер ни на народ, ни на 
власт, не могу утицати ни „идеалистичке”, ни марксистичке 
идеје интелектуалаца објављене у малотиражним часопи-
сима. Па ипак, неки „враг” је навео Драинца да се огласи, 
као Змајев малишан који се попео на столицу да би се хва-
лио. Ево шта Вујић одговара: „Он не зна да има разних иде-
алистичких филозофија; и таквих које са хришћанством и 
вером хришћанском немају везе. Да не постоји само супро-
тност ’идеалистичке’ и ’материјалистичке’ доктрине, него и 
супротности, те још какве, између појединих тих доктрина. 
Да је ’материјализам’ у ствари чисто метафизичко учење. 
Да је ’дијалектички материјализам’ једно врло магловито, 
типично хегелијанско, учење, потпуно просте хришћанске 
истине. Да ’похришћанити’ свет не значи ’вратити се на 
средњевековну владавину... папа’. Да хришћанства има, и 
још како и колико, ван католицизма. Да хришћански свет, 
баш он нарочито, нити тражи нити жели ’инквизицију’. Да 
напад на једно доба једне земаљске црквене организације не 
исцрпљује ни из далека све оно што се може рећи против за-
блуда у хришћанству и да тај напад не представља напад на 
хришћанство. Да мислити и исповедати хришћански не зна-
чи ’теологију’ и да теологија може да буде штетна хришћан-
ском животу. Да, кад се каже ’не живи човек само о хлебу’, 
не вели се да ’човек живи само о идејама’. Основна молит-
ва Онога који је и горње речи изрекао, садржи баш: ’Хлеб 
наш данашњи дај нам!’ Да материјалистички фронт не значи 
хлеб, само, него баш идеју, пре свега. Да не постоји, како он 
вели ’светска национална криза’, што је несмисао... Очиглед-
но је да је и друг Драинац, као и толики наши и салонски 
и несалонски комунисти, васпитан на малом броју парола 
из брошура и извода из педесете руке. Он, као и његови то-
лики ’другови’, све зна, све му је јасно, и говори о свему ’са 
блаженом простотом оних којима су друге идеје о предмету 
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потпуно непознате’. Он би се, као и његови други другови, 
бунио до беса против ’догми’ и ’догматике’, блажено уверен 
да чини све без икакве догме, иако је, у ствари, само уски 
пристрасни догматичар, гори но и ’најзатуцанији бигот’. У 
наше време оживео је, на хиљаде варијација, лик почивше-
га учитеља Срете, бесмртнога творца Лимунације, којим је 
велики Сремац психолошки типизирао једну врсту нашег 
човека његовог доба, али и данашњег. Ако би се икада, мо-
гао нашем времену придати какав ’изам’, то би му приличио 
’нео-сретенизам’. И да није тог типског у Драинцу, да он није 
од талентованог песника постао, на рођену штету, кихотски 
лик новога Сретена, не би вредело задржавати се дуго на 
бескрајном обиљу незнања и наивности његових.”416

По Вујићу, Драинац може да се умири, јер не могу сви 
бити вулгарни марксисити какав је он, нити пак пуки дема-
гози. На страни Драинца и њему сличних у нашој јавности 
су само људи који, из њима знаних разлога, гаје слабости 
према марксизму, да би били помодни и да би, ако устреба, 
и ђаволу палили свећу. Данас је много лакше кокетирати са 
марксизмом него се доследно држати духовних принципа.

Вујић истиче, одбијајући даљу полемику, да је своје 
мишљење, о којем је говорио у Идејама, саздао на личним 
знањима и искуствима, без читања помодних брошура, а да 
истину о „горком хлебу” такође зна из искуства, јер је одбио 
да се покори „моди” друштвених трендова, па нема разлога 
да му се то пребацује.

Драинац је написао „Одговор на одговор (О Вићентију 
Ракићу, писцу црквених песама, у личности недоученог фи-
лософа Владимира Вујића)”, у коме је устврдио да његова 
жеља уопште није била сарадња у Идејама, као што Вујић 
инсинуира, и додаје: „Намерно сам устао против литерарног 
фашизма који спроводе Идеје, а самим тим против јевтине 

416 Исто, стр. 287.
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трговине национализмом уопште, против немотивисаних 
напада на литературу са социјалним тенденцијама, против 
мистификовања марксизма као науке, што не чине чак ни 
професори универзитета који предају политичку економију, 
против нелојалног и штреберског денатурисања дијалектич-
ког материјализма, против штреберства и гадости којима се 
служе сви непријатељи напретка, заглупљивачи мистиком и 
моралом који пада с неба, и на крају против свих оних про-
вокатора који у иоле напредним људима гледају ’издајнике 
домовине и туђе плаћене агенте’. Ето против чега сам ја имао 
куражи да устанем!”417

Вујић је Драинцу послужио само као фигура достојна 
разобличавања саме идеологије Идеја (која је „један средњо-
вековни побачај”) јер је он философ без икаквих аргумената. 
Идеологија Идеја служи за васпитавање „вампира и рајских 
душа”, а сви њени предлози за усавршавање стварности су 
лажни и штетни.

Колико Вујић не зна, каже Драинац, види се из његовог ста-
ва о марксизму као магловито-метафизичком хегелијанству, 
а све то прича јер сваки материјализам почиње критиком ре-
лигије, што Вујићу, очито, смета. Мада је марксизам кренуо 
од хегелијанства, то не значи да је метафизичан – уосталом, 
сам Хегел је напустио Кантово разматрање пуког мишљења 
и окренуо се конкретној људској историји, само што је био 
у заблуди верујући да је она „одуховљена”. О томе је гово-
рио и Енгелс, који је стврдио да је Хегелова дијалектика била 
неупотребљива као идеалистичка, а да права, марксистичка 
дијалектика, мора поћи од чврстих чињеница. Тиме је Хеге-
лова метода стављена с главе на ноге, па је Вујићева тврдња о 
метафизичности марксизма пуко „лупетање”, а Вујићеви ду-
ховни принципи „миришу на црквене песме Вићентија Ра-
кића које су се некада продавале по варошима, у Баточини, 
код Маркове Цркве и у Кикинди”. Вујић је „мрачни секташ”, 
417 Исто, стр. 289.
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„бацач трију карата на вашарима”, „морално и технолошко 
преклапало”, „калуђер у панталонама”, „заглупљивач маса”, 
а од њега је свеснији „један жабац из банаћанског рита”. Он 
својим понашањем оживљава „једног Распућина”, „богоугод-
ну замлату”, „лажног свеца и моралисту”418.

Вујић и Црњански су, на овај напад, дали кратку изјаву у 
Правди од 13. априла 1935, да неће полемисати с Драинцем.

418 Исто, стр. 291.
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КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКА МИСАО 
ВЛАДИМИРА ВУЈИЋА

Рецепција Владимира Вујића

Пре Другог светског рата, дело Владимира Вујића било је 
примећено као допринос философској мисли која раскида 
са рационализмом и супротставља се схоластичкој метафи-
зици Бранислава Петронијевића. Књига Нови хуманизам, 
коју је написао са Првошем Сланкаменцем, поздрављена је 
са симпатијама као својеврсни философски манифест оних 
ставова које су у области књижевности заступали песници 
домаћих праваца експресионизма. Касније су га подржава-
ли углавном мислиоци неохуманистичког правца, а оштро 
су га критиковали како представници социјалне књижев-
ности, тако и надреалисти, попут Марка Ристића. Нарав-
но, и заступници скрелићевско-поповићевске естетике 
читали су његово дело у складу са својим погледима на 
уметност. После Другог светског рата, Вујић је био оштро 
идеолошки прецртан, али су га, због значаја и волуминоз-
ности његовог предратног дела, ипак помињали – углав-
ном поводом Новог хуманизма и Спутане и ослобођене ми-
сли. Његова књижевна критика није била у центру пажње, 
осим узгред; оно најважније што је из те области уочавано, 
тицало се Вујићевог захтева за ревизијом историје српске 
књижевности.
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Прве веће доприносе рецепцији дали су Милан Радуло-
вић, у својој књизи о модернизму и српској идеалистичкој 
мисли, Бошко Обрадовић у књизи о Милошу Црњанском и 
новом национализму и Александар А. Миљковић, у студио-
зном предговору за Вујићеву Спутану и ослобођену мисао у 
издању Хиландарске задужбине 2007. године. Право место 
у историји српске философије Вујићу је доделио Слободан 
Жуњић, који је свеобухватно контекстуализовао његову ми-
сао у домаћу „философију живота”, показујући Вујићеву ево-
луцију од Бергсона, преко Шпенглера, до идеологије свето-
савља. Ипак, остало је више него довољно места за даља ис-
траживања, пре свега Вујићевог значаја у области књижевне 
критике, што је тема ове књиге.

Дакле, где је место Владимира Вујића у нашој међуратној 
књижевности?

Свет у коме је живео Вујић

Изгубљена равнотежа света у коме се, после Првог светског 
рата, обрео Вујић, значила је, пре свега, тријумф сила које 
су насрнуле на оно што је основа хуманитета. Просвети-
тељство, у чије доба је Ламетри човека прогласио машином, 
европски слом је доживело на Вердену и Соми, као што су га 
многи Срби доживели приликом преласка преко Албаније 
или на Солунском фронту. Нови свет, свет тријумфа технике 
над човеком, захтевао је философске и уметничке одговоре 
другачије но у доба када се апсолутно веровало у прогрес.

Технички свет, као материјализација просветитељске 
идеје о знању као моћи, веома је узнемиравао Владимира 
Вујића. Његов учитељ, Освалд Шпенглер, називао је технику 
тактиком целокупног живота, али је указивао на чињеницу 
да ју је само фаустовска цивилизација развила у свеобухват-
ни систем који тамним покровом неспутане моћи покрива 
живи живот, и на неки начин га замењује. У том смислу, 



292

Шпенглер указује на квазирелигиозну димензију технике: 
„Техника је вечна и непропадљива као Бог Отац; она спасава 
човечанство као Син; она нас просветљује као Дух Свети. А 
њен обожавалац постаје филистар напретка (прогреса) но-
вијег времена, од Lametri-а до Лењина.”419

Тајне природе остале су, углавном, исте; али природа, као 
никада, слуша човека – у томе је тријумф техничког прагма-
тизма. Људи производе машине, а рад, коме се сврха више 
не види, све је више проклетство за човека, тврди Шпенглер, 
с којим се Вујић слаже. Вештачки универзум технике разо-
рио је свет природе. Шуме се претварају у хартију, нестају 
биљне и животињске врсте, органско постаје организацио-
но. Својим бројем и суптилношћу, машине престају да буду 
оруђа праксе – оне постају нешто метафизичко, езотерно, 
што превазилази човека и што човек више не разуме. За-
падњак је, каже Шпенглер, уморан од машине, па покуша-
ва да од ње побегне у разне врсте квазирелигиозности, од 
пацифизма до окултизма. У таквим околностима, „обојени” 
народи прихватају западну технику, и користиће је у борби 
против Запада.

У измењеном и рашчовеченом свету, Владимир Вујић 
види уметност као средство за заштиту човекове бити од 
насртаја технике. Уметност је пројава виталности и спонта-
ности; уметник је онај који се не мири са рационализмом; 
уметничко стваралаштво води ка новим координатама 
смисла, у којима је могуће открити себе и своју суштину. 
Због свега тога, уметност се никад и никако не сме помирити 
са техником (као што то чини, рецимо, совјетска авангарда), 
него јој се свим силама мора супротставити. Страх пред ма-
шином није ништа друго до осећање противприродности 
механичког погледа на свет, због чега уметност има дужност 
да обнови оно што је природно у људском свету.
419 Цит. према: В. Вујић, Освалд Шпенглер о човеку и техници (свршетак), 
Народна одбрана, Год. VI, бр. 31 (1931), стр. 596.



293

Велики део Вујићевих критика састоји се од указивања на 
опасност од техничког конструисања књижевних дела; само 
оно дело које органски извире из песникове личности заслу-
жује да се таквим назове.

Европоцентризам и јужнословенски месијанизам

Једна од кључних Вујићевих тема, на којој он не темељи само 
своју философију, него и књижевну критику, јесте криза Запа-
да и критика европоцентризма. Вујић се позивао на европске 
сведоке те кризе, од Пола Валерија, преко грофа Кајзерлинга 
и Ђованија Папинија, до Жилијена Бенде. Ту су били и руски 
мислиоци, од словенофила до Берђајева, који су сматрали да 
Европа више не може да буде узор Истоку; Руси су веровали 
да су неопходне алтернативе, попут евроазијства.

Српска критика дехристијанизоване Европе у делима Ни-
колаја Велимировића, Јустина Поповића, Димитрија Најда-
новића, Момчила Настасијевића и неохуманиста такође је 
надахњивала Вујића. Нарочито је истицана разлика између 
европског Натчовека и словенског Свечовека, између жеље 
да се господари и да се буде брат свим људима. Смрт про-
светитељства, чак и у његовој марксистичкој инкарнацији, 
је нешто што је Вујић сматрао чињеницом која се не може 
порећи.

У тражењу алтернативе, Вујић се нашао у часопису На-
родна одбрана, где је покушавао да изгради идеологију јуж-
нословенског месијанизма, у чему је био сродан са Владими-
ром Велмар-Јанковићем, а касније и са Светиславом Стефа-
новићем. Народна одбрана је стајала на идејама интегралног 
југословенства, и подржавала је лични режим краља Алек-
сандра, уз критику „јаловог” парламентаризма и покушај да 
се нађе алтернатива капиталистичком израбљивању човека, 
али без марксистичког атеизма и интернационализма.
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Шпенглер и Вујић

Вујић чврсто верује да су сви Јужни Словени, укључујући 
и Бугаре, на истом културном простору. Балкан су облико-
вале три снажне културе које Шпенглер уочава у Пропасти 
Запада: античка, магијска и фаустовска. У граничном под-
ручју сусрета ових култура, настаје све оно што је облико-
вало овдашњег човека. Судбинска лиминалност пред нас 
поставља низ питања, од којих је једно – да ли смо кадри да 
будемо своји, и да се укључимо у токове нове епохе, епохе 
хришћанства Достојевског, коју Шпенглер најављује. Антич-
ка култура је била наше подземље, магијска је прошлост са 
снажним отисцима на нашем духовном бићу, а фаустовство 
нас је гурало у псеудоморфозе. Једина нам је перспектива 
– ново хришћанство. По Вујићу, постаћемо или ствараоци 
или „феласи”, неплодни подражаваоци који таворе чекајући 
нестанак. Да бисмо се ослободили „фелаштва”, треба да се 
окренемо од подражавања Западу, у чему нам Шпенглерова 
мисао помаже.

Задатак шпенглеровских преиспитивања у нас чекају 
ликови попут Светог Саве, припадника „магијске” културе 
који је нацију изједначио са вером и са државом, Доситеја 
Обрадовића, псеудоморфичарског просветитеља, Његоша, 
манихејца кога притиска фаустовски дух. Треба се бавити 
питањима западног и источног хришћанства, народне по-
езије, ликовима Марка Краљевића, Милоша Обилића и ви-
довданским култом „победе кроз пораз”. Мора се утврдити 
да ли су динарски људи „фаустовци”, а балкански људи они 
„магијског типа”.

Шта Вујић преузима од Шпенглера у свом приступу књи-
жевности? Пре свега, теорију органичности културе, која се, 
између осталог, пројављује и у уметности. Свака култура, 
ако је аутентична, има свој стил, свој глас, свој облик, своју 
душу, која се, „холограмски”, одражава у свему што у тој кул-
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тури настаје. Некритичко преузимање из туђих култура је, 
шпенглеровски говорећи, „псеудоморфоза”.

Вујић и неохуманисти

Неохуманистички мислиоци у нас, попут Владимира Двор-
никовића, Ксеније Атанасијевић или Милоша Н. Ђурића, су, 
сасвим у складу са идејама „философије живота”, схватали 
уметност као област у којој се може наћи много надахнућа 
за философско мишљење. Тако је Владимир Дворниковић 
не само писао о светским књижевницима, попут Достојев-
ског, него се бавио и домаћим песницима, попут Силвија 
Страхимира Крањчевића, чији га је песимизам нарочито 
привлачио; у својој Карактерологији Југословена, користио је 
обилан материјал из народне и уметничке књижевности за 
доказивање своје тезе о јужнословенском типу човека. Ксе-
нија Атанасијевић бавила се народном поезијом, Његошем, 
Миланом Ракићем, Момчилом Настасијевићем. Милош Н. 
Ђурић је своју мисао, између осталог, градио на хеленском 
стваралаштву и нашој народној поезији. Све што смо на-
следили, сматрају неохуманисти, даје могућност нашег са-
мосталног културотворства. Тежња за правдом и истином и 
спремност на жртву дају нам право и могућност да се надамо 
тој самосвојности, писао је Ђурић у свом огледу „Културна 
мисија Словена” после Првог светског рата. Ако се томе дода 
јасни став противпросветитељске реакције, борба против 
техноцентризма и тежња за ширењем могућности хуманите-
та, онда је јасно да је Вујић припадао неохуманистима.

Не треба, наравно, заборавити ни њихову везаност за 
руску философију. У свом огледу „Дух руске философије”, 
Ђурић указује на то да је величина руске мисли у њеној син-
тетичности, „нераздробљености”. Он истиче значај словено-
фила, Данилевског, Соловјова, Леонтјева, Толстоја, и, нарав-
но, Достојевског, чија идеја о свеспасоносној лепоти пред-
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ставља основу руске мисли. Уметност је, дакле, теургична, 
и одатле јој моћ коју остале људске делатности немају. Руси 
се боре против немачког гносеологизма и иманентизма, а за 
онтологизам. Они су против површне формуле очевидности 
да су два и два четири, која води тријумфу великоинквизи-
торске логике. Зато, по Ђурићу, и наша мисао треба да иде 
за Русима, јер „Достојевски је песник и мислилац духовне 
иманенције која је нераздвојно везана за трансцеденцију”.420

Владимир Вујић је, на трагу овакве мисли, покушао да и сам 
понуди могуће правце нове, синтетичке философије, у чијој је 
изградњи обилато користио и примере из књижевности.

Повлашћени ликови Владимира Вујића

У Вујићевом стваралаштву, постојали су повлашћени лико-
ви којима је он давао велики симболички значај. Из западне 
традиције, он је изабрао Дон Кихота у тумачењу Мигуела де 
Унамуна, који је Сервантесовог витеза називао „шпанским 
Христом”. По Вујићу, на трагу Унамуна, борац за узвише-
но мора проћи кроз понижења и подсмехе да би победио. 
Други племенити лик западног духа је омиљени глумац мо-
дерниста и авангардиста, Чарли Чаплин.421 Он је за Вујића 
420 Милош Н. Ђурић, Дух руске философије, Културна историја и рани 
философски списи, Изабрана дела Милоша Н. Ђурића, том други, стр. 238.
421 Бојан Јовић указује на чињеницу да је Чарли Чаплин био омиљени глу-
мац међу модернистима и авангардистима, од дадаиста до надреалиста. 
Свако од њих је имао „свог” Чаплина: „У историjи културе и уметности, 
Чарли Чаплин представља редак пример ствараоца-извођача код кога 
се изузетна популарност подударила са врхунским квалитетом остваре-
ног уметничког дела. У раздобљу између два светска рата, Чаплин jе био 
истинска звезда на светском нивоу, безмало обожавана на свим конти-
нентима; такође, у првим децениjама уметничког деловања практично 
jе важио за симбол (наjвиших домета) нове уметности – (немог) филма. 
Не само захваљуjући сложености свог филмског опуса и лика већ и аспе-
ктима jавног живота, Чаплин jе представљао надахнуће за ствараоце из 
различитих културних средина, утичући на развоj како кинематограф-
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био инкарнација племенитог малог човека у свету у коме 
тријумфује машина, и који силама своје неуклопивости 
покушава да се бори за очување људскости. Комичан, тра-
гичан, меланхоличан – управо онакав јунак какве је Вујић 
волео код Стевана Сремца – Чарли Чаплин је такође Дон 
Кихот, узвишена луда што се не боји подсмеха, и чији је хе-
роизам, иако на први поглед смешан, дубоко узвишен.

Кад је у питању светска књижевност, Вујић се опредељује 
за Достојевског, чијем хришћанству, по Освалду Шпенглеру, 
„припада будући миленијум”. Стваралаштвом Достојевског 
Вујић се не бави као аналитичар књижевних дела руског пи-
сца, него му приступа идеолошки, као антиципатору будуће 
словенске цивилизације, засноване на свечовештву. Иако то 
отворено не каже, ближи му је Достојевски из Дневника пи-
сца него Достојевски из великих романа. То је, уосталом, са-
свим у складу са идеологијом часописа Народна одбрана. И 
када пише о Цвајговој биографији Достојевског, аутор Спу-
ских тако и не-филмских уметничких облика. Стога би се – како својим 
филмским ликом/другим jа: Малим скитницом Чарлијем/Шарлом, тако и 
својом приватном личношћу – без двоумљења могао недвосмислено из-
двоjити као општеприхваћена, узорита фигура европске авангарде – као 
jунак модерног доба par excellence. Погледаjу ли се, с тим у вези, искази у 
текстовима авангардних уметника са почетка прошлога века, права реч за 
означавање става према Чаплину може бити jедино потпуна опчињеност, 
макар и само на краћи рок. Броjни аспекти Чаплиновог стваралаштва, 
као и битни догађаjи из његовог живота, непрестана су тема авангардних 
гласила и списа, и посвећуjу им се чланци, књиге и специjални броjеви 
часописа. Чаплинова личност и уметност, међутим, нису само предмет па-
сивног обожавања. Током времена, почевши да у очима стваралаца поред 
иконичног добиjа и различита симболична значења, лик Малог скитнице, 
често изjедначаван са личношћу његовог творца, постаjе и активан чини-
лац у књижевном и уметничком стваралаштву авангардиста – надахнуће, 
jунак књижевних дела, мотив уметничких слика, тема позоришних пред-
става, филмских остварења, па чак и музичких композициjа, балета и опе-
ра.” (Б. Јовић, Чвориште Чаплин: чаплинизам као заједнички именитељ 
мултимедијалне авангарде, http://knjizevnaistorija.rs/editions/148Jovic2.pdf, 
приступљено 10. децембра 2015)
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тане и ослобођене мисли тврди да западни људи не могу до 
краја да схвате „пророка са Истока”.

Лику и делу Светог Саве Вујић у почетку приступа као 
хришћански мислилац, који настоји да утемељитеља српског 
народа ослободи двају псеудоморфоза – просветитељске, 
„доситејевске” (Свети Сава је био само учитељ и оснивач 
школа, који је могао да пева: „Знање је сила, знање је моћ, 
/ Учите, децо, дан и ноћ”) и динарско-епске, „његошевске” 
(„У крв ће нам вјере запливати, / биће боља која не потоне”, 
како пише у Вијенцу). Свети Сава је, по Вујићу, пре свега и 
изнад свега, православни аскета и исихаста, који, тек пошто 
је препородио себе, препорађа свој народ и отаџбину, а ње-
гово просветитељство потиче из кирило-методијевских из-
вора. Ипак, Вујић активно учествује у изградњи идеологије 
светосавља, као одговора црквене интелигенције окупљене 
око владике Николаја Велимировића на изазове модерни-
зације и секуларизације југословенског и српског друштва. 
У Другом светском рату, Вујићев став о Светом Сави биће 
идеолошки конструисан тако да подржава патријархално-
-задружну утопију Недићеве Србије, која би се остварењем 
исте „вратила самој себи”.

У домаћој философији, Вујић је потпуно на страни Божи-
дара Кнежевића, мислиоца кога, у његово време и у његовој 
средини, нису разумели. Окренут вечним вредностима чове-
ка и света, Кнежевић је историју доживљавао као велику пе-
сму испевану Богу, напуштајући скучене оквире позитиви-
зма и марковићевског социјализма који су били карактери-
стични за Србију краја 19. и почетка 20. века. Увиђајући, на 
трагу Томаса Карлајла и његовог култа хероја, значај лично-
сти у историји, Кнежевић је Србима указао на ширину мета-
физичког мишљења као достојног човекове вертикалности.

Од домаћих књижевника, Вујић је одлучно уздизао Сте-
вана Сремца, како због његових књижевних квалитета (он је 
песник сете, лепоте свакодневља које пролази пред навалом 
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урбанитета, мајстор да анегдоту претвори у причу и роман), 
тако и због „донкихотског” живота који пркоси очигледнос-
тима (тих, стидљив, повучен, витешког држања, неуклопив у 
јефтине политичке интриге епохе, конзервативан – што зна-
чи чуваран кад је у питању сакрална традиција). Истовре-
мено, Сремац је био храбри борац против идеја Светозара 
Марковића, које је прихватио Јован Скерлић, и које су (Вујић 
то тврди у свом ратном предговору за Сремчеву Лимунацију 
на селу) довеле до појаве комуниста у нас.

Вујић као књижевни критичар

Владимир Вујић је, као књижевни критичар и приказивач 
„текуће продукције”, имао изграђено чуло за праве вредно-
сти. Када се појавио Црњансков роман Сеобе, Вујић је указао 
на чињеницу да је реч о новом типу историјског романа, који 
превазилази сва ограничења дотадашњег „науколиког” књи-
жевног приказивања историје, и да је реч о изванредној син-
тези онога што носимо у најдубљим слојевима колективно 
несвесног са немирима савремене европске књижевности. 
Роман Глувне чини Александра Илића дочекао је као прозу 
прожету песничким надахнућем, која описује све распетости 
нашег човека у добу свеопштег убрзања урбаног живота. Са 
највећим уважавањем писао је о приповеткама Иве Андрића 
и њиховој савршеној архитектоници, уздржаности и сведе-
ности израза, жалећи само што код писца нема мало више 
православне „развашарености”, неспутаности која би мо-
гла да се понуди читаоцу макар и науштрб беспрекорности 
приповедачког стила. Иако идеолошки на сасвим супротној 
страни, Вујић поздравља и Крлежину социјалну поезију, 
сматрајући је аутентичном. Настасијевићеве драме Господар 
Младенова кћи и Недозвани открива као праве изразе „ма-
терње мелодије”, а Настасијевића као песника који продире у 
тајне скривене испод коре битија. Радета Драинца хвали као 
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обдареног писца који греши само кад покушава да опонаша 
стране обрасце и да се бави темама западног урбанитета, 
који код нас не постоји. Вујић брани право Душана Нико-
лајевића на мистику у драмској књижевности. Растка Петро-
вића хвали као истинског песника, а делу Људи говоре, које 
сматра вредним примером наше новије књижевности, заме-
ра само одлазак из домаћег поднебља и повремену, за наш 
језик неприродну, синтаксу француске реченице. Анђелка 
Крстића проглашава истинским социјалним писцем, који не 
пише из политичко-пропагандистичких разлога, а Покоше-
но поље Бранимира Ћосића поздравља као потресан роман 
о младима који су преживели рат и ушли у мрачно пораће. 
Прецизно је оценио и Српску трилогију Стевана Јаковље-
вића, указујући на дело лишено тенденције, што уопште није 
једноставно кад је ратни роман у питању.422 Не треба забора-
вити да је Вујић јасно разликовао назовипоезију која је реч 
без духа од песништва истинског – рецимо, чим су се поја-
виле песме Десанке Максимовић, он је наговестио да је пред 
њом озбиљна књижевна будућност.

Као што смо већ рекли, велики део Вујићеве стваралачке 
активности био је прожет полемикама. Он је полемисао са 
противницима јужнословенског месијанизма, са представ-
ницима поповићевско-скерлићевске критике, са надреали-
стима и писцима социјалне литературе. Стајао је на страну 
црквених делатника који су били против извођења Штраусо-
ве „Саломе” у нашем позоришту. Укључивао се у полемику 
422 „Ваљало је рећи себи: ја хоћу да вам даднем доживљене дане рата. То, 
и ништа више. Ја нећу ни похвале, ни осуде рата. Ја нећу ни да доживље-
ној стварности подметнем као основу неку другу, идеолошку стварност. Ја 
нећу да будем ’социјалан’, нећу ни да знам шта је то, ни шта се тиме хоће. 
[…] Двоножно биће, тако слабо и тако силно, пошло је једнога дана у рат, 
и, хвала Господу, вратило се. Е, па да вам испричам шта је и како је то 
било. То, и ништа више.” (В. Вујић, 1914–1918: Ратна трилогија г. Стевана Ј. 
Јаковљевића: Деветсто четрнаеста – Под крстом – Капија слободе, Поли-
тика, 25. септембар 1936, стр. 19)
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између Црњанског и Милана Богдановића и критиковао ста-
вове на међународном сусрету ПЕН клубова у Дубровнику. 
Полемички се суочавао са Радетом Драинцем, који га је звао 
новим „Вићентијем Ракићем” и „калуђером у панталонама”. 
Задавао је и примао ударце, не плашећи се последица. Он је 
полемике сматрао саставним делом књижевне критике, и 
зато их се никада није одрицао.

Владимир Вујић, модерниста

Владимир Вујић је признавао (рецимо, у интервјуу у Идејама 
Црњанског) да је „реакционар”, јер реагује на све што сма-
тра разорним по државу и културу којима припада. У поли-
тичком смислу, он је то и био, сасвим у складу са својом про-
тивпросветитељском философијом коју је прихватио одмах 
после Првог светског рата. Ипак, као тумач књижевности, 
он је делио уверења свих модерниста, и уопште није припа-
дао конзервативној критици, попут следбеника Скерлиће-
вих или једног Симе Пандуровића.

Пре свега, свој поглед на уметност Вујић је уобличио под 
утицајем модернистичког „првоучитеља”, Анрија Бергсо-
на, па зато није трпео рационалистичку књижевну крити-
ку Јована Скерлића, Богдана и Павла Поповића и њихових 
епигона. У њима је увек и свагда видео превазиђени дух 
позитивистичког 19. века, који књижевности настоји да 
наметне стеге сцијентистичких теорија, што не смеју и не 
могу да обуздавају аутентични живот речи. Класичне поделе 
на лирско, епско и драмско више не постоје, сматра Вујић; 
експресија живота, роњење у подсвесно и надсвесно – то је 
савремена књижевност. Све оно што се гради вештачки, по 
унапред одређеним калупима, пука је литература, а не књи-
жевност; књижевност је, увек и свагда, без обзира да ли у 
прози или стиху, поезија. Такође, попут осталих наших мо-
дерниста, Вујић је критиковао артифицијелност Јована Ду-
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чића (не толико његове стихове, колико медитативну прозу, 
коју је сматрао дводимензионалном у односу на дубинске 
увиде једног Божидара Кнежевића).423

Попут Станислава Винавера, Владимир Вујић је сасвим 
модеран кад указује на то да је наша патријархална, епско-
-десетерачка култура заувек нестала, и да се више не може 
вештачки оживљавати. Зато је Вујић критичан према поку-
шајима Драгољуба Филиповића и Милосава Јелића (које Ви-
навер радо пародира) да на траговима десетерачке поезије 
заснују нову родољубиву поезију. То може, сматра он, бити 
само патетика и декламаторство. Ми, по Вујићу, имамо те-
жак задатак да „скочимо” из епа у филм, али су нам ствара-
лачки темељи такви да смо и за тај скок кадри.

Сви српски модернисти сматрали су, исто као и Вујић, да 
наш пут није пут пуког подражавања Европи, него стваралач-
ког спајања оног што је наследно наше са модерним европским 
тенденцијама. По Вујићу, тако бисмо се нашли на трагу домаћег 
романтизма, који, за разлику од западног, није био израз кло-
нућа и сетног гледања у витешку прошлост средњовековља, 
него обнова вишевековне традиције, живи сусрет са народном 
прошлошћу и стваралаштвом, која је умногоме помогла нацио-
нално ослобођење још увек младог и виталног Балкана.

Као и Винавер, Вујић је био оштар критичар утилита-
ризма социјалне литературе, подсећајући на чињеницу да је 

423 Гојко Тешић пише да је обрачун са Дучићем у наших авангардиста под-
разумевао обрачун са предратном модерном, коју треба разградити у име 
новог духа; био је то и рат против Богдана Поповића и његовог ларпурлар-
тизма, идеологије „целе лепе песме”, па је Дучић био својеврсна „метони-
мијска скривалица” за Поповића; он је служио и као повод за разградњу 
пародирањем. Критички искази на рачун Дучића, углавном узгредни, 
присутни су, каже Гојко Тешић, „у текстовима програмског карактера, 
односно манифестима, потом Станислава Винавера, Милоша Црњан-
ског, Светислава Стефановића, Рада Драинца, Љубомира Мицића, потом 
памфлетима и полемикама Марка Ристића и Ђорђа Јовановића”. (Г. Тешић, 
Откровење српске авангарде. Контекстуална читања (Књига прва), Бео-
град, 2007, стр. 219)
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у питању анахронизам, који смо већ имали у доба Светозара 
Марковића, када су наши књижевници ишли за „лумени-
ма” попут Чернишевског, Доброљубова и Писарева, да би 
сада „клецали” за идеологијом социјалистичког реализма 
наметаном из Стаљиновог Совјетског Савеза. И, опет слич-
но Винаверу, Вујић је критиковао надреализам (признајући 
му „употребну вредност” у борби против браће Поповића и 
њихових следбеника) због вештачког спајања фројдизма и 
марксизма, као и апстрактног бежања од сопственог тла и 
стваралачких могућности.

Превреднујући нашу књижевну прошлост, Вујић је, трагом 
осталих модерниста, кретао ка Византији, увиђао значај на-
шег средњег века, откривао недостатке Доситеја и Вука, све-
дочио значај Лазе Костића, поново читао Бору Станковића, 
ослобађајући га баналне фаме о „сексепилу” итд. Ако је наш 
модернизам суштински био обнова традиције на путу ка ве-
ликој синтези „епа и филма” (што се могло видети код многих, 
од Момчила Настасијевића до Тодора Манојловића), онда је 
Вујићев ревизионистички приступ књижевном наслеђу упра-
во у главним токовима модерне. 
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Вла ди мир Ди ми три је вић је ро ђен 1969. го ди не у Чач ку, где је 
за вр шио основ ну шко лу и гим на зи ју. Ди пло ми рао је на Гру-
пи за срп ски је зик и књи жев ност са оп штом књи жев но шћу 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1994.  го-
ди не. Ма ги стри рао је на Ка те дри за срп ску књи жев ност 20. 
ве ка 2010. го ди не, а док то ри рао 2016. го ди не, с ра дом под на-
сло вом „Вла ди мир Ву јић као књи жев ник, кри ти чар и по ле-
ми чар у кон тек сту књи жев них про це са из ме ђу два свет ска 
ра та”, пред ко ми си јом у са ста ву: проф. др Јо ван Де лић (мен-
тор), проф. др Ми лан Ра ду ло вић, др Дра ган Ха мо вић, ви ши 
на уч ни са рад ник.

Објавио је, између осталих, књиге: Исти но сло вац у за ви-
ча ју: Хри шћан ство у де лу Мом чи ла На ста си је ви ћа (Ма на-
стир Тре си је, 1998), Ви со ко је за пи са но: Од ко би до Хри ста 
у де лу Мом чи ла На ста си је ви ћа  (Би бли о те ка „Бра ћа На ста-
си је вић“, Гор њи Ми ла но вац, 2004),  Оса ма на тр гу:  Огле-
ди о на шој књи жев но сти  (Лио, Гор њи Ми ла но вац, 2009), 
Све тац срп ског је зи ка: Ра на чи та ња Мом чи ла (Би бли о те-
ка „Бра ћа На ста си је вић“, Гор њи Ми ла но вац, 2011), Пре-
ћу та на кул тур на исто ри ја Ср ба  (Catenа mun di, Бе о град, 
2012), Књи ге од утро бе: За пи си про па лог пе сни ка  (Лио, 
Гор њи Ми ла но вац, 2014),  Ли стая стра ни цы серб ской ис-
то рии  (са З. Чво ро ви ћем, А. Ше мја ки ном, А. Сил ки ном, 
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