Владимир Димитријевић

ТРЖИШТЕ ИЛИ ХРАМ

Становиште Владимира Вујића

Издавачи
Catena mundi
Библиотека
Српско становиште,
четврто коло, књига седма
Аутор
Владимир Димитријевић
Наслов
ТРЖИШТЕ ИЛИ ХРАМ
Становиште Владимира Вујића
Директор
Бранимир Нешић
Извршни уредник
Никола Маринковић
Дизајн корице
Марко Р. Марковић
Редакција
Срђан Петровић,
Невена Жупањац,
Владимир Димитријевић,
Зоран Павловић
Штампа
Pi-press, Пирот
Тираж
500

ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ

ТРЖИШТЕ
ИЛИ ХРАМ
Становиште
Владимира Вујића

Београд, 2016.

О ОВОЈ КЊИЗИ

Владимир Вујић (Београд, 1886 – Рио де Жанеир о, 1951),
коаутор виталистичко-прагматистичког манифеста Нови хума
низам (са Првошем Сланкаменцем) и аутор Спутане и осло
бођене мисли, био је српски философски писац, преводилац и
књижевни критичар. Ученик Михаила Петровића – Аласа у
области математике и Божидара Кнежевића у области филосо
фије, Вујић је еволуирао од следбеника идеја Анрија Бергсона
и Виљема Џејмса, преко прихватања историософије Освалда
Шпенглера, до усвајања хришћанске мисли и идеологије „свето
савља“, као, по Николају Велимировићу, „православља српског
стила и искуства“. Дуго је стајао на позицијама јужнословенског
месијанизма, верујући у Шпенглерову идеју о близини „пропасти
Запада“ и миленијуму који ће донети тријумф „хришћанства
Достојевског“. Био је изразити критичар европоцентризма као
својеврсног западног империјализма у култ ури, залажући се
за право јужнословенских народа, међу којима су и Срби, на
сопствени духовни развој. Припадао је мислиоцима неохумани
стичког правца (Владимир Дворниковић, Ксенија Атанасијевић,
Милош Н. Ђурић, итд.), који су, на свој начин, усвојили и прера
дили идеје европске „философије живота“. Између два светска
рата, Вујић се истакао као књижевни критичар и полемичар.
Сарађивао је, између осталог, у часописима Српски књижевни
гласник, Летопис Матице српске, Народна одбрана, Идеје и XX
век, као и у дневним новинама Правда и Време, пишући о акту
елним збивањима у књижевности и култ ури. Полемисао је са
следбеницима естетике Богдана Поповића и Јована Скерлића,
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бранећи модерну књижевност, али је полемике имао и са след
беницима надреализма и социјалне књижевности, сматрајући
их представницима идеолошких, а не уметничких, пракси и
вредности. Био је представник тзв. „култ уролошке критике“,
која се определила за сагледавање књижевности из најширег
култ урног контекста.
Залагао се за нова читања књижевне прошлости, почев од
другачије периодизације српске књижевности, преко захтева
за превредновање дела Јакова Игњатовића, Лазе Костића, Боре
Станковића, до настојања да се књижевност Јужних Словена
прати као јединствена духовна целина. У књижевном и идео
лошком смислу нарочито место је давао Стевану Сремцу, чију
ће Лимунацију на селу, као својеврсни манифест против „про
тобољшевизма“ Светозара Марковића, приредити и објавити
за време Другог светског рата и немачке окупације, када се,
као припадник Недићеве администрације, нашао на страни
колабораната.
Попут Станислава Винавера, Владимир Вујић је указивао
на то да је наша патријарх ална, епско-десетерачка култ ура
заувек нестала, и да се више не може вештачки оживљавати.
Сматрао је да је пред нашом културом тежак задатак да „скочи
мо“ из епа у филм, али су нам основе у народној књижевности
такве да смо у могућности да и тај подвиг обавимо. Вујић је
веровао, попут српских модерниста, да пут овдашње култ уре
није у имитирању Европе, него је синтеза оног што је наше са
модерним европским тенденцијама. Као критичар савремених
појава и писаца, Вујић је високо вредновао скоро све значајне
послератне ауторе, попут Милоша Црњанског, Иве Андрића,
Растка Петровића, Момчила Настасијевића, Бранимира Ћосића,
Десанке Максимовић, итд. Вујић је био оштар критичар утили
таризма социјалне литерат уре, као својеврсног анахронизма.
Он је такође критиковао надреализам због вештачког спајања
фројдизма и марксизма. После свега што се о њему сазнало,
Владимир Вујић, након Другог светског рата прећуткиван из
идеолошких разлога, заслужује значајно место у историји српске
мисли и књижевне критике између два светска рата.
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Књига коју читалац има у рукама настала је на основу
докторске дисертације одбрањене на Филолошком факултет у
Универзитета у Београду јула 2016, пред комисијом у којој су
били проф. др Јован Делић, проф. др Милан Радуловић и др
Драган Хамовић. Она се, пре свега, бави Вујићем као мислио
цем кризе и идеологом алтернативе тзв. „трећег пута“, између
капитализма и комунизма.
На почетк у смо настојали настојали смо да прикажемо
фон на коме су настајала Вујићева дела. Био је то свет великих
потреса и поремећаја после Првог светског рата, када човек по
први пут постаје неповратно свестан релативизације свих вред
ности и измицања метафизичког тла испод ногу без преседана
у дотадашњој историји, као и тријумфа технике над природом,
што је Вујић осећао као сржну опасност по човечанство, његову
језгрену угроженост у времену и простору.
Једна од кључних Вујићевих тема, на којој он не гради
само своју философију, него и књижевну критику, јесте криза
Запада и радикална критика европоцентризма. У поглављу
томе посвећеном, представили смо различите моделе европ
ске мисли о кризи Европе и њеног рационализма: користили
смо се теоријско-есејистичким исказима референтних аутора
са Запада; њима се придружују руски мислиоци, чија је кључ
на тема, без обзира да ли су „западњаци“ или „словенофили“,
Европа као „драго гробље“ (израз Достојевског), а понуђена
је и српска критика европоцентричног погледа на свет, дата у
делима Николаја Велимировића, Јустина Поповића, Димитрија
Најдановића и Момчила Настасијевића.
Наравно, између два рата није било само критике просве
титељске традиције западноевропског човека, која је од Фран
цуске водила ка Русији, од револуције 1789. до револуције 1917.
године. Било је и покушаја да се нађе алтернатива, од којих се
политички најуспешнијим, сплетом историјских околности,
показао покрет комунистичког утопизма. Владимир Вујић је
такође веровао да је могућ алтернативни пут за Јужне Слове
не, и Словене уопште, пут „модернизације без вестернизаци
је“, и на том путу је тражио савезнике, пре свега у европским
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ирационалистима и представницима „философије живота“,
али и код руских словенофила, од Хомјакова до Аксакова, као
и Николаја Данилевског (Шпенглеровог „руског претече“) и
Константина Леонтјева, који је просечног Европљанина нази
вао „оруђем свеопштег разарања“.
Владимир Вујић није био сам ни на домаћој сцени. Наши
неохуманистички мислиоци, попут Владимира Дворниковића,
Милоша Н. Ђурића, Ксеније Атанасијевић, били су Вујићеви
сличномишљеници. Настојали смо да изложимо њихове додире
и сродности, као и да укажемо на текстове у којима су подр
жавали једни друге на путу за који су веровали да је исправан
– путу култ урне самосвојности Јужних Словена и Срба.
У поглављу „Две Вујићеве књиге, трагови духовне еволу
ције“ настојали смо да се позабавимо јединим књигама које је
Вујић сам уобличио између два рата – то су Нови хуманизам
(са Првошем Сланкаменцем) и Спутана и ослобођена мисао. У
првој, он је на трагу Бергсона и прагматизма, а у другој долази
до словенско-хришћанске, „донкихотовске“ визије света, која,
уместо тријумфа агресивне технике западног рационализма,
нуди свечовечанско братство засновано на идејама Достојевског.
Владимир Вујић био је и сарадник низа часописа, међу
којима се истичу Српски књижевни гласник, Народна одбрана 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. године); у Народној
одбрани се јавља кад је овај часопис, гласник покрета Народне
одбране, на врхунцу подршке идеји интегралног југословенства,
повезаној са антипарламентарним личним режимом краља Алек
сандра Карађорђевића (до 1932. године), а у Идејама Црњанског
добија запажено место у доба радикалних обрачуна деснице и
левице на нашој књижевној и културној сцени (1935. године).
У поглављу „Вујићеви огледи о европским мислиоцима
кризе“ дат је преглед низа текстова Владимира Вујића, углав
ном из циклуса „Европљани о Европи“, које је Вујић објавио у
часопис у Народна одбрана да би нашој јавности предочио сву
дубину европске духовне кризе као кризе идеје прогреса, у коју
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нису хтели да верују како следбеници Богдана Поповића и Јована
Скерлића, тако ни писци социјално-пропагандистичке литера
туре и надреалисти, који су сматрали да је у питању само криза
„буржоаске“ Европе, а да је совјетски комунизам друштвено
уређење које поново инкарнира идеју прогреса у њеном нај
бољем виду. Вујић је настојао да покаже да су просветитељске
идеје мртве, без обзира на покушаје њихове реинтерпретације
у марксистичком кључу, и да се мора тражити алтернатива.
Наравно, мислилац од кога је Вујић највише научио, и кога
је преводио, био је Освалд Шпенглер, који је, својом морфо
лошко-цикличном представом историје, као и разликовањем
култ уре од цивилизације, дао снажан импулс не само Вујиће
вом философском ставу, него и његовој књижевној критици, у
којој се шпенглеровски појмови, попут „псеудоморфозе“, срећу
веома често, нарочито кад Вујић хоће да укаже да је неко дело
лишено самосвојности.
Треба нагласити да је и Вујић књижевности каткад присту
пао утилитарно, ма колико се борио против материјалистичког
утилитаризма Светозара Марковића или Јована Скерлића.
То се нарочито види у његовом однос у према стваралаштву
Достојевског, за које он верује да је погодно за изградњу једне
политичке идеологије каква је словенски месијанизам. О томе
је писано у поглављу овог рада под насловом „Руска алтерна
тива: Достојевски“.
Лик Светог Саве Вујићу је такође служио за изградњу иде
ологије светосавља, у чему није био усамљен. Ова међуратна
идеолошка конструкција, коју су утемељили хришћански инте
лект уалци блиски епископу Николају Велимировићу, тема је
поглавља „Српска алтернатива: светосавље“, док се у поглављу
„Владимир Вујић о однос у Цркве према савременим пробле
мима“ указује на Вујићев рад као лаичког теолога и апологете,
што је он такође био.
Завршна разматрања дата су у поглављу о Владимиру Вујићу
и контексту његовог дела. Читалац има реч.
Аутор
Септембар 2016.
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ДУХ ВУЈИЋЕВЕ ЕПОХЕ:
ПРЕВЛАСТ ТЕХНИКЕ, КРИЗА ЕВРОПЕ
И ПУТЕВИ АЛТЕРНАТИВЕ

Пишући о „духовној кризи данашњице“ у часопис у Нови
видици 1928. године, Владимир Велмар-Јанковић бележи: „Чвор
кризе је дакле у овом: самим ослобођењем престаје да делује у
нама племенити занос косовске идеје водиље; самом чињеницом
ослобођења она је изгубила разлог свога постојања, – она се у
смислу активне историјске градилачке моћи исцрпла и више
нас не води. Заморену нечувеним напорима великих догађаја,
са подсеченом основном и хришћанском традицијом, нашу је
душевност још пре првог предаха на важној раскрсници пове
сних етапа почео да заробљава западни материјализам. Томе
се свему придружио рат као централни доживљај наше епохе
и њеног човека, као најболније искуство такозваног цивилизо
ваног човека. Свуда, и у Европи и на Балкану, где год има живе
душе и човечије неуспаване савести, рат је нанео у напаћену
нашу савест ужас сурових немилостивних питања о смислу
живота и култ уре, тих питања пред којима не постоје разли
ке између победника и побеђених; тих питања која откривају
заправо једног јединог побеђеног: самог човека, и једну једину
жртву: његово срце извргнуто вечитом страху да се опет не
појави у свој својој власти цинични господар ове земље, иски
дано мржњама, од којих целог живота хоће да се ослободи, то
срце, скрушено, осушено, самом себи јадно...“1
1 В. Велмар-Јанковић, Огледи о књижевности и националном духу. Играчи на жици,
Задужбина Светог манастира Хиландара, Београд, 2006, стр.42–43
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Сличне мисли биле су и мисли Владимира Вујића. Оне су
уобличене у једном свет у који се родио баш у 20. веку, и конач
но уобличио после Првог светског рата.
Какав је то свет?
То је свет кризе.2
Амерички мислилац Џон Вајтхед у својој књизи Зграбити
ветар, која се бави историјом култ уре у 20. веку, истиче да је
ово столеће обележено немиром без преседана у свим обла
стима.3 Традиционална религиозна начела која су западном
друштву давала осећај постојаности сасвим су напуштена. Од
18. до почетка 20. века збио се, сматра Вајтхед, низ револуција
против традиције, које нису довеле до новог моралног поретка
него до додатних преврата и рашчовечења. Мислиоци про
светитељс тва одбацили су традиционалне вреднос ти у име
обоготвореног разума. То је, са своје стране, изазвало роман
тичарско порицање разума у корист дивинизације природе и
првобитног човека. Онда је дошао сцијентистичко-материја
листички реализам и, коначно, нихилистички песимизам. Као
што је, по Вајтхеду, просветитељство неуспех свог идеализма
видело у насиљу Франц уске револ уције, тако је промашај
романтичарског правца кретања у култ ури водио рашчовече
њу и окрутности 20. столећа.4
2 Бавећи се кризеологијом у 20. веку, Александар Гајић истиче: „Дугорочно гледа
но, цела модерна епоха представља вековно нарастање једне гигантске кризе чија су
циклична надирања попут попуштања бране на различитим, удаљеним напрснућима,
где ескалација на једном делу доводи до привременог попуштања и смањења тензије
на другом.“ (А. Гајић, Духовне основе светске кризе, Конрас, Београд, 2011, стр.57)
3 John W. Whitehead, Grasping for the Wind: The Search For Meaning in the 20th Cen
tury, Zondervan Publishing House, Michigan, 2001.
4 Џорџ Стајнер у својој студији о судбини култ уре у 20. веку, истиче да је роман
тизам, између осталог, реакција на буржоаски мир који је наступио после Напо
леонових ратова, и који је многе младе људе бацио у стање „сувишних“, какав је
Пушкинов Евгеније Оњегин. Новац и аутоматизовани рад у фабрикама доводе до
дехуманизације; нарочито је велика рашчовечујућа снага живота у огромним урба
ним срединама. Слутња уништења градске цивилизације све је јача. Стајнер каже:
„Развија се необична ликовна школа, са сликама Лондона, Париза или Берлина у
облику колосалних рушевина […] Романтичарска фантазија наговештава Брехто
во осветољубиво обећање да од градова неће остати ништа осим ветрова који хуче
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Хришћанско друштво Запада веровало је да сваки човек
у себи има апсолутну вредност (теолошки речено, носи „лик
Божји“) и да ту вредност не могу уништити ни појединци ни
држава. У двадесетом веку, на основу развоја просветитељске
мисли од XVIII столећа до тада, тријумфовала је идеја да само
разум даје вредност људском бићу што је водило потпуном
порицању могућности човековог самонадилажења и сваке оно
стране стварности („смрт Бога“, коју је објавио Ниче, водила је
„смрти човека“, коју је објавио Мишел Фуко). Негирање апсо
лутне истине имало је за последицу, сматра Вајтхед, нипода
штавање апсолутне вредности сваког човека, а онда су дошли
комунизам и нацизам, Гулаг и Аушвиц.
Одбацујући хришћанство као веру и монархију као облик
хришћанске организације државе, просветитељи су устврди
ли да човечанство може да сазда сопствене вредности, којима
трансенденција није потребна. Зато су се јавиле идеје соција
листа-утописта, који покушавају да крајње рационално кон
струишу друштво. Рецимо, по Сен-Симону, у савршеној држави
треба да владају „просветљеници“ попут научника, уметника
и индустријалаца: на челу свих стоји „папа науке“, а осећањи
ма управља „Академија за сентименте“. Покушај спровођења
утопистичких идеја у живот довео је до Француске револуци
је. Волтер, критичар Светог Писма и организоване религије,
доживљавао је Бога Библије као суровог човекоубицу, па се
окренуо деизму – лику Бога који се не меша у историју и људ
ске послове. Имануел Кант је веровао да је Бог само велики
Часовничар који регулише природу, да је природа биолошка
машина, да су разум и искуство једина оруђа познања и да, на
крају крајева, сам човек ствара сопствену истину. Жан-Жак
Русо је позивао на ослобођење од традиционалног религиозног
морала, али је одбацио веру и у разум и у цивилизацију, према
којој је првобитни човек („племенити дивљак“ – дете, урођеник,
неискварен сељак) супериоран. Русо је веровао да личне слободе
кроз њих. Тачно сто година касније, ти апокалиптични колажи и маштовити цртежи
последњих часова Помпеје постали су наше фотографије Варшаве и Дрездена.“ (Џ.
Стајнер, У замку Плавобрадог, Бранко Кујић–Ѓрадац, Чачак-Београд, 2012, стр.18)
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могу бити сачуване само у заједници која поштује „друштвени
уговор“, који стоји изнад појединца као пројава некакве „опште
воље“. (Из русоистичких идеја развиће се, касније, идеологија
усрећитељске тираније тоталитарних режима, као и пракса
култ уролошког инжењеринга, индоктринације и обмана да би
се дошло до праве „опште воље“.)5
Из русоизма ниче романтичарски покрет, који пориче
математичко-механички поглед на свет (Блејк је грмео против
Њутна). Уместо традиционалне религије, потребна је ’религија
срца’, која подразумева окретање природи и средњовековном
мистицизму. Романтичари су, попут Русоа пре њих, веровали
да су људи по природи добри, док их друштво не исквари, и
настојали да дођу до нове реалности, коју неће ограничавати
религија, јавни морал, политика. Романтизам је донео, пре
ко Бајрона и бајрониста, веру у аутономно „Ја“ с оне стране
добра и зла, у генија кога ништа не сме да спутава, веру у то да
је свака врста спознаје добра. Романтизам је, преко Бетовена,
славио природну човекову доброт у и братство свих људи, а
кроз сликаре попут Блејка и Гоје објављивао продор несвесног
у свакодневицу.6
5 Савремени грчки философ Христо Јанарас о том правцу европског мишљења
каже: „Оно што смо само теоретски могли да предвидимо у случају Декарта, Канта
или Хегела, видели смо да, у случају марксизма, сачињава конкретну историјску
реалност: да монизам субјекта западне филозофске традиције није кадар да оконча
у формама живота него у неизбежном тоталитаризму рационалистичког ауторите
та, ма колико његове интенције недвосмислено имале за циљ ослобођење људског
субјекта од сваког облика робовања природи или нужности. […] Била је потребна
[…] огромна и најболнија цена да би се у марксизму открило сво семење западних
филозофских основа тоталитаризма, од августиновског утилитаризма до хегеловског
панлогизма – како би се тоталитаризам открио и пројавио као ’уну тарња логика’
западне метафизике.“ (Х. Јанарас, Философија из новог угла, Братство Св. Симеона
Мироточивог, Врњачка Бања, 2000, стр. 179-180)
6 У студији Ридигера Зафранског Романтизам. Једна немачка афера, овај немачки
философ истиче да је један од кључних обрта које је романтизам донео европској мисли
напуштање традиционалног хришћанства зарад нове религије, која је – уметност.
За немачке романтичаре, вели Зафрански, „права религија није хетерономија, није
откривење које нам долази споља, од некаквог надсветског бога, већ је то развијање
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Слом романтизма и његове метафизике довео је до „реа
лис тичке“ реакције: вера у наук у, претворена у идеологију
сцијентизма и позитивизма, захватила је и уметност, тражећи
од ње да служи човеку као „друштвеној животињи“. Наука је
постала нова религија човекове самодовољности.7
Ударац реализму задао је позни плод романтизма – симбо
лизам, који је умногоме био усмерен ка шокирању буржоаске
публике. Бодлер је донео Литаније сатани, и описао вештачке
рајеве наркотика, а Рембо, који је све своје песме написао од 16.
до 19. године, да би касније постао трговац оружјем у Африци,
живео је животом бунтовника против друштвених норми и
исказивао мржњу према традиционалној религији, назива
јући песника пророком чији је метод прорицања заснован на
„систематском растројавању свих чула“.8
Деветнаести век је напустио религиозне традиције, али није
успео да их замени постојаним системом вредности: јавило се
стваралачке слободе у човеку до апотеозе Сопства.“ (Р. Зафрански, Романтизам.
Једна немачка афера, Адреса, Нови Сад, 2011, стр. 98)
7 Наука је заиста била нова религија. Познати енгелски есејиста Меколи, у свом
огледу о Френсису Бејкону, 1831. пева јој праву химну: „Она је продужила живот; она
је одагнала бол; она је искоренила болести; она је повећала плодност тла; она је посао
помораца учинила безбеднијим; она је ратницима дала нова оружја; премостила је
широке реке и ушћа мостовима чији су облици нашим очевима били непојмљиви;
она је безбедно спровела муњу од неба до земље; она је осветлила ноћ сјајем дана; она
је проширила распон људске визије; она је умногостручила снагу људских мишића;
она је убрзала кретање; она је укинула удаљеност; она је олакшала људске контакте,
преписку, све корисне службе, све хитне послове; она је омогућила човеку да досег
не дубине мора, да се вине у ваздух, да безбедно продре у опасне земаљске поноре,
да путује копном колима која се крећу без коња, да прелази океане бродовима који
плове десет чворова на сат наспрам ветра. То су само неки од њених плодова и то
најранији; наиме, то је филозофија која никада не мирује, која се никад не задово
љава постигнутим, која никада није довољно саврешена. Њен закон је прогрес.“ (Џ.
Стајнер, Исто, стр. 10)
8 И ова идеја, о песнику као пророку, плод је романтичарског непристајања на
свет технике и буржоаски живот. Стајнер каже: „Уметник постаје херој. У свет у који
су репресивне власти учиниле инертним, уметничко дело постаје најузвишеније
достигнуће. […] Иако споља измучен и немоћан, песник је ’непризнати законода
вац’ људског рода. Или, како је то изразио Виктор Иго, песник је МАГ, божански
обдарени видовњак у колима људског прогреса.“ (Исто, стр. 19)
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само још више револуција и дехуманизације. Просветитељство
је веру у Бога заменило вером у разум, романтизам веру у разум
вером у природу и примитивног човека, реализам је донео веру у
могућност „научног“, „објективног“ описа стварности. На крају,
модерна је објавила „смрт Бога“ и долазак Ничеовог новог човека
који пљује на све о чему маштају „трговци, хришћани, краве, жене,
Енглези и остале демократе“, пошто је слободан човек – борац.
Наравно, све би то било другачије нијансирано без дарви
низма. Дарвин је донео идеју да је сав живот плод развоја из
неорганског у органски, с преласком старе врсте у нову врсту,
при чему је кључни еволутивни механизам опстанак најјачих.
То је значило да свет није створио Бог који је љубав, и да круна
стварања није човек као икона Божја; свет је плод случајно
сти, а човек је син мајмуноликог претка.9 Ова теза дарвинизма
прихваћена је као откривење, и одмах се претворила у социјалдарвинизам: Џон Рокфелер ју је применио у области економије,
да би оправдао индустријски монопол; Адолф Хитлер је Немце
прогласио „вишом расом“, уздигнутом на еволутивној лествици,
а Јевреје, Словене и Роме нижим расама које треба истребити.
Дарвин је и сам био расиста који је веровао да су људи црне боје
коже нижа бића. Аустралијски дарвинисти су због тога, све до
двадесетих година XX века, имали дозволу за лов на Абориџине.
Одушевљени Дарвином били су и Маркс и Енгелс, ауто
ри „Комунистичког манифеста“, који су веровали да човека
обликују природа и економија, и да је он пуки одраз својих
материјалних добара и привредних односа. Уместо расе, они
су веровали у једну клас у – пролетаријат, која ће, кад победи,
путем своје диктат уре, остварити утопију звану комунизам,
„скок из царства нужности у царство слободе“.10
9 Руски философ Владимир Соловјов тим поводом се обраћао домаћим следбе
ницима Дарвина, који су, у исти мах, били предводници несебичног„идења у народ“
зарад просвећивања и носиоци револуционарног хуманизма: „Нема Бога, човек је
постао од мајмуна, зато – љубите ближње своје.“ (Сергеј Левицки, Огледи из историје
руске философије, Логос, Београд, 2004, стр. 168)
10 Видети: Х.Јахи, Страхоте које је дарвнизам донео човечанству, ЦПС, Београд,
2002.
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Док се део човечанс тва још увек опијао сцијентизмом,
уметници су бежали у крајњи субјективизам. Импресионисти
су сликали своје чулне утиске у свет у без апсолута, испит ујући
сам појам „објективне стварности“. Поентилиста Жорж Сера,
у свом покушају да научно истражи начин на који око усва
ја стварност, дошао је до извесне хладноће и удаљености од
предмета сликања, да би се Пол Гоген вратио мистици, видећи
у примитивној уметности извор надахнућа: сматрајући савре
мени живот отуђењем од првобитности, он бежи на Тахити.
Разочаран у неплеменити живот „племенитих дивљака“, пада
скоро у очај и слика дело под насловом „Одакле смо? Ко смо?
Куда идемо?“
А онда је тријумфовала машина. Џон Вајтхед вели да је XX
век постао век машине јер су људи од технологије почели да
траже смисао живота. Уместо да реши животне проблеме, доба
машине је у многим областима свело човека на безлично, безна
чајно биће. По Вајтхеду, човек је, захваљујући развоју технике,
изгубио сваку представу о себи као бићу које носи значење;
технологија је укинула потребу за личношћу човековом, јер
машином може да управља свако ко је обучен; научна открића
постала су сакрални догађаји (попут Међународне изложбе у
Паризу или проналазака филма, телефона, радио-апарата, ави
она). У том смислу, кубизам је покушао да се суочи с техником
сводећи човека на геометријске структ уре; футуризам у Ита
лији је ускликнуо да је савремени аутомобил лепши од Нике
из Самотраке; дадаисти су величали апсурд као прибежиште у
свет у машине. Коначно је разорена тријада Добро-Лепо-Исти
нито, чија је разградња, одбацив ањем Добра и Истинитог
као циља уметности, почела још у романтизму и настављена
култом „лепоте ужасног“ (Бодлер и модерна): Марсел Дишан
је нацртао бркове репродукцији Мона Лизе, објављујући смрт
оригиналности, а затим понудио писоар као естетски објекат,
најављујући доба у ком се уметничка дела неће стварати, него
проглашавати, јер ће заувек остати без своје сакралне ауре.11
11 На нестанак ауре уметничког дела, као његове битне особине, указивао је Валтер
Бенјамин у свом огледу о уметничком делу у доба техничке репродукције. У књизи
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Искуство Првог светског рата довело је до рушења тра
диционалне европске култ уре: ужаси машинског, масовног
убијања, бојни отрови, тенкови и авијација разорили су идеале,
поверење и добру вољу, остављајући духовну празнину. Јавио
се јаз између поколења, због непреносивости ратног искуства
онима који у рату нису учествовали, као и због гнева против
оних који су рат изазвали.12
На талас у антиратног расположења, раширио се експре
сионизам, који је устао против предратних традиција и пред
стављао вапај за бекством од лудила рата. Трагајући за неком
новом „космичком“, универзалном човечношћу, експресионизам
се окренуо крајњем субјективизму. Појавили су се и експреси
онистички филмови, попут „Кабинета доктора Калигарија“
(Роберт Винс, 1919) који су нагласак стављали на психолошке
ужасе и таму која куља из подсвести модерног човека. Фриц
Ланг је, 1927. године, у „Метрополис у“, показао свет којим
владају машине.
Увод у филозофију уметности Саша Радојчић о Бенјаминовом схватању бележи: „Пре
наше епохе, уметничка дела су била чврсто уклопљена у контекст традиције. Пример
који даје Бенјамин односи се на култну фунцију скулпт уре у античком храму. Аура
тична вредност уметничког дела је у том случају повезана са култном функцијом,
са његовим учешћем у ритуалу. Иста та скулпт ура се данас налази у неком музеју и
више не учествује у ритуалу. Њена аура слаби, првобитно „овде и сада“ је напуштено,
аутентичност дела нестаје. Ишчезавање ауре се не ограничава на данашњу ситуаци
ју уметничких дела ранијих епоха, већ се односи и на дела нашег времена. Њихова
примарна функција више није култна, него изложбена. Губитак ауре потенцирају
уметничка дела која су од почетка НАМЕЊЕНА репродуковању, а њихов техноло
шки врхунац је фотографија.“ (С. Радојчић, Увод у филозофију уметности, Агора,
Нови Сад, Зрењанин, 2014, стр. 109)
12 Руски философ Лопатин писао је крајем 1915. године: „Савремени свет прежи
вљава огромну историјску катастрофу, – толико ужасну, толико крваву, толико обре
мењену најнеочекиванијим перспективама, да пред њом мисао остаје нема и почиње
вртоглавица…У небивалој историјској бури која сада бесни не само да се потоцима
лије крв, не само да се руше државе…не само да пропадају и да се подижу народи,
него се збива и нешто друго…[...] И јавља се незаобилазно питање: па шта је, у самој
ствари, та култ ура? Каква је њена материјална, просто – животна вредност?.“ (Т.Ю.
Сидорина, Философия кризиса: Учебное пособие, Флинта, Наука, Москва, 2003, стр. 39)
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Продору у подсвест нарочито доприноси фројдизам, који
указује на то да је човек само бојно поље Ероса и Танатоса.
Психоанализа коначно укида појам греха и гриже савести због
њега: човек није грешан него неуротичан, болестан, и треба да
се лечи тако што ће заронити у дубине сопствене подсвести.
Надреалисти су одмах усвојили нову идеологију. Мешајући фрој
дизам и марксизам, трудили су се да нађу начина за исказивање
мрачне стране људског бића, сликајући свет у коме су једина
поузданост сан и садржаји подсвесног. Основна надреалистичка
техника, аутоматско писање, бележење излива несвесног, била
је комбинација психоаналитичке технике „слободних асоци
јација“ и писања у транс у познатом из историје окултизма.13
Сликари надреалисти нуде узнемиравајуће садржаје снова, а
режисери попут Луиса Буњуела („Андалузијски пас“) настоје
да шокирају свесно несвесним. Јаловост савременог човека и
света исказује Томас Стернз Елиот у својој поеми Пуста земља,
која говори о рушењу западне цивилизације захваљујући напу
штању хришћанства.
У науци се такође разграђује традиционална предс тава
о објективној истини: Ајнштајнов а теорија релативнос ти,
Боров модел атома, Шредингерова истраживања и Хајзенбе
ргов принцип неодређености указали су на то да је и у науци
антропоцентричност неизбежна. Курт Гедел, аустријски логи
чар, доказао је да у сваком научном систему морају постојати
аксиоми, који се аргументима датог система не могу доказати.
Простор и време нису апсолутни.14
13 R. L. Thompson, The Automatic Hand: Spiritualism, Psychoanalysis, Surrealism, http://
web.mit.edu/allanmc/www/Automatic_Hand.pdf, приступљено 6. јануара 2016.
14 Године 1931. аустријски математичар и логичар Курт Гедел срушио је мит о
апсолутној утемељенос ти математичког знања, које је основа природних наука,
доказавши следеће: „У сваком довољно комплексном формалном систему постоје
НЕОДР
 ЕЂЕНИ ИСКАЗИ. Чак и ако се дода неограничен број нових аксиома и пра
вила, увек ће бити истинитих тврдњи о природним бројевима које ће бити формално
недоказиве унутар система. […] Овај резулат неминовно нас наводи на закључак да
има одређене несавршености које се не могу отклонити ни на који начин. Имајући
то у виду, може се слободно рећи да је људска логика ограничена и да ће нам нека
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Секс уа лна револ уција налази своју гласноговорниц у у
Маргарети Сејнџер, која се залаже за масовну употребу кон
трацепције и секс уа лно образовање од раних дана. И жена,
као и мушкарац, треба да буде сексуално слободна. Сејнџерова
се залагала и за расну хигијену, еугенику15. Побуна у музици
огледала се у појави Шенбергове атоналности, у тријумфу џеза,
који је, међу интелект уалцима „изгубљене генерације“ сматран
новом, виталном музиком. Џез је стваралачки израз прими
тиваца, ослобођених окова цивилизације. Писци „изгубљене
генерације“, попут Ернеста Хемингвеја, хтели су да разорене
илузије предратног доба надокнаде херојским авантуристичким
животом, пркосом опасностима, нихилистичким витализмом
акције.
Основно осећање у једном таквом свету је осећање кризе. У
књизи Т. Ј. Сидорине Философија кризе то осећање је, скупа са
његовим узроцима, овако описано: „Током протеклих столећа
европске историје настао је прилично стабилан систем идеала
рационалнос ти, духовних вреднос ти, традиција у схватању
смисла историје, са развијеном богатом култ уром. Социокул
турна криза краја 19. и почетка 20. века означила је крај велике
епохе Новог времена и прелаз у нову етапу постојања не само
западноевропског, него и читавог савременог човечанс тва.
Последице Првог светског рата потврђују неизбежност ради
калних промена у начину живота друштва, и њихово оства
рење. За то доба карактеристична су осећања пустоши, слома
идеала, губљења стабилности, навикнутих и неваспостављивих
оријентира вечног, обећавајућег, светог…Све што је изгледало
као такво – уништено је. Како даље? У чему је смисао истори
је? Смисао живота? Шта даје наду, у шта се може веровати?“
Крај 1920-их и почетак 1930-их на Западу је период економ
ске депресије и социо-култ урног хаоса. Покушају надилажења
нове етапе кризе добијају форме тоталитаризма. Теоретичари
и практичари тоталит аризма маме народе перспектив ама
знања заувек бити недоступна.“ (А. И. Зечевић, Истина, лепота и границе знања. Пут
од науке до религије, Службени гласник, Београд, 2015, 73-74)
15 Види: D. De Marco, B. Wiker, Architects of the Culture of Death, Ignatins, Chicago, 2004.
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форсиране модернизације и остварења националне моћи, дру
штву намећу дух милитаризма, руше демократске политичке
и грађанске установе. „Побуна маса“ усмерена је ка тоталној
мобилизацији милиона дезоријентисаних „шрафова“ овог или
оног режима. То се време може назвати временом „антропо
лошке катас трофе“, јер на површину цивилизације избијају
националистичке, фашистичке и друге човекомрзачке идео
логије и праксе.
У исти мах, предузимају се озбиљни покушаји васпоста
вљања социјалне и психолошке стабилности. За овај период
карактерис тично је окрет ање техници, стављање нагласка
на развој индустрије, и, што је последица, раст материјалног
богатства. Може се расправљати о томе колико је био оправ
дан такав програм надилажења кризе, па ипак, човечанство
је стекло нове вредности, повезане с успесима науке, технике,
индустрије. Дошло је до значајних промена нивоа и каквоте
живота. Све је то давало наду, отварало перспективе, рађало
веру у стабилност, формирало вредносне императиве.
Нови друштвени земљотрес доноси Други светски рат. Свет
се опет нашао увучен у крвави покољ, а обим људских губи
така порастао је у складу са дехуманизацијом маса и развојем
техничких средстава за уништење. Био је то нови талас кризне
перцепције стварности. Поново откривени темељи социјалне
стабилности, друштвеног устројства, које је заменило заувек
изгубљену епоху Новог времена, нису издржали испит рата,
фашизма, перспективе тоталитаризма; човечанство се нашло
пред глобалним уништењем. За ово време је карактеристична
експлозија антихуманизма – природни наставак и последица
предратне настројености у друштву и кризе европске култ уре.
Наука и техника су изгубиле претходни ореол социјалне неу
тралности. Сасвим су постале јасне противречности техничког
развоја: тенхника је кадра да олакша људски живот, да пружи
материјални напредак, али та иста техника разара природу, без
које је живот немогућ; техника помаже човеку да се ослободи
превеликог физичког рада, али у њој је и узрок раста незапо
слености; техника је поље остварења стваралачке уобразиље
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човекове, али она рађа и човекову психолошку зависност од
ње.“16
Кључни догађај је био Први светски рат, после кога ништа
није могло остати исто.17

Техника као кључ за разумевање модерног доба
Опсесивна тема Владимира Вујића била је техника. Он
је философ који је у нас међу првима схватио рашчовечују
ћи потенцијал технике у модерно доба, и то у време кад је у
простору домаће култ уре био доминантан дискурс техничког
делања као основне силе прогреса, који није довођен у питање.
Тако је Вујић мислилац који је, у доба кад се у нас појавио, био
више него савремен.
Познати француски философ и критичар модерног доба,
Жак Елил, приметио је да човек веома површно доживљава свој
однос са техником. Елил је тврдио да више не можемо разумети
технику за себе, јер свака нова технологија је само део једног
великог система. Он је приметио да савремена техника, која
прожима цело друштво, нема ничег заједничког са техником
којом се човек делимично служио кроз читаву своју историју.
Техника је некада била само помоћно средство – данас је она
свепрожимајућа. И, по Елилу, бесциљна – јер, како он каже,
техника се развија само на узрочно-последичан начин, пошто
комбинација претходних елемената система изазива неопход
ност појаве наредних елемената тог истог система. Елил каже:
„Не постоји сврха или план који се постепено реализују. Нема
чак ни тенденције ка људским циљевима. Овде имамо посла с
феноменом који је слеп за будућност, у домену потпуне каузал
ности. […] Не постоји никаква разлика између технике и њене
16 Т. Ю. Сидорина, Исто, стр. 12–13
17 Већ поменути философ Лопатин писао је: „Руше се стари идеали, бледе доско
рашње наде и постојана очекивања…Али оно што је најбитније, непоправљиво и
дубоко се у нама колеба сама наша вера у савремену култ уру: иза њених чврстих
конт ура нас је погледало тако стравично зверско лице, да смо ми окренули главу у
недоумици.“ (Цит. према: Т. Ю. Сидорина, Исто, стр. 39)
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употребе. Појединац стоји пред искључивим избором: или да
користи технику како се она једино може користити, у складу с
техничким правилима, или да је не користи уопште. Немогуће
је користити технику на неки други начин, осим у складу с тех
ничким правилима.“18 Техничко мишљење и делање је супротно
религиозном погледу на свет, који, клањајући се Богу, поштује и
човека. Јер, по Елилу: „Искључиви карактер технике један је од
разлога њеног муњевитог прогреса. Данас нема места за поје
динца уколико није техничар. Ниједна друштвена група није
способна да се одупре притиску окружења, осим ако не користи
технику. Поседовати моћ технике је питање живота и смрти,
како за појединца, тако и за групе; нема те земаљске силе која
може издржати њен притисак. […] У данашње време, техника
је достигла такву тачку у свом развитку да се трансформише и
развија готово без прес удне људске интервенције.“19
Техника није могла да постане свудаприсутна сила у епохи
у којој је човек, из хришћанске перспективе, сматран круном
свих живих бића. Тек у епохи просветитељства, када је прогла
шено да је човек машина (Ламетри), било је могуће да помоћно
средство човековог живота на Земљи постане господареће.20
Зато је коначни циљ технолошког напретка – рашчовечење
човека, што се види и у модерној уметности. Елил је тврдио да
савремени уметници беже у лудило управо због немогућно
сти да се побегне од технике: „Откривајући ирационалности
наше епохе, антиуметност производи те исте ирационалности,
изазива неприлагођена понашања. Она производи експли
цитне и видљиве моделе колективних фантазама наше епохе,
18 Ж. Елил, Техника или Улог века, А. Голијанин, Београд, 2010, стр. 114–115
19 Исто, стр. 102–103
20 Христо Јанарас о просветитељским претпоставкама универзалног тријумфа
технике каже: „Логос – логика се не одбацује, али се сматра као природна датост у
комбинацији са искуством. Сарадњом искуства и логике човек може да дешифрује
дату сврсисходност Природе, и познавајући законе њеног функционисања да је укро
ти, да је потчини услуживању својих потреба помоћу технике и индустрије. Тако,
напредак технике и индустрије у свести добија значење борбено-револуционарног
ослобођења човека од мизерије пасивног усвајања неког искуствено непредодредивог
метафизичког уредитеља његове среће.“ (Х. Јанарас, Исто, стр.129–130)
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опседну тост смрћу, одсус тво смисла, деструкцију. Модерна
уметност је уметност самонегације, то јест немоћи овладава
ња ситуацијом. Она је супротност магијској или религијској
уметности, из које човек црпи снагу за овладавње светом или
његово уређивање. Модерна уметност, напротив, припрема
овце за клање. То је непрекидно изјављивање како се ништа
не може учинити. То је збркано покретање лажних акција које
искључиво производе панични ковитлац мува у боци. Тиме што
експлицитно одбацује тенденције техничког света, уметност
пружа човеку све разлоге, сва оправдања, сва изврдавања, сву
испразну таштину неопходну да се, нем и пасиван, потчини
оковима система.“21 Вујић је, у свом односу према техници, био
„романтичар-реакционар“, који реагује на несавладиву појаву
што тријумфује у модерно доба; он, иако зна да се то ново не
може избећи, нити савладати, ипак реагује и бори се. Отуда у
његовом мишљењу лик Дон Кихота као симбола узалудног, али
витешког, отпора очигледностима.

Криза Европе и критика европоцентризма
Владимир Вујић је био критичар Европе и европоцентризма.
Али, какве Европе и каквог европоцентризма? Покушаћемо да
понудимо одговор, указујући на чињеницу да он у својој кри
тици нипошто није био усамљен. Напротив, био је баштиник
једне дуге и озбиљне, управо европске, традиције. Философ и
теолог Димитрије Најдановић (докторирао 1940. године код
Николаја Хартмана са темом о Фихтеовој философији истори
је) писао је, у Црњансковим Идејама: „Јакобинска Француска
је антиципација бољшевичке Русије; демократија и активни
либерализам антиципација бољшевизма; они су почетак и крај
истог покрета.“22
21 Ж. Елил, Царство бесмисла. Уметност и техничко друштво, Бранко Кукић–
Ѓрадац, Чачак, Београд, 2015, стр. 25
22 Д. Најдановић, Философија историје Имануела Хермана Фихтеа и други списи
из философије, богословља и књижевности, Јасен–Фонд истине о Србима, Београд,
2003, стр. 178
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Откуда Најдановићу и његовим сличномишљеницима
овакве идеје, попут тврдње да постоји континуитет између
1789. и 1917?
Међуратни неохуманисти, и сами учени на европским тра
дицијама, наравно да нису могли да порекну европску култ уру
у целини. Они то нису ни желели. Оно што су критиковали био
је дух европског просветитељства, које се одрекло хришћанске
религиозности и традиционалних моралних ослонаца. Неоху
манисти су, у ствари, баштиници једне разгранате традиције
„противпросветитељства“ (израз Греима Герарда) која потиче
управо из Европе.23
Први напади на просветитељство као антихришћанство
и идеолошку основу револуционарног беспоретка десили су
се још за време Франц уске револуције. Енглески мислилац
Едмунд Берк, француски емигрантски писац Огистин Баријел
и избеглица из Савоје који се обрео у Руској империји, Жозеф
де Местр, изнели су противпросветитељску аргументацију
која је имала утицаја на многе касније критичаре. Не сме се
изгубити из вида ни то да је и Жан-Жак Русо, Швајцарац који
је пријатељевао са космополитски оријентисаним париским
енциклопедистима, на крају постао њихов жестоки противник,
који се вратио протестантској религиозности своје женевске
младости, као и патриотизму, тврдећи да „тек рођено дете, када
први пут отвори очи, мора их усмерити ка отаџбини, и све до
свог последњег дана не треба да гледа ништа друго“.24
Едмунд Берк је у својим Размишљањима о револуцији у
Француској сматрао да су револуционари „политизовани“ про
светитељски филозофи, чији је циљ био да натерају људе да се
понашају у складу са апстрактним идеалима, неостварљивим
у пракси. Своју борбу је дефинисао као рат између бораца за
стари грађанско-морални поредак и секте амбиционих безбо
жника који желе да све измене. Француски револуционари су,
по Берку, безбожни варвари, који мрзе хришћанску веру, али и
23 Видети: Г. Герард, Против просветитељства: од осамнаестог века до данас,
Видици, Бањалука, 2011.
24 Цит. према: Исто, стр. 55
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самог Бога. Такође, Берк велича средњовековно доба витештва
и племства, после кога је Европа кренула путем декаденције.
По њему, „француска слобода није ништа друго до пуштање
на вољу греху и сумњи.“25
Огистин Баријел је, у свом четворотомнику о Француској
револуцији, философе-енциклопедисте (Кондорсеа је, рецимо,
звао „чудовиштем“) оптужио за ковање завере против хри
шћанског поретка и људождерски рат против читавог света.
Жозеф де Местр је, са своје стране, револуцију сматрао
Божјим допуштењем којим Провиђење кажњава оне што су
заборавили на закон Вишњег, и почели да се уздају само у огра
ничени разум. Де Местр је чак устао у одбрану инквизиције,
која, наводно, штити људе од заблуда огреховљеног рација.
Деветнаести век у Европи није био само столеће идеологије
прогреса, него и век стваралаца који се нису мирили са раци
онализмом просветитељског типа. Велики део романтичара
нашао се на страни „реакције“. Тако је Новалис величао цен
тралну улогу хришћанске вере у европском Средњем веку, јер је
она била присутна у свим сферама живота, пуна љубави према
човеку, темељ нераскидивих бракова и заштитница уметности,
док је просветитељство претворило дивну космичку музику
у једноличне и баналне звуке монс труозног млина. Семјуел
Тејлор Колриџ оптужио је Волтера, Даламбера и Дидроа да су
монархе попут пруског Фридриха, руске Катарине и аустријског
Јозефа завели под заставу антихриста, постајући „подводачи
и простит уке чулности.“26
Шатобријан је просветитељске заточнике толеранције опту
жио за крајњу нетрпељивост у борби против туђих погледа на
свет. Шпански мислилац и политички делатник, Хуан Доносо
Кортес, тврдио је да се из учења римокатолицизма да Бог посто
ји, да је личан и да влада, може извући закључак о државном
устројству – краљ постоји, управља и влада, јер су политичка
начела само последице принципа религиозних. Порицање
25 М. Торуп, Перверзија разума – контрапросветитељство и двестагодишњи рат
против владавине разума, Албатрос плус, Београд, 2013, стр. 57
26 Цит. према: Г. Герард, Исто, стр. 120
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Хрис та, по Доносо Кортес у, води у друштвени хаос; рацио
налисти су софисти, а „после софиста увек долазе варвари“27.

Европски интелект уалци о агонији Европе
Године 1940, у доба већ увелико отпочелог Другог светског
рата, хрватски новинар Богдан Радица издао је у Београду књигу
Агонија Европе. Разговори и сусрети. У њој су дати интервјуи
које је Радица скоро деценију и по водио са најугледнијим
европским интелект уа лцима. Они су углавном говорили о
слому постренесансне, рационалистичке конструкције Запада,
који води слому Европе као такве. Треба истаћи – Радица је
ишао путем који је трасирао, још почетком тридесетих година
прошлог века, управо Владимир Вујић у свом циклусу тексто
ва „Европљани о Европи“ објављиваном у часопис у Народна
одбрана. Узимао је интервјуе управо од оних интелект уалаца
о којима је Вујић писао зналачки и темељно.
Познати италијански мислилац, Гуљемо Фереро, изгнан из
фашистичког Рима, упозораваo je, преко Радице, да ће Европа,
настала на грчко-римским темељима, нестати ако се хитно не
реши питање легитимности власти. За Пола Валерија, Европа је
постала огромно гробље којим хода европски Хамлет, загледа
јући се у лобање великана – од Леонарда, преко Лајбница, Кан
та и Хегела, до Маркса. Томас Ман је одлучан – Европа је, под
притиском спорта, технике и машинизма уместо поља култ уре
постала поље забаве, што руши либерализам и хуманизам и
води нацизму и фашизму. Болесни Андре Жид без наде говори
Радици да никад до тада није осећао да је све изгубљено. Бер
ђајев, изгнаник у Паризу, сматра да је демократија дозволила
дехуманизацију и дехристијанизацију Европе, након чега се
појављују тоталитаризам и неопаганство. Жорж Диамел каже
да цео свет зна да је Европа морални болесник, а Ортега и Гасет
кризу Европе види у томе што Француска, некад предводни
ца прогреса, више нема својих мисли. Млади народи, по овом
27

Цит. према: М. Торуп, Исто, стр. 88
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шпанском философу, имају проблем због својих полуинтелек
туалаца, који не желе да мисле, нити да се ослањају на искуства
свог народа, него готове формуле „увозе“ из иностранства.
Жилијен Бенда, аутор Издајства жреца, мисли да је европска
криза, из које настаје тоталитаризам, надасве криза демократије,
која се може обновити једино ако се врати својим религиозним
изворима, од Сократа и Христа наовамо. Шпански мислилац,
Салвадор де Мадариага, тврди да је Запад упао у кризу зато што
је превише снажно покушао да наметне разум живот у који је,
иначе, ирационалан. Швајцарац Гонцаг де Рајнолд тврди да је
одрицање Европе од хришћанства пут у ужасе новог паганизма.
Шарл Морас види да у Европи наступа обновљено варварство,
коме се може супротставити дух народних монархија, какве су
некад биле француска и српска. Ђовани Папини признаје да је
спасење Европе немогуће ако европски човек не схвати да хеге
монија „старог континента“ значи више дужности него права.
Франсоа Моријак Радици каже да Европа није само морал
но, духовно, економски и политички болесна, него је болесна
материјално и физички. То је последица великог европског
покоља у Првом светском рату. Садашње могућности ратне
индустрије су такве да Келн, Ремс и Венеција могу нестати у
једном једином тренутку. Стари варвари су рушили само спо
љашње стене тврђава, а данас, у доба новог, технички моћног,
варв арс тва, у рату који се спрема не би остао ни камен на
камену. Ужасно је и то што човечанство зависи од воље једног
човека, какав је Хитлер, при чему нико не зна какве гласове он
слуша и шта га води.
Жак Маритен, философ „интегралног хуманизма“, лек за
огромну кризу Европе види у повратку хришћанским начели
ма, јер је то једини начин да се избегну фашизам и комунизам.
Интегрални хуманизам заснива се на вери у Богочовека Христа,
која опет мора да почне да дејствује у историји. Русоове идеје,
по Маритену, доживеле су слом.
Гроф Карло Сфорца такође је уверен да је трагедија Европе
његовог доба последица ужаса Првог светског рата. Он је Радици
рекао да ће Европа, ако напусти идеје за које се, својевремено,
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борио Мацини, опет потонути у биологију и зоологију. Швај
царац Андре Сигфрид указује на то да Европа, која је до 1914.
предводила човечанс тво, такву улогу више нема. Преузима
је Америка. Па ипак, Европа и даље јесте култ урно средиште
човечанства.
Радица је посетио и Максима Горког, док је овај живео у
Сорент у, пре повратка у Совјетски Савез. По Горком, Европа је
исцрпљена, и само је Исток може обновити. Русија није мртва, и
она ће свету рећи нову реч. Димитрије Мерешковски је говорио
о Совјетској Русији као материјализованом царству Антихри
ста, али и о нади да ће се у Русији обновити ново, слободарско
словенофилство, које ће донети препород и самом Западу. Луи
ђи Пирандело био је прожет нихилистичким осећањем света,
за разлику од Бенедета Крочеа, који је и даље веровао у моћи
европског рационализма, док је Маринети клицао машини,
прогресу и рату. Адриано Тилгер је ситуацију у Европи поредио
са узајамном растављеношћу и мржњом грчких полиса после
Пелопонеског рата.
Потоњи разговор у књизи припада Мигуелу де Унамуну,
који, доследно својим философским ставовима, говори о аго
нији Европе као агонији хришћанства. Он Радици каже да су се
Словени, као и Шпанци, борили за правду, и да је Достојевски
неприхватљив за бољшевике као и Мацини за фашисте зато
што су обојица борци за слободу. Достојевски је „лудак“, али
„искрен и го, као Дон Кихот.“28
Јасно је, дакле да су српски критичари Европе, а нарочи
то Владимир Вујић, у доба њеног сутона имали своје европске
узоре. Ако су најугледнији европски интелектуалци говорили о
огромној кризи, па чак и смрти Европе као духовне заједнице,
онда се позиција наших мислилаца, попут Вујића, може сасвим
разумети. Наравно, човек који је „агонију Европе“ сагледа
вао као коначни и неумитни процес из перспективе развоја и
нестајања култ ура био је Вујићев учитељ, Освалд Шпенглер, о
чему ће бити речи касније.
28

Б. Радица, Агонија Европе. Разговори и сусрети, Геца Кон, Београд, 1940, стр. 510
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Руска критика европоцентризма
Интересовање за руску мисао у југословенској култ ури
пре Другог светског рата било је велико. Исидора Секулић
постарала се, почетком двадесетих година прошлог века, да
приреди и објави књигу руског емигранта, философа Василија
Зјенковског, Руски мислиоци и Европа, у којој је он сажето изнео
однос према Европи који су имали значајни писци и философи
(Гогољ, славенофили, Херцен, Толстој, Достојевски, Фјодоров,
Данилевски, Леонтјев, евроазијци). У предговору за ову инфор
мативну књижицу, Исидора Секулић каже да се Запад попео на
пирамиду еволуције и револуције, али је пао у декаденцију, јер
је, за разлику од Русије, заборавио Бога, коме ова велика земља
преко својих мислилаца кличе „Господе, дођи!“
У књизи о којој је реч чује се глас Гогоља, коме је јасно да је
и Русија болесна, али Европа још више, при чему своју болест
Европљани не виде. Херцен, револуционар и противник цар
ске власти, разочаран у идеале у чије име је кренуо у бој, писао
је да је Европа, у коју је толико веровао, постала црвоточна
и да се приближава слому. Толстој је сматрао да Руси немају
потребу да се потчињавају законима европске цивилизације.
Достојевски, који је сведочио да је њему Европа драга исто као
и Русија, није могао а да не каже домаћим „западњацима“ да
је Европа „мравињак“ који је изграђен без Христа, и који неће
још дуго моћи да опстане.
Данилевски је био огорчен: „Мржња према Словенс тву
до таквог је степена помутила свако осећање истине и правде
у Европи да Европа не само што је стала затварати очи пред
страдањима хришћана под Турцима, који имају несрећу да су
Словени и православни, него се чак у њој распламтела љубав
за Турке, у којима види једини елеменат способан да Истоку
саопшти принципе ’праве’ европске цивилизације.“29 Леонтјев
је просечног Европејца називао „идеалом и оруђем свеопштег
разарања.“
29 Цит. према: В. В. Зјенковски, Руски мислиоци и Европа, „Никола Пашић“, Бео
град, 2005, стр.72
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Приказујући књигу Руски мислиоци и Европа, Јустин Попо
вић пише 1923. године, да „Европа свим струјама свога живота
улази у свој Апокалипсис“ и да је „зато у делиријуму, зато из
катас трофе улеће у катас трофу. Ставите ли апокалиптичко
питање: чиме ће се завршити Европа? – руски мислиоци одго
вориће: ако Христом не, онда смрћу без васкрсења.“30
Једна од кључних личности чија је мисао утицала на обли
ковање српске критике западноевропског рационализма је већ
поменути Фјодор Михајлович Достојевски. Његов религиозни
антропоцентризам имао је снажног уплива на све српске анти
рационалисте. Тако је Николај Велимировић Ничеовом идеалу
натчовека противставио Достојевсков идеал свечовека; Јустин
Поповић је руског писца доживљавао као пророчко-апостолску
фигуру „православног реализма“; Милош Ђурић је указивао на
то да је аутор Злочина и казне насупрот човека-разломка иста
као целовитог човека, јер код њега, после хладне дантеовске
објективности, рај и пакао опет постају својина људске душе;
Бранко Лазаревић је сматрао да је у средишту стваралаштва
руског романописца човек, као Сунце у Сунчевом систему.
Жеђ за сазнањем гони јунаке Достојевског у борбу. Код њих
је огромна љубав према животу, али не и према рационалистич
ким конструкцијама. Борећи се против еуклидовске логике,
Достојевски је, пре Шпенглера, Европу, скупа са словенофили
ма, доживео као „драго гробље“. Он је, такође, запленио српске
антирационалисте идејом словенског месијанизма повезаног
са националним тлом које је још увек здраво и нетакнуто его
центричном самодовољношћу западног човека.
Достојевски је, истовремено, био и прави „контрареволу
ционар“: као хришћанин, оглашавао се против класне борбе,
указујући на љубав, састрадање и свечов ештво као путев е
духовно-друштвене обнове. Оправдање смисла патње, схватање
Европе као света на умору, вера у мисију Русије и Словенства
– то су биле основне Достојевскове идеје, које су у нас, бар кад
30 Ј. Поповић, Сетве и жетве. Чланци и мањи списи, Наследници оца Јустина,
Манастир Ћелије, Ваљево, 2009, стр. 734
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су наши антирационалисти у питању, неупитно преузимане
јер су доживљаване као сопствене.
Двадесетих година двадесетог века, руски философ и лин
гвис та, кнез Николај Трубецкој, објавио је, после разорних
искустава Првог светског рата и бољшевичке револуције, књигу
Европа и човечанство, која се непосредно бавила изазовима
европоцентризма. Основна теза ове књиге је да су западное
вропски шовинизам и западноевропски космополитизам лице
и наличје исте стварности: егоцентризма Романогермана који
тврде да је њихова култ ура највиша и универзална.
А како Романогермани намећу свој колективни егоцен
тризам и како остварују своју премоћ у свет у? Једноставно:
силом. Јер, силом је могуће победити сваки народ, при чему
су Романогермани толико физички јаки, да их силом не може
победити нико.
Трубецкој истиче да руска и друге незападне култ уре нису
ни боље, ни горе од романогерманске; оне су, просто, различите.
Право на другачијост је основно право људи и народа, јер, по
руском философу, ниједан нормалан народ на свету, а нарочито
народ који има државу, не може добровољно допустити уни
штавање своје националне физиономије у име стапања с другим
народима, макар и савршенијим од њега. Романогермани су, по
кнезу Трубецком, били толико уверени да су они човечанство,
и да је њихова култ ура универзална, да су успели да, уз произ
воде материјалне култ уре подметну своје „универзалне“ идеје,
маскирајући њихово парцијално, романогерманско порекло.
Труб ецкој, слично Данилевском, смат ра да објективно
истраживање култ ура може да их групише само по сличности
и разликама, а не по некаквом еволутивном низу. Чак и ако је
представа о еволуцији култ ура тачна, одакле европским науч
ницима право да тврде да је баш западноевропска култ ура врх
еволуционог низа? По њему, Европљани Запада су једноставно
за врх еволуције човечанства прогласили саме себе.
Основна теза аутора Европе и човечанства је да незапад
ни народи нису ни бољи, ни гори од Романогермана. Они су,
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напросто, другачији, и дужност им је да се боре против све
опште европеизације.31

Српска критика европоцентризма
Словенофили су Србима из Москве писали, шездесетих
година 19.века: „Не залуђујте се тиме да будете Европљани
[…] Употребљавају ту реч ’Европљани’ као згодан мамац за
Словене да би их увели у духовно ропство; и, на несрећу, ми
се још и сада препуштамо њиховим обманама. […] Не огра
ничавајте своју умну слободу гиздавим псећим огрлицама на
којима пише ’Европа’.“32
У првој половини 20. века број српских интелект уалаца
који су постали заинтересовани за овакав став, и на себи свој
ствен начин га усвојили, увећао се. Поменућемо неке од њих.

Николај Велимировић
Познати српски теолог, епископ Николај Велимировић је,
попут Николаја Трубецкоја, устао против култ уре Романогер
мана као универзалне, а, попут Шубарта, веровао је у мисију
православних Словена.33 Он је тврдио да древни Индуси и
Кинези имају култ уру много лепшу, разрађенију и утанчанију
од европске култ уре. По Велимировићу, ако се Европа хвали
култ уром, она се хвали нечим ништавним. Он сматра да су
три најкулт урније земље у историји биле стари Египат, Индија
и Кина, у којима су људи својим напорима дошли до великих
знања, од правних до астрономских, која су много изнад знања
европских. Због самохвалисања Европе култ уром, нехришћан
ски народи су омрзли њене људе, па и њенога Бога.
31 Видети: Н. Трубецкој, Европа и човечанство, Логос, Београд, 2004.
32 Србима посланица из Москве, Златоусти, Београд, 2006, стр. 31
33 О Николајевом однос у према Европи више у: Ђ. Ј. Јанић, Хаџија вечности,
Храст, Београд, 1994, стр. 33–73
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А зашто? Зато што култ ура није све. Напротив, култ ура
је испод онога најважнијег – испод вере у Бога и живљења по
закону Божјем. Да је Европа остала хришћанска, хвалила би се
Христом, а не култ уром, и Азија и Африка би је појмили, јер се
и древни народи Азије и Африке не хвале делима руку својих
и култ уром, него оним у шта верују и чему служе. По Вели
мировићу, Богом заповеђена мисија Европа била је сведочење
Христа свим народима. Уместо тога, Европа је кренула путем
империјалног наметања своје воље, и потчињавања остатка
света. И мисионарење речи Божје ту је схваћено као наметање
свог културног обрасца, униформисање света.
Николај Трубецкој је о томе писао у свом огледу Вавилонска
кула и мешање језика. Бог је помео језике народима и расејао
их посвуда управо да би спречио унификацију у злу. Зато су
култ уре различите – и треба да буду различите. Зато Право
славна Црква никад није наметала неки тоталитарни култ урни
модел: она је доносила само веру, а локалне култ уре су остајале
самобитне, преображавајући се светлошћу хришћанске вере.34
Грех Европе’је, сматра Велимировић, у одступању од исти
ните Цркве Христове – Православне. Павши у заблуде папизма
и лутеранс тва, Европа је прекинула своју везу са Хрис том,
извором живота, и потонула у таму антропоцентризма. Онда
се одрекла и папе и Лутера, и човек европски је обоготворио
себе и свој разум, именујући нове идоле „култ уром“ и „нау
ком“. Јер, култ ура је хвалисање људи делима сопствених руку,
која су пролазна. Прошле су све велике култ уре – египатска,
феничанска, халдејска, персијска, јелинска, римска, а остао је
Онај Који Јесте, Вечни Бог над свиме. Што се науке тиче, она
је покушај да се истина нађе у творевини, а не у Творцу, што
је, по Велимировићу, немогуће, пошто је Истина лична, а не
безлична, Бог, а не ствар, Онај, а не оно. По Николају, стари и
нови пагани испит ују суштину ствари – а ствари немају своју
самодовољну суштину, него она произилази из речи Божје.

34

34

Види: Н. Трубецкој, Исто, стр. 187–200
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Европљани су полудели од лажног знања – што су више позна
вали микробе, то су мање знали за Бога.
Велимировић се оваквим ставовима борио против идеоло
гије сцијентизма, јер све што је било антихришћанско у Европи
одевало се у „науку“ и покушавало да се наметне као „научно“:
од „библијске критике“ до дарвинизма.
Године 1939, у сенци Другог светског рата, Велимировић
пише посланицу хришћанској омладини Европе, тврдећи да
је Дарвин, отац Ничеове филозофије и Марксове социологије,
замислио свет у коме постоје све силе, осим Бога, духа и мора
ла. Празнину која је остала да зјапи на месту Божјем, Ниче је
покушао да попуни измаштаним ликом натчовека, а Маркс
пролетерском војском у борби за „хлеб и моћ“. Аријевац Ниче
и Јеврејин Маркс сигурно би били одбојни један другом, али
су ипак близанци свог оца Дарвина. Један је „риђа звер“, други
„црвена звер“, и оба јуре да прождеру Јагње Божје. По Вели
мировићу, лудило дарвинизма које су европски универзитети
свима проповедали довело је до свеопште несреће, и до тога
да су читави народи пошли путем ничеанства или марксизма.
Ничеанске наднације и марксис тичке интернационале воде
човечанство у рат и страхоте, сматра владика Николај. Међутим,
он каже да се дарвинизам клони свом крају, јер га нова наука
пориче; али, и његова чеда, ничеанство и марксизам, макар да
сад делују моћно, такође морају пасти. Николај, шаљући свој
благослов европској хришћанској омладини, указује на то да ће
Јагње победити све звери дарвиновског порекла – јер је Христос
Свепобедник. Велимировић позива омладину Европе да устане
против безбожја због којег браћа других раса и другачијих рели
гија (он их назива браћом баш у доба кад у Немачкој и другде
буја нацистички расизам) презиру и мрзе Европу. Једино добро
што из Европе долази другим континентима је Христова наука
и ништа друго. Тек ако се то схвати – европско човечанство ће
се опет вратити себи.35
35 Н. Велимировић, Три авети европске цивилизације, О Европи, Теодул, Петров
град, 2003, стр. 174–182
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Јустин Поповић
Угледни српски теолог, Јустин Поповић, био је најрадикал
нији хришћански критичар европоцентризма пре Другог свет
ског рата. Он је своју критику заснивао на порицању европског
атеизма, плода апостасије од Христа, који је централна фигура
људске историје. У књизи Достојевски о Европи и Словенству
Поповић је узрок савременог стања Европе потражио у антро
полатрији римокатолицизма, који је једног човека прогласио
незаблудивим по питањима вере и Христовим „намесником“
на земљи. Папизам и инквизиција пробудили су реакцију рене
сансе и протестантизма, који су европског човека удаљили од
Богочовека и упутили га путем ка човекобогу, кога објављују
негативни јунаци Достојевског, од Раскољникова до Ивана
Карамазова, и који проговара кроз Фридриха Ничеа. Атеизам
Француске револуције наставио се у бољшевичкој револуци
ји, која је нудила, као и њена претходница, слободу, једнакост,
братство или – смрт и уништење за оне који те идеале не при
хватају у атеистичком кључу. Европско друштво завршиће у
мравињаку под влашћу Великог Инквизитора. Јустин Попо
вић пише: „Пророштво Достојевског о Европи испуњује се
постепено на наше очи. Европско човечанство, вођено духом
хуманистичке охоле ’непогрешивости’, срља из мрака у мрак, из
ноћи у ноћ, док се не стропошта у мрклу, вечну поноћ, иза које
нема зоре. А тамо човек у човеку не распознаје свога бесмрт
ног брата, јер се то збива једино у светлости сетног и чудесног
Богочовека Христа.“36
У књизи Светосавље као философија живота, чије је веће
делов е објавио пре Друг ог светског рата, Јустин Поповић
покушава да понуди хришћански одговор на изазове рацио
налистичког европоцентризма.37 Настојао је да у својој књизи
понуди својеврсну систематизацију свега што је на светосавску
36 Ј. Поповић, Достојевски о Европи и Словенству, Манастир Ћелије код Ваљева,
Београд, 1981, стр. 300
37 Ј. Поповић, Светосавље као философија живота, http://www.svetosavlje.org/
biblioteka/DuhovnoUzdizanje/Svetosavlje/Svetosavlje.htm, приступљено 11. јануара 2016.
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тему претходно речено, почев од философије света, прогреса и
културе до философије друштва, вредности, мерила и просвете.
Желећи да утекне од Бога, западноевропски човек се, по
Поповићу, обзидао делима својих руку, верујући да ће, кад-тад,
остварити рај на земљи. При том је заборавио на своју смртност
и ограниченост; штавише, прогласио ју је неопходношћу. Ако
је смрт коначно исходиште свега људског напора и подвига,
ако је она неминовна, ако јој се морамо покорити, онда – онда
је све бесмислено. Нудећи бољитак, напредак, срећу човечан
ству, атеизирана Европа му нуди удобније умирање. Јер, једино
право човекољубље је победити смрт, а онај ко смрт нуди као
решење – човекомрзитељ је. Једини који је укротио „гром смр
ти“, који је срушио њену тиранску диктат уру био је Богочовек.
Његово устајање из мртвих дало је храброст апостолима, муче
ницима и подвижницима, отворило је двери Царства Небеског.
Из тога се родила, по Јустину Поповићу, животворна „фило
софија васкрсења“. А највећи српски философ васкрсења опет
је био – Свети Сава: он је Србе васкрсао Еванђељем и, дајући
им га као уџбеник вечног живота, као залогу спасења, исцелио
их је од сваког назови-хуманизма, чија је утока, сматра Јустин
Поповић, анархија и нихилизам.
По овом теологу, где год да Србин погледа, тражећи све
тлост Истине, он угледа Христа и Светог Саву. Погледавши
у „фабрик у идола“ европске култ уре, он угледа смрт чије је
порекло егоцентризам. Насупрот овој иловачној пирамиди
манијачког антропоцентричног егоизма, стоји богочовечанска
култ ура чији је циљ преображење човека и природе у есхато
лошки сјај Небеског Јерусалима. Европско друштво, опседнуто
изградњом „крис талног дворца“ (Достојевски) у коме ћемо
сами себи бити „богови“, склоно утопизму, испуњено похотом
за стварима, не треба, сматра Поповић, да буде узор нашем
човеку: Свети Сава је, просвећујући свој народ Христом, увео
тај народ у Цркву, богочовечански организам у коме је већи и
узвишенији онај који више служи Богу и ближњима. Насупрот
индивидуалистичком себичњаштву Запада, стоји, сматра Попо
вић, саборност као осећање заједништва; насупрот самовољи
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масе стоји слобода деце Божје. Учитељ саборности, који је од
првог до последњег часа служио спасењу своје браће и свих
људи, срећи своје отаџбине, будућности и вечности, по Јустину
Поповићу – опет је Свети Сава.
По Јустину Поповићу, за Србе је светитељ једини прави
просветитељ; корен речи „светост“ и „просвећеност“ истове
тан је са кореном речи „светлост“. Да би неко могао да донесе
светлост свом народу, тај и сам мора да је има. А та светлост
није обична, није то пламичак доситејевског „здраваго разу
ма“, него је то бљесак нестворене божанске светлости о којој
су говорили исихасти.

Димитрије Најдановић
Философ и теолог Димитрије Најдановић је, тридесетих
година 20. века, такође био под утицајем Шпенглерове мисли
о пропасти Европе и трулежи мегалополиса.
У тексту „Крваво двојништво Европе“, писаном као увод
ник за часопис Хришћанска мисао, Најдановић сматра да се
пред његовим савременицима остварују визије Достојевског
и Ничеа, „белог и црног пророка“. Сукоб је, крајњи, између
теизма и атеизма, а свуда се примећују „пригушено осећање
о паду култ уре (Шпенглер, Унамуно, Папини, Берђајев, Вели
мировић), неодољиви вал свеопштег паничног расположења,
израженог у многим философијама страха и смрти, етички и
научни релативизам, прагматизам и фикционализам, страхо
вито појачане цинике и скепсе, свуда размахани и разбеснели
нихилизам и критицизам.“38
По Најдановићу, једини излаз за Европу и човечанство је
обнова живота на старим, религиозним темељима, али не без
нових социјалних односа, који би подразумевали надилаже
ње дихотомије капитализам-комунизам, јер су оба ова дру
штвена уређења само два пута ка истом понору, засновани на
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рационалистичком атеизму, теоријском и практичном, као и на
крајњем егоизму оних који покушавају да живе у њиховом знаку.

Момчило Настасијевић
Момчило Настасијевић је био уметник европских искуста
ва, који се, између осталог, формирао и на савременој францу
ској прози. Свој идеал револуционисања језика без раскида са
његовом праосновом Настасијевић је видео оствареним управо
у Француској. У свом запис у са путовања у Париз, песник је
уочио да је језик Пруста и Коктоа дошао до убрзања које прати
савремени живот јер је у наше доба главна промена у темпу,
пошто се огромном брзином осећа и мисли.
Песников основни став, дакле, није био антиевропски, него
идентитетски утемељен, и то управо кроз захтев саме уметности
– бити веран свечовечанској култ ури немогуће је без пронала
жења самог себе. У кључном огледу који се бави опасностима
рационалистичког европоцентризма у нас, „У тражењу себе“,
Настасијевић истиче да смо од Доситеја Обрадовића у непре
станој кризи преласка са усменог (гусларског, народног) на
писано стваралаштво, и да, ако се та криза не разреши повољно,
чека нас велика опасност по наш целокупни духовни развитак.
Основни проблем је што смо се, по Настасијевићу, обрели у
„култ урној туђини“. Док је народ својевремено нашао себе и
створио високу култ уру, данашњи ствараоци беже од себе што
даље, у непрестаној трци да достигну стране узоре: „Јер код
нас, од буквара до универзитетске студије, све је досад било
много више упућено правцем достигнућа других (као да је у
питању тркачка стаза) неголи, подешавајући брзину хода према
узрасту, кретати се напред тако да сваки даљи корак значи и
даље буђење и јачање родних снага. И зар се није, за протекло
столеће, иза ове или оне култ урности, кад јаче кад слабије при
мењивано, крило увек исто гесло: родити се на дому, тражити
привидно себе у иностраном свет у, разрешујући се у ствари
од свих родних позива; ослобођен сваке опасности духовног
порођаја, вратити се дома, отворити школу брзог и бесплодног
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рашћења, привидом култ уре спасавати нашег мучног човека
од свих врлети и понора стваралачке жртвености.“39
Дакле, бежање од себе у окриље туђе културе јесте пут мањег
отпора, на коме не може имати стваралачких исхода зато што
на њима нема жртве. Зато су у нас, по Настасијевићу, углавном
самоуци успевали да даду нешто оригиналног стваралаштва. И
Руси су имали сличну ситуацију, расцеп између свога и онога
што нуди свет. Али, код њих је тај расцеп био дубљи и искре
нији него код нас – они су, кад су кретали за туђом култ уром,
чврсто веровали да је то једини исправан пут, док је код нас
одлажење у туђину увек било олако, без духовног самораспи
њања. Због тога су Руси дубоко поставили проблем, из чега се
код њих јавила снажна и озбиљна мисао. Наше бекство од себе
довело је само до површних, ескапистичких решења, од којих
нема стваралачке користи. Ни романтизам, ни реализам, нису у
Срба остварени у пуноти својих потенцијала управо због ими
тативности, тако да је наша кратка култ урна историја новијег
доба умногоме провизоријум.
Пишући о Настасијевићу, Станислав Винавер је тврдио да
песников циљ није био бежање од Европе, Запада и цивили
зације: он просто није желео да буде пуки подражавалац већ
неко ко стваралачки прима и преображава примљено. Циљ
песникове потраге није био удаљавање од Запада, него нала
жење изворно свога.40
А то је, свакако, био и циљ неохуманиста или, како су иде
олошки противници волели да је зову, „књижевне деснице“, о
којима ће бити речи касније.

39 М. Настасијевић, Есеји. Белешке. Мисли, Сабрана дела, Књига четврта, Делје
новине, Горњи Милановац, Београд, 1991, стр. 110
40 О Винаверовом ставу према Настасијевићевом поду хват у више у: В. Дими
тријевић, Светац српског језика. Рана читања Момчила Настасијевића, Градска
библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац, стр. 69–126
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ЕВРОПСКА АЛТЕРНАТИВА:
ФИЛОСОФИЈА ЖИВОТА
Философија живот а јавила се као прав ац у европском
мишљењу шездесетих и седмадесетих година 19. века, а врхунац
је достигла у првој четвртини двадесетог века, да би се касније
уклопила у основне правце мишљења у оквиру егзистенцијали
зма и персонализма.41 Њој је, у неку руку, сличан прагматизам,
са својим учењем о томе да истина није ништа „објективно“, него
оно што користи живот у, као и феноменологија која захтева
сагледавање појаве у њиховој целовитости, а не фрагментар
но. Т. Г. Румјанцева о разлозима појаве „философије живота“
каже: „Криза епохе рационалности довела је до неопходности
озбиљне уну тарфилософске преоријентације; наступа епоха
снажних ирационалних настројења ума, када ирационалност
света покушава да се објасни аналогним својствима саме људ
ске природе. Рационалистичка философија испоставила се као
неодржива пред захтевима самога живота, који је показао да се
не потчињава њеним схемама, нити се може сместити у форме
њене рационалне организације. Философија се у својим поку
шајима да изгради целовити поглед на свет не може ослањати
само на разум и науку. Нагласак је стављен на појам ’живота’
– као првотне стварности, целовитог органског прогреса, који
и треба да буде предмет философског разматрања. Та свеобу
хватна онтолошка стварност – живот – повезује се са психичким
процесом непосредног доживљавања, а могуће ју је спознати
само путем директног преживљавања, интутивног уживљава
ња у свет свагдашњег живота, његовог смисла и вредности, па
се јављају и некласични жанрови философирања – есејистика,
философска поезија и чак невербалне форме философирања.
Померају се границе традиционалног категоријално-појмовног
41 Више о философији живота у: Философия культуры. Становление и развитие,
прир. М. С. Каган и др, Санкт Петербург, Лань, 1998, стр. 165-168; Т. Ю. Сидорина
Исто, стр. 46-57; А. С. Злыгостев, Материал для подготовки к экзамену по фило
софии, http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/, приступљено 12.
јануара 2016.
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апарата, који сада захватају начелно другачије поимање света
– животни свет као сферу свакодневног самопоимања.“42
Овај прав ац филос офир ања непосредно је повез ан са
оштром критиком кантијанско-позитивис тичког гносеоло
гизма и методологизма, која почиње од Артура Шопенхауера
и његовог дела Свет као воља и представа, насталог, између
осталог, и на темељима будистичке лектире немачког мисли
оца. Изаз ов за философ е живот а био је и Хегел, са својим
претензијама на панлогичку свеобухватност. Они су тражи
ли напуштање изучавања беживотних питања метафизичког
конструкционизма. Истина, по њиховом мишљењу, није ни у
идеализму, који поистовећује постојање са безличним светом
идеја, ни у позитивизму, који живот своди на мртву материју.
Познање истине могуће је само кроз непосредно сливање са
животом, а основно оруђе познања јесте и мора бити непо
средност интуиције, која целину схвата без рационалистичког
разграђивања живог познатог као „анализа“. Интуиција није
нешто што се учи; она је непосредна, и зато је њен најпоузданији
пут – уметничко сазирање у коме нема раздвојености субјекта
и објекта. Стваралаштво је пут за човека, а геније је ваплоћена
интуиција (и овде је очит повратак на романтичарско схвата
ње креације). Бергсон је уметност доживљавао као својеврсни
израз тријумфа „животног полета“; Зимел и Шпенглер су видели
трагедију стваралаштва у чињеници да се дела људских руку
„стврдњавају“ у пролазне форме, и да су, као и све човеково,
осуђена на пропаст.
Сматра се да философија живота наставља тамо где су
стали романтичари, пре свега немачки. У немачком романти
зму, наиме, био је прис у тан патос снажне индивидуалности,
антибуржоаско усмерење, стремљење ка повратку природи и
природном начину живота, све до пантеизма. Немачки роман
тичари били су критичари рационализма и механицистичког
погледа на свет, који су веровали у обнову органског јединства
42 Т. Г. Румянцева, Философия жизни как проект тотальной критики разума.
Философия и рациональность в культуре глобализирующегося мира, Изд. центрь
БГУ, Минск, 2009, стр. 68-70

42

Дух Вујићеве епохе: превласт технике, криза Европе и путеви алтернативе

човека и твари. „Праромантичар“ Гете веома је утицао на немач
ке романтичаре својом тезом о прафеномену као првобитном
Једном из кога се развија живот; Освалд Шпенглер, један од
најпознатијих философа живота, сматрао је да је његова мор
фологија култ уре својеврсни наставак Гетеових идеја. Симбол
је суштински „праф еномен“: он је главно оруђе човеков ог
познања. Такође, немачки романтизам кренуо је путем који је
философија живота наставила – путем херменеу тичке потра
ге за констит утивним митовима народа и човечанства, што је
такође била последица жеље да се превлада рационализам.43
Појам „живота“ у философији живота схвата се разли
чито: биолошки (живот организма је основа за сагледавање
целине постојања, како природе, тако и друштва); психолошки
(као ток утисака и доживљаја, свесних и подсвесних); култ ур
ноисторијски (потрага за „живим духом“ одређених епоха);
метафизички (пантеистички схваћен, живот је основа читавог
космичког устројства).
Фридрих Ниче и његови следбеници живот су доживљава
ли као оно што је природно у однос у на оно што је вештачко.
Биолошки живот је лек од сваког рационализма и конструкти
визма, као и од највеће „болести“ човечанства – хришћанства
као религије неспособних и робова, који су својим морализмом
„загадили“ саме биолошке основе људског постојања, што морају
да се находе „с оне стране добра и зла“. Повратак првобитном,
својеврсни култ силе, схватање истине као „биолошког“ инте
реса човека („истинитији“ је онај ко је животно снажнији),
проглашавање добра и зла за илузије, именовање добром онога
што јача живот, а злом оно што га слаби, култ индивидуе која
43 Ридигер Зафрански у својој књизи о романтизму пише о обнови романти
чарских настројења у Немачкој крајем 19. и почетком 20. века: „’Живот’ је постао
централни појам, као некада ’Биће’, ’Природа’, ’Бог’ или ’Ја’, такође борбени појам
усмерен против два фронта. […] Живот је пуноћа уобличавања, богатство изми
шљања, океан могућности, тако непрегледан и авант уристички, да нам више није
потребна оностраност. Овостраност нам довољно нуди. Живот је полазак ка далеким
обалама, а истовремено сасвим близу, сопствена живост која захтева уобличавање.“
(Р. Зафрански, Исто, стр.223)

43

Владимир Димитријевић, Тржиште или храм

ће надићи садашњу људску слабост (натчовек) – то су неке од
особина оваквог начина мишљења.
Анри Бергсон је представник другог схватања живота у
оквиру овог философског правца – то је метафизичко и космо
лошко схват ање. Бергс он је живот поимао као својеврсну
„космичку енергију“, „животни полет“, чија је срж у сталном
поновном произвођењу себе самог. Биолошки живот није једи
ни, и духовно-душевни живот је пројава пракосмичког полета
као и биолошка егзис тенција. Срж психолошког живота је
чисто трајање, непрестани ток и променљивост, па се он не
може спознати разумом, него само интуитивно. Код Бергсона,
дошло је до својеврсне психологизације онтологије и гносеоло
гије, што је дало снажан импулс за прихватање његових идеја
међу философима и уметницима уморним од рационализма и
метафизичких конструкција.44
И Ниче и Бергсон, због свог биологизма и психологизма,
нису обраћали велику пажњу на човека у историји. За разли
ку од њих, постојали су и философи живота, попут Вилхелма
Дилтаја, Георга Зимела и Освалда Шпенглера, који су историји
посветили нарочито место у свом систему мишљења. Њихово
органицистичко схватање живота пренело се у област духов
нос ти и култ уре, која такође има своје законитос ти, и која
се не може свести на рационалистичке узрочно-последичне
везе. За философију живота веома је важно да сваку концеп
цију сматра изразом основне интуиције свога творца, коју је
немогуће до краја вербализовати. Бергсон је, на пример, био
изричити противник Хегелове идеје о развоју философије као
44 Бергсон је кључни философ српског модернизма после Првог светског рата.
Слободан Жуњић о снази његовог утицаја на наше ствараоце каже: „После Дворнико
вићевих и Петронијевићевих почетних студија, о Бергсону су у афирмативном тону
писали М. Н. Ђурић, В. Вујић, П. Сланкаменац, С. Винавер, Ф. Медић, Д. Стојановић,
па чак и Н. Поповић. Колики је тада углед Бергсон уживао у нашој средини види се
по оцени иначе одмереног Медића [Филипа, нап. В. Д.], који је у предговору за свој
превод Стваралачке еволуције француског мислиоца прогласио за ’најоригиналнијег
филозофа кога је икад човечанство дало’.“ Вујић га је, подсећа нас Жуњић, назвао
„ослободиоцем духа људског“. (С. Жуњић, Историја српске филозофије, Завод за
уџбенике, Београд, 2014, стр. 271)
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својеврсном самооткривању и самопознању Апсолутног Духа;
свака философија је, по француском интуиционисти, својеврсно
уметничко дело, затворено у себе, које пројављује свога творца.
Једна од најжешћих критика философа овог правца била
је усмерена ка пансцијентистичкој претензији на знање као
моћ. Наука, која сраста са техником, потчињава свет човеку,
али му не даје основни одговор – одговор на питање смисла.
При том, наука претендује да зна истину. Због тога, мислиоци
попут Бергсона или Шпенглера науци признају само практичну,
употребну вредност, оштро поричући сваку њену претензију на
коначну реч о човеку и свет у. Грозничавом техничком прогре
су, чије је оличење научник, проналазач, инжењер, философи
живота супротстављају песника, уметника, мудраца. Наука није
одговор на питање човештва управо зато што све оно чиме се
бави петрификује у предмет, а затим тај предмет рашчлањава,
и анализом га „убија“, да би њиме владала и претворила га у
средство за техничку употребу. По Бергсону, само она ствар
ност која се не простире, која нема просторну димензију (а то
је стварност психе и духа, чија је уметност једна од најбитнијих
пројава), може се одупирати пансцијентизму и техници.
Код философа овог правца има пројава неопаганизма. Ниче
је сматрао да је свет вечна игра ирационалне стихије, која нема
коначног смисла на начин на који је то схватало хришћанство.
У живот, по Ничеу, треба ступити у екстази, а са судбином се
не треба само помирити, него је и волети.45
Философија живота веома је утицала на уметност – наро
чито на симболизам. Личности попут Хенрика Ибзена, Мориса
Метерлинка, Скрјабина, Блока, Бјелог, Вјачеслава Иванова не
могу се замислити без додира са њом.46
45 Зафрански запажа да је Ниче критиковао романтизам јер се христијанизовао, то
јест слушао је заносни пев сирена, „али је дозволио да опет буде спутан позитивним
хришћанством.“ (Р. Зафрански, Исто, стр. 216) По Зафранском, „Зарат устром Ниче
одговара на Вагнеров повратак у крило традиционалне хришћанске вере. Против
хришћанске догме о греху и спасењу, Ниче у Зарат устри убацује химну божанској
невиности свих ствари, химну ДА и АМИН свему што живи.“ (Исто, 218)
46 Амерички хришћански философ, јеромонах Серафим Роуз, у свој студији
о ступњевима нихилистичке дијалектике, ову философију назива витализмом.
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РУСКА АЛТЕРНАТИВА „ТРЕЋЕГ ПУТА“
Словенофилство
Руско словенофилство је било једна од најзначајнијих инспи
рација Владимиру Вујићу и његовим сличномишљеницима. То
није случајно – Вујић и њему сродни духови су углавном прешли
пут којим су ишли и словенофили, попут Ивана Кирјејевског,
Алексеја Хомјакова, Константина Аксакова, Јурија Самарина.
Свако од руских мислилаца овог правца и сам је „одболовао“
Запад: било начином мишљења кроз који је прошао у свом
развоју, било разочарењем у нестанак религиозних стремљења
међу западним народима. На њих је значајно утицала немачка
идеалистичка философија: пре свега Шелинг, Хегелов и Хел
дерлинов колега са студија. Шелингове органицистичке идеје
помогле су им у почетним размишљањима о саборности.47
Рецимо, Иван Кирјејевски је у почетку био оријентисан према
По њему, она је дошла као реакција на либерализам (у коме апсолутна истина
хришћанства бива замењена антропоцентричним, сумагличастим „идеали
змом“) и реализам (материјалистичку философију радикалног сцијентизма
19. века). Ипак, Роуз сматра да витализам није значио повратак апсолутној
истини, поготово не хришћанском откровењу: „На интелект уалном нивоу,
витализам представља одбацивање хришћанске истине заједно са извесном
псеудодуховном претензијом. […] Мислиоци попут Ничеа видели су прве
сенке те катастрофе и били су у стању да више или мање подробно опишу
и предвиде неке од њених последица; ипак, те се последице манифестују у
великим размерама тек када ове сенке почну да се прикрадају у срца милио
на људи.“ (Јевгеније Роуз – отац Серафим Платински, Нихилизам. Корен Револуције
модерног доба, http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Teologija/Nihilizam/Nihilizam.
htm, приступљено 12. јануара 2016).
47 Андреј Анисин, у својој студији о саборности у историји руске философи
је, сматра да је Шелинг за Хомјакова и Кирјејевског имао значење сведока који
је, из дубина западне традиције, показао ограниченост западног рационализма и
указао на пут ка целовитом знању које рационализам надилази. (Види: А. Ани
син, Принцип соборного единс тва в истории философской мысли, http://asyan.
org/potra/А.+Л.+Анисин+принцип+соборного+единс тва+в+истории+философс
кой+мысли+монографияa/main.html, приступљено 21. 1. 2016.)
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Западу и имао је атеистички поглед на свет; читајући Шелинга,
дошао је до православља48. Такође, словенофили су сматрали
да се од Запада може учити свему што је вредно. Како каже
Сергеј Левицки: „Њихова покретачка снага уопште није била
мржња према Западу већ борба за руску самобитност. Штави
ше, они су веровали да ће будућа руска култ ура упити у себе
и сва позитивна начела европске култ уре, асимилујући их на
бази православља“49.
Верујући у свечовечанску мисију Русије, словенофили су
били противници националног егоизма; иако је њихов идеал
допетровска Русија, у којој је владало начело симфоније између
Цркве и државе, „то не значи, међутим, да Русија треба да се
затвори у своју националну изолованост. Она треба, на основама
православља, самодржавља и народности, да развија православ
ну културу, у чему ће се очигледно показати њено преимућство
у однос у на Запад, ’који пропада’“.50 Иако монархисти, они су
били слободољубиви. Од многих су били несхваћени: руска,
западно оријентисана, либерално-демократска, интелигенција
називала их је реакционарима; званични, пак, органи цензуре
њихова дела нису радо обдаривали печатом одобрења управо
због незазорне критичности према слабостима руске државе.
Па ипак, словенофилска мисао утицала је много на све руске
интелект уа лце хришћанског усмерења. Утицала је и на нас,
између осталог и зато што су словенофили с пажњом разми
шљали о Србима и њиховој будућнос ти: Хомјаков је, пред
48 Николај Берђајев каже да су „словенофили припадали оном универзалном
покрет у с почетка XIX века који се конвенционално и нетачно назива романтичком
реакцијом. Том покрету припадају историцизам, органски дух, поштовање прошлости
и жеља да се она продуби љубављу, признавање ирационалног у животу и дозревање
и клијање националне свести. Ирационална природа људског индивидуалитета и
националног индивидуалитета почињу да се ослобађају јарма рационализма XVIII
века. У том времену се родила идеја развоја као органског процеса и та је идеја опло
дила читаву мисао XIX века.“ (Н. Берђајев, Алексеј Хомјаков, Фјодор Достојевски/
Поглед на свет Ф. М. Достојевског, Константин Леонтјев/ Оглед из историје руске
религиозне мисли, БРИМО, Београд, 2001, стр. 19)
49 С. Левицки, Исто, стр. 45
50 Исто, стр.57
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смрт, будно бринући о својој православној словенској браћи
са Балкана, написао завештајну посланицу коју су потписали
сви словенофили.
Словенофили су развијали и своје естетичке идеје. Рецимо,
Констанин Аксаков је имао изграђен став о руској књижевно
сти и њеном значају за култ уру.

Николај Данилевски
У младости, Николај Данилевски је био следбеник соци
јалистичких идеја Петрашевског (као и Достојевски, који га
је сматрао кључним мислиоцем руске самобитности.) Чак је
извесно време био у затворима и прогонству. Касније, међу
тим, Данилевски стаје на позиције руске националне идеје,
и постаје конзервативни мислилац. Творац идеје култ урних
типов а, човек који је имао утицаја на Освалда Шпенглера,
Данилевски је био природњак, али одлучан критичар дарви
низма. Ипак, у области спољне политике, он није имао илузија.
Говорио је да је закон спољне политике увек „око за око, зуб
за зуб“, и да у међудржавним односима владају „бентамовска“
начела утилитаризма, као и да ту нема места за законе љубави
и пожртвовања.51
Данилевски је порицао јединс тво светско-историјског
процес а: сваки историјски тип народа или групе сродних
народа рађа своју непоновљиву култ уру, која пролази све фазе
биолошког развоја, од рођења до смрти. Општечовечанска
историја и прогрес не постоје. По његовом мишљењу, до сада
су се јављали следећи култ урноисторијски типови: египатски,
кинески, старосемитски, индијски, ирански, новосемитски,
51 О Данилевском види у: Е. В. Соколов, Културологија, Просвета, б. г., стр. 162–165;
Т. Ю. Сидорина, Исто, стр. 270-275; Творческое наследие Н. Я. Данилевского и задачи
России в XXI веке (материалы международной научно-практической конференции,
г. Курск, 26-27 ноября 2014 г., 1-2) http://kgsha.ru/files/docs/konf2014/2tom.pdf,
приступљено 13. јануара 2016. Б. П. Балуев, Споры о судьбах России/ Н. Я. Данилев
ский и его книга Россия и Европа, Булат, Твер, 2001.
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грчки, римски, арапски, романогермански или европски, перу
ански, мексикански и словенски.
Руски мислилац је веровао да се европски култ урни тип
приближава крају, и да наступа час да Словенство свету понуди
своју култ уру. Словенство је искључивао из Европе и историј
ски дуг Русије и Словенства видео је у борби против европског
духа, а зарад стварања Свесловенског савеза који ће очувати
народну, аутохтону култ уру. Није веровао у идеје Француске
револуције, и сматрао је да Русија треба да се удружи с Пруском
ради борбе против егалитаристичког духа „демократске Европе“.
У свом главном делу Русија и Европа, Данилевски вели да
Европљани не сматрају Русе својима зато што се ови не укла
пају у њихову идеологију. Они рускословенско начело дожи
вљавају као непријатељско. У дубинама инстинкта западњака
лежи та мржња и неповерење, јер европска цивилизација није
свељудска, него германско-романска. Због тога Русија не под
леже критеријумима ни германског добра, ни германског зла.
По Данилевском, народ може имати разне улоге – од афир
мативне делатности самобитног култ урноисторијског типа до
рушитељске делатнос ти тзв. „бичева Божјих“ који усмрћу ју
труле цивилизације.
Данилевски је назирао тоталитарно доба западног „новог
поретка“, говорећи да је опасност од победе једног култ урно
историјског типа толика да ће значити прекид историје. Он
је говорио да не би било већег проклетства за човечанство од
остварења једне општечовечанске цивилизације.
Што се монархије тиче, Данилевски вели да је руски народ
целосни организам. По дубоком националном уверењу, руски цар
је живо ваплоћење народне политичке самосвести и народне
воље. Царева воља може да доведе Русе у стање напрегнутости
свих моралних и материјалних снага („дисциплиновани енту
зијазам“). Осамдесет милиона Руса у стању је да чини чуда.
По Данилевском, два су главна тока светске историје: један
је онај небески, који, кроз Јерусалим и Цариград, у непомућеној
чистоти долази до Кијева и Москве; други, земаљски, људски, са
своје стране дели се у два корита, културе и политике, – протиче
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кроз Атину, Александрију, Рим, – у земље Европе, повремено
усахњујући, а затим се опет богатећи све обилнијим водама.
Борећи се за „Божији ток“ светске историје, и његову
победу у Русији и међу Словенима, Данилевски је предвидео
„сукоб цивилизација“ (израз Семјуела Хантигтона). Упозора
вао је Русе да морају остати самосвојни ако не желе да постану
робови. Јер, по њему, народ може да служи туђим циљевима
само у својству етничког материјала. То ће му се десити ако
се одрекне себе и крене путем пуког подражавања другима.
Народи од других народа не могу да преузимају ништа осим
онога што се тиче егзактних наука и технологије; оно што се
тиче народности не сме се копирати ако се хоће самобитност.
Цивилизација која тврди да зна шта је интерес целог човечан
ства није у праву, јер, како вели Данилевски, нико, осим Бога,
не зна шта је интерес човечанства.
Ако Словенство не буде развило свој културни тип (слично
Латинству, Јелинству, Европејству), то јест ако не буде прона
шло свој виши задатак – његово постојање неће имати никаквог
смисла. Западна римска империја германске народности коју
је саздао Карло Велики темељ је савремених држава Запада.
Источна империја, коју су обновили Иван Грозни, Петар и
Катарина је империја словенског племена. Почиње велика борба
Словена и романогерманског света, и тој борби припада наред
ни историјски период. Циљ руске политике, мистичко-симбо
лички, али и најреалнији, треба да буде ослобођење Цариграда.
Данилевски сматра да Константинопољ мора припадати ономе
ко наставља да служи идеји Источног римског царства. Као
противтежа Запад у и језгро нове култ уре, Константинопољ
треба да пређе у руке онима који су призвани да наставе дело
цара Константина. Ослобођени Цариград је потенцијално не
само престоница Русије, него и Свесловенског савеза. Русија
има срећну судбину – ширећи своју моћ, она не покорава и
не угњетава, већ ослобађа и васпоставља. То је одличан спој
моралних побуда са политичком неопходношћу.
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Европа ће, кад-тад, напасти Русију. Са уједињеном Евро
пом може се борити само уједињено Словенство – једино тако
биће очувана светска равнотежа, сматра аутор Русије и Европе.
По Евгенију Соколову, код Данилевског се у размишљањи
ма могу уочити три слоја. Први је идеолошко-публицистички.
Руски мислилац своје ставове користи као својеврсно оружје у
борби против западног империјализма. Оштар памфлетиста,
Данилевски настоји да одговори на питање – зашто Европа
мрзи Русију? Зато је, по Николају Страхову, који је популарисао
идеје Данилевског и на кога се Соколов позива, Русија и Европа
својеврсна „Библија словенофилства“. У другом слоју његовог
мишљења, налази се теорија култ урноисторијских типова, која
је својеврсни израз отпора просветитељској теорији прогреса
и европоцентризму. У трећем слоју Данилевсковог погледа
на свет је уверење да све култ уре, ма колико различите, ипак
припадају општој ризници човечанства.

Константин Леонтјев
Константин Леонтјев је прошао „обраћенички пут“ – од
паганског естетског хедонизма до аскетизма, од углађеног
дипломате до послушника манастира Оптине пустиње, који
је умро као монах Климент. Његово обраћење у хришћанство
значило је радикалну промену слике свет а, која је постала
есхатолошки напета и песимистична. И он је, попут Данилев
ског, веровао у постојање различитих култ урно-историјских
типова, а живот култ ура је сматрао значајним само ако води
„цветајућој сложености“.
Леонтјев је, као и Данилевски, под чијим утицајем је изве
сно време био, сматрао да су Русија и Европа два непомирљива
света. Док је Русија у себи сачувала елементе строго хијерар
хијски уређеног византијског света, Европа је кренула путем
„демократског распадања“. Јер, за Леонтјева је либерална ега
литаризација друштва процес који води ка распадању. У њему
је буржуј-малограђанин изазивао органско гнушање. Зато је
патио видећи балканске Словене како постају буржуји. Русија
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их мора потчинити себи, да би спречила њихов расап, тврдио
је. Такође, Руско царство мора се градити на неједнакости.
И Леонтјев је, као и Данилевски, био поклоник органске
теорије култ уре; организам се, а то важи и за култ уру, упро
шћава приближавајући се смрти – зато треба чувати сложеност
друштва, његову сталешку подељеност. Земаљски прогрес, по
Леонтјеву, није могућ. Јер, сматра он, Еванђеље није обећало
земаљску правд у, није проповедало јуридичк у слобод у, већ
само моралну, духовну слободу, доступну и онима који носе
окове. Због тога је Леонтјев сматрао да је мученика за веру
било и у турско доба, а да ће, уз власт белгијског устава, једва
бити и преподобних.
Његове реченице, намерно ратоборне, намерно пуне мржње
према „просечном Европљанину“, биле су упућене као одлучан
изазов, позив на интелект уални двобој, свима који су, међу
Русима, веровали у тријумф демократије и егалитаризма. Он је
говорио да презире бледо и недостојно човечанство, без порока,
али и без врлине, и да страсно машта како ће идеал свеопште
једнакости и безумног прогреса бити извргнут руглу.
Леонтјев је био изразити критичар савременог европског
национализма јер је национализ ам његов ог доба либерал
но-демократски, онај који је разорио хришћанско јединство
Запада. Такав национализам је, говорио је писац знамените
књиге Византизам и Словенство, племенски, космополитски,
антидржавотворни, противурелигиозни, и у себи има само
разорну снагу, а није у стању да пружи било шта стваралачко.
Култ ура није ништа друго до самосвојност народа (зато су,
сматра Леонтјев, Кинез и Турчин култ урнији од Белгијанца и
Швајцарца). Самосвојност ће, ипак, сматрао је он, ишчезнути
због ширења политичких слобода. Савремени грађански иде
ализам убија индивидуалност људи, крајева и народа. Све се
претвара у један космополитски тип – народи, области, градо
ви, умови, обичаји, мода. Развој личности, могућ и у ропству,
нема никакве везе са правном слободом личности.52
52 Његов вапај против свеопште једнакости био је дубок: „Свуда исти, мање или
више демократизовани устави. Свуда германски рационализам, псеудобританска
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За Русију, демократски устав је опаснији од било какве
револуције, јер је она свет нарочитог живота. Она не само да
треба да отера Турке из Европе него и мора да заустави процес
демократизације Словена и да, заузимајући Цариград, створи
нови култ урни тип.
Леонтјев је видео да се иза западноев ропске приче о „сло
боди, једнакости и братству“ крије најс уровији поредак који
никад до тада није виђен. Зато је био заступник узвратне суро
вости, која брани традиционалну цивилизацију. Руски цар је, по
Леонтјеву, позван да, као негда цар Константин хришћанство,
прихвати социјалис тички покрет, стави се на његово чело,
учврсти друштво на новим основама и заустави атеистички
социјализам, који руши народе и води их у пропаст безбожни
штва под изговором социјалне правде.
Леонтјев је био песимиста кад је у питању развој право
славних словенских народа – у Бугарима и Србима видео је
имитаторе европских буржуја, који једва чекају да остваре иде
але Француске револуције.53 Садашња петербуршка Русија је
малограђанска савремена Европа. Говорећи о свом песимизму,
Леонтјев је записао да је једна ствар веровати у идеал и надати
се у његово остварење; друга ствар је волети идеал сам. Као што
човек може волети безнадежно болесну мајку, тако може желе
ти и култ урни опоравак Русије изгубивши веру у тај опоравак.
Цела мисао Леонтјева, који је волео стару, „витешку“ Европу,
и презирао малограђанску Европу своје епохе, дала би се свести
на један вапај, у коме се мешају љубав према „драгом гробљу“
слобода, француска једнакост, италијанска распуштеност или шпански фанатизам,
који служи истој распуштености. Свуда грађански брак, свуда презир према аскетизму,
мржња према сталешкој подели и власти (не свој власти, већ власти других), свуда
слепо надање у земаљску срећу и потпуну земаљску једнакост!...Свуда реална наука
и свуда ненанучна вера у изједначавајући и хумани прогрес!“ (Цит. према: Милан
Суботић, Тумачи руске идеје, Завод за уџбенике, Београд, 2001, стр. 272)
53 Леонтјев је писао: „Срби су…сви демократе; код њих епска патријархалност
прелази на најбољи начин у најпростију буржоаску утилитарност…Код Срба очи
гледно не налазимо гаранције за јаку монархију…Срби нису могли да поднесу ни
оно самовлашће са којим је, на патријархалан начин, желео да њима управља њихов
ослободилац и национални јунак, стари Милош.“ (Цит. према: Исто, стр. 278)
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и мржња према садашњости: „О, како ми мрзимо тебе, савре
мена Европо, јер си у себи самој уништила све велико, отмено
и свето, и код нас, несрећних, разараш својим заразним дахом
толико тога драгоценог.“54
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Велиб ор Глиг ор ић, пишућ и свој е памф лет е против
немарксистичких философа, одређену групу мислилаца ира
ционалистичког правца у нас, домаћих следбеника философије
живота, назвао је „неохуманистима“. Тај израз им је сасвим
одговарао; јер, њихов хуманизам није био онај који је почео у
ренесанси, и завршио се у ужасима Првог светског рата. Они
су настојавали на новом почетку мисли о човештву, која више
не може да буде стари антропоцентризам, самозадовољство
просветитељско-прогресис тичке мисли. Та мисао је веру у
Божје провиђење заменила вером у прогрес, а магију техником;
она је човека оплићала и опат уљила, лишивши га вертикалне
димензије. Први светски рат, као доба када су сви оријентири
старе Европе нестали, доба у коме су људи, да парафразирамо
Душана Васиљева, газили у крви до колена и остали без сно
ва, донео је велики обрат у философским схватањима широм
Старог континента, па се одразио и на наше мислиоце.
Године 1911, познати немачки социолог, Георг Зимел, објавио
је оглед Појам и трагедија културе, у коме је, по Душану Радуно
вићу, тврдио да је „савремена култура раскољена на објективну и
субјективну страну и да немогућност савременог човека да у себи
помири ова два аспекта сведочи о ’трагедији културе’ модерног
доба.“55 У свом младалачком огледу Ка филозофији поступка,
Михиал Бахтин пише: „Читава савремена филозофија произашла
је из рационализма и у потпуности је – чак и тамо где свесно
настоји да се од ње ослободи – натопљена рационалистичким
55 Михаил Бахтин, Ка филозофији поступка, Службени гласник, Београд, 2010,
стр. 39
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предрас удама да је само оно што је логичко јасно и рационал
но, а да се све што је стихијско и неразумљиво налази изван
одговорног сазнања, као и свако биће по себи. Одвојене од
општег и јединог центра одговорне свести, логичка јасност и
непходна доследност су стихијске силе управо због онога што
је својствено логичком – због закона иманентне нужности. […]
За то време, трансцендентално јединство објективне културе је
у пракси неодговорно и стихијско, сасвим отргнуто од општег
и јединог центра одговорне свести; наравно, потпуни раскид
је стварно немогућ, и ако о њему стварно размишљамо, онда
оно сија позајмљеном светлошћу одговорности.“56 То осећање
расцепа између рационалног и свега осталог, рационалног које
постаје стихија што руши, и оног другог, суштинског за човека,
али баченог у сенку, осећање трагедије култ уре, основно је код
наших неохуманиста, којима је припадао и Владимир Вујић.
Слободан Жуњић, у својој Историји српске филозофије, ука
зује да се наша философија ирационализма развила из критике
грађанске култ уре, техничке цивилизације и рационалистичке
метафизике; била је то критика која се ослањала на европску
традицију: философију живота, источњачки мистицизам, руску
религиозну мисао, немачки волунтаризам и витализам, роман
ски интуиционизам и англосаксонски прагматизам. Учитељи
наших неох уманис та су, смат ра Жуњић, били разни: Фра
јер, Милер-Фрајенфелс, Метерлинк, Кајзерлинг, Достојевски,
Соловјов, Берђајев, Розанов, Шопенхауер, Ниче, Кроче, Берг
сон, Шилер, Џејмс, Дјуи. Није оспораван само рационализам,
него су у питање довођени и кантовска реформа философске
мисли, демократија и постојећи морал, научно-технички про
грес, природно-научно усмерење хуманистичких наука, итд.
Жуњић каже: „Крајњи циљ ирационализма у филозофији није
била логичка анализа, а поготово не пука контемплација, већ
акција, делање а не чекање.“57
По Милану Радуловићу, неохуманизам је једна од пројава
тзв. „новог мистицизма“, који је био алтернатива класичној
56
57
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Исто, стр. 38-39
С. Жуњић, Исто, стр. 259

Неохуманисти

европској грађанској култ ури. Он указ ује на чињениц у да
овај покрет није надахњивао само уметнике попут експреси
ониста, него се ширио и на науку и на философију, за шта су
доказ мислиоци попут Владимира Вујића, Милоша Н. Ђурића,
Анице Савић Ребац, Ксеније Атанасијевић, итд. Неохуманисти
су чврсто веровали да ће новим духом обогатити грађанску
култ уру на умору. Припадници овог правца су веровали и у
самобитност Балкана. „Нови мистицизам“ је, на тај начин, по
Радуловићу, проблематизовао смисао европског рационализма,
довео у сумњу европоцентричне и антропоцентричне принци
пе, али није успео да створи стварну алтернативу онога што је
критиковао, остајући у сфери заноса и духовног идеализма.
Неки од припадника овог правца мишљења нашли су се
блиски представницима православне мисли, тзв. „христоцен
тричне култ уре“ (израз Милана Радуловића), која, иако трајна
алтернатива материјалистичкој цивилизацији, „кроз цео 20.
век није успела да постане и довољно конкретна, историјски
и социјално потпуно делотворна и ефикасна.“58
Мислиоци неохуманистичког правца често су довођени у
везу са фашизмом, управо зато што су неки од њих за време
Другог светског рата блиско сарађивали са Недићевим режи
мом. То, наравно, није никакво правило: Милош Н. Ђурић,
Владимир Дворниковић и Ксенија Атанасијевић, иако неоху
манисти, нису имали никаквог додира са Недићевим идеоло
гијом „српске задружне државе“. Милош Н. Ђурић је хапшен и
затваран у логор на Бањици, а Ксенија Атанасијевић је трпела
прогоне немачких власти због предратне култ урне сарадње с
београдским Јеврејима.59
58 М. Радуловић, Раскршћа српског модернизма, Институт за књижевност и
уметност–Православни богословски факултет Светог Василија Острошког, Бео
град–Фоча, 2007, стр. 144
59 Љиљана Вулетић о томе пише: „Одбивши да потпише Апел српском народу
против комуниста, већ у првим данима окупације, Ксенија је јасно исказала свој став,
и према Немцима као окупаторима и према влади генерала Недића. […] Повлачење
из јавног живота било је за Ксенију велика жртва, али је она, као патриоткиња, за
њу била спремна и поднела ју је као нешто природно. […] Седамдесетих година два
десетог века Ксенија је разјаснила да је тада, у просторијама Гестапоа, ’одговарала
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Жуњић указује и на мотивацију оних мислилаца који су
постали блиски Недићевом режиму, сматрајући да је велики број
српских интелект уалаца веровао да је „сарадња са окупатором
нужно зло ради спасавања угрожене нације, изложене геноциду
на западној а братоубилачком рату на источној страни земље,
док су неки, нарочито они окупљени око Љотићевог Збора, ту
сарадњу прихватали из идеолошког уверења као легитиман
начин борбе против надируће „комунистичке опасности“. […]
Бирајући мање зло, Владимир Вујић се приближио Велибору
Јонићу […].“60

Владимир Дворниковић
Хрватски философ југословенске оријентације, аутор Борбе
идеја и Карактерологије Југословена, Владимир Дворниковић,
у потпуности је делио позиције неохуманиста када је говорио
о кризи европске култ уре. И он је сматрао да је та криза пре
озбиљна за површна решења, и да се мора ићи у дубину да се
могло изаћи из понора у коме се човек нашао обзидавајући
се делима својих руку, и верујући у жижак свог разума као у
вечну буктињу која ће обасјати све путеве.
У Летопису Матице српске он је такве своје ставове обра
зложио, објавивши оглед „Неколике рефлексије о судбини
европске култ уре.“ У њему указује да су озбиљни европски
интелектуалци (Шо, Шпенглер, Кајзерлинг, Фробенијус, Берђа
јев, Фереро, Унамуно) суштински песимистични кад је у питању
будућност културотворства на просторима Старог континента.
Дворниковић подсећа да „једни забринути, други згађена лица,

на денунцијацију да су се у њеном стану држали масонски састанци, да је носила
партизанима оружје у шуму, и да је држала предавање у јеврејској читаоници. Само
треће тврђење денунцијације било је тачно. Међутим, са масонима је имала сукоб
на Универзитет у, а физички није била у стању да носи оружје у шуму.’“ (Љ. Вулетић,
Живот и мисао Ксеније Атанасијевић, Ауторско издање, Београд, 2005, стр. 192, 196)
60 С. Жуњић, Исто, стр. 317

58

Неохуманисти

трећи с гласном осудом или са страхом смртне дијагнозе окрећу
главу од данашњег култ урног изгледа Европе.“61
Свако од њих, на известан начин, тражи излазе и решења.
Тако се Кајзерлинг, с којим је Дворниковић био у преписци,
окреће далакоис точној мистици, и оснива „школу живота“.
Берђајев указује да је решење за „римску фазу“ декаденције
Европе ново, антирационалистичко средњовековље. Дворнико
вић такође сматра да је занимање за разне облике мистицизма
и антропософију суштински израз вапијања духа за изласком
из рационалистичких стега.
Када се скрхала Европа? По Дворниковићу, то се десило
у Првом светском рату. Као што је после Косовског боја про
глашена победа босанског краља Твртка, а то је, у ствари, био
смртоносни убод који ће, после седамдесет година труљења,
донети турско ропство, тако је и Европа смртно прободена од
1914. до 1918, када је расточила све своје силе. Европска кул
тура значила је хармоничан спој науке и технике, при чему
наука није имала само утилитаристичке циљеве. После рата,
дошло је до слома науке, и наступиле су лакоме масе у налет у.
Дворниковић се пита да ли је висока романтика германске
Европе уопште „излечива“ и напомиње да је немачко кукање
над пропашћу Запада на известан начин чудно; Немци се, наи
ме, у свом песимизму, уопште ни не сећају да постоје Словени,
пред којима може бити будућност.
Тумачећи дела Томаша Масарика, Дворниковић је против
стављао словенску и западноевропску филозофију. Истицао је
да је Масарик, логичар и методичар, аутор књиге Конкретна
логика, сматрао да је наука нешто што се мора надићи мета
физиком, јер је она само оруђе живота, а не циљ по себи. Цела
истина је немогућа без религиозног доживљаја, који је западно
европска наука напустила. Осећање космичке целине је осећа
ње божанског. Масариков панетицизам и панхуманизам су на
трагу Достојевсковог идеала свечовештва. Масарик је Словен
61 В. Дворниковић, „Неколике рефлексије о судбини европске култ уре“, Летопис
Матице српске, Год. CI, 1-2/1927, стр. 193
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и по томе што, по Дворниковићу, „он осећа оно што је опште
као интимно своје.“62
Владимир Дворниковић је такође сматрао да је Освалд
Шпенглер исказао неке од основних дијагноза кад је савреме
на цивилизација у питању. Године 1936, у Политици, поводом
смрти писца Пропасти Запада, Дворниковић пише текст „Да
ли умире Европа?“ у коме вели: „Данашња европска цивили
зизација досегнула је у бароку свој врхунац и до краја 18. века
почела је да прелази у цивилизацију механизма, капитализма и
индустријализације. Душа је умрла или се бар одрекла вођства,
мозак и техника долазе на њено место. ’Обескорењени човек’
великих градова то је носилац бескрвне цивилизације. Ту влада
’филозофија варења’, хигијена, планска привреда, ум и скепса,
’жабља’ перспектива замењује некадању птичју перспективу
заносне стваралачке младости и – ту је крај. Данашња Европа
умире, то је најкрупнији резултат Шпенглерове упоредне мор
фологије култ ура.“63
Европска униформизација планете је форма без садржине.
Можда ће се са Истока, из Азије, јавити нова култ ура која ће
заменити посусталу европску, сматра Дворниковић.
Слободан Жуњић указује на чињеницу да је Дворниковић
идеје сматрао нечим крајње виталним, што захтева од мисли
оца да се удуби не само у мисао философа кога тумачи, него и
у његов животни став и стил. Иако нису објективни предмети,
идеје су живе и утичу на живот. Вера у јужнословенство код
Дворниковића је, сматра Жуњић, последица наде у то да су
Јужни Словени сачували осећајност која је на Западу атрофи
рала у рационалистичким конструкцијама: „Уместо пабирчења
култ урних отпадака са стране и копирања рационалистичких
система, Словени треба да се окрену себи и из властитих снага
изграде култ урни и духовни континуитет времена.“64
62 В. Дворниковић, „Масарик. Словенска и западно-европска филозофија“, Дело,
9-12/1991, стр. 474
63 В. Дворниковић, „Да ли умире Европа?“, Дело, 9-12/1991, стр.477
64 С. Жуњић, Исто, стр.260
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Владимир Вујић је од самих почетака са симпатијама пратио
рад свог имењака са загребачког Свеучилишта. Приказујући,
у Српском књижевном гласнику, Дворниковићеву Савремену
филозофију, објављену 1921. године, Вујић указује да су оне
„напредак и добитак“ за нашу „тако сиромашну и тако несре
ђену филозофску литературу.“65 Дворниковић је успео зато што
није остао на статици савеменог мишљења, него га је приказао
у жару узајамне борбе идеја. Да би дао динамику филозофских
изучавања, он указује да постоје два основа психолошка типа
философирања: емпиризам и рационализам. То су „два фило
зофска темперамента“ о којима је писао и Виљем Џејмс.
Прва књига Дворниковићевог двотомника је оријентаци
она, друга информативно-инструктивна, каже Вујић. У другом
тому, Дворниковић даје обимне библиографије савремених
мислилаца, али и истиче да је његово дело само темељ, а да би
био потребан колективни рад многих да би се у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца постигло оно што су генерације
радиле на Западу. Вујић поздравља ову идеју, истичући да се он
залагао за формирање философског друштва чија би дужност,
на првом месту, била израда философске терминологије.66 Он
сматра да је Дворниковић поставио задатак достојан реша
вања – да се нашој култ ури омогући да пружи свој допринос
општечовечанској мисли.
Када се 1923. године појавила Дворниковићева књига Сту
дије за психологију песимизма, која је донела два огледа (један
65 В. Вујић, „Савремена филозофија“, Дело, 9-12/1991, стр. 224
66 Занимљиво је уочити да Владимир Вујић није учествовао у формирању Српског
филозофског друштва 1938. године, уочи Другог светског рата, иако је такву идеју
међу првима пропагирао. Међу потписима оснивача су, између осталих, Бранислав
Петронијевић, Никола Поповић, Владан Максимовић, Милош Ђурић, Јустин Попо
вић, Бранислав Стевановић, Тома Живановић, Душан Стојановић, Душан Недељко
вић, Живојин Симић, Јелисавета Бранковић, Кајица Миланов, Живојин Гарашанин,
Владимир Дворниковић, Загорка Мићић. Разлоге за ово не знамо, изузев ако није у
питању његова стара критичност према Петронијевићу и његовим ученицима, попут
Николе Поповића. (Аноним, Филозофија у Србији: седамдесет година од оснивања
Српског филозофског друштва, http://www.srpskofilozofskodrustvo.org.rs/index.
php?page=istorijat, приступљено 5. 1. 2016 )
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о Хамлет у, други о поезији Силвија Страхимира Крањчевића),
као и трећи део, који, по Вујићу, скицира „психологију великог
песимизма“, аутор Спутане и ослобођене мисли истакао је да је
Дворниковић добар аналитичар и добар стилиста, што доказује
поменутим књижевним огледима. Он није само „стручњак“, који
својим квази-сцијентизмом убија живо мишљење. Напротив,
Дворниковић динамику мишљења тражи у личности као пуном
човеку. Он је, по Вујићу с правом, философску терминологију
назвао само оруђем док је истинска философија, увек, неко
унутарње „разрачунавање“. Пуки „стручњаци“ су према истин
ским ствараоцима као музички теоретичари према надахнутим
композиторима. Зато Вујић поздравља Дворниковића, јер се
он не уклапа у схеме оних „који живе међу својим прашљивим
преградама и у својим фасицклама“ и који „губе главу када им
свежи дах живота прође кроз архиве, и поремети све у глави
и када А није под А и Б под Б.“67 Улазећи у философију људи
и живота, а не у схоластику, Дворниковић обећава много тога
новог и свежег. Његова идеја „великог песимизма“, заснована
на чињеници да религије и философије слично реагују на бол,
тај основни податак живота (а често реагују непримањем све
та као таквог), по Вујићевом мишљењу веома је занимљива и
озбиљно постављена, мада захтева даља истраживања. Хри
шћанство, будизам, Бајрон, Леопарди, Достојевски, Толстој,
Бетовен, Шопенхауер само су неке од појава и личности тог
„великог песимизма“. Најлепша страна књиге је, сматра Вујић,
њена лична црта, њена искрена доживљеност.
Када је Владимир Дворниковић, у загребачкој ревији Ријеч
у шест наставака 1930. објавио своја разматрања под насловом
„Наша култ урна ориентација“, Владимир Вујић је, у тексту „За
нашу културу“, поздравио појаву овог огледа, зато што је кренуо
у обрачун са „фанатицима“ страних култ урних утицаја у нас.
Пошто југословенској култ ури предстоји прелазак из сељачке
и патријархалне фазе у космополитску, Дворниковић сматра
да то може бити или трансформација или деформација. Он је
67 В. Вујић, „Студије за психологију песимизма“, Дело, 9-12/1991, стр. 301,302
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кренуо од анализе карактеролошких разлика западневропског
и словенског елемента, указујући на то да Словени не могу
прихватити само језгро западне, рационалис тичке култ уре.
По Вујићу, то питање, које је он већ постављао на страницама
Народне одбране, да се поставити једино у светлу могућности
да се духовне вредност Запада преобразе у складу са моралним
потребама словенских народа. Иако није ишао до краја у својим
анализама, што би захтевало настојавање на „донкихотској“
самосвојности нас и нашег, Дворниковић се ипак усудио да
мисли независно, и то вреди поздравити.
По Вујићу, основна Дворниковићева мисао састоји се у ука
зивању на то да је човек распет између животиње и неживотиње,
и да култ уром жели хуманизацију, која значи ослобођење од
животињства и поглед у вечност. Док је животиња довршена,
човек, етиком, стреми ка даљем и вишем. Данашња Европа, у
фази духовног и култ урног опадања, ушла је у потпуни егоцен
тризам, желећи живот и силу само за себе, док другима нуди
слабост и смрт. Дворниковић Европу види као богатог младића
из новозаветне повести, који се, кад чује реч Христову да треба
свега да се одрекне и пригрли сиромаштво да би се ослободио,
дубоко раст ужи и не пристане на такво опредељење.
Европоцентризам је нешто чега се, по Вујићу који тумачи
мисли свог колеге, треба одрећи. Дворниковић оштро осу
ђује једног Британца, који је, приликом посете Југославији,
устврдио да су британски идеали нешто што припада целом
човечанству – по Дворниковићу, то није и не може бити тако.
Панхуманизам не значи паневропејство, због чега није нима
ло чудно да Индуси Европљане зову „белим варварима“. Јер,
панацеје које Запад нуди, од Пан-Европе и Лиге народа, преко
Савеза за интелект уалну сарадњу, до пацифизма, нису прави
лекови. Прави лек се може наћи само у унутарју човека, које
мора да пронађе нови етос и да надиђе анимално. Дворниковић
се позива на немачког мислиоца Лудвига Клагеса који је чвор
кризе уочио у научно-техничком развоју Запада, који је човека
отуђио од природе као праоснове и наоружао га агресивном
вољом за моћ. На тај начин, Дворниковић је, по Вујићу, стао
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на једину исправну позицију – позицију духовног кихотизма
који тражи обнову морала као обнову Европе.
Ипак, нешто недостаје Дворниковићу да би до краја био
„кихотовац“, сматра Вујић – то је прихватање словенског меси
јанизма, против кога се будући писац Карактерологије Југосло
вена буни. Иако југословенска раса има велике култ уротворне
потенцијале, то не сме постати повод за маштовне конструк
ције које се превише пружају с оне стране стварности, вели
Дворниковић; уместо месијанизма, потребне су трезвеноумне
прогнозе о томе шта се заиста може, а шта се не може пости
ћи. Вујић сматра да је Дворниковићу, као темељном мислиоцу,
насушно да, као Дон Кихот, прихвати месијански занос и буде
спреман да прође кроз подсмевање западних снобова и фана
тика европоцентризма. Вујић каже да је Дворниковић, упркос
свему, „наш“, јер његове идеје су „трансформација хероизма,
подједнако чување од рђава Запада и рђава Истока, веза са Сло
венством, из епике и етоса нашега народа даље, изграђеност
културе тог епског света као основ, прва наша брига култура.“68
Занимљиво је да је о овом Дворниковићевом есеју писа
ла и Ксенија Атанасијевић. Она уочава: „Иако разни Словени
посед ују разне националне култ уре, писац сматра да они у
свет у предс тављају једну култ урну заједниц у. Сасвим пра
вилно утврђује да је заједничко свима словенским култ урама
то што су, у највећим својим претставницима, ориентиране
општечовечански и етички. Нама изгледа да је ова чињеница
разлог што су се, у крајњој линији, покушаји пресађивања и
копирања рационалистичких система романских и германских
народа показали, код Словена, неживотворни и неодрживи. У
томе смислу Словени могу да постану у садашњости опасност
за грабљиву и ’викингску’ цивилизацију Запада, али од њих,
с друге стране, најпре може да се очекује избављење од тешке
кризе у којој се Запад налази, и због које се јављају пророци
његове ’пропасти’ […] Г. Дворниковић има право: прва брига
треба да нам буде стварање специфично наше култ уре.“69
68
69

64

В. Вујић, „За нашу култ уру“, Народна одбрана, год. V, бр. 34 (1930), стр. 534
К. Атанасијевић, Српски мислиоци, Плато, Београд, 2006, стр. 224

Неохуманисти

Дворниковићева мисао је била блиска Владимиру Вујићу
скоро у свему: од његове спремности да раскрсти са традици
оналном рационалистичком метафизиком до наде у стварање
југословенске култ уре. Међутим, мада су обојица били инте
гралистички оријентисани, они су јасно видели препреке које
стоје пред државом Јужних Словена, и све опасности њеног
потенцијалног расапа.70

Милош Н. Ђурић
Хеленис та и философ Милош Н. Ђурић покушао је да,
двадесетих година прошлог века, на основу вере у будућност
интегралног југословенства као нове словенске синтезе, пону
ди своје виђење култ уролошке алтернативе рационалистичком
европоцент ризму. У Проблемима философије културе он је
истакао да се савремени Запад окренуо „демонској и сатан
ској сили апстракције“,71 због чега не може да разуме великане
какав је Махатма Ганди. Јер, „ономе ко залута у лавиринтима
европске философије биће јасно зашто су древни мистичари и
оци означавали интелект као кугу, упоређивали га са сатаном и
блудницом, и зашто је Достојевски у панлогизму Хегелову гле
дао антихриста.“72 Ђурић сматра да је догматски логизам извор
демонске диктат уре, јер укида човеку праслободу, без које нема
стваралаштва, и своди га на пуку апстракцију.
70 Пишући о основним идејама Владимира Дворниковића изнетим у књизи Карак
терологија Југословена, Срђан Дамњановић истиче његову предратну разочараност
у идеју југословенства као нове култ уре: „Уместо култ уре, била је на делу снажна
’контракултура’. Етичка контракултура, за Дворниковића, означава доминацију сила
које су супротстављене стваралачком, радном и етички преобликованом карактеру.
Зато је у погледу опстанка Југославије, његов закључак био наглашено песимистичан:
’Југословени, као народ и друштвена заједница, коче један другога и једни друге.’ (С.
Дамњановић, Психоанализа у српској филозофији живота, Историја српске филозо
фије III. Прилог истраживању, Evro Giunti, Београд, 2015, стр. 431).
71 М. Н. Ђурић, Културна историја и рани философски списи, Завод за уџбенике,
Београд, 1997, стр. 408
72 Исто, стр. 409

65

Владимир Димитријевић, Тржиште или храм

Евроамеричка култура настала је у одметништву од природ
них токова живота и мишљења; због тога је запала у ћорсокак,
јер је човеково богосиновство старије од пуког човештва. Тра
гедију западног човечанства нарочито осећају Словени, и међу
њима посебно Руси; смисао њиховог ангажовања у култ ури је
у томе што „словенски геније одбацује атомизацију духа и на
тој атомизацији основану култ уру и тежи за целином духа и за
стваралаштвом које ће донети потпуно преображавање живота
и бића.“73
Хеленски мислиоци су, по Ђурићу, знали да трајне вредно
сти у култури настају само на основу посвећења у свечовечанску
мистерију, а не на основу рационалистичког огољавања свега
путем анализе. Техника никад не може сама да обавља улогу
култ уре, какву јој сада намењује евроамеричка цивилизација
на умору. Повратак мистичком осећању свејединства, стању
у коме човек техником неће бити непријатељ ни природи, ни
себи, јесте пут којим се мора кренути ако се жели спасење. То
је својеврсна „космизација“ човека враћеног битнијим извори
штима свог постојања.
Философија Милоша Н. Ђурића, коју Милан Радуловић
назива „експресионистичким екуменизмом“74, настала је под
утицајем различитих мислилаца (од домаћих, попут Његоша,
Божидара Кнежевића, Лазе Костића, Димитрија Митриновића,
преко руских, какви су славенофили, Достојевски, Соловјов,
до западних, какви су Беме, Сведенборг, Ниче, Бергсон). Овај
експресионистички еклектичар је, по Радуловићу, „у философ
ски дискурс уводио свакодневни језик и језик књижевности,
философске појмове је објашњавао поетским сликама, идеје
је дочаравао и илустровао кратким подсећањима на садржине
грчких митова или књижевних дела, експресионистичке фило
софске визије је васкрсавао кондензованим есејистичким стилом

73 Исто, стр. 421
74 М. Радуловић, Модернизам и српска идеалистичка философија, Институт за
кижевност и уметности, Београд, 1989, стр. 189
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у којему су се преплитали ритмови других мислилаца, ритмови
народног говора и језички склопови хеленске књижевности.“75
Ђурићева мисао је надасве мистички космолошка. Човек је
микрокосмичан, и његова судбина је судбина васионе. Сасвим у
складу с руском религиозном философијом, Ђурић сматра да је
суштина космичког устројства свејединство, оно о коме је писао
Владимир Соловјов и његови следбеници у Русији. Органско
јединство духа и света, „богосиновство“ – то је циљ космичке
еволуције у коју је човек ушао.76 Човек мора превазићи себе, али
не ничеовским натчовеком, него достојевсковским свечовеком.
Саживљавање са космичким животом и његовим ритмовима
враћа човека праизвору, који је у Богу. Будућност је, по Ђурићу,
у теургији која симфонично спаја све људе са Богом и васионом.
Стварност се, никада и нигде, не објављује индивидуалистичкој
мисли, која је рационалистичка. Ђурић сматра да се, због тога,
мора извојевати победа над тиранијом панлогицизма и инте
лект уалне апостасије. Пут од Бога ка човеку и од човека ка Богу
је у прегалачком и стваралачко-јуначком односу према свет у.
Из оваквог Ђурићевог односа према космологији и антропо
логији, извире и теургијско схватање културе као сарадње с Богом
и наставка космичког стваралаштва. Таква култ ура може бити,
и јесте, органска култура. Насупрот њој, стоји култура неорган
ска, чије су одлике, према Ђурићу, у томе да је лишена јединства,
нерелигиозна, склона машинизму и техници, специјалистичко
75 Исто, стр. 192
76 По С. В. Черткову, „свејединство је ’философска категорија’ (идеја, принцип)
која изражава органско јединство универзалног светског бића, узајамно прожимање и
подељеност делова који га чине, како међусобну, тако и са целином, уз квалитативну
специфичност и индивидуалност. […] Пошто је основни недостатак философских
теорија, које су у то време владале Европом, видео у апстрактној рационалности
која нарушава одвајкада свет у својствено јединство, Соловјов је настојао да изгради
философију као систем позитивних начела путем преосмишљавања апстрактних
принципа, њихове органске синтезе са интуицијом и идејама, које повезују свет
у његовој живој конкретној целовитости и значењу, и, пре свега, с религиозним
искуством и вером.“ (С. В. Чертков, Свејединство. Енциклопедија руске философије,
Логос–Укронија, Београд, 2009, стр. 687-688)
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– фрагментаристичка, малограђанска, заснована на култу новца
и расточена у равнодушности према свему.
За разлику од Вујића, Ђурић није веровао у шпенглеровску
„пропаст Запада“, него се оптимистички надао обнови културних
образаца, и новим полетима стваралаштва. Биће то, сматрао је
он, екуменска култ ура по преимућству.
Када је Милош Н. Ђурић објавио своју Философију култу
ре, Владимир Вујић се огласио приказом у Летопису Матице
српске. Тада је рекао да је Вујић по духовној жеђи, изванредној
начитаности и ерудицији, веома занимљив лик наше нове мисли.
Вујић сматра да су три основна правца Ђурићеве мисли:
критика рационалистичког индивидуализма, осећање за кључ
но питање – питање култ уре, као и вера у мисију Словенства.
Због тога је, вели Вујић, у питању мислилац неоромантичар, који
се, за разлику од наших старих западњака, одликује жељом да
синтетише наше живо стваралаштво са савременим европским
немирима, остајући самосталан дух. Ђурић веома добро поима
колико су наш земни живот и наша личност „само узано све
сно поље укрштања двају великих духовних области: подвесног
(подиндивидуалног) и надсвесног (надиндивидуалног) живота
духовног.“77 Он је одмах осетио прекретнички значај Бергсонове
мисли, и кренуо за њом на путу ка ослобођењу.
По Вујићевом мишљењу, пре Ђурића само је Божидар Кне
жевић осећао проблеме историје. Ђурић сада одлично схвата
Анрија Бергсона и његову мисао. Зато му је мисао динамичка
и стваралачка, а не пукост конструкције. Основно Ђурићево
питање је, сматра Вујић, како доћи до свечовечанске зрелости
сачувавши детињу душу.

Ксенија Атанасијевић
Философски развој Ксеније Атанасијевић био је занимљив.
Она је почела свој пут као верна следбеница Бранислава Петро
нијевића и његове метафизике. Иако млада, одмах после Првог
77 В. Вујић, „Приказ Философије култ уре“, Летопис Матице српске, год. CII,
3/1929, стр. 453
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светског рата, укључила се у модерне токове књижевности и
култ уре, па је покренула, са писцем Илијом М. Петровићем,
први књижевни часопис у ослобођеном Београду, Дан, у коме су,
мада је кратко излазио, сарађивали сви битни „почетници“, од
Винавера и Црњанског, преко Андрића и Љубомира Мицића, до
Сибе Миличића и Јосипа Косора. Била је прва жена која је док
торирала на Београдском универзитету, са темом Бруново учење
о најмањем. Постала је и прва жена доцент у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца. Ипак, на основу сплеткарења у извесним
универзитетским круговима, није јој дозвољено да напредује у
звање ванредног професора.78
Вујић је у то време оштро нападао схоластичку метафизику
Петронијевића и његових следбеника, међу којима су се истицали
Ксенија Атанасијевић и Никола Поповић. Сматрајући да су пита
ња којима се они баве непотребна и беживотна, Вујић је, између
осталог, указао и на Ксенијину студију о Ђордану Бруну, кога је
она назвала претечом Петронијевића. Ксенија Атанасијевић је
одговорила оштро, тврдећи да Вујић и слични њему, философски
слабо образовани, унижавају философију, нападајући књигу Нови
хуманизам Вујића и Сланкаменца: „Комбинацијом масе аљкаво
и на дохват преведених цитата, набацаних у много махова без
везе и без смисла, и невештог и неуког казивања опет тих истих
идеја својим речима, они грубо денат урализирају и вулгаризи
рају господствену философију интуицие гениалног Бергсона, не
увиђајући колико је и она сама још увек од појмова (јер се без
њих у философији не може) и експлоатишу дубоко човечнога
Џемса, нарочито аберације његове старости.“79
Вујић је, у одговору, настављао да критикује рационалистичку
метафизику, и тврдио да метафизичари нису само занесењаци у
очима обичног света, него и у очима других, аутентичних фило
софа, какви су били Протагора, Хјум, Кант, Џејмс. Аутентични
мислиоци су увек били против мртвог схематизма метафизике, а
за философију која тражи и налази одговоре на животна питања.
78 Овај случај подробно је описан у књизи Љ. Вулетић, Живот и мисао Ксеније
Атанасијевић, стр. 40–156
79 К. Атанасијевић, Исто, стр. 193
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Кратко време после полемике, Ксенија Атанасијевић и Вла
димир Вујић нашли су се на истом задатку – а то је показивање
и доказивање да мисао другог Петронијевићевог ђака, Николе
Поповића, није самосвојна. (Иначе, Никола Поповић је био нај
жешћи противник доласка Ксеније Атанасијевић на Универзитет,
и наставиће да интригира против ње све док није уклоњена са
Универзитета!)
Наиме, 1. јуна 1924, Ксенија Атанасијевић у Српском књижев
ном гласнику објављује критички осврт на Поповићеву књижицу
Три предавања из философије. Она показује да Поповић невешто
склапа реченицу, јер не уме да се одвоји од немачких фраза и
синтаксичких обрта, због чега му је писање натегнуто.У сва три
предавања, каже Ксенија Атанасијевић, има много општих места,
прескакања онога што је битно, итд.
Већ у октобру, у СКГ Владимир Вујић се оријентише на кри
тику једне Поповићеве брошуре на немачком, која је, по Вујићу,
писана само зато да би доказала да је у извесним областима
Кант био претеча Петронијевића, мада је своје младалачке иде
је, о којима Поповић пише, сами Кант касније напустио. Вујић
вели да Поповићев мотив за писање брошуре није научни, него
пропагандни, чиме се дешава чудо претварања покојног Канта
у живог Петронијевића. На ова два напада, Поповић је одгово
рио у чланку „Имануел Кант и природне науке“, објављеном у
часопису Учитељ новембра 1925. Он тврди да је Вујићево свође
ње његовог рада о Кантовом схватању простора на пропаганду
Петронијевића крајње злонамерно, а да Ксенија Атанасијевић
нема никаквог права да се јавља у ставу многоученог учитеља,
јер је њен оглед о Канту препун грешака и незнања и преписан од
извесног немачког аутора, Дојсена. На крају, Поповић изражава
чуђење што је СКГ уопште пристао да му такви буду сарадници.
У фебруарском броју часописа Мисао за 1926, Ксенија Ата
насијевић и Владимир Вујић заједно одговарају на критик у
Поповића, а њихов текст „Поводом случаја г. Николе Попови
ћа“ излази као сепарат. Вујић је оштар: иако је Петронијевиће
ва метафизика беживотна, она је ипак саздана са даром једног
мислиоца; за разлику од Петронијевића, Поповић дара нема.
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По Вујићевом мишљењу, он препричава једну исту тезу, и, као
мађионичар, све до отужности, изводи исте, провидне инте
лект уалне трикове. Са својом докторском тезом, којом ће стећи
будуће положаје на Универзитет у, Поповић, по Вујићу, личи на
онога што је све положаје освојио једним јединим радом – „О
падежима без предлога“.
Ксенија Атанасијевић указује на чињеницу да се Поповић
не осврће на све критичаре свог мишљења, него само на њу и
Вујића, мада су и остали судови о његова Три предавања били
негативни (рецимо, Светислав Марић истиче да је Поповић човек
без оригиналног мишљења и да је лошег стила).
После доказног поступка у коме је подробно побила Попо
вићеву аргументацију, Ксенија Атанасијевић се осврће на његову
поезију, која је управо доказ неталентованости опонента. Она
наводи стихове из Поповићеве песме „Слобода“, у којој дотични
римује „тебека“ са „човека“, као и његове баналне афоризме. Јер,
по Ксенији Атанасијевић, „нема у г. Поповића ни трунке смисла
за обухватање читавих филозофских система, за велике синтезе,
за широке погледе […] Испод неплодних разглабања г. Поповића
свака поставка излази спарушена и умртвљена, као што његово
писање на свему чега се дотакне оставља утисак наивности.“80
Бранислав Петронијевић је написао текст у одбрану свог
ђака, не полемишући са ставовима Владимира Вујића и Ксеније
Атанасијевић, него само наводећи извесна позитивна мишљења
о Поповићу, објављена на немачком. Када је савет Филозофског
факултета једногласно изабрао Ксенију Атанасијевић за ван
редног професора, Петронијевић се томе успротивио, фавори
зујући Поповића. После многих интрига, Ксенија је напустила
Универзитет.81
80 Цит. према: Љ. Вулетић, Исто, стр. 68
81 На њену страну је, у часопис у Слободна реч, стао Владимир Дворниковић,
још један из круга неохуманиста, који ју је бранио од оптужби за плагијат, коју је
против ње изнео археолог Милоје Васић. Дворниковић је уочио да је оно због чега
је Ксенија Атанасијевић оптужена за плагијат опште мисаоно добро човечанства,
и да не припада ником понаособ: „То су историјске чињенице које немају ни одре
ђеног личног стила ни аутора чије је име обележено као историјског проналазача,
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Године 1929, у Летопису Матице српске, Вујић објављује
приказ Ксенијиних Филозофских фрагмената истичући да је
ауторка најзад изашла из празнине интелект уализма, и да је,
као доскорашњи строги рационалиста, најзад кренула новим
путевима.82 Вујић није штедео похвале за ову „конверзију“.83
У време хајке на Универзитету, Ксенија Атанасијевић конач
но напушта метафизички начин мишљења и гради сопствену
философију живота, нарочито изражену у књизи Философски
фрагменти. Њена занимања постају етичка, али и естетичка; она
креће за философском мишљу у нашој народној поезији, код
Његоша, Милана Ракића, Момчила Настасијевића, итд. Како каже
Милан Радуловић, основни проблем којим се она бави је како да
се постојање учини вредним иако све, на први поглед, указује на
његову бесмисленост. По Радуловићу, извори њеног мишљења
су антички философи, хришћанство и просветитељство у нај
ширем смислу. Христова личност и поуке о пролазности земног
и вечности небеског остављају дубок траг на њеном мишљењу.
Занима се и за разне врсте мистике, па и окултизма. Естетика
Ксеније Атанасијевић заснива се на ставу да, како каже Радуло
вић, „хармонија уметничке форме није истовремено и реална
животна хармонија.“84 Песник, по њој, узраста до надсветовног
превазилазећи свагдашње искуство бола и страдања.
и свакоме је слободно да се послужи тим историјским аксиомима по вољи.“ (Цит.
према: Љиљана Вулетић, Исто, стр. 123)
82 В. Вујић, „Д-р Ксенија Атанасијевић: Филозофски фрагменти, Београд, 1929.“,
Летопис Матице српске, год. 103, књ. 321, св. 1/ 1929, стр. 151-152
83 У свом прегледу нових философских књига домаћих аутора у Новим види
цима, Вујић бележи да она „поред све местимичне носталгије за рационализмом,
и поред све ограђености и општости, даје ипак признања савременим схватањима;
признаје да вредност и озбиљност једне философије не зависи од њене диалектике
и систематисања; одаје част новим схватањима, ближим нашим душама но ’логици
стичке играрије’ савремених Немаца, ближим чак но и ’све зграде раније европске
филозофије’; трвди да је крајње време да се и у нас уселе далекосежна животворна
и дубоко човечна гледишта ’ма и не била ухваћена у академске формуле.’“ (В. Вујић,
„Кад је реч о нашим философским оријентацијама…“, Нови видици, Год. 1, број 2
(1928), стр. 251).
84 М. Радуловић, Модернизам и српска идеалистичка философија, стр. 243
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Занимљиво је истаћи да је српска философкиња са великом
пажњом почела да прати мислиоце који су били далеко од њених
младалачких занимања за метафизичко. Тако је у СКГ 16. маја
1936. објавила некролог поводом смрти Освалда Шпенглера, у
коме, између осталог, каже да је прерано умро „непоштедни пре
зиратељ школске филозофије и њених кукавних представника;
господствено сабрани приватни научник; обожавалац Гетеа и
доследнији следбеник Ничеу него што је сам тога био свестан;
поседник страховито обилних знања из свих духовних области;
епохални изграђивач једнога нацрта за морфологију светске исто
рије; проповедник пропасти нашега механизирано и машини
зирано дотрајалога Запада; луцидни сагледалац крајње суштине
технике; противник милосрђа и саосећања; и до краја доследни
одбацивач колективне психозе Трећега Рајха“.85 Уводећи појам
судбине у разматрање развоја културе, сматра Ксенија Атанаси
јевић, Шпенглер је очистио општеприхваћени појам историје,
повевши истраживања у сасвим новом правцу, због чега значај
његовог дела неће и не може избледети. Шпенглерова заслуга је
у томе што је историју, коју је, због сувих и досадних истори
чара, Шопенхауер с презиром одбацивао као крајње супротну
философији, опет вратио у центар философске пажње.
Ксенија Атанасијевић запажа да као што је Коперников
хелиоцентрични систем оборио геоцентрични Птолемејев, тако
Шпенглер укида повлашћено место које је у историји света при
давано евроамеричкој култури. По њој, Шпенглер, као философ
историје, не указује средишњу пажњу ни једној култури јер све су
оне потекле из извесне предестинираности и заједнички постају
и нестају. По Ксенији Атанасијевић, Шпенглер је визионар, који,
на основу своје огромне ерудиције и непреварне интуиције, иако
није пророк, јасно сагледава пропаст сопствене, „фаустовске“
култ уре, која је неминовна.
Значај Шпенглера је у његовој борби против мртвачких
апстракција философског универзализма, у чему није сам, јер
мислиоци попут Џемса, Берђајева, Шестова, Куденхофе-Калергија,
85 К. Атанасијевић, „Освалд Шпенглер“, Српски књижевни гласник, нова серија
XLVIII, бр. 2, 16. мај 1936, стр. 146
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Кајзерлинга, Масарика, Бергсона, Крочеа, Милер-Фрајенфелса
иду сличним путем. Он их, међутим, превазилази обиљем при
мера и аналогија, којима поткрепљује своје тезе. Не постоје вечне
философске истине – све су оне само плод дате епохе. Системи
у философији су смешни, јер ништа не могу да објасне, него су
пуке конструкције разума. Оваквим тезама својим, каже Ксенија
Атанасијевић, Шпенглер је ситне философе, самопроглашене за
„научнике“, бацио у прашину, где им је и место. Будући доследан,
он је чак и својој философији порекао универзалност.
Философкиња указује да је у нашој средини велика срамо
та што се, у настави философије, Шпенглер прећуткује, јер је
важније упознати живог Шпенглера него учити неокантовске
апстракције, које ником ништа не значе. Словенима је Шпен
глер нарочито близак због култа Достојевског, који немачки
мислилац гаји.
У својој студији о техници, Шпенглер је, каже Ксенија Атана
сијевић, устао и против идеалистичког и против материјалистич
ког схватања исте, показујући да је реч о својеврсној, неопходној
тактици живота, чиме је стао на страну свог учитеља Ничеа.
Помоћу технике човек завлада светом, али постаје роб машине.
У свом спису Године одлуке, Шпенглер заборавља на своју
визију хришћанства Достојевског и постаје усхићеник ничеовске
„воље за моћ“, па, како каже Ксенија Атанасијевић, сурово пориче
све снове о правди, миру и једнакости, истичући да је данашње
доба епоха човека–звери у борби за победу, при чему са висине
гледа незрела и романтичарска нацистичка самопреузношења.
Свој некролог немачком мислиоцу наша философкиња завр
шава тврдњом да према Шпенглеру Хегел изгледа површан, засле
пљен оним што је небитно, а о другим немачким философима да
се и не говори: „Достојну висину, после овога поређења, сачувао
би можда само Божидар Кнежевић, који се, исто тако, подигао
до визије козмоса, уоквирене историјом“. 86 Зато она с великом
пажњом очекује да Шпенглер буде преведен на српски језик.

86
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ДВЕ ВУЈИЋЕВЕ КЊИГЕ:
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За живота, Вујић је објавио само две књиге: Нови хума
низам (са Првошем Сланкаменцем) и Спутану и ослобођену
мисао. Настојаћемо да их обе прикажемо једну за другом, да
би се могао стећи увид у постепени развој његовог мишљења
које, од виталистичко–прагматистичког интуиционизма, води
ка хришћанској („светосавско-достојевсковској“) култ уроло
шкој алтернативи заснованој на идеји Словенства као мистичке
силе која ће, утемељена у етици изнад технике, препородити
уморни Запад. Пошто огледе у Новом хуманизму Вујић није све
написао, али се са свим Сланкаменчевим ставовима слагао,
изложићемо и садржај онога што је у књигу унео његов колега
по перу и, у то време, саборац.

О Новом хуманизму
У предговору за књигу Нови хуманизам87, писаном јуна
1922. године у Скопљу, Владимир Вујић и Првош Сланкаменац
истичу да је књига настала на основу предавања која су држа
ли маја месеца те године у овом граду, и да је њена суштина у
87 По Слободану Жуњићу, појам „нови хуманизам“ Вујић и Сланкаменац преузели
су од енглеског мислиоца Фердинанда Шилера (С. Жуњић, Исто, стр. 272). Шилер је,
независно од Виљема Џејмса, развио своју верзију прагматизма, коју је звао новим
хуманизмом, а касније и волунтаризмом. По Шилеру, човекова делатност може се
дефинисати једино у вези с његовим циљевима Стварност је истоветна са искуством
које се мења у складу са деловањем. Наше мишљење је истинито ако одговара циље
вима које смо поставили. Шилер је устајао против академске мисли свог времена,
сматрајући је мрачњачком. (В. И. Красиков, «Американская философия классического
периода: реализм и прагматизм», Вестник КЕМГУКИ, 29/2014, стр.1-7)
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излагању основних идеја Виљема Џејмса и Анрија Бергсона,
али да је писана из „слободне, личне перспективе“88, при чему
је њен циљ да укаже на философију каква ће бити у блиској
будућности. Ова философија, кажу аутори, животна и радосна,
изазвала је велику буру – одушевљење на једној, а протесте на
другој страни, па је ред да се наше читалаштво упозна са њом.
Књигу отвара Вујићев оглед „Интелектуализам и Хуманизам
(Стара и нова филозофија)“, који представља основне разлике
између мисли традиционалног рационализма и хуманистичке
философије, чији су представници амерички прагматиста Џејмс
и франц уски интуициониста Бергсон, онај који је напустио
математику као „најобјективнију“ науку и темељ слике света,
и кренуо у потрагу за новим.89
Напуштање математике као темеља за „објективну истину“
значило је нови приступ истини. Темељ старог философирања
је древно уверење, још Платоново, да је стабилност боља од
променљивости; да је она божанска, а да је несталност земна.
Само непомични облици света идеја заслуж ују да човек за
њима трага и да им служи. Животно шаренило не може бити
истина; истина се постиже само издизањем изнад свакодневи
це. Наша стварност је бледи израз вечне реалности. У леденој
архитект ури света идеја, дух се затвара у себе самог, одбијајући
да изађе у сусрет препрекама свакодневице. Потпуни човек не
може бити задовољан пуким интелект уализмом, који доноси
спокој једино разуму. За рационалисту, каже Вујић, стварност
88 В. Вујић, П. Сланкаменац, Нови хуманизам, Геца Кон, Београд, 1923, стр. 3
89 Руски философ Виктор Лега, у свом чланку о Анрију Бергсону у Православној
енциклопедији (Виктор П. Лега. Современная западная философия. Анри Берг
сон, https://www.sedmitza.ru/lib/text/431826/, приступљено 27. 1. 2016), указује
на занимљиву чињеницу да се Бергсон у младости заносио математиком, и да је,
захваљујући свом претходном образовању, био подозрив према философији. Постао
је чак и професор математике, бавећи се проблемима времена у овој научној обла
сти. Занимљиво је указати на чињеницу да је и Владимир Вујић имао философско
и математичко образовање, и да му је учитељ у области математике био Михаило
Петровић Алас. Вујић је високо ценио математику као идеал науке, али је одбијао
да је призна као меру и проверу стварности. То је била општа тенденција ирациона
листичке мисли његове епохе.
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је превише раскошна и разметљива. Разлика између разума и
пуноте живота је много већа него разлика између позоришне
сцене и уличне вреве, између живог тока и дводимензионалног
преупрошћавања. Интелект симплификацијом убија стварност,
а затим врши аутопсију покојника.
Вујић у својој првој књизи истиче да интелект уалистичко
реконструисање живота увек даје искривљену слику о њему.
Довољно је сетити се парадокса античког философа Зенона,
који је, на основу аналитичких претензија разума, дошао до
закључка да кретања нема, па чак ни да стрела не може да лети,
а јасно је, по Вујићу, да такве парадоксе живот решава собом
самим, својим креативним замахом. Постоје, по Бергсон у,
„привилеговани тренуци душе“, „свесни и стваралачки“, када
човек излази из навикнутог и уобичајеног, и сагледава оно што
се навикнутим оком не може видети.
Уметност и философија, каже Вујић, почивају на интуи
тивним визијама, које уметник и мислилац могу остварити у
свом делу са више или мање успеха. Само пажљиво изучавање
интуитивних пројава духа може да доведе до познања човеко
ве целовитости. Животни полет је темељ те целовитости; нема
стварности више и ниже, као што се мислило од Платона до
Бергсона.
У чему је разлика између интелект уализма и хуманизма?
Интелект уализам, сматра Вујић, види у незаинтересова
ном спекулативном сазнању највишу форму сазнања, једину
достојну човековог духа. Он такође сматра да мора постојати
поклапање између наше интелигенције и реалности, и реалност
треба да одговара унапред постављеној рационалној схеми.
Хуманистичка философија, чији су творци Џејмс и Бергсон,
полази, по Вујићу, од претпоставке да живот није материја која
се разуму даје као задатак за решавање, него живи ток свести,
у који се улази интуицијским саживљавањем.
У огледу „Положај и задатак науке“, Вујић се бави мате
матиком као темељном врстом научног познања стварности,
указујући на чињеницу да се, донедавно, мислило да је мате
матизована природна наука открила све законе универзума,
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па су се, како он каже, „планете окретале по њеним законима,
светови су се покоравали њеним простим схемама, моћним
оруђем математике она је продирала у све области, експери
ментом она је упутила посао људског разума на један ограничен
део искуства, на један одређени правац испитивања“90.
Научно истраживање значи математизацију појава; мате
матика је, пре свега, аналитика, која води ка томе да се све
рашчлани; у крајњој линији, научно разумевање неке појаве је
изградња механичког модела те појаве. Галилеј, Кеплер, Њутн
ишли су оваквим путем. Математички функционални одно
си постају, на тај начин, закони космичког устројства. Зато је
математика врхунац рационализма. По Вујићу, „идеал научног
сазнања је математичко-механистичко сазнање, а то је сазнање
разумом, per rationem, интелектом“.91 Природна тежња инте
лект уализма је редукција свега живог на мерљиве елементе, и
Вујић тај процес назива „сциентификацијом“.
Али, сада се зна да рационалистичка метафизика не мора
бити основа науке. Научник се може бавити својом делатно
шћу, а да не мора да верује да је разум све. По Вујићу, „може
се допустити метод научног сазнања, али не као једини метод
сазнања стварнос ти, тако да сциентификација значи једно
страну обраду стварности за извесне сврхе – које могу бити
далеко од сазнања суштине света и живота, и могу бити чисто
практичне природе“.92
Данашње време је раскинуло са схватањем математике као
божанствене догматике, чији кључ отвара све тајне космоса;
теорије немају ореол непогрешивости, јер се оне, лако и брзо,
мењају, у складу са потребама човековим. Вујић указује на то:
„Чим се појави каква чињеница која се више не може објасни
ти хипотезом постављеном унапред, цела ’теорија’ није више
поуздана, није тачна, није истинита; и руши се да уступи место
новој хипотези, која ће донети изграђивање нове теорије, све до
појаве какве чињенице која ће и ту теорију срушити и донети,
90 В. Вујић, П. Сланкаменац, Исто, стр. 36
91 Исто, стр. 38
92 Исто, стр. 40
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нужним начином, нову и другу хипотезу, те и нову и другу
теорију.“93 Чињенице живота руше теорије, а то води сасвим
новој, „неплатонистичкој“ визији науке.
По Вујићу, који се ослања на Виљема Џејмса, сав смисао
науке је практичан. Свака теорија има „инструментални карак
тер и практичну сврху“. Математика је само једна конвенција
и симболика, која се мења у складу с практичним потребама.
Из математичке природе наука произилази техника: техника
биологије је медицина и хигијена; техника социологије је соци
јална хигијена; техника психологије је терапеу тика.
Наука је, каже Вујић, приморана да, зарад својих циљева,
врши декомпоновање стварности на моменте, док је живот бујни
ток. Међутим, битно је да мислећи човек буде свестан о чему је
реч, и да зна да банкрот рационалистичког сцијентизма, који је
претендовао на апсолутно познање стварности, није банкрот
науке као такве. Наука је функција човековог интелекта која
има практичне циљеве сналажења у свет у у коме постојимо –
и као таква она има своју, веома значајну улогу, и имаће је у
будућности. Таква наука почива на ономе што је Виљем Џејмс
поставио као инструменталну теорију истине.
По Џејмсу, истинито није оно што опонаша прошло; истина
наговештава оно што ће бити, то јест, припрема нас за делање
у будућности. Старо схватање је подразумевало да је истина
откриће, а ново схватање је сматра проналаском. Истина се
проналази да би стварност била искоришћена, а не да би била
истражена на основу неке апсолутизоване појмовне схеме.
И овде се противстављају интелект уализам и хуманизам.
Вујић каже: „Живот, у ономе што је битна и интимна природа
његова, измиче механистичко-математичким мрежама разума;
а наука је, у основи, свођење целог бића, у свима његовим поја
вама, на механику. Процес сциентификације је процес уношења
математике и механике, мере и количине, у све појаве животног
искуства. А развој живота је уношење неодређене количине
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и немерљиве енергије свесности у нова и нова бића и облике
непрекидно стваране током и замахом живота.“94
Пут којим су кренули Вујић и Сланкаменац већ је био
пут нове европске науке, која је напуштала Њутнову визију
космоса95. Математика и природне науке више не омогућавају
потпуно спознају стварности.96
У огледу „Смисао уметности“, Вујић се ограђује од психо
логистичког и социолошког приступа уметности, сматрајући
их рационалис тичким преупрошћавањима. Реч је о прена
глашавању емоционалне стране уметнос ти, која се изучава
или индивидуално психолошки или колективно психолошки.
Али, као и сваки интелект уализам, и овај не може да открије
суштину уметничког стваралаштва.
По Вујићу, уметност има за циљ непосредно сазнање ствар
нос ти у њеној интимној бити. Ово сазнање, за разлик у од
математичког, нема у својој основи потребу за рашчлањавањем
појава, нити прагматичку употребу теорија и хипотеза; умет
ност се креће путем интуиције. Вујић подсећа да се уметник
непосредним замахом баца у срж објекта, одакле га поима.
Док се наука задовољава проналаском практично употре
бљивих симбола, уметност има за циљ непосредно поимање
стварнос ти, без симб оличког посредов ања. Она се бори и
94 Исто, стр. 62
95 Марвин Пери каже: „Све до последњих година деветнаестог века, мишљење које
је западни ум имао о физичком свемиру умногоме је почивало на класичној Њут
новој физици и укључивало је следеће принципе: (1) време, простор и материја јесу
објективна стварност која постоји независно од посматрача; (2) свемир је џиновска
машина чији се делови стриктно придржавају закона узрока и последице; (3) атом,
недељив и чврст, основна је јединица материје; (4) загрејана тела емит ују зрачење у
непрекидним таласима; и (5) даљим истраживањима, могуће је достићи комплетно
познавање физичког свемира.“ (М. Пери, Интелектуална историја Европе, Клио,
Београд, 2000, стр. 460)
96 Вилхелм Дилтај је, како сматра руски философ Владимир Лега, уочио да науке
засноване на разуму нису кадре да спознају истину о свет у. Једино што омогућава
спознају света је доживљај, и само доживљај може да изгради науку о духу. Природе
науке су, сматра Дилтај, описне, а духовне дају тумачење. (о томе више: В. П. Лега.,
Современная западная философия. Вильгельм Дильтей, https://www.sedmitza.ru/
lib/text/431823/, приступљено 28. 1. 2016)
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против друштвених конвенција. Животни елан се изражава
импресијом; уметност је експресија. И она симболизује, али
на сасвим други начин.
Вујић тврди да је уметничко дело својеврсна „материјализа
ција утиска“, која се одвија кроз борбу са одређеним материјалом:
речима, каменом, глином, бојама, тоновима, гестом, покретом,
итд. Смисао уметничког рада је у непрестаном пробијању кроз
материју коју треба уобличити. Управо зато што материјал има
огроман број могућности, уметник никад није задовољан оним
што је постигао – увек постоји начин да се каже нешто ново, да
се материјал савлада на другачији, бољи, аутентичнији начин.
Пут уметника је тежак пут од интуиц
 ије до израза, на коме су
могуће свакакве препреке.
Још један узрок уметничке фрустрације је чињеница да
ниједно дело не може обухватити сву стварност – оно је исечак
стварности. Уметност је фрагментарна зато што је живот неу
хватљив. Она, упркос свему, не може бити тако пуна полета као
живот; ипак, њени фрагменти су, за разлику од научних теорија,
блиски живот у. Ако је живот стваралачки полет, уметност је,
по Вујићу, стваралачки напор. Пошто уметност развија инту
итивну силу људског духа, уметник је, као учитељ интуиције,
истовремено и онај који има ослободилачку улогу, јер уметност
раскива окове рационализма (у коме је разум заинтересовани
посматрач и активни преобразитељ стварности у складу са сво
јим дводимензионалним схемама), којима је савременик окован.
По Вујићу, уметност има за циљ да потискује симболе праксе
и да припрема дух за ослобођење у изградњи будуће култ уре.
Раније се схватало да је циљ уметности да „улепша“ грубу
стварност насталу деловањем „техничког“ разума. Реалан је
био математички конструисан универзум, а све остало је било
„машта“. Међутим, по Вујићу, савремена философија, нарочи
то Бергсонова, каже да је живот реалност, а да су математика
и механика својеврсна идеалистичка конструкција. Уметност,
наравно, није „улепшавање“; она је виђење стварности много
реалније но што се чинило.Реално се може схватити само кроз
идеално, каже Бергсон.
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Ми, смат ра Вујић, видимо само етикете налепљене на
предмете и појаве. Речи означавају најбаналнију страну ствари,
и налазе се као велови између нас и сржи појава. Уметник је
дужан да продре кроз те велове својом интуиц
 ијом, која није
ништа друго да развијен инстинкт. У средишту човекове лич
ности, по Вујићу, душа додирује све друге духовне снаге, као и
сублиминално јаство. Обични људи, у стању хипнозе, постају
изузетно осетљиви на уметност, и у њима се буде запретане
силе талента.
Ако је циљ уметности да развије интуицију као нови начин
познања, а ако она не успева да се издигне изнад фрагмен
тарнос ти, можда философија има већу способност за тако
нешто. У ствари, по Вујићу, који је на Бергсоновом трагу, циљ
је метафизика која би све схватила на непосредан начин. Циљ
те метафизике је стварање „течних појмова“, који не би били
догмати рационализма; њен смисао би био у томе да прати
живот у његовој еволуцији и да му помаже.
У поглављу „Вредност религије“, Првош Сланкаменац
истиче да нова философија и Бога схвата на други начин но
што је до тада био схватан. Бог, као човеку онострано Врховно
Биће, више не постоји; ново божанство је живот, изван кога
нема никаквих врховних вредности. Бог није недостижан – он
је сада стварност наше душе. Религија је увек била најкраћи
пут до сусрета са животом. Зато се више не поставља питање
да ли је религија истинита. Она је данас ту да појача животни
полет човека и његове заједнице, да га веже са универзумом;
пунота живљења је и пунота достојанствене самосвојности, па
је, како би то рекао Виљем Џејмс, религија човекова потпуна
реакција на живот.
Бог теологије, хладан и отуђен, уступа место „Богу искуства“,
који је човеку ближи од његовог сопственог даха. Људи до таквог
Бога долазе различитим путевима, и у разним религијама. Сна
жан осећај религиозних људи је обраћење – конверзија; њему
претходе сумње, искушења, трагања, суочавање са светским
злом. Јавља се феномен „поново рођених“, који су свесни да
Бога има – из сопственог доживљаја. За нову философију, из те
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перспективе, сасвим је јасна и вредност мистичких доживља
ја, који су донедавно сматрани „ненаучним“, а сада се види да
постоје и да тек предстоји њихово изучавање. Дакле, Бог треба
да са неба сиђе у живот: религија треба да се окрене живот у, а
не Богу трансценденције.
У тексту „Трагедија култ уре“, Првош Сланкаменац тврди
да се живот света развија у правцу „свести и слободе“. Живот
природе и живот човека се разликују: природни живот је рас
кошан, препун боја и облика, у сталним менама. Ипак, врсте
у којима се живот пројављује су типске; свака јединка је пред
ставник своје врсте, и у њој живи и умире.
Човек је успео да се издигне изнад природе, и да је натера да
му служи. Он, зато што је свестан и стваралац, може и да мења
животне облике, онако како му одговарају. Пошто није пасивни
представник врсте, човек гради нове облике; сва његова вред
ност је у стваралаштву. Наука, уметност, религија, друштвени
живот пројаве су људског постојања у његовој разнообразно
сти. Тако настаје култ ура – као надградња основних нагона,
оних за опстанком и за продужењем врсте. Највећи проблем
култ уре је човекова склоност да апсолу тизује резултате до
којих је дошао, што одмах снижава енергију потребну за нове
стваралачке напоре. Чим човек извесно култ урно достигнуће
прогласи непроменљивим, оно га кочи у развоју. Зато се увек
мора ићи даље, не мирећи се са постигнутим.
По Сланкаменцу, „култ ура је пуноћа живота; она се јавља
као хармонични сплет свих досада стечених културних вредно
сти; као ткиво, у којем је потка општи стваралачки ток живота,
а шаре су доживљаји личног стваралачког рада, хармонично
размештене по јединству осећаја самозадовољства.“97 Још од
праисторијских времена, када је човек јео месо животиње, а
њену кост корис тио за цртање, постоји тежња да се надиђу
основне биолошке потребе и да се човек искаже као стваралац.
Култура раних цивилизација, попут египатске, била је сиро
ва и крута, с обзиром да је живот био ропски, једноличан. Али,
97

В. Вујић, П. Сланкаменац, Исто, стр.136
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пунота културног стваралаштва достигнута је у старој Грчкој. У
њој је било много стваралачког полета, који се огледао у разно
врсности форми и облика. Богови Грка били су племенити и
лепи људи, због чега је у то доба владао, по Сланкаменцу „ведри
хуманизам“. Наука и философија им није била мрачна, него
светла и радосна, а морал није био крут и није ометао живот.
Античка Грчка је, једном речју, била царс тво спонтанос ти.
Римска култ ура је, пак, била формалистичка, али изванредне
организације. Њихов живот, заснован на јуридичком погледу
на ствари, био је једнолични живот господара света.
Са хришћанством, сматра Сланкаменац, у Европи побе
ђује „ропски“ тип живота, који велича личност, али болећиву
и лишену самосталности. Човек се одрекао овог света да би
сваки тип задовољства пренео у вечност. Свет је „долина пла
ча“, и овај живот је небитан. Стваралаштво је пресечено, јер
је човеков полет непотребан. Бог је активан, и његово дело
је и Голгота. Човек је пасиван – моли се, ћути, трпи. Црква и
монархија су све. Ово доба је заиста мрачно. (Овде се, наравно,
у Сланкаменчевим ставовима осећа снажан утицај Ничеове
мисли, која у хришћанству не види ништа више од човековог
робовања једном имагинарном, али окрутном, Богу.)
А онда је, по Сланкаменцу, дошла ренесанса, која је опет
открила све животне радос ти. На њеним сликама човек је
обнажен и срећан. Стваралаштво буја. Само се мрачни типови,
попут Савонароле, дижу против новог поретка ствари, док папа
Александар Борџија, спаљујући га, брани новостечену слободу
човека, сматра Сланкаменац.
Историја Новог века је историја слободе. То се нарочито
одразило у науци, с њеним култом скептицизма као методе и
намером да се неограничено бави истраживањима. Разум је
тријумфовао, и Нови век је, у том смислу, заиста доба разума.
Ипак, живот се не да свести само на разум, каже Сланкаменац,
и свака таква претензија је штетна. Полет живота не може бити
заустављен, па је дошло доба револуција, које руше преживеле
форме и крећу даље. Иако је револуција рушилачка, мора се
бити свестан да је њена појава нужна – превише старих форми
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не може се другачије уклонити са човековог обзорја. Наука са
својим специјализацијама није живот – живот увек буја и тече
даље, а аналитика не може то да спречи.
За стваралаштво у култ ури су потребни људи који живе
пуним, интензивним животом, и који појаве не анализирају на
начин научника, него им приступају као живим целинама. Они
су свесни онога што Георг Зимел зове „трагедија култ уре“: реч
је о напетости између живота самог и култ урних форми кроз
које се живот пројављује. Животном полету се мора омогућити
да се свагда ваплоти кроз спонтаност и стваралаштво.
Животни полет се остварује у интуитивности уметничког,
али се не сме заборавити ни чињеница да је друштвени живот
право подручје за развој будуће култ уре. Друштво је органско
и не дозвољава да буде механизовано, онако како то желе раци
оналисти. Главна криза данашњег друштва је у сукобу његових
преживелих форми (држава, нација, сталеж, црква) са револу
ционарним видовима новог, попут социјализма, комунизма,
анархизма, који, са своје стране, опет нису ништа друго него
рационалне конс трукције, то јест нека врста тоталитарних
теорија. Због тога у друштву стално рат и стална превирања.
Зато је потребно да настане ново друштво, заједница спонта
нитета, због чега мора да се надиђе фрагментарност савременог
живота, и да се живи целовитошћу. Пунота култ уре је пунота
личног живота. То мора бити циљ будућег друштва – да се сва
ко пројави као стваралачка личност. Због тога наука треба да
остане у својим, практичним оквирима; она није довољна да
би се човекова целовитост остварила. Уместо науке, уметност
(као материјални израз наше интиме) и религија (схваћена као
веза са универзумом, лишена постојаних форми црквености)
треба да обогате човеково постојање.
Сланкаменац каже да живимо у доба велике кризе култ у
ре, и да нова философија мора да у човечанству покрене нове
снаге које ће га повести ка поново стеченој пуноти живљења.
Човек, као средиште космоса, биће и жижа новог хуманизма.
У свом оглед у „Џемс и Бергсон“, датом у додатк у Новог
хуманизма, Владимир Вујић уочава да постоје „праволинијске“,
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„админис тративне“ биографије људи са бурним душевним
животом, у чијим умовима се збивају праве револуције. Џемс
и Бергсон, које Вујић назива ослободиоцима човековог духа,
имају такве, споља незанимљиве, али духовно богате, био
графије. Џемс је био харвардски доктор медицинских наука,
који је на истом универзитет у провео своју каријеру, прво као
професор физилогије, а затим и философије, и као харвардски
професор је и умро 1910. Математичар Анри Бергсон је тако
ђе био професор у Паризу, где је постао члан Академије 1914.
године. На први поглед, „банални животи“; у суштини, и један
и други доказују да пробоје у области људске мисли увек врше
генијални умови, који изражавају мисао читавих поколења.
Вујић каже да људи осећају огромно задовољство кад се сретну
с умовима који у потпуности исказују њихове скривене мисли
и чежње за изражавањем нечег најдубље новог.
Џемса и Бергсона не би било без кризе идеологије сцијен
тизма, за коју се веровало да је кључ за све тајне света. Ипак,
Вујић уочава да је уследило велико разочарење јер се, по њему,
„показало да су научне теорије само средства за поједине области
појава, средства која се могу заменити другим; да све те тео
рије нису ништа чврсто, непомично, догматичко, да се рађају,
развијају и умиру, да су оруђа која служе практичкој сврси;
теорије имају да објасне појаве под извесном хипотезом и да у
тој и тој области појава омогуће наше господарење појавама,
утицај на њихове мене и предвиђање нових појава; једном речи,
теорије, постале из хипотеза, само су врло гипка и повитљива
оруђа духа људског, али која се могу и смењивати увек новим
и новим.“98 То је био узрок за разочарење многих у науку, мада
је свако сазнање о ограничености људских спознајних моћи у
суштини лековито.
О чему је реч? Идући за науком и техником као организа
ционим силама друштвеног живота, човек је изгубио свој уну
трашњи живот, и све што у њему није могуће рационализовати.
Уметност, религија, мисао закржљале су, као и осећајност, због
98
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чега се није могло живети у пуном обиму хуманитета. Вујић ука
зује на осећање савремене спутаности: „За пуно и хармоничко
преживљавање свих својих стваралачких снага, човек нити има
могућности у садашњим стегнутим и мртвим облицима, нити
у бестијалним изливима убијања ради економске експанзије,
нити има гарантије у будућем ’колективистичком царству’ у
коме се лична вредност има да редукуе на број. Осећајући своју
индивидуалност угрожену, модерна душа тражи излаза, чезне
за променом, жели ново и ’нову веру’.“99
Нова вера не може бити ни вера Цркве, ни вера у науку;
обе су банкротирале. Потребна је вера у овај свет и његове
силе, а не тражење онос транос ти, која је, сасвим у склад у с
платонистичким рационализмом наше култ уре, тумачена као
једини „оригинал“, док је наш живи живот само копија. А нема
друге стварности осим оне у којој живимо, крећемо се и јесмо,
каже Вујић.
Жудња за ослобођењем од пукости картезијанског начина
мишења и за обновом живота довела је до појаве таквих људи
какви су Џемс и Бергсон. Њихово кључно становиште је анти
интелект уалистичко, због чега је и хуманистичко, па није чудо
да су они многе привукли, како Вујић каже, „својим одсудним
обртањем од веровања да се разумским апстракцијама може
схватити суштина живот а, својим одлучним тврђењем да
логика и живот немају заједничке мере, да рационалне схеме
разума не могу обухватити ирационалну разноликост и бујност
живота, да је слика праве и интимне природе живота у нашој
интуитивној и стваралачкој личности и да ваља развијањем
интуитивних способности створити могућност за новог, хар
моничког, слободног човека“100, који ће умети да гради ново.
Ако је досадашња философија била само „систематска злоу
потреба терминологије“, нова је, у извесном смислу, сматра
Вујић, нада у то да ће смрт бити побеђена. Џемс и Бергсон су,
баш због тога, мислиоци будућности, чија су дела „проста и
јасна као светлост“.
99 Исто, стр. 172–173
100 Исто, стр. 174
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Нема потреба да се истражује ко је на кога утицао: кроз њих
проговара епоха, и није нимало чудно да су се узајамно пошто
вали. Тако је, вели Вујић, Бергсон говорио о Џемсу: „Нико није
тако жарком љубављу волео истину; нико је није тражио са више
страсти. Неизмерни немир га је покретао; и, од науке до науке,
од анатомије и физиологије до психологије, од психологије до
филозофије, кретао се он, капајући над великим питањима, не
бринући се ни за шта друго, заборављајући сама себе. Целог
свог живота посматрао је, експериментисао је, размишљао је.
И, као да није довољно урадио, сањао је још, успављујући се
у вечити сан, о изванредним искуствима и натчовечанским
напорима којима би могао продужити и преко смрти, да ради
са нама за све веће добро науке, за све већу славу истине.“101
Џемс је одавао признање Бергсону: „Дуго сам се и лојал
но борио пред дилемом која је била преда мном. Сад ћу вам
признати нешто што ће, без сумње, побудити ваш интерес.
Ни данас, ја се не бих ослободио, не бих тако лаке душе под
редио логику нечем другом, или, не бих је избацио ван најду
бљих области филозофије, да бих јој дао оно место, законито
и часно, које јој припада у свет у просте људске практике, – да
нисам претрпео утицај једног француског писца, врло ориги
налног и релативно младог, професора Анри Бергсона. Читање
његових дела ме је осмелило. Да нисам читао Бергсона, ја бих,
вероватно, сам за себе, црнио хартију за хартијом, и био још
увек на истом месту.“102
Поред револуционарног обрта у области философирања,
обојица су имали још једну заједничку особину – занимање за
парапсихолгију, феномене окултизма, медијумнизма, хипно
зе, телепатије, привиђења, оно што Вујић, под наводницима,
назива „мистичким појавама“, које званична наука одбацује,
иако у њих верују милиони; били су и председници Друштва
за психичка истраживања. Џемс се за ову тему заинтерсовао
јер научно некласификов ане појаве остављају велики про
стор за истраживање и нова открића. И Бергсон се овом пољу
101
102

88

Исто, стр. 176
Исто, стр. 176–177

Две Вујићеве књиге: трагови духовне еволуције

окренуо зато што је веровао да се психологија не може засни
вати на рационалистичкој метафизици. Због свега овога, они
су и хваљени и оспоравани. То није случајно јер, како каже
Вујић, „све наде и тежње и сва очајања савременог човека,
његово тражење вере и Бога, његова силна потреба за емо
ционалним, пуним и интензивним животом, његови снови о
пунијем духовном живот у, ослобођењу свести и људске лич
ности, његове најдраже и најтајније слутње о развоју личних,
својих, интимних снага интуиције и доживљавања, – све је то
узбуркано идејама филозофијâ Џемсове и Бергсонове.“103 Они
човека воде ка ослобођењу од стега рационализма и ка новим
стваралачким узлетима.
Последњи оглед Првоша Сланкаменца у књизи Нови хума
низам тиче се нове психологије, и зове се „Психичка истра
живања“. У ствари, реч је о занимању Џејмса и Бергсона за
парапсихологију и окултно. Сланкаменац каже да је ван видног
поља науке остало много појава, какве су екстазе, чудесна изле
чења, хипноза, сугестија, читање мисли на даљину, видовитост,
спиритизам, итд. Наука је, својом логиком, одбила да се бави
овим појавама, али појаве не могу бити ни научне, ни нена
учне, него су или стварне или нестварне. Зато је наука дужна
да потражи методологију која ће и овакве појаве истражити.
Зато су и Џејмс и Бергсон почели да се занимају за окултно,
као поље којим је могуће проширити култ урно стваралаштво.
Јер, човеков живот није само свестан; он има и дубине под
свесног. Џејмс је, на основу својих истраживања, устврдио да
постоји „сублиминално ја“, које било када може упасти у наш
уобичајени живот. Мистичка искуства постоје, али то не значи
да постоји други, онострани свет; све ове појаве су, у ствари,
само пројаве човековог душевног живота.
Вујићева и Сланкаменчева књига је, у доба кад се појавила,
била схваћена као својеврсни манифест новог начина мишље
ња, и није значила мање од програмских текс това Милоша
Црњанског, Станислава Винавера, Тодора Манојловића. Она
103
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се сасвим уклапала у поклич Милоша Н. Ђурића да је Бергсон
„један од најзнаменитијих савремених филозофа, аутор фило
зофије органског развића и генетичке метафизике, које наше
филозофско чуло данас најбоље задовољавају […] После Декар
та, ми не знамо да је игда галски будизора петао тако моћно
закукурикао и филозофском човечанству нову оријентацију
навестио као кроз филозофију Анрија Бергсона.“104
Иако је дело Вујића и Сланкаменца било апологетика
философије ирационализма, оно, по Слободану Жуњићу, није
значило окретање произвољности, нити бежање од озбиљних
философских истраживања. Био је то, понављамо, протест
против апстрактне метафизике Бранислава Петронијевића и
његовог круга.105

Спутана и ослобођена мисао
Књига Спутана и ослобођена мисао појавила се 1931. годи
не у Београду у издању Геце Кона. У краткој „Белешци о мисли
ове књиге“, Владимир Вујић истиче да је њен пут, „пут од стра
начког рационализма у рођену, словенску мисао“106 не само
пут појединца, него и читаве генерације. Истовремено, то је
пут којим мора проћи сва јужнословенска мисао, ако хоће да
се коначно ослободи и прогледа.
Ова мисао се рађа на нашој „расној“ основи, утемељена у
етичким вредностима епско-патријархалне прошлости, али не
остаје при њој, него се мора саобразити новим захтевима епо
хе. Вера у посебност јужнословенске култ уре на заједничким
104 Цит. према: Р. Вучковић, Поетика српске авангарде/Експресионизам, Службени
гласник, Београд, 2011, стр. 202
105 Жуњић о Вујићевом и Сланкаменчевом схватању проблема познања каже:
„Појмови, по њима, тотално промашују живот, док разум својом апстрактивном
моћи не може да живот захвати на интегралан начин – он даје само исечке делова
искус тва, а то за последиц у има да интелект уализам слика само фрагментарног
човека. Нови хуманизам је стога природни резултат дубоке конвергенције идеја и
заједничких ставова двојице врсних мислилаца и списатеља у односу на духовне и
практичне проблеме времена.“ (С. Жуњић, Исто, стр. 273)
106 В. Вујић, Спутана и ослобођена мисао, Београд, 2006, стр. 61
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предачким основама била је, како смо већ видели, својствена
свим неохуманистима. Владимир Дворниковић107, близак Вујићу,
веровао је у стварање једне такве култ уре исто као и Милош Н.
Ђурић108 – свако са својом акцент уацијом, наравно.
У увод у за поглавље „У кругу Бергсона и прагматизма“,
Вујић истиче да му је окретање интуционистичко-прагмати
стичкој мисли помогло јер је разбило рационалистички оквир
његовог дотадашњег мишљења, што му је дало начина да увиди
„духовне чињенице живота“. Витализам и прагматизам су, по
Вујићу, имали значај „припреме и пролаза“109.
Оглед „Бергсонова филозофија са нарочитим обзиром на
филозофију уметности“, каже Вујић, нема за циљ да систематски
107 Тако је Дворниковић сматрао да се „животна снага Југословена сагледа у отпор
ности и снази трпљења која је довела до ’хероизације засебног духа и стила’. […]
Темперамент и народна колективина осећања изражавају се кроз народни мелос као
израз најдубљих осећања и југословенске психе. […] Југословенска туга и расположење
се изражавају као севдах, дерт, жалба, што ствара музички и психолошки контраст
према европском западу. […]“ (Б. Надовеза, „Владимир Дворниковић и југословен
ски традиционализам“, Нове српске органске студије, год. 2, 1-2/2000, св. 1, стр. 135).
108 Милош Н. Ђурић у Философији панхуманизма пише: „Ми смо извојевали само
уједињење својих земаља, али свога духа још нисмо ујединили. Ујединимо своје про
шлости, јер то ће уједињење дати укрштај који ће донети најбогатијих последица.
Амалгамишимо се једни са другима, плаховити са мирнима, и мирни са плаховитима,
источни са западнима, и западни са источнима. Тај ће укрштај бити богат и плодан,
и он ће донети наш израз, као што је укрштај божанствене, небеске Јевросиме са
земаљским Вукашином из низина донео Марка Краљевића.“ (М.Ђурић, Философи
ја панхуманизма. Један покушај нове југословенске синтагме, Издање књижарнице
Рајковића и Ћуковића, 1922, Београд, стр. 103)
109 Наравно, реч је о надилажењу философије просветитељства ради достиза
ња сопствене, аутентичне, „словенске мисли“. У Дијалектици просветитељства
(Веселин Маслеша, Сарајево, 1974), Макс Хоркхајмер и Теодор Адорно су уочили
да су просветитељска еманципација разума и тријумф рационалистичког, радикал
ног антропоцентризма водили позитивистичко-утилитаристичкој редукцији света
на квантитет, варваризму у култ ури, као и робном фетишизму. Коначни резултат:
просветитељство је све тајне света прогласило непостојећим, одстранило смисао из
знања зарад могућности манипулације стварима, редуковало култ уру, математизо
вало науку, довело до робне привреде засноване на тржишној вредности, отуђило
човека од природе дајући му непотребну моћ у односу на ту исту природу и кренуло
да намеће апстракције које су основа тоталитаризма.
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изложи мисао генијалног философа, који је, уз то, био и мајстор
стила, један од духова којима се дивимо. Циљ му је само осврт
на основне Бергсонове идеје везане са естетику и философију
уметности.
Пошто је основна идеја француског философа интуициони
стичка, а интуиција је најбитнија у уметничком стваралаштву,
онда се, бележи Вујић, први део расправе мора посветити самом
појму интуиције, док ће други део бити посвећен њеној улози
у философији уметности.
Бергсон смат ра да је права стварност „еволу тивни ток
животног елана“, то јест чисто стварање и чисто делање коме
нема препреке и починка. Материја је садржај стварности, а
време је прогресивно и реално стварање. Свет и живот су „ства
ралачки акт једног чисто духовног импулса снаге“. У таквом
свету, јавља се човек, чија слика је код Бергсона сасвим другачија
од слике настале у картезијанству. Психички живот човеков
не подлеже законима какви су физички јер, како каже Вујић,
„психички доживљаји немају свог мерљивог интензитета, нису
бројно подвојени, ирационални су и немају заједничке мере
са оним што је квантитет, мера, количина, правило, закон“.110
Какав је психички живот, такав је и живот уопште – ирацио
налан, немерљив, заснован на животном полет у који и ми, у
тренуцима стваралачког напора, дубоко осећамо. То осећање
је интуиција, коју Вујић овако дефинише: „Интуиција је оно
директно сазнање сопственог психичког бића наше личности,
оно непосредно схватање наше унутрашње праве личности, она
директна комуникација којом се права наша природа излива у
нашу свесност, непосредни контакт наше интимне природе и
наше свесности, оно, најзад, што је директан доживљај и што се
може изражавати различитим дескрипцијама, али се не може
дефинисати.“111 Интуицијом се сагледава читава стварност;
али, она не може бити само нешто чему се препуштамо, него
и нешто што се мора заснивати на ставу наше воље, на хтењу
да стварност непосредно познамо.
110
111
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Дужност философа је да васпитава интуицију, да је употре
би у изградњи системског мишљења. Кант није успео да обнови
философију зато што је за њега интуиција била „инфраинте
лектуална“, мада постоји и ултраинтелектуална интуиција, која
подиже мислиоца у горње слојеве животног полета. Интуиција
философа мора постати непосредно виђење предмета о коме
се философира.
Стара наука видела је појаве само кроз „главне моменте
трајања“, а нова би морала да сагледа живе токове постојања,
без обзира што то у практичном, дакле техничком, смислу не
би било употребљиво. Због тога је, по Бергсону кога Вујић наво
ди, философија поклапање људске свести са живим начелом од
кога води порекло, долазак у додир са стваралачким напоном.
Вујић, наравно, примећује да рационално сазнање и инту
иција не могу тек тако да се здруже, поготово што Бергсон не
успева да до краја дефинише интуицију и она у философији
значи „нарочито разрађен инстинкт“. Да би се интуција побли
же описала, потребно је позабавити се инстинктом.
Стваралачка еволуција је, по Бергсону, развила три врсте
живота: вегетативни, нагонски и интелект уални. Вегетатив
ност припада биљном свет у, а човек увек дејствује у складу са
интелигенцијом неодвојивом од инстинкта. Иако су ове појаве
нешто што се не може до краја дефинисати, Бергсон запажа да
интелигенција јесте способност прављења вештачких објеката,
а особено оруђа којима се граде нова оруђа, и да она стално
варира ту врсту произвођења; инстинкт јесте способност да
се употребе, чак и конструишу, организовани инструменти.
Инстинкт се сврстава у област несвесног, али он није несве
стан на начин на који камен нема свести; у интуитивном чињењу
свест прис уствује, али не у првом плану. Инстинкт и интели
генција се разликују по начину на који приступају стварности:
свест у инстинкт у иде ка остварењу у прецизним поступцима;
интелигентна свест истражује односе и форме. Бергсон каже да
има ствари које само интелигенција може да тражи, али које,
сама по себи, никада неће наћи. Само инстикт би могао да их
открије, али он се таквим трагањем не бави. Интелигенција се
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бави анализом и синтезом, али живот се не да анализирати,
јер је то живи континуум. Зато, како каже Вујић, „оно што је
битно у инстинкт у не може се изразити интелект уалистички,
па се, према томе, не може ни анализирати. […] Он је према
интелигенцији оно што је вид према пипању. Наука би само
могла да инстинкт преведе на свој језик интелигенције; али би
тиме пре конструирала једну имитацију инстинкта но што би
продрла у њега сама“112.
По Бергсону, „инстинкт је симпатија”, „интуитивно сазнање,
само неразрађено“. Зато је уметник интуициониста који упра
во интуитивним трудом руши препреке између себе и објекта.
Уметник ствара нове форме, чинећи од механички спознатих
кривих линија уметничко дело; тиме је он у додиру са животним
еланом, који стално саздаје нова обличја. Ту је битно и време
стварања – од њега зависи стварање само.
Уметничко дело је непредвидљиво. Вујић каже: „Ако је
сликар пред платном, боје на палети, модел позира, а ми види
мо све то и знамо, познајемо начин рада сликарева: да ли ми
можемо предвидети оно што ће се појавити на платну? Има
мо све елементе проблема, знамо, на један апстрактан начин,
како ће бити решен, јер познајемо и модел и начин сликања,
те ће портре личити на модел и на сликара. Али конкретно
решење уметниково тога проблема доноси собом оно нешто
непредвидљиво, оно ’ништа’ које је ’све’ у уметничком делу.
А то ’ништа’ узима себи време и ствара себе сама, у реалном
времену, као форма. Са таквом слободном генезом, са током
слободног стварања, у њему и са њим, има да пође развијени
и раширени инстинкт, поставши интуиција, те да нас уведе у
нова адекватна сазнања.“113 Ако би интуиција постала основа
човековог односа према свет у, као код уметника, она би прева
зишла ограничења науке. Наравно, интелигенција је светилник
око кога се интуиција организује.
Нова философија сазнања, по Вујићевом читању Бергсона,
мора бити колективно дело, које, као проширење човечности,
112
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може довести до човековог самонадилажења. Вујић објашњава
Бергсонову визију: „Ток еволуције није, истина, предвидљив,
и не може се одредити унапред, али, применом интуиције, зар
се не може назрети перспектива новог човечанства, које би,
можда, било господар смрти? У човечанству какво је данас у
нама реализирано, интуиција је остала неупотребљена, и она
је жртвована интелигенцији. Њена крајња и највећа улога била
би да, обновљена и оснажена, извуче нове линије еволуције
које би довеле до максимума инвенције и слободе, до победе
над смрћу.“114
Баш зато што није систематска, Бергсонова мисао је позив
на ново стваралаштво; она одговара целовитом човеку. Разум
се не сналази у живом живот у, од кога се ограђује системима,
великим и раскошним палатама у којима нема светлос ти и
ваздуха. Човек воље и осећања у тим палатама се гуши, и зато
жели да их напусти, што му Бергсон омогућује. Бергсоновци
рационалисте оптужују за сецирање лешева, одговарајући на
оптужбу рационалиста да су несистематични.
Основне Бергсонове тезе о интуцији су: она је једина могућ
ност схватања стварности зато што је стварност животни елан,
сличан нашем психичком животу који је чисто каквотно делање,
без ичег количинског у себи; интуиција настаје из инстинкта
који је, поред разума, главни елеменат свесности; она је, како
каже Вујић, „инстинкт способан да о свом објекту рефлектира“;
због тога, вели писац Спутане и ослобођене мисли, „интуиција
је одиста инстинктивна способност која се може елаборирати,
проширити и систематисати као средство сазнања, ако она – као
и инстинкт – није ништа друго до ’симпатија’, тј. субјективни
психички доживљај којим, интроспективно, сазнајемо себе сама
у психичком активитет у; и интуиција одиста, тако проширена
и разрађена, примењена рефлективно, екстериоризирана, јесте
начин сазнања који би ушао у срж реалности саме, ако је све
око нас, као и ми сами, креативна струја свесности“115 – њоме
се све своди на свесну динамичност нашег јаства; будућност
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човекова је у примени интуције као новог гносеолошко-мета
физичког оруђа за самонадилажење; у том смислу, уметност
као интуитивна делатност има великог значаја за разумевање
стварности.
У другом делу расправе, Вујић се бави философијом умет
ности, разликујући је од естетике. Основна питања естетике
јесу философска, али и психолошка, ако се у обзир узме питање
„естетског уживања“. С друге стране, не може се тврдити, као
што естетичари мисле, да је главни циљ уметниковог стварања
„лепо“; уметност је нарочита људска делатност, а, по Вујићу,
„што су прод укти уметника емоционалне природе и што се
може наћи у уживању њиховом елемената из естетичног ужи
вања психолошког субјекта – то је друго питање“.116 Друго су
и питања историје књижевности и њеног социјалног ефекта.
Естетика се, дакле, бави естетичким, а философија умет
ности уметничким. Та врста философије се, пре свега, бави
искуством уметника приликом стварања и резултатима теорије
уметности. Такође, бави се и питањем гносеолошким – одређи
вањем уметничког стваралаштва као нарочитим видом сазна
вања света. Управо ту се и јавља питање интуиције.
По Вујићу, теорије веризма и натурализма, есенцијализма
и рационализма, сензуализма, илузионизма, „уношења сво
га ја“, теорије биолошке или социолошке нису кадре да нам
објасне феномен уметности, иако од свих њих има понешто
у том феномену. Јер, „док год се иде путем психологистичних
објашњавања, падаће се на идеје које су често и врло апсурдне
и врло комичне, и десиће се да уметник буде и директор мари
онет-позоришта, и петао који се шири испред женки, и некакав
фреголино-мајстор и мађионичар илузије“.117 Уметнички нагон
је, пре свега, сазнајни нагон. О томе говоре сами уметници, али
и озбиљни естетичари-философи, попут Крочеа.
Наравно, уметничко сазнање није диск урзивно, него
интуитивно, при чему је у том случају интуиција, каже Вујић,
116
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„уметничко фиксирање опажајних елемената“.118 На тој основи
треба градити нову философију уметности које, као такве, још
увек нема; јер, по Вујићу, „називана разним именима, описивана
на разне начине, констатована небројено пута до сада, умет
ничка интуиција је остала проблем за филозофију, за нарочити
тешки и научни напор филозофских рефлексија“.119
У трећем делу расправе, Вујић се опет бави Бергсоновим
схватањима у области уметничког стварања. Наш мислилац
подсећа да је Бергсоново учење једна „вера“: интуиционистички
метод јесте добар под условом да је стварност онаква каквом је
аутор Стваралачке еволуције описује. У супротном, кључ тајне
је у рационалистичком приступу стварности.
Вујић упозорава да сам Бергсон није понудио решење за
замену рационалне свести интуитивном, и да има много при
медаба на које треба одговорити пре но што се тако нешто
оствари: „Узевши у посматрање позитивну страну интуиције
у Бергсона, објекције се нагомилавају и намећу пажљивом и
критичком посматрачу, и све се, најзад, могу кондензовати у
једну садржајну објекцију: о извођењу интуитивног напора.
Јер, и под претпоставком о суштини реалности као и о свесној
креативној струји, остаје увек отворено питање о томе како се
има разрадити, решити и применити интуиција.“120
У Стваралачкој еволуцији Бергсон је наслутио да се интуи
тивна свест најбоље користи у области уметности. У свом делу
О смеху он је уметничко стваралаштво доживео као продор
у уну трашњост предмета путем саосећања. Управо ту је тај
на. Вујић каже: „Интуитивни напор човеков је реализиран у
активитет у уметника; интуиција је пројицирана из свести као
креација уметничка; интуиција је екстериоризирана у умет
ничким делима. Уметничко стварање је одиста ’инстинктивно
стварање’, како се то често констатовало. Свест интуиција није
остала затворена у човеку; и док је свест интелигенција ишла
својим конструкцијама за објектом, дотле се и свест интуиција
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манифестовала у уметничким креацијама, покушавајући непре
кидно да кроз геније уметника постигне свој објект. Ту лежи
значај интуиције у проблему филозофије уметности. […] Умет
ник је према научнику човек који види према слепорођеном.
Његова визија иде онамо куда снага онога другога не може доћи;
он је визионар и чудо његово – јесте уметност.“121
Проблем који је Бергсон поставио – како екстериоризо
вати интуицију, решен је уметничким стваралаштвом. Умет
ност је, у својој бити, остварена интуиција. Зато је философија
интуиције философија уметности. На жалост, Бергсон се није
ангажовао у правцу раскривања ове далекосежне мисли, него
се, попут Канта, зауставио на пола пута. Бергсонова маштарија
о „ултраинтелект уалности“ интуиције неостварива је – она се
неће остварити ни у будућности; али, по Вујићу, интуиц
 ија се
реализује овде и сада, у уметничком делу, јер се уметност окре
ће индивидуалном, ка ономе што човеку бежи из видног поља,
од чега нема практичне користи и што човек интелигенције не
може ни да види.
Бергсону је, каже Вујић, с правом замерано да је он више
антиинтелект уалиста него интуициониста, јер није успео да
афирмативно прикаже све сазнајне могућнос ти интуиције.
Зашто се Бергсону то десило? Зато што није хтео да се уживи у
потенцијале уметничког. Превидевши стварну и делатну област
интуиције, која се остварује у уметничкој креацији, Бергсон је
деловање интуиције пренео у будућност.
У огледу „Прагматистичка филозофија и савремена кул
тура“ Вујић уочава да прагматизам јесте битна одлика савре
мене култ уре на једној, али и основа за нову култ уру на другој
страни. Школска философија одбацује прагматизам као „увоз“
из Америке у Европу, а не увиђа да је реч о мисли у настанку,
која има велики стваралачки потенцијал. И прагматизам је
гносеолошка теорија, која, по Вујићу, значи следеће: „Та се тео
рија може назвати и ’инструментална теорија истине’, и она се
састоји, укратко, у овоме: истина није ништа друго него оруђе,
121
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инструмент, којим се човек служи да се лакше и практичније
снађе у живот у; ’истинито’ значи ’практично’, истина се увек
и непрекидно ствара као најугодније и најпрактичније оруђе
којим ће човек савлађивати свет.“122 Наравно да је ово умногоме
утилитаризам, јер истина престаје да буде „логички идеал“, а
постаје оруђе за господарење светом, то јест, по Вујићу, „једна
динамичка творевина која је непрестано у изградњи, а не једна
статичка целина која је непомична у својој ’светости’; [...] истина
је нешто што је у руци и моћи човековој, а не нешто што је више
њега, изнад стварности у којој он живи, нешто што је идеално
узвишено и неприкосновено, ван човекове моћи, нешто чему
човек има да се безусловно покори“123. Реч је о великом обрату у
култури. Ово, по Вујићу, значи и релативизацију – једна истина
се свргава, да би се усвојила друга, која је кориснија. Тако дола
зимо до „релативитета“, који господари и савременим научним
теоријама. Противуречне истине су, парадоксално, подједнако
тачне. Једино мерило истинитости је број људи који одређену
„истину“ користи као своје оруђе. Број је кључ за „истинитост“,
јер живимо у доба демократије и толеранције.
Прагматизам је, каже Вујић, теорија која има за циљ да
човека учини господарем света. Развој човековог интелекта
је еволутиван – са циљем да се стекне моћ. Савремени идеал
је сила и моћ; култ разума је култ силе. И прагматизам то тео
ријски заснива. Ако се све то споји са натурализмом и еволу
ционизмом, уз схватање света као огромне машине којом се
може управљати, јасно је да је прагматизам израз духа времена.
Пошто више нема апсолутне истине, онда су могућа истра
живања у области неоспирит уализма, попут теософије. Вујић
каже: „Теозофске истине су истине јер служе, јер су корисне,
макар као слаб сурог ат, прав ом религиозном надахн ућу и
снажном религиозном живот у личнос ти, који је тако редак
данас.“124 Наравно, Вујић каже да оваква теорија истине јесте
симптом умора западне цивилизације и онога што се већ назива
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„пропашћу Запада“. Ипак, прагматизам није само утилитари
зам. Он је својеврсни антиинтелект уализам јер је, по Виљему
Џејмсу, „радикални емпиризам“. Због тога он заступа човекову
целовитост у однос у на рационалистичког човека-разломка,
какав је у савременос ти. Вујић вели: „Ограничавајући тако
моћ интелекта, сводећи гa на једну функцију праксе, корисне и
потребне праксе, схватајући интелект уално сазнање као једну
врсту сазнања, а не као пуно и интегрално иживљавање човека
према свету, прагматистичка оријентација у филозофији поста
је у пуном смислу речи хуманистичка.“125 Мртве схеме разума
не могу саздавати живот. Као и Бергсонова философија, тако
је и ова реакција на тоталитарни рационализам. Вујић каже:
„Једностраност и кржљавост савремених схватања по којима
човек разумом куша да конструише себи свет у коме ће имати
да утроши своје живе силе, довеле су до незадовољства модерни
дух и модерну мисао; човек се осећа скучен, везан, непотпун, без
замаха и без снаге. Нумерисан, нивелисан, механизиран, сведен
на број, статистику, и на регистраторски апарат, рационалисан
до немогућности, техницизиран до савршенства, жив човек се
осећа у једном лажном свет у.“126 Рушећи лажни свет разума,
прагматизам отвара путеве ка уметничком и религиозном, што
значи отварање за могућности нове култ уре. По Вујићу „као
једна врста најрадикалнијег емпиризма, као хуманис тичка
филозофија, као интуитивизам, прагматистичко филозофирање
прима у себе све савремене тежње мислилаца којима се иде на
једну обнову духа и на нове култ урне вредности“.127
Није чудо да философи толико расправљају о Џејмсу и
Бергсону – дошло је до превирања у култ ури, која наговешта
вају нове путеве после слома савремене западне култ уре.
Јер, „нешто може бити или А или non-А, вели начело логике.
Али може бити, истовремено, и једно и друго, вели живот“.128 А
нова култ ура биће животна култ ура, без схоластичких схема.
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Савремени мислилац је дужан да у прагматизму разлучи оно
разорно од оног стваралачког, и да за стваралачким иде.
Поглавље „У сенци Боже Кнежевића“ Вујић отпочиње све
дочењем да је за њега Кнежевић наш парадигматични мислилац,
онај који предочава „сву трагичност и сву узнесеност“ нашег
мишљења, због чега му се у разна времена, и разним поводима,
враћао, јер се у Кнежевићу откривала како спутаност домаће
философије, тако и могућност њеног ослобођења129.
У првом огледу, једноставно названом „Божидар Кнежевић“,
Вујић подсећа на мисао свог философског учитеља: „Поносит и
племенит човек никад не тражи ни среће од судбине, ни мило
стиње од људи. Он је задовољан кад је судбина учтива према
њему, и кад га људи пусте да мирно иде својим путем.“130
Окружен чуђењем и подсмесима паланке, Кнежевић је, по
Вујићу, ишао својим путем, са богатим и снажним унутрашњим
животом. Његова спољна биографија је само „административна
хроника“. Његова права биографија, она унутрашња, може се
наћи у Мислима које је иза себе оставио, писаним, каже Вујић,
„крвљу личности“: „Ходник живота је тесан и низак, те деца,
мала и матора, лако и весело пролазе кроз њега. Виши људи
тешко се провлаче, те обично изразбијани крвави и рањави
доспеју до гроба да се у њему одморе. […] Кажу да је сваки
своје среће ковач. Само што судба једном даје и чекић и готово
усијано гвожђе, а други га мора ковати често хладно, а често и
голом песницом. […] Ако никојим путем не можете да нађете
племенито и лепо, а ви гледајте чему се будале и пакосни људи
смеју; ту ћете га сигурно наћи колико-толико. […] Човек је
129 Божидара Кнежевића уочили су још пре Првог светског рата претече другог
таласа модернизма. Димитрије Митриновић је анализирао и Кнежевићев стил: „Он
тврди нешто, а не образлаже своју тврдњу, мјесто да своју идеју излаже критички,
аналитички, он је представља имагинацијом, он је описује, он слика. […] Он је идеје
које су му се свидјеле у својој интелигенцији прекаљивао, синтетизирао, задовољавао
своје сопствене умне потребе. […] Његов систем је плод његовог осјећања идеја, и
отуд он и није систем чисто научне идеологије.“ (Цит. према: М. Радуловић, Модер
низам и српска идеалистичка филозофија, стр. 47)
130 В. Вујић, Спутана и ослобођена мисао, стр. 129
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ствар којој би се понеки пут и бог обрадовао, а од које се често
и ђаво застиди.“131
Године 1898. Кнежевић је објавио Ред у историји, први том
својих Принципа историје; три године касније, излази Про
порција у историји. Из њих су касније извучене Мисли, које
су Кнежевића учиниле популарним; али, његово главно дело,
због своје „суве целовитости“, није било пажљиво читано. Вујић
каже да би неки скрупулозно-зловољни истраживач, који би се
бавио утицајима на Кнежевићеву мисао, могао доћи до закључ
ка да је она сасвим „неоригинална“, и да има много позајмица
из европске мисли; али, додаје он, „не треба заборавити да се
разлагањем резултанте у компоненте у механици материјалне
тачке може постићи све, а да се таквим разлагањем у динамици
живе личности испусти из вида она лична компонента која је
врло ирационална али најснажнија и од нају тицајнијег дело
вања на стварање живе резултанте; она компонента коју даје
жива индивидуалност духа који прерађује и прорађује идеје
те долази до своје реакције на свет и околину, до свог схватања
и свог гледишта и тиме испољава једну личну духовну снагу
која увек има вредности и увек један морал и једно уверење
које је интегрално и које ваља поштовати“.132 За Кнежевића су,
сматра Вујић, битни како лични, тако и социјално-култ урни
аспект његовог дела, а они су за нашу средину веома значајни.
По Вујићу, Принципи историје Божидара Кнежевића не
баве се историјом у ужем смислу речи, него историјом при
роде, човека и човекових дела. Реч је о законима еволуције
свих појава, као и историјским законима. Треба се, веровао је
Кнежевић, попети на висину прапринципа да би се сагледа
ла целина постојања. Разумевање једне појаве је разумевање
њене историје – постања и развоја. Јер „људи, биље, животиње,
планете, сунца, државе, религије, народи, филозофије” – све
подлеже еволуцији. Пошто је еволуција нешто што се збива у
времену, време је, по Кнежевићу, највиши критеријум сазна
ња, те је и историја, као наука о времену, највиша филозофија.
131
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Еволуција тече по законима реда и пропорције. Циљ еволуције
је да све достигне склад идеалне пропорције, после чега прогрес
престаје, а почиње разарање свега постојећег. Можемо закљу
чити да је свет овакав какав је такав само једном; не можемо
знати коме је и зашто он потребан. Све је настало ни из чега,
и у ништа се враћа, при чему је време огромна књига у којој се
пише биографија Бога.
Вујић запажа Кнежевићеву систематичност и ерудицију,
које дају монументалну слику: „Човек, читајући редом дело,
присуствује у огромној радионици божијој, такту и раду огром
них чекића који кују и стварају свет и пролази кроз све фазе
целокупног развоја: од одвајања планета из заједничке масе,
до стварања човека, до стварања живота друштва; до стварања
религије и наука и филозофије, до уметности, до смисла праве
цивилизације и култ уре; до идеала човечанства које тежи хар
монији: слободи духа. Човек стиче о себи појам сићушности,
мајушности, и као да га је нестало, да се изгубио у свему оном
огромном такту којим хуји и бруји ток еволуције свега, од хаоса
до хаоса, од почетка развоја до смрти развоја. Историја човека
и човечанства, на коју је човек толико поносит, није ништа до
један кратак низ момената.“133
За Кнежевића, Бог је врховни идеал, од кога религија почи
ње, а којим философија окончава; он каже, а Вујић га наводи:
„Бог је оно што је вечито и стално, што је пре свега и после све
га, што не зависи ни од чега, што нема потребе никакве, чему
ништа не треба, што се само одржава, и одржава све остало,
што је савршена хармонија увек и савршена истина. Све може
бити или не бити, само бог мора бити. Бог је савршен, безгра
ничан, разум.”134
Иако је човек мали, пролазан и прелазан, он је ипак најлеп
ша химна коју је свет испевао Богу. У њему је еволуција дошла
до самосвести, до духа. Кроз њега истина долази до правде. Он
ствара цивилизацију, која је својеврсни „суперлатив“ еволуције.
Смисао цивилизације је да све постави у складу са правдом.
133
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Само удружено човечанство у стању је да сазда свет испуњен
правдом. По Кнежевићу, на кога Вујић указује: „Све досада
шње цивилизације човекове биле су само, више-мање, јереси
природе, њене чистоте и законитости. Праву и чисту религију
може исповедати само потпун, зрео човек, само човечанство.
У форми и фази националних држава и државних јединица,
човек може исповедати само јереси.”135 Савест, племенитост и
љубав су закони будуће цивилизације, а поштени рад је једи
на молитва Богу. За сада, само велики духови виде будућност.
По Кнежевићу, философија је мапа стварног света; што је
дубља, она је тачнија. Зато се мислилац мора трудити да је што
више оспособи за сусрет са истином стварног света. Он се по
неопходности пење на висину да би могао да сагледа ствари у
њиховим истинским обрисима – у целовитости и правилности;
из близине се виде само прекиди и неправилности. Управо је то
разлог због кога је Кнежевић пролазио између својих савреме
ника као месечар; гледао је са висине апсолутних истина, и није,
како каже Вујић, примећивао малограђанске „буре у чаши воде“.
Наша философија је без велике историје; мислиоци су нам
ретки, усамљени, и између њих нема континуитета, као што нема
ни философских школа. Зато је њихова појава величанствена,
сматра Вујић: „Они су сами пробијали свој пут и сами себи
тражили везе са филозофијом Европе, преко лектире, каткад
преко школа на западу. Они су се одиста колосалном духовном
снагом пробијали из масе и тражили свој пут и долазили до
свог изражаја сами, потпуно сами. И свака таква појединачна
енергија духа која је успела пробити се, формирати се и изразити
се, створити своје гледиште на свет, своју слику света – сваки
такав дух је једна сјајна појава наше култ уре. Без филозофске
традиције, без атмосфере духовне из које клијају правци опште
мисли, често и без техничких, материјалних услова лектире,
приморани да развију огромне енергије да савладају лектиру
на другим језицима, овакви мислиоци одис та предс тављају
необично јаке изворе духа, потпуно самосвојног, из мистичног
135
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врела, из дубина једне још примитивне расе.“136 Они су као жре
ци древних култова, обавијени велом тајне; они су муцања као
припрема за велику песму, за култ уру која ће доћи.
Наравно да је Кнежевић примао разне утицаје („ту има и
еволуционизма, на првом месту, па деизма, и материјализма,
и платонизма, и карлајлизма, и биоеволуционизма и психое
волуционизма и разних других струја и живих река мисли“137,
каже Вујић). Али, ипак, његова снажна мисао је то оригинално
уобличила. У парадигматском смислу, могло би се рећи да је он
својим спирит уалним еволуционизмом код нас први надишао
вулгарни материјализам.
Философски системи се могу оповргавати, али њихов морал
остаје, јер је морал језгро погледа на свет и живот. У том сми
слу, Кнежевић је, са својом идејом остварења правде у истори
ји, кадар да буде вођа ка будућности и учитељ те будућности.
Задатак човеков је, по њему, рад на остваривању хуманог
идеала: правде, једнакости, љубави и племенитости. Као и сви
велики духови, и он је својим концепцијама о свет у и човеку,
донео светлост да би човек, путујући кроз историју, стигао до
својих циљева – правде и истине. Кнежевић је, по Вујићу, као
и сви мислиоци, био васпитач и вођ.
Свој оглед, писан као увод за избор из Кнежевићевих
Принципа, и објављен као Закон реда 1921. године код Геце
Кона, Вујић завршава сећањем на свог професора: „Прошао
је живот у мрак у и готово неопажен, прошао је кроз ниски
ходник живота и отишао гробу да се одмори. Прошао је кроз
мрак да би из њега видео шта раде они који су осветљени. И
из мрака мог сећања, из младих дана, одваја се преда ме слика
његове значајне физиономије. Имао сам част бити његов уче
ник у гимназији. Сећам се и сад његова лица, главе и израза.
Значајна глава једног мислиоца, избраздано лице борама рада и
размишљања, над чијим се овалом диже готово два пута дуже,
веће и пространије чело са ретко отвореноплавом, више риђом,
косом; а испод чела очи хладног зеленоплавог одсјаја, очи које су
136
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одиста биле прозори једне велике и умне душе. Имало је нечега
у њему целоме од онога што је натерало Наполеона да каже за
Гетеа: ’Ево човека!’ Живео је тако мирно и у мраку, осветљен и
загрејаван оним пламеном који чува душу и даје живота души
’мудраца на дну њихових једноликих часова’.“138
Значај Кнежевића за Вујићево поимање нашег самосвој
ног пута у области философије је, између осталог, у снажном
наглашавању улоге човека у космос у, јер, како каже Драган
Јеремић, „иако је Кнежевићев систем по свом основном посту
лат у деистички, он је антропоцентричан по томе што је чове
ка, који је хелиоцентричним системом доспео на периферију
васионе, вратио у центар светског збивања, показујући како
прави центар васионе није једна тачка у простору него један
моменат у времену“.139 Кнежевићево сватање историје заснива
се, по Слободану Жуњићу, на увиду да је „историја сада нај
више филозофија, јер је наука о времену и развоју, односно о
пореклу и поретку ствари у космосу“.140 Вујићева мисаона ево
луција управо је и текла по путањама Кнежевићеве еволуције
од космизма ка историософији: Вујић је пошао од бергсонизма,
лишеног снажнијег осећања за историју, преко шпенглеров
ског схватања о историчности сваке култ уре, до хришћанскоесхатолошке визије човека и света. Због тога му је Кнежевић,
погружен у сазирање тајни историје, са космичким визијама
смисла човековог пребивања у времену, био својеврсни путово
ђа ка новим мисаоним концепцијама, насталим после почетног
заноса Бергсоном.
У оглед у „Мисли о Божидару Кнежевићу (1865–1905)“,
објављеном о двадесетогошњици смрти нашег философа у
Српском књижевном гласнику, Вујић уочава да Кнежевић није
био историчар у уобичајеном смислу речи, иако је преводио
Бекла и Карлајла. Није истраживао и критички проверавао
изворе, нити је давао синтетичке погледа на епохе. Иако је и
по образовању био историчар, он је надасве философ. Није
138
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чак ни философ историје у уобичајеном значењу те речи – он
је човек који је кренуо од историје космоса, захваћен жаром
визионарства. Историја је за њега била историја свега посто
јећег, а не само човекове цивилизације. Он је, као „племенити
самоук“, спадао у ретке наше људе који мисао морају да домисле
до краја – то јест, да се отворе за вечна питња. Занет огромном
грађом, писао је стилом тешким, утегнутим у скоро математичку
формулативност; плашио се расплинутости ако се не стегне.
Због тога Принципи историје нису радо читани, док Мисли, у
којима је врстан афористичар, јесу.
Као човек космичке визије, Кнежевић је био религиозан;
истовремено, он је песимиста.141 Божја огромност све превазила
зи; човек је само трун прашине у космосу, са свом својом исто
ријом. Религиозност прожета горчином – то је Кнежевић. Зато
су његове Мисли, извађене из великог двотомника о начелима
историје света и човека, нешто што одаје „несрећног човека“.
Преводилац Бекла и Карлајла, он се нашао под њиховим
утицајем; иако је за првог све материјална неминовност, а за
другог у историји делују Божји агенси, вођи и хероји, закљу
чак изведен из дела оба ствараоца је јасан – историју одређује
Бог, макар и преко великих људи. Зато је, по Вујићу, Кнежевић
распет између неминовности и личног Бога.
Уздижући аристократичност мисли изнад просечног живо
та у свакодневици, Кнежевић је, каже Вујић, у предратно доба
Србије, многима био прави помоћник у отимању из учмалости
и учитељ спремности на борбу са средином.
О Кнежевићу су, каже Владимир Вујић, писали Јован Скер
лић и Бранислав Петронијевић. Скерлић га је посматрао као
политичког активис ту, и видео у њему несрећног човека у
141 Драган Јеремић уочава да је у Мислима Кнежевић своје философирање више
окренуо религиозности, као и учењу о вишем човеку. (Д. Јеремић, Исто, стр. 53–54).
И Вујићева мисаона еволуција је била својеврсни пут ка религиозном схватању све
та и човека, мада се мора признати да Кнежевић никада није постао хришћански
религиозан: „Његови упечатљиви ставови јасно показују да превага позитивизма у
српској филозофији XIX века није уопште била лишена спекулативних елемената,
као што ни његов теизам није био идеалистички, већ материјалистички и пантеи
стички“, каже Слободан Жуњић. (С. Жуњић, Исто, стр. 207)
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заосталој средини, при чему му је сметала Кнежевићева искрена
религиозност, коју је покушао да рационалистички редукује.
Петронијевић га је сматрао несистематичним мислиоцем, што је,
из перспективе једног метафизичара, грех који се тешко прашта.
Вулић га је сматрао историчарем, што овај у суштини није био.
Трећи оглед посвећен Кнежевићу у Спутаној и ослобође
ној мисли, Вујић је насловио као „Лик Божидара Кнежевића“.
Основни став Кнежевићев био је визионарски (наравно, не у
смислу окултизма); он је тврдио да се „хармонија света слуша
очима“. Као што је Бетовен свет „гледао ушима“ (Вујић), тако
га је Кнежевић „слушао очима“, и у њему сагледавао меру и
хармонију испод крвавих сукоба и хаоса са којима се свагда
срећемо. Кнежевић је, по Вујићу, „та љубав за широком, сло
бодном, обимном, далеком перспективом слична Његошу (’Ко
на брегу и ако малу стоји, више види но онај под брегом’), тај
орловски поглед коме је увек мала висина са које сагледава што
више живота, слична гледању динарских горштака, слична
извесној духовној потреби наше расне мисли“.142 Још једна је
сличност Кнежевића и Његоша – религиозност, о којој Вујић
каже: „Кнежевић је дубоко религиозан, као и Његош, религио
зан на један интиман, свечан, поетски начин, једини, уосталом,
на који се ваистину религиозан може бити. Све може бити, а
не мора бити, али Бог мора бити. Визионарство ове врсте, пер
спективност оваквих размера горостасних, носи собом религију
која значи осећање, непосредно, животно и силно, Бога свуда
и у свима стварима.“143
Из те перспективе свет је за њега, по Вујићу, „огромна
једна фаталност у коју је ужлебљена једна сићушност, човек
са својом историјом“.144 Песимизам се Кнежевићев рађа из те
несразмерности. Али, као човек наше расе, Кнежевић у безмерју
сагледава правду која не држи само земљу и градове, него и сав
космос, и она је мала искра великог Божијег пламена. Иако је
његова мисао стремила аристократичности, он је увек осећао
142
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љубав за свог брата – човека, и у томе је било његово племенито
двојство. Зато је, тако искрено посвећен трагању за смислом,
могао да каже да је „све пепео осим истине“145.
Кнежевић је Вујићу свакако импоновао и због одбијања да
саму филозофију апсолутизује: „Филозофија, за овога мислиоца,
не поседује неприкосновеност и непогрешност; системе њене
он сравњује са пропадљивим палатама из чијег ће се материала
дизати нове зграде. Религија је надмоћна и над филозофијом
и над науком, као исконска и примарна сила људскога духа“,
каже Ксенија Атанасијевић.146
После поглавља о Божидару Кнежевићу, долази „Спутана
мисао“, коју Вујић почиње констатацијом да је мисао окована
„увек док је везана за туђу и њој потпуно подложна; тако је наша
мисао давала изглед лажног уобличења и ишла чисто рациона
листичким напорима, против своје судбине и своје суштине“147.
Поглавље почиње обрачуном са Браниславом Петроније
вићем и његовим покушајем заснивања нове геометрије која,
насупрот класичној геометрији са њеном идејом о бескрајној
дељивос ти прос тора, креће од идеје дискретног прос тора и
недељивос ти тачака у њему. Тиме наша философија скреће
у најс увљу, беживотну схоластичку област, у којој се, поред
Петронијевића, појављују и његови следбеници, попут Николе
Поповића и Ксеније Атанасијевић. Рецимо, Ксенија Атансије
вић је у свом докторат у елаборирала учење Ђордана Бруна о
најмањем, проглашавајући га Петронијевићевим претечом.
Вујић каже да се неће бавити подробном анализом њихових
метафизичких конструкција, него да ће поставити конкретна
питања – одакле та неосхоластичка проблематика, да ли је она
историјски и друштвено неопходна, колико је у континуитет у
са неком претходном мишљу, има ли везе са савременошћу, са
европском философијом, какве су јој практичне последице –
рецимо, у области математике.
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Пошто је наша философија без континуитета, очито је да
је Петронијевић своје идеје позајмио, и то од Лајбницове мона
дологије. Тако су Петронијевић и ученици његови, у земљи
у којој нема философске традиције, одмах почели да се баве
суптилиним проблемима немачке метафизике 17. века. То је
схоластика, слична средњовековној, концилској. Философија
може одговорити на сасвим природне потребе људског духа,
али Петронијевићева мисао не одговара на те потребе, а ништа
не користи ни математици. Вујић је одлучан: „Хипотеза дис
крет ума, вештачком дијалектиком поткрепљена, не служи ни
практичком математичару, ни филозофу живота, ни човеку
у живот у, нити каквој било практичкој, било моралној, било
уметничкој сврси. Она служи једном метафизичком систему,
коме је она, може бити, један од украса и неопходно потребних
састојака архитектонике; за живот она нема никаквог значаја.“148
Оваква Вујићева позиција је утемељена на крајњем прагматизму
џејмсовског типа – истина може бити, и јесте, само оно од чега
живот има користи. Свако апстрактно мишљење је промашај,
и никуд не води.
Философија не сме остати у кули од слоноваче; она треба
да зарони у живот, и да у њему нађе себе; не сме бити метафи
зички „спорт“. Петронијевићева мисао није актуелна ни кад се
сагледа из европске перспективе, у којој такође бива напуштена
метафизичка област зарад постављања суштинских питања,
где је „терен борбе проблем живота и човека творца у живот у,
проблем развијања интуитивних снага човекова духа, проблем
снаге живота и стваралачке снаге човековог духа, проблем сло
бодне воље и акције духа за све већу слободу и стварање“149.
Таква философија води само даљем отуђивању од философије,
њеној депопуларизацији.
Када је Ксенија Атанасијевић одговорила на Вујићев чла
нак објављен у Српском књижевном гласнику, сматрајући да он
понижава философију својим ставом, Вујић је написао одговор
„О ’достојанству’ философије и ’унижавању’ философије“, у
148
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коме је подсетио на наивне приче београдске чаршије о младом
занесењаку Брани Петронијевићу, који је за малограђане био
некакав, од света одвојени, маг и спиритиста. Иако се човек
с благом иронијом може односити према тој заблуди, ипак у
њој има и зрнце истине, јер „мајс тори метафизике свели су
се за обичан свет на чудне фигуре, каткада и смешне, помало
тајанствене, али увек потпуно одвојене од стварног тла живога
живота“‘.150
Но, нису само обични људи устајали против метафизике; то
су чинили и велики мислиоци, који су одбијали да философију и
метафизику изједначе, враћајући се животним изворима. Такви
су били Протагора, Хјум, Кант, Џејмс. Дакле, простонародни
презир према метафизици није једини став; по Вујићу, кроз
историју људске мисли води се „борба против рационалистич
ких испредања система, борба за веће људско и човечанско
иживљавање насупрот мртвом схематисању. […] Није, дакле,
здрав разум усамљен у свом одбацивању оне метафизике која
је изражена интелектуализмом; није ’достојанство филозофије’
у лицу рационалистичке метафизике ’унижено’ само ’обичним’
и ’нижим’ људима, него оно, кроз целу историју људскога рода,
трпи оправдане нападе смелих и генијалних духова.“151
Иако метафизичари чак и признају да су њихови против
ници можда у праву кад хоће да се врате живот у, тај повратак,
по њима, ипак није философија. Вујић хиперболише: „Није
довољно да једна филозофија буде интиман израз спонтаног
живота душе и духа; није довољно да једно гледиште на свет
буде покретач племенитих и добрих дела љубави; није довољно
да једна слика света буде пуна лепоте и израз животно лепо
га: све то није довољно, јер све то ’није филозофија’, јер све то
’унижава’ филозофију, јер све то није права ’достојанствена’
филозофија. Није филозофија зато што није ’по правилима’
рационалистичке дијалектике; није филозофија зато што није
метафизика и што није пошла од уверења у апсолутну све
моћ разума и појмовне систематике; није филозофија јер није
150
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интелект уалистички оријентирана; није филозофија – јер је
хуманизам.“152
По метафизичарима, једино рационализам не унижава
философију; али, то је мисао „уседелица“, каже Вујић. За крај
свог текста, Вујић се позива на роман Димитрија Мерешков
ског о Леонарду да Винчију, из циклуса Васкрс богова, у коме
Леонардо својим конкретним, на искуству заснованим увидима,
порази у расправи схоластичаре приликом једног интелект у
алног двобоја на двору тиранина Лудовика Мора. Права мисао
је хуманистичка, а не схоластичка.153
У чланку „Идеал науке“ Вујић се бави феноменолошком
теоријом Михаила Петровића Аласа, коју је он разрађивао од
1896. до 1921. (при чему му је, у једном периоду, и Вујић био
сарадник). Иако је ова теорија умногоме недос тупна онима
који не познају математику, ипак се њене основне црте, као
животног дела нашег научника, могу приказати широј публици.
Живот је бескрајно разноврстан, али за човека није довољ
но да буде само посматрач појава. Ради лакше оријентације, он
мора да појаве упрости и разврста по неком начелу. По Вуји
ћу, упростити значи учинити математички мерљивим, што је
главни задатак науке. Ово насиље над сложеношћу света је и
највећа предност и највећа мана науке, која има за циљ могућ
ност предвиђања појава, и самим тим – господарење над њима.
Оно што се изгуби у индивидуалном, добија се у области праксе.
Вујић каже: „Појава је ’разумљива’ и ’објашњена’ када је кван
тификована: значи, кад је сведена на односе величина којима
се математички може оперисати. Слика света је за науку један
упрошћен и квантификован универзум који има да ради као
152 Исто, стр. 180
153 Слободан Жуњић запажа да је Вујић прозрео аргументацију својих рациона
листичких опонената о „ненаучности“ нових философских метода као нешто што
почива „на уверењу да је разум једино и искључиво средство људског сазнања, да је
цео свет устројен по ’схемама логике’, и да се ’системи појмова и појаве у живот у и
искуству поклапају без остатка’“; Вујићево окретање прагматизму стога није „дегене
рација културе и филозофије у потпуном релативизму, већ хуманистичко постављање
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машина, као механизам чији ће управљач, господар и експло
ататор бити човек.“154
Научници сматрају да биолошки, психички и социјални
процеси научној обради само привремено измичу, али ће у
будућности и те појаве постати мерљиве, и постаће део „егзакт
них наука“.
И теорије се морају свести на што мањи број, да би ствар
ност била подложнија квантификацији и манипулацији. Зато
је главно питање науке – како засновати једну теорију која ће
обухватити потпуно различите групе појава. То је, по Вујићу,
тешко: прелазак из области физике у област биологије и пси
хологије зарад стварања јединствене теорије захтева „смеле
метафизичке претпоставке“, које нису засноване на матема
тичкој квантификацији. Вујић наглашава: „Идеал науке био би
остварен у једној општој метафизичкој теорији појава која не
би ниуколико зависила од садржајне природе појава, и која не
би била принуђена да гради претпоставке метафизичке при
роде. Та општа теорија појава била би савршено индиферентна
према конкретним квалитативним одликама појава са којима
има посла. За њу би било ирелевантно питање о квалитетима, и
она би, доследно идеалу научног сазнања, представљала метод
праве и чисте квантификације појава.“155 Тиме би се могла избе
ћи и променљивост теорија, која је веома прис утна у науци.
Михаило Петровић је такву општу теорију дао кроз своју
математичку феноменологију. Вујић опис ује начин долажења
до те теорије: „Њему је пала у очи једна занимљива чињеница,
запажана и пре њега, да многе појаве у природи, иако међу собом
потпуно различите по својој конкретној природи, показују
извесне аналогије. Две појаве, потпуно диспаратне, по својој
садржајној, материјалној страни показују, често, исти општи ток
и ход, исту карактеристичну општу форму свог бивања, исти
механизам који одређује ток појаве и карактерише њен интим
ни и упрошћени ход и њено бивање. […] Са друге стране, и у
обичном живот у и у обичном говору, врло су честе аналогије
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између врло диспаратних појава изражене метафоричким упо
ређењима. Врло често, какво душевно стање, какав историјски
процес, каква друштвена појава, бивају окарактерисане каквим
згодним упоређењем са врло простим механизмима или врло
простим процесима у природи. Таквим једним упоређењем,
сложена појава постане јасна, проста и рељефно означена, и
човек као да је, одједном, видео осветљену у њеним дубинама
и схватио наједанпут њен интимни механизам.“156
Из тога је Алас извукао закључак који Вујић овако излаже:
„Ако две диспаратне појаве, диспаратне по својој конкретној
природи, показују исти општи ток и ход, онда значи да изве
сне карактеристичне појединости једне и друге појаве играју
истоветне улоге у општем механизму појава, другим речима:
односи појединих делова појава су идентични. Како наука хвата
на појавама оне њихове карактеристичне појединости, делове
и улоге који се квантитативно могу изразити, а то значи мате
матички изразити, то се могу поставити опште математичке
схеме, закони у облику једначина, које ће обухватити под свој
општи облик читаве групе појава, различите по својој мате
ријалној одећи. Та чињеница је слична оној да идеализовани
геометријски облици, као општи типови, могу да се односе на
врло разноврсне и конкретно врло различите објекте. Такве
опште математичке схеме не зависе ни најмање од материјалне
природе појаве са којом се има посла: оне су стални облици,
типови општих механизама појава, под које се могу свести врло
различите појаве, биле оне из области материјалних промена
и бивања, биле из области биолошке, психолошке, социјалне и
др. Изнаћи такве опште форме, изражене математички, значи
створити систем једне опште механике појава која обухвата сву
шарену разноврсност промена у свет у, значи изградити један
систем феноменологије који представља типичне опште механи
зме појава, ма какве оне биле по својој конкретној природи.“157
Петровић је успео да за своју теорију нађе доказе у свим
облас тима, од бактериологије, преко хемиз ама, ботанике,
156
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механизама воље и појава у друштву.158 За њега није битно
којом се облашћу бави – уочивши механизме и аналогије, он
је могао прис тупити квантификаторској делатнос ти, која је
идеал науке.
У својој теорији, Петровић је надахнут и доследан. Али,
Вујић каже да то није једини начин гледања на ствари: постоји
интуиција, тако прис утна код уметника, која је Гетеа навела
да створи своју теорију боја, супротну Њутновој; постоји и
религиозно-морално гледање на стварност, у коме, каже Вујић,
„главну улогу игра однос јединке као свесног моралног бића
према једној широј, универзалној свести, према једном широ
ком панпсихизму, изатканом од чисте љубави и самилости“.159
Различити су типови реакција на свет који нас окружује, па се
ниједан од тих типова реакције не сме апсолутизовати.
Ипак, Петровићево дело је врхунац развоја рационализма
и научног погледа на свет – једна довршена, синтетичка тео
рија, која премашује све друге. Због тога је она изврсна, али и
сасвим једнострана, што је особина теорија које су биле дела
некадашњих генија. Јер, како запажа Вујић, „после свега, човеку
је суђено да једнострано реагира на свет и живот; у изабраном
ставу, ма колико он био једностран, ваља умети ићи до краја, до
величине, до најсавршенијег могућег напора“160. Дело Михаила
Петровића је стога наш огроман допринос светској култ ури.
Такви су доприноси ретки.
У поглављу „Лик Кихота“ Вујић иде Унамуновим трагом;
каже да му се занесењак од Ла Манче указао као лик бутновника
против окова рационализма, који је Унамуна навео да га пред
стави као сакрални лик витеза духа. Да би се човек ослободио,
158 Рецимо, постоји појава слабљења са ширењем – таласи цунамија су све слаби
ји што су даљи од места настанка, светлост се смањује што је даље од извора, а моћ
освајача опада што дубље залазе у огромну територију противника. Месечеве мене,
плима и осека, женски менструални циклус заснивају се на периодичним променама
изазваним неким периодичним узроком. (Видети више о овој теорији у књизи: М.
П. Алас, Математичка феноменологија, Сабрана дела Михаила Петровића Аласа,
књига 6, Завод за уџбенике, Београд, 1998.)
159 В. Вујић, Спутана и ослобођена мисао, стр. 198
160 Исто, стр. 199
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мора да буде спреман на подсмех околине које га не прихвата
и не разуме, тврди Вујић.161
У оглед у „Значај кихотизма (Психолошко-књижевна и
култ урно-историјска расматрања)“ Владимир Вујић полази
од аксиома да је Дон Кихот генијална књига чија је садржина
„историја једног одушевљења“. Није толико битно ни шта је сам
Сервантес намеравао кад је књигу писао: она га превазилази;
подсмех Дон Кихот у као будали простачки је, јер Сервантесов
роман превазилази границе књижевне теорије. У том смислу,
Вујић се позива на Унамуна, који каже: „Шта ме се тиче оно
што је Сервантес хтео или није хтео да стави у Кихота и шта
је стварно у њ ставио? Оно што ја откривам у њему је оно што
је живо у њему, ставио то или не ставио то у њега Сервантес,
оно што ја стављам у њега, што ја стављам одозго и изнад или
испод њега, оно што ми стављамо сви у њега.”162 Унамуно, „сав
ватра и сав пламен“ је писао Живот Дон Кихота и Санча да би
створио шпанску верзију хришћанства и философије, „кихо
тизам“. Вујић каже: „У наше доба, у коме су, по речима Хисма
на, и наши греси ситно лоповски, у коме је нестало великих
страс ти, какав узвишен пример даје Дон Кихот!“163 У нашој
књижевности, сматра Вујић, Лаза Костић, велики романтичар,
још увек несхваћен, дао је свој поглед на кихотизам као на наду
у безнађу у коме живи сав његов народ, кад на његовим скуп
штинама „ветрењача много звечи“, и у тренуцима кад чулност
161 Руска научница Екатарина Јеремина у свом огледу „’Кихотизам’ у стваралаштву
Мигела де Унамуна и Фјодора Достојевског“ указује на дубинску сродност између
лика Дон Кихота у Сервантесовом роману онако како га тумачи Унамуно и лика кнеза
Мишкина у Достојевсковом Идиоту: „Стварајући лик кнеза Мишкина, Достојевски
се ослања управо на лик Дон Кихота, као на земаљски идеал високоморалног човека,
и на недостижни идеал лепоте и доброте, морални темељ света – Исуса Христа. У
радној верзији романа Лав Мишкин је назван ’кнез Христос’. Исто то поређење пада
на памет и шпанском писцу, који Дон Кихота зове шпанским Христом.“ (Ерёмина Е.
А. „’Кихотизм’ в творчестве Мигеля де Унамуно и Фёдора Достоевского// Гумани
тарные научные исследования. 2014. № 3, http://human.snauka.ru/2014/03/6125,
приступљено 12. 11. 2015.)
162 В. Вујић, Спутана и ослобођена мисао, стр. 204
163 Исто, стр. 205
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побеђује разум. Лик Дон Кихота се Костићу, каже Вујић, јавља
„у моментима који означавају промашене сврхе, преварене наде,
прошле опсене, узалудне напоре, немогуће снове“,164 да би га,
у последњој строфи, потегао као оружје против оних који су
издали своје идеале: „Ал’ кад видим паметаре,/ где с’ клањају
шупљој сили;/ кад јунаке видим старе/ где их скоцка наслад
гњили,/ те сад оно пале, жаре,/ чем’ су били борци чили;/ да
желуцу није сметње мач отпашу са бедрине;/ – такве слике нису
вредне будалине Сaвeдрине.”165
По Вујићу, Костић је поручио: „Кад се мач отпаше са бедара
и све одбаци што је у живот у човекову духовни вођ и путоказ
кроз слабости и срамоте човечанског животињства, – то није
вредно сјајног борца за сан и поезију, узвишеног Кихота, онога
који је, упркос свом пролазу кроз комично, сам увек озбиљан и
без шале на уснама, остао веран мученик за идеалнији живот
и веран заточник лепога сна.“166
Унамуно је, наравно, имао ширу и универзалнију визију
витеза тужног лика; његов витез је заснован на дубокој тра
гедији људске комичности. Страсти, страдања и смрт витеза
Кихота за Унамуна су слике душе шпанског народа. Дон Кихот
је борац против духа сцијентистичког, пркосан и поносан – он
добија бесмртност зато што је ка узвишеном кренуо комичним
путем. У њему се вера бори против науке: „Кихотизам је за Уна
муна у ствари став духовни против рационалистичке, осредње,
164 Исто, стр. 206
165 Исто
166 Није само Вујић узео Дон Кихота као основну фигуру своје култ урне идеоло
гије. На том путу био је и Љубомир Мицић, оснивач зенитизма: „Витешки идеали
Барбарогенија за балканизацијом Европе наликују Дон Кихотовим. [...] Мицићев
Барбарогеније-Балканац размишља на витешки, старовременски, донкихотовски
начин о свет у око себе, о балканској култ ури која може да мења европску, што нали
кује Дон Кихотовој борби против ветрењача, иако су му мерила његовог времена
(овде пре свега Мицићевог времена тридесетих година у Краљевини Југославији)
нису пружала подршку, него су га изложили ветрометини подсмеха и осуде.“ (Ј.
Лазић, „Културни образац на маргини: барбарогеније Љубомира Мицића и књижев
не полемика његовог времена“, Српски културни образац у светлу српске књижевне
критике, Институт за књижевност и уметности, Београд, 2015, стр. 229)
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недуховне, безв ерне Европе. У том безв ерју, у том слепом
одавању разуму, и само разуму, резонима, и само резонима, у
том недуховном живот у за трбух, у том страшном агоничком
трзању једне цивилизације на заходу, Унамуно види трагико
медију Европе.“167
Ренесанса, протестантизам и револуција удаљили су Европу
од Христа. Друга половина 19. века, доба вулгарног материја
лизма, донела је инквизицију науке, која се изругује сваком
ко одбија да призна сцијентистичку ортодоксију. Као дубоко
религиозан човек, Унамуно се бори против сцијентизма, сма
трајући га извором све извештачености и лажности савремене
Европе. Таква борба изазива подсмех, па је Унамуно одабрао
Дон Кихота као учитеља путовања кроз подсмех до бесмрћа.
Унам уну је, каже Вујић, отаџбина „земља свете Терезе,
Игњација Лојоле, земља која је била на челу противреформи
стичког покрета, земља вере и крста, права земља католицизма
правог и живог, и мистицизма религиозног, Шпанија земља без
систематске филозофије али са пуно мудрости, земља великог
Калдерона који је рекао да је живот сан, ’земља снова који се
остварују, булев ар Европе, жижа витешке вере’, по речима
једнога поете.“168 Шпанија је сва у Дон Кихот у – она се бори
против савремене Европе, без обзира на свa изругивања, да
би показала да је вера у бесмртност у човеку још увек жива.
Она носи поруге, али не одустаје. Дон Кихот је „десперадо“,
очајник који не очајава; јер се из очаја рађа апсурдна нада са
којом се могу поистоветити сви савремени Дон Кихоти, уста
ли против инквизиције науке, а за тријумф новог, страственог
Средњег века.
По Вујићу, „кихотизам Унамунов, дакле, јесте правац духов
ни који иде непосредно у борбу против савремене цивилиза
ције онакве каква је данас у Европи и каква се приказује уму и
очима толиких силних и великих духова у Европи: као епоха
зла, против кога се ваља борити.“169 Обнова витештва – то је
167
168
169
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нада Сервантесовог десперада; обнова вере и њена победа над
сцијентизмом – то је нада Унамунова.
Вујић истиче да Унамунова слика Дон Кихота као оличења
Шпаније није једина; он може бити још универзалнији: „А ја
стављам у њега оличење борбе против непокретљивости исто
рије, борбе за немогућ обрт историјског тока. И још: духовну
велик у улогу и мисију свих оних који се боре, у одређеним
фазама култ уре, против статичности, против механизирања,
против смрти једном речи. Видим у том симболу вечну и непро
лазну улогу борбе духа против смрти и усмрћивања духовне
вредности…“170
Вујић каже, у складу са Шпенглеровом визијом, да је исто
рија таква да култ уру, као период цветајуће сложености (израз
Константина Леонтјева) увек смењује уморна, подражавалачка,
нестваралачка цивилизација. У таквим периодима, периодима
немоћи и куњања, јављају се Дон Кихоти да буду мисионари
који сведоче животом против смрти, макар да је њихова мисија
неостварљива. У тренуцима кад се масе претварају у механизме
којима се манипулише, прис уство сведока пробоја кроз смрт
више је него битно. У том смислу, „десперадоси“ бивају хри
столики. Гласови подигнути у пустињи, они спајају прошлост
са будућношћу, сведочећи да историја није завршена.
Међутим, Вујић се пита шта може бити кихотизам у јед
ној средини чији је култ урни развој био прекинут турским
ропством. Живело се и умирало херојски, да би се изашло из
ропства; народ је култ урно још неостварен, и сад треба да бира
путеве самоостварења. Којим путем ићи ако је Европа у фази
цивилизацијског опадања? Какав кихотизам је у нас могућ и
да ли је уопште потребан?
Трагедија југословенске културе је у томе што је она почела
да се саздаје у доба цивилизацијске декаденције европског кул
турног простора, када тријумфују рационализам и сцијентизам.
Идеја која је преовладала међу нама највећа је заблуда – треба
подражавати оно што се руши, сматрајући да је просветитељска
170

Исто, стр. 212–213
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вулгарност сами врхунац човечије мудрости.171 Док се, наро
чито после Светског рата, у Европи јавило много духова који
су устали против идола волтеријанско-русоовских, у нас су се
званичници, творци културе, скаменили негде око 1880. године,
и као кихотизам исмевају сваки покушај да се изађе из кругова
„здраваго разума“ и да се крене за самосвојношћу. Ипак, посто
је они који не само да верују, него и знају да је нова, слободна
култ ура могућа; они се неће колебати у идењу ка узвишеном
циљу. Предност Јужних Словена је у томе што су они млади,
пуни стваралачке енергије, и што не морају никог да опонаша
ју, а поготово не оне који су на заласку. Вујић вели: „Нас који
у то верујемо, нас могу назвати Кихотима они паметњаци и
западњаци чији је дух угледање, чији је понос копија а чије
стваралаштво никад није ни постојало. И баш зато што смо ми
у том положају да о изградњи култ уре своје можемо мислити,
што нас та изградња чека, баш зато је и могуће да та култ ура
донесе не само ново нама него и да донесе ново Европи. Кихо
тистички снови? Може бити, али су они најбоље наше уверење,
најбоља наша снага и најбољи наш дух стремљења. Ми се бар
не боримо против неокретљивости историје; јер за нас исто
ријско живљење почиње, остваривање култ уре почиње, свесни
историјски живот се рађа. И баш у томе и постоји дубока раз
лика између два схватања наше култ уре: или је она сада пред
стварањем, а њено стваралаштво омогућено једино широком
самосвешћу о самосталном духу нације која има шта да каже;
или је она у изградњи само утолико уколико буде што брже и
што ефикасније примила на себе облик западне цивилизације.
171 У часопису Народна просвета Владимир Вујић је 1932. године писао о духов
ним превирањима епохе, настојећи, по ко зна који пут, да укаже на оно за шта је
веровао да су беспућа у којима се обрело јужнословенство, које је, по њему, требало
да буде алтернатива уморном Западу. Иако се сад јасно види куда иде Запад, наша
интелигенција, која је, по Вујићу, скоро сва полуинтелигенција, је и даље за „Европу
капитала и неправде.“ (В. Вујић, „Духовна превирања садашњице“, Народна просвета,
год. XV, број 7, 24. јул 1932, стр. 2) Вујић тврди да је у нас европеизовање омогућило
нову врсту хадуковања – не ради правде, него ради пљачке. По њему, основне црте
динарског човека чине да се он лако прилагођава немилосрдној борби у „капитали
стичком поретку, лажној демократији, уопште целој психологији просперитета.“(Исто).
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Или историјско живљење или улаз, као маса безоблична, у масе
цивилизоване Европе, нумерички, механички улаз у једно ниве
лисање без краја и конца које се свршава једнообразношћу, а
то значи смрћу, у техничкој, урбаној цивилизацији.“172
Али, шта је са ликом оданог Санча Пансе, који је ишао за
Дон Кихотом без обзира на то што је видео да су његови снови о
острву среће утопијски? Шта означава Санчо? Он је, по Вујићу,
обичан човек, који живи анимално, у тупој свакодневици, све
док не буде „кихотизиран“. То значи да се, визијом свог витеза,
мора поново родити, да би кренуо ка вишим сферама посто
јања. Вујић вели: „Тако санчизам означава онај материјални
основ на коме ће се збити чудо једне култ уре, оне геолошке и
биолошке масе на којима ће изнићи једна култ ура, оно гради
во из кога ће се извајати једна лепа творевина моћна, велика,
изразита, која ће исказати своју духовну реч, и спевати своју
песму Богу, дати своје оправдање духовног живота. […] Тако
су Санче носиле камење тешко за огромне пирамиде да њима,
као огромним симболима, искажу значај живота египћанског.
Тако су по градовима античким у гомилама слушали говоре,
дивили се снази савршеног тела и на безброј начина по гра
довима државицама (’полис’) остварили сан античке култ уре.
Тако су они у фаустовској, европској, култ ури ишли силном
енергијом за господарењем природе, за стварањем машина
и тако данас они улазе као масе у стварања којима се иде на
апсол утн у премоћ над прир одом, на безусловн у власт над
њоме, преко математичких симбола, на једно потпуно мешање
лица природе и лица земље. Кихотски дух је у зачетку дао своје
визије. А онда је санчизам као радни напор, упућен и завитлан
једним основним духовним правцем, стварао и стварао облике,
док време не дође зрењу и смрти…“173
Дон Кихоти се јављају приликом свитања и сумрака великих
култ ура; оба пута воде – један масе које су спремне да њихо
ве визије остваре, други пут појединци спремни да, уз њих,
буду гласови вапијућих у пустињи. Вујић тврди: „Кихотизам
172
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и санчизам узимају на се симболистичке облике једне вечно
понављане борбе живота и смрти, духа и материје, господа
рења и робовања, моћи и слабости […] Све по неком поретку
иде – у то је и наш велики Његош био уверен. И наши најбољи
духови у народним творевинама. Има ту страшног неког плана
чија су нам очитовања присутна, али кога у целини не можемо
ни назрети још – или врло слабо. Огромна је то књига у коју
се пише биографија Бога, вели и мисли Божа Кнежевић…“174
Култ ура је израз духа, а уметност је нарочити израз кул
туре, при чему се под њом подразумева оно што је судбински
изражено, самосвојно, а не имитација и копија. Кроз уметни
ка Бог проговара, али тако што га „мучи“, што га приморава
да ствара и сведочи тајну човека и света. Стваралац не може
да бира; он мора да саздаје. Кихотизам у нас је, дакле, идење
ка себи и своме, и борба против уплива умируће фаустовске
култ уре, која је надасве техничка.175
У поглављу „Ослобођена мисао“ Вујић покушава да пону
ди визију ослобођења. Обиман и програмски писан оглед „О
људима Запада и о нама“ има за циљ да формулише основе
будуће култ уре.
Текст почиње од указивања на књигу др Антуна Бонифа
чића, Људи Запада, у којој су огледи о Андреу Жиду и Анри
ју де Монтерлану. Поводом те књиге, огласио се Владимир
Дворниковић, који се и сам позабавио судбином и вредношћу
западне култ уре. У области односа према Западу добијају се и
губе битке кад је култ ура у питању, па је Дворниковић указао
на неразумевање овог проблема.
Вујић истиче да је надмоћ Запада у области технике нео
дољив а, на шта је указ ао и Кајз ерлинг, показујући како се
174 Исто, стр. 223-224
175 У свом огледу Човек и машина, Николај Берђајев каже: „Није претерано када
се каже да је питање технике постало питање судбине човечанства и његове култ уре.
[…] Човек је некад од вере очекивао чуда. Тога није било. Затим је дошла техника која
их заиста ствара. Задивљен, он јој се приклонио са страхопоштовањем. […] Нема
техничких циљева живота; могу постојати само техничка средства. […] Замена циља
живота техничким средствима означава умањење и слабљење духа.“ (Н. Берђајев,
Човек и машина, Бримо, Београд, 2002, стр. 394)
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незападни народи вестернизују: „Питање се одиста поставља
на један сасвим други план када се постави опрека Запад–Исток
као опрека: чистоћа, удобност, лакоћа саобраћаја и примања,
владање простором, владање аутоматским техничким комо
дитетом са једне стране и нечистоћа, болештине и заразе, неу
добност, тешкоћа саобраћаја и савршено лишавање олакшица
које једна савршена техника несумњиво може да пружи човеку,
са друге стране.“176
Под Западом се, у смислу уобичајеног упрошћавања, под
разумева имагинарно јединство између антике (култ уре довр
шене и завршене) и данашње евроамеричке култ уре, која и
даље траје. Ту свагда иде и груба, а суштински нетачна, схема
стари – средњи – нови век. Под „Истоком“ се, пак, подразумева
један култ урни комплекс, иако је реч о свет у са више опречних
култ ура, којима је заједничко само то што су прошле.
Противстављање Запад – Исток по основи акција – контем
плација такође је симплификација која се не може потврдити
историјским чињеницама. Вујић каже: „Шта значи та чисто
исконструисана супротност која ради са апстракцијама и пој
мовима, када историчар култ ура зна и за доба рационализма у
античкој култури, и у индуској култури, и у египатској култури,
и у кинеској култ ури, и у арабљанској, магичкој, култ ури? И
за доба нерационалистичко, и више мистичко и више инту
итивно, у тзв. европској култ ури? И када је реч о ’пропасти’
Запада, зар историчар култ уре нема визије о тим ’пропастима’
и у другим култ урама?“177
Техничка култ ура Запада се не може одбацити; техника би
можда могла да ослободи човеков дух од ропства материји и да
га упути на стваралаштво. Није реч ни о томе да је дух Запада
демонски, а дух Истока божански, и да је активизам за осуду,
а пасивно посматрање блаженство. Појам „пропаст Запада“
не значи усвајање пасивно-медитативног источњачког духа,
нити повратак у „мрачни средњи век“. Озбиљно изучавање
морфологије култ ура не признаје баналне дуализме; рецимо,
176
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Средњи век уопште није прелазно доба између антике и Новог
века, него зачетак ренесансе и постренесансне епохе. Покушај
банализоване употребе идеја писаца какви су Шпенглер и Бер
ђајев, свођење њихових дела само на наслове, плод је вулгарног
рационализма, а не озбиљне анализе.
Питање култ уре Јужних Словена зато уопште није питање
антагонизма Исток–Запад, него питање могућности развоја
сопственог стила и начина, слободе стваралаштва и смелости
да се буде свој: „Како ми стојимо као култ ура и где смо; да
ли у цивилизацији, као наши суседи Европљани, фаустовске
култ уре, или смо негде на свом сопственом путу? […] Да ли је
афирмација Јужнословенства у његовом брзом прилагођавању
социјално-привредним облицима Европе, у утапању у техни
цизам западне култ уре? Да није у нечем сасвим другом?“178
У наставку свог огледа, Вујић, трагом Шпенглеровим, ука
зује на чињеницу која потврђује тезу о опасности дводимен
зионалних приступа проблемима култ ура. Рецимо, античка
култ ура, коју Шпенглер назива аполонијском, и која иде од
Хомера до хеленизма, у ренесансној, по Шпенглеру „фаустов
ској“, Европи схватана је на сасвим нарочит начин. Такође,
европски класицизам је псеудокласицизам.
Основни проблем рационалиста је то што не виде слично
сти у развоју разних култура, него, по Вујићу, верују у праволи
нијски прогрес од мање разумног ка разумнијем, од простијег
ка сложенијем. Њима, каже он, све изгледа као упрошћена
конс трукција: од примитивног човека, преко оријенталних
народа, Египта, Грчке, Рима, средњег века ка новом добу, при
чему мрак бива побеђен „светлошћу разума“.
По Вујићу, јужнословенска култ ура је једна од Солуна до
Алпа, и ту нема линије поделе Исток–Запад. Ово јединство је
одражено у народној поезији, која не зна за границе, и чија етика
јесте јединствена – схватање да „правда држи земљу и градове“
и по коме је „боље изгубити главу, него своју огрешити душу.“ У
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народној поезији постоје основе јединственог народног стила,
и ту може бити језгро нове култ уре.
Рационалисти оптужују заговорнике јединствене и нове
јужнословенске културе за романтичарско схватање света. Они
би били у праву ако би посматрали западно романтизирање
прошлости, које је плод декаденције; у нас, романтизам значи
одбрану права на самобитност, и он је пун живих и животвор
них снага за саздавање аутентично наше култ уре. Зато се овог
појма не треба одрицати.
Једино значење израза да „ми нисмо Европа“ јесте у томе
да Европа живи у доба свог коначног опадања, док су Јужни
Словени на својим почецима. Све док се буде имитирало туђе,
бићемо, по Вујићу, неозбиљни, мали и без икаквог значаја. Зато
је, како он каже, неопходна ревизија наше култ урне ситуације
из светскоисторијске перспективе.
Вујић је овде, по ко зна који пут, на трагу идеја Досто
јевског о томе да словенска цивилизација није европска, и да
ко год покушава да насилно европеизује Словене (пре свега
оне који потичу из источноправославног култ урног круга)
ради против своје „почве“. У „Зимским белешкама о летњим
утисцима“, Достојевски сматра да је узрок отуђења народа од
интелигенције у томе што се интелигенција поистоветила са
западноевропским квази-елитизмом: „Тако дубоко презиремо
народ и његова начело да смо постали пуни неке досад непо
знате гадљивости према њему – и то је прогрес!“179 И Владимир
Велмар-Јанковић је, у својој Духовној кризи данашњице укази
вао на такав квази-елитизам: „И зар није бекство од самих себе
кад се отресамо своје примитивности, хитајући у Европу да
тамо на наше балканско сирово срце навучемо макар и најтању
превлаку европејштине, да би на тај начин постали људи? Да
тако стекнемо оно суверено право по којем ћемо се смети сти
дети сопствене примитивности, по којем ћемо смети с висине
критиковати нашу заосталост, и подсменути јој се, – макар то
било и после једног сезонског бављења у Паризу, – по којем
179
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ћемо стећи право, – а можда и дужност – да се навикнемо на
метанисање пред високом европском цивилизацијом, па макар
били у питању најсиромашнији представници њени. Јер, шта ми
заправо имамо? И кад ћемо ми, ако бога знате, стићи Европу?“180
Бавећи се питањима наше националне елите, Вујић није
могао а да се не осврне на моделе односа према Запад у као
духовној стварности у нас. У Југославији постоје, сматра Вујић,
три типа западњака. Први тип су они који још живе у западном
рационализму 18. века. То су блажене незнајше које верују у
позитивизам, материјализам, деизам и слично. Таквом човеку
је све „јасно“; он је обасјан зрацима „сунца – разума“. Читава
историја за њега је права линија из „мрака“ у „светлост“. Све
што се с тим не мири, назадно је и осуђено на пропаст.
Други тип западњака је дијалектички материјалиста, који
верује да закони природних наука важе и у друштву. Вујић каже:
„Капитал, индустријализација лица земљиног, механизирање
свега па и људи, социјално схватање пре свега, проблеми чисто
економске природе – то је свет и концепција тог типа.“181
Трећи тип западњака је онај који се одрекао рационализма
од Лока до Маркса, и који се определио за „психоанализу кул
тура“. Он изванредно познаје Запад у његовој опадајућој фази,
ценећи све вредно што је западна култ ура дала. Притом, он је
страствени борац за културу свог народа. Он не пориче ни значај
економије у живот у људи и народа, али зна да човек не живи
само о хлебу. Таквог западњака у нас зову „неоромантичарем“,
на шта Вујић каже: „Али ако неоромантизам треба да значи
синтезу западњаштва у његовом горе наведеном духовном и
најбољем смислу са националним јужнословенским стилом као
оригиналним казивањем о свет у и живот у, онда је то изврсно
име које треба очувати.“182
По Вујићу, Јужни Словени не смеју ићи за цивилизацијом
која умире јер више није култ ура. Он тврди: „Никаква смисла
нема тражити наметање животних облика једне цивилизације
180
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(тј. краја једне култ уре) на развијање једне култ уре када је она
још духовна могућност, још чедна, још непрогледала душа. Све
ознаке једне цивилизације: губљење вере, религиозности праве,
увоз свих могућих секта и странака са истока, напори теоспи
рито-антропозофски и други, лутање у моралном ставу, разви
јање декадентног професионализма, секс као основа живота и
тумачење живота, лицемерје, лаж, суровост и савршена хипо
кризија свега живота – све те ознаке казују јасно колико је тај
живот савременог Запада немогућа духовна садржина за нас.“183
Не треба, сматра Вујић, одбацивати технику, која је наста
ла на основу фаустовске жеђи за влашћу над природом, али је
треба користити за ослобођење од тешке власти материје над
човеком; истовремено, одбацивати дух Запада – то је зада
так Јужних Словена и њихове култ уре. Тако је некад настала
западноевропска култ ура – спајањем хришћанства и антике,
прожетим жеђу за савладавањем бескрајних простора. Сада,
дакле, Словени треба да узму западну технику, али да одбаце
дух Запада.
По Вујићу, решење би било у новим преображајима већ
постојећег: „И као што су симболи античке културе, и хришћан
ства, ушли у западну култ уру не као њена предоминантна црта
али ипак као саставни делови њени, под главним особинама
те култ уре, господарством и искоришћавањем, притиснути и
измењени, исто тако техницистички елементи западне културе
могу ући у једну нову, ону коју би донели ми, али не више као
једини и искључиви симбол култ уре, не као оно што чини њен
стил, но као елементи који бивају подвучени под друге главне
особине, елементи трансформирани, преиначени, који служе
нечем другом, вишем, нечем што духовно и душевно сачињава
слику света нове те култ уре.“184
Данашња Европа је разуздана грабљивица, у коју се пове
рење не може имати; она тлачи, осваја, разара народе и државе.
Прихватити је, овакву каква је, значи помирити се са судбином
„оријенталца“ кога треба цивилизовати. Јужни Словени нису
183
184

Исто, стр. 254
Исто, стр. 256
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ни Запад, ни Исток, и то је добро, јер им даје шанс у за ствара
лачку будућност.
Као што има три типа западњака, тако има и три типа наших
„источњака“. Једни га доживљавају „песнички“, као османско
царс тво одмора и опуштања, склоњеност од ужурб анос ти
евроамеричке цивилизације, „хашиш и опијум“; такав Исток
не постоји, и никад није постојао.
Други тип источњака Исток доживљава као извор мистике
и новог морала, управо онако како је било у доба слома Рим
ске империје, када су оријентални култови преплавили Рим.
То је жеља за духовним подмлађивањем, али она није израз
животности, него тешког умора од живота. Нова религиозност,
типа теософије, је вештачка, хладна и без имало топлине. Она
Јужним Словенима није потребна: „Ми нисмо у свом исто
ријском култ урном живљењу у фази декаденције. Ми нисмо у
опадању и у савршеној иживљености религије. Ми не можемо
калемити лекове са Истока на један организам национални коме
они потребни нису. Ми не можемо рачунати у историјско-кул
турни живот и у развој култ уре један малобројни танки слој
’интелект уалаца’, један танки слој псеудоморфичких хтења и
стремљења и настојања. Религиозност наша је спонтана и уну
трашње доживљавана: она није другостепена као у европских
маса. Она је таква само у слабим слојевима интелигенције који
прекривају, као незнатни и шаролики појас, праве националне
култ урне снаге и способности.“185
Географски, средишњи простор Јужних Словена, између
Истока и Запада, не значи много. Мешавина западно-источ
них елемената је немогућа, јер ни Запад и Исток каквим их
замишљају неупућени не постоје. Да ли је могућа синтеза? Да,
али ако се под њом не подразумева свесни сикнретизам, него
органски развој, пошто, по Вујићу, култ ура није вештачка хрпа
разноликих елемената спојених по начелу синкретизма, него
организам који расте, цвета и плодоноси по унутрашњим зако
нима развоја. Наша култ урна историја мора се изучити да би
185
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се у њој нашло надахнуће за оно што предстоји. Једини извори
нове култ уре могу бити народни извори, прот умачени на нови
начин. Књижевност је, у том контексту, најбољи барометар за
проучавање утицаја Истока и Запада, као и савладавање пре
прека псеудоморфозе.
Ток развоја наше књижевности показује извесне главне
карактеристике које се морају имати у виду кад се гради ново
и самосвојно. Вујић о том току бележи: „У такозваној ’старој
српској књижевности’, коју су називали и ’византијска књижев
ност на српском’, из притиска византијске цивилизације, полако
се ослобађао један самосталнији и реалнији уметнички дух.
Нагли прекид развијања култ уре, упадом Турака, донео је
време једно у коме се та стара књижевност само одржавала. За
то време западна европска култ ура се, прешав своје детињство
и епоху снаге и зрелости, увелико припремала на велике научне
и техничке подвиге.
Први покушаји култ урног дизања и први покушаји само
сталног државног живота довели су нашу књижевност пред
једну ’Европу’ која је била рационализована и сва у знаку пре
моћи разума и корисности. Доситеј је изванредни израз тога
првог буђења и првог додира са европском цивилизацијом. То
прво додиривање ’просвештенија’ учинило је да се, засенути
новим и блештавим догмама Запада, о разуму, о корисности
– што би Доситеј рекао о ’ползи’, о тами средњег века, о про
грес у, о слободи, о оковима цркве итд. – да се, засењени свим
тим изразима, наши људи упуте ’путевима Запада’ и да напусте
народне традиционалне мисли.
Два су пута била могућа тада: или у копију Запада или у
враћање на сопствене изворе. И историја наше књижевности
показује у свом развоју одиста обе те линије.
Све оно што је после Доситеја па преко Лукијана Мушицког
и следбеника ишло за европским рационализмом, за узорима
класике, све је то, више-мање, било пролазило путем подража
вања. Али се у то доба већ јављају и личности које су тражиле у
проучавању и поновном додиру са народном поезијом изворе
за стваралаштво. И тада је пробио наш звани ’романтизам’
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који значи поновни прави додир са тлом на коме једино може
нићи права култ ура.
После тог замаха романтичног, у основи различитог од
романтике западне култ уре, поново преовлађује пут копија да
би у нашој западњачкој последњој рационалистичкој генерацији
довео до једне потпуне рационализације култ урних настојања.
И тек у последња времена јављају се први знаци неопходно
потребне обнове, ревизије наших вредности и стварања плодног
неоромантизма као синтезе, плодне и животворне, најбољих
тежњи савременог Запада и наше расне мисли и духовног фонда
сопствене тежње за својом култ уром…“186 Без развијања ори
гиналне култ уре, Јужни Словени постаће феласи, робови без
сопственог идентитета, односно „синтезе“, како Вујић пише.
Последњи оглед у Спутаној и ослобођеној мисли је „Словен
ска мисао“. Словенска мисао је, по Вујићу, за сада само „визија и
вера“, али много шира од панславизма. Она је изнад идеологије
прогреса и тражења среће човечанства само у материјалном
бољитку и сцијентизму. Она је заснована на хришћанској мисли
о свечовечанском братству.
То је мисао која је мученик, и прате је сиромаштво и изру
гивање. Она има христолику судбину – судбину сталног рас
пињања на крст. У доба свеопште доминације технике, она
покушава да онебеси земљу, и зато је на голготском путу. Вујић
вели: „Човек брат свих и свега – каква утопија у времену које
носи печат човека слуге свију и свега, човека роба материји,
човека коме су затворени сви духовни видици огромним сен
кама машина, димњака, точкова који се вечно обрћу, човека
који се мрви под вечитим законом, под сталним императивом:
производи да би трошио, троши да би производио!“187
Људи на земљи су усамљеници; једини начин да се зближе
је да једни у другима виде тражитеље духовног и истовремено
грешна, крхка и слаба бића којима је потребна не само помоћ,
не само солидарност, него истинска љубав. То је била визија
186 Исто, стр. 266–267
187 Исто, стр. 270
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Достојевског: „Смири се, горди човече!“ Визија Запада је сва
у вољи за моћ.
Култ уре су, каже Вујић, „усамљене колективне душе“, које
се не могу сједињавати механички. Достојевски је веровао да
се тај проблем може и мора превазићи христоликим путем ка
свечовештву. Да би се до тога дошло, потребно је проћи сва
искушења – између осталог, и садашњу кризу Запада. Постоје
Европљани који „словенски“ мисле; Вујић каже да „њихова
заједница, над крвљу, над расом, над раздвојеностима свима
и преко свих баријера, сачињава елитну духовну мањину чијој
мисли припада неодложиво и неопозиво будућност“.188
Из овог става, као и из тврдње да код нас постоје људи који
воле и познају Запад у ономе што је на Западу вредно и људ
ско, види се да Вујић није паушално одбацивао окциденталне
вредности, него, као и словенофили, био неко коме је Европа,
по речи Ивана Карамазова, „драго гробље“. Зато је и веровао
да ће Јужни Словени успети да узму оно што је тамо најбоље,
и да, на основу своје „почве“, роде нове култ урне могућности,
који ће спасити и уморни Запад.
Будућност словенске мисли је победничка јер она жели
спасење свим људима свуда; она је хришћанство изнад сваке
антропософије и теософије, и није реформа, него је живот и
љубав. Она је сан вредан сањања и остварења.189

188 Исто, стр. 273
189 Вујић је своју идеју о словенској култ ури као свечовечанској, као што смо већ
видели, преузео углавном од Достојевског. У својој студији Достојевски код Срба
(Графички завод, Титоград, 1961), Милосав Бабовић је показао колико је стварала
штво Достојевског између два светска рата схватано не само као књижевност, него
као својеврсна идеологија, погодна за употребу у покушају градње култ уролошке
алтернативе западном материјализму капитализма и совјетском материјализму
комунизма. Залажући се за љубав и милосрђе, Достојевски је био против класне
борбе. То ће бити и идеологија Народне одбране, часописа у коме Вујић сарађује и
извесно време га уређује.
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Књижевни часописи су, између два светска рата, имали зна
чајну улогу у обликовању литерарног живота. Они су доносили
поезију и прозу младих књижевника, али и доприносе стари
јих литерата; нудили су нове, свеже гласове и идеје; у њима су
одјекивале полемике и објављивани су памфлети. Велики број
периодичних публикација заснивао је и своју визију култ уре,
али и државне политике у култ ури. Владимир Вујић је био
редовни сарадник низа часописа. За ову прилику, одабрали смо
три парадигматична – Српски књижевни гласник (СКГ), Народ
ну одбрану и Идеје, управо зато што сарадња у њима одражава
постепену еволуцију Вујићевих ставова.
У СКГ-у он сарађује до средине двадесетих година прошлог
века, у периоду кад је СКГ умногоме отворен за нове правце
у књижевности и философији; у другој половини двадесетих
и почетком тридесетих година затичемо га као књижевног
критичара, али и идеолога, часописа Народна одбрана, да би,
средином тридесетих, био повлашћени сарадник Црњанскових
Идеја, које крећу у одлучан обрачун са социјалном књижевно
шћу и левичарством у култ ури.

Вујић и Српски књижевни гласник
Српски књижевни гласник (СКГ) је, на почетку двадесетих
година 20. века, широм отворио врата за струјања нових пра
ваца у књижевности. На његовим страницама је било места за
све – од Црњанског до Растка. И Владимир Вујић је сарађивао
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у њему, објавивши своје значајне ране радове на страницама
овог часописа: „Џемс и Бергсон“, „Идеал науке“, „’Достојанство’
филоз офије и ’унижав ање’ филоз офије“, „Прагматис тичка
филозофија и савремена култ ура“, „Мисли о Божидару Кне
жевићу“, итд.
Вујићева сарадња је почела 1921, и трајала до 1926. Вујић је
прис уствовао и прослави двадесетпетогодишњице излажења
СКГ-а. Касније ће он бити оштар критичар Богдана Поповића
и његовог круга, и стаће на позиције многих који су критико
вали застарелост „гласниковске“ идеологије190, међу којима
ће бити и Вујићу идејно близак Владимир Велмар-Јанковић191.
Вујић је углавном писао приказе књиге из области фило
софије, психологије и педагогије, али се повремено бавио и
књижевним темама. Тако је 1921. писао, између осталог, о Двор
никовићевој Савременој филозофији, о платонизму у модерној
мисли; 1922. тема су му биле Петронијевићева Историја новије

190 Захваљујући радикалним ставовима пре свега авангардиста и њихових слич
номишљеника у доба после Другог светског рата, Српском књижевном гласнику се
и данас приступа са извесним подозрењем: од Винавера до Зорана Мишића то би
требало да је часопис парадигиматично „конзервативан“, „скерлићевски једноуман“
и „богданпоповићевски“ склон празном естетицизму. Леон Којен је у својој студији У
тражењу новог (Чигоја, Београд, 2015) показао да су у питању заблуде. Авангардисти,
који су касније градили свој колективни идентитет на критици СКГ, од Винавера до
Марка Ристића, у њему су објављивали своје радове и пре и после Првог светског
рата. Часопис је и пре Првог светског рата нарочито подржавао младе писце, попут
Вељка Милићевића и Милутина Ускоковића. Скерлић, стална мета авангардистич
ких инвектива, управо је први, још 1909. и 1910, објавио Винаверове Приче које су
изгубиле равнотежу. И Исидора Секулић, коју је Скерлић у једном тренутку оптужио
за неку врсту књишкости инспирације, имала је у часопису своје место.
191 У свом огледу „Књижевне ревизије“, објављеном у часопису Народна одбра
на 1931. године Владимир Велмар-Јанковић каже: „Са помпом најновијих научних
мерила примењена је европска педагогија и естетика на песнике и књижевнике
тога времена, на ’примитивце и дилетанте’.Као дух часописа гласниковце је вези
вао колико-толико један општи талас задоцнелог позитивизма, увезеног слободног
мислилаштва и материјалистичког гледања. Тај дух је био приман из Европе без неког
нарочито утврђеног система, под општом формулом прогресизма и еволуционизма.“
((В. Велмар-Јанковић, Исто, стр. 101)
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филозофије, Ђурићева Философија панхуманизма192, превод Мон
тењевих огледа Д. Фртунића193; 1923. приказао је дело Михаила
Мирона о Платону и Шопенхауеру194, студију Душана Недељ
ковића Оријентације сазнавања, предавање Милана Шевића
„Шта може васпитање“, Основе теорије сазнања Бранислава
Петронијевића195, Студије за психологију песимизма Владимира
192 Вујић у приказу ове књиге указује на Ђурићев песнички стил, и његову намеру
да понуди основу за изградњу будуће југословенске култ уре, у доба кад је косовска
идеја државотворно остварена. За Ђурића, срећа је у вечном тражењу среће, и у
активном савладавању бола и зла овога света. На Ђурића су, по Вујићу, утицали Гијо,
Бергсон, прагматизам и агностицизам. Затим Вујић креће да широко цитира Ђурића,
сматрајући да је то најбољи начин да се укаже на његов стил, раскошан и пун вербал
них ватромета. Вујић бележи: „Писац налази да су ’буђави дворови’ национализма
срушени и да је нова ’котва’, ’звезда’ и ’спасење’ у ’Екуменском Савезу Демократских
Република, Савезу Републиканских Совјета, Федерацији Планета, Фамилијаризацији
Глоба’. Крајња сврха еволуције била би ’интерстеларна свест’ и комуникација са свима
’космичким и сидеричким другарима’. (В. Вујић, „Милош Ђурић, Философија пан
хуманизма. Један покушај нове југословенске синтагме“, Српски књижевни гласник,
НС, књига VI, год. III, бр. 2, 16. мај 1922, стр. 155)
193 По Вујићу, Монтењ је био честит и мудар човек који је човечно и мудро посма
трао и човека и човеков свет. Он је данас, у доба борбе против схоластичке мисли,
више него драгоцен. У шеснаестом веку, Монтењ је био један од оних који је, „као
прави мудрац, високо ценио скромност мудрачког незнања; он је говорио о гордости
као људској природној и наследној болести; он као да је увиђао јасноћом данашњих
великих хуманиста зло гордога разума и његову немоћ; он је, тада још, тврдио да се
ми ’забављамо више објашњењем објашњења него ли објашњавањем саме ствари’;
он је био, у свом веку, један од оно мало високих духова који су се умели еманципо
вати логократије школске филозофије.“( В. Вујић, „Монтењеви ’Огледи’ (одабране
стране)“, Српски књижевни гласник, НС, година III, књига VI, стр. 315)
194 У приказу ове књиге, Вујић пише о трагедији Шопенхауера, који је, својим
схватањем значаја интуиције, могао постати прави „философ живота“, али је окон
чао у метафизици. Његова сличност са Платоном није случајна, сматра Вујић: „То је
врло природна последица метафизичких операција апстрактивним снагама разума;
доследно праћене до свога основа и корена, метафизичке опште концепције остају у
истини само један врло неодређени ’апстракт ум’. Узвишени метафизички језик, тако
поносно резервисан за брамине метафизичке касте, не може преварити живу инту
ицију пуног човека који осећа и има живот свега у своме живот у.“ (В. Вујић, „Д-р
Михаило Мирон, ’Платон и Шопенхауер’“, Српски књижевни гласник, НС, година IV,
књига VIII, бр. 4, 16. фебруар 1923, стр. 311)
195 Приказујући Петронијевићеву књигу, Вујић сматра да би коректна студија
о теорији сазнања требало да буде приказ свих теорија сазнања до којих је дошла
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Дворниковића; 1924. је донела приказ Дворниковићеве Кризе
западно-европске културе196, књижице Нике Штуке о телепати
ји197, Симе Марковића о теорији релативитета, Недељковићевих
дела о Блезу Паскалу198 и о Хераклит у199, Винаверову књигу о
философска мисао; у супротном, то може бити само увод у метафизику писца дате
књиге. Данас, у доба кризе филозофије, која је последица сукоба рационализма и
хуманизма, гносеолошко питање постаје веома важно: „У борби око враћања на
живо, биолошко врело сазнања и одржавања формалне статике разума који се од
живота одвојио, огледа се криза савремене филозофије.“ (В. Вујић, „Д-р Бранислав
Петронијевић, проф. Универзитета, ’Основи Теорије Сазнања’“, Српски књижевни
гласник, НС, год. IV, књига IX, бр. 8, 16. август 1923, стр.639)
196 По Вујићу, Дворниковић под култ уром подразумева душевни став човеков,
оно што означује , и дух и психу култ уре, као и тип човека који се огледа у култ ур
ном типу. Дворниковић основни став западне култ уре види у принципу: „Упознај,
савладај, ограничи и искористи!“ Наука се на Западу не развија из жеђи за сазнањем,
него из потребе за техничким овладавањем и стицањем моћи. Потчинити природу
и владати њоме – ето шта је циљ. По Вујићу, Дворниковић открива пуну тајну Запа
да – а то је да иза свих научних формула, природних закона и огромних машина
лута човек на кога нико не обраћа пажњу, човек који је постао небитан. Култ ура
Запада је својом техничком једностраношћу довела до данашње кризе, каже Вујић.
(В. Вујић, „Криза западно-европске култ уре“, Српски књижевни гласник, НС, год. V,
књ. XI, бр. 1, 1. јануар 1924.)
197 Поводом ове књижице, Вујић пише: „Боље је наводити што више чињеница
него ли ковати теорије, које су све још незавршене и врло хипотетичке. Писац је, врло
трезвено, схватио то, и дао нашој литерат ури о мистичким појавама добар прилог.
Најзад и најортодокснији академичари морају признати да су мистичке појаве кори
сно продужење стварне емпирије.“ (Владимир Вујић, „’Телепатија’“, Српски књижевни
гласник, НС, год. V, књига XI, бр. 1, 1. јануар 1924, стр. 79)
198 По Вујићу, значај Недељковићеве књиге је што је Паскала приказао као живог
мислиоца, што има реч и за савременог човека, и што је поправио површно мишљење
Бранислава Петронијевића о маргиналности Паскалове филозофије из перспективе
филозофске систематике. Једино што смета књизи је лош књижевни стил Недељко
вића, последица како незнања језика, тако и уверења младих мислилаца „по коме
филозофско изражавање не сме да буде обично, и по коме се осећа дужност да се што
замршеније и нејасније пише и говори.“ (В. Вујић, „Д-р Душан Недељковић, ’Скица
философске стваралачке делатности Блеза Паскала’“, Српски књижевни гласник, НС,
год. V, књига XI, бр. 8, 16. април 1924, стр. 365-367)
199 Вујић сматра да је занимљив покушај да се Хераклит представи Србима, али
преводи фрагмената, које је извела жена Недељковићева уз његову помоћ, предста
вљају крајњи промашај. Вујић наводи и пример: „’Ефезијани требало би да се побесе и
оставе град голобрадима, јер су прогнали Хермодора, најбољег међу њима, говорећи:
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Бергсоновом учењу о ритму (где тврди да Бергсон нема никакво
посебно учење о ритму, и да је то Винаверова конструкција,
пошто је он и иначе склон преслободним тумачењима фран
цуског философа), књигу Даворина Трстењака о дарвинизму
у педагогији; 1925. се дотакао, између осталог, Пролегомене
за једну теорију естетике Бранка Лазаревића, расправе Ј. Д.
Стојановића о Бергсонов ој филоз офији200, Дворниковиће
ве Психе југословенске меланхолије, студије Алберта Базале
о металогичким коренима философирања201, књиге Николе
Крстића о стваралаштву Синише Кордића202, књижице Уро
ша Круља Политика и раса; 1926. године је приказивао Увод у
философију Владана Максимовића, књигe енглеских философа
нећемо да нико међу нама буде најбољи; ако је неко такав, онда ван и другима’ Тај
фрагмент, у коме допуштам и штампарске грешке, најбоље ће доказати не само
колика је мрачност Хераклитова, него и преводиочева и помагачева и штампарова
и издавачева.“ (В.Вујић, „Хераклит“, Српски књижевни гласник, НС, год. V, књ. XIII,
бр. 3, 1. октобар 1924, стр. 236)
200 Текст Стојановића о Бергсоновој мисли, пре но што је објављен као књи
жица, прошао је кроз часопис Хришћански живот, што је, каже Владимир Вујић,
вероватно последица имагинарне везе између филозофије и религије. Стојановић
је објавио текст у црквеном часопису, јер, по Вујићу, „идеје Бергсонове неки тумаче
на један особен неомистички начин који би приближавао филозофију интуиције
једном обновљеном хришћанству.“ В. Вујић, „Филозофиа Анриа Бергсона“, Српски
књижевни гласник, НС, год. V, књига XV, бр. 1, 1. мај 1925, стр. 77)
201 О овој Базалиној књизи Вујић каже: „Студијом о металогичким коренима
филозофије указао је Д-р Базала на многи савремени проблем, а то вреди више но
самомучења са илузорним проблемима која су тако у вољи нашем академизму.“ (В.
Вујић, „Металогички коријени филозофији“, Српски књижевни гласник, НС, год. V,
књига XV, бр.3, 1. јун 1925, стр.235)
202 Приказујући ову књигу, Вујић стаје на становиште да, ако постоји уметност
Ивана Мештровића и Јована Дучића, уметност Синише Кордића још увек не постоји;
он је почетник, пред којим је дуга и неизвесна будућност. Крстић иде тако далеко да
Мештровићеву скулпт уру „Удовица“ тумачи својим чврстим уверењем да је вајар
у неком од прошлих својих живота заиста био удовица, и да ја зато могао да изваја
такву скулпт уру. Вујић каже да је Крстић заиста доказао своју тезу „да се књижевни
есеј не пише по неком плану и да у њему нема ни поставке ни закључка ни резоно
вања“ (В. Вујић, „Никола Крстић: Поводом уметности Синише Кордића“, Српски
књижевни гласник; НС, год.V, књ. XVI, бр.8, 16. децембар 1925, стр. 647)
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Халдана, Расела и Шилера, као и о двадесетпетогодишњици
издаваштва Геце Кона.

Владимир Вујић и
култ урна идеологија Народне одбране
Организација Народне одбране настала је 1908. године, у
епохи аустроугарске анексије Босне и Херцеговине. Један од
иницијатора њеног оснивања био је Бранислав Нушић. Врло
брзо је формирала преко двеста подружница, постајући покрет
народне интелигенције, чији је циљ био рат „књигом и просве
том“, о коме је говорио Стојан Новаковић. Удружење је имало
око триста хиљада чланова. По Љубодрагу Димићу, Народна
одбрана је требало да испуњава следеће задатке: да ради на јача
њу српске националне свести како би српски народ био у стању
да види своју целину и своје место у свет у; да негује соколске
вештине; да организује предавања чији је садржај идеологија
покрета; да ради са женском популацијом; да одржава везе са
српским народом у свим областима где он живи; да прикупља
материјалну помоћ.203
Рад Народне одбране је обновљен 1926, под председни
штвом војводе Степе Степановића, као рад у култ ури, с циљем
стварања јединствене култ уре троименог народа, у складу са
државном идеологијом Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
У Средишњни одбор ушли су угледници из свих крајева земље,
и припадници сва три народа. Задаци обновљене организације
били су: рад на јачању националног и државног јединства; оку
пљање приватне иницијативе с циљем да се постигне народни
препород, у свим областима, од култ уре, преко здравства, до
привреде, „сузбијајући неморал сваке врсте и сваки необуздани
егоизам појединаца, а будећи солидарност, самопоуздање, расни
дух и смисао за социјалну правду“204; борба против племенске,
верске, партијске сукобљенос ти и партик уларизма; буђење
203 Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918-1941, том први,
Стубови културе, Београд, 1997, стр. 466
204 Исто,стр. 468
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ревности за очување државе, верности према краљу и отаџбини;
помагање организација које раде на изградњи одбране Краље
вине СХС; јачање витешког духа кроз соколство и стрељаштво;
одржавање веза са саплеменицима из суседних држава уз гајење
доброс уседства с тим државама; обавештавање стране јавно
сти о правим приликама у нас, и борба против непријатељске
пропаганде; развијање словенске и балканске солидарности.
Ова идеологија покрета остала је до самог почетка Другог
светског рата: интегрално југословенство било је тема и 1940,
у програмском тексту „Члановима, читаоцима и пријатељима
Народне одбране“, у којој се уводничар залаже за здраву, сна
жну и напредну Југославију.
Владимир Вујић је био сарадник Народне одбране у њеној
првој фази, која је трајала до 1932, када је, по Димићу, „њен
рад био превасходно култ урни и своје тежиште је имао на
изграђивању југословенског менталитета, југословенске кул
туре, неговању југословенских националних осећања и давању
националног васпитања.“205
Због интернационализма комунистичке идеологије, Народ
на одбрана је ушла и у антикомунистичку борбу. У складу са
уређивачком концепцијом часописа, истицано је да је духовни
живот важнији од материјалних услова у којима се живи, а
интернационализам је сматран плодом велеградске цивили
зације, која је обескорењена и лишена правих оријентира. Све
што је вредно национално је, а космополитска је само техника.
Редакција се, од самих својих почетака, залагала за стварање
јединственог просветног програма на територији Краљевине
СХС, сматрајући да је духовно јединс тво много важније од
географског. По Димићу, „очекивано је да ће наставни програ
ми ширити љубав и толеранцију међу словенским народима,
неговати подједнако и ћирилицу и латиницу у свим деловима
земље, утицати на промену начина привређивања и живота,
подстицати дисциплину, пропагирати култ штедње и рада и
друго.“206
205
206
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Идеолози овог покрета сматрали су да „подивљали“ пар
ламентаризам, са непрестаним смењивањем влада, не може да
оствари ваљан просветни план и програм за целу територију
државе, па треба приступити изради тог плана на основу нај
ширег друштвеног консензуса, који може настати ако се око
свега сложе не само политичари, него и професионална удру
жења, националне и култ урне организације, јавни радници,
па и родитељи. Питање просветног система није само питање
писмености, него и питање самосвојности. Запад води јужно
словенске народе у декаденцију кроз своју популарну култ уру.
Маштало се и о томе да Јужни Словени пишу једним писмом,
али стварност је, по Димићу, била таква да „у Београду излази
око седамдесет листова и часописа који подједнако негују и
латиницу и ћирилицу, док је у областима ’преко Саве’ на оба
писма излазио само један часопис (Јадранска стража).“207
Часопис Народна одбрана се залагао за унификацију књи
жевног језика, израду заједничке терминологије, писање најбо
љих могућих уџбеника, итд. Водила се борба за очување села, и
указивано је на чињеницу да у земљи, у којој има 75% сеоског
становништва, буџет Министарства пољопривреде има само
1% укупних буџетских средстава.
Заговарало се увођење домаћег репертоара у позориште и
оперу. Вођена је борба против издавања лоше стране литерат у
ре, која нашу култ уру доводи у колонијални положај. Тврдило
се да домаћи читалац свој укус, управо због такве издавачке
политике, не формира на доброј националној литератури. Вели
бор Јонић, уредник часописа Народна одбрана (у доба кад је
Вујић сарађивао у њему) и један од кључних идеолога покрета,
уочавао је да се југословенско друштво налази на прелазу из
патријархалног у модерно, при чему се није смело дозволити
одрцање од наших највећих моралних вредности.
Смат рало се да међу нама има много идолопок лоника
западне култ уре, међу којима су нарочито опасни фанатични
„полутани“, који о Западу знају мало, али сматрају тамошњи
207
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рационализам и технику за неприкосновену вредност којој се
треба потчинити свим својим бићем. Процес модернизације
мора се, веровали су сарадници Народне одбране, спровести
без позападњачења.
Од народне интелигенције очекивала се борба за развој
самосвојне култ уре. Владимир Велмар-Јанковић је сматрао да
интелектуалци – родољуби морају имати велику улогу у обнови
политичког живота, под условом да имају веру у Бога и да делу
ју књижевношћу и уметношћу. Преузети европски манири без
унутрашњег садржаја руше истинску, расну културу. Лажни сјај
се, по Велмар-Јанковићу, мора одвојити од истинских вредности.
„Насупрот продуката европског рационализма (позитивизам,
реализам, социјализам, атеизам, индустријализам) који је део
интелигенције проглашавао за сопствени култ, Народна одбра
на је протежирала словенско ’месијанство’ исказано у облику
култ урног југословенства“208, истиче Димић. Народна одбрана
је, као покрет, у свом програму интегрализма, пристајала на
постојање култ урних типова, али не и на националне култ урне
индивидуалности.
Да би се изградио јединствени духовни простор Југосла
вије, идеолози Народне одбране предлагали су следеће: треба
зближавати народне масе, организовати узајамне сусрете и
култ урну размену; што више преводити дела словенских писа
ца и упућивати их у масе; преко публикација и на разне друге
начине треба упознавати Јужне Словене са осталим словенским
народима; при Универзитет у створити посебна одељења која
би се бавила припремањем наше омладине за изучавање дру
гих култ ура; омладину у дијаспори живље повезати са нашим
дипломатским представништвима, итд.
Основни став Народне одбране када је култ ура у питању
описао је Љубодраг Димић: „Често је истицано да ’ми’ живимо
на географској и духовној вододелници (’на оштрици мача’)
између два света – Истока и Запада. У вези с тим отварано
је питање какву култ урну оријентацију заговарати. Народна
208
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одбрана била је блиска онима који су истицали да европска
култ ура почива на човеку, да се човеком исцрпљује њен план
и циљ, њена средства и садржина, да је изграђена на софистич
ком принципу, да је човек мерило свих ствари, да је занемарила
Бога, да њоме владају нихилизам и анархизам. Насупрот томе,
уздизана је ’култ ура светосавског Богочовека’, која је почивала
на личности богочовека Христа, која је преображавала човека
изнутра, у којој није било ничега безличног и механичког, чији
је циљ био светост и безгрешност, тј. стална борба са греховима
у себи и око себе. Прилазећи расној култ ури на такав начин,
Народна одбрана је заговарала култ урну независност која је
своје темеље имала у Јеванђељу (неохришћанство или словенско
схватање Христа). О народном духу, песништву, умотворинама
мање је размишљано са фолклористичко-историјског станови
шта, а све више са религијско-мисаоног. На тај начин целокуп
ном друштвеном живот у наметана је једна визија живота.“209
Недос тат ак јасне култ урне оријент ације огледао се, по
ауторима часописа Народна одбрана, пре свега у идолопокло
ноству Западу. Две врсте људи предњачиле су у овом идолопо
клонству – већ поменути „полутани“, спремни да одбаце све
аутохтоно, као и следбеници рационалистичке визије света и
човека. Нужно је извршити „ревизију свих вредности“ да би се
одбацило оно штетно што је дошло са стране, и да би се ство
рила аутентична култ урна матрица. Европеизација мора бити
успорена зарад стварања југословенске култ уре.
На скупу руских избеглица у Београду, 1. децембра 1927.
године, Велибор Јонић је истицао презрив однос Запада пре
ма Словенима: „Могли сте ви, Руси, имати једнога Толстоја,
једнога Достојевског, а ми, Срби, једнога Његоша, ипак смо
и ми и ви за Запад били и остали словенски варвари“210. Тек
је долазак многоструко обдарених Руса на сенилни и уморни
Запад после бољшевичке револуције показао словенску кул
туру у пуном сјају, и тиме наговестио да ће Европа чути нову,
209 Исто, стр. 481
210 Цит. према: Ж. Ђурић, Д. Суботић, Личности српске деснице 20. века, Књига
друга, Институт за политичке студије, Београд, 2007, стр. 110
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овог пута словенску, реч. Запад је огрезао у материјализму и
цинизму, и он више нема шта да каже човечанству; Словенима
предстоји да крену у стварање велике синтезе Истока и Запа
да, „спајајући духовност старе индијске и кинеске филозофије
са научним материјализмом Западне Европе“. Какав треба да
буде однос Југословена према Европи? Јонић каже да не смемо
одбацивати Европу и њену цивилизацију, али морамо узети
само „позитивно добро“ и „оно што се успешно може накале
мити на нашу младицу“.211 Судбина Срба, Хрвата и Словенаца
је заједничка; њен циљ је нова синтеза, коју је само провиђење
наменило управо Јужним Словенима.
Важно је истаћи да је југословенство Народне одбране било
искрено; вођена је велика борба против фашизације Истре, и
за права наших мањина на јужнословенским територијама у
иностранству. Водила се и борба за право српске националне
мањине у Мађарској, итд. Од 1935, међутим, политику интеграл
ног југословенства замењује политика реалног југословенства,
иза које стоји Милан Стојадиновић, тако да Народна одбрана
све више одлази на маргину.
Да би се створило интегрално Југословенство, неопходан
је рад у култ ури, сматра Вујић у свом чланк у „Национална
пропаганда је културна пропаганда“. Најважније је да јужносло
венско племе заувек изађе из стања у коме је градиво у туђим
рукама. Мора се, по Вујићу, „свој дух исказати, своје посланство
потврдити, свој израз душе очитовати у речима, у камену, на
платну, у звуцима, у друштвеним облицима, у начину вере, у
исказима о мудрости света и живота.“212
До сада су јужнословенски народи пред светом углавном
били познати као војници. Сада је време да се покажу као кул
туротворци. Савремена национална пропаганда мора, пре свега,
и изнад свега, бити делатност у области култ уре. На херојском
умирању заснована је могућност независности, али независност
није циљ самој себи – слобода се даје да би била стваралачка.
211 Исто, стр. 114
212 В. Вујић, „Национална пропаганда је култ урна пропаганда“, Народна одбрана,
год. IV, бр. 32 (1929), стр.364
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Вујић каже: „Ако би и сада, у доба стварања конс трук
тивис тичких припрема једног интегралног Југословенс тва,
стари немар према духовним квалитетима, стара небрига за
изразе култ уре у књизи, у слици, у боји, у камену, у мисленим
и научним напорима, у религиозном преживљавању, у обли
цима самосвесног друштвеног живота, ако би немар и небрига,
невероватно је рећи, продужили да живе даље – било би то
очајно предсказање.“213
Европа мора изаћи из садашње кризе само на основу духов
не солидарности, а Словенство је позвано да у томе учествује.
Било би страшно када би се прилика пропустила. Вујић пред
лаже да се централни Прес-Биро нарочито посвети култ урној
пропаганди, која је једина права пропаганда.
Људи се могу удруживати на различите начине; удружи
вања око материјалних интереса нису људска, него животињ
ска, а народи морају проћи пут, како Вујић каже, „од чопора
до нације“. Сваки народ треба да пређе пут од „животињске
гомиле до духовно – етичке заједнице којом се само припрема
за све-човечанску заједницу.“214
У Јеванђељу пише да је Христос тамо где су двоје или троје
сабрани у Његово име. Али, у данашње време људи се сабирају
око аутомобила. Ако су некадашње задруге биле заједнице крви
и морала, а данас постоје као чисто економска удруживања, и то
је допустиво и може се поздравити – под условом да се чувају
етичке вредности. Једино што је, по Вујићу, недопустиво јесте
удруживање око „чопорских задовољстава“. Он додаје: „Шта
да се још каже када се све то безакоње, етичко, размахне и
помахнита у време у које је потребније покајање, враћање сиро
маштву и природи и Богу? У то време, поучени ваљда од људи
Запада, и наши ’интелигнети’ сматрају да је забављање – висока
духовна храна. И да се, не гледајући мушки и херојски – као да
нас предање томе не учи! – у очи грозоти и опасности времена,
213 Исто, стр. 365
214 В. Вујић, „На чему ваља данас удруживати људе“, Народна одбрана, год. VII,
бр. 8 (1932), стр. 115
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потражи мира духу и спаса души – у игри, у прерушавању, у
забави, у изнемоглости забаве до краја.“215
У уводнику за један број Народне одбране, под насловом
„За духовно ослобођење“, Владимир Вујић пише програмски
текст. Он каже да социјална правда мора бити основа нове
државе, јер се не сме дозволити да они који су се ослободили
после вековног ропства поново буду колонијализовани.
По Вујићу, две су основне опасности које се морају савладати
у наше дане – једна је опасност робовања нечовечном капита
лизму, а друга утапање у безбожни колективизам совјетског
типа. Он каже да „наше ослобођење мора поћи путем који није
никакво ропство, ни мањини капитализма ни колективном
механизму марксистичког система.“216
Пут националне приватне иницијативе зато мора бити
пут одбране сваке слободе, јер, како каже Вујић, „није наша
нација дошла до националне политичке самосталности да би,
економски и духовно, постала колонија великих јединица.“217
Она не сме постати робиња интернационалних формула, било
либералистичких, било марксистичких. Али, постоји интерна
ционала која поробљава у име Христа. Вујић каже да се не сме,
у име Бога, вршити потчињавање свих људи једном човеку и
једној организацији: „Спасавајуће, верски ’једини исправне’
организације на чијем је челу човек, грешни а увек безгре
шним проглашен, само су опет формуле којима се прича спас
а остварује робовање, лицемерни видови којима се прикрива
жуд за господарењем и искоришћавањем света.“218 Европа је у
кризи и превирању, вели Вујић. Зато један млад народ не сме
да усваја обрасце уморне култ уре која се урушава, него мора
да гради своје, настојећи да се пробије ка новим облицима и
215 Исто, стр. 115. Овај запис је настао поводом извесног карневалског ругања
великом индијском борцу против страних угњетача, Махатми Гандију, које се десило
у Београду, али о коме немамо више података.
216 В. Вујић, „За духовно ослобођење“, Народна одбрана, год. VII, бр. 17 (1932),
стр. 261
217 Исто
218 Исто
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суштинама. Вујић је јасан: „Механизирање до краја и изјед
начавање, бру тално и бездуховно, свих јединки, претварање
у колективум који је слика једне машине – идеа л данашње
Москве која остварује џиновским замахом идеал индустрија
лизације потекао са Запада: то је један лек у коме ишчезава само
привидно зло европског система. Мисао о томе да човек јесте
слободно биће само зато што је и кад је откинут савршено од
Бога, што је и кад је у њему само развијен разум на штет у свих
осталих његових духовних способности – опет је мисао чисто
европског духа и порекла, мисао о човеку који је једнак Богу,
мисао о слободи човековој уколико је она слобода од све веза
ности духовне за космичко, за Бога, за велике духовне струје у
које смо само утопљене ситне тварке. ’Слободно’ зидање храма
без Бога, не Богу, но све-господару разуму човека откинутог
од Бога, охола је мисао; и све зидано на тај начин зидано је на
песку, и кула је, али вавилонска. Нити се може тражити лека
злом систему европском, који је данас већ признат од водећих
личности Европе, у хришћанству, оваквом какво је Европа при
мила и какво је она створила. Велика трагедија хришћанства
у Европи је у прелазу царства небесног у царство земаљско и
хиеарархичном поретку земаљском којим се мисао Христова,
велика и божанска, уобличила у једну борбену организацију –
за земаљско живљење.“219
Наше народно предање, по коме „правда држи земљу и
градове“, по Вујићу „оне правде која је почивала на уверењима
једног чврстог духовног поретка; на стубовима вере у Бога јер
је Он правда; оне правде која је брањена, заступана витештвом,
чојством, херојством и беспримерним, бескрајним осећањем
слободе“220, мора бити непосредно повезано са социјалном
правдом.
Стари препород Јужних Словена био је заснован на идејама
француских револуционара и словенофилству. По Вујићу, „данас,
нови национални јужно-словенски препород остаје на тлу сло
бодоумности и словенства, прелазећи преко већ застарелих
219
220
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облика европеизма, његовог слободномислилачког рациона
лизма, везујући се, садржински, за етичку суштину народног
гледања на човека, свет, живот.“221 Десетерачка поезија и гусле
су прошлост, али се на њиховој етици може и мора градити
даље. Витешки дух сада значи побуну против механизовања
човека и човечанства. Утицаји са стране морају бити надиђе
ни, иначе ћемо бити духовно збрисани са тла на коме живимо.
Приватна култ урна иницијатива јужнословенских наро
да мора имати за циљ самосвојно стваралаштво, које неће
опонашати туђинско. Не треба нам даља европеизација, него
је неопх одна реславизација. Дужност је, по Вујићу, да се буде
„вечно на опрези против међународних тежњи које иду заво
јевачким путем на рачун и на штет у духовног бића људског
и социалне правде, а за рачун и на корист материалистички
настројене мањине“.222 Етичко ослоб ађање човека услов је
социјалне правде. Некада се говорило „просветом слободи“.
Сада је време да се слободом стваралаштва крене ка истинској
просвети човека, вели Вујић.

Вујић у Идејама Милоша Црњанског
Милош Црњански је Идеје покренуо 6. септембра 1934.
године као часопис чији је основни циљ бављење идејним и
духовним стремљењима епохе, јер криза која се јавила у свет у
и Европи, по њему, превасходно је криза духовна и идејна, па
тек онда материјална и финансијска. Плод ове кризе је обно
вљено занимање за национална питања, и настанак покрета тог
типа широм света. Међутим, Југославија, као земља у којој је
80% становништва сељачког порекла, не сме себи да дозволи
да опонаша било какав страни национализам, поготово не сме
да опонаша мајмунски, сматрао је Црњански: она је дужна да
нађе своју меру и проверу чињеница, и да гради државу онако
како јој одговара. Циљ Идеја је да учествују у изградњи „новог
национализма“. По Црњансковом програмском тексту, то ће
221
222

Исто
Исто, стр.263
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се обављати на различите начине, међу којима су и: бављење
изразито духовним питањима; подстицање развоја домаће књи
жевности, уз приказивање стране литерат уре са објективног
становишта; расправа о социјално-политичким питањима, али
без дневно-партијске ангажованости; рашчишћавање појмова
на нашој култ урној сцени; настојавање на јужнословенском
јединству (с нарочитим освртом на Бугаре). Такође, позиција
часописа треба да буде југословенски национализам, јер је дато
превише жртава за нову државу да би се Југославија тек тако
могла напустити.
По Зорану Аврамовићу је „позиција Идеја доследно југо
словенски оријентисана у међуратном значењу појма југо
словенства.“223 Објављивани су прилози не само Срба, него и
Хрвата и Словенаца, а позитивно се говори о настојању да се
народни говори Београда и Загреба изједначе узајамним уступ
цима. Идеолошка позиција је такође јасна: борба за националне
вредности, а против марксизма и интернационализма. Пре све
га, истичу се ликови „култ урних хероја“, око којих се и данас
може извршити окупљање: један од њих је Свети Сава, о коме
пишу неколики аутори, од Станоја Станојевића до Милоша
Црњанског. Значајна улога припис ује се и Филипу Вишњићу
и Вуку Караџићу, итд.
У часопису Идеје велича се југословенско соколство, као и
задружни покрет. Објављен је низ текстова о нашој војничкој
традицији. Пошто су Идеје настале у доба велике кризе пар
ламентаризма у целој Европи, овај проблем је подробно обра
ђиван. О томе је било и наших прилога (познати „морасовац“
Момир Николић, који је држао адвокатску канцеларију заједно
са Драгишом Васићем), али и страних (бугарски књижевник
Јонев у тексту „Држава на заласку“, говори о засићености пар
ламентаризмом, и потреби за новим исходима). Међутим, на
страницама Идеја демократија је и брањена – извесни В. Кунц
је у једанаестом броју часописа истицао да демократија на нај
бољи начин штити социјалне, култ урне, политичке и моралне
223
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вредности. Сам Црњански је био против партијашког парти
куларизма из перспективе идеологије шестојануарске дикта
туре – јер, по њему, партије подстичу поделе међу народима
Југославије, непрестано поткопавају стабилност друштва, воде
узајамној нетрпељивости. Потребно је изградити нови модел
заједнице, у коме доминира национална и класна солидарност.
Књижевник Светислав Стефановић је, у то време, сасвим стао
на позиције корпоративизма, упозоравајући на то да крупни
капитал израбљује малог човека и разара његове наде и његов
свет. Корпоративна организација народног представништва
боље би решила проблем који се поставља савременом кризом
партијске политике која је кабинетска и недовољно животна,
тврдио је он.
У том смислу, Идеје говоре о великој вредности села као
аутентичне средине у којој је сачуван дух нашег народа. Бран
ко Рапајић (потоњи јеромонах Јован, близак сарадник владике
Николаја Велимировића) пише текст „Пролетер и сељак“, у
коме указује на сељака као неког ко одбија сваку апстракцију
идеологије, јер је везан за тле. У селу, човек је ближи искону;
у граду, по Рапајићу, он се отуђује од Бога и себе, па се јављају
философи бриге и страха, попут Мартина Хајдегера.
Питања омладине постављају се уколико се тичу њене
преоријентације од комунис тичког интернационализма на
наш национализам. Било је покретано и питање расе, о коме
пише Бранимир Малеш. Он је расе делио на динарску, алпиј
ску, нордијску и медитеранску, истичући да су веома ретки
примери чистих раса. Динарци су ведра духа, истрајни, смели,
самосвесни и непосредни у понашању. Светислав Стефановић
тврди да нема чистих раса, и да нордијска раса није господарска,
али да све расе уништава демонија капиталистичке економије.
Идеје су се, свим силама, обрачунавале са марксизмом,
сматрајући га негацијом националне посебности и индивиду
алних слобода. Знатна пажња је посвећена критици марксизма
из перспективе руских религиозних философа, какви су Николај
Берђајев и Борис Вишеславцев. Наравно, писци Идеја увиђа
ју да комунистички „пропагандни трикови“ имају утицаја на
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младе и из објективних разлога, какви су „корупција, афере,
протекција, социјална незбринутост, рударске несреће.“224
У области култ уре, Идеје су се залагале за ослонац на соп
ствене снаге. У 26. броју Идеја, Црњански ће објавити текст под
насловом „Култура“, у коме даје основне идејне претпоставке за
развој култ уролошке мисије часописа. У њему, он истиче да је
култ ура данас потреба најширих маса, али је, у исти мах, нео
пходан развој елите, која ће култ урни живот градити у складу
са узвишенијим, духовним потребама друштва. Иако је наш
народ умногоме култ урно заостао, он је још сачувао витал
не снаге које га могу повести даље. У свом тексту, Црњански
критикује Матицу српску и Српску књижевну задругу, као и
друге установе које се баве књигом, и каже: „Свуд је у њима
иста одсутност плана, дисциплине, исто протекционаштво,
обмана публике, самовоља, некулт ура.“225
Идеје су редовно пратиле све битније културне појаве у нас,
давале простора млађим и неафирмисаним писцима, а вођени
су и разговори са угледним књижевницима (међу којима су и
Иво Андрић, Драгиша Васић, Милан Ракић, Сима Пандуро
вић, итд). На страницама часописа било је места и за црквене
интелект уалце (међу којима је, поред већ помену тог Бранка
Рапајића, био и Јустин Поповић). Полемисало се, између оста
лог, и са Крлежом (кога Црњански назива псеудомарксистом).
Нарочита критика била је усмерена ка социјалној књижевно
сти као врсти пропаганде марксизма, па су се на истој линији
фронта, свако из својих разлога, нашли многи – од Црњанског,
преко Владимира Вујића, до Станислава Винавера, који је у
социјалној књижевности видео гушење индивидуализма.226
224 Исто, стр. 103
225 Исто,стр. 108
226 У свом полемичком тексту „У одбрану наше књижевности“, који је у Идејама
изашао у два наставка, Станислав Винавер је, сасвим „вујићевски“, говорио о два
штетна утицаја руске социјалне књижевности у нашој средини – први је био у доба
Светозара Марковића, а други после Великог рата: „Светозар Марковић острвљавао
се и на бедне и безначајне песничиће, ако су само посмели да тврде да је пролеће лепо
и да своју драгу воле! У хору раскалашном ’Запорошке Сече’ одобравали су му, пље
скали су му сви они, који би морали да буду, за нацију, носиоци не само материалног
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Велика пажња је била посвећена издаваштву, које се кри
тикује зато што не даје могућности за штампање наших ори
гиналних дела. Винавер критикује Српску књижевну задругу
због изразитог фељтонизма. Живко Милићевић, „бог“ у овој
установи, истовремено је и књижевни критичар Политике и
арбитар код Геце Кона, што му даје велику власт.
Идеје су се бавиле и другим културама: француском, немач
ком, руском. Поред познатог немачког антихитлеровца, Ерне
ста Толера, Идеје штампају и текст Светислава Стефановића
о спаљивању књига у Немачкој, у коме преводилац Шекспира
тврди да су те књиге биле пуне ружења немачке култ уре и сек
суалних непристојности. Много пажње посвећено је културама
Бугарске и Грчке, са очитом тежњом да се Балканци уједине око
заједничких стремљења у овој области.
Сарадници Идеја били су многи, и различити. Зоран Авра
мовић каже: „Што се тиче духовне аутономије сарадника, може
се рећи да она није нарушавна; ставови и погледи сарадника
не стављају се под једну капу. У том поглед у, Идеје су биле
отворене за све ауторе који нису били на страни марксистич
ког интернационализма.“227 Међу сарадницима Идеја били су,
поред поменутих, Густав Базала, Владимир Ћоровић, Бранимир
Малеш, Александар Белић, Ксенија Атанасијевић, Сибе Мили
чић, Хамзо Хумо, Драгиша Васић, Бранислав Нушић, Тодор
Манојловић, Милан Кашанин, Исидора Секулић, Милан Грол,
Момчило Настасијевић, Синиша Пауновић, Петар Коњовић, итд.
У сукобу са марксизмом, Црњански и неки сарадници
Идеја заступали су становиште о противприродности ове иде
ологије, па су се, због тога, сматра Зоран Аврамовић, позивали
на све што је могло да поткрепи њихову тезу – од религије до
и политичког, него и духовног напретка. Они учинише чуда у политичком погледу,
подвиге на бојном пољу, али од поља уметничког убојаше се и напустише мртву стражу!
(С. Винавер, „Опет у одбрану наше књижевности“, Зли волшебници III, Слобво љубве,
Београдска књига, Матица српска, Београд–Нови Сад, 1983, стр. 177–178) Винавер
сматра да у књижевности „морамо да се ослободимо добронамерних дилетаната и
моралишућих погорелаца и оскудника.“ (С. Винавер, Исто, стр.181)
227 З. Аврамовић, Исто, стр. 120
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биологије (зато текстови о расама). Основни став је, каже Авра
мовић, био „одбрана традиције пред идејама револуционарне
промене света.“228
Владимир Вујић је у Идејама имао повлашћени стат ус
гласноговорника „новог национализма“, за који се, у то време,
залагао и Милош Црњански. У 18. броју Идеја, објављеном 16.
марта 1935. године, изашла је нека врста интервјуа с Влади
миром Вујићем (кажемо „нека врста“, јер „класичних“ питања
није било, а појединачне изјаве Вујићеве одвајане су већим
тачкама). Да је разговор програмски, показује и наслов, који
у целини гласи „Владимир Вујић говори о нашој ’интелиген
цији’, о ’мисионарима’ разних интернационала, о салонском
комунизму, о основном проблему наше земље“, као и непот
писани увод, вероватно из пера самог Црњанског. Уводничар
каже: „Професор Владимир Вујић – из оне генерације срби
јанске која је тукла балканске ратове и Светски рат – истицао
се, већ давно, као један од оних наших јавних радника који је
и на Универзитет у и у редакцијама, био зван да заузме видно
место. Бавећи се филозофијом, као науком, стручно, он је имао
велику љубав за књижевност и у њој неколико пута, био сма
тран као писац који има и спрему и снагу пера, потребну за
уредника или критичара. Пролазећи крај свега тога, скоро са
нехатом, Владимир Вујић мало је писао, и још мање штампао.
(Ускоро ће се појавити његов превод Шпенглеровог Пропадања
Запада.) Повучен, у мирним Сремским Карловцима, редовни
књижевни хроничар Правде, Владимир Вујић одао се сад сав
проблемима верским који га нарочито занимају. Одговарајући
на наша питања, за читаоце Идеја, без позе, он даје свакако један
одговор који није ни обичан, ни површан, на главне проблеме
наше садашњице.“229
У уводном делу свог интервјуа, Вујић истиче да се ниједан
национални проблем не може разматрати без суочавања са
духовним струјама у читавом свету. Хаотичност у којој се нашла
Југославија плод је кобног деловања туђинских уплива, онога
228
229

152

Исто, стр. 124
В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, Жагор, Београд, 2013, стр. 295

Три часописа и Владимир Вујић

што Вујић назива „великим интернационалама“, упозоравајући:
„Не сме наш живот бити интернационални експрес, којим се
возе случајно сакупљени људи, људи ’уопште’, да се истоваре
најзад негде у некој интернационалној метрополи. А тачно га
тако многи замишљају. Комфор вожње им прија, и сјај и рас
кош; али огромна већина не зна куда се вози, или куда срља.“230
Вујић сматра да наш народ није у заблуди. Он и у најте
жим тренуцима уме да буде оруђе Бога који дела у историји. За
разлику од народа, интелигенција често служи као оруђе туђих
интереса, и мада се ово питање заобилази, оно је средишње. Од
тих проблема се не може побећи, и неопходно их је поставити
у свој њиховој оштрини.
Наша интелигенција себе доживљава као „мисионарску“
– мисија јој је у доношењу и наметању туђинских решења, која
би требало да донес у срећу и прогрес „урођеницима“. Међу
интелигенцијом има и правих мисионара страних секти, који
би да наметну нову веру људима који су вековима одстојавали
хришћанство на Балкану. И сами раздробљени, доносе ново
дробљење народу у коме мисионаре. По свему судећи, иза тога
стоје нечије политичке намере.
Ту су и разне врсте окултних учења и удружења, сурогати
изгубљене вере, која, за разлику од секти што муте хришћан
ске изворе, иду да непосредно руше све што је хришћанско.
Ова квазимистичка удружења су повезана са центрима „про
фесионалних интернационалаца“, па се самим тим стављају у
непосредну службу извесне закулисне политике.
Нарочита опасност прети од „салонског комунизма“, који
преноси класну борбу из много развијенијих средина у наше
поднебље, још увек рурално и патријархално, у коме проблеми
високоразвијеног капитализма не само да не постоје, него су и
смешни: „Људи, чији је симбол свилена пижама и мекуштво,
лију сузе (крокодилске) над социјалном бедом потиштених, јер
је ’социјално’ сада à la vogue, као и известан крој одела, кравата,
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начин чешљања или ма шта друго тога ранга.“231 Трагикомичне
фигуре наше „леве“ интелигенције заклањају нешто што се не
сме губити из вида – сукоб центрифугалних и центрипеталних
сила у нас, сила туђинштине и сила традиције.
У разговору за Идеје Вујић отворено признаје да је реак
ционар – јер реагује на акције које разарају друштво. Реакци
онар је у одбрани свог народа, насупрот акционарима разних
интернационала, чији је циљ одузимање духовне слободе пот
чињеним народима. Наравно да је пријатније бити у успешном
А. Д. (акционарском друштву), често маскираном у фирм у
„Срећа“ (асоцијација на наслов драме Срећа А. Д. Владимира
Велмар-Јанковића). Није пријатно бити „реакционар“; али је
углавном часно бити баш то.
Када се не рачунају горњи слојеви одрођене интелиген
ције, која се предала средобежним силама, у Југославији ипак
има десет милиона хришћана, православних и римокатолика.
Оно што њихов заједнички живот чини могућим, то мора бити
позитивно. Оно што их раздваја је негативно, и против тога се
треба борити. Иако заточници „просветитељства“ веру сматрају
небитном, само се она може противставити разорном деловању
231 По свем у судећи, овде се мисли на Велиб ора Глигорића, о коме уредник
Хришћанске мисли, Милу тин Деврња пише у тексту „Књижевно-уметничко вече
у Земуну“: „Сеанса почиње. Велики Мештар... г. Велибор, наступа. Урнебесно пље
скање. Г. Глигорић се смеши. Глигорић се смеши? И, најзад, чита: ’Кампања против
социјалне (мисли пролетерске) литерат уре’. На присутне свака његова реч делује као
гром. Ко су ти што кажу да ’памфлетиста’ (часопис Данас) Глигорић није премашио
у критици Скерлића? Он чита и фразе се нижу: беда, мали човек, паупер, пролетер,
потлачени, експлоатисани, гладни... Г. Глигорић, са седам хиљадарки месечних при
хода у џепу, са меком, ондулираном косицом, нежан, фини, са црвеном краватом,
тај господин прича, прича, прича... И сви га нетремице слушају. А када заврши, уз
помоћ једног студента и неизбежан аплауз, Глигорић изволева да сиђе с подијума.
Седа на почасно место. И као да се нечега присећа. Сенка сумора прелеће по мудром
његовом челу. Ко ће у Политици да пише о овом тријумфалном његовом успеху. Он
сам ипак неће. А само би он могао о себи позитивно да пише. Ведро расположење г.
Велибора као да нестаје пред једном несавладаном предрасудом заосталом у њему
још из старога света.“ (М.Деврња, Земља преварена, Задужбина Светог манастира
Хиландара, Београд, 2007, стр. 57–58)
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интернационала. (Вујић додаје да се за њега лично питање вере
не поставља, јер он „живи вером“).
Једино решење је, дакле, држава национална и хришћан
ска. Свака друга грађевина, саздана на песку пролазних земних
интереса, непос тојана је. Колико год то изгледало „идеали
стички“, без идеје нема чак ни привреде, а камоли изградње
државе. Основни задатак државе је стварање могућности за
развој духовне култ уре, јер су земаљска царства пролазна, а
духовне вредности вечне. Данашња, на уморном либерализму
заснована, држава нема снаге за то.
Шта да се ради? Вујић предлаже православнима и римока
толицима да направе заједнички духовни фронт. Православљу
је лакше да стане на линију одбране јер нема спољашњи центар
који би у њему самом подстицао средобежне силе. Очувавши
нетакну тим језгро хришћанске вере, православље је, у исти
мах, и државотворно, осим ако неко не покуша да под држа
вотворност подметне „наддржавни етатизам“, против кога су
и римокатолици. Интернационале, са своје стране, нуде само
„бескичмене“ социјалне организме.
Вујић сматра да на нашем прос тору постоји могућност
развоја хришћанске државотворности. Ако се таква држава
не сазда, ниједан проблем не може бити решен. Вујић каже
да се људи могу сложити око тога да неког опљачкају или да
неког нахране, али је све то ефемерно – само подизање духовне
вредности човека има трајну вредност. Док се интернационале
слажу око прва два циља, национална држава би требало да
ради на овом трећем. Тога, наравно, не може бити без борбе,
која се мора прихватити.
У тексту „Наш нови национализам и Европа“, такође обја
вљеном у Идејама, Вујић ранију, либерално-грађанску фазу
национализма разматра из перспективе „изгубљених илузи
ја“, то јест срушене вере у прогрес. Веровало се да ће Запад,
технолошки напредан и рационалистички просвећен, ускоро
остварити рај на земљи. Јужни Словени, под притиском импе
рија исламске и римокатоличке, у свом путу на Запад видели
су могућност коначног ослоб ођења. Турско царс тво, некад
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социјално напредно, распадало се, а Беч је са limes-а прогонио
верски и национално неподобне.
У борби за ослобођење, нашем народу су помагала тајна
удружења са Запада. Вујић каже: „Почев од хетерија па све до
задњих дана ослобођења и уједињења – невидљиве руке су
помагале ослобођење национално, преко својих невидовних
организација у нас. Ишло се затим да се разбију аутократске,
верске, велике империјалне целине; да се сузбије несавремени
ислам; да се разори монархија која је припадница Рима – да
се разбију те целине које сметају напорима либералистичких
кругова тајних.“232
Западни либерални интернационализам код нас се покло
пио са тежњом за националним ослобођењем и чежњом да се
достигну западни узори. Наш, домаћи национализам, био је
„карбонарски“, пун нада младе буржоазије. Кроз Доситеја, и,
касније, кроз Змаја, наш малограђанин веровао је да је знање
„светлост и моћ“, не слутећи да ће после пада католичке Аустри
је и уклањања моћне Немачке на ред доћи „Русија, мајка“.233
По Вујићу, парадокс старог национализма био је у томе
што је он ишао руку под руку са покретима интернационали
стичким, који су национализам у бити поткопавали. Старински
патриоти веровали су да могу да помире „горљиво правосла
вље“ и русофилство са непријатељима цркве, национализма,
хришћанског царства. У ту илузију су веровали и челници наше
Цркве, који су у руке узимали мач, иначе забрањен свештеним
и монашким лицима. И световни родољуби и клир надали су
се да ће ослобођење донети остварење оних потенцијала које
је Запад већ остварио, а црквени људи су још мислили и да ће
им се тек тада указати могућност за духовно-морални препо
род пастве („онда ће и црква благосиљати и морално делати
наместо да носи бомбу и карабин“,234 вели Вујић, иронишући
да ће остварена национална утопија личити на илустрације
књига Милована Видаковића).
232
233
234
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Али, наравно, ништа се од тога није десило; Вујић даје апо
калиптичну слику плодова рационализма: „Да је неки добро
намерни либералистички националац заспао некако са ликом,
у срцу, Запада као насмејане маске, под белом периком, а ла
Дидеро, под сунцем слоб оде, просвете, правичнос ти и јед
накос ти, мира и благос тања које ће донети Жил Верновски
снови о науци, – па да се пробуди данас! Наместо ведрог лика
музе видео би њушку, обучену прилику страшну, са маском за
гас, бајонетом, ручном бомбом, праћеном ћутљивом, мрком,
безличном војском страхотних и џиновских тенкова; сунца не
видео од ројева крилатица, избациваних са матичних бродова,
градске гомиле, незапослењаци, нови варваризам, модерно
просташтво, цветање секса и секс уса, кревељења и опсцених
гестова.“235
У данашњој Југославији, сматра Вујић, нове хетерије не
спајају, него разједињују. Није им циљ снажна и јединствена
држава, а камоли слога између словенских хришћана. Док је
негдашњи национализам, који је разбијао велике старе империје,
био подстицан, данашњи, који треба да доврши дело ослобође
ња стварањем нове култ уре, бива нападан као нешто назадно
и лишено будућности. Када је краљ Александар покушао да
националну идеју ваплоти на најцелисходнији могући начин,
био је мучки убијен, сматра Вујић.
Због свега тога, нови националисти не смеју бити наивна
деца са Балкана; дужни су да се ослободе илузија о Западу који
верује у наводне социјалне, хумане и моралне циљеве разних
интернационала. Некада се могло спајати национално и интерна
ционално, али је сада старом национализму место у музеју. Јер,
Запад више не стреми „просвећивању“, него заузимању туђих
простора и тржишта. Без јединства, каже Вујић, Југославија ће
постати само простор за материјалну и духовну експлоатаци
ју. То је разлог за одбацивање заблуда национализма 19. века.
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Eвропска криза очима Европљана
Пишући уводник за серију огледа „Европљани о Европи“,
Владимир Вујић истиче да су и код нас почеле озбиљне расправе
о судбини Европе; постављају се, са свом оштрином, питања о
томе има ли Европа будућност, или ће се угушити под прити
ском материјалног прогреса праћеног духовном закржљалошћу.
Вујић наглашава да, наравно, није и не може бити речи о
кризи материјалне цивилизације, јер је она стала на пут скоро
бескрајног усавршавања. Џиновски размах у освајању и кори
шћењу планете каткад се отвара ка размишљањима о освајању
свемира. Ипак, у опијености техничким прогресом повремено
има наступа вртоглавице и страха, па и несвесне гриже савести;
чини се, све више, да прогрес поприма облике који човека не
могу да успокоје. Наравно, ни озбиљни европски мислиоци,
кад говоре о кризи Старог континента, ни не помишљају на
материјалну кризу; ње, једноставно, нема. У питању је нешто
много дубље и значајније.
Када се код нас разматрају ставови оних који указују на
кризу Европе, то није никакво вулгарно антиевропејство, нити
површни сензационализам. Реч је о томе да, по Вујићу, „бригу
духовну о Европи воде Европљани, већ дуже времена, упорно,
живо, понављано често; они су нашли формуле, изразе, речи;
они су створили термине нове и категорије духовне под које
подвргавају духовност европску. Европљани, наравно најбољи
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духови, довољно јаки да се дигну над европско живљење, довољ
но искрени да искажу свој поглед и своју мисао, поставили
су питање о Европи; и проблем Европе као духовног израза
њихово је дело и плод је њиховог труда духовног.“236
Основна критика Европе не долази од овдашњих „непросве
ћених духова“ и непријатеља прогреса, него баш од тамошњих
најумнијих глава. За нас је веома битно, зарад наше оријента
ције, да знамо став оних који мисле о кризи аутентично своје
културе, и да их слушамо кад говоре, да бисмо, по Вујићу, могли
да избегнемо замке које нам се на нашем путу ка самосвојно
сти постављају.
Циљ текстова „Европљани о Европи“ је документовање
ставова озбиљних европских мислилаца о кључним пробле
мима садашњице, пре свега у култ ури, вели Вујић. Приступи
различитих мислилаца европским проблемима различити су,
често противстављени један другом; али, сви они показују вели
ку узнемиреност и свест о неопходности тражења излаза. Дижу
се гласови не само из Немачке, него и гласови латинске Европе;
и дижу се гласови не само поражених у Светском рату, него и
оних који припадају победничким народима. Зато је нехајно
одмахивање руком у нас кад су европски проблеми у питању
плод крајње необавештености и неодговорности, сматра Вујић.

Има ли будућности за европску култ уру?
У свом огледу „Криза културе и путеви будућности“, Влади
мир Вујић се осврће на три значајне књиге енглеских научника
и мислилаца: Б. С. Халдејна, кембриџског професора биохемије,
који објављује наслов Дедалус или наука о будућности; матема
тичара, философа и социолога, Бертранда Расела, Икарус или
будућност науке, као и философа Ф. Ц. С. Шилера, Танталус
или будућност човека. Три митска лика више су него симбо
лични – Дедал је израз вере у науку, Икар израз разочарења
236 В. Вујић, „Европљани о Европи. Уводна реч“, Народна одбрана, год. V, бр. 43,
25. октобар 1930, стр. 677
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у њу, а Тантал означава муке човекове у свет у који је саздао
сопственим рукама.
По Халдејну, кога Вујић чита, развој науке не може се зау
ставити. Она се сада окренула биологији, и тамо се дешавају
чуда. Физика и хемија се интензивно примењују, а биологија
треба да реши проблем вештачке исхране. Он се залаже за
еугенику, као начин да се људска раса усаврши, и предлаже
одлучну борбу против заразних болести. За 1960. он најављује
„производњу деце“. У будућности, биће промењени и карак
тери народа, а смрт ће бити само сан. Што се уметности тиче,
по Халдејну, она треба да буде пуко средство за улепшавање
техничке цивилизације.
Бертранд Расел је, по Вујићу, песимистичан. Он сматра да
ће наука доспети у руке владајућих елита, и да људима неће
донети добро. Индустријализам ће свет претворити у једну
привредну целину. Овакво стање води ка неопходности све
опште организације сваког сегмента живота. Централизација
и кроћење маса, са своје стране, указују на појаву моћних вођа
који ће покретати масе. Да би се спречили озбиљни сукоби,
мора се створити планетарна организација живота човечан
ства. Треба смањити број становника у свет у и начинити једну
бољу расу. Расел предвиђа огромну моћ рекламе, као и стварање
олигархијске власти која ће хемијски манипулисати масама. То
уопште не значи да ће власт бити боља. Напротив! Наука није
исто што и етика.
По Шилеру, човек је Тантал – он еволуционо више не напре
дује. Савремени човек није бољи од предака, а установе су му
се скамениле и спречавају га у развоју. Човек је, каже Вујић о
Шилеровом ставу, као у праисторији, „неурачунљиво, импул
сивно, лудо и пакосно створење, вођено својим осећањима,
лаковерно и свирепо“.237 Пошто је, сматра Шилер, цивилизација
ушла у фазу дегенеративних процеса, друштво треба рефор
мисати еугеником, за коју се масе морају одушевити.
237 В. Вујић, „Криза култ уре и путеви будућности“, Летопис Матице српске, год.
100, књ. 309, св. 1–2 (јули–август 1926), стр. 23
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Наука као извор кризе
Под насловом „Наука и криза. Да ли је наука ослободи
тељка или грешница?/ Наука својом методом нема везе са
препородом човека/ Каква би изгледала диктат ура научника?“,
Владимир Вујић у Правди пише о тексту „Наука крива или осло
бодитељка?“ извесног Ланжвена, професора Опште физике на
Француском колеџу у Паризу.238 Ланжвен сматра да је живот,
због брзих промена у области науке, постао преопасан, па се
ваља питати куда иде. Ипак, он сматра да наука човека може
да ослободи само материјално – духовно не може. Поставља
се и питање – да ли је сасвим добро савладати и природне
силе. Механизација је учинила рад безрадосним, и човек је у
опасности да машина њиме овлада. Пијанство профита, сма
тра Ланжвен, доводи и до промена у колонијама, стварајући
код колонизованог становништва „непотребне потребе“, док
у метрополама расте стандард, и то на лажан начин. На једној
страни, вели Ланжвен, производи се претерано, а на другој се
уништавају вишкови. Наука ствара раднике који су убијени
ритмом механичког рада, али и паразите који живе не радећи.
Она је у рукама извесних опасна и због нових оружја, која би
могла да униште човечанство. Па ипак, Ланжвен сматра да наука
није крива што је етика не прати. Када би је пратила етика, све
би било у најбољем реду, јер је чиста наука по природи етична.
Познати мислилац Жилијен Бенда као одговор на ову тезу
објавио је чланак „Наука и криза“, који Вујић излаже. По њему,
наука не може да створи правду у свет у, јер морална воља нема
везе са науком. Примена науке на друштво може да води само
неправди. Кад је друштво у питању, сматра Бенда у Вујићевом
тумачењу, научник може само да опише ирационализам дру
штва, али, чим пожели да га мења, он постаје насилник.
Друштво се може мењати само личносно и слободом. При
мер је Христос. Морална акција није и не може бити научничка.
238 В. Вујић, „Наука и криза. Да ли је наука ослободитељка или грешница? Нау
ка својом методом нема везе са препородом човека. Каква би изгледала диктат ура
научника?“, Правда, 30. април 1930, стр.10
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У природи нема морала, а измене у друштву потичу од незадо
вољства стањем света (такво незадовољство је за чисту науку,
која свет описује, апсурд). Док етика ствара свој предмет, каже
Бенда, наука га проналази. Зато научник треба да остане изван
друштвене борбе, и служити само духу. Људи морају схватити
да се друштвене промене заснивају на етици и њиховом лич
ном слободном делању, и да не смеју очекивати спасење од
диктатора, пацифиста, правника, економиста, па ни научника.
Вујић такође указује и на чланак Олдоуза Хакслија „Дик
тат ура науке“, у коме Хаксли излаже своје утиске с једног скупа
научника. Ако нису излагали ствари из своје струке, причали
су наивно и досадно, са много општих места. Зато је боље
да друштвом владају професионални политичари, даровити
аматери, па чак и пословни људи, вели Хаксли. Они су својом
досадашњом владавином често доносили зло, али би научни
ци донели катастрофу. По Хакслију, то је зато што су данашњи
научници пуки специјалисти, без отвореног ума, јер, да би били
то што јесу (стручњаци у својој области) они морају жртвова
ти део себе. Као „окрњени“, они не могу да владају онима који
су потпуни.

О Издајству жреца
Приказујући књигу Издајство жрец а Жилијена Бенде,
француског писца и мислиоца, која се појавила 1927. године,
Владимир Вујић указује на чињеницу да је она, од када се поја
вила, изазвала буру полемичких одговора, зато што је Бенда
указао на чињеницу да они који би требало да воде друштво
то престају да чине, бацајући се у ковитлаце плитког и повр
шног странчарења, од кога никоме нема користи. Вујић цитира
почетак Бендине књиге у коме је сажета њена порука: „У уводу
у своју књигу Издајство жреца Бенда овако почиње разлагање:
’Толстој прича како је рекао, као официр, једном свом другу,
на неком маршу, када је тај друг његов тукао војника који се
удаљио из строја: ’Зар вас није срамота да тако поступате са
једним од ваших ближњих? Нисте ли зар читали Свето Писмо?’
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На то му је онај одговорио: ’А зар ви нисте читали Правила
службе?’ Овај одговор увек ће добити духовност кад хоће да
овлада оним што је временско. И мудар ми се чини, сасвим...
Па ипак, изгледа ми важно да постоје људи који ће приводити
своје ближње и другој вери, не оној у пролазно и временско, па
ма зато и страдали. А они који имађаху тај позив и ту улогу, и
које ја називам жрецима, не само да их не врше више, но врше
сасвим супротну улогу. Већина моралиста, слушаних у Европи
– има једно педесет година – позивају људе да се ругају Светом
Писму, а да читају Правила Службе. Та нова наука чини ми се
утолико опаснија, уколико се баш обраћа једном човечанству
које, и само собом, већ данас се поставља у пролазно временско
одлучношћу до данас непознатом у историји...“239
Шта се десило? По Бенди, данашњим светом господаре
„политичке страсти“, оне које људе наводе да устају једни против
других. Најважније су страст расе, страст класе и страст нације.
Већ читав век оне доминирају Европом, и сада су на врхунцу, јер
свака од њих има изграђен апарат који тражи да буду признате
као нужне. Основи политичких страсти данашњице налазе се
у двама врстама воља: једна има за циљ освајање туђег ради
експлоатације, и то је воља иза које стоји интерес; друга је жеђ
за господарењем, и њен основ је таштина. Обе проистичу из
човекове потребе да има неко, макар и привремено, добро, и
да се потврди као, од свију одвојена, индивидуа. Човек који
одбија да се преда овим страстима, и који стреми духовном
добру, налази се тако ван реалности коју су саздале политичке
страсти тако што су привремена добра обоготвориле.
Свет у коме живимо противс тавља практично метафи
зичком. Дивиниз ација реализма свет уводи у сасвим нови
начин живљења и мишљења. Објашњавајући Бендине погледе
на свет, Вујић настоји да их открије у њиховој посебности, и
каже: „Треба добро схватити тај речник који Бенда употребљава:
политичка страст, реализам, временско добро, изрази су који
у његовој идеологији имају своја особена значења. Политичке
239
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страсти не треба разумети и сувише уско: оне значе у ствари
свако недуховно живљење човеково, свако живовање које се
креће у опсегу анималне природе човекове: оне која хоће да
осваја, да има и да се одржи она као таква, сама, засебна, одво
јена. Реализам, реалистички, у Бенде су изрази опет далеко од
обичних употреба: они значе опсег стварности уколико је ова
скуп материјалних добара и карактер човеков уколико се он
распростире само и искључиво над том и таквом стварношћу.
Временско добро је супротно вечном, духовном: оно је огра
ничено по духовној вредности те је не-трајно, не-вредно“.240
По Бенди, јединка није само човекова особа; то је и поро
дица, нација, класа, па и човечанство. Таква јединка жели да
се оствари на рачун свега што је окружује, и тиме се утемељи
на „војничком“ моралу, моралу агресивности који оправда
ва победу и потчињавање оних који не припадају организму
јединке. Такво „реално“ гледање на ствари, Жилијен Бенда зове
„лаичким“: од градских и сеоских маса, преко министара, до
краљева, лаици су сви они који служе временским интереси
ма. Ипак, када би светом владао само агресивни морал обого
твореног реализма, свет би био варварски. Зато је савремена
Европа, у којој су до највишег степена свести и организације
дошле лаичке страс ти класе и нације, на путу реварвариза
ције. Вујић каже: „Мора се одиста запитати, вели Бенда, куда
иде једно човечанство чије се све групе све више и мрачније
и упорније удубљују у свест о својим посебним интересима и
израђују гледиште о томе како су оне све величанственије и све
боље уколико више признају за свој закон само свој интерес?
Одговор је прост: оно иде у најсвеопштији рат, најсавршенији
који је икада свет могао видети; у зоолошке ратове, по речи
Ренановој. Томе води савремени ’интегрални реализам’.“241
Да ли постоји неки други етос осим лаичког? Наравно,
сматра Бенда: овај етос су стварали људи који су кочили лаичке
масе и стављали им препреке идеала на њиховом путу ка све
општем рату. Такви живе од радости истраживања у области
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науке, уметности, метафизике. Они не желе пролазна добра, и,
парафразирајући Еванђеље, може се рећи да њихово царство
није од овога света. Они су, за разлику од лаика, жреци, и они
су загов орници унив ерз ализма насупрот партик уларизму,
идеализма насупрот реализму, вечног насупрот временском.
По Вујићевом тумачењу Бенде, „суштина жреца је да не прима
свет такав какав је: жрец је нужним начином утопист“‘.242 Због
тога што од маса тражи да се уздигну изнад себе, он мора да
схвати да никад не може бити популаран, и да то сасвим мир
но прихвати. Његова храброст је у контемплативности, а не у
приземном активитету. Католичка црква је учила да је онај који
живи у контемплацији снажнији од спољашњег активисте. У
молитви и сазирању он је револуционаран много више од оних
који обитавају у дводимензионалном свету пролазних интереса.
Жреци су се на два начина опирали политичким стра
стима – или олимпијским узношењем над њима, попут Гетеа,
Малбранша и Да Винчија (чиме су показивали вредност vita
contemplativa) или моралистичким универзализмом који је,
као у случају Еразма Ротердамског, Канта и Ренана, био хума
нистички апстрактан. Жреци нису могли да спрече масе да се
обрачунавају у жељи да остваре налоге воље за моћ; могли су,
међутим, да спрече дивинизацију варварства. Чинећи зло, чове
чанство је знало шта је добро, и тако се развијала цивилизација.
Свет, по Бенди у Вујићевом тумачењу, не може да живи
једино варварским лаицитетом, али би нестао када би живео
само апстрактним идеалима жреца. Жрец цивилизује лаика, и
то на два начина: или потпуним одвајањем од овога света, или
преваспитавањем лаика, које може бити пророчки одсечно, као
Христово, или, попут Римске цркве, компромисно, које под
разумева мешање с лаицима ради њиховог одуховљења (што
може бити контрапродуктивно, јер лаицизира саме жреце).
Велики обрт се десио у 19. веку, када су жреци издали своју
мисију, јер су потонули у море политичких страсти. Они који су
кочили лаичке масе, постали су њихови адвокати и подстрекачи.
242
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Наступио је трагичан обрт, који ће скупо коштати и Европу и
човечанство. Жрец, каже Вујић, „почиње, са свом искреношћу,
да поштује лаичке вредности, да организује свет по искључи
вим законима земаљским, не божанским“.243 Жреци идеализују
реализам, и тако свет добија сасвим нову, другачију суштину.
У 12. веку је било другачије: у Европи полако почињу да
настају народи, облик ују се границе држава; ипак, теолози,
философи, научници, уметници чувају универзализам кроз
хришћанско учење и латински језик. Дуго је трајала та борба
жреца и лаика у историји Европе, да би се данас окончала пот
пуним поразом жреца. Данас и они који проповедају Христа
бране национално. Тумачећи Бенду, Вујић каже: „Европа сред
њег века је чинила зло, али поштовала добро. Данас, савремена
Европа чини зло и поштује зло. Она личи, каже Бенда, на оног
разбојника из Толстојеве приче на чију исповест запрепашћени
калуђер вели: ’Други се бар постидеше свога разбојништва; а
шта да се чини са овим који се њиме поноси!’“244
Узорци пораза жреца су многи: од њихове таштине, преко
романтичарског заноса, до заборава античке цивилизације.
Главни узрок је настојање да се буде практичан. Жрец може
бити успешан само кад је изнад практичности лаичких маса; он
је тада на голготском путу, али је уважен. Некада су реалисти
говорили о праведницима који им не дају да мирно спавају, док
људи попут Ничеа или Сорела не узнемиравају ничију савест.
Ниче је позвао своје читаоце да остану верни земљи, што је
за Бенду ужас. Трагедија издаје жреца је огромна; по Вујићу,
Бенда не верује да ће се ишта променити на боље, и слути слом
цивилизације.
Оно што следи је, по Бенди, организовани узајамни кла
сно–национални покољ, што ће донети ужасе људима. Латин
ски јасан и доследан, Бенда, по Вујићу, најављује слом Запада и
човечанства које Запад води. Ако се људи узајамно не истребе,
можда их чека свеопште братство по техници, када ће сви људи
постати једно биће, које ће обоготворити себе и устати против
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Бога, и биће чиста иронија да се помисли да су за такве умрли
Христос и Сократ.
Вујић завршава свој приказ Бендине књиге Гундулићевим
стиховима са почетка Османа, о слому сваке људске охолости.

Пол Валери о величини и опадању Европе
У тексту о погледима Пола Валерија на европску кризу,
Вујић указује да се из те кризе више не може наћи излаз на
основу пуких материјалистичких становишта, што доказује и
мисао Валеријева. О стваралаштву овог угледног француског и
европског писца Вујић пише: „Пол Валери није дао обимно дело.
Поезија његова, бираних мисли и осећања, музикална, за мали
број љубитеља, концентрисана и збијена мисао и осећајност;
проза, клесана у класичној интелект уалности, јасна, тачна, не
обухватајући ни више ни мање но мисао која се хоће рећи; он,
сав, један дух чистог аскетског духовног морала; сав мисао и
сав некако ’изнад’ свега, и људи и природе и догађаја; посма
трач са неке тачке гледишта која као да је на звезди Сиријус у;
човек који је признао за своју основну мисао ову: ’увећавање
духовног живота је једна врста дужности’.“245
Године 1919, Валери је објавио оглед Криза духа, да би се
1931. огласио књигом Погледи на садашњи свет. Оба дела су
посвећена духовној судбини Европе и човечанс тва, које се
показује све више као, по Валерију, рој бесмислених инсеката
који заслужују презир, што их привлачи пламен самоуништења.
Крај 19. века био је обележен сукобима Кинеза и Јапанаца и
Сједињених Држава и Шпаније; тада је Валери први пут почео
да размишља о јединствености Европе, која је до тог часа за њега
била само географски појам. Није био задовољан прочитаном
литерат уром, углавном конвенционалном, па је решио да сам
почне да промишља питања европске кризе.
Вујић наводи основну Валеријеву мисао: „Почиње вре
ме једног коначног, завршеног, света. Сва настањива земља у
245
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наше дане је упозната, подељена, обележена. Ера слободних
територијâ, местâ која нису ничија, неодређених и непознатих
земљишта, ера слободне експанзије закључена је. Нема стене
без заставе; нема празнина на карти; нема области ван царина
и закона; нема племена чији послови не рађају какав ’досије’ и
не зависе, преко проклетства писмености, од разних далеких
хуманиста у бироима.“246
Планета се повезује више него икада; у питању је своје
врсна глобализација. Живи се у парадоксално доба, када се
поремећај на једном крају планете осећа свуда, и то не само у
области економије. Појављује се, по Валерију, „убиквитет“ –
свеприсутност сваке значајне појаве. Ни највећи стручњаци не
могу да дају прецизна предвиђања. Европа је произвела науку,
али је наука сада доступна свима; сви су је жељни као технике,
која омогућује моћ и задовољство. Због тога Европа губи свој
централни положај у човечанству.
Вујић указује на Валеријеву бригу: „Ничег није било луђег,
вели Валери, у целокупној историји, него та европска конку
ренција, политичка и економска, када се упореди, комбинује и
конфронтира са јединственошћу европском у научном погледу.
Док су најбоље главе Европе начиниле један огроман капитал
знања – које се може искористити – продужавала се наивна
традиција рђаве локализујуће политике превара, обмана, зад
њих мисли лакомости. И тај дух мало-Европљана, сићушности,
давао је онима којима је хтео владати у руке методе и оруђа моћи
и силе. Борба за концесије и зајмове, за пласирање машина и
практичара стручњака, за стварање школâ и арсеналâ – фатал
но је одвукла Европу у онај нижи ранг који јој одређују њене
одиста мале географске димензије.“247
Први светски рат је само показао нестанак Европе као
велесиле са светске сцене, сматра Валери. У свом огледу Криза
духа, који, попут Достојевског, говори о Европи претвореној
у „драго гробље“, Валери прича о слици „европског Хамлета“:
„Сада, на огромној једној Елсинорској тераси, која се пружа
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од Базела до Келна, која додирује песак Њупорта, баруштине
Соме, креде Шампање, граните Алзаса – европски Хамлет гледа
милионе утвара.
Али, то је интелектуални Хамлет. Он размишља о животу и
смрти истинâ. Као утваре има он све предмете својих распра; као
гриже савести све називе својих славâ; повијен је под теретом
открића, сазнања, неспособан да се снађе у том безграничном
активитету. Сања о немогућности да изнова започне прошлост,
о лудости да хоће увек ново и ново. Клеца између две прова
лије, јер две опасности непрекидно прете свет у: ред и неред.
Ако дохвати једну лобању – то је славна лобања. Шта је
било ово? То је Леонардо. Он пронађе летећег човека, али тај
није тачно послужио намерама проналазача; ми знамо да је
летећи човек, на свом великом лабуд у, у наше дане, учинио
сасвим другу употребу од летења, а не да захвати снега са врхо
ва планинских и да га, у данима жеге, баца на плоче градова...
А ова друга лобања је Лајбница, онога који је сањао о општем
миру. А ова је опет била Кант, Кант који је родио Хегела који
је родио Маркса који је родио...
Не зна Хамлет шта да ради са свим тим лобањама. А ако
их напусти? Хоће ли престати да буде он сам оно што јесте?...
А његов дух, страховито видовит, посматра прелаз из рата у
мир. Овај је тамнији, опаснији него прелаз из мира у рат: сви
су народи помућени њиме. А ја, вели он, ја европски интелект,
шта ће бити од мене? И шта је то мир? Мир је, може бити, ста
ње ствари у којем се природно непријатељство људи између
себе очит ује стварањем наместо разарањем, као у рату. Време
је стваралачке конкуренције и борбе производње. Али ја, зар
нисам ја заморен од произвођења? Нисам ли ја исцрпао жељу за
екстремним покушавањима и зар нисам злоупотребио научне
мешавине? Да ли да идем за покретом и да чиним као Полоније,
који данас управља једним великим журналом?; као Лаерт који
је негде у авијацији?; као Розенкранц који не знам шта чини,
под неким руским именом?
Збогом, утваре! Свет више нема потребе за вама. Ни за
мном. Свет који крштава именом ’прогреса’ своју тежњу за
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једним фаталним усавршавањем у тачности, тражи да сједини
уз добра живота користи смрти. Још влада извесна пометња,
али још мало па ће се све разбистрити; и видећемо, најзад, како
се помаља чудо једног анималног друштва, један савршен и
дефинитиван мравињак.“248
Рађање света без духа, тоталитарног мравињака, Валери
није видео у измаглици визија, као песник, него математички
прецизно, сматра Вујић. Кључно питање је – шта ће бити са
Европом. Она изгледа као мозак света, али може постати оно
што заиста јесте – малено предгорје Азије. Иако мала у односу
на остале континете, Европа је, до скора, сматра Валери, владала
супериорношћу свог духа и каквотом свог човека, који посе
дују, по Вујићу, мешавину уобразиље и логичке прецизности.
Ипак, у предностима Европе беху и узроци њеног пада;
наука је, од области суптилног изучавања стварности, од сво
јеврсне уметности, постала средство за стицање моћи, и утили
таризовала се, чиме је постала предмет трговине у целом свет у,
ширећи се. Цела планета усваја науку, и почиње да се такмичи
са Европом за освајање моћи. Губи се равнотежа, и Европа
више није средиште васељене. Она је изгубила свој тајанствени
„вишак“ – духовност, и прешла је на страну количине. Вујић
каже да је, како су то уочили Бергсон, Шпенглер, Кајзерлинг,
кључни тренутак неуравнотежености био када је рационално
знање постало лако преносиво, док дубинска мудрост то није.
Сведос тупност знања учинила је немогућим сталеже и
јерархију, па Вујић вели: „То је феномен технизације и демо
кратизације: број нивелише, квантитет свлачи, и првобитни
мирис и укус једне националне културе угине.“249 Овом процесу
може се супротставити само геније, који воду претвара у вино,
превазилазећи рационализам технизације.
Борба за слободу вреди, и могућа је, само ако појединац не
пристаје да се мири са свеопштом нивелацијом.
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О Херману Кајзерлингу
Гроф Херман Кајзерлинг формирао се као култ уролог и
философ кантијанског духа. Касније на његово мишљење ути
цај врши Вилхелм Дилтај, али и Бергсон. Он постаје ирацио
налиста, који се посвећује „философији живота“, одричући се
изградње система и окрећући се култ уролошкој критици. Још
пре Првог светског рата, Кајерзлинг путује светом, сусреће се
с разним народима и њиховим обичајима, о чему пише у свом,
веома утицајном, Путничком дневнику једног философа. Он
је 1920. у Дармштат у основао „Школу мудрости“, чији је циљ
био „самоостварење“. Себе је сматрао философом култ уре, али
човеком чињеница, а не система.250
По Кајзерлингу, култ ура је дух човеков који му се враћа
из околине да би утицао на његово уобличење. Дух се не може
схватити разумом, него само путем стваралачке интуиције.
Различите животне и култ урне форме, чувајући своју животну
уверљивост, долазе у додир и са хаосом и са хармонијом која све
уводи у стање равнотеже. У надисторијској хармонији је идеал
коме треба да стреме и друштво и појединац. По Кајзерлингу,
задатак философије је нова синтеза душевног и духовног, а
њено оруђе је интуиција. Велико значење придавао је митови
ма и „праречи“ као основи за схватање света. Сматрао је да је
прагматистички механизам у поимању стварности веома опа
сан. Године 1908. објавио је оглед Препреке на путу развоја: реч
упозорења нашој епохи, у коме је указао да пут потчињавања
природе може да води еколошкој катастрофи. Философирао је
више естетички него рационално.
250 По Бели Хамвашу, „Кајзерлинг је пленер-мислилац: не исцрпљује се у утврђи
вању и доказивању својих мисли, не води бескрајне дискусије, не управља се много
према ходу логике. Не жели да убеди разум. Има веће амбиције: жели да види свет
онаквим какав јесте. […] Жели да буде посматрач велике стварности као источњаци,
и да је сасвим непосредно опише, такође као они. […] Велики резулатати извиру само
у непосредном додиру са животом.“ (Бела Хамваш, Речи и дамари II, Драслар, Београд,
2002, стр. 91-92). Овакав начин мишљења свакако је утицао на ирационалисту Вујића.
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Пишући, под насловом „Свет који нестаје“ о његовој мисли,
Вујић указује на значајна Кајзерлингова дела, попут Психоана
лизе Америке251, Спектра Европе, итд. У делу Свет који нестаје,
којим се Вујић бави, Кајзерлинг се, пре свега, бави нестајањем
једног света, а то је свет традиционалне култ уре.
По Кајзерлингу, свака традиционална култ ура у наше доба
осуђена је на нестајање – при чему он, каже Вујић, сматра да је
култ ура „облик живота као непосредни израз духа“.252 Пошто
су култ уре самосвојне животне јединице, оне подлежу зако
ну о настајању и нестајању, као и све остало. Култ ура постоји
док постоји њена равнотежа заснована на изразу јединственог
колективног смисла; чим се равнотежа поремети, култура умире.
Све досадашње култ уре су, како Вујић тумачи Кајзерлинга,
имале свој смисао у ирационалном, нагонском и еротском, које
надилази логику. Ирационално је, по својој природи, непрено
сиво. Зато су све култ уре до сада биле „биљне“ – везане за вре
ме и простор у коме су настале. Међутим, са појавом западне
рационалистичке културе, све се променило; разум, наиме, ломи
све препреке, и уништава све границе. Вујић каже: „Померањем
акцента на рационално, интелект уалис тичко, преношљиво,
логичко, данашња култ ура, у којој је то померање извршено
потпуно, као никад и нигде, раније, у старијим другим култ у
рама, где је жива традиција ма у којој и ма у каквој форми била
претпоставка сваког преношења, стоји савршено, као никада до
сада, на стрмој равни пропадања; стари психички садржај не иде
више са новим условима живота, нови конкретни менталитет
не иде више у традиционалне калупе, и то не иде никако […]
Пре-развијен, максимално развијен, заразно лако преношљив,
интелект ствара својом снагом савршено нове услове живота.
251 Приказујући Кајзерлингову књигу Америка, Бела Хамваш цитира његове
основне ставове о овој земљи да су САД су земља без икаквог укуса. Америчка урма
је толико стерилизована да су уништене њене најукусније бактерије и да се у таквом
воћу никако не може уживати. Америка је ново доба у геологији, животињски пут за
човека, пут уништења свега непотребног, пут уклањања лепоте која Американцима
не треба:„Америка је земља стерилног воћа и стерилних људи. Не зна за личност,
за индивидуалност, али не зна ни за социјалну мисао.“ (Б. Хамваш, Исто, стр. 92)
252 В. Вујић, „Свет који нестаје“, Народна одбрана, година VI, бр. 15, 1931, стр. 189
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Сваки стари оквир пуца, и мора да пуца. Математичке истине су
само-разумљиве, јер су иманентне духу који није ништа друго
до интелект: технички проналасци, стројеви, начини, средства
– све је то, у основи, лако преношљиво, готово заразно, баш за
просте, нетрадиционалне, душе, са најмање наслеђене култ уре;
отуд технизирање, не Европе, но света, иде колосалном брзином
и шири се неодољиво.“253
Тако се, по Кајзерлингу, јавља нови тип човека, „технизира
ног примитивца“, кога немачки мислилац зове „типом шофера“.
Под њим се подразумева и инжењер, који све што није технизи
рано сматра сујеверјем. Уместо духовника и витеза – луталице,
добили смо обескућеног шофера. Технизација човековог живота
води његовом обесмишљавању, што развија до скора невиђену
агресивност и нагон за разарањем. Свест која се интелект уа
лизивала губи везу са дубинама живота, и апсурд се јавља на
границама битија.
Колико се основно душевно стање европског човека изме
нило види се кроз однос европске младежи према духовном
наслеђу Старог континента – она га поима таман толико колико
и Американац европско средњовековље. Од античке културе до
данас ниједан преокрет, као овај техницистички, није био тако
кобан, сматра Кајзерлинг.
Кључна промена која је некад утицала на Европу била је
смена антике хришћанством. Антика је, кроз Рим, достигла свој
рационализам, а хришћанство је понудило љубав уместо само
обоготвореног разума. Други разлог за тријумф хришћанства је
чињеница да је паганизам себе култ уротворно исцрпео, а хри
шћанство је било култ уротворно потентно. Вера галилејских
рибара постала је нови степен сазнања. Хришћанство је било
нова, аскетска религија; али, кад је оно попустило, рационали
зам је опет пошао по своје.
Вујић каже: „Развој човечанства, вели Кајзерлинг, следује
једном ритму сличном ритму дисања; периодама проширива
ња следују периоде скупљања, стезања. Реформациони покрет
253
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не значи ништа друго до једно компенсаторно скупљање после
моћног проширивања католицизма средњевековног.“254 Епоха
реформације је била епоха повратка рационализма, доба када
настаје модерна наука. Идеологија прогреса није се могла јавити
осим у епохи тријумфа разума; где су владала осећања, ту ником
није падало на памет да смисао човека и света тражи у сталном
побољшању материјалних услова живота.
Савремена криза састоји се у томе што је дошло до масовног
тријумфа вулгарног рационалисте, „шофера“, али елита, која је
увек испред масе, више није задовољна – она хоће ирационалне
и нагонске импулсе, тражи нови и другачији смисао постојања.
Вујић истиче: „Потискивање нагонске, не-интелектуалне духовне
сфере није само створило једног опасног непријатеља свесном
живот у; ако је још и тај свесни живот отсекло од живота му
корена. Отуда све веће слабљење виталитетне снаге у европ
ском духовном живот у данашњице. Ту је прави узрок што се
цивилизација у Европи све више осећа као сушта супротност
живот у.“255
Интелектуализам буди не само осећајну, него и метафизич
ки-религиозну реакцију. То је уочио још Буда – свако осећање
које се анализира до краја, престаје да подиже човека и да му
даје смисао. Због тога се буди дивљи ирационализам, чак и онај
крви и тла; људи попут Лудвига Клагеса и Јоханеса Милера
долазе до тврдњи да је разум пуко небиће. Све ово рађа хаос и
превирање. Европа је оно што је Палестина била некад, уочи
Христовог доласка.
Ова криза се, сматрао је Кајзерлинг, може решити само
духовним путем. Данас је човек на највишем ступњу развоја, и
зато је одговорнији више него икада. Као што се реч изговорена
на једном месту планете преноси свуда путем радија, тренутно,
тако се и лоше и погрешне идеје данас могу ширити огромном
брзином, и наносити непоправљиву штет у. Због глоб алног
„умрежавања“, могуће је и брзо ширење добра. Али човек може
и мора постати крајње одговоран.
254
255

В. Вујић, Исто, стр. 190
Исто, стр. 191
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Вујић ипак сматра да је добро данас угрожено више него
икада пре. Они који знају излаз су гласови вапијућих у пусти
њи, али се морају држати заједно, да би, као манастири некад,
у доба сеобе народа, чували пламен истине за будућност. Они
морају бити витезови духа, носиоци животне мудрости која, по
Кајзерлингу, значи својеврсну магију. Она треба да, како каже
Вујић, оствари непосредни утицај на живот и његов преобра
жај у нешто духовно. Због тога спасење Европе, по Вујићевом
тумачењу Кајзерлинга, јесте и може бити духовно преобража
вање сваког појединца.

О Папинијевом Гогу
У циклусу огледа „Европљани о Европи“, најдужи оглед Вла
димира Вујића је приказ књиге Гог италијанског писца Ђованија
Папинија, који је, како писац есеја сведочи, прошао све путеве
савременог измученог интелект уалца, да би се коначно смирио
у римокатолицизму. Његово дело није класична философска
студија, него, како каже Вујић, својеврсна „травестија“: „Оно је
једна врста савремене ’фаустиаде’, једна генерална ревија изопа
чености европских, један оштар и оштроуман, фантастичан и
врло реалан и врло литераран низ призора који особито јаком
бојом и јасном светлошћу истичу сву немогућну гротескност
европске цивилизације.“256 Дело је такво да је његов облик неве
зан и произвољан: „Испреплићу се разговори са знаменитим
људима, сопствена опажања и расматрања, разни спасоносни
пројекти за побољшање људског живота. Кроз све те невезане
облике шиба једна горка сатира Папиниева и једно чудотвор
но изведено казивање кроз гротеске и карикат уре целог једног
копрцања европског човека да се спасе из окова у које је сам
себе бацио својом наказном цивилизацијом.“257
Папинијев Гог је господин Гогинс, рођен на Хавајима од оца
Европљанина и мајке са тог острва, који је од сиромаха постао
један од најбогатијих Американаца, па је 1929. године решио да
256 В. Вујић, „Гог Ђовани-а Папини-а“, Народна одбрана, год. VI, бр. 41, 1931, стр. 658
257 Исто, стр.659
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обиђе цео свет у потрази за философским истинама и смислом
постојања. Фауст и Канибал у истом човек у, „без отаџбине,
анимал по пореклу и значењу, хоће он да, како каже Папини:
употреби најрафинованије дроге једне култ уре у распаду и да
присвоји све спољне облике једног церебралног епикурејства.“258
Гогинс је, вели Папини, био толико богат да је решио да
чулно оствари фразу „пливати у злат у“. Напунио је златом које
има базен, нашао се унутра, и видео да је ужасно бити у гомили
леденог метала, које не сија као сунце.
Гог је, по Вујићу, симбол цивилизације космополитизма
огрезле у лаж и зверство, коме је богатство омогућило да чини
све што пожели, а пошто је полудивљак, био је спреман да при
зна све своје фантазије, и да о њима пише. По Папинију, у њему
се огледа „ова наша бедна цивилизација, монструозних открића
најбру талније технике, цивилизација огромног рада и никад
засићеног прогреса, вечног настојања да живи и производи, не
остављајући за дух ни једног јединог прозорчића да одахне.“259
Гог је лик кнеза рушитеља из тридесет осме главе Књиге про
рока Језекиља – јер наша цивилизација је разорна.
Своја истраживања богати господин Гогинс почео је читањем
изабране литерат уре, коју му је препоручио угледни библиоте
кар. Разочарао се, увиђајући да је писање крајње нерентабилна
делатност, која ће за сто година нестати.
Прву посет у Гог је учинио Хенрију Форду, творцу америчке
аутомобилске индустрије, чији је циљ да без иједног радника,
само уз помоћ машина, производи што већи број предмета
који неће коштати скоро ништа. Сви ће куповати ове јефтине
производе на пет континената. Гог упозорава на чињеницу да
ће такав начин производње уништити остале произвођаче, па
они, ма како то све било јефтино, неће имати одакле да пла
ћају. Папинијев Форд каже да ће они плаћати оним што имају
– сликама, киповима, старим и ретким књигама, историјским
реликвијама, рукописима. Велики маг аутомобилске инду
стрије тврди да њега уопште не узбуђује богатство, него му је
258
259
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циљ успостављање света у коме ће машина постати месија. Кад
сваки човек на планети буде имао свој авион, и радио само час
дневно, тада ће Форд бити проглашен за месију, вели он сам,
исповедајући своје најинтимније циљеве.
Гог среће и Едисона, који има само десет минута да му их
посвети. Он је дубоко разочаран, јер није открио машину за
мишљење и машину за рађање; јер, све је мало и ништавно док
човек не почне да мисли и рађа аутоматски, док не престане да
буде човек.
Папинијев Алберт Ајнштајн, у потрази за свеобједињујућом
теоријом, тврди да може све науке да сведе на физику, чији је
главни постулат: „Нешто се креће!“
Фројд је Гогу признао да он није научник, него књижевник,
који је психијатрију искористио да би писао романе. Своја дела
сматра књижевношћу пресељеном у област психопатологије. Тај
ну, коју ником не би поверио, одао је свом необичном госту, јер
му је Гог поклонио лик Нарциса, као истраживачу који је открио
нарцисизам. Необични богаташ је у Фројдовим цртама лица
уочио извесне особине које га повезују са психоаналитичким
интересовањима: чулне усне, сличне онима какве има сатир, и
које тумаче Фројдово занимање за теорију либида.
Посета Гандију открила је Гогинс у да је он, у ствари, Евро
пејац маскиран у индуисту, који је европске идеје ослобођења
нација, што су прожеле 19. век, применио на своју земљу, иначе
пасивну и метафизички незаинтересовану за земаљско осло
бођење: „Права тајна онога што називају Ганди-покрет јесте
баш у томе што је то покрет ка Европејству обраћених Хиндуса
против Европљана који то више нису“.260
Сусрет са умирућим Лењином донео је Гогу још једно чуђе
ње. Лењин није никакав марксиста, јер је, по вођи бољшевичке
револуције каквим га предс тавља Папини, Маркс био само
буржуј који је веровао да ће револуција победити у високора
звијеним земљама, што се уопште није десило – она је победила
у неразвијеној Русији: „Странци и будале мисле стално да се
260
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овде нешто ново створило. Бољшевици су само присвојили
себи царистички режим јер је он једини употребљив за руски
народ. Не може се владати без батина, шпиона, тајне полиције,
терора, апсана, војних судова и мучења.“261
Папинијев Лењин мрзи сељаке и живот у природи, зато
што је то праисторија. По њему, један електротехничар више
вреди но стотину хиљада сељака. Он се нада да ће бити прона
ђена вештачка храна која ће сељаке учинити непотребнима. По
њему, у Папинијевом виђењу, бољшевизам значи борбу против
ситних интелект уалаца, Истока против Запада и града против
села и земље. Вујић каже да је у првом делу своје „фаустијаде“
Папини евроамерички свет представио кроз владавину технике,
механизације, до апсурда упрошћених научних формула (Форд,
Едисон, Ајнштајн), као свет неправде (против кога се бори
Ганди), област идолатризације чулности и секса (Фројд), као и
свет чије се последице (марксизам) враћају у деформацијама
бољшевизма, који је тријумфална техника ојачана источњачким
деспотизмом, далеким од индивидуализма и личних слобода.
У другом делу, Папини се изругује европским „пророцима“.
Гог посећује Херберта Џорџа Велса, који пише пророчанства
по наруџбини. Позову га из неких новина, кажу му број речи
и он – пише. Папинија занима и појава сурогатних религија.
Вујић каже: „Онде где је прес ушио извор живе вере и угаснуо
пламен правог надахнућа, стварају се људи, секте, покушаји да
се религиозност чиста и истинита замени низом исконструи
саних теорија које са чистом вером имају таман толико везе
колико вештачка теориска теологија.“262
Гогинс је код себе издржавао пет „чудотвораца“ – са Тибе
та, из Кине, Бенгалије, Африке и Европе. Истргнути из родног
тла, изгубили су магијску моћ, и једино што им је остало био је
добар апетит. У Египт у Гог среће извесног окултисту Тормона,
који тврди да, пошто постоји реинкарнација, мноштво људских
душа обитава у телима животиња, па су му потребне паре да их
врати у људско обличје.
261
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Извесни Леон Бландамур, оснивач друштва за „примењену
метапсихику“, тражио је од Гога новац да у погон стави теле
патију уместо телеграфа, и користи утваре са спиритистичких
сеанси у индустрији; извесни Раба Техом тражио је прилог за
антифилософску револуцију, истичући да човечанству не тре
ба философија, него филоманија, љубав према лудости; Рамон,
мистичар из Мадрида, оснивач „Лиге за права минерала“, гово
рио му је о тешким последицама изградње Панамског канала,
који је пресекао Америке на двоје, и после чега је наступио
Први светски рат…
Вујић каже: „Све у том тону, слика за сликом се ниже, слика
за сликом једног немоћног трзања по мистици. Фантастични
пројекти још фантастичнијих пројектаната, од којих се не зна
да ли је већа жеђ за новцем, влашћу или славом и лудилом.
[…] Ова „лига за прав а минерала“ потсећа на многобројне
лажно-хуманитарне установе, које, на пример, селе авиони
ма тице-селице на југ, док царствује толика беда по култ урној
Европи. И један круг забележака Гогових обухвата, у гротесци
и карикат ури наравно, све разне покушаје „милосрђа“, али без
Христа живога. Други један круг обухвата сву празну вртогла
вицу уметности модерне, наслона на егзотично, ново по сваку
цену, непредвиђено нешто што има да збуни свет. Али сем тог
збуњивања ништа друго, садржајно, не доноси.“263
Папини је устао и против, у оно време помодне, еутана
зије, причајући о морепловцу који је стигао на острво на коме
може да живи само седамсто седамдесет душа, па кад се неко
рађа, другог убијају. Његовом господину Гогинсу долази да тра
жи подршку друштва FOM (FRIENDS OF MANKIND), које се
другачије зове „Друштво за непредвиђену еутаназију“, чији је
циљ да са пренасељене планете уклони старе, неспособне, зле и
неморалне. Друштво је тајно, али има глобалне намере.
За личног секретара јавио му се талентовани младић јевреј
ског порекла, Бен Руби, који је Гогинсу објаснио тајну јеврејског
народа – интелигентног, али бојажљивог. Без војске и државе,
263
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они нису могли бити ни крсташи, ни кондотјери, али су схва
тили да се моћ може стећи новцем и памећу. Руби вели да је
Европа крива за све: она је Јевреје натерала да се обогате, па је
онда новац прогласила врховном вредношћу.
Њихово коришћење разума такође је важно, па Вујић изла
же Папинијеве идеје на ту тему: „Тек што је немачка романтика
створила идеализам, Хајне исмеја све. Увек су људи мислили
да политика, морал, религија и уметност јесу виша духовна
откровења која немају ничег заједничког са кесом и трбухом:
појави се одједном Маркс и изјави да је све то ђубре које про
излази из најнижих облика привреде. Свак је сматрао гениална
човека богоданим. Ломброзо побрка границе лудака и генија.
Пред крај 19. века Европа (Толстоја, Ибзена, Ниче-а, Верлена)
уобрази да је баш тада једна велика епоха човечанства, а Макс
Нордау огласи све то за конвенционалне лажи. Били смо увере
ни да је, у главном бар, сваки од нас нормалан човек. Зигмунд
Фројд откри да се у најотменијем и најмужевнијем џентлмену
крије перверсни, дрски, крволочни убица. Бесмо навикли да је
жена идол, образац савршенства; Вајнингер доказа, научно, да
је жена врло ниско створење. Увек су интелект уалци и фило
зофи веровали да је интелигенција једини пут к истини. Берг
сон гениалним анализама доказао је да је интелект свргнут са
човечанског престола и оборио је рад од више хиљада година.
Људи су сматрали да су религије чудесно дело сарадње Бога и
највишег људског духа; дошао је Саломон Рајнах и показао да су
оне само остатак празноверица. Уображавали су људи да живе у
једном свемиру, солидном, саграђеном на апсолутном простору
и апсолутном времену: Ајнштајн их обучи да су време и про
стор исто, да нису апсолутни, да је трајан једино релативитет.
Тако се може наставити у бескрајност. Сврха је једна: сумњати
у све признате истине, пољуљати све што је чврсто саграђено
и каменовати све што се обожава.“264
Када је стигао у Јену, извесни др Миндунг понудио је Гогин
су нову философију – еголатрију, обожавање сопс твеног ЈА,
264
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као врстан потенцијал за коначну религију, пре свега европ
ског, човечанства, које већ, иако несвесно, ЈА сматра врховним
божаством. Спорт, уосталом, значи обоготворење тела, наука
је Божје свезнање пренето на човека, машина је свемоћ Божја
дата човеку, вели немачки научник Гогу.
Папини опис ује и сусрет Гогинса са Јозиахом Кунигрун
дом, који је основао „фтирилогију“, науку о вашкама, која ће се
бавити вашима у области зоологије, историје, књижевности и
уметности. Он тражи новац за своју катедру. По Вујићу, Папи
ни кроз Кунигрунда карикира уску специјализацију модерних
стручњака, који сматрају да је њихова сићушна област осовина
целога света.
Извесни Сармихиел у Ници Гогу нуди пројекат реанимали
зација човечанства. Човек је издао своју природу кад је решио
да напусти животињство, и зато му само реанимализација може
помоћи. Када га је Гогинс питао зашто он први не постане живо
тиња, и усрећи себе, Сармихиел му је рекао да он, као и сваки
месија, мора да се жртвује и пати за добро осталих, па зато не
жури да се „реанимализује“.
И Гог је покушао да експериментише с људима – око себе
је окупио седамдесет људи дивовског раста са целе планете.
Сваком је саградио кућу и дао им најбоље услове за живот.
Али, они су били несрећни, и стално се тукли, иако су имали
све. Вујић каже: „Потребно им је осећање да им се неко диви и
да су над неким надмоћни, а то овде немају. Немају гледаоце,
странце, љубопитљивце, децу, која у њих блену, и патуљке, који
ће им трчати испод колена.“265
Папини се изругује и модерној уметности, која се дефор
мисала у свет у технике. Вујић каже: „Читав низ Гогових сусрета
са реформаторима и новаторима уметнос ти јасно подвлачи
претеране револуционарне уметничке жеље савременог духа.
Ту је покушај музике без инструмената, изванредних сензаци
ја природних шумова; ранија музика морала је употребљава
ти инструменте док модерна може без њих. Ту је други један
265
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покушај тзв. „музике ћутања“. Проналазач њен тврди да свака
музика нагиње ћутању и да је снага њена у паузама између два
тона; тај геније дошао је на мисао да ћутање ослободи сасвим
својих окова; он даје ћутање у гарантованом чистом стању.“266
Папини нову архитект уру касарнске једнообразности даје
кроз карикат уру архитекте Сулкаса Перкунаса, који презире
старинску шароликост и неуједначеност. Ново вајарс тво се
ослобађа тешких материја прошлос ти, од камена до бронзе.
Нови, Папинијев вајар обликује – димове! Позориште без глу
маца подразумева да се на сцени појаве прави људи, који ништа
не глуме, да учине нешто из свог живота и оду, јер уметничко
подражавање никад не може достићи прави живот. То је, каже
режисер-авангардиста Гогу, „апсолутни радикални реализам“.
Желећи да усаврши модерну поезију, Гог је на Флориди
обезбедио најбоље услове за петорицу песника – од дактило
графкиња до црне послуге. Песници дуго нису радили ништа,
а онда су дошли са својим „песмама“. Дадаиста из Француске,
Хиполит Кокарда, правио је песме од реченица из разних јези
ка, тврдећи да ће Друштво народа одушевљено поздравити ту
нову, „полиглотску“, поезију. Немац Ото Мутерман је радио на
елиптичној поезији, која би изразила све тајне човека и света.
Он је Гогу предао своју песму – лист хартије на коме је писало
„Рађање“. Руски песник је смислио теорију по којој свака песма
настаје у интеракцији песника и читаоца. Да би читаоцу омогу
ћио креативност, пружио је Гогу свеску са написаним насловом
песме на свакој страни – а остало је требало да допуни читалац.
Гог се разгневио и растерао песнике, вели Папини – имао је
губитак од седамдесет две хиљаде долара.
Вујић о травестији италијанског писца каже: „Овај преглед
наопаких тежњи тзв. савремене уметнос ти Папини је сјајно
извео. Тежње за упрошћавањем, за наглашавањем подсвеснога,
за бежањем од напора, мисли, технике, изражавања, све је извео
у гротескним линијама до краја и конца, где се оне расплињују
у немогућности, у апсурде и у немоћ и слабост. Искористио је
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изванредно сву ону хаотичну пометњу, нужну уосталом, у једно
доба без чврстине, вере, без идеала, какво је наше, доба дека
денције, и приказао логички до краја извучене линије њене које
воде одбацивању сваке уметности која није ништа ако није борба
духа да се кроз материалне видљиве облике искаже. Савлађивање
материје је главно, не бежање од тог савлађивања. Оно може ићи
путевима више или мање спорим, рационалнијим или интуи
тивнијим; то савлађивање може данас избегавати аналитичке
преопширности; али то савлађивање мора постојати и у њему
је суштина уметности…Иначе се иде у недот упавности које је
овде у свом Гогу Папини тако речито, и уметнички, изнео.“267
Вујић помиње и Гогинсове белешке из лудила, које су такође
врсни увиди у природу савремене цивилизације. Пре свега, по
Гогу, сваки човек би морао да се врати употреби маски у живо
ту, за разне прилике, од жалости до радости, јер маске помажу
хигијени, улепшавају лица, подстичу кључну особину данашњег
човека (лицемерје) и мењају му карактер. Данашњи људи су,
сматра Папинијев јунак, патуљци који мисле да су дивови –
одушевљени су Ајфеловом кулом уместо да зидају Вавилонску
кулу, или мост између Америке и Европе. (По Вујићу, ово је
указивање на таштину евроамеричког човека, који, уместо да
живи у складу са својим могућностима, машта о делима која
пркосе Богу). Зато треба потпуно савладати природу, укинути
годишња доба, срубити планине, исушити океане – тек то ће
бити доказ наше моћи. Гог машта о томе да постане космокра
тор, кадар да један континент доведе до смрти од глади или
да све народе наведе да говоре и пишу исто. Много људи не
заслужује да живе, и зато већи део човечанства треба побити,
вели Папинијев Гогинс.
На крају, разочаран у све своје подухвате, Гог је оставио
свако богатс тво и кренуо међу људе, да живи као просјак и
скитница. Живећи међу обичним људима, он види да још има
истинске радости и наде, и радује се насушном хлебу који му,
из сажаљења, даје једна девојчица.
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О Унамуну
Мигуел де Унамуно, професор и ректор Универзитета у
Саламанки, био је егистенцијалистичко-религиозни мислилац,
који се формирао под утицајем Паскала и Кјеркегора. Још 1913.
објавио је књигу О трагичном осећању живота, у којој је иступио
против апстрактне философије и њеног уопштеног, непостоје
ћег човека, који нема ни пола, ни отаџбине, и који је пука идеја.
Будући да је био философ и песник, Унамуно је примере
из књижевнос ти узимао као примере из живота. Нарочито
му је био битан Дон Кихот, који је, одабравши Санча Панс у
за штитоношу, показао да воли човечанство; јер, љубав према
конкретном човеку је љубав према човечанству.
Кључни проблем човековог постојања је смрт. У човеку
постоји жеђ за бесмртношћу, и све његове потраге иду за посто
јањем које не престаје. Жеђ за бесмртношћу је жеђ за Богом, и,
како каже Унамуно, сама супстанца људске душе. Неспособ
ност да будемо бескрајни у њему рађа бол, али и бунт. Овај бол
је за Унамуна философски појам као што су то код Кјеркегора
„страх и дрхтање“.268
Унам уно је смат рао да се, приликом изучав ања нечије
философије, у обзир мора узети и његов живот; Кантов разум
је, рецимо, рушио веру у Бога, али је Кантово срце ту веру обна
вљало. Да би други био схваћен као ближњи, мора се сагледати
његов бол и жеђ за бесмртношћу, иста каква је и у нас. Основа
узајмне љубави међу људима је сапатња. Зато је Унамуно био
забринут због појаве новог човека, савременика, који не понире
у супстанцијалне душевне дубине, и остаје у површном свет у
феномена. То се збива зато што је европску мисао освојио пози
тивизам, чији је Унамуно изразити противник, сматрајући да је
духовни живот једини живот достојан човека.
У свом делу Агонија хришћанства писаном 1924. године,
Унам уно разлик ује лично хришћанс тво од црквеног, тврде
ћи да свако од нас доживљава „агонију хришћанства“ у себи,
268 А. Е. Ерёмина, Мигель де Унамуно и его трагическое чувство жизни, //http://
enotabene.ru/fil/article_11281.html (приступљено 16.1.2016.)
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суочавајући се са питањем смрти и смисла. За Унамуна, хри
шћанство је егзистенцијална категорија, могућност да се рођење,
агонија и васкрсење Христово осете у сопственој души. Агонија
је борба унутарња у којој сваки хришћанин схвата да је бесмр
тан; он подвлачи да у Шпанији постоји култ Христа агоничног,
који се бори, и који ка васкрсењу иде кроз страдање.
Свака хришћанска вера полази кроз сумњу, али не рацио
налистичку, декартовску, која све разједа, него кроз паскаловску
сумњу, сумњу у себе и свој метод хришћансог живота. Права
вера није вера разума него вера наде. Због оваквих ставова, с
којима се званична римокатоличка теологија није слагала, Уна
мунове књиге биле су стављене на ватикански Индекс.
Унамуно разликује спољашњу и унутрашњу историју народа;
спољашња је датумска, унутрашња мистичка. Да би ту „интраи
сторију“ Шпаније објаснио, Унамунуо се определио за лик Дон
Кихота и његовог пратиоца Санча. Дон Кихот је душа Шпаније
која се не уклапа у Европу, потонулу у баналност и рациона
лизам. Племенитост Дон Кихота је у одбијању да се помири с
малограђанском стварношћу и у стремљењу да се своје име обе
смрти подвизима. Племић од Манче је Витез Безумља у устанку
против рационалистичке култ уре.
Пишући, у Народној одбрани, о Мигуелу де Унамуну, Вла
димир Вујић истиче да, по овом шпанском мислиоцу, никаква
социјална етика не може да замени страствену религиозну веру.
Култ ура је, у својој основи, религиозна. Рационална култ ура не
рађа ни свеце, ни хероје. Наука није никаква морална врлина.
У том смислу, савремена Европа је запала у тешку кризу, о којој
Вујић, објашњавајући Унамунову мисао, вели да је њен узрок
дехристијанизација: „Ренесанс, Реформа, Револуција замениле су
идеал вечног оноземаљског живота идеалима прогреса, резона,
науке. А у другој половини XIX века, епоси нефилозофској и
техничкој, у којој влада кратковида социјализација и историјски
материјализам, ти идеали прогреса и науке су преведени на један
вулгарни језик, у сваком смислу вулгаризован, научни, још боље,
псеудонаучни, језик свих јевтиних демократских библиотека.
[...] И како наука није више задовољавала, није се престајала
186

Вујићеви огледи о европским мислиоцима кризе

тражити срећа и не налазити је: ни у богатству, ни у власти,
ни у уживању, ни у резигнацији, ни у доброј моралној савести,
ни у ’култ ури’. И онда је дошао песимизам. Прогресизам није
више задовољавао. Нашто бити у ’прогрес у’? Болест се зачела,
грижња, незадовољство, померена и пометена свест и савест.“269
Уосталом, по Вујићевом тумачењу Унамунa, прича о Евро
пи данас је обмана – европејствујушчи је могу свести само на
Француску и Немачку: „Шпанија то никако није; ни Енглеска,
ни Скандинавија, ни Русија, ни Италија... Европа? То је дух
прогреса и науке и резона. Све нам је то дато ренесансом и
реформом које су две сестре близнакиње иако привидно у рату.
И још Револуцијом, њиховом кћери. Оне су нам довеле и нову
инквизицију, инквизицију науке или ’култ уре’ која има оружје
у исмевању и презирању оних који неће да се подложе њеној
ортодоксији.“270
Унамуно је сматрао да је европоцентризам лаж, јер и друге
цивилизације, каква је, рецимо, она тибетанска, не само да посто
је, него и живе и нестају попут наше. Шпанија, по писцу Агоније
хришћанства, може да примењује плодове западног прогреса,
али она мора бити „дубоко не-европска и католичанска“, држећи
се савета које је Жозеф де Местр давао Русима (којима су, по
Унамуну, Шпанци толико слични). Шпанија има право да буде
„ненаучна“, чувајући своју култ урну самосталност. Реакционар
је једини прави визионар – обнављајући идеал прошлости, он
иде ка будућем.
Пишући о Мигуелу де Унамуну, Владимир Вујић је истакао
да је шпански философ горак и ироничан када напада Европу
са њеним „рационално-педантним прогресизмом“.271 Нарав
но, Унамуно, не напада Европу као такву, него, опет по Вујићу,
духовну Европу потеклу из просветитељства XVIII века.

269
270
271

В. Вујић, Од Шпенглера до Светог Саве, стр.67
Исто, стр. 68
Исто, стр. 70
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Владимир Вујић био је наш најзначајнији „шпенглеровац“,
који не само да је превео Пропаст Запада него се методологијом
немачког философа служио и када је објашњавао да јужносло
венска култ ура није толико „фаустовска“ колико „арабљанскомагијска“, то јест да не почива на западноевропским идејама о
знању као моћи него на хришћанско-византијским темељима
гносеологије љубави и свечовештва, и да, док се западна култура
распада у својој цивилизацији, дотле „млади“ Јужни Словени
имају могућности да крену испочетка и донес у препород на
духовним и етичким темељима. Шпенглер је био оштар кри
тичар модерног урбанитета као извора декаденције, с чим се
слагао и Вујић, мада је наш мислилац указивао на чињеницу
да су различити услови живота на Западу и у нас дали и друга
чије типове градова. Наравно, Шпенглерове идеје о тријумфу
технике као кључној особини цивилизације која смењује кул
туру такође су биле важне за Вујића, који их је разрађивао у
хришћанском смеру.
На Шпенглеру је Вујић заснивао своју идеју да је књижев
ност један од најдубљих израза културе, и трудио се да пронађе
аутентичне гласове наше литерат уре како би показао какве су
нам могућности, али и куда идемо ако се спирит уално вестер
низујемо. Запад је техника, ми смо етика – то је била „чаробна
формула“ у коју је Вујић веровао свим својим бићем.
Не треба прећутати ни сличност марксистичко-левичарских
тумачења немачког мислиоца и његовог српског преводиоца;
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као што су понегде, на овај или онај начин, повезивали Шпен
глера са нацизмом, тако су и Вујића настојали да прикажу у
сличном светлу, иако има доказа за супротно. Рецимо, 1932,
Вујић пише: „Све оно што иде на духовно заробљавање – звало
се оно капитализам или механички колективизам или фаши
стичко-шовенски облик ма које туђе и стране врсте – све то
није пут спасења, ни нашег, ни човековог.“272 А у пропратним
текстовима за превод Пропасти Запада, Вујић каже да се међу
многим противницима Шпенглеровог учења налазе и наци
онал-социјалисти. Нема Вујићевих текстова у којима се, пре
Другог светског рата, макар и једном речју, велича нацизам
или фашизам.

Значај Шпенглера
Појава књиге Освалда Шпенглера Пропаст Запада била је
једна од најзначајнијих у интелект уалном живот у Европе пре
Другог светског рата. По Марвину Перију, она је била најјачи
израз култ урног песимизма; први том се појавио јула 1918,
када се Велики рат ближио крају, и до 1920. имала је четрнаест
издања: „Већ напаћеном западном свет у, Шпенглер није нудио
никакву утеху. Запад, као и све друге култ уре и сви живи орга
низми, осуђен је да умре; његово опадање је неповратно, његова
смрт неизбежна, а симптоми дегенерације већ су уочљиви.“273
Шпенглер је свој обрт у тумачењу историје сматрао копер
никанским зато што је напустио европоцентризам; Европа више
није планета Земља око које се врти Сунце. Овај мислилац је у
фаустовству Европе препознао њену агресивност: „Фаустовска
култ ура експанзивна је, а не контемплативна. Она хоће не само
да преобрази свет него и да га потчини својој вољи. Њен је циљ
овладавање светом и завођење реда, па радо сања сан о светској
империји. Власт, слобода и срећа постижу се знањем, главним
272 В. Вујић, „Духовна превирања садашњице“, Народна просвета, год. XV, број
10, 4. август 1932, стр. 2
273 М. Пери, Исто, стр.558
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инструментом владања. Зато Европљани не живе сада и овде,
како су то чинили Грци, већ живе у прошлости и будућности.“274
Култура, религиозно утемељена, претвара се у цивилизаци
ју; тада се јавља „друга религиозност“: „Та појава значи да су оне
снаге које креирају културу у њеном апогеју – код Шпенглера су
то племство и свештенство – замењене бирократијом државне
управе, партијским лидерима, индустријалцима, научницима
итд., постале до те мере некреативне да уморним и разочараним
масама не остаје ништа друго до да се поново обрате религији
и чекају од ње спасење. Тиме Шпенглер објашњава поплаву
нове мистике, секти, приватних култова.“275
У тренутку кад се појавила, Шпенглерова теорија је изгледа
ла довољно убедљиво – историја света нема смисла, ничему не
учи човека и смрт култ уре је неизбежна. Зато је њена читаност
била заиста велика, а њен уплив на многе умове непорецив.

Руси и Шпенглер
Иако је Освалд Шпенглер тврдио да је своју теорију засновао
на темељима Гетеа и Ничеа, познати руски социолог Питирим
Сорокин је сматрао да се Шпенглерова мисао уобличила под
снажним утицајем Николаја Данилевског. Смиља Тартаља запа
жа: „Иако Шпенглер нигде не помиње Данилевског, чињеница
је да он у својим списима помиње да је био упознат са радовима
С. и И. Акасакова и других словенофила којима је Данилев
ски припадао. Осим тога, Сорокин је забележио: ’Професор
Московског универзитета, Спет који је посетио Шпенглера
1921. године говорио ми је да је у то време видео књигу Дани
левског у Шпенглеровој библиотеци.’“276
Шпенглер је тему Русије и њене самобитнос ти, слич
не самобитнос ти арабљанске култ уре, веома често потезао.
274 Љ. Деспотовић, Подстицање слободе. Нововековна мисао о друштву, Филозофски
факултет, Ниш, 2008, стр. 271
275 С. Тарт аљ а, Скрив ени круг. Обнов а циклиз ма у филоз офиј и историј е,
Председништво конференције ССОЈ, Нови Београд, 1976, стр. 75
276 Исто, стр. 64
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Истраживачи његовог дела сматрају да је други том Пропасти
Запада требало да се оконча поглављем „Будућност Русије“. По
Шпенглеру, Русију сачињава много народа, који се још нису раз
вили у нације. И угледни познавалац стваралаштва немачког
мислиоца, Стјуарт Хагес, тврди да је „шпенглеровска теорија у
многоме подсећа на теорију Данилевског и словенофила, који
су у Русији видели нацију будућности, која има судбину раз
личит у од европских нација.“277
Шпенглер је сматрао да је кроз петровске реформе елита
Русије примила западноевропске псеудоморфичке облике,
што је процес који је водио појави бољшевика, који су усво
јили западни марксизам. Валериј Афанасјев, у својој студији
о Шпенглеровој мисли, Либерално и конзервативно, бележи:
„Налазећи се под утицајем Достојевског, Шпенглер је пред
руским народом видео велику будућност, којој припада наредни
миленијум. […]По његовом мишљењу, без обзира на Петрове
проевропске реформе, Русија има уну трашње стремљење ка
Византији и Јерусалиму. Само горњи слој руског друштва стре
мио је Западу – ка Европи, и кулминациона тачка тог стрема
била је парада победе Александра Првог у Паризу, као ’спасиоца
Европе’. Нижи слојеви руског друштва нису учествовали у томе.
За више слојеве увек је био битан престиж у очима Европе, а
народ је свагда подржавао кретање на југ, ка Цариграду. Ако
је Лењин за Шпенглера типичан представник западног кому
низма, Стаљин одражава интересе широких народних маса, а
управо с његовом владавином Шпенглер повезује будућност
Русије.“278 Шпенглер је сматрао да Немачка може и треба да
сарађује, пре свега економски, са Русијом, не мешајући се у
њене интересе на Балкану.
Афанасјев сматра да је Шпенглер утицао на низ руских
мислилаца, пре свега на евроазијце, који су веровали у будућ
ност Русије као самосталне култ уре, која је жива и делатна, док
277 В. В. Афанасьев, Либеральное и Консервативное у: О. Шпенглер, Политиче
ские произведения, https://vk.com/doc-62908128_317064279?hash=98e7bb9a5c5e7f2
e34&dl=b880e8ad84671197a4, приступљено 8. фебруара 2016)
278 Исто
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западна култура умире. Чињеница је, међутим, да је „Шпенглер
искрено покушао да схвати Русију и њену култ уру, али није
успео у томе или због укорењених антируских предрасуда, или
због тога што, у складу с тезом самог Шпенглера, представ
ници једне ’високе култ уре’ у начелу не могу разумети другу
’високу култ уру’. Мада Шпенглер говори о важној улози Русије
за будућност човечанства, он је у потпуности опседнут само
будућношћу Немачке.“279
Када се Пропаст Запада појавила у Русији, изазвала је бурне
реакције. Читав низ руских мислилаца одазвао се приказима.
Под насловом Освалд Шпенглер и пропаст Запада књигу својих
чланака су објавили Николај Берђајев, Јаков Букшпан, Фјодор
Степун и Симон Франк.280 Николај Берђајев је написао оглед
„Фаустове предсмртне мисли“, у коме је указао да лик Фауста,
кога је Шпенглер одабрао као кључни симбол западноевропске
цивилизације, јесте сам израз европске душе: „На своме путу,
Фауст прелази од религиозне култ уре до нерелигиозне циви
лизације. И у нерелигиозној цивилизацији троши се Фаустова
стваралачка енергија, умиру његове бесконачне тежње. Гете је
приказао душу западноевропске култ уре и њену судбину“.281
У свом огледу, Берђајев је истакао да је он још пре Првог
светског рата стао на становиште да почиње сумрак Европе и
279 Исто.
280 О атмосфери у којој је књига руских читања Шпенглера настала писао је Фјо
дор Степун у својој аутобиографији Оно што је било и оно што се није збило: „Не,
– противио сам се Шпенглеру у мислима, – аутентична, то јест хришћанско-хума
нистичка култ ура Европе неће пропасти, као што неће пропасти ни она Русија, која
је, по речима Херценовим, на моћни позив Петров да се европеизује већ после сто
година одговорила генијалном појавом Пушкина. [...] Нисам веровао у неизбежну
пропаст Европе још и због тога што историју нисам осећао као царство неизбежних
закона, него као царство слободе, греха и подвига. Од наше скитске реализације
безбожно-рационалистичког европског социјализма очекивао сам да ће наступити
отрежњење Европе; од супротставаљањa руске цркве бољшевизму – оживљавање
хришћанске савести Запада. Признајем да сам каткад на кратко веровао да ће после
слома бољшевизма у Европи почети духовни препород на чијем ће челу стајати Руси
ја.“ (Н. А. Бердяев, Падение священного русского царства: Публицистика 1914–1922
гг, Астрель, Москва, 2007, стр. 1124)
281 Н. Берђајев, Човек и машина, стр. 318
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да се култ ура креће ка другим континентима и расама. Иако
је Шпенглерова књига изузетна, а понегде чак и генијална, она
ипак не може да запањи Русе, који су судбину Запада одавно
предосетили. По Берђајеву, значај Шпенглера је и у томе што
„окреће главу од умртвљујућег методологизма и гносеологизма,
у који се изродила некада велика германска мисао, он се кло
ни болесне и јалове рефлексије и усмерава свој поглед према
живој интуицији. Он скаче у мрачни океан историјског бића
народа и прониче у душе раса и култ ура, у стилове епоха.“282
Најв ећа Шпенглер ов а мањкав ост је превид улоге хри
шћанства у историји Европе; ипак, он је, по Берђајеву, успео да
у своје доба искаже најплеменитије мисли за које је способна
једна нерелигиозна природа. Значај хришћанства се не може
превидети, сматра руски мислилац, зато што је хришћанство
рашчарало антички, у себе затворени, космос. Иако је Шпен
глер генијално запазио различите типове култ ура и њихове
„хомологе“ периоде, он ипак није уобличио потпуну филосо
фију историје, јер је она, по Берђајеву, могућа само ако се зна
смисао историје.
Берђајев сматра да је Шпенглер заиста јасно уочио блиску
пропаст традиционалне култ уре Европе, која улази у период
новог средњег века: „И није тако далеко од истине мишљење
да започиње феудализација Европе. Процес распадања држава
одвија се паралелно с процесом универзалистичког обједиња
вања. Одвијају се гигантски преокрети и премештања људских
маса. И врло је могуће да ће наступити нови хаос народа из кога
се неће брзо формирати космос.“283
Букшпан је, у свом огледу објављеном у зборнику о Шпен
глеровој књизи, сматрао да немачки философ ипак јесте рацио
налиста, управо због тога што не зна и неће да зна за било какав
смисао историје, јер, из његове перспективе, нема јединственог
историјског процеса: „Државне идеје прошлости и садашњости
потпуно су различите ствари, и јалово је расправљати о зада
цима државе као такве. […] Нема јединствене, општељудске
282
283
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етике. Свака култ ура има свој сопствени етички критеријум,
чије деловање од ње почиње и њоме се завршава.“284
По Букшпану, Шпенглер је сасвим искрено признао да Запад
не разуме Русију, осим мало кроз Достојевског, и да су му Руси
непојамни као Римљани у епохи империје или Кинези предкон
фучијевског доба. Без обзира на то, криза европске култ уре је
јасна, не само Шпенглеру, и њени су симптоми многи, почев од
рационализма коме се супротставља романтизам, преко зани
мања за Средњи век, окретања исламском Оријент у, Индији,
па и Русији. Зато се јављају мислиоци какав је Валтер Ратенау,
који машта о органској одуховљеној држави, Рубинштајн, који
пише о „романтичном социјализму“ немачког средњовековља,
и верује да га СССР обнавља…И Шпенглер је међу њима, као
и Херман Кајзерлинг, који у Путном дневнику једног философа
истиче сличност између Индије и Русије у религиозном жару
њених простих људи.
У свом огледу Криза западне културе, Семјон Франк ука
зује на Шпенглерову блискост философима живота, од Ничеа,
преко Бергсона, до Шилера. По њему, Шпенглер је уочио низ
симптома пропасти Запада. Чак и савремена физика са својим
учењем о ентропији као смрти васионе и теоријом релативитета
која коначно руши механичко-математичку слику света јесте
својеврсно знамење краја западне култ уре.
Бољшевици и њихови идеолози су оштро реаговали на
књигу четворице руских философа. Комесар народне просвете,
Луначарски, оштро их је нападао у свом чланку „Даље се нема
куд“, у коме се обрачунава са њиховим религиозно-идеалистич
ким представама: „Можда је Берђајев у праву кад подсећа на то
да буржоаска псевдодемократија подсећа више на механизам
него на организам, али научни социјализам води ка највећој
могућој организацији друштва, у исто време објављујући рат
начелима ауторитета и јерархије.“285 Франк је, по Луначарском,
284 Н. А. Бердяев, Падение священного русского царства: Публицистика 1914–1922
гг, стр. 905
285 Н. А. Бердяев, Падение священного русского царства: Публицистика 1914–1922
гг, стр. 1048
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дошао до тога да тражи да се људска мисао потчини „поповској
цензури“. Ипак, кључно „читање“ припада вођи бољшевика,
Лењину, који је свој став могао да изрази и мерама извршне
власти. Када је прочитао зборник Освалд Шпенглер и пропаст
Запада, Иљич је, у Правди, 5.маја 1922. написао да је ово „лите
рарно покриће за белогардејску организацију“, после чега су
аутори зборника стављени на списак од преко сто интелек
туалаца – „реакционара“, који ће бити протерани из Русије на
Запад, под претњом смрти ако се икада врате.286

Шпенглер у нас
Приказујући, у огледу „Душа, звер, свест“, савремену немач
ку мисао о кризи Европе, Станислав Винавер је, поред Франца
Верфела и Томаса Мана, обрадио и Освалда Шпенглера. Пишући
о Шпенглеровом огледу о техници, Винавер каже: „Бели гер
мански фаустовски човек, вођен неодољивим снагом грабљиве
звери, створио је савремену технику и власт над справама. Сада
је настало доба смирења, ’пацифизма’ грабљиве звери. Она је
уморна од грабежи, она је дефетиста наспрам свога роднога
начела, она се гади од силеџијства, од надмоћи, од себе саме.
А обојене расе, једним издајством које је и велеиз даја наспрам
целе културе, приопштене су техници, користе се њоме – додуше
оне немају крвне везе са њом и није им дубоко стало до ње.“287
Винавер запажа да Шпенглер зна да је смрт Запада ту, али му
није жао; он све позива на поносно остајање на свом месту, и
примање удела судбине.
Када је изашао превод Пропасти Запада, Владимир Двор
никовић је објавио приказ у Политици, у коме истиче да после
Ничеа немачка филозофија није дала тако врсно написано дело:
„Литерарно, стилски и архитектонски, Шпенглерово животно
дело, које смо недавно и ми добили у одличном преводу Вла
димира Вујића, спада међу оне ретке књиге које не пуштамо
286
287
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из руку док их до краја на душак не прочитамо.“288 Слагали се
или не слагали са Шпенглером, сматра Дворниковић, не може
мо оспорити да је он понудио књигу писану на тако обимном
материјалу да сличног примера нема у светској књижевности.
Европа је мртва, јер је, по Дворниковићевом читању немач
ког философа, ушла у фазу империјализма и индустријализа
ције по шаблону. Цивилизовање глобуса по западном моделу
никуд не води. Нова култ ура може доћи само из дубина Азије.
Као и Винавер, и Дворниковић мисли да Шпенглер није ни
песимиста,ни циник: „Испод његових немилосрдних диагноза
крије се стоички мир филозофа који непомућена погледа стоји
над беспомоћним батргањем једне култ уре која у цезаризму и
империјализму види своју снагу и своју обнову – и не слутећи
да је то почетак блискога краја.“289
Шпенглерова мисао била је позната нашим православним
мислиоцима, од владике Николаја Велимировића290 до јеромо
наха Јустина Поповића.291 Један од кључних разлога за њихо
во интересовање Пропашћу Запада била је тврдња аутора те
велике синтезе да је свака култ ура дубински религиозна, док
је цивилизација атеистичка.
Хришћански философ Димитрије Најдановић је, у часо
пис у Пут, објавио приказ Шпенглерове књиге Године одлуке,
под наслов ом „Шпенглер ов а ’бела светска револ уција’“. У
288 В. Дворниковић, „Да ли умире Европа? Поводом Шпенглеровог дела Пропаст
Запада“, Дело, 9–12/1991, стр. 476
289 Исто, стр. 478
290 Владика Николај се и позивао на дело Освалда Шпенглера: „Два су великана,
писао је Велимировић, предвидела пропаст Запада. То су Достојевски и Шпенглер.
’Устанак против Бога’ започео је у 18. веку да би кулминирао избијањем Другог свет
ског рата“. (Н. Петровић, „Град–Европа–демократија: три јахача апокалипсе“, Нова
српска политичка мисао, НЕ, vol. 11, бр. 1–4, стр. 50)
291 О ставу Јустина Поповића Слободан Жуњић пише: „’Метафизички нихилизам
европске култ уре’, који Јустин Поповић попут других српских мислилаца, констат у
је као садашње стање света, не произлази, међутим, према њему, од метафизичких
застрањења мисли, него из практичног нихилизма, порицања Бога. […] Тај нихилизам
води фаустовску култ уру у беспуће повратка земљи (Ниче), односно у апокалипсу
(Шпенглер).“ (С. Жуњић, Исто, стр. 377)
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њему, Најдановић истиче да Шпенглер сматра да је цео Запад
заражен духом револуције, и да је револуција постала незауста
вљива: „Бољшевизам не прети; он одавно влада. Један је само
корак од јуриша на Бастиљу и опште једнакости гиљотине до
Комунистичког манифеста (1848) и, опет, један корак до слома
западњачки скројеног царизма. Револуција је у перманенцији
од 18. века.“292
Најдановић тврди да Шпенглер „болује“ од оправдане поли
фобије, сматрајући да велики градови наше епохе исисавају
снаге тла, и да се у њима окупља друштвени талог, због чега у
тим градовима више нема живота, него трају само технички
процеси. Пролетаријат је уздигнут у револуционарну клас у,
којом манипулишу професионални демагози. Либерализам се не
брани од комунистичког нихилизма, него му иде наруку. У умет
ности, тријумфује јефтини натурализам, без икакве уметничке
вредности; то је, такође, својеврсна пропагандна литерат ура.
Римокатоличка црква која је, по Шпенглеру, донедавно имала
снаге да буде конзервативна и бори се против револуције, сад
све више упада у „католички бољшевизам“, да не би изгубила
паству међу пролетерима. Западно хришћанс тво је, указује
Најдановић на Шпенглеров основни став, потонуло у матери
јалистичко-економски глиб, и одрекло се основне Христове
речи – да Царство Небеско није од овога света.
Значајну пажњу Шпенглеровој Пропасти Запада поклонио
је јеромонах Јован Рапајић, учени млади теолог и мисионар,
близак Николају Велимировићу. Уочавајући велику популар
ност овог мислиоца свуда где је штампан, Рапајић истиче да је
један од кључних разлога читаности Шпенглерово занимање за
живог човека и његову судбину, која је историја. Други разлог
популарности је његов стил. Трећи разлог је огромно знање које
писац показује, и које он уме да синтетише тако да дело буде
крајње живо, без умртвљујућих апстракција: „Запањујућом
рестаурационом маштом он улази у сва времена, уживљава
се у разне и многе култ уре, налази истину живљења на свима
292
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тачкама, хронолошким и прос торним, ону истину којом је
растао, живео и умро један култ урни облик, једно временско
раздобље на одређеном географском локалитет у.“293 Рапајић
уочава да Шпенглер признаје Гетеов утицај, али Бергсона и
његов интуиционизам не помиње, јер жели да гради „чисту“
немачку философију.
„Антилинеарност“ Шпенглерова, његово окретање циклич
ности, помажу му да се ослободи европоцентричног прогре
сивизма, који иза себе види само „мрачну прошлост“ – што
није само неморално мишљење (Шпенглер се, каже Рапајић,
ни не позива на морал), него, пре свега и изнад свега, нетачно
мишљење, кад се обрати пажња на мноштво култ ура које су
постојале и постоје.
Шпенглерова мисао је, сматра Рапајић, „биософска“, и нуди
хераклитовску идеју да све тече и ништа нема смисла. За раз
лику од марксиста, који су веровали да база одређује надград
њу, шпенглеровска визија је таква да, у складу с њом, управо
је култ ура та која одређује све остало. Ипак, ово тврђење, по
Рапајићу, није довољно разрађено, јер аутор Пропасти Запа
да не жели и не сме да се бави метафизичким питањима – ни
онтологијом, ни космологијом, ни антропологијом. Шпенглер
опис ује култ уре, али не жели да се пита зашто су оне такве;
при чему овакво становиште, сматра Рапајић, ипак утиче на
спознајну вредност његове мисли, јер разлика између грчке
аполонијске и европске фаустовске култ уре може се дубински
схватити само као разлика између паганства и хришћанства:
„Богочовек је разбио тачколикост бића и унео у стат уелни свет
своје бескрајности и напоне, – Шпенглер бележи ту промену,
али не види Оног који је ту промену извршио.“294
Иако је Шпенглеров опис разлике између култ уре и циви
лизације одличан, ипак Рапајић сматра да он није решио једну
противуречност – како су све културе различите и имају „душу“,
а све цивилизације исте, без обзира из ког извора потичу? Зар
293 Свештеномученик Јован Рапајић: живот и дело, Духовни центар Светог Владике
Никола Жичког, Краљева, стр. 315
294 Исто, стр. 319
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смрт различитих организама није различита? Пошто је одбио
да прати човека у његове метафизичке дубине, Шпенглер није,
сматра Рапајић, могао да види и призна да су све култ уре, јер
имају језгро хуманитета, сродне управо по вапају за смислом
и борби против бесциљности хераклитовског тока.
На крају свог приказа, Рапајић хвали Вујићев превод овог
дела, истичући да он служи као понос нашој преводној фило
зофској литерат ури: „Бергсонизам (у свом основном тону тако
близак Шпенглеру), кроз који је преводилац прошао, као и
његова сопствена мисао, сопствено осећање живота, учинило
га је и квалификованим и најпозванијим за овај посао. И он га
је извршио једним скоро стваралачим еланом.“295

Владимир Вујић о Шпенглеровој књизи
Када је објавио Пропаст Запада, Владимир Вујић је за ово
дело написао предговор и поговор. У предговору, под насловом
„Освалд Шпенглер и његово дело“, Вујић је уочио да је живот
великог морфолога историје, посвећен духовној самоизградњи,
протицао без неких већих потреса.
Рођен у области Харца, лутеранске вероисповести, Шпен
глер је завршио студије математике и природних наука, да би
докторирао на Хераклитовој философији; још у својој 24. години,
пишући о философу из Ефеса, поставио је основе свог будућег
мишљења, које Вујић цитира: „Све творевине култ уре, држава,
друштво, морал, назори и погледи – јесу производи природе; оне
све подлежу истим условима бића којима и остале творевине,
подлежу строгом закону: да ништа не остаје и да се све мења“296
Прве године каријере провевши као средњошколски про
фесор, никад не доспевши на Универзитет, као и многи велика
ни, Шпенглер се посветио науци, да би 1918, у доба завршетка
светског рата, објавио од 1912. припремано дело Пропаст
Запада. Књига је продавана у огромним тиражима, па су зави
дљивци Шпенглера, као раније Бергсона, називали „помодним
295
296
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философом“, али је њему ово дело обезбедило трајно место у
историји мишљења.
Када су на власт дошли нацис ти, понудили су му кате
дру философије на Универзитет у у Лајпцигу, што је он одбио.
Вујић каже да се међу жестоким критичарима Шпенглерове
мисли, скупа са протестантима, римокатолицима, марксистима,
либералима и идеолозима прогреса, налазе и национал-соци
јалис тички пропагандис ти. У Трећем рајх у, остајући изнад
тренутног политичког метежа, Шпенглер, по Вујићу, живи
животом мудраца који гледа из даљине и са висине. То је, по
Вујићу, сасвим разумљиво: „Око врхова на којима се он бави
бије студени дах космичког ветра и не допире жамор узбуђе
них маса данашњице. Јер он је сагледао древни Египат, Индију,
целу антику, далеку, и временом и простором далеку, Кину;
струји кроз дело његово оно што је ненадмашно назвао наш
велики песник Лаза Костић: ’Свети мирис памтивека’. Он је у
живот у имао само једну бригу и муку, посао и преокупацију:
да посматра како се рађају, како живе, како се успињу, цветају,
презревају, старе и умиру – култ уре.“297
За Шпенглера су културе својеврсни организми, који живе
и нестају као све што је биолошко. Свака култура је, у извесном
смислу, „пра-феномен“ сличан Гетеовој замисли „пра-биљке“.
У њеном језгру је известан тип душевности, и док он има ства
ралачки потенцијал, траје и та култ ура. При свему томе, каже
Вујић, Шпенглер одбија да да одговор на питање због чега настају
и зашто постоје култ уре. Он је феноменолог, а не метафизичар.
Његово посматрање је аналошко, а не узрочно-последично; оно
је интуитивистичко, а не сцијентистичко.
По Вујићу, Шпенглер сматра да „као што постоје зами
шљене линије које везују места исте температ уре на глобу, а
које се називају стручним изразом ’изотерме’, тако и линије
које се провлаче кроз култ уре, у неку руку ’изокултне’ линије,
указују на кореспондентне фазе у органско-духовном живот у
култ ура“.298 Због тога је могуће да „савременици“ буду Платон
297
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и Гете, Кромвел и Мухамед, а „савремеништва“ будизам, сто
ицизам и социјализам, западна музика и античка пластика.
Култ ура, по Шпенглеру, умире у својој цивилизацији; антика
је, рецимо, умрла у Риму.
Шпенглеров допринос култ урологији је изузетан, јер он,
по Вујићу, руши идеологију праволинијског прогреса и укида
поделу на Стари, Средњи и Нови век. Цивилизација после Шпен
глерове књиге престаје да се доживљава као врхунац развоја,
и постаје стадијум смрти. Наравно, након читања Пропасти
Запада слама се и европоцентрични поглед на свет.
Као што је речено, свака култ ура је израз једног типа
„душевности“. Вујић истиче: „Кроз лирику, кроз музику, кроз
архитект уру, кроз сликарство и вајарство, кроз мислене кон
струкције, кроз начине друштвеног строја, кроз веров ања,
кроз култ, ритуа л, плес, орнаментик у, кроз сталеже и људе,
кроз личности и домове, храмове, ношње, гестове, кроз бит
ке и борбе, кроз сва могућа изражајна средства – једна душа
култ уре проговара, изражава се, открива се, као кроз симболе
онога што осећа и проживљује у свом свет у и свом живот у.“299
Када се, обилним истраживањем историјског материјала,
дође до прафеномена култ уре, пред њим се мора застати са
ћутањем; он се не да описати, осим помоћу слика и анало
гија. Очигледност је интуитивна, а не рационална. Само из
те перспективе могуће је именовање – античке култ уре као
„аполонијске“, арабљанске као „магијске“, а западноевропске
као „фаустовске“. За Шпнеглера, слично Бергсону, култ ура је
постајање, а не постојање, нешто што се разоткрива у живом
времену, а не у мртвом простору јер се, како каже Вујић, живо и
животно, оно што тече, и може се само схватити као органско,
судбинско јединство, а не може се објаснити узрочно-после
дичним везама. Иако Шпенглер не признаје Бергсонов утицај,
он постоји; у најмању руку, обојица су рушиоци Кантових
мислених конструкција.
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По Вујићу, аутор Пропасти Запада је надасве сликар про
пасти цивилизација, због чега су га прозвали „песимистом“.
Међутим, он је само говорио о ономе што види, при чему је
његов песимизам стоички, сличан оном Сјенкијевичевог Петро
нија из дела Quo Vadis?, који сматра да антика „умире у лепоти“.
Култ уре су самосталне; оне живе и умиру саме. Душа сва
ке култ уре је страна души друге култ уре; оне су изоловане и
не разумеју једна другу. Утицаји и прожимања могу бити само
материјални, а не и духовни. Туђи симболи се, преношењем,
преиначују, јер, како вели Вујић, Аристотел антике, Аристо
тел арапски, Аристотел западне мисли – то су три различита
Аристотела. Фаустовска култ ура је, на пример, прет умачила
хришћанство, које је настало у „магијској“ култ ури.
За Шпенглера, човечанство је само „празна реч“, што је
тврдња која је до беса довела идеологе прогреса. Визија тра
гична, јер култ уре не само да умиру, него су и „непробојне“,
па Вујић вели да над свима њима „стоји трагички, каменити,
лик посматрача Шпенглера са херојским осећањем своје неслободе, свога усамљеништва, своје трагике, неумољивости и
доследности своје визије.“300 Свака култ ура траје, отприлике,
један миленијум; фаустовска нестаје, али Шпенглер као да слути
рађање једне нове. Говорећи о Толстоју, аутор Пропасти Запада
види да хришћанству Достојевског припада будући миленијум.
Руско православље је, сматра он, трећа и веома богата могућност
хришћанства, тако јединитог у историји, могућност значајнија
од римокатоличке и протестантске.
Као и Бергсон, Шпенглер се нашао на удару критичара.
Вујић о узроцима тих критика каже: „Велики ’психолог циви
лизације’ није могао проћи без напада оних ’цивилизованих’
који су се нашли под његовим скоро бруталним анатомским
ножем. Нити је излагач, опори и иронични, ’катедарске’ фило
зофије, ’која више нема шта да каже’, могао проћи без напада
писаца толиких и толиких безначајних филозофских дела. Нити
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је сликар сутона и сумрака могао проћи без напада људи који
пред стањем ствари воле да затискују уши и затварају очи“301.
На Шпенглера су утицали Гете и Ниче, као и Бергсон, чији
утицај он не признаје. Но, Вујић примећује, као и већина руских
приказивача утицајног историсофског двотомника, да је, иако
ни то не признаје, аутор Пропасти Запада читао Николаја
Данилевског. Ипак, сви утицаји су стваралачки примљени и
прерађени, а његово дело је живи доказ да је човек стил. То
дело је, по Вујићу, постало насушно „стандардно“ дело за обра
зоване људе нашег доба.
Вујић истиче да је тешко преводити Пропаст Запада, јер
је у питању стил „динамички, чулни, насилан, који савлађује
огромне тешкоће казивања, који је створен пре за слушање но
за читање, задихан често и акумулативан, аудитиван пре но
визуелан: једном речи, мајсторски али тежак.“302
У огледу на крају другог тома Пропасти Запада, под насло
вом „Шпенглерова морфолошка перспектива људске историје“,
Вујић уочава парадокс његове мисли; наиме, он је „начинима
који се сматрају ненаучним израдио једну планску система
тику која има не може бити строжији научни карактер; он је,
затим, на основу једног готово научничког одбијања да улази
у суштинске, метафизичке проблеме, поставио темеље своје
визије о историји на два сасвим ненаучна елемента: судбину
и случај.“303 Кренувши од интуиције, направио је, каже Вујић,
„челичну мреж у“ строж у од сваке Спинозине систематике,
скоро као периодни систем елемената.
У историософији, Шпенглер је својеврсни Мендељејев: сма
тра да ће се будући догађаји поклапати са његовом таблицом.
Тако се интуитивно-аналошко мишљење показало успешнијим
него рационалистичко-сцијентистичко. Из уну трашњег оба
сјаја интуиције развила се математичка тачност. Његов став
је модерно научни по одбијању да се улази у сврху постојања
култ ура. Ипак, пошто судбину и случај уводи као елементе у
301
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своју систематику, Шпенглер није традиционални научник:
„Што је у једној култури избила једна фаза баш тако и ту и кроз
те и те личности – случај је; што се једна култ ура родила ту и
ту и у свом развоју ишла тако и тако – судбина је. И ту нема
даљег објашњења. Тако се у гледању овог мислиоца укрштавају
математичар и песник, научник и визионар, позитивист и син
тетичар – на чудан начин; и из тог тако укрштеног ткива рађа
се једна интегрална визија историје, за коју не бисмо умели
рећи да ли је математичко-егзактна или поетско-визионарна,
зато што је – обоје, израђена кроз оригиналну и снажну лич
ност.“304 Историја је „бесциљно узвишена“. Ко хоће да прецизно
тумачи шта се збива у оквиру једне култ уре, мора се одрећи
истраживања смисла тих култ ура. У оквиру култ уре, он је роб;
издигнут изнад њих, он не зна шта култ урни кругови значе.
Занимљиво је, истиче Вујић, да Шпенглер изврсно поима
значај религиозности у оквиру изучавања типова култ ура; али,
он одбија свако религиозно-метафизичко тумачење историје,
остајући натуралиста. Тај натурализам је ћутање, које човека
не може ничим утешити. Подсмевајући се утопистичким сања
рима, Шпенглер је туробно нем пред човековом потребом да
сазна целину догађаја. Вујић, подсећајући на Његошев стих
„Овога су у гробу кључеви“, каже о аутору Пропасти Запада:
„Ни социјалиста ни хришћанин, ни она неспојива комбина
торика хришћанског социјализма: он остаје голи натуралист
чим се вине изнад слике историје по култ урним круговима,
коју је успешно и снажно сагледао и у чијем оквиру уме да
види необично јасно религиозни проблем, његово централно
место и сву немоћ ’прогресистичких’ снова социјализма и сву
карикат урност његову према правом религиозном импулсу.“305
Биљолике култ уре нестају, и од њих не остаје баш ништа.
Оне, као организми, имају своја четири годишња доба (преддоба, рано доба, касно доба, цивилизацију као крај), али не дају
семе. Где настају, ту нестају, и Вујић сматра да је Шпенглеров
поглед веома сличан Његошевом: „Ђе је зрно клицу заметнуло,/
304
305

Исто, стр. 94
Исто, стр. 99

205

Владимир Димитријевић, Тржиште или храм

Онде нека и плодом почине:/ Је ли инстинкт ал духовни вођа?/
Овде људско запире познање“. Прелазне фазе култ ура дате су
стиховима песника Вијенца: „Наше жизни пролеће је кратко,/
Знојно лето за њиме следује,/ Смутна јесен и ледена зима...“
Шпенглерово тумачење цивилизације као умирања кул
туре такође је посебно, и разликује се од доживљаја исте као
коначног процват а и крајње тачке развијенос ти. Гледајући
нестанак Запада, Шпенглер је постао генијални описив ач
сутона фаустовске фазе људског развоја у Европи, што му сви
признају. Трагизам духа и свести који се, кроз неку култ уру,
отимају уништењу је у томе да, баш кад дођу до врхунца, ишче
зну. Човекову судбину, по Вујићу, у том смислу тачно опис ује
Његош: „Самовлацем кад постане њеним,/ Тад наздрави чашом
Херкуловом!“ Историја није прогрес духа, како је мислио Хегел,
него, по речима владике Рада „земаљски сајам несмислени“.
Дух умире, природа остаје; човек зида град, али му је то гроб.
У сукобу крви и теорије, побеђује крв, јер, по Вујићу, „у сваком
сукобу теорија и апстракција са чињеницама крви, живота и
расе (у Шпенглеровом смислу ’расе’, не у смислу националсо
цијализма), оне прве тону и остају безначајне, ове друге остају
увек победнице.“306 По Вујићу, симболичка слика основих идеја
је та да „биљка (култура) хоће да постане животиња (слободна)
и дух (који ће савладати природу), па као цивилизација пада
опет у биљолико стање и умире.“307
Вујић каже: „Култ ура, као примарна јединица, одређује све
црте свог развоја: и људе, и ношње, и обичаје, и етос, и мисао
(филозофију), и морал, и религију, и државне и друштвене
облике, технику, уметност, математику, нације и племена, кућу,
породицу, архитект уру, орнаментику, посуђе и оружје, поли
тику, штампу, јавно мнење, саобраћај, вртове, градове, тргове,
паркове, схватање о природи у науци о природи, привред у
и новац, физику и астрономију, ратове и велике личности и
језике.“308 Шпенглер све култ уре сагледава из једног средишта,
306
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својом интуицијом, и он није рационални аналитичар, већ
прави „бергсоновац“. Он чита „стилове“ култура, и тако успева
да пронађе шта су оне и какве су. Сам стил култ уре не рађа се
из тла, без обзира што оно има извесну улогу. Он проистиче
из односа дате култ урне целине према простору и времену, у
чему Шпенглер, иако то не признаје, умногоме иде Бергсоновим
трагом. Човек обликује простор у складу са својом метафизич
ком концепцијом; простор, после свега, буде побеђен од стране
времена, и то се понавља свагда. Вујић уочава: „Свако бивање
је само ’моменат’, ’једна једина реч у књизи времена’, огромној
књизи ’у којој се пише биографија Бога’ – како вели наш Божа
Кнежевић, чије се мисли о историји и овде као и у његовом
схватању о ништавности човека према времену и судбини, као
и у његовом схватању о основној анималној природи човека
испод танке полит уре култ уре, као и у његовом персонали
стичко-аристократском схватању великих људи, укрштају са
Шпенглеровом мишљу унеколико и нуде занимљиву тему за
упоредне студије, од које овде одустајем.“309
Када је интуитивно сагледао целину свог проблема, Шпен
глер, по Вујићу, креће на математички прецизну конкретизацију
својих основних теза и поређење различитих култура у њиховим
хомологим фазама. Вујић вели: „Фаза је ’истовремена’ са неком
другом кад у дотичној култури има симболичко значење исто и
равноправно као она у другој. На античкој сцени је Питагора:
скините одећу и обрните позорницу, и на магијској сцени је, у
истој духовној ситуацији, Мухамед; поновите ово скидање маске
и промену сцене – на западњачкој позорници је Кромвел.“310
Велико задовољство од читања Шпенглера потиче, каже
Вујић, од наше уверености да смо схватили механизам исто
ријских феономена; то задовољство слично је оном које наста
је приликом разматрања Аласове феноменологије са њеним
„пресликавањем појава“. Да ли је све ту „објективно“ тачно,
није нарочито важно.
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Плодност Шпенглерових идеја, показује се, између оста
лог, у његовом тумачењу хришћанства, које настаје на размеђи
антике, арабљанске и фаустовске култ уре. Важно је и његово
уочавање да култ уре могу умирати на на разне начине – од
насилне смрти (мексичка), преко кретања псеудоморфичким
путем (арабљанска) до нестанка у пуној цивилизацијској зре
лости (антика). Уочио је он да се једна култ ура, попут античке
или фаустовске, шири само у фази кад постане цивилизација,
и умире.
У Европи, сматра Вујић, Шпенглера критикују углавном
два табора: неопаганско-атеистички, који сматра да Европа
мора остати на путу антике, који је пут пуног хуманитета, и
западнохришћански, који одбија да призна да је хришћанство
настало у другом типу култ уре но што је фаустовска, и пориче
им право да они буди прави настављачи хришћанства.
Затим Вујић прелази на Шпенглеров однос према религи
ји и хришћанству. Он уочава да писац Пропасти Запада има
одлично чуло да разликује праву од привидне религиозности;
по њему, будизам, конфучијанство и стоицизам нису ништа
друго до својеврсне атеистичке философије. Религија се, по
Шпенглеру, не може свести ни на морал, ни на естетику; шпен
глеровски схваћена, религија је, каже Вујић, оностраност дожи
вљена на лични начин. Основна теза аутора Пропасти Запада
је да, иако и религије пролазе кроз своје фазе, оне ипак имају
одлучујућу улогу у обликовању одређених култура. И сама нау
ка је, тврди он, понављање одређених религиозних погледа на
свет – дводимензионално, рационалистичко, хладно, али ипак
понављање. Из религија се развија и етика и естетика. У тре
ну кад цивилизација побеђује, јавља се „друга религиозност“,
занимање за сурогате и кривотворине, тајна друштва, секте,
окултизам. То је знак декаденције.
Иако има снажан утицај на човека, религија не може да ути
че превише на његов материјални живот. Вујић каже: „Постала
из доживљаја страха и смрти, из осећања која спутавају човека,
религија уклања та осећања својим везивањем за онострани
свет; у суштини сваке праве религије јесте ’спасење’, али она не
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може изменити стил бића у његовим натуралним животним
силама, особено у привредно-политичким областима. ’Царство
моје није од овога света’, понавља Шпенглер непрестано као
основну реч за специфичност сваке религије.“311 За разлику
од западних хришћана, који су своју религиозност фаустов
ски упрегли у борбу за моћ, источно хришћанство његову тезу
може сасвим мирно примити и усвојити, јер се оно никад није
борило за власт у царству овога света.
Иако је хришћанство настало у „магијској“ култ ури Меди
терана, Шпенглер, не могавши да га до краја смес ти у своје
схеме, уочава његову изузетност, о којој Вујић каже: „Из групе
религија у којој влада апокалиптичко-есхатолошко основно осе
ћање и расположење и месијанско надање у долазак спаситеља,
и у којој се огледа један свет пун чежње и ишчекивања, сав у
врењу верском и у очекивању великог догађаја, хришћанство се
издиже као неупоредива појава [...]; неупоредивост једне рели
гије међу многима (којима је нарочито обиловало рано доба
магијске култ уре), неупоредивост лика једне личности, Христа
(пред којим бледе други ликови), неупоредивост једне књиге,
једног извора, еванђеља (тај начин представљања је узоран и
сличног му нема): све те неупоредивости чине недоследност са
гледишта шпенглеријанског и руше његову систематску морфо
логију. Узалуд ће Шпенглер говорити и о Јовану Крститељу, и
касније о Манију, са атрибутима равним онима које даје Христу;
узалуд ће изводити велику слику ’групе магијских религија’:
увек остаје чињеница о неупоредивости и нечувености и лич
ности оснивача и врсте вере – за хришћанство; јер, са правом
и сасвим природно, намеће се питање зашто Христос остаје, и
хришћанство, из целе те ’групе религија’ и од свих тих спаси
теља (било их је и на крст разапетих, као Мани)?“312
Хришћанство је тако необично и силно да је оно задало
муке и антици и фаустовској култ ури, коју је и обликовало, без
обзира на псеудоморфичка схватања западног хришћанства.
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После свега што је преживело, сматра Вујић, оно и сада стоји
пред могућношћу свог трећег пута – оног руског, источног…
Што се морала тиче, он је, по Шпенглеру, двострук: рели
гиозно-метафизички (његов представник је свештенство) и
обичајни (његов представник је аристократија). На основу тога,
може се рећи да постоји зло као грех, и зло као непристојност.
По Шпенглеру, религиозни морал је беживотан, и он не може
да утиче на свет. Ко упражњава религиозни морал, мора да
заврши у изолацији – или манастирској, или научничкој, јер
научник је жрец позног доба култ уре. Вујић поводом оваквог
става писца Пропасти Запада критички запажа да његов оми
љени философ не види, или неће да види, улогу светаштва и
аскезе, коју је уочио Бергсон.
Начелни став Шпенглеров је, по Вујићу, доследно аристо
кратски, немачки, па чак и „пруски“. То је резигнирано при
хватање службе до краја живота, која се не пита: „Чему?“ То је,
делимично, стоицизам, а делимично ничеанска љубав према
судбини – волети оно што се мора. У доба пропасти Запада,
потребан је „пруски социјализам“, као служење држави и бор
ба против капитализма и његове тупости. Ипак, човек се буни
против таквог става; он хоће бесмртност. Вујић каже: „Трпљење
у свет у овоме за хришћанина је смислено: он има оностраност
која га чека сходно делима његовим; али када се вратнице за
’тамо’ затворе и везе пресеку, онда не остаје – ништа.“313
На крају свог огледа, Вујић се пита како би се све то могло
применити на наше проблеме, при чему су то проблеми свих
Јужних Словена, чије култ уре из шпенглеровске перспективе
нису и не могу бити посебне, него чине једну морфолошку
целин у. Шпенглер овски поглед на Јужне Слов ене утолико
је значајнији уколико ослобађа од европоцентризма. Он, по
Вујићу, даје могућност да се „кроз посебне историјске развоје
наших племена и народа повуку везивне морфолошке линије
које би имале показати типичне хомолошке перспективе Шпен
глерове и у нашим заједничким духовним судбинама. Има ли
313
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у нас хомолошких фаза и које су? Јесу ли типичне по култ урну
структ уру или су све одреда псеудоморфичке творевине? Где
смо ми на ’таблицама’ Шпенглерове слике света? Под којим
моћним сенкама леже наши духовни развоји и да ли потпу
но и неопозиво под њима? Три моћне култ уре су око нашег
историјског света: античка, магијска и фаустовска. Јесмо ли
ми потпуно поклопљени оном сфером у којој се та три круга
укрштају и секу? Јер тле на које нас је извела историјска судбина
јесте баш тле кретања великих култ ура; ми смо ’на друму’, ми
смо на ’limes’-у, ми смо на ветрометини историјских струја: ова
чињеница није измакла из вида ни нашој историјској науци,
али шта она поближе значи?“314
Јужни Словени су „између“ култ ура, и то је за њих суд
бинско. Поставља се питање да ли такав положај може бити
суштински култ уротворан. Вујић овако оцењује место Јужних
Словена на размеђи култ ура: „Могло би се рећи да је античка
култ ура за нас подземље, магијска – прошлост са неизбриси
вим траговима, фаустовска – моћан притисак који нас је силио
у псеудоморфозе, а нова хришћанска култ ура – перспектива
будућности и за нас. Сви су ти изукрштани духовни утицаји,
проблеми одвајкада, руководили наше спорове, распре, борбе и
пером и крвљу, идеологије и стремљења, па тако и данас стоји.“315
Централни проблем Јужних Словена је религија, а нарочи
то хришћанство, сматра Вујић. Мора се указати и на стизање
ислама на Балкан, и прекид проторенесансе. Ту је и проблем
псеудоморфозе; треба утврдити да ли је Балкан само подража
валачки, „фелашки“, или је кадар за своја прегнућа. Из шпне
глеровске перспективе требало би погледати велике личности
историје и култ ур е, почев од Светог Саве, чија је основна
формула, по Вујићу, да је нација исто што и држава и вера, и
тиме чисто магијског карактера (у шпенглеровском смислу). То
је исти онај Свети Сава који је саздао династију„фаустовског
замаха“. Ту је и питање Доситеја, као псeудоморфички лик доба
просветитељства. Онда би дошао на ред „Његош, уобличитељ
314
315
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и врхунац народне поезије, манихејац и мислилац под прити
ском фаустовског духа [...] Билo би врло занимљиво упоредно
студирање Његошеве ’филозофије’, његових oснoвних назора o
свет у, живот у и човеку, сa Шпенглеровом мишљу. Наш песник
сe извинуо из гледишта o ’бесмисленом сajму земаљском’ бaш
у Лучи микрокозма до друге једне у основи религиозне сликe
светa; нo су многe сличности у трагично-хeрojскoм схватању
oбojицe. To je предмет преводиочеве посебне студије.“316
Треба истражити сусрете и сукобе западног и источног
хришћанства, народну поезију са ликовима Марка Краљевића,
Милоша Обилића и видовданским култом „победе кроз пораз“.
Треба преиспитати и Цвијићеве антропогеографске тезе (иначе,
по Вујићу, веома плодотворне), и утврдити да ли су Динарци
фаустовског, а Балканци магијског типа.
На крају, Вујић каже да је читање Шпенглера за нас врло
битно, јер нас он ослобађа европоцентризма претходних исто
ријских читанки, попут Беклове и Дреперове. Шпенглера треба
заиста прочитати, да се не остане на површини његове мисли,
јер је он, без обзира на савремене политичке страсти, изрази
то дубок ум.

316
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За Владимира Вујића, који је књижевност доживљавао
„инструментално“, као израз једног духовног стила схваћеног
у шпенглеровском смислу, Фјодор Михајлович Достојевски
није био само писац, него и идеолог, човек који је осмислио
темеље за изградњу нове, хришћанске и словенске, култ уре,
алтернативе уморном и резигинираном Западу.
У предратној Југославији Вујић није био усамљен са једним
таквим схватањем. Тако су размишљали многи представни
ци руске емиграције који су живели у Краљевини, а са чијим
делом је Вујић свакако био упознат. Руски правник и мислилац
Евгеније Спекторски, који је пре Другог светског рата био про
фесор Универзитета у Љубљани, у свом огледу о Достојевском
и револуцији, великог писца смештао је у контекст 19. века,
када су међу Русима постојала три револуционарна програ
ма – Лавровљев (о дужности интелигенције да „иде у народ“
и просвећује га); Бакуњинов (револуција сместа, уз употребу
чак и криминалаца) и Нечајевљев (побити све Русе старије од
25 година, да би млади изградили нови свет). По Спекторском,
Достојевски је у Злим дусима и Дневнику писца пророчки видео
шта ће се збивати ако Русија отпадне од хришћанских вредно
сти положених у њен темељ. Достојевски је предвиђао, вели
Спекторски, огромни и коначни рат у који ће бити увучена
цела Европа која је одступила од својих заветних начела. Он
је, у лику Раскољникова, понудио Русима да појме шта значи
кад се усвоје туђинске, неприродне идеје: „Ону ’пропаст Запа
да’ коју је после светског рата констатовао Шпенглер, пре њега
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је прорицао Достојевски. Прорицао је садашњу кризу, и то не
као површну, функционалну, него дубоку, структ урну, ако не
и катастрофалну.“317
Часопис Народна одбрана, у коме је Вујић сарађивао, није се
уопште либио да Достојевског прогласи за идеолога јужносло
венске будућности. Тако је у тексту „Вјерују Народне одбране“,
објављеном 1928, јасно стајало: „Верујем да Словенство очекује
велика културна мисија, зато ћу се борити против некритичког
примања оног што долази од других народа, а радити на сло
венском зближењу, прилажући своју лепт у за изградњу наше
расне словенске култ уре...“318 У непотписаном манифестном
чланку „Мисионарско схватање национализма“, Народна одбра
на објављује: „У овом нашем схватању ми нисмо ни најмање
оригинални, већ смо само верни следбеници најгенијалнијих и
најраснијих словенских мислилаца, на пример, Достојевског.“319
На трагу Достојевског био је чланак Јустина Поповића,
„Између двају култ ура“, објављен 1928. у овом истом часопи
су, у коме је Поповић тврдио да је Европа гробље, при чему
„очевидно жели да чланком приведе читаоца закључку: ми не
треба да идемо путем који води на гробље.“320 Бранко Рапа
јић, потоњи јеромонах Јован, у Народној одбрани 1931. пише:
„Достојевски, Толстој, Соловјов – да набројимо само неке –
сазнавши, осетивши душу руског човека, захваљују се Европи
на њеним мермерним, тешким гробним плочама (’Европа је
гробље’), траже самосвојност, колевку дрвену, глинену, сиро
машну, – све једно, само да је њихова и да је – колевка...Европа
се не може примити.“321
Године 1931, 15. фебруара, Народна одбрана је цео број
посветила Достојевском као „пророку и апостолу“ Словенства.
317 Цит. према: Д. Суботић, Богословско-руски појмовник по Евгенију Спекторском.
Прилог разумевању руског утицаја на српску политичку баштину, књига 1, Институт
за политичке студије, Београд, 2001, стр. 113
318 М. Бабовић, Достојевски код Срба, стр. 240
319 Исто, стр. 262
320 Исто, стр. 267
321 Исто, стр. 269
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Питање Достојевског
Први светски рат, са својим сломом вредности, веома је
погодовао развоју занимања за Ничеа у Европи, па и у ново
створеној Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Пре овог рата,
противстављањем мистичке Русије и атеистичке Европе бавио
се Николај Велимировић, у свом огледу Ниче и Достојевски,
објављеном 1912. После рата, излази низ књига, од популар
но писаног прегледа Василија Зјенковског Руски мислиоци и
Европа до студије Јустина Поповића Философија и религија Ф.
М. Достојевског.
Велимировићев оглед пореди два виђења света и човеко
вог места у њему – писца Тако је говорио Заратустра и писца
Браће Карамазова. Идеја натчовека значи одбацивање сваког
морала и спремност да се гази по лешевима, док етика свечо
вештва, карактеристична за Достојевског, значи намеру да се
буде жртва пре него џелат. Страдање је гносеолошко оруђе по
преимућству, тврдио је јеромонах Николај. Ипак, Велимиро
вић истиче да треба поштовати и Ничеа и Достојевског, једног
као пророка Запада, а другог као пророка Истока, при чему у
одлучном часу треба стати уз Достојевског.
Јустин Поповић је у свом делу нагласио да је садашњица
у својој пуноти показала да је човек као „разум и воља“ дожи
вео потпуни слом, чега су оличења Раскољников, Кирилов и
Иван Карамазов. По Поповићу, извор човекове трагичности
је његов разум, који му заклања обзорје пуноте живота. Човек
је несрећан јер је свесно биће. Зато се мора вратити Христу.322
Милош Н. Ђурић сматра да се су три највећа писца Европе
Данте, Шекспир и Достојевски. Први је рај и пакао доживљавао
као објективне чињенице, други је израз апостатског духа рене
сансе, кад се човек од вишњег окреће земљи, а трећи поново
открива рај и пакао, али у човеку. По Ђурићу, основна идеја
Достојевског је да треба „заволети живот пре него логику“.323
322 О Достојевском као алтернативи Ничеу код Велимировића и Поповића у
књизи: Љ. Илић, Српска књижевност и Ниче, Конрас, Београд, 2002, стр. 467–559
323 М. Бабовић, Исто, 1961, стр. 215
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Еуклидовски разум непосредно води Ничеовом натчовештву,
а оно гута све што је људско.
Много се, како је већ речено, расправљало и о улози Сло
венства код Достојевског. Понеко је, као Синиша Кордић, тврдио
да извесне расе у извесним периодима воде човечанство, па је
сада дошао ред на Словене да буду предводници. Велибор Јонић,
уредник Народне одбране, истицао је, међутим, да Словени нису
бољи од других раса – осим због свог боготражилачког духа.
Ђурићево схватање словенског месијанства, вели Бабовић, зна
чи да је очовечавање човечанства једини морални пут, а оно се
може извршити само кроз нашег, словенског Христа – „против
деспотског Христа на Западу, који хоће уједињење људи мачем и
крвљу, Достојевски показује неокаљаног Христа словенског.“324
Многи изучаваоци дела Достојевског нарочито су истицали
његову борбу против револуције, коју је као пројаву нихилизма
описао у Злим дусима. Јустин Поповић је указивао на анархи
стичку етику као кључни проблем социјалистичке идеологије,
и на убиство и злочин као пут ка „срећнијем друштву“, што је за
Достојевског било неприхватљиво. Бранко Лазаревић је подсећао
на аморалност револуције која се бори за пуке класне интересе.
Достојевски је, као борац против Великог Инквизитора, био
сведок насушне људске потребе за слободом. Бољшевизам је,
сматрао је Вујић, својеврсна пројава великоинквизиторског
духа Запада на руској почви, због чега он мора нестати. Једна од
кључних тема Достојевског је и побуна против утопијске идеје
„кристалног дворца“, изнета у Записима из подземља – човек
жели да живи по својој „глупој вољи“, а не по „логаритамским
таблицама“325, што је у дубокој вези са антирационалистичким
наслеђем традиције којој Вујић припада.

О Цвајговом схватању Достојевског
Владимир Вујић је о Достојевском опширно писао поводом
огледа Стефана Цвајга (Достојевски, Београд, 1931). По Вујићу,
324
325

216

Исто, стр. 238
Н. Насеткин, Достојевски. Енциклопедија, ЦИД, Подгорица, 2004, стр. 40-42

Руска алтернатива: Достојевски

Цвајг је, иако аутентични Европљанин, успео да прикаже „нее
вропски“ лик Достојевског, који стоји као велики зачетник на
прагу нове словенске култ уре. Цвајг не може да до краја схвати
Достојевског, али је, сматра писац приказа Цвајгове књиге, имао
храбрости да то призна, говорећи о својеврсној „застрашено
сти“ пред стваралаштвом аутора Злочина и казне. Вујић сматра
да су страх и осећање недостојности основна расположења при
сусрету с Достојевским, све док се у човеку не уобличи Христос.
Зато га људи Европе не схватају. Али, не схватају га ни домаћи
„европејствујушчи“, васпитани углавном на култури француског
рационализма, који га доживљавају као неку врсту психопате.
Можда ће се они ипак вратити свом тлу, и почети да поимају
Достојевског, као што је, по Вујићу, дух руског писца почео да
продире и у француску култ уру.
Читајући поглавља Цвајговог огледа, Вујић понешто хвали,
а понечему налази мане. Он сматра да је опис физичког лика
руског писца леп и тачан, као и опис његовог живота, својеврсне
трагедије и уметничког дела у исти мах. Судбина и Достојев
ски се немилосрдно боре, али се узајамно и воле, сматра Цвајг,
који истиче да је Достојевски свим срцем пригрлио сопствени
крст. Побеђујући кроз патњу, велики Рус надилази самог себе.
Нарочито је, сматра Вујић, успело поређење између тамновања
Оскара Вајлда и Фјодора Михаиловича: „Из буржоаске сфере
живота тону у тамницу: Вајлд је смрвљен као у авану, Досто
јевски добија облик као руда у зажареном казану. […] Онај је
свршио изласком из затвора, овај је почео; онај је сагорео у
шљаку, овај је дошао до блиставила и издизања.“326
Касније, сматра Вујић, у наредним поглављима своје студије
(„Људи Достојевског“, „Реализам и фантастичност“, „Архитек
тура и страст“), Цвајг више не може да прати мисао и јунаке
великог књижевника. Поредећи ликове Балзакове са онима
из реторте руског романописца, он уочава да се Балзакови
јунаци, после искушења, више или мање социјализују, док се
326 В. Вујић, „Достојевски и Европа у једној европској књизи“, Народна одбрана,
Год. VI, бр. 7 (1931), стр. 111
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са потоњима то не дешава – они остају ван било какве „соци
јалности“ и настављају трагање по метафизичким дубинама.
Иако има много симпатија за Достојевског и одриче се повр
шног англосаксонског рационализма, који би све то прогласио
за „лудницу“, Цвајг не успева да размрси све чворове у делу
аутора Браће Карамазова, мада запажа оно кључно – да руски
писац стварност доживљава фантастичније од уобразиље, и да
тела својих јунака уобличава у складу с њиховом душевношћу.
Не примећујући ни музику, ни пејзаже, Цвајгов Достојевски је
сав у потрази за метафизичким. По Вујићу, то није случајно, јер
руски књижевник наговештава ново доба, које ће наступити
„пошто претходно материалистички европски антихрист уни
шти природу својим махинама и механизмима“.327
По Цвајгу у Вујићевом тумачењу, основна особина Досто
јевсковог стваралаштва је страст. Он пише у грозници. Зато
му никад не полази за руком мирно, хармонично описивање
карактеристично за генијалне књижевнике од Хомера до Тол
стоја. Страст је и стваралачка и разорилачка: његов поступак
је борба између страсти и архитектонике романа и приповетке.
Вујић сматра да је победа страсти над архитектуром основ
на одлика словенског култ урног израза (док зрелост европ
ског духа има свој врхунац у архитект урном склопу). Епско
Достојевског није уобичајено епско. Вујић каже: „Све катего
рије теорија књижевности ломе се о готова људска дела када
су она вулкански изрази расне душе. Далеко смо од горостаса
Достојевског кад мислимо на Његоша. Али, ипак, није ли жива
расна снага уобличитељ читаве народне поезије, у Његошеву
делу Горском вијенцу, компромитовала сваки покушај да се на
њ примене калупи теорија књижевности.“328
Оно што Цвајгу није успело је уочавање да Достојевски
води Богу и свеопштем братству људи. Када се из човекове гре
шности иде ка Христу, онда „европска златна мера“ ишчезава,
јер је писање, по Вујићу, тада „муцаво, задихано, испрекидано,
327
328
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домеће се и допуњава се, и понавља“329. Зашто? Зато што, сматра
Вујић, „архитект ура мора прскати пред изливом духа живо
га и све мерење ишчезнути пред ватром нове мисаоности“.330
Уметност код Фјодора Михајловича престаје да буде уметност
и постаје визија нове словенске култ уре, чији израз и не мора
бити литература. По Цвајгу, Достојевском уметност и није циљ;
она треба да буде мост ка Богу.
Дошавши до религиозно-метафизичког у Достојевсковом
делу, Цвајг више није могао да га прати, сматра Вујић. Цвајг
мисли да је руски писац у исти мах и верник и јеретик, и човек
који поистовећује Русију са Христом, због чега постаје „бесни
памфлетиста“. Цвајгу није јасно да ли је његова Русија „поли
тичка или пророчка“; по Вујићу, то је јасно, јер Словенство које
је данас мистичко и пророчко сутра може постати и политичка
реалност. Цвајгово неразумевање стога доказује да културе (што
је у складу и са Шпенглеровим мишљењем), не могу сасвим да
схвате једна другу. Европа стаје тамо где Словенство почиње.

О доживљају Достојевског
Пишући, у дневном листу Време, о доживљају Достојев
ског, поводом педесетогодишњице од смрти писца, Владимир
Вујић тврди да је у његовом делу висак спуштен у ненаступиве
дубине. Зато више није ни потребно, ни корисно, да се о њему
пише као о „грешнику, коцкару, похотљивцу, падавичару.“331
После почетног страха пред његовим вртложним делом
наступа страхопоштовање, сматра Вујић; оно је пропраћено
дивљењем и радошћу. У његовом делу, уметност и мисао која
пламса вером пролазе кроз чистилиште и воде новом свет у.
Вујић каже: „Из прљаве јазбине право у царс тво Божије на
земљи – потез који приказује сав страховити успон којим мора
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да се доживљава прави Достојевски.“332 Интегралност његове
пророчке визије најављује ново, словенско човечанство.
Вујић пише и о рецепцији Достојевског у Европи. Немци,
по њему, у руском писцу виде горостаса, Французи га разумеју
делимично, док Англосаксонци не могу ништа дубље да појме.
Начелно, Европљани успевају да ухвате само поједине фрагмен
те његовог стваралаштва, или га се плаше због дубине на коју
позива читаоце. И они Срби који га примају преко европских
тумача примају га површно, збуњено и са плашњом. Они туђим
очима гледају своје, попут Фоме Фомича из Достојевсковог
Села Степанчикова.
Свет Достојевског није ни измаштан, ни утопис тичан.
Писац је видео дубинску реалност, знајући да је она фанта
стичнија од имагинације: „Доживљавати стварност на плану
разума, конвенција, шифара, такозване практике која у основи
није ништа друго до конвенционалност, то није доживљавати,
то је живети у маскама. Доживљај стварности, оне која јесте,
духовне, то је доживљај Достојевског.“333
Вујић Достојевског поима као идеолога словенског препо
рода, чије је идеје о будућности човечанства могуће оживотво
рити: „Доживети човека у пуном, духовном смислу; веровати
у словенство као остварење тог човека; дати живот нов кроз
’бедне’ и кроз грешнике; одиста, што рекао једном Достојевски,
зачуђен једном генијалном наивношћу, ’чега ту има утопистич
ког, чега ту има немогућег, ја не разумем?’“334
Иако зна за социјално, Достојевски, по Вујићу, верује у
духовна решења. Мада има оних који га оптужују да је, својим
романима о хаос у душе и превирањима друштва, својеврсни
претеча бољшевичке револуције, прави отац бољшевизма је,
тврди Вујић на трагу Шпенглера, управо Толс тој са својим
револуционарно-рационалистичким морализмом.
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Књига Јустина Поповића о Достојевском
Када је изашла књига Достојевски о Европи и Словенству
архимандрит а Јустина Поповића, професора Богословског
факултета Универзитета у Београду, Вујић је дао кратак, али
одушевљен приказ: „Међу књигама нашим ова књига и међу
људима нашим овај човек – то је једна велика утеха у наше
нејуначко време.“335
Сасвим је природно, вели Вујић, да један православни дог
матичар у наше немирно време дође до Достојевског и гради
своју визију на његовом стваралаштву, као што је и природно
да га је дело Достојевског све време мучило, приморавајући
га тражи одговоре на „проклета питања“. По Вујићу, сва снага
Поповићеве књиге је у њеној проживљености и доживљености.
Дело није пука литерарност, нити се бави „патологијом“
Достојевског, попут фројдовске психоанализе. Вујић каже: „То
јесте психоанализа, али православна психоанализа, која силази
дубље, до здравијих темеља, и поставља проблем онако како се
он стварно поставља, као религиозни проблем, крваво озбиљан
и одсудно стављен пред човекову душу.“336
Пре но што човек приступи читању Достојевског, треба
прочитати књигу оца Јустина: „Нема те европске студије која
би јој била равна, јер Европа и Достојевски су две ипак опречне
мисли. Једино је наш православни човек могао овако да постави
мисао о Достојевском, поставивши у исти мах и мисао о драми,
управо трагедији, Европе. Отуда, можда, није било згоднијег
часа да се овакво дело појави.“337 Књигу, сматра Вујић, одликују
озбиљност и лепота стила, као и изванредна изграђеност.338

335 В. Вујић, „Једна крепка и значајна књига: Д-р Јустин Поповић, ’Достојевски о
Европи и словенству’; Издавачко-просветна задруга (Ипроз), Београд 1940“, Време,
7. децембар 1940, стр. 13.
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Вујићев заокрет и буђење народне религиозности
Почетком тридесетих година, у стваралаштву Владимира
Вујића примећује се јака религиозна црта. Иако се, на трагу
Џејмса и Бергсона, занимао за религију и мистику као један од
путева „новог хуманизма“, Вујић до краја двадесетих година
прошлог века није био хришћански религиозан. У низу рефлек
сија под насловом „Између човека и живота“, објављеним 1928.
у Новим видицима, он то јасно сведочи. Под насловом „Раби“,
пише да су многи и многи са бригом гледали у учитеље „оче
кујући одговор о једној опсени“339. Сасвим ничеовски, Вујић
каже: „Никога немилостиво не бих гонио као оне све могуће
доносиоце ’благих вести’. Од првих посланика црног туробног
хришћанства у светле примитивне животне кругове недирнутих
чистих душа по дубинама и пространствима старих контине
ната па све до посланика о оваквом или онаквом посланству
човека испричаном на разне невероватне начине. […] Ми смо
на земљи, на долини једног живота, и посланство је наше да
тај живот изживимо.“340
У својим размишљањима, Вујић пориче хришћанску идеју
грехопада: „Не, није човек с небеса пали анђео нити проводи
он времено своје заточење у земном живот у, у удоли мрачној
и блатној туге и жалости. Није било пада, па нема ни искупље
ња. Паду га научио демон и изаткана је најгаднија прича свих
339
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времена о паду и губитку, о човеку који није човек, о живот у
који није живот, о искупљењу неучињеног греха.“341 Он пориче
учење о рају и паклу и, опет ничеовски, препоручује оданост
земљи и овдашњем: „Није човеку могло добро бити на овој
земљи коју му је, чврсту и непомичну, једна слика света ставила
између светлости анђеоских сфера и мрачног понора демони
ма насељеног пакла, између вечне лирике раја и шкргута зуба
и вапаја вечног. […] Него је земља наша чврста поузданост а
живот право наше, слатко и свето.“342 Међутим, после оваквих
ставова настаје прелом: Вујић постаје православни хришћанин,
и потребно је испитати како је до преображаја дошло.
Његово обраћење у хришћанство имало је, по свему судећи,
везе са Николајем Велимировићем и богомољачким покретом,
чији је званични назив био Православна народна хришћанска
заједница. Основни трагови овог покрета дали су се уочити још
пре Првог светског рата, нарочито у Војводини. Светски рат,
који је у централној Србији однео две трећине радно способног
мушког становништва, у људским душама је често остављао
пустош у личном живот у или их је повео у револуционарноутопистички занос на друштвеном плану, или је, бар код неких,
пробудио жељу за личним и свенародним религиозним препо
родом. Они који су, како је бележио Ернест Јингер, боравили у
рововима, „манастирима са зидовима од огња“, нашли су се на
раскрсници. Обични људи који су рат понели на својим плећи
ма у то време често су се окретали религиозности.
Николај Велимир овић је одмах препознао потенцијал
народног покрета у том правцу: године 1921. објавио је текст
„Не одбацујте их“, у коме позива свештенство да не одгурује
нове богомолнике од Цркве, као тобожње „секташе“. Он у том
чланку каже: „У ове страшне послератне дане помрачености
и агоније, Животворни Дух Божји тражи отворене душе да их
оживи и осветли... Богомољци бунцају, то је истина. Нешто
небеског вина ушло је у њих, и то их је узбудило и збунило. И
први су хришћани бунцали док је Рим био логичан... Старајте
341
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се да разумете богомољце. Уздржите се од бацања камена на
њих, јер можете лако ударити Христа.“343 И касније ће бити с
њима: за време конкордатске борбе, кад су га оптуживали да
се дружи са „друштвеним дном“, Николај је говорио да је то
истина, и да је баш зато поносан, јер се у овом свет у ништа не
држи без дна – ни чаша, ни ведро, нити било која друга посуда
не могу без дна. Дно су, говорио је Велимировић, наши сељаци
и трудбеници, које богаташи и моћници често презиру, али
који су најбољи део нашег друштва.
Године 1923. богомољци су купили малу штампарију и
сместили је у своју централу у Крагујевцу, која се, од наредне
године, налазила у кући добротворке Милице Јовановић, учите
љице, која је сву своју имовину поклонила покрет у побожних.
Владика браничевски Хризостом пише да је у том простору
између два рата врило као у кошници. Штампао се, повезивао
и експедовао часопис покрета, долазили су са разних страна
мисионари, путници и просјаци, свраћали у капелу на молитву
и разговор локални богомољци, држали пробе хористи, итд.
Први богомољачки сабори држани су у Крагујевцу, а 1924.
у манастиру Јошаници код Јагодине. На том скупу били су вла
дика Николај и владика битољски Јосиф. Затим су почели и
курсеви за народне проповеднике (Крагујевац, манастир Рако
вица, итд.) Године 1931. у манастиру Свети Роман у близини
Крушевца курс за мисионаре држао је Николај Велимировић.
Он је предложио да се проповедницима од стране надлежних
црквених власти издају објаве да могу да иду и проповедају
у народу, а да се мисионарски течајеви организују на сваких
две-три године. Владика је држао још пет таквих течајева: 1932.
у Светом Науму, 1937. у Крагујевцу, 1939. у Благовештењу и
1940. два курса у Жичи.
Издавачка делатност покрета била је плодна и обилата: до
1936, богомољци су објавили преко милион и седамсто хиљада
примерака свог листа, и скоро милион верских књига и књи
жица. Уредници Мисионара пред Други светски рат били су
343 Н. Велимировић, Не одбацујте их, http://www.svedokverni.org/nasi-bogo
moljci-ne-odbacujte-ih/, приступљено 12. 12. 2015
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јеромонах Јован (Рапајић) и монах Јаков (Арсовић), који су
ниво листа подигли, бавећи се, између осталог, и актуелним
друштвеним темама.
Говорећи о значају Православне народне хришћанске зајед
нице, владика браничевски Хризостом каже да је овај покрет
пробудио духовни живот Србије, Војводине и Источне Босне,
омасовио, први пут код нас, верску штампу и обновио мона
штво по скоро запустелим манастирима.344
Историчар Милош Тимотијевић, у својој књизи Век сумње.
Религиозност у чачанском крају 1886–2008. такође сматра да
је утицај Николаја Велимировића и богомољаца на буђење и
снажење вере у Србији био пресудан: „Снага личности владике
Николаја била је одлучујућа. […] Повећање религиозности теме
љило се на православним хришћанским, али и националним,
начелима, обимној изградњи нових капела, цркава и манастира,
повећању броја монаха, и што се у будућности показало као
веома важно – покретању женског монаштва. Ништа мање није
била значајна ни издавачка делатност. […]Време је показало да
је управо захваљујући таквом деловању хришћанство допрло
до многих људи, посебно чланова богомољачких братстава,
који су у деценијама после Другог светског рата одржавали
тињајући дух православља у идеолошкој држави непријатељ
ски оријентисаној према религији.“345
Часопис Народна одбрана стао је уз хришћански народни
покрет. Тако је 10. новембра 1929. под насловом „Народни бого
мољачки покрет“ објављен уводник у коме је истакнуто да су
Срби и Хрвати, без обзира на различите конфесије, у историји
увек имали нешто заједничко – а то је вера у Бога. Шумадин
ци, Загорци, Босанци, Јужносрбијанци навикли су на велико
трпљење и уздање у коначност Божје правде. Народна вера није
344 О Православној народној хришћанској заједници подробну студију је написао
Драган Суботић, одакле су ови подаци углавном и преузети (Д. Суботић, Епископ
Николај и православни богомољачки покрет. Православна народна хришћанска зајед
ница у Краљевини Југославији 1920-1941, Нова Искра, Београд, 1996)
345 Милош Тимотијевић, Век сумње: религиозност у чачанском крају 1886–2008,
Легенда, Народни музеј, Чачак, 2009, стр. 217–218
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догматска, него је израз његове душевности, каже уводничар.
Из тога, сматра он, происходи верска толеранција, оно „Брат
је мио које вере био“, као и сличност између пута Немањића и
Штросмајера. Наше село је остало религиозно, а варош је све
више материјалистичка, и управо то, по уводничару, и јесте
кључ пропасти која нас сналази.
Богомољачки покрет је, каже се у уводник у часопис а,
народни одговор на питање моралне кризе: „Шумадија, која је
од увек била претеча у нашем националном развићу, одговори
ла је Богомољачким Покретом. Није то никаква секта, ништа
уско ни догматично. Људи се скупљају да читају Јеванђеље и да
се моле Богу, и што је најважније, да се завет ују да ће се свим
силама трудити да живе богоугодним животом. Није то никакво
одрицање живота, већ тежња за његовим прочишћавањем“.346
Уводничар своје размишљање завршава опоменом: „Евро
па данашњом кризом своје цивилизације плаћа грехе своје
прошлости. […] Никакве чисто формалне реформе неће моћи
бити од користи ако се не почне од самог почетка, од човека.
Наш народ својом видовитошћу – која је награда за верност
Провиђењу – као да осећа да и европску цивилизацију очекује
неминовна судбина свих досадашњих. Својим искреним вра
ћањем правој побожности, као да хоће да искупи грехе своје и
других. Питање је само да ли ће наша интелигенција разумети
глас свога народа. Више него икад потребно је данас да они
међу школованим синовима нашег народа у којима је расни
дух остао непомућен, рекну своју реч.“347 Вујић се одазвао на
овај апел у уводу часописа у коме ће дуго сарађивати; између
осталог, и текс товима под сенком својеврсног идеолошког
(макар и хришћанског) утилитаризма.

Рат, пораће и повратак хришћанству
У тексту „Прератна и поратна књижевност“, писаном баш за
часопис чији смо уводник о богомолничком покрету цитирали,
346
347

Аноним, „Народни богомољачки покрет“, Народна одбрана, год. IV, бр. 45, стр. 1
Исто, стр. 2
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Владимир Вујић истиче да је подела на предратну и поратну
књижевност у нас лажна, као и већина класификација. По њему,
рат као доживљај у домаћој књижевности није дао нарочите
уметничке плодове. После рата, код нас је био јак утицај „латин
ског духа“, кроз француске узоре и форме, да би сад, преко тзв.
„социјалне“ литерат уре био снажан уплив западноевропског
начина мишљења „преко руске колективистичке идеје“.348 Оно
што у домаћој средини изгледа као апсолутно модернистичко,
само је каскање за туђим, да не бисмо „заостали“. Сав Запад
је, сматра Вујић, претворен у лажну двоумицу бирања између
индивид уализма и колективизма, а наши савремени аутори
никако да изађу из тог зачараног круга, који није њихов, него
туђински: „Рат није пољуљао наше интелигенте и интелект уал
це – највећим, огромним, делом – у њиховој подражавалачкој
делатности, у слепилу њихову за Западом.“349
Док је интелигенција и даље имитаторска, народ је остао
веран себи, то јест својим најдубљим предањима. То се виде
ло у верском буђењу после рата. Вујић каже: „Никад пред рат
није било обновљено и саграђено толико цркава – колико по
рату. Никада није био толико јак верски покрет народни пред
рат – као сад после рата. Интелект уалска књижевност после
рата одговорила је напуштањем предања, бежањем од тради
ционализма. Народ је одговорио враћањем Христу.“350
Поратни модернисти су, мора се признати, сеизмографски
прецизно, бележили штошта – али, по Вујићу, записивали су,
на својој хартији, туђе потресе: „Апарат је свакако био сјајно
осетљив, али је регистровао само оно што је други један свет
мучило и потресало […] И тачно се ту нашло све: није могао
ниједан покрет духовног Париза да не буде обележен код нас,
ни дадаистички, ни сиреалистички, ниједан.“351
С друге стране, интелект уа лци – традиционалис ти су
и даље јалово подражавали оно што је преживело: „Смисао
348
349
350
351
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продужења традиције није ропско подражавање облицима и
видовима који су некад избијали у другим психичким облицима
и срединама. Смисао продужења традиције је преношење не
слова, но духа, не облика, но основне снажне мисли животне
[…] Наши традиционалисти у поратној носили су собом сем
Божјег (недостатка даровитости и снаге) још и лажно и лице
мерно придржавање за старе облике и словност стару – док их
прави дух вековнога живота није ни дотакао. Они су, заједно
са модернистима, бежали од вере. Ако су је исповедали – то је
било уснама грађана за које је та вера често, врло често, облик
уског националистичког натурализма. Наше предање је испу
њавање Христом и Христа: ако се од њега узме само љуштура из
које је живи духовни сок ишчезао, остаје бесплодно формално
подражавање. Може се певати у десетерцу, може се варирати
облик и реч, слово, о небесном царству; али се оно духом неу
својено и духом неношено, не може осетити ни право исказати.
Гусле на зиду, десетерац у песми, народ на уснама и Антихрист
у духу – то није традиционализам.“352 По Вујићу, наше народно
предање је суштински религиозно, и традиционализам без хри
шћанског осећања је фарисејство које се лако може изродити
у нешто наказно.
Уз то, каже он, народна колективност била је заснована на
анонимном, несујетном стваралаштву, док савремени инте
лект уални сујетници беже у квазиколективизам „социјалне“
књижевности. Заиста, социјално у књижевности постоји, али
не у савременом пропагандизму „левих“.

Расправа о светосављу
Идеологија „светосавља“ јавља се између два светска рата.
Она је била покушај да се одговори на српску идентитетску
кризу у вишенационалној Југославији.353 Пошто српски народ
352 Исто
353 По Петру Пијановићу, криза српског култ урног идентитета у Краљевини
Југославији била је, пре свега и изнад свега, последица деловања „аутоколонијалног
духа“ – „који се огледа у добровољном одрицању од свога и својих вредности, те у
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није формиран као класичне западноевропске нације, окретање
лику и делу Светог Саве био је повратак архетипским осно
вама вековног народног трајања.354 Значајна улога Владимира
Вујића у формирању међуратне идеологије „светосавља“ не
може се оспорити. „Бергсоновац“ и „шпенглеровац“, поставши
хришћанин, одмах се укључује у нова читања српске историје
и изградњу идеолошке алтернативе европоцентричном раци
онализму и марксистичком револуционарном хилијазму.
Али, шта је светосавље? Ова кованица се појавила као
наслов часописа студената Богословског факултета Универзи
тета у Београду, који је почео да излази 1932. године. У предго
вору за књигу Јустина Поповића, Светосавље као философија
живота, један од инспиратора ове идеологије, епископ Николај
Велимировић, после Другог светског рата, пише о томе: „Овај
термин „Светосавље“ потекао је у наше време од млађих сту
дената београдског богословског факултета, и већ је ушао у
општу употребу код Срба.“355 Димитрије Најдановић је поку
шај изградње светосавске идеологије објашњавао жељом да се
одговори на савремене изазове, али је указивао и на историјске
околности које су овај подухват онемогућиле.356
здушном прихватању нечег (туђег) што није изворно и веродостојно.“ (П. Пијановић,
Српски културни круг, Инстут за за књижевност и уметност, Београд, 2012, стр. 26).
354 Савремени мислилац Богдан Златић, у свом оглед у Мисија Цркве у време
апостасије, пише о кризи која је изазвала појаву идеје светосавља као одговора на
изазове западног секуларизма: „У условима окупације једино ’српско друштво’ и
једина ’инстит уција друштвености’ била је Црква. Упркос одсуства инстит уција
друштвености, које су се развијале на европском западу под таласима реформације и
ударима контрареформације, Србима је за одржање историјског континуитета била
довољна духовна заједница. Звучи банално, али казује највише: државно питање
српског народа јесте демократско питање, али је српско национално питање заправо
црквено питање.“ (Б. Златић, „Мисија Цркве у време апостасије“, Збиља, год. XXVI,
бр. 317–318–319, јануар, фебруар, март 2016, стр. 5)
355 Ј. Поповић, Светосавље као философија живота, http://www.prijateljboziji.
com/upload/document/knjige/lat/svetosavlje-kao-filozofija-zivota-arhimandritdr-justin-popovic.pdf, приступљено 13.12.2015
356 Најдановић, у свом текс ту „Светосавље“, каже: „Десетак година пре рата
скован је појам светосавље. Сковала га је група тада млађих, врло обдарених бого
слова, који су били на путу да свестрано обогате нашу националну, богословску и
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Професор Богословског факултета СПЦ, руски емигрант
Теодор Титов, који је 1934. у часопис у Светосавље, написао
програмски чланак на ову тему, забележио је, између осталог,
и следеће: „Свечовечанска Савина идеологија није била ника
ко пансловенски филетизам. Свети Сава је био одушевљени
панправославац. […] Више година свог просветитељског рада
у Србији провео је у путовањима за Грчку, Свету Земљу, Египат
и Бугарску. Главни је циљ ових путовања био чување, снажење
и одржавање најближих односа и по могућности чак јединства
између различитих помесних прав ославних цркав а.“357 По
Титову, светосавље није етнофилетизам, него самосвојни израз
свечовечанске суштине хришћанства; због тога је оно очувало
Србе као хришћански народ, иако је у време ропства под Тур
цима постојала опасност његове репаганизације.
Епископ Николај Велимировић у свом предавању „Наци
онализам Светог Саве“, истиче да Свети Сава није стварао
националну веру – јер је то паганизам – него је створио наци
оналну аутокефалну Цркву, која је помогла у очувању српске
самосвести. Такође, он је истакао да је Свети Сава еванђелски
национализам свог народа градио на љубави према истини и
правди, а не на мржњи према било коме. У Првом светском рату,
док су њихови савезници, колонијални господари, избегавали
свако дружење са својим ’обојеним’ војницима из колонија,
Срби су настојали да им се приближе, с њима су се сретали и
разговарали као са себи једнакима: „Тај неискључиви и широки
дух поште и љубави према свим народима наследио је српски
религиознофилософску мисао, да окриле и продубе црквени живот и да, узнемирени
општим беспућем предратних година, пропрте пут до трајних хришћанских основа
нашег народног бића и судбине. Призив ових млађих учених богослова завејала је
мећава настале светске буре у којој су неки од њих погинули или били поубијани,
неки данас таворе под комунистичким јармом у домовини, а неки деле горку суд
бину избеглиштва са својом браћом. Коб збивања њих је омела да проуче, осветле и
продубе суштину и садржину светосавске мисли и дела како су се они оваплоћивали
у народном духовном живот у, а с времена на време, изражавали и у стваралаштву
народне интелигенције која је остала верна души и духу свог народа.“ (Д. Најдано
вић, Исто, стр. 438)
357 Т. Титов, „Светосавље“, Двери српске, бр. 10, 2001, стр. 25

231

Владимир Димитријевић, Тржиште или храм

народ од свог светитеља и одржао га је на висини и у части кроз
дуге светосавске векове“.358
За ново тумачење лика Светог Саве и његов повратак у
култ уру заинтересовали су се сви који су, уочи Другог светског
рата, стали на националне позиције. Године 1934, личношћу
Светог Саве позабавио се и Милош Црњански. По Црњанском,
повест о Светом Сави спада у констит утивне повести европ
ских народа, каква је у Чешкој прича о Јану Хусу, у Мађарској
о круни Светог Стефана, еп о Сиду код Шпанаца, код Францу
за прича о Јованки Орлеанској. Њен темељ је црквена повест
о сину који је одбегао од оца да би пресаздао себе у Христу.
Касније, народ ову повест облик ује по своме; свештенс тво,
које је у доба Пећке патријаршије, Црквом заменило државу,
даје га на барјаке устаника против Турске. Срби пречани га
претварају у сентиментални лик „просветитеља“, школског
типа. У 19. веку, сматра Црњански, он постаје „државотвор
ни светац“: „Свети син Немање, и тако треба да га види наше
доба пре свега, створитељ је наше државе средњовековне и на
његовој руци почива не само голуб хришћанства, него и снага,
па и смрт. Ако се некад истицало његово аскетство, међу худим
испосницима, данас се може подвући уз ту епоху медитације,
његов повратак у сјај државе, његов интелект који државу сма
тра највишим изразом личног дејствовања.“359
Пред Други светски рат, када су Слободан Јовановић и Дра
гиша Васић основали Српски културни клуб као израз потребе
за окупљањем Срба у Југославији која се постепено распадала,
лик Светог Саве заузео је, нарочито у клупском часопису Срп
ски глас, опет видно место, о чему пише Милутин Стијовић:
„На страницама Српскога гласа писало се о ’беспућу савремене
српске књижевности’, која се повела за ’псеудокулт уром запад
них народа’. Пропагирало се враћање традицији и народним
коренима. […] Оно што је српском народу дало у прошлости
358 Н. Велимировић, „Национализам Светог Саве“, Тајна светосавља. Непознати
поглед на личност Светог Саве, Catena mundi, Београд, 2013, стр.93
359 М. Црњански, О национализму и српском становишту, Двери српске–Catena
mundi, Београд, 2012, стр. 296
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духовну и моралну величину ’која га је учинила великим по
слави…по херојству…по знању основних ствари’ јесте право
славље, истицало се у текстовима.“360 У овом контексту, може се
разумети и појава Вујићевог заснивања идеологије светосавља.

Шта је истинска просвећеност?
Владимир Вујић је, као што смо на то већ указивали, један
од најснажнијих представника противпросветиљске мисли у
нас између два светска рата.361 Идеологија просветитељства за
њега је, у сваком облику, представљала највећи изазов и највећу
опасност за човечанство; из тог „змијског легла“ проистекли су
и власт технике у капитализму и сурови, атеистички колекти
визам у комунизму. Али, пошто су плодови просветитељства у
наше доба постали доминантни, онда се мора тражити алтерна
тива, начин да се човештво обнови истинским просвећивањем.
Пре но што се окренуо Светом Сави као парадигми онога што
је сматрао истинским просветитељством, Владимир Вујић је
путеве аутентичног просвећивања нашао у најширој традицији
православне духовности.
У огледу „Мисли о просвећености“, посвећеном успомени
на Свете Кирила и Методија, Вујић истиче да никад као данас
није било тако много речи о просвећивању човека, али да,
што је израз трагедије модерне култ уре, никад није било мање
истински просвећених. Школе су на све стране, а у Европи три
јумфује анимализам најгоре врсте. Главна заблуда је покушај да
се знање употреби као моћ, уместо да оно буде основна врлина
која се стиче ради служења Богу; када је знање моћ, вели Вујић,
360 М. Стијовић, Српски глас, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Срем
ски Карловци, 2004, стр. 45
361 Микел Торуп даје дефиницију контрапросветитељске мисли:„Контрапросве
титељство се дефинише као систем мишљења оних који основни узрок зала њиховог
доба виде у просветитељству. Та зла се виде као последица која нужно следи из про
светитељског начина мишљења, а нарочито из наводног атеизма. Контрапросвети
тељство се стога ставља у снажну и отворену опозицију према вредностима за које се
тврди да су просветитељске, а после 1789. схватају Француску револуцију и насилни
режим као директну и нужну последицу просветитељства.“ (М. Торуп, Исто, стр. 25).
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„људи су моји противници које треба савладати, природа је
онај механички склоп којим треба да владам и којим треба да
се користим.“362 Просвећивање је стицање знања; али, каквог
знања, пита се Вујић – да ли знања као врлине ради службе Богу
или знања као средства за господарење? Дивљање знања изјед
наченог са моћи води, по Вујићу, у лудило и уништење, јер се
све претвара у крваву социјалдарвинистичку борбу: „Христос
је том кругу неугодни лик; љубав је ’сентименталност’; вучја
борба људи работника и шифара бива ублажавана ’социјал
ним организацијама’ које као ’хумани идеал’ врше ублажавање
невоље овде онде.“363
По Вујићу, то значи да тобожње знање евроамеричке циви
лизације није ништа друго до незнање, непознавање истинских
узрока и услова човековог постојања. Вујић сматра да је дошло
време за „обрат вредности“: „Благо ће бити ’незналицама’; а
оне који ’знају’ прогу таће њихово знање у облик у њихових
машина. Христос пред машином може се замислити само са
бичем у руци. Са крстом и мачем. Јер из храма просвећивања
ваљаће истеривати трговце...“364
Најбољи духови Европе већ виде рађање новог просвети
тељства, оног под знаком Достојевског, утемељеног на Христу;
управо оно ће из храма просвећености истерати све трговце,
тврди Вујић.

„Светосавственост и доситејевштина“ или повратак
аутентичном лику Светог Саве
Године 1934, у другом броју часописа Светосавље, Владимир
Вујић је објавио један од нају тицајнијих предратних текстова о
личности и делу првог српског архиепископа, „Повратак Сави
светитељу“. Утицајност овог огледа може се пратити преко идеје
које су из њега преузете у текстовима Јована Рапајића, Милутина
Деврње и Амфилохија Радовића, о српској култ ури као периоду
362
363
364
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између два бекства – Растка Немањића у манастир и Доситеја
Обрадовића из манастира. Очито, Вујићев оглед, настао на основу
његове беседе одржане у реалци у Београду, био је програмски, и
имао је за циљ да понуди другачији поглед на Светог Саву, који
је, у то време нарочито, био доживљаван све више као личност
школског учитеља и државника, а све мање као личност подви
жника и светог. Текст је био квинтесенција његових дотадашњих
размишљања на тему псеудоморфоза лика Светог Саве.
Вујић подсећа читаоце да се, пре око седам векова, Свети
Сава спремао на последње путовање у Палестину, после кога ће
се у Србију вратити својим моштима, јер ће у Бугарској преми
нути. То је било, ако се рачуна његов бег из Раса на Атос, његово
четврто напуштање отаџбине зарад, како Вујић каже, стицања
вечности. Тако се затворио круг живота вођеног жеђју за веч
ним и непролазним.
По Вујићу, живот Савин свагда је био разапет између два
царства – овдашњег и тамошњег, пролазног и вечног. Његово
монаховање и настојање да на чврсте темеље постави земаљску
отаџбину смењују се. Вујић сматра да је Савина права отаџбина
била свет непролазних вредности, а једина искрена жеља моли
твено тиховање. Па ипак, како каже Вујић, морало се враћати
и на „то земљиште, родно, несрећно, у порођајним боловима, у
припремама за будућу историју“.365 Драма Савиног живота сва је
у тим бекствима и враћањима: „Вечно једно питање растрзава
ња и разапињања између два царства. Два царства која је народ
поставио, у своме песништву, и пред несрећног Лазара. Два
царства између којих је и први архиепископ наш био разапињан
стално, бежећи и враћајући се, приближујући се и удаљавајући
се, борећи се непрекидно. ’Чрнствовање’ његово и организовање
његово ’мира сего’ наизменце запремају његов живот. Духом, он
је био стални гост трпезе духовне и духом био је увек уз оне који
се у мучању моле и свето дело творе својим живовањем. Када је
полазио на пут пре седам столећа, хтео је још једном бити ’само
видац светих дела’. Уморан од овосветског још једном је хтео ’са
365

Исто, стр. 192
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оне стране’, још једном да осети сведочанства о правом живот у
подвижничком. Домовина јe његова, права, духовна, била тамо,
у оном куту земље где се светост практикује, са сваким човеком
који Јеванђеље претвара у стварни живот. Овде, ’са ове стране’
колико и колико трудне работе у многометежном живот у ’пле
мена Симеоновог’, још у основи нехришћанског.“366
Подсећајући на Теодосијеву реч о младалачком опредељењу
Савином за „десни пут“, Вујић истиче да је српски архиепископ
целог века ишао њиме, изнад обмана овога света, остајући монах и
док се бавио земним пословима. Леви пут, пут овога света, изабрао
је Доситеј Обрадовић. Зато су Савино и Доситејево бекство, каже
Вујић, два велика симбола наше културе, симболи пута десног и
пута левог. Леви пут значи тражење светлости од човека и чула,
а пут десни значи тражење светлости од Бога на путу смерности
и осећања својих недостатака. Бекство Растково у манастир је
опредељење за христоликост и обилну вишњу светлост; Доси
тејево бекство из манастира је опредељење за рационалистички
хуманизам и жижак људског разума: „Просветитељима зову Саву
и Доситеја: но први је просветитељ кроз светост живљења, други
кроз стицање рационалних знања, – први је оснивач хришћанске
наше православне културе, други је почетни лик ’ослободилачког’
просвећења; први је ударио темеље народној култ ури, други је
симбол прелома са њом и зачетник лажне цивилизоване навлаке
духовне која се почела утемељењем ’гражданства’ нашег, а која
се завршава данас његовим распадањем.“367
Основа првог просветитељства, Савиног, је светост; основа
другог, Доситејевог, је одбацивање духовне дисциплине и уздање
у себе и своје моћи. Док Растко постаје Сава, и остаје то што је
постао, Доситеј се поново окреће Димитрију. Доситејев долазак
у Србију, сматра Вујић, није исто што и Савини повраци; јер,
док је Доситеј опчињен и забљеснут спољашњим сјајем западне
цивилизације, коју жели да накалеми свом народу, Сава за циљ
има спасење душа свог народа, а враћа се увек се сећајући своје
366
367
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истинске отаџбине, Свете Горе, носећи им светлост која није од
овога света.
Знајући да је тако, каже Вујић, немамо потребе да верујемо
савременим, рационалистичким претумачивањима личности и
дела Савиног. Они који не знају тајну светости, који, по Вујићу,
покушавају да Саву увуку у мравињак и област зоологије, у ствари
се стиде правог лика његовог. За њих је он и властољубац који,
не задобивши световну, стреми црквеној власти, и дипломата и
вешт политичар – једном речју, све је, само није свети. За такве
тумаче светост је феномен психопатологије, сматра Вујић. Пошто
рационалисти мисле да Еванђеље није истина, онда и Савино
еванђељско стремљење ка вечности не може бити истина. Вујић,
са своје стране, сматра да је његову оријентацију најбоље описао
Теодосије, када је указивао на Савину тугу приликом напушта
ња Свете Горе пошто је, вођен пословима отаџбине, уздисао са
молитвеним тиховањем од кога се одваја. Карејска испосница,
као место подвига, жижа је Савиног живота. То се увек и свагда
превиђа, чему је разлог неодоситејевско схватање света, за које
је знање увек и свагда рационално.
Поред „доситејевског“, Вујић сматра да постоји и „њего
шевско“ поимање дела Немањиног сина, који га поистовећује
са „револуционарним национализмом“ 19. века. Уместо просве
титељске књиге, њему у десницу стављају ослободилачки мач.
И једно и друго схватање нас удаљавају од истинског значења
Савиног у нашој историји и култури, стављајући га у Прокрустову
постељу ограничених схватања савременика. Он, каже Вујић, за
савремене тумаче може бити или национални борац или педагог
по обрасцу данашњег школства – само не светац. За наследнике
Доситеја Обрадовића, православље је просветитељство, а за след
бенике визије творца Горског вијенца оно је српство. Истинско
православље је, међутим, како Вујић тврди, пут Христа и светих
отаца, али, смештено између два псеудоморфичка схватања, оно
остаје несхваћено и без могућности да се изграђује.
Сава није био ни оклопљени витез, нити здраворазумски
учитељ, него, како каже Вујић, онај који је дошао из аутентичног
света Божанске светлости. Његова улога је била да вером огради
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свој народ, који је био у превирању, угрожен од латинства и
богумилства, изложен туђим апетитима и лажним тумачењима
смисла сопствене историје. Вујић овако описује Савине задатке:
„Борити се против ’људских незнања’ и утврђивати веру праву.
Дићи високо чисти тип монаштва, праве војске Христове, ’капи
шта’ и идоле порушити и цркве Христове поставити; у навали
са Запада утврдити праву веру, у несигурнос тима са Истока
осигурати самосталност цркве и независност њену да кроз њу,
самосталну и независну, истинити дух вере веје и просветљава
истином о царству небеском; у паганској мешавини и јересима
огрезлу земљу ставити на чврсто тле да ’Бога позна и преласти
идолских се избави’, истинитим крштењем и учењем о правом
покајању. […] Водиља рада је уподобљавање Христу, разношење
пламена, утврђивање на свет у овом поретка духовног ради све
та онога. Разношење пламена, силно и неуморно, вођено Савом
Светогорцем, који је Србима ’створио пут простран и велик ка
Светој гори’; Савом коме је Света гора била права домовина.
Разношење пламена, моћног и великог: нису ли према њему
ситне све зрикаве светиљчице рационалиста који тим слабим и
лелујавим направама људских руку хоће да ’осветле’ онај пламен
вере праве? […] Сваки долазак његов вођен је том мисијом духа
вере; сваки одлазак његов повратак је правој отаџбини, Оцу једи
ном и миру и светлости. У Свет у гору, својој драгој Карејској;
у свете земље, тлу Његовом, тлу подвижника правих, извору за
напајање, источнику снаге и ревновања, јер се ваљало враћати
ради душа саплеменика његових.“368
Због свега тога, Савина визија вечног света, коме није био
познат ни рационализам, ни национализам, нема везе са Досите
јевим деизмом. Она није и не може бити Његошев полупагански
хероизам, који Вујић назива „компликованом визијом светова
које је ужегао Неимар вечни, а у коју се доспева после испуње
ног кодекса племенског хероизма, крвљу и бојевима, главама
посеченим, борбама у којима у крв тону вере које буду слабије и
горе, а не потону оне које су боље“.369 Његошевска вечност није
368
369
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Савино Царство Небеско, него свет вечног сећања захвалних
потомака, свет ума и маште, „весело царство поезије“. Савин
аскетизам није херојски, него духовни: то су сузе, молитва и
пост, а не ратничко кликтање.
Вујић сматра да је визија његошевског православља у оштром
сукобу са православљем светосавским, јер, у тој епици, „најслађе
душевно пиће је јунаштво; довек живи ко погине храбро и оста
не вечне помрчине вечна зубља; треба служити части и имену,
ударати за крст, за образ јуначки; олтар прави је на крвавом
камену; кукавице се распу у прах и нема их, душе умрлих јунака
веселе се, витлајући небом, као чете германске у Валхали, својој
слави и помену на земљи. Та срж једног гледишта на свет није
царство небеско које ће чисти срцем и кротки видети, нити је
то визија Саве ’по подобију ангелскоме живети’. То Његошем
(државотворним и просвећеним једном врстом поетског деизма)
уобличено херојско национално револуционарство, то специ
фично динарско православље, то ’удри и убиј у име Христа за
крст часни и слободу златну’, то поистовећивање цркве и наци
оналне државе, ушло је у живот Савом основане цркве касније,
у фаталном поретку ствари у нашој историји. Са њим је и Сава
изгубио лик свој аскете и примио лик ратника.“370
Вујић сматра да спајање рационалистичког деизма са при
митивним херојским осећањем света наших племенских људи
може имати нихилистичке последице по саму срж хришћанске
вере. Преображај изворног светосавског духа се збио у доба
Пећке патријашије под Турцима, када је она постала својеврсна
дефиниција обима српских националних аспирација, да би се,
у доба ослобађања Срба у 19. веку, овако схваћена вера спојила
с карбонарским либерализмом, антропоцентричним и атеи
стичким. Његошево религиозно осећање је више естетика епске
преопширности, у коме има окултне философије и езотеријског
пантеизма, о чему је, у свом огледу „Један поглед на Његошево
мислилаштво“ писала Ксенија Атанасијевић. Кроз његошевску
призму херојске нарцисоидности наспрам кротости, Свети Сава
370
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је постао национални борац са мачем, вођа и државник, убица
Стреза.371
Доситејевско („панонско“) и његошевско („динарско“) пра
вославље нису само застрањење са пута Светог Саве, него и губи
так осећања за изворно православно предање. Зато данас Црква
мора да се ослободи и просветитељства и уског национализма,
враћајући се изворним вредностима светосавског исихазма.
Доситејевско читање Светог Саве претворило га је у „чове
ка добре воље“, попут Аристида Бријана или Томаша Масарика.
На сликама га, све чешће, представљају са отвореном књигом
у којој пише, баналним речима Змајевим, „Знање је светлост,
знање је моћ“.
По Вујићу, из хришћанске перспективе „људи добре воље“
су људи који су „у вољи Божјој“, у складу са песмом анђела у
Витлејему на Божић (Лк. 2,14). Савина доброта потиче из његовог
пребивања у вољи Божјој. Без творења воље Божје, нема трајних
успеха, сматра Вујић. Одстрањивање Бога из историје је ради
кални антропоцентризам, и уздање у сопствени сићушни разум.
Самопроглашени „људи добре воље“ настоје да, сопственим
силама, изграде мир на земљи и универзално људско царство,
али им се подухвати, стално, руше у прах и пепео. Јер, по Вуји
ћу, без небеског Очинства на земљи братства нема и не може
га бити. Као што је вера без добрих дела мртва, тако су и мртва
дела без вере. У том смислу, и сасвим у складу с противпросве
титељском традицијом, читава историја је, по Вујићу, историја
богоодступништва и пресецање везе са Вишњим.
Тако је са схватањем знања као светлости и знања као моћи:
Свети Сава би се с њим сложио под условом да је то знање божан
ско просветљење, а не пламичак људског разума који стреми да
подвласти ближње (светоотачка је изрека: „Није знање светлост,
371 Вујићева критика Његошеве религиозности заснована је, као што видимо, на
закључцима Ксеније Атанасијевић, која је у већ поменутом огледу „Један поглед на
Његошево мислилаштво“ (К. Атанасијевић, Српски мислиоци, стр. 17–26) истакла
да се Његошева мистика темељи на езотеријско-гностичким доктринама, а не на
православном хришћанству, што је Вујића, као „ревнитеља ортодоксије“ свакако
навело да буде оштар према духовности владике Рада.
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него је светлост знање“). Доситејевско поверење у знање ово
га света је самосвест класе која се рађа и почиње да побеђује,
„панонско, грађанско разметање и прикривени апетити сталежа
који познаје и осећа себе јачим – то је лажни смисао таблица о
знању као светлости и као моћи“.372
Савино просветитељство је, по Вујићу почивало на његовом
светитељству. Док народ то схвата, интелигенција ову духовну
истину разуме само делимично, па је задатак Цркве да споји оно
што је раздвојено. Јер, прошло је доба спајања крста и оружја, као
и рационализма. Повратак Сави Светитељу је повратак битијној
светлости вечности.
Свој оглед Вујић завршава молитвеним обраћањем Теодо
сија Сави и Симеону.

О Светом Сави као педагогу
После свог програмског текста, „Повратак Сави Светитељу“,
Владимир Вујић у часопису Учитељ објављује краћи оглед „Педа
гогија Светог Саве“, у коме ће се бавити само педагошким радом
првог српског архиепископа (по Вујићу, „ако се израз ’педагогија’
узме у смислу, најширем, васпитавања и образовања, а не као
технички модерни израз за једну научну дисциплину“).373 Вујић
сматра да свака педагогија почива на извесним „метафизичким“
претпоставкама. Педагогов поглед на свет има пресудног уплива
на његову просветну праксу јер, како он каже, „образовати – то
значи давати образ, облик, лик човечији; и увек је ту питање: ’а
по коме подобију?’“374
Вујић сматра да се Свети Сава не може узимати као педа
гошки симбол лаицизиране школе, чија је метафизичка основа
прет умачена у доситејевском кључу. То што се слика Савина
находи у учионицама плод је неспоразума: „Јер велики ликови
често имају судбину да, кроз времена и времена, примају на се
као неке наслаге идеја, мишљења, веровања и појединих епоха, и
372
373
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да, кроз касније епохе и идеологије сагледаване, као нови симбол,
мењају свој пра-лик, да се у њих као у симболички лик уливају
друге садржине које више за тај духовни сасуд нису“.375 Зато се
данас, сматра Вујић, и поставља питање о томе ко је заиста Свети
Сава: књига или мач, реч Бога или пуке људске политике и школе
данашњег типа. Зато је потребно извршити чишћење потоњих
култ урно-идеолошких наслага да би се дошло до аутентичне
иконичности Светог Саве.
Вујић поново варира своју тему, о два бекства (Растковом
у манастир и Доситејевом из манастира) као о међашима наше
духовне историје. Сава и Доситеј су непомирљиви по својим
симболичким потенцијалима, по светлости пројектованој из
Царства небеског и светлости земној. Јер, пита се Вујић, „како би
Сава чија је врховна мисао била ’по подобију ангелском живети’,
могао бити велики симбол рационалистичке модерне школске
просвете у којој је човек истиснуо Бога, критика разума преда
ње, охолост светост?“376
По духовној снази показаној на Балкану, Вујић Савина бек
ства у монашку самоћу и повратке у свет ради делања пореди са
оним за шта су били кадри апостол Павле и Климент Охридски.
Такав какав је био, Сава је деловао на људе не толико влашћу,
колико молитвеним примером.
Из његове хришћанске, аскетске метафизике произилазила
је и његова „педагогија“. Циљ хришћанског васпитања је све
тост, уподобљавање недосежном лику Христа, „најнормалнијег
човека“. Вујић сматра да само такав, очишћен од наноса туђих
идеологија, лик Светог Саве може постати заметак обновљене
педагогије и народне култ уре.

У светосавској години
Када је 1935. прослављана седамстогодишњица упокојења
Светог Саве (Српска православна црква је ту годину прогла
сила светосавском), Владимир Вујић је у Правди објавио текст
375
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„Књижевност и проблем Светог Саве“, поводом антологије Уро
ша Џонића, Свети Сава у народним и уметничким песмама, у
издању „Друштва Светог Саве“, и књиге Станоја Станојевића о
Светом Сави.
Вујић каже да се живи у времену збуњености и пометње, и
да је тешко рећи да ли би се Свети Сава радовао због тога што
га уџбеници називају првим српским књижевником. Међутим,
његов лик је веома захвалан за књижевну обраду, па је, по Вујићу,
Џонићев подухват правовремен; једина му је мана што је у своју
читанку стављао, поред вредних стихова, „уметничке“ творевине
горе од минорних. Вујића нарочито занима историја химне која
се пева Светом Сави: „Занимљива је чувена ’Светосавска химна’
са свима својим нађеним вариацијама. Ништа није поучније од
тих вариација […] које почињу са химном пастиру и свецу Сави,
који ’треба да покријет голуждрави глави’ па све до последњег
лика Саве који је ’цркве и школа главе’ и у којој се тражи ’Појте
му, Југ-словени, песму и утројте!’. За тако звани дух времена ово
је више него поучително!“377
Што се тиче књиге Станоја Станојевића, Вујић истиче да
је лик Светог Саве занимљив не само за књижевност, него и за
историју. Његова личност и дело су одличан повод за прављење
историјско-психолошког портрета. Нажалост, иако је Станоје
вић написао стилски довршену и писмену књигу, у њој није дат
аутентични, православни Свети Сава; дошло се чак и до банал
ности да се тврди да је он био „побожан“, а није био „биготан“.

Свети Сава и савременост
У часопису Преглед Цркве Епархије жичке, Вујић је почетком
1939. године објавио текст „Три велике лекције Светог Саве“, ука
зујући на оно што је, по његовом мишљењу, код првог српског
архиепископа актуелно и данас.
Прво и основно је себе препородити и преобразити духов
ним животом, па тек се онда окренути другима, сматра Вујић. Где
377
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год је био, Сава је имао испосницу у коју је могао да се повуче,
да би упражњавао „духовну хигијену“.
Време у коме је живео било је хаотично: Запад је био у насту
пању, латинска власт је била успостављена у Цариграду и на
Светој Гори, духовно стање Срба било је трагично. Да би поста
вио темељ за опстанак свог народа, Сава је, савладавши самога
себе, политичкој независности морао дати духовну вертикалу, а
то је значило самосталну Цркву, независну од, како каже Вујић,
Запада у офанзиви и Истока у стању раслабљености. И Црква је
чувала народ онда кад није било државе. Оно што, половином
20. века, покушавају Немачка и Енглеска, са стварањем „наци
оналног хришћанства“, Сава је дао Србима још у 13. веку (ову
идеју преузео је Вујић од владике Николаја Велимировића, из
његовог огледа „Национализам Светог Саве“). То је, по Вујићу,
друга лекција која се од великог Немањића може научити. Поред
личне, потребна је и национална духовна самосталност.
Трећа лекција је „припитомљавање“ свог народа, уношење
хришћанске филантропије у национални живот. Без тога, лична
и народна самосталност постају основа за шовинизам и борбу
за моћ.

Свети Сава и Југославија уочи рата
У Времену, по Савиндану 1940, док је у Европи већ беснео
Други светски рат, Владимир Вујић је објавио текст „Дело Све
тог Саве“, који је требало да делује као својеврсно охрабрење
Србима у Југославији, чији је међународни положај постајао све
незавиднији. Вујић подсећа читаоце да је положај Срба у 13. веку
био очајан. Били су окољени са свих страна – римокатолицизам
у налет у, Исток у расулу, латинске банде пљачкају Свет у Гору,
Цариградска патријаршија избегла у Никеју. Срби у то доба не
могу да се ослоне на Исток, док на Западу нема милости. Запад
се агресивно шири под изговором цивилизовања инфериорних;
у брдима српских земаља царује богумилска јерес; грчко мона
штво се све више изрођава… Стоји само Хиландар. Вујић овако
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описује задатке који су стајали пред Србима: „Отети се испод
раслабљеног Истока, одупрети се силовитом Западу, утврдити
веру праву у земљи, добити своје епископе и своју монашку
војску, ставити на ноге сопствену просвећеност сопственим
средс твима, изван љубазних понуда са стране, једном речи
поставити сопствено култивисање на самосталну основу.“378
Такве, гигантске задатке могао је да решава само неко ко је имао
генијалан увид у стање Срба на Балкану, огромну веру у Бога,
организаторско-мисионарске способности и љубав према свом
народу, која се изражавала у спремности на жртву. Тај неко је
умео да одоли и негативним призорима монашког живота, за
разлику од Доситеја Обрадовића, који се својевремено спотакао
и пао пред саблазнима. Овај херојски посао подизања Срба и
њиховог трајног увођења у историју обавио је, по Вујићу, упра
во Свети Сава, чијем се аутентичном лику свагда треба враћати
као надахнитељу.379

Свети Сава под окупацијом
Као један од присталица Недићеве колаборације, Владимир
Вујић је прихватио идеологију „Нове Србије“, која је некако
378 В. Вујић, „Дело Светог Саве“, Време, 28. јануар 1940, стр. 13
379 У истом броју Времена, Вујић је објавио текст „О мењању лика Св. Саве“, у
коме се опет позабавио својом омиљеном темом – псеудоморфизацијом лика и дела
првог српског архиепископа. У тексту, Вујић истиче да је Светом Сави на различите
начине приступано у разним епохама. У првој фази, када су Српска црква, држава
и народ били једно, Свети Сава је био општи узор и руководио начело; у доба Пећ
ке патријаршије, његова личност се оживотворава као својеврсни стег „духовне
државности“ и духовног јединства Срба, при чему спаљивање његових моштију буди
духовни отпор; после тога, у 18. веку, међу „пречанима“, Сава постаје „барокни“ лик,
школски заштитник и просветитељ на начин на који је то схватала либерална буржо
азија. Док је с оне стране Саве и Дунава он хуманистички просветитељ-покровитељ
лаицистичке школе, он је у крајевима који се боре за слободу од Турака и школски
патрон и национални борац. Што се данашњице тиче, Вујић вели да је Сава за поје
динце „лик толеранције и слободне мисли, носи девизу: брат је мио које вере био,
при чему се заборавило да ова пословица има, данас никада ненаглашени, други
део, допуну, која гласи: ’ако братски чини и поступа!’“ (В. Вујић, О мењању лика Св.
Саве, Време, 28. јануар 1940, стр. 13)
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требало да се уклопи у немачки Нови поредак. И ту се није
могло без Светог Саве. У својој књизи Српска култура под
окупацијом, Бојан Ђорђевић истиче: „Треба истаћи да Немци
нису имали ништа против инсис тирања на светосављу, већ
су дозвољавали прославе и приредбе на тај дан, а све у духу
национализма као владајуће идеологије новога поретка. Но,
без обзира на све политичке и идеолошке импликације, мора
се истаћи да је неговање и очување светосавске традиције у
крајњој линији снажило дух српског народа и његове омла
дине и омогућило очување основних духовних вредности.“380
Истицало се да је основ а светосавља јединс тво Цркве,
државе и народа, а министар просвете Велибор Јонић је писао
о Светом Сави као творц у српског национализма. Године
1942, Вујић је, поред Јонића, говорио на прослави Савиндана
на Коларчевом народном универзитет у, у прис уству Милана
Недића и немачког представника Харалда Турнера.
Године 1943, Владимир Вујић је одржао предавање о Светом
Сави у Заводу за принудно преваспитавање омладине у Сме
деревској Паланци, истичући да је Свети Сава вечни некруни
сани вођа српског народа, који је поставио трајне оријентире
његовог историјског постојања. Он је био први свесни српски
националис та, а, због своје тежње ка друштвеној правди, и
својеврсни „протосоцијалиста“: „То што је Сава утемељио и
учинио да буде српска основа може се рећи са две речи. Сава је
утемељио велико народољубље, осећање припадности српској
националној заједници и начело правдољубља.“381

380 Б. Ђорђевић, Српска култура под окупацијом, Службени гласник, Београд,
2008, стр. 15
381 Ж. Ђурић, Д. Суботић, Личности српске деснице 20. века, Књига трећа, Институт
за политичке студије, Београд, 2007, стр. 351
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Вујићево схватање нове улоге цркве
Као интелектуалац хришћанске оријентације и близак кру
говима око Николаја Велимировића, Вујић се укључивао и у
решавање разних питања о односу Цркве према савремености.
Он је био чврсто уверен да је прошло доба када су представ
ници српског православља морали да у руке узимају пушке и
мачеве и да се боре за слободу. Црква је сада позвана на друге,
другачије, и много озбиљније задатке, који се тичу духовног
препорода Српства.
У часопис у Светосавље он о томе проговара приказују
ћи књигу протојереја Михаила Поповића Историјска улога
Српске Цркве у очувању народности и стварању државе (Бео
град,1933). Вујићев приказ је, очито, био више од пуког пред
стављања књиге. Његов циљ је био да покаже како је једна фаза
у живот у Српске цркве заувек завршена: то је фаза учешћа у
вођењу националнополитичке борбе народа за ослобођење и
стварање државе.
Као мото свог чланка, Вујић је одабрао два цитата из Новог
Завета: реч Христову апостолу Петру, који је хтео да учитеља
брани мачем, и коме је Христос заповедио да врати мач у кори
це (Мт.26,52) и поруку апостола Павла, да се не треба владати
према духу овог света, него се обновити умом, да би се препо
знала Божја воља (Рим. 12,2). Очито, циљ му је био да укаже на
неопходност „промене парадигме“ у јавном раду Српске цркве
– мач националног ослобођења мора се вратити у корице, а
свака посветовњаченост мора уступити место духовном раду.
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По Вујићу, књига Поповићева је „апологетика у крви и уби
јању“. Сада је време за нову апологетику, апологетику духовне
борбе. Хероизам црквено-народне прошлости не долази у пита
ње, али та прошлост је страшна, и не треба је идеализовати: „Јер,
ипак, страшно је све то, све те нанизане језовитости. Спаљени,
на коље живи натицани, вешани, и којима је кожа дерана, посе
чени, убијени куршумом и ножем, бачени у воде, погинули од
бомби и разних убиствених направа, они који су се борили,
кроз крв газили, крв проливали и туђу и своју, робовали, тру
нули по затворима и умирали у беди и злу и невољи и патили
се: фантастичне фаланге мртвих, који су се за живота борили,
они чије се унакажене сени нижу пред нама. Страшни животи
који су судбински сплели своје хришћанство за земне борбе;
који су се мача латили и од мача гинули. Заповест ’не уби’ била
је за њих засењена фаталним велом историјске нужности.“382
Упркос свему, земна организација Цркве, сматра Вујић,
није успела да у таквим историјским околностима остане на
Христовом путу. Овим родољубивим грешницима ваља палити
свеће и помињати их молитвом и књигом. Али, будућност од
Цркве очекује нешто сасвим друго.
Уосталом, стари ратови, вођени оружјем закључно са
пушком, били су човечнији, макар због недостатка оружја за
масовно уништење. Употреба мача је била коб, али и нехри
шћанска самообмана. Свему томе сад је место у музеју. Вујић
опомиње на новозаветну истину, коју је усвојио Свети Сава,
да се борба не води са крвљу и месом, него са духовнима под
небесне злобе. За саздавање нове стварнос ти, неопходно је
ново, духовно оружје, које не убија тела, него препорађа душе.
Вујић подсећа да је, у доба ропства, елита често прелазила
у ислам. Они који су остајали хришћани кротко су трпели, или
се борили за слободу, сједињујући крст и мач. Ослободиоци су
успели у свом подухват у. Али, елита се и у данашњој слободи
на свој начин „турчи“, јер се стиди православне вере својих
предака. Многи се изродише – неки због таштине, неки због
382
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материјализма, неки због незнања и успаваности. Христос је
донео мач за духовну борбу против лажи и заблуда. Чувајући
мир у души, треба знати да данашња борба „за крст часни и
слободу златну“ води као борба „за слободу духа у предању
непомућене Христове цркве, у нашем православљу, у слободи
од везаности за земно и пролазно, у слободи која се негује и
цвета и расте чак и у ропству“.383 Ако вође Цркве посегну за
световном влашћу данас, кад се тиме други баве, на њима ће се
испунити клетва: „Великаши, проклете вам душе“…
Црква, по Вујићу, мора постати инкарнација хришћанског
предања, али као духовна заједница са Христом на челу (а не
пука земна установа са земним поглаваром који је „све и свја“).
Христос, као реч Божја, не сме се сплитати са злим делима људи.

Основе и осовине
У свом тексту „Размишљање о ’осовинама’“, писаном 1939.
године, Владимир Вујић наглашава да су кроз историју постојале
многе осовине, хваљене и оспораване, као што данас постоје
„демократска“ и „фашистичка“ осовина. Ипак, све се оне налазе
у земној равни; у равни Царства Небеског нема осовина, јер је
тамо вечно слављење Бога. Тиме је сасвим стао на страну епи
скопа Николаја Велимировића, с којим је интензивно сарађивао
баш уочи Другог светског рата.
Из земаљске равни, у којој су „осовине“, у небеску стиже се
само и једино подвигом, каже Вујић. Веза између земље и неба
изражена је божићном песмом анђела: „Слава Богу на висини,
а не земљи мир људима који су по вољи Божјој“. Људи су, каже
Вујић, по вољи Божјој кад испуњавају Божју вољу, сажет у у две
заповести – о љубави према Творцу и љубави према ближњи
ма: „То су једине чврсте везе између оног царства без осовина
и овог са осовинама; покидамо ли те везе – нема мира, има
само пропасти. Ко се из брода Христова исели, тај укрцава у
сотонин – нема трећега. И нема те осовине која ће га спасти.“384
383
384
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Осовине се у историји јављају само кад се заборави Цар
ство Христово, и кад људи пожеле да саздају свет сопственим
мислима и мишицама. Христос је рекао Марти да се брине и
труди за много, а само је једно потребно; заборав јединог на
потребу, сматра Вујић, води сваком промашају у историји.
Хришћанин је дужан да не заборавља истину о два цар
ства, и да никад не затвара очи пред њом; његово унутарње
око мора бити отворено тако што ће увек размишљати шта би
Господ рекао или учинио у датој ситуацији. Савремене осовине
се обрачунавају око поделе светског богатства. Хришћанин,
каже Вујић, не припада ни једној од њих, јер му је дато да зна
истину о Царству Божјем. Он не треба да тугује што припада
малом стаду изабраних.
Овај текст је био сасвим на линији владике Николаја Вели
мировића, који је снажно одбацивао нацизам. Говорећи о жељи
да се на Западу поново створи рајх, овог пута Трећи, Николај
подсећа читаоце на судбину прва два: Наполеоновог и аустриј
ско-пруско-талијанског, који је требало да се зове „Mittel-Europa”.
„И Први и Други рајх су изазвали светске ратове – и пропали.
Судбина Трећег рајха биће као и судбина прва два”. (Николај
ово пише четири месеца пре Другог светског рата, који ће сло
мити Трећи рајх).
Такође, у Жичком благовеснику број 2 за 1939, објављује
текст „Наша осовина” (очито, асоцијација на „Силе осовине”,
које су кретале у освајање света). На питање: „За коју си ти
осовину: демократску или фашистичку?” – Владика Николај
одговара: „Наша је осовина од Јегејског мора до Тихог океа
на, или од Солуна до Владивостока. То је појас православних
народа, којим је подељена земља на две хемисфере, на Источну
и Западну. Посматрајте ову осовину у светлости географије, и
у светлости историје, и у светлости идеализма, па ћете сами
видети, да тајна Божијег руководства светом почива на овој
осовини. То је духовно-морална осовина, потребна целом свету”.
И додаје писац уводника Благовесника: „Ова осовина не значи
ни крвави шовинизам, нити бледи интернационализам, него
баш оно што свима људима и народима треба”.
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Владика Николај је за Жички благовесник преводио вести
које су се тицале стања духа и морала широм света. Пошто је
у то време Хитлер већ почео да прогони искрене хришћане,
римокатолике и протестанте, а настојао да створи своју паган
ску, расистичку, аријевску „цркву”, Владика је објавио белешку
„Храбри пастор”, која гласи: „Пастор лутеранске цркве Нимелер
у Немачкој налази се већ дуже време интерниран у лагеру. О
њему пишу као човеку јаке воље. У време рата борио се храбро
као официр за своју отаџбину. У време мира борио се храбро
за Хитлеров национал-социјализам. У време Хитлера борио се
храбро за лутеранску цркву против немачких диктатора (под
вукао В. Д.). Због овога је допао тамнице. Једнога дана обилазио
је тамнички свештеник сужње у тамници, па наиђе на пастора
Нимелера и упита га: ’Брате, зашто сте Ви у тамници?’ Одговори
му Нимелер: ’Брате, а зашто сте Ви изван тамнице?’ Из тамнице
он је писао својим пријатељима и присталицама: ’Једно тражим
од вас да не сустанете. Чују се гласови који хоће да нас убеде
како страдање наше цркве јесте доказ да је она на неправом
путу. Ми можемо одговорити, да су Апостоли посведочили
супротно томе. Ми знамо да имамо истину, и ми је држимо’.
Кад је овако храбар један протестантски пастор, како ли тек
морају бити православни свештеници са пуном истином и са
правилно уређеном националном црквом”, закључује Владика.
Владика Николај је био духовни инспиратор и благосло
витељ Жичког благовесника.
Из броја у број објављивао је текстове теолога који су се
бавили актуелним политичким приликама. Тако Љубомир Иван
чевић у чланку „Цезар или Христос” вели: „Дакле, очевидно
је да фашизам не може постићи измирење са Хришћанством.
Ова се филозофија јавља као супротност Хришћанству…Или
са Христом, или са Цезаром, трећег пута нема. Кроз фашизам
поново васкрсава стари пагански свет, свет кога је сахранило
Хришћанство пре двадесет векова, свет силе и насиља, свет
Јулија Цезара, а не Апостола Павла”.
Године 1940. Владика се обратио омладини Епархије жич
ке речима: „Одбаците безбоштво и насиље, децо моја, као две
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највеће глупости у свет у. То је најдужа школа, у којој сви људи,
па ни сви хришћани, не још никако не могу да добију добру
оцену. Пре неколико година одржао је говор на београдском
универзитет у онај чувени муж из Индије, Рабиндранат Таго
ре. ’Ја сам, вели, пропутовао сву Европу, и видео какав зао
дух буја у њој’. Па је онда узвикнуо: ’Ако се Европа не одрекне
своје гордости и не поврати поштовању Бога, њена је пропаст
и блиска и сигурна’. Ове пророчке речи једнога мудраца наше
аријевске расе данас се испис ују огњем и крвљу по европском
тлу. Одступање од Христа као одступање од компаса завело је
лађу драге Европе на погрешан пут. Још једном – дај Боже и
последњи пут – пробају крштени људи старачке идеје, планове
и амбиције прехришћанског света, добро опробане и прежи
вљене на старом Балкану. И још једном, као и пре сто година,
после силе Бонапартине, вратиће се река живота у своје корито,
оставивши заразно блато на обалама својим. Тада ће крштени
народи, постиђени, угрувани, преполовљени и осиромашени
погледати болно једни у друге и рећи: Шта учинисмо? Остави
смо Бога па идосмо за безбожницима и насилницима. Ходисмо
за самозваним ’месијама’, а правог Месију изневерисмо. Заиста
без Њега могасмо учинити свако зло, али никакво добро”.
У рубрици „Зрнца” у истом броју, Николај преноси ста
вове западних хришћана о рату против Хитлера, цитирајући
председника САД Рузвелта, лондонског англиканског биску
па Фишера, надбискупа Јорка др Темпла, итд. Порука већине
је била: основни узрок рата је грех. Треба се борити и против
зла хитлеризма, али и против зла у својој души. У једном од
наредних бројева Благовесника објављен је текст М. Гоговића
„Хришћанство и савремени социјално-политички покрети”. У
њему јасно стоји да „расно лудило и националсоцијалистички
бес” не могу бити савезници хришћанске вере, и да су фашизам
и нацизам непријатељи, додуше перфиднији, хришћанс тва,
исто као што му је непријатељ и комунизам.
У јуну 1940. владика Николај објављује текст „Опозиција
Богу” у коме пише о Шпенглеровој и Достојевсковој визији про
пасти Запада. Цео тадашњи рат, каже Свети Николај Жички,
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није ништа друго до последица устанка против Бога који је
на Западу трајао двеста година. Учени жички епископ прати
генеалогију западног слома, од уметности, преко философије до
теологије, изврсно уочавајући нит „либералног хришћанства”,
која је од Штрауса и Ренана водила ка Ничеу. У том тексту он
говори и о присуству јеврејских атеиста, који су ратовали про
тив Христа, али им даје само другостепену улогу: „Но било би
смешно оптуживати Јевреје као главне кривце и проузроковаче
модерног отпада од Бога и западног неопаганизма. Зар они, који
нису били у стању да збуне и победе 12 рибара Галилејских,
да буду у стању збунити и победити западно човечанство од
неколико стотина милиона крштених душа?”
Николај није веровао да је главни извор трагедије Запада
у „јеврејској завери” него у отпадању од Христа умних синова
Европе: Штрауса, Ренана, Ничеа, Дарвина и њиховом потоњем
утицају. На крају, владика Николај каже да се Запад може спа
сти само ако се искрено покаје, призна своје грехе и врати Богу.
У јулу 1940. Владика као уводник у Благовесник објављује свој
текст „Палата од слонове кости” о идолопоклонству култ ури
без Бога: „Кад је култ ура циљ, онда је она идол. И рука Господ
ња удара по њој, да би спасла достојанство човека. Култ ура
као слушкиња Господња, као инструмент славе Божије, као
видљиви израз вере, поштења, правде и доброте, није мрска
Створитељу, нити је опасна по душу и достојанство човеково.
Ради људи постоји свет, а не ради култ уре.”
У септембарском броју Благовесника Владика је дао да се
објави текст „666 – број звијери из Откривења”, у коме се каже
да се у нумеричку вредност броја Антихристовог, поред папине
титуле „Vicarus Filli Dei” и псеудонима вође бољшевика, Лењи
на, уклапа и број презимена „Хитлер”. О томе је писао Бранко
Ј. Крчум. Дакле, за све три године излажења Жичког благове
сника, чији је оснивач Владика Николај, ниједне похвале на
рачун Хитлера и нацизма; напротив, само осуде те паганске
идеологије која, као и комунизам, Европи не доноси ништа
добро. А пропаст Европе је била заједничка тема свих виђенијих
интелект уалаца старог континента уочи Другог светског рата.
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Једно занимљиво сведочење о однос у Владике Николаја
према Хитлеру и нацизму налази се у Дневничким белешкама
1939–1941., које је водио политичар из доба Краљевине Југо
славије, министар без портфеља и министар правде у влади
Драгише Цветковића, иначе професор Правног факултета у
Београду, Михаило Константиновић. Константиновић бележи да
му је Владика Николај говорио оштро против Хитлера, „бечког
молера” и владе силе коју он спроводи. Био је одлучно против
„императора” Хитлера. При крају сусрета, у Жичи, Николај је
опет оштро иступио против хитлеризма.У својим успоменама и
новинар Милан Јовановић-Стојимировић бележи један сусрет
Станислава Винавера и неког Немца, Винаверовог познаника,
са Владиком Николајем на Охриду. Приликом разговора, Вла
дика је показао изузетно познавање немачке историје и културе,
као и савремене кризе немачког Рајха и друштва. Упозорио је
свог саговорника: „Удаљавајући се од Бога, Немци иду једном
великом националном ризику”.385 Тако је, уочи Другог светског
рата, мислио и Владимир Вујић.

О томе ко је наш ближњи
Године 1940, уочи Другог светског рата, Вујић је у Прегледу
цркве Епархије жичке, објавио текст „Ко је наш ближњи?“, своје
врсни пример библијске егзегезе. У еванђељској причи о мило
стивом Самарјанину, Христос је, сматра Вујић, дао одговор на
то питање, као што је понудио одговор и на сва друга насушна
питања људског постојања. Многи мисле да наше време тражи
нове одговоре; али, суштина је – сви су одговори дати „во вре
мја оно“, које је, како каже Вујић, „вечно по свему што се око
385 О ставовима владике Николаја према нацизму видети у интернет брошури
Напад на Светог владику Николаја (borbazaveru.info/.../vd%20tuča%20u%20mra
ku%20omrnut%20zbog%2..., приступљено 10.12.2015. године), као и у књизи Милоша
Тимотијевића, Век сумње, стр. 225–285
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Спаситеља и са Њим дешавало; оно стоји као непомична стена
усред валова који ’времена’ односе и доносе“.386
Три човека су ишла ка Јерус алим у: свештеник, левит и
Самарјанин. Поред пута је лежао рањеник. Свештеник и левит
су прошли, Самарјанин – иначе туђин Јеврејима – помогао је.
Свештеник је, каже Вујић, могао да буде обузет мишљу о добро
чинству, чак и о оснивању добротворних друштава, којима би он
био на челу, чиме би стекао углед, па и иметак; у тим мислима,
мимоишао је прет ученог. Левит је можда мислио о устанку за
добро, о вођењу војске, о томе како помоћи човечанству – и он је
заборавио рањеника. Самарјанин је учинио добро, о чему Вујић
каже: „Није се свакако бавио великим мислима о човечанству и о
беди ’негде’, ’уопште’; био је припрост човек, премишљао кротко
и трезвено о послу свом; био је од оних за које Спаситељ рече
једном: ’Хвалим те, Оче, Господе неба и земље, што си ове сакрио
од мудрих и паметних, а показао си простима.’“387
Ближњи је, дакле, „оближњи“, онај који је одмах поред човека.
Ко њему чини, Бoгу чини, каже Вујић. Пут хришћанских врлина
је следећи: „Молити се Богу за сав род људски – то је вера; учи
нити ближњем ту уз нас – то је добро дело. А вера и добра дела
су неодвојиви. Вера је мртва без добрих дела; али је и добро дело
без вере мртво. Вером у Бога молимо се за све, добрим делом
помажемо оне који су потребити а ту су. Мимоиђеш ли добро
дело које ти је на путу молећи се за све људе – мртва ти је вера.“388
Вујић указује и на опасност социјалног утопизма, маскира
ног у реторику бриге за човечанство: „Шта бисмо рекли о ономе
који невољу не види у селу, у граду, у комшилуку, на пољу и путу
којим ходи, а велике бриге има за невоље ишчитане из нови
на, несреће у далеком свет у? Коме је глава пуна социјалне беде
’уопште’, а невољном поред себе руке не пружа, срце не отвара?
Слеп за оне око себе, видовит за далеко?“389
386
387
388
389
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Рушење старог света
У свом оглед у „Фаус тов е предсмртне мисли“, Николај
Берђајев нашу епоху описује као доба после кога ће се западна
цивилизација разлити по целом свету, тако да ће ново доба бити
„цивилизовано варварство, варварство међу машинама, а не
усред шума и поља“.390 Он слути да ће истинска култура морати
да бежи у катакомбе. Истовремено, указује да су темељне поу
зданости западног човека нестале чак и тамо где се у њих никад
није сумњало – у области физике. Берђајев каже: „У физици
се дешава права револуција. Али открића физике наше епохе,
карактеристична су за сумрак културе. Ентропија, која је у вези
са другим принципом термодинамике, радиоактивност и рас
падање атома материје, закон релативности, све то нарушава
чврстину и стабилност физичко-математичког погледа на свет,
подрива веру у стабилност нашег света. Рекао бих да је све то –
физички апокалипсис, учење о неминовности физичког краја
света, о смрти света. Само у епохи сумрака европске култ уре
рађа се такво ’апокалиптичко’ расположење у физици. Каква
је разлика у однос у на Њутнову физику? Њутн није давао у
својој физици своја тумачења Апокалипсиса. Физика наших
дана може бити названа Фаустовим предсмртним мислима.
Стабилност не може да се тражи у физичком систему света.
Физика одлучује о смртној прес уди свет у.“391
390
391

Н. Берђајев, Човек и машина, стр. 329
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Године 1931. аустријски математичар, Курт Гедел, срушио
је мит о апсолутној утемељености математичког знања, које је
основа природних наука, доказавши следеће: „У сваком довољно
комплексном формалном систему постоје неодређени искази.
Чак и ако се дода неограничен број нових аксиома и правила,
увек ће бити истинитих тврдњи о природним бројевима које ће
бити формално недоказиве унутар система. […] Овај резултат
неминовно нас наводи на закључак да има одређене несаврше
ности које се не могу отклонити ни на који начин. Имајући то
у виду, може се слободно рећи да је људска логика ограничена
и да ће нам нека знања заувек бити недоступна.“392
У таквом свет у живео је и стварао Владимир Вујић, који
је, пре Првог светског рата, стекао философско и математичко
образовање, и који се школовао у свет у у коме су позитиви
стичке идеје и даље имале важну улогу. Али, рат је дошао, и тај
свет се претворио у прах и пепео. Наступило је, поново, доба
хамлетовских дилема.

Хамлетовске дилеме
Израз„хамлетовска дилема“ овде није нимало случајно
употребљен. Популарност Шекспировог Хамлета, нарочито
међу романтичарима, својеврсним претечама експресиони
ста ( а Вујић ствара у свет у осењеном духом експресионизма
), познат а је. Хамлетов лик стоји на почетк у велике криз е
европског човечанства, која је настала још у ренесанси, када
је антропоцентризам постао стожер западног погледа на свет.
Шекспирова трагедија о судбини данског краљевића најбо
ље одражава сумње, смутње и колебања које су биле захватиле
оновременог човека, који се, на овај или онај начин, обрео и
у нашем времену. Пишући о овом делу393 познати руски хри
шћански философ, свештеник Павле Флоренски, указује да
се главни драмски сукоб у Хамлету састоји у „наизменичној
смени јунакових свести, које се међусобно искључују, а која се
392 А. И. Зечевић, Исто, стр. 73–74
393 П. Флоренски, С оне стране визије, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 65–101
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одвија на такав начин да једна свест смењује другу пре него што
потоња стигне да се испољи својим сопственим делoвањем.“394
Шта доводи до такве смене Хамлетових свести?
Флоренски сматра да је у питању велика теомахија, „борба
богова“, која код гледаоца, макар и не био свестан ове чињени
це, води до „мистичког ужаса“.
Он додаје: „Ближи се велики крах, велики преврат. Али
ни то није оно најс трашније. Нису страшне околнос ти које
доводе до великог краха, страшна је подривеност дубљих сло
јева стварности – трулост у корену је страшна. […] Натрули
нису само људи и њихова воља; натруо није само спољашњи
поредак; није само остварење правде натруло – сама правда је
натрула, натруло је животно начело, натруо је, страшно је то
рећи, бог, који празним очима гледа у то тмурно небо. Безбо
жност – хладноћа – равнодушност.“395
Време је искочило из зглоба, и краљевић, у коме се боре
две свести, дубоко је несрећан. Он оптужује себе да је слабић –
али није; једноставно, расцеп у његовој души је несавладив. По
Флоренском, „у тренуцима кад једна свест не паралише другу,
он силовито реагује, енергично поступа, што говори о његовој
окретности,храбрости – његовој довитљивости и несутраши
вости. […] Међутим, после сваког замаха почиње повлачење.
Жустар разговор с мајком изазива сметеност, убиство Полонија
– кајање, борба с Лаертом – потиштеност; може се рећи да се
сваки његов испад завршава душевном пустоши.“396 Флорен
ски додаје да све силе пакла не могу од Хамлета да отму његову
бесмртну душу, али да он, у времену које се мења и креће ка нечем
сасвим другом, епохално новом, не може да носи терет свести
доба које наступа. Погинувши као херој, иако не на ратишту,
Хамлет заслужује да га јунак пролазећег доба, Фортинбрас, чија
свест није расцепљена, сахрани као себи равног. Иако је Хамлет
суров, неуравнотежен, окрутан, он је такав са великом муком и,
како каже Флоренски, „не можемо да га не волимо због његовог
394
395
396

Исто, стр. 83
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Исто, стр.94
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благородног срца, због његовог ума прожетог меланхолијом и
проповедничком свешћу о ’испразности живота’, због његовог
безграничног страдања у трагању за истином.“397
Шта је само језгро Хамлетове дилеме?
Обраћајући се Розенкранц у и Гилденс терн у, краљевић
каже да признаје сву лепот у Богом створеног света и човека
као круне стварања, али да је за њега све то – „квинтесенција
прашине“. Тај расцеп, расцеп између антропоцентризма који
човека ставља у средиште космоса на једној, и нихилизма, који
пориче сваку вредност човека и света, биће кључни расцеп у
свести европских интелект уалаца све до „постмодерних“ вре
мена, због чега је, између осталог, Хамлет највише тумачен лик
у историји европске књижевности.

Витализам
Бекство од света позитивизма који је довео до Првог свет
сог рата било је могуће као нови поглед на свет, какав су, изме
ђу осталог, нудили Вујићеви омиљени умови, попут Анрија
Бергсона и Виљема Џејмса. Заис та, Бергсонова философија
била је од многих дочекана са заносом. Марвин Пери, у својој
Интелектуалној историји Европе, каже: „За оне који су му се
дивили, Бергсонова филозофија представљала је ослобођење
личности од принуда позитивизма, механизма и материјализма,
и показала стваралачки потенцијал интуиције, те мистично
искуство и поетску имагинацију – оне стране живота које се
опиру категоризацији од стране научног ума. Био је то протест
против модерне технологије и бирократије, против свих оних
карактеристика масовног друштва које као да је гушило инди
видуалну јединственост и спонтаност.“398
Амерички хришћански философ Серафим Роуз, у свој
студији о ступњевима нихилистичке дијалектике, ову филосо
фију назива витализмом. По њему, она је дошла као реакција
на либерализам (у коме апсолутна истина хришћанства бива
397
398
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замењена антропоцентричним, сумагличастим „идеализмом“)
и реализам (материјалистичку философију радикалног сци
јентизма 19. века). Ипак, Роуз сматра да витализам није зна
чио повратак апсолутној истини, поготово не хришћанском
откровењу: „На интелект уалном нивоу, витализам представља
одбацивање хришћанске истине заједно са извесном псеудо
духовном претензијом. […] Мислиоци попут Ничеа видели су
прве сенке те катастрофе и били су у стању да више или мање
подробно опишу и предвиде неке од њених последица; ипак,
те се последице манифестују у великим размерама тек када ове
сенке почну да се прикрадају у срца милиона људи.“399
Међутим, Вујић није остао на витализму. Он је дошао до
хришћанства, сусревши се са Владиком Николајем и богомол
ничким покретом који је он водио, а у коме је било и интелек
туалаца спремних да носе етикете „мрачњака“ и „реакционара“.
Суочење са хришћанством водило је Вујића ка, између осталог,
настојању да се понуди рехристијанизација друштва у Краље
вини Југославији, и да се крене путевима каквима су, некад,
ишли словенофили.

Словенофили
Николај Берђајев каже да су „словенофили припадали оном
универзалном покрет у с почетка XIX века који се конвенцио
нално и нетачно назива романтичком реакцијом. Том покрет у
припадају историцизам, органски дух, поштовање прошлости и
жеља да се она продуби љубављу, признавање ирационалног у
животу и дозревање и клијање националне свести. Ирационална
природа људског индивидуалитета и националног индивидуа
литета почињу да се ослобађају јарма рационализма XVIII века.
У том времену се родила идеја развоја као органског процеса
и та је идеја оплодила читаву мисао XIX века.“400
399 Јевгеније Роуз – отац Серафим Платински, Исто.
400 Н. Берђајев, Алексеј Хомјаков, Фјодор Достојевски/ Поглед на свет Ф. М. Досто
јевског, Константин Леонтјев/ Оглед из историје руске религиозне мисли, 2001, стр.
19
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У оглед у „Српски либерали и словенофилс тво“, Милан
Суботић истражује утицај словенофилских идеја, пре свега
њихове „посланице“ Србима, на развој нашег либерализма. Ова
посланица имала је значајног уплива на наше политичке и дру
штвене делатнике. Митрополит Михаило, као поглавар Цркве у
Србији, свима ју је препоручивао. По словенофилима, Срби не
треба да се стиде пред високоразвијеном материјалном културом
Запада, јер они имају много више – очувану православну веру.
Треба да се чувају и „понемчених“ Срба, који у Србију долазе
из Хабзбуршке монархије, зато што су они вестернизовани и
бирократизовани, и имају презир према једноставном живот у
народа у Србији. Ако победе позападњачени Срби, органско
јединство народа биће разбијено, јер ће се формирати отуђена
елита, а обичан народ неће бити у стању да очува своју аутохтону
духовност. Први српски либерали, иако нису прихватали све
идеје словенофила, слагали су се са ставом да се интелигенција
не сме отуђивати од народа него да, по Суботићу, мора бити
у јединству „са српским сељаштвом као извором и носиоцем
традиционалних националних вредности.“401
ИВујић је кренуо путем словенофила. Неки од њих, попут
Константина Аксакова, илустрације за своју философију дру
штва тражили су у књижевности. А. А. Попов и В. В. Серби
њенко о томе кажу: „Он је улагао много напора у философско
осмишљавање домаће књижевности и уметности. Подједнако
одбацујући и концепцију ’чисте уметности’ (’уметности ради
уметности’) и ’натурализам’ у књижевности (натуралну школу),
Акасков је народност сматрао основним критеријумом вредно
вања уметничког стваралаштва. Предмет књижевности, тврдио
је он, не мора да буде само ’народно’, али свака књижевност
треба да буде израз народног живота ’у писму и речи’. Аксаков
се надао да ће књижевност, која је настала као замена за тради
ционално народно стваралаштво, на крају да уступи место новој
’синтетичкој’ уметности, чијим је праузором сматрао Гогољеву
поему Мртве душе, с њеним епским садржајем. Међутим, на
401 М. Суботић, Срицање слободе. Студије о почецима либералне политичке мисли
у Србији XIX века, Градина, Ниш, 1992, стр. 145
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књижевне процесе свога времена гледао је веома критички.“402
Ово схватање уметности која треба да буде самосвојно народ
на, али не пуко подражавање старих форми, него пут ка новој
синтези, биће карактеристично и за Владимира Вујића, који је
одбацивао и „ларпурлартизам“ и „натурализам“.

Мисао кризе
Мисао словенофила била је мисао кризе. У свом оглед у
„Тржиште или храм. Криза евро-америчке култ уре и криза
света“, Владимир Вујић уочава да савремену кризу, чији се
знаци умножавају и чији се темпо убрзава, озбиљни духови
већ сматрају катастрофом. Криза се не дешава међу народи
ма Африке и Азије, ни на Балкану, који Запад одавно, веома
перфидно, назива „буретом барута“; криза се дешава у самом
срцу евроамеричке културе, и људи Запада почињу да тамошњу
атмосферу проглашавају пакленом.
Вујић указује на лажност појма „светске кризе“ уколи
ко је реч о кризи евроамеричког модела друштвеног развоја:
„Светска криза је утолико уколико постоји светска експанзија
евро-америчке цивилизације и уколико та експанзија делови
ма света, деловима човечанства, утисне печат цивилизације
коју собом носи. Евро-амерички култ урни круг још се није
поклопио, срећом, са кругом наше земље на којој живе људи;
нити је тип евро-америчког цивилизаторског човека постао
тип светски, човека уопште. Ту је друга на око парадоксална
чињеница: мисао евро-америчке цивилизације која је на путу да
постане светска, доживљава слом и у свом кругу и свуда где као
господар продре. И кад човек који носи ту цивилизацију осети
дефинитивно и сам да се његова мисао љуља, онда проглашава
кризу ’светском’, а своју бригу и муку кризом ’човечанства’.“403
402 А. А. Попов, В. В. Сербињенко, Аксаков Константин Сергејевич, Енциклопедија
руске философије, стр. 15
403 В. Вујић, „Тржиште или храм. Криза евро-америчке култ уре и криза света“,
Народна одбрана, год. VI, бр. 46, 1931, стр. 738			
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Десна мисао
Следећи идеје хришћанске саборности, критикујући Запад
који се одрекао вере, а своју кризу прогласио светском, Вујић
се нашао на страни политичке деснице. Пишући о идејама
српске деснице пре Другог светског рата, Ненад Петровић
уочава да су за домаће десничаре три главне опасности били
„град, Европа и демократија“. По њему, Милош Црњански,
Димитрије Најдановић, Ђоко Слијепчевић, владика Николај
Велимировић, јеромонах Јустин Поповић, Димитрије Љотић,
Светислав Стефановић, Владимир Велмар-Јанковић, итд. при
падају кругу сличномишљеника: „Велимировићевог свечовека
и Велмар-Јанковићевог човека београдске ( источне) оријента
ције повезује иста нит: ’нови човек’ против трулежи Европе
којом владају окултне силе слободног зидарства и култ урни
бољшевизам устоличени 1789. године.“404 Вујић се уклапа у тај
контекст: „Као и теолог Најдановић, он уочава да су ’механич
ки колективитети’ крај и крах сваке цивилизације. […] Као и
појединац, тако и народи, култ уре, цивилизације имају своју
младост, зрелост и старост, која претходи смрти.
Писац одговор на енигму шта ће бити с Европом разрешава
у прилог ’Јужнословенству’ као новој духовној појави између
Истока и Запада. Њему Вујић придаје велики значај, у духу идеја
Достојевског и Шпенглера о словенству у целини, као ’регене
ратору’ посустале Европе која се дегенерише и трули у свом
златном кавезу. Млади смо, каже Вујић, ми смо млад народ и
не смемо узимати готове облике цивилизације са Запада, који
је ионако у добу сенилности, јер младима треба нешто друго.“405

На трагу Шпенглера
Обраћајући се философији Освалда Шпенглера, чија мофро
логија историје пориче свак у врсту идолопоклонс тва пред
западноевропским вредностима, Вујић се нашао и пред његовом
404
405
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критиком метастазе урбаности као једног од знакова „пропасти
Запада“. О томе Милан Ристовић каже:„Један од најистакнути
јих критичара града био је свакако Освалд Шпенглер […], са
својим култур-песимистичким схватањем градова као Молоха,
’неприродног и вештачког’, у коме се срећу ’биоскоп, експресио
низам, теозофија, боксерске борбе, црначке игре, покер и трке’.
Шорске указује на то да је за Шпенглера град који исисава живот
из свог сеоског окружења, ипак ’усавршавач цивилизације’;
урбано човечанство је, следећи психолошке анализе Бодлера
[…], Рилкеа […] и Ла Галијена […] ’неономадско’, зависно од
стално променљиве урбане сцене да би испунили празнину
десоцијализоване и дехисторизоване свести.“406
Вујић је веровао да ми можемо избећи западноевропски
тип урбаниз ације који разара све органско. Под наслов ом
„Град и село на словенском Југу“, Владимир Вујић је у часопису
Народна просвета покушао да укаже на чињеницу да ми ни у
Средњем веку нисмо имали западноевропски тип града, јер су
чак и Призрен и Рудник били тргови, а не градови; код нас и
данас постоји левантска варош која се опире урбанизацији, о
чему је писао и Геземан; цинцарска варош се противи и про
дору сеоских словенских маса. Вујић вели: „Тај се опире, тај
прадавни дух античког полиса, тај се одупире космополитској
европској урбанизацији која надире са Запада: полис против
космополиса, стара борба у историји.“407
Наравно, опсесивна Вујићева тема је тријумф технике.
Године 1930, Владимир Вујић је у Народној одбрани објавио
оглед „Рађање, живот и опадање сатанизма технике“, настао
на основу Шпенглерових увида, чије утицаје Вујић помиње на
самом крају свог текста. Човек, који се определио за технику
као за моћ, пошао је путем имитирања Бога: прво стидљиво,
406 М. Ристовић, „Изопачени град у идеологији српских колаб орационис та
1941–1944“, Десна Србија, Нова српска политичка мисао, Нова едиција, vol. XI, no.
1–4, стр. 74
407 В. Вујић, „Град и село на словенском Југу“, Народна просвета, Београд, год.
XV, бр. 35, стр.2
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и са страхом, а затим све озбиљније. Некадашња техника била
је само продужетак основних људских моћи; данас, међутим,
није тако. Вујић каже да је до преображаја технике у силу која
управља човеком дошло на Западу, који је знање изједначио
са владањем. Само Европљанин је потонуо у вртлог воље за
моћ. Тако је било и на почецима западноевропске науке, о чему
Вујић пише: „Сви су ти велики проналасци лежали у зачетцима
у рано-готских калуђера: Алберт ус Магнус живео је у предању
као велики врач, Роџер Бејкн размишљао је о парној машини,
парној лађи, справи за рашење. Те сањалице по ћелијама мана
стира, у рано доба култ уре западне, зачели су и носили као
службу Богу, смеле снове о техничким чудима. Ту је постао лик
Фауста, велики симбол откривачке и проналазачке култ уре.“408
Зато је западна култ ура, пре свега, фаустовска.

Шпенглер као пут ка фашизму?
Вујића су послератни тумачи често оптуживали да је био
фашиста, позивајући се на његове шпенглеровске инспирације
које су, наводно, окончале недићевским колаборационизмом.
Тако Александар Стојановић пише, поводом Вујићевог превода
Шпенглера: „Пре рата Вујић се истакао бројним чланцима кон
зервативне и органске политичке оријентације, а сматра се да
је био симпатизер национал-социјалистичке партије и Адолфа
Хитлера још пре њиховог доласка на власт у Немачкој.“409 Сто
јановић не наводи одакле му овај податак, и на чему је засновао
оно „сматра се“. Нарочито је несавесно повезивати прихватање
Шпенглерових идеја са одласком међу нацисте. Смиља Тартаља
бележи: „Међутим, ако је пронацистичка Немачка, уочи краха
Вајмарске републике, својатала Шпенглера, то не значи да је овај
филозоф пристао да буде идеолог масовне хистерије на видику.
Напротив, већ 1933. године Шпенглер исмева расну теорију и
408 В. Вујић, „Рађање, живот и опадање сатанизма технике“, Народна одбрана,
Год. V, бр. 3 (1930), стр.35.
409 А. Стојановић, Српски цивилни/ културни план Владе Милана Недића, Институт
за новију историју Србије, Београд, 2012, стр. 27
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’тевтонски занос немачке младежи’, а у свом последњем делу
Jahre der Entscheidung, које је написано пре, али је објављено
после Хитлеровог преврата, Шпенглер је, већ у предговору,
изјавио да у свом ставу неће ништа мењати. Последице су биле
драстичне: после три месеца изашла је забрана књиге, а име
Шпенглерово није се више смело ни спомињати.“410

Достојевски као идеолог
Наравно, поред Шпенглера, Вујићев узор је и Достојев
ски. Часопис Народна одбрана“, у коме је Вујић био сарадник
по преимућству, 15. фебруара 1931. објавио је, већ поменути,
специјални број посвећен руском писцу као идеологу свечо
вештва. У овом броју часописа објављени су, између осталих,
текст Николе Крстића „О љубави према ближњему“ (Словени не
смеју бити шовинисти, него браћа свих људи и народа, тумачи
Крстић Достојевског); одломак о Достојевском из Шпенглерове
Пропасти Запада; одломак из Дневника писца о односу Русије
према другим Словенима; размишљање Синише Кордића „О
Достојевском“ (који је, по њему, вечни пример рада и труда,
оличење бескрајне слободе и чисте љубави); текст Милоша
Радојчића о „пророчанском лику“ руског писца (који је Руси
ју видео као апокалиптичку „Жену обучену у сунце“, која ће
родити нову реч читавом свет у); одломак из књиге Јустина
Поповића о Достојевсковој философији и религији (писац
је, по њему, „православни Данте“); др Димитрија Ђуровића
о Достојевском и Новој Русији (која неће бити ни Лењинова,
ни мрачна царистичка, ни лукаво византијска, него ће бити
по духу Русија аутора Злочина и казне); словеначког Југосло
вена, Богумила Вошњака, о Достојевском и словенофилству
(он заслужује да му цео Балкан подигне споменик, јер је био
велики пријатељ Балкана); Момчила Настасијевића, који,
у „Неколиким белешкама о Достојевском“, наглашава да је
неизбежни човеков пут – „драма у Богу“; С. Жупића „Задатак
410

С. Тартаља, Исто, стр. 77

267

Владимир Димитријевић, Тржиште или храм

о Достојевском“ (Достојевски је био у пакленим мукама, али
је сачувао своје достојанство, у складу с именом). У том броју,
посвећеном педесетогодишњици смрти Достојевског, Вујић је
штампао свој оглед о Цвајговом тумачењу живота и дела руског
писца.

Одбрана лика Светог Саве
Владимир Вујић је, како смо видели, скупа са групом хри
шћанских интелектуалаца, учествовао у формирању идеологије
светосавља. Један од њихових првих задатака био је одбрана
лика Светог Саве од различитих псеудоморфоза. Милутин Девр
ња, уредник Хришћанске мисли, бавио се псеудоморфотичким
изменама Савиног лика у свом огледу „За истинско схватање
личности Светог Саве“: „Све се више код нас одомаћује једно
схватање о св. Сави, реално, утилитаристичко, научно, ака
демско, које иде за тим да Саву Српског фиксира као фреску,
вирт уозно дану, са највишим квалитетима, али прашњиву,
стару и оштећену. То схватање широкогрудо проглашава Саву
као генијалног државника, политичара и организатора, као
првог народног просветитеља и књижевника, али заобилази
око оних најосновнијих импулса који су Саву чинили свестрано
делотворним. Наиме, све се мање говори о Сави монаху као о
личности која је у првом реду била велики Божји човек, вели
ка религијска и морална личност. Када се и нагласи црквеност
Савина, онда то само утолико уколико је то у вези са његовим
организаторским црквеним радом и причањима биографа о
Савину бекству у Св. гору.“411
У Народној одбрани фебруара 1932, Владимир Вујић обја
вио је белешку „Свети Сава и миротворство“ у којој је устао
против злоупотребе лика Светог Саве у пропаганди помодног
пацифизма. Наиме, жене из београдске „Лиге за мир“, којима
Вујић никако није оспоравао искрену, мајчинску бригу за мир
у свет у, почеле су, у оквиру своје пропаганде, да се позивају на
411
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Светог Саву. Вујић се упитао: „Како је дошло до тога да витез
државног православља, Растко – Сава, син Немање, одједном
буде, на одиста волшебан начин, доведен у везу прошле годи
не са Стреземаном, ове године са Масариком и догодине може
бити са Бријаном?“412 Основна заблуда је у покушају да се Све
ти Сава повеже са једним, механички сазданим и механички
одржаваним, међународним покретом, који нема никакве везе
са делом првог српског архиеп
 ископа, који, по Вујићу, јесте
мирио браћу и дизао храмове, али је „железном руком стварао
независну православну цркву“.413

Ко је био Владимир Вујић?
Године 1934, Владимир Вујић упутио је писмо једном све
штенику из својте, у коме пише:„Драги мој Милораде, прими
моје најсрдачније жеље за празнике Христова рођења. И посред тешког живота и мучних и испреплетаних путева којима
пролазиш по Провиђењу („јер ниједан врабац/.../“) и који су
изванредно тешки – желим ти да имаш у уму свом свега једно:
ко претрпи до краја, благо њему. Ми се много трудимо, и мучи
мо, и петљамо, и нервирамо и радимо много штошта и свашта,
па ипак, ти бар то знаш, остаје Његова реч, мирна, поуздана,
увек тачна и увек примењива: „Много се трудиш – а само је
једно потребно“. Хвала ти много што си мени и за мене писао
у последњим писмима, а по добром срцу твом и по искреној
добронамерности твојој. Имаш право: и ја мислим да је теже
нама, прекаљеним и измученим интелект уалцима, са брдима
и товарима наученога и промишљенога, теже него богаташу,
ући у царство небесно. Онај младић је сетно и ћутке отишао не
могав прегорети богатства свог и навика материјалних; колики
и колики интелектуалац исто тако, и кад пита и кад хоће, окрене
се и врати у драге навике свог интелект уалног празнословија и
412 В. Вујић, „Свети Сава и миротворство“, Народна одбрана, Год. VII, бр. 8 (1932),
стр. 114
413 Исто, стр. 115
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своје сујете ( јер је то главно). И на исходишту пута који води,
за неке, кроз веровање – одиста чекају „мистике“.
Но мени изгледа (нека би Бог дао да је тако) да сам обишао
те „мистике“, и масонске, и спиритистичке,и свакојаке друге
„софије“, и антропо- и тео-; и да сам у доживљају личном у сво
јој вери ушао у саму мистику која и јесте срж и суштина сваке
вере праве. Она је за мене мир о коме је речено: Мир свој дајем
вам, мир свој остављам вам. У том миру – све се разрешава и
све постаје просто: и невоље око нас и са нама, кућа, бриге,
деца, рад, зли људи и кобне прилике, све сумње и сва мучења,
сва тражења и сва лутања. Када се са књига и рада на књигама
(који сматрам за хлеб корисним као и св. Павле своје шаторе )
вратим на Јеванђеља и прочитам само једну реч Његову, одмах
све постаје просто, поуздано, тако људски сигурно и мирно, и
тако све јасно. Мир тај и благослов Његов желим ти од срца,
са свима твојима, од свих нас,твој Влада“.414
У том писму, у дубинама пишчевог убеђења и снази њего
ве вере, крије се и тајна Вујићеве личности, која, све до данас,
својом мишљу и делом изазива противречја, али и свест о томе
да је Владимиру Вујићу место у нашој култ ури трајно обезбе
ђено, при чему има још много простора за даља истраживања.
Надамо се да ће се она наставити на опште добро свих којима
је стало до пуноте истине о историји наше мисли.
Конац дела и Богу слава!

414
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