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Обе ле жа ва ју ћи 120 о и на о ро ђе ња Ди ми ри ја 
Ми ри но ви ћа, је не о нај ин ри ан ни јих лич но си 

на ше аван ар е с о че ка XX ве ка, Уни вер зи е ска 
би бли о е ка „Све о зар Мар ко вић” ор а ни зу је из ло жбу 

„Сва ра лач ка кри и ка Ди ми ри ја Ми ри но ви ћа”, 
о се ћа ју ћи јав нос на зна чај и ак у ел нос ње о вих 

ие ја у кул ур ној исо ри ји Евро е. Из у зе ну за хвал нос 
у у је мо ро фе со ру Пре ра у Па ла ве сри, ро фе со ру 

Ду ша ну Па ји ну и ро фе со ру Зрав ку Ку чи на ру, 
као и чла но ви ма Ми ри но ви ће ве о ро и це Бран ку 
и Мар ку Ом чи ку су, ко ји су сво јом све ср ном о мо ћи 

и су е си ја ма зна чај но о мо ли у ри ре ми ове из ло жбе. 

Ми три но ви ће во де ло пре кри ве но је ве лом тај-
не, „ми сте ри јом ко ја из ви ре из не про зир но-

сти ње го ве спи са тељ ске прак се”1, ње го ве 
ин три гант не по ја ве и ње го ве кон спи ра-
тив не скло но сти ка де ло ва њу у окви-
ри ма уских кру го ва ода бра них, по све-
ће них про у ча ва њу „дру гих зна ња” и 
во ђе них иде јом о пре у ре ђе њу све та у 
свим ње го вим ди мен зи ја ма. О ње му се 
де це ни ја ма ћу та ло. На ме ће нам се ути-
сак да је план ски за бо ра вљен у исто-

ри ји ју го сло вен ске кул ту ре, за чи је се 
је дин ство – по ли тич ко, со ци јал но и кул-

тур но, бу ђе ње на ци о нал не све сти и ства-
ра ње за јед нич ке др жа ве ју жно сло вен ских 

на ро да, та ко по све ће но за ла гао и про па ги рао. 

1 Ob rad Savić, Mitrinovićevo psihoanalitičko pi smo, De lo, 1988, br. 9/10, str. 184.
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Ис црп на сту ди ја о жи во ту, књи жев ном ра ду и иде ја ма Ди ми три ја 
Ми три но ви ћа До ма и уо и ја Ди ми ри ја Ми ри но ви ћа ауто ра 
Пре дра га Па ла ве стре об ја вље на је 1977. го ди не и пред ста вља нај-
о бу хват ни ји из вор, основ и по ла зи ште сва ког ис тра жи ва ња о жи-
вот ном пу ту Ди ми три ја Ми три но ви ћа, укљу чу ју ћи и рад на при пре-
ми ове из ло жбе. Ми три но ви ће ва тро том на Са бра на је ла, у окви-
ру ко јих су об ја вље ни и ње го ви ра до ви пи са ни у вре ме бо рав ка 
у Не мач кој и Ен гле ској, по пр ви пут пре ве де ни на наш је зик, као 
и ње го ва би бли о гра фи ја, штам па на су 1991. го ди не у из да њу Са ра-
јев ске Свје ло си, за хва љу ју ћи упор но шћу при ре ђи ва ча Пре дра-
га Па ла ве стре. 

1. МИ ТРИ НО ВИЋ, Ди ми три је
Са бра на је ла / Ди ми три је Ми три но вић; [при ре дио и ко мен тар 

на пи сао Пре драг Па ла ве стра]. – Са ра је во : Свје тлост, 1990. – 3 св. ; 
20 cm. – (Би бли о те ка Кул тур но на сље ђе Бо сне и Хер це го ви не)
1. : O књи жев но си и умје но си 
2. : Есе ич ки и ро рам ски ра о ви; Пре и ска
3. : По е зи ја и ан ро о зо фи ја

Ка ко су об ја вље на у ма лом ти ра жу, тих го ди на, услед ра та на 
на шим про сто ри ма, го то во су не ста ла. Је дан од рет ких при ме ра ка 
са чу ван је у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић”, ко-
ја чу ва и део Ми три но ви ће ве лич не би бли о те ке (ПБ19), 2206 на сло-
ва из обла сти ху ма ни стич ких на у ка, за ве штан ње го вим те ста мен-
том на шој уста но ви, а ко ја ће овом из ло жбом би ти пред ста вље на. 
Дру ги део Ми три но ви ће ве би бли о те ке чу ва се у Uni ver sity Li brary 
of Brad ford.

Тре ћа си ла збир ка је Ми три но ви ће вих тек сто ва у пре во ду Гор-
да не Ми три но вић-Ом чи кус из пе ри о да ње го вог че тр де се то го ди-
шњег бо рав ка у Ен гле ској.

2. DI MI TRI JE, Mitrinović
Treća si la / Di mi tri je Mitrinović; pre ve la sa en gle skog [i pri re di la] 

Gor da na Mitrinović Omčikus. – Be o grad : B. Kukić; Čačak : 
Umetničko društvo Gra dac, 2004 (Be o grad : Zu hra). – 156 str. ; 
23 cm. – (Alef : bi bli o te ka časopisa Gra dac; knj. 60) 

 
Сво јим иде ја ма о ује ди ње ној Евро пи ви ше од три де це ни је пре 

ње ног оства ре ња, кри ти ци то та ли та ри зма и по тре би су штин ске 
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проме не по сто је ћих вред но сти и ус по ста вља њу но ве ак си о ло ги је 
на те ме љу ан тич ких вред но сти, иде ји пан ху ма ни зма и еку ме ни зма 
на су прот еска ла ци ји вер ског фа на ти зма, о прет ња ма раз во ја са-
вре ме не тех но ло ги је и, услед то га, мо гу ћој еко ло шкој ка та стро фи, 
Митри но вић је ан ти ци пи рао тен ден ци је са вре ме ног дру штва и про-
бле ме са ко ји ма се су о ча ва да на шње чо ве чан ство. Овим аспек том 
ње го вог де ла ба ви се Ду шан Па јин у сво јим тек сто ви ма и пре да ва-
њи ма о Ди ми три ју Ми три но ви ћу, по себ но огле ду о Ми три но ви ћу, 
са оп ште ном на Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји „Иде је о Евро пи”, одр-
жа ној у На ва ри по во дом 50-го ди шњи це осни ва ња Европ ске за јед ни-
це, у ко јем по ре ди Ми три но ви ће ве иде је о је дин стве ној Европ ској 
за јед ни ци са да на шњим на че ли ма и про гра мом Европ ске уни је. 

Про фе сор Ду шан Па јин бе ле жи сво је ути ске пр вих су сре та са 
иде ја ма Ди ми три ја Ми три но ви ћа пре ко Ми три но ви ће ве лич не би-
бли о те ке у окви ру фон да Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић”:

 
Ду шан Па јин 

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКА БИ БЛИ О ТЕ КА
 „СВЕ ТО ЗАР МАР КО ВИЋ”

У то вре ме (око 1970–71), че сто сам од ла зио у Уни вер-
зи тет ску би бли о те ку у по тра зи за књи га ма из ки не ске и ин-
диј ске фи ло зо фи је. Књи ге ко је сам тра жио обич но сe ни су 
из да ва ле на чи та ње из ван би бли о те ке – раз лог сам са знао 
ка сни је. 

Чи а о ни ца 

Чи та о ни ца је би ла чуд на про сто ри ја; из гле да ла ми је 
не при род но ви со ка, са огром ним про зо ри ма. Мо гла је би-
ти при јат на за ле пих, то плих да на, ка да би зе ле ни ло спо ља, 
чист ва здух и ње на хла до ви на пред ста вља ли осве же ње у 
од но су на – и ле ти и зи ми – за гу шљи ву чи та о ни цу Прав ног 
фа кул те та. Али, мо гла је би ти и не при јат на – ка да би су тон 
по ла ко пре ла зио у ноћ, за хлад ни јих је се њих да на – као са-
да. Док су се гу би ли обри си зи до ва, чо век би имао осе ћај 
да оста је сам у мра ку. Ма ло за тим – јед на за дру гом – па-
ли ле би се сто не лам пе са зе ле ним, ста кле ним аба жу ри ма 
и уз сва ку се по ја вљи ва ла по јед на наг ну та гла ва чи та ча ... 
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Ли ста ју ћи ка та ло ге Уни вер зи тет ске би бли о те ке, тра гао 
сам за књи га ма за ко је сам ве ро вао да ће ми би ти бли ске, 
да ћу у њи ма на ћи, пре дра ге успо ме не, не го бе ле шке о 
исто ри ји ми сли ту ђих ци ви ли за ци ја. У вре ме ка да се по ста-
ви ло пи та ње мог евен ту ал ног сту диј ског пу то ва ња у Ин ди-
ју, твр до гла во сам га од би јао, осе ћа ју ћи да би мо је ствар но, 
ге о граф ско, су о ча ва ње са том зе мљом раз би ло осе ћа ње 
бли ско сти (крх ко, јер је за зи ра ло од ис по ља ва ња, а ја ко, 
јер је успе ва ло да над вла да све што би га до ве ло у пи та ње) 
ко јим се хра ни ла мо ја ра до зна лост. 

Ова ко, сам са књи гом, осе ћао сам ра дост от кри ва ња 
не чег што је би ло ствар но мо је – сло бод но од „на уч но–кул-
тур не са рад ње”, сти пен ди ја, пу то ва ња, на ла же ња но вог 
ста ни шта, упо зна ва ња но вих љу ди. За мо је ис тра жи ва ње 
ни је би ло спољ них под сти ца ја ни ти по год но сти – оно се 
од ви ја ло ми мо слу жбе них до го во ра, са гла сно сти, сту ди-
ја и про је ка та. Али, упра во то ми је омо гу ћа ва ло ствар ну 
при себ ност, тј. осе ћа ње да сам „свој на сво ме”, на ла же ње 
лич не ме ре и усме ра ва ње на оно што је за ме не би ло нај за-
ни мљи ви је. 

Се де ћи у чи та о ни ци, по вре ме но бих пре ки дао чи та-
ње и по сма трао ви со ки бал кон, ње го ву кит ња сту ме тал ну 
огра ду, и зи до ве об ло же не др ве том. Из гле да ло је као да 
чи та о ни ца ни је ме ња ла свој из глед од 192б. го ди не, ка да 
је по диг ну та, уз по моћ Кар не ги је ве за ду жби не, ка ко је пи-
са ло на зи ду ис пред ула за. Ту не про мен љи вост под вла чи-
ло је оно „Кар не ги је ве”, ка ко се пи са ло пре ра та – уме сто 
„Кар не џи је ве”. 

Ми слио сам – шта ли је на гна ло Кар не џи ја да не што 
од сво јих умно же них па ра на ме ни би бли о те ци у Бе о гра-
ду, за ко ју он пре то га ве ро ват но ни је ни знао? Пи тао сам 
се – ко ли ко ли је сту де на та про шло овом са лом за све то 
вре ме – од ка да је би бли о те ка по диг ну та, до ових да на, ка-
да ја сад се дим ов де? Ко ли ко их је се де ло за овим сто ло-
ви ма, по ма ло укру ће ног об ли ка, али угод них и нео бич но 
чвр стих у спо је ви ма, ка ко то већ при ли чи 1926. го ди ни? 
То ма сив но др во не ко је бри жљи во одр жа вао и ско ро да 
сам за тре ну так био у не до у ми ци – ни је ли ово тек два де-
сет и не ка го ди на?
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Ме син га на по сто ља лам пи би ла су угла ча на и сјај на 
и ви де ло се да и она, као и ста кле ни аба жу ри, по ти чу још 
из тог вре ме на. Док бих че као да би бли о те кар до не се мо-
ју књи гу осе ћао сам при јат ност што не ко „бри не за ме не”. 
Ма га цин за књи ге сам увек за ми шљао као не ки ве ли ки 
по друм у ко ји би бли о те ка ри си ла зе и – иду ћи по ред ду-
гих ре до ва по ли ца – про на ла зе књи ге (ка сни је сам са знао 
да су се књи ге Ми три но ви ће ве ко лек ци је – са озна ком 
ПБ19 – ко је сам чи тао, у ства ри, на ла зи ле у јед ној со би 
на спра ту). 

Отва ра ју ћи ове књи ге осе ћао сам ону драж от кри ва-
ња и ис тра жи ва ња, ка кву пам тим да сам осе ћао на по чет-
ку сту ди ја, док још ни сам био са мле вен спре ма њем ис пи та 
и чи та њем књи га ко је су би ле ли ше не ду ха и оп те ре ће не 
оба ве зом да бу ду упам ће не. 

По сле не ког вре ме на при ме тио сам да ве ћи на књи га 
ко је сам чи тао, на уну тра шњој стра ни ко ри ца има озна-
ку „Еx li bris, Ди ми три је Ми три но вић”. Зна чи – Кар не ги је 
дао но вац за из град њу би бли о те ке, Ми три но вић јој је за-
ве штао књи ге, а ја сад се дим ту и чи там. По пр ви пут сам 
уисти ну схва тио – са гле дао – ту улан ча ност љу ди и зби ва-
ња. У маг но ве њу, про ми ца ло ми је кроз ми сли, шта је све 
мо ра ло прет ход но да се до го ди да бих ја сад ов де се део и 
чи тао. До та да ми се чи ни ло да је за мој рад по треб но са мо 
мо је на пре за ње и ра до зна лост – да се све сво ди на то хо ћу 
ли ја на ста ви ти или не. Оно што сам слу шао од де тињ ства 
о „по што ва њу ста ри јих”, о „ро ди те љи ма” или ка сни је, оно 
што сам учио у по ли тич кој еко но ми ји о ра ду, о ства ра њу 
вред но сти – ис па да да је све то би ло ли ше но ствар ног зна-
че ња за ме не. 

Од јед ном, као да сам ви део све те љу де ко ји су ми прет-
хо ди ли и чи ји учин ци су би ли угра ђе ни у мо је чи та ње. Неког 
Ки не за (чи ју сам књи гу упра во чи тао) ко ји је у IV в. ст. е. 
на пи сао књи гу, не из ве сну суд би ну ру ко пи са, ко ји ће на ста-
ви ти пут у бу дућ ност по сле смр ти ауто ра, кроз пре пи се, а 
по том, сла га че ко ји су ка сни је штам па ли ру ко пис. Ви део сам 
ка ко je књи га – по сле ду гог пу то ва ња кроз вре ме – би ла пре-
ве де на на ен гле ски, до спе ла у књи жа ру у Лон до ну и би ла 
ку пље на. За тим, смрт куп ца, за ве шта ње ње го вих књи га Уни-
вер зи тет ској би бли о те ци, па тран спорт књи га од Ен гле ске 
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до Бе о гра да. А пре то га, око 1910, осни ва ње про све ти тељ-
ске за ду жби не аме рич ког ка пи та ли сте (An drew Car ne gie, 
1835–1919); за тим, пре го во ре не ког чо ве ка са ње го вим на-
след ни ци ма, да се део нов ца на ме ни за би бли о те ку у Бе о-
гра ду. По том сам ви део од лу чи ва ње, о то ме где је по ди ћи, 
по рав на ва ње те ре на, про јек то ва ње и згра ду ко ја ра сте.

И ка сни је, у тре ну ци ма кад бих пре ки дао чи та ње, на 
крат ко, пре пу штао бих се том по лит-еко ном ском кур су има-
ги на ци је. Ства ри су се отва ра ле као гла ви це ку пу са, рас та ка-
ле и гра на ле у сво је „ро до сло ве”, от кри ва ју ћи ми чу де сне то-
ко ве ко ји су се укр шта ли и во ди ли њи хо вом на стан ку. Би ло 
је нео бич но ви де ти шта се све на хо ди у јед ној ства ри – све 
те љу де и окол но сти, ко ји су је на гна ли у по сто ја ње.

Ми ри но вић 

Про шло је од тих бо ра ва ка у чи та о ни ци пар го ди на. 
Чита ју ћи де бе лу ауто би о гра фи ју Але на Вот са (Al lan Watts), 
на јед ном ме сту ви део сам да овај по ми ње Ди ми три ја 
Митри но ви ћа као јед ног од дво ји це сво јих узо ра и учи те-
ља у пред рат ном Лон до ну. По ми слио сам – мо ра би ти да 
је то онај Ми три но вић чи је сам књи ге чи тао у Уни вер зи тет-
ској би бли о те ци. 

Ако је он имао све оне књи ге и ако је био Вот сов учи-
тељ, мо ра би ти да је и сам пи сао не што о ин диј ској и уоп-
ште ис точ ној ми сли. Оти шао сам по но во у би бли о те ку и 
пи тао би бли о те кар ку да ли у би бли о те ци по сто је не ки по-
да ци о ње му, а она ми до не ла јед ну ве ли ку ку ти ју и ре кла 
да ћу ту на ћи оно што ме за ни ма. И за и ста сам на шао. 

Ис по ста ви ло се да је Ми три но вић још пре Пр вог свет-
ског ра та пи сао књи жев не кри ти ке, у на шим ча со пи си ма. 
1914. за те као се у Мин хе ну, где је ра дио сво ју те зу и про-
у ча вао раз вој умет но сти, по себ но књи жев но сти и сли кар-
ства. У сли кар ству Клеа и Кан дин ског ви део је пред зна ке 
бур них дру штве них и по ли тич ких зби ва ња. На вест о Са ра-
јев ском атен та ту, на слу ћу ју ћи хап ше ња и по што ни је мо-
гао на траг ку ћи, жур но је на пу стио тле Не мач ке и упу тио 
се у Бри та ни ју. На шав ши се на бро ду без пр тља га и нов ца, 
са знао је да је за ула зак у Ен гле ску по треб но има ти пет фун-
ти. Но вац му је по зај мио не по зна ти цр нац, ко га ка сни је 
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ни кад ви ше ни је срео. У вре ме кад је сти гао у Ен гле ску, 
Митри но вић ни је знао ен гле ски, али већ 1920. он се ја вља 
са се ри јом чла на ка у ча со пи су „Но во до ба” (The New Age). 
Пре то га, држао је по Лон до ну пре да ва ња о фи ло зо фи ји, 
со ци о ло ги ји и пси хо ло ги ји. Раз вио је жи ву ак тив ност, за ла-
жу ћи се за од го во ран став ин те лек ту а ла ца спрам рас ту ће 
опа сно сти од на ци зма. Уоча ва ју ћи не ка гло бал на кре та ња 
и тен ден ци је, ука зи вао је на раз вој но вих од но са у све ту. 

Пре ви ше од че тр де сет го ди на (око 1933) пи сао је да 
ко ло ни је пре ра ста ју сна гу Ен гле ске и да је чи сто ко ло ни јал-
на по ли ти ка бес ко ри сна као ал тер на ти ва Европ ској али јан-
си ко ју би пред во ди ла Бри та ни ја и за ко ју се Ми три но вић 
за ла гао, као про тив те жу ја ча њу Не мач ке. Свет ће би ти по-
де љен, ис ти цао је он, из ме ђу две ди на мич ке си ле, СССР–а 
и Аме ри ке. У том скло пу, сма трао је, бу дућ ност Ен гле ске је 
са кон ти нен том. 

Ми три но вић је умро ав гу ста 1953, оног то плог ле та ка-
да сам се ја са ро ди те љи ма вра тио из Лон до на, по сле две 
го ди не. За ми шљао сам са да, ка ко је тај, са да оста ре ли чо-
век, осла бље них плу ћа, про во дио сво је по след ње да не, 
док сам ја – док смо би ли у Лон до ну – ју рио по трав ња ци-
ма Кен синг тон ског пар ка ...

симбол
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У Ми три но ви ће вим нај ра ни-
јим тек сто ви ма и ње го вој по е зи ји, 
све до по след њег јав ног исту па ња 
1950. го ди не, по сто јао је кон ти ну и-
тет иде је ко ја је раз ра ђи ва на у свим 
ка сни јим ра до ви ма, тач ни је им пе-
ра тив да се не при хва ти за те че на 
ствар ност, да је на са мо све сном 
чо ве ку мо гућ ност и од го вор ност 
да су штин ски ме ња свет, по де љен 
по ли ти ком, ве ра ма и ра са ма, пу тем 
пре вред но ва ња по сто је ћих вред но-
сти, раз от кри ва ња и раз би ја ња дру-
штве них дог ми и та буа, по нов ног 
про жи вља ва ња и пре кра ја ња про-
шло сти. Го то во кроз све ње го ве ра-
до ве, про вла чи се иде ал но вог чо-
ве ка, гра ђа ни на све та, сло бод ног 

и моћ ног све чо ве ка, ко ји, као та кав, но си од го вор ност да про све-
тли и по кре не ма се, ра ди ус по ста вља ња ху ма ни јег све та, гра ђе ног 
на те ме љи ма нај ви ших вред но сти људ ског ду ха, и пре ва зи шав ши 
окви ре ве ра и ра са – иде је ко ја је у свом раз во ју про ши ри ва ла гра-
ни це од ује ди ње них ју го сло вен ских и бал кан ских на ро да, пре ко ује-
ди ње не Евро пе, до пла не тар не ви зи је је дин стве не све чо ве чан ске 
за јед ни це. Ње го ва ми сао кре та ла се, као и уоста лом и ми сао ње го-
вих са вре ме ни ка, ин те лек ту а ла ца ко ји су де ло ва ли по чет ком Пр вог 
свет ског ра та, по себ но Ми ло ша Ђу ри ћа и Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, 
од ви дов дан ске ети ке и пан сла ви стич ких по гле да до фи ло зо фи је 
пан ху ма ни зма и ви зи је о од лу чу ју ћој уло зи Све чо ве ка у кул тур ном 
и ду хов ном пре о бра же њу це ло куп ног чо ве чан ства. 

Ми три но ви ће ва ми сао, увек кон цен три са на на це ли ну, „мистич-
ки све са гле да ва ју ћа”, све сно раз би ја гра ни це из ме ђу ва же ћих ду-
хов них ди сци пли на и дис кур зив них фор ми. По кре ну ти ег зи стен ци-
јал ни про бле ми, исто риј ски, есте тич ки, фи ло зоф ски, пси хо ло шки 
и те о ло шки фе но ме ни, раз ма тра ни су ди ја лек тич ки као ин те гра-
тив ни де ло ви уни вер зал ног чо ве чан ства у ко јем се сви ан та го ни-
зми раз ре ша ва ју и пре ва зи ла зе у јед ној ви шој син те зи.

Ми три но ви ћев те жак је зик, ме та фо рич ки стил и не ја сна тер ми-
но ло ги ја нео д ре ђе них и не де фи ни са них пој мо ва, сим бо ла и нео-
ло ги за ма, пу на про тив реч но сти и асо ци ја тив них скло по ва, ње гов 
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про роч ки на чин обра ћа ња, на во ди, за и ста, са мо на де ли ми чан 
увид у ње го ву ком плек сну ми сао, ко ја „у сва ком тре нут ку има пред 
со бом раз вр ста ну па но ра му зби ва ња и сло бод но се кре ће на ра-
зним ни во и ма”2, и зах те ва сна гу и су ге стив ност ње го ве жи ве ре чи. 
Ен гле ски исто ри чар Ен др ју Риг би на сто је ћи да об ја сни и оправ да 
Ми три но ви ћев спе ци фи чан је зик и стил пи ше: „По ре кло та квих 
иде ја ле жи у на дах ну ћу ви ше не го у ово зе маљ ским ра ци о нал ним 
про це на ма. За то у сво јим Све ским зби ва њи ма он и ни је то ли ко 
ра чу нао на ра зум, ко ли ко на оне ни вое све сти ис под или из над ра-
ци о нал но сти. Не ра зу мљи вост ње го вог је зи ка одр жа ва ла је ње гов 
од нос пре ма при род ним ком плек сно сти ма и про тив реч но сти ма 
људ ског жи во та и дру штва”. 

Ње го ви са вре ме ни ци опи су ју га као ре во лу ци о на ра, про ро ка, 
ви зи о на ра, ман гуп–гу руа, шпи ју на, окул ти сту, нај че шће као та јан-
стве ног и су ге стив ног, хип но тич ког по гле да ко јим је успе вао да 
сво је слу ша о це и са го вор ни ке са ла ко ћом убе ди да при хва те ње го-
ве иде је. Ма тош и Кр ле жа сма тра ли су га „чо ве ком ко ји ло ви у мут-
ном”. То ли ко је про тив реч них су до ва из ре че но о ње му, да се они ма 
ко ји ис тра жу ју ње гов жи вот, са вре мен ске дис тан це, не у пле те ни у 
хип но тич ки ути цај лич ног кон так та са њим, не у мит но на ме ће пи та-
ње ко је он за и ста био, иза чу де сно ис пре пле та них по ља ње го вог 
де ло ва ња, у свим ње го вим лу та њи ма по европ ским гра до ви ма од 
Пе тро гра да, Пра га, Бе ча, Ри ма, Бер ли на до Лон до на. Спрет но је 
играо сво је уло ге у бур ним вре ме ни ма епо хе, вр ло сме ло и отво-
ре но и ка да су дру ги ћу та ли, из ми чу ћи тра гич ној суд би ни ко ја је 
за де си ла не ке од ње го вих са рад ни ка. Ка ко је ње го ва лич ност у 
пот пу но сти до ла зи ла до из ра жа ја не то ли ко у ње го вим пи са ним 
ра до ви ма, ко ли ко у не по сред ном кон так ту, у на ме ри да га што вер-
ни је пред ста ви мо, на ве шће мо за бе ле же не жи ве и сна жне ути ске 
Ми три но ви ће вих при ја те ља и мно го по зна ти јих са вре ме ни ка о ње-
го вој не сва ки да шњој по ја ви и лич но сти: 

Евин Мјур, је дан од нај и стак ну ти јих мо дер них ен гле ских пе-
сни ка, се ћа се Ми три но ви ћа као „ви со ког там ног Ср би на ши ља те 
гла ве, са усти ма као код рим ског вој ни ка и са ћу дљи вим и уз ви ше-
ним умом...То је био чо век за ко га су по сто ја ли са мо ве ли ки вре мен-
ски то ко ви. Он ни је гле дао не ко ли ко ве ко ва уна пред, као Шо или 
Велс, не го не ко ли ко ми ле ни ју ма, ко ји су се у ње го вој апо ка лип тич-
кој све сти то ли ко при бли жи ли да су из гле да ли као су тра шњи ца. 

2 Slo bo dan Blagojević, Di mi tri je Mitrinović, De lo, 1988, br. 9/10, str. 171
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Из ба ци вао је нај чуд ни је и нај ду бље ми сли без ика квог ре да, са гле-
да ва ју ћи це ло куп на раз до бља исто ри је у јед ном тре ну, по пут бље-
ска се ки ре ко јом је кроз њих се би пре се цао пут, ша љу ћи ди на сти је 
и ци ви ли за ци је да од ле те у ва здух.”

Иво Ан рић
...от крио ми је да из ван ових не срећ них ка са ба по сто је и дру ги 

и бо љи и срет ни ји свје то ви.
Ми лош Цр њан ски
...што се ти че ли те рар них ути ца ја из то га до ба, за бе ле жио бих 

Ми три но ви ћев. Се ћам се сво јих дру го ва ко ји су из ги ну ли и оних 
ко ји су оста ли жи ви, а „ба ве се” књи жев но шћу – сви су они по ла га-
ли на де, ви ше не го у дру ге, у тог пе сни ка...

Је дан од ње го вих са вре ме ни ка, Пол Сел вер, ка же: „Је два сам 
се и ру ко вао са Ми три но ви ћем, ка да сам осе тио та кво уз бу ђе ње 
са мим ње го вим при су ством да се ума ло ни сам оне све стио. То ми 
се ни је до го ди ло ни ка да ни пре ни ка сни је. Иза то га остао ми је у 
све сти јак ути сак да је би ло не то ли ко мрач ног ко ли ко упра во та-
јан стве ног у Ми три но ви ћу.”

Ро лан Ке ни – пр ви уред ник Daily He ral da
Г. Ми три но вић је уз ви сио оби чан је зик, као и обич ну ми сао. Он 

је го во рио и пи сао на ни воу ко ји ми ни смо ко ри сти ли. Ни смо пи са-
ли, раз ми шља ли и го во ри ли, као Ми три но вић, из ду ше. Та ко нас 
је Ми три но вић при пре мао на раз у ме ва ње ства ри у јед ном но вом 
све тлу, и сма трам да је то је дан од ње го вих до при но са са вре ме ном 
све ту. Учио је нас – ко ји смо би ли то ли ко за пле те ни у здрав ра зум, 
раз бо ри тост, на уч но ста но ви ште, у ло ги ку и до след ну ми сао – да 
по сто ји не што мно го ду бље и вред ни је.

Ален Вос, осни вач Аме рич ке ака де ми је за азиј ске сту ди је, ту-
мач ис точ њач ких ре ли ги ја и фи ло зоф ских уче ња, у сво јој Ауо би-
о ра фи ји о су сре ти ма са Ми три но ви ћем пи ше: „Био је то ста ме ни 
Сло вен из бри ја не гла ве, са цр ним обр ва ма на лик на кри ла и оп чи-
ња ва ју ћим очи ма. Обла чио се ве о ма зва нич но ка да је из ла зио – ви-
со ки по лу ци лин дер, фрак и штраф та сте пан та ло не. Но сио је штап са 
ћи ли бар ском др шком, а пу шио је ве о ма де бе ле Вир џи ни ја ци га ре те. 
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Уз то, ис пи јао је не ве ро ват не ко ли-
чи не ви ски ја. Ме ђу тим, ли чио је на 
Гур ђи је ва и био је ве ли ки ча роб њак 
и ‘ман гуп–гу ру‘. Окру жен ода ним уче-
ни ци ма и же на ма ко је су га обо жа-
ва ле, жи вео је ско ро тај но у јед ном 
san ctum san cto ru mu, та ко да је сва ком 
из гле да ло да му чи ни из у зет ну част 
ако га по зо ве код се бе....Во дио нас је 
на ве че ре у ма ђар ске, грч ке и ру ске 
ре сто ра не у Со хоу, где би на ру чио 
шест раз ли чи тих је ла и све по ме шао. 
Код ку ће је но сио ши ро ке огр та че, 
се део на кре ве ту и уве се ља вао нас 
раз го во ри ма, од ко јих не ке не мо гу 
по но ви ти јер сам му обе ћао да их не-
ћу спо ми ња ти...”

Фи ли Ме ре – ен гле ски пу бли цист и Ми три но ви ћев при ја тељ
Ње гов фи зич ки из глед био је из ван ре дан, ње го ва те ле сна 

кон сти ту ци ја би ла је ти пич на за ње го ве дал ма тин ске и бо сан ске 
прет ке. Че ло му ни је би ло из у зет но ви со ко, али ло ба ња му је би-
ла ве о ма ис пуп че на, а по за ди при лич но рав на. Ни је ми се ни ка да 
чи ни ло да су те фи не, там не раз мак ну те очи би ле за и ста „хип но тич-
ке”, ма да су увек би ле на опре зу. Ме ђу тим, ње го ва нај ве ћа сна га би-
ла је кон цен три са на у усна ма нео бич но са вр ше ног об ли ка, усна ма 
пе сни ка и го вор ни ка. Пле не ћа ле по та ње го вог осме ха на чу дан на-
чин је од у да ра ла од ње го вог сме ха, сре ћом рет ког, али упа дљи во 
не склад ног; ме ђу тим, те жи на и озбиљ ност ње го вих не пре су шних 
са ве та че сто су убла жа ва не ње го вим фи ним ху мо ром. Љу ди ма 
свих ти по ва и ни воа при ла зио је на ле же ран и ср да чан на чин: так-
си сти и бе ди нер ке спрем но су ре а го ва ли на ње гов шарм исто као 
и по слов ни љу ди, умет ни ци и ин те лек ту ал ци... Упра во је мно го сло-
мље них и де при ми ра них љу ди осе ти ло да им Ми три но вић пру жа 
са вр ше ни при мер хри сто ли ке љу ба ви и раз у ме ва ња. У ства ри, то 
је био чо век огром ног ду хов ног бо гат ства, ка кво су мно ги но ви ји 
пи сци по ку ша ли да из ра зе у се ћа њи ма на Гур ђи је ва. Иако из ра зи-
то раз ли чи тих ка рак те ра и суд би на, та два чо ве ка из два ја ла су се 
из ма се љу ди ко је сам до та да био упо знао – по оно ме што бих мо-
гао на зва ти огром ном ме ром ху ма но сти... обо ји ца су би ли љу ди 
ко ји су пре жи вља ва ли ве ли ки део жи во та на јед ном ни воу све сти 
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ко ји је пре ва зи ла зио ни во све сти обич них љу ди; та кав ин тен зи тет 
буд но сти про се чан чо век или уоп ште не до сти же или га до сти же 
рет ко и на крат ко....

Они ко ји су га нај бо ље по зна ва ли осе ћа ли су да је искре но 
био уз њих, да их је при хва тао и по што вао као осо бе не лич но сти, 
и ти ме је сти цао њи хо ву пот пу ну при вр же ност. Џек Мар фи, је дан 
од во ђа по кре та Shop Ste ward, ко ји је био при ву чен иде ја ма ко је је 
про па ги рао New Bri tain, се ћа се да је Ди ми три је Ми три но вић, ка да 
је реч о „раз ми мо и ла же њу у ми шље њи ма је дан од нај бо љих љу ди 
ко је сам срео. Он је схва тио зна чај то ле ран ци је. Оно што је он под-
ра зу ме вао под то ле ран ци јом би ло је: Ви се др жи те свог ста ва, ви 
има те пра ва на то. Бу ди те то ви. Ви сте лич ност. Раз ми сли те о то ме 
и кре ни те да ље, а ја ћу би ти уз вас. У то ме је био пра ви ху ма ни зам. 
Он је био је дан од нај ве ћих жи вих со ци ја ли ста, у сми слу лич ног жи-
во та, ко га сам ја ика да срео. По ње му, со ци ја ли зам ни је био са мо 
те о ри ја ор га ни за ци је др жа ве. Би ло је то лич но са ра ђи ва ње са ко-
ле га ма чак и ка да смо се нај ду бље раз ли ко ва ли у сми слу те о рет-
ских иде ја о ово ме или оно ме, да је ве за из ме ђу нас би ла све бли-
ски ја и бли ски ја, док ни сам са свим искре но, ка да је Ми три но вић 
умро, ре као...осе ћам да сам из гу био бра та...”3

Ди ми три је Ми три но вић ро ђен 
је 21. ок то бра 1887. го ди не, у се лу 
До њи По плат у бли зи ни Сто ца у 
Хер це го ви ни. Ње го ви ро ди те љи би-
ли су се о ски учи те љи и за та да шње 
при ли ке ве о ма обра зо ва ни љу ди 
ши ро ких ин те ре со ва ња – мај ка је 
го во ри ла и чи та ла на не мач ком и 
ма ђар ском, отац је та ко ђе го во рио 
не мач ки и знао ла тин ски и грч ки. 
Обо је су би ли вр ло пре да ни под-
у ча ва њу и про све ћи ва њу де це и 
омла ди не ко ја се че сто оку пља ла у 
њи хо вој ку ћи. Иако скром них при-
ма ња, има ли су бо га ту кућ ну би бли-
о те ку, од ко јих је до да нас са чу ван 

3 Ве ћи на на во да из дво је на је из по гла вља „Стран ци о Ми три но ви ћу” у окви ру 
Сабра них е ла, књ. 3, стр. 215–246.

Пороица Ми ри но вић – мали 
Димирије са књиом у руци
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ма ли број књи га из обла сти фи ло зо фи је и исто ри је на у ке. У та квом 
окру же њу ра стао је Ди ми три је, те је већ као ђак мо стар ске гим на-
зи је 1905. го ди не об ја вио свој пр ви рад о Жо зе Ма ри ја де Херeди ји 
у „Пре гле ду Ма ле Би бли о те ке”. 

 
3.  Јо се Ма риа е Хе ре и ја / Д.[и ми три је] М.[и три но вић]. 

// При је глед ма ле би бли о те ке. – 3 (1906), стр. 263–269.

 
Још у ра ној мла до сти до ла зи до из ра жа ја ње го ва скло ност ка 

све му кон спи ра тив ном, па та ко већ као ђак мо стар ске гим на зи је 
по ста је осни вач и члан ма лих тај них дру шта ва (тај на ђач ка књи жев-
на удру же ња „Ђач ка би бли о те ка” 1904, „Ма ти ца” 1905). Основ на 
иде ја удру же ња Ма и ца би ла је ак тив но ан га жо ва ње књи жев не 
ре чи у дру штве ном жи во ту. Ње го ви чла но ви би ли су на дах ну ти и 
за не се ни иде јом на ци о нал ног осло бо ђе ња, со ци јал не прав де и јед-
на ко сти. Мла ди Ди ми три је Ми три но вић је по ка зи вао зре лост, ду-
хов ну сна гу и ли дер ски дух. Ње го ва по све ће ност и енер ги ја до не-
ли су му на ди мак „Ми та Ди на ми та”. Пр ва два тај на дру штва би ла су 
књи жев на, а Ми три но вић се ан га жо вао и у ра ду тај ног по ли тич ког 
ђач ког дру штва „Сло бо да” (раз вој ре во лу ци о нар ног осло бо ди лач-
ког ду ха мла дих, ру ко во дио Бог дан Же ра јић, ка сни је пр ви хе рој 
Мла де Бо сне). Пре драг Па ла ве стра у књи зи „Дог ма и уто пи ја” ис ти-
че да је Ми три но вић још као гим на зи ја лац, 1907. го ди не, у свој ству 
по ли тич ког аги та то ра по ма гао са ра јев ским гим на зи јал ци ма при 
осни ва њу ђач ких дру шта ва. Био је ме ђу пр вим и нај до след ни јим 
иде о ло зи ма ју го сло вен ства, а та иде ја је у ње му оја ча ла на ро чи то 
по сле анек си је Бо сне и Хер це го ви не, ка да су оп ште не за до вољ-
ство сме ни ли ра ди кал ни, осло бо ди лач ки и бор бе ни по лет омла ди-
не. У Бе о гра ду 1907. го ди не Ди ми три је Ми три но вић при пре ма При-
вре ме ни ста тут ор га ни за ци је у ци љу осло бо ђе ња ју жних Сло ве на 
(Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба) ко ји је за вр шен кра јем те го ди не и ко ји 
је по слу жио као осно ва за мно ге бу ду ће ре во лу ци о нар не про гра-
ме на пред не ју го сло вен ске омла ди не уочи Пр вог свет ског ра та, 
из ме ђу оста лих и за ње гов „Про грам за омла дин ски клуб На ро но 
Ује и ње ње” из 1912.

Не по сред но по за вр шет ку гим на зи је, у вре ме за по че тих сту ди-
ја фи ло зо фи је, пси хо ло ги је и ло ги ке у За гре бу, 1908.го ди не у Бо сан-
ској ви ли Ми три но вић об ја вљу је оглед о фи ло зо фи ји Мар ка Ауре ли-
ја, ко ји је по све тио „сје ни Кне же ви ће вој”, чи ја је кон цеп ци ја сло бо де 
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и мо рал но сти по угле ду на сто ич ка уче ња, оста ви ла тра га и у ње го-
вим ка сни јим ра до ви ма. О Кне же ви ће вој фи ло зо фи ји, ње го вим гле-
ди шти ма о сло бод ној во љи, де тер ми ни зму, о ре ли ги ји, на пи сао је 
не што ра ни је два члан ка штам па на у Срп ској ре чи и На ро ду.

 
4.  Кне же вић о е ер ми ни зму чо вје ка и ње о ва ру шва 

/ Ди ми три је Ми три но вић. // Срп ска ри јеч. – 3: 228 (1907) 1–3. 
5.  Кне же вић и сло бо на во ља / Ди ми три је Ми три но вић. 

// На род. – 1907, бр. ½, стр. 47.
6.  Фи ло зоф Мар ко Ауре ли је / Ди ми три је Ми три но вић. // Бо сан ска 

ви ла. – Год. 13 (1908) : бр. 4, стр. 58 ; бр. 5, стр. 73–74 ; бр. 8, 
стр. 122–123 ; бр. 9, стр. 141–142 ; бр. 10, стр. 154–155 ; бр. 11, 
стр. 171–172 ; бр. 12, стр. 187–188 ; бр. 13, стр. 204–205 : бр. 14, 
стр. 218–220. 

Дав на Пла то но ва те за о фи ло зо фи ма вла да ри ма (по ко јој фи ло-
зо фи ма власт по су шти ни до бре др жа ве при па да, јер би је ди но они 
зна ли да власт упо тре бља ва ју му дро и да ле ко ви до, да је не зло у по-
тре бља ва ју во ђе ни жуд њом за вла шћу – тек „он да ће на ро ди би ти 
срећ ни кад у зе мљи или фи ло зо фи бу ду кра ље ви или кра ље ви фи-
ло зо фи” Пла тон, Др жа ва) оства ру је се у вла да ви ни и на чи ну жи во та 
„нај пле ме ни ти јег рим ског вла да о ца”4, сто и ка Мар ка Ауре ли ја. По-
след њих го ди на жи во та, овај рим ски им пе ра тор, да би о се би и вла-
дар ским по сло ви ма по ло жио ра чу на, на пи сао је Раз ма ра ња о са-
мом се би, на грч ком је зи ку, чи ја је осно ва сто ич ка фи ло зо фи ја и чи ји 
се прин ци пи из но се без на ро чи те кру то сти, јед но став ним го во ром, 
у афо ри стич ној фор ми из ла га ња. „Он је је дан од нај у глед ни јих пред-
став ни ка ци је ле мо рал не фи ло зо фи је, му драц и у сво јим ми сли ма и 
у чи та вом жи во ту...био је оно за чим је те жио у ци је лом жи во ту: сло-
бо дан дух; по бо жан без пра зно вер ја, строг пре ма се би, а благ пре-
ма сла бо сти ма дру гих; чо вјек ко ји љу би свој рад и са вје сно вр ши 
сво је ду жно сти; искрен и пра ве дан, сре ћан и спо ко јан” стр. 36, пи-
ше Ми три но вић. Раз ми шља ња о сми слу жи во та из ло же на у Прома-
ра њи ма са мо а се бе5, прин цип мо рал не ле по те, на че ло оп штег 
до бра, по што ва ње раз ли ка ме ђу љу ди ма и те ле о ло шко оправ да ње 
злих и са мо љу би вих љу ди, јер „сви има мо јед на ко уде ла у бо жан-
ском од ре ђе њу”6, Ми три но вић је при хва тио као соп стве на на че ла. 

4 Фи ло зоф Мар ко Ауре ли је, Са бра на дје ла књ. II, стр. 30.
5 Ми три но ви ћев пре вод де ла Мар ка Ауре ли ја ”Ta eis he a u ton”.
6 Фи ло зоф Мар ко Ауре ли је, стр. 35.
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Пре у зео је отво ре ност сто ич ке ми сли да се фи ло зо фи ја при бли жи 
људ ском жи во ту, на сто ја ње да се прак тич ном про бле му све та да 
пре ва га над чи сто те о риј ским про бле мом, оно што га је при ву кло 
и Кан ту, по Ми три но ви ће вим ре чи ма, „осно ва те љу те о ри је над моћ-
но сти исти не прак ти ке над исти на ма те о ри је”. На че ла Мар ка Ауре-
ли ја – жи ве ти у скла ду са при ро дом, „раз у ме ва ју ћи ту мак си му вр-
ло стро го”, учи ти од исто ри је, из ве ко ви ма на та ло же ног ис ку ства 
из ву ћи по у ку му дро сти да би се учвр сти ли но ви, све ва же ћи прин-
ци пи истин ског чо ве ко вог по сто ја ња, би ти сло бо дан, а „би ћеш 
сло бо дан са мо он да, ако не даш то ку ства ри да ти по не се ду шу”,7 
пре по зна ће мо у ка сни јим Ми три но ви ће вим ра до ви ма. На тим те-
ме љи ма раз ви ја ла се Ми три но ви ће ва по ли тич ка, књи жев на и фи-
ло зоф ска ми сао.

Оглед о Мар ку Ауре ли ју, пре ма ту ма че њу Пре дра га Па ла ве-
стре, Ми три но вић је из ло жио као об ја ву соп стве не ети ке, из ко је 
су про и за шла и мно га ње го ва есте тич ка и кри тич ка на че ла. 

По сто је ин ди ци је, да је сто ич ку ети ку Мар ка Ауре ли ја Ми три но-
вић пре нео и на мла ђе књи жев ни ке Мла де Бо сне – кон тем пла тив на 
ис по вед на про за и лич не бе ле жни це Иве Ан дри ћа (Еx Pon to, Не ми-
ри, Зна ко ви по ред пу та, Све ске), на ла зи Пре драг Па ла ве стра, има ју 
мно го за јед нич ког са Ауре ли је вим Раз ма ра њи ма о са мом се би.8

  Не пу ну го ди ну по сле об ја вљи ва ња огле да о фи ло зо фи ји Мар-
ка Ауре ли ја, Ми три но вић је у два уза стоп на бро ја Бо сан ске ви ле 
обја вио есеј Мо рал Ари со е лов.

 
7.  Мо рал Ари со е лов /Ди ми три је Ми три но вић. 

// Бо сан ска ви ла. – Год. 12 (1909) : бр. 3, стр. 33–35 ; 
бр. 4, стр. 49–51. 

 
Ари сто те лов иде ал мо рал ног де ло ва ња на ла зи у ак тив ној људ-

ској те жњи ка вр ли ни и до бро ти. 
На са мом по чет ку овог тек ста Ди ми три је Ми три но вић ис ти че 

нео п ход ност утвр ђи ва ња тач ног зна че ња „цен трал ног етич ког пој-
ма” ре ба, „ако би се хтје ло да се ети ци омо гу ћи ег зи стен ци ја”. Тре ба 
„зна чи не што што се не мо ра, што се мо же или не мо же учи ни ти; зна-
чи, у по след њој ин стан ци из ним ку у све оп ћем за ко ну узроч но сти.”9 

7 исто, стр. 36.
8 Са бра на је ла Ди ми ри ја Ми ри но ви ћа, књ. 2, стр. 262.
9 Moрал Ари со е лов, Са бра на дје ла, књ. II, стр. 7.



20  

Ми три но вић хо ће да ка же, у скла ду са Ари сто те ло вим схва та њем 
вр ли не, да је то ал тер на тив на мо гућ ност, вољ на од лу ка, иза бра ни 
чин, сло бод ни од го вор ни акт по је дин ца, на ко ме ин си сти ра и у 
ка сни је пи са ним Есе ич ким кон ем ла ци ја ма и ко ји је пред ста-
вљао основ ње го вог уто пиј ског про гра ма. 

Ис ти чу ћи би о ло шки и ин ди ви ду а ли стич ки ка рак тер Ари сто те-
ло ве ети ке, Ми три но вић је ви ди за сно ва ну на овим те ме љи ма још 
у ње го вој Фи зи ци, као ка луп мо дер не ети ке, ми сле ћи пр вен стве но 
на ево лу ци о ни стич ку ети ку Хер бер та Спен се ра, ко ја је у то вре ме 
има ла број не при ста ли це. „У жуд ња ма и у на го ни ма за че ци су свих 
мо рал них по ти ца ја: то су фи зич ке вр ли не ко је по ста ју ак тив не вр-
ли не тек по мо ћу ра зум не уви ђав но сти”, пи ше Ми три но вић. Ти ме 
се обез бе ђу је ускла ђе ност зна ња и чо ве ко вог де ла ња. То је етич ки 
прин цип ко ји осми шља ва на ше при род не им пул се и на шу ак ци ју. 
„Обра зло же но жу ђе ње про у зро ку је пра вил но, пра во дје ло ва ње. 
И ту је основ ко ји, по Ари сто те лу, омо гу ћу је уче ње и вје шти ну вр-
ли не: зна ње до бра и умјет ност мо рал но сти сти че се ве жба њем и 
при ви ка ва њем.” 10 У овом етич ком си сте му, вр ли на је, под вла чи 
Ми три но вић, увек у на шем из бо ру сред њег пу та (уме ре но сти и од-
ме ре но сти) – То је оно етич ко де ло ва ње „ко је је из бе гло обе крај-
но сти су ви шка и не до стат ка и сто ји на сре ди ни из ме ђу крај но сти. 
Та ко је хра брост сре ди на из ме ђу ку ка вич лу ка и др ско сти и сл....”11

 Ми три но вић не за о би ла зно раз ма тра и раз ви ја Ари сто те ло во 
уче ње о ка рак те ру др жа ве као за јед ни це за сно ва не на етич ким на-
че ли ма, чи ји је циљ да ожи во тво ри оп шти и по је ди нач ни мо рал ни 
иде ал, (на су прот дик та ту ин те ре са за јед ни це ко ји је из над ин те ре-
са по је дин ца) и ко ја од сво јих чла но ва ре ба да ство ри мо рал не и 
дру штве не гра ђа не, иде је ко ја је би ла и у осно ви Ми три но ви ће ве 
ху ма ни стич ке ви зи је бу ду ћег уре ђе ња све чо ве чан ске за јед ни це. 

Ари со е ло ва еи ка је еи ка о ко јој се жи ви, ка же Ми три но вић.
Од 1906–1914. Ди ми три је Ми три но вић се ан га жу је на по пу ла-

ри за ци ји ча со пи са Бо сан ска ви ла за ко ји је пр вих го ди на ра дио 
као са рад ник, а ка сни је као члан уре ђи вач ког од бо ра и у том пе-
ри о ду је Бо сан ска ви ла до жи ве ла свој нај ве ћи про цват и за мах. 
Глав ни за да так Ми три но ви ће вог по ли тич ког и на ци о нал ног ра да 
од но сио се на по ве зи ва ње и са рад њу Ср ба и Хр ва та на по љу кул ту-
ре, и овај ча со пис сма тра но си о цем тог уз ви ше ног за дат ка, те та ко 

10 исто, стр. 9
11 исто, стр. 13



     21

у члан ку под на сло вом „За наш књи жев ни рад” из ја ну а ра 1910. го ди-
не, он пи ше: „Ка сни је ако би се на шло до вољ но сми сла код пу бли ке, 
Бо сан ска ви ла би се мо гла при бли жи ти и сло ве нач кој кул ту ри, чак 
и бу гар ској, и тим би мо гла на пра ви ти јед но ма ло и ли је по ју го сло-
вен ство у Са ра је ву. Ја то искре но же лим. Озбиљ но вје ру јем да Бо сна 
тре ба да по ста не зе мља нај брат ски јег и нај сил ни јег ју го сло вен ског 
ра да. И вје ру јем да Бо сан ска ви ла мо ра ту има ти ча сног удје ла.”

 
8.  За наш књи жев ни ра / Ди ми три је Ми три но вић. 

// Бо сан ска ви ла. – Год. 25, бр. ½ (1910) стр. 19/20.

 
Ми три но вић је свој књи жев ни и пу бли ци стич ки рад сма трао 

ви дом ди рект не по ли тич ке ак ци је. Го ди не 1909. зна чај но уче ству је 
у по кре та њу ча со пи са Зо ра и за пр ви број пи ше чла нак „Пред ра-
дом” у ко ме са же то из но си про грам, од но сно на ци о нал не ци ље ве 
и ука зу је да ће ча со пис би ти „гла сник срп ске ака дем ске омла ди не.”

 
9.  Пре ра ом / Ди ми три је Ми три но вић. // Зо ра. – Год. 1, 

бр. 1 (1910) стр. 7–9. 

 
Го ди не 1909. об ја вљу је у Бо сан ској ви ли свој пр ви текст по све-

ћен раз ма тра њи ма уло ге и пред ме та есте ти ке Про блем есе и ке.
 
10.  Про блем есе и ке / Ди ми три је Ми три но вић. // Бо сан ска ви ла. 

– Год. 24 (1909) : бр. 19/20, стр. 309–310 ; бр. 22, стр. 348–349 ; 
бр. 23, стр. 363.

По ла зе ћи у од ре ђи ва њу пред ме та и за дат ка есте ти ке од Кан то-
ве те зе да се ле по та не мо же по зна ти са ма по се би без од но са на 
осе ћај ни су бјект, да је мо гу ће са мо на ше осе ћа ње ле пог, ко је из ра-
жа ва мо естет ским су до ви ма, Ми три но вић за кљу чу је „есте ти ка се 
ба ви пр вен стве но осе ћа ји ма” и сход но свом пред ме ту она за пра-
во пред ста вља „пси хо ло ги ју естет ских осе ћа ња”. Бу ду ћи да ети ка и 
есте ти ка, у Ми три но ви ће вој ви зи ји бу ду ће фи ло зо фи је, има ју за јед-
нич ки пред мет – про су ђи ва ње вред но сти објек та за су бјект, обе 
свр ста ва под те о ри ју вред но сти. И у овом тек сту Ми три но вић се 
кре тао углав ном у окви ри ма ем пи ри стич ке тра ди ци је и под ути ца-
јем Фех не ра и Спен се ра, екс пли цит но на во де ћи: „сва жа ло сна бес-
плод ност есте ти ке пре Фех не ра и Спен се ра, ко ја се, осим ча сног 
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из у зет ка Кан то вог, гу би ла у спе ку ла ци ји о су шти ни ли је по га, до ла-
зи ла је, упра во због изо ла ци је есте ти ке од пси хо ло ги је, фи зи о ло ги-
је, би о ло ги је, фи зи ке...”12

Та ко ђе, прин цип фу ту ри стич ке ак ци је, ко ји је по нео Ми три но-
ви ћа, зах те вао је жи ву, мо рал но ан га жо ва ну умет ност, ко ја са ма се-
би ни је циљ, по ре чи ма Пре дра га Па ла ве стре, (Ми три но вић је био 
од лу чан про тив ник лар пур лар ти зма, уве рен да умет ност не сме 
би ти стра на чо ве ку, да је основ но ме ри ло ве ли ке умет но сти „ме ри-
ло чо веч но сти”), већ иде а лан ме ди јум по мо ћу ко јег чо век до ла зи 
до све сти о се би, сми слу жи во та и сво јој уло зи у ње му. У ди рект ној 
ве зи са Ари сто те ло вом те зом по ко јој умет ност вр ши јед ну вр сту 
„про чи шћа ва ња” све сти о до бру и злу, Ди ми три је Ми три но вић го-
во ри о хе ге мо ни ји етич ког кри те ри ју ма над свим кри те ри ју ми ма, 
па и есте тич ком, о по кре тач кој енер ги ји умет но сти ко ја би тре ба ло 
„да ста ви у по крет све би ће чо ве ко во мо рал но, да жи вот уз бу ди у 
ње му, Чо ве ку о Чо ве ку да ка же круп ну реч, круп ну и кад је сва сви-
ла и на го ве штен осмех и уми ну ли је цај, као и кад је страх бож ји од 
дра ме, лом сна га од дра ме, вр тлог стра сти, по нор ми сли ко ја ру је 
у ср цу бив ства.” Њој ни шта не би тре ба ло да про ми че; све ни јан се 
чо ве ко вог жи во та ње на су те ма. 

Ме ђу тим, као што се и Кан то ва есте тич ка ми сао ко ле ба из ме ђу 
две раз ли чи те кон цеп ци је (кон цеп ци је ан га жо ва не умет но сти – ле-
по ко је нас у ин тер ак ци ји са до брим под у ча ва мо рал ном де ло ва њу, 
и од ре ђе ња чи сто ле пог – као без ин те ре сног до па да ња, ко је обез бе-
ђу је ауто ном ност есте тич ког и умет нич ког, као и не сум њи во по сто-
ја ње оног „не по но вљи вог”, „ори ги нал ног”, „осо бе ног” у умет но сти), 
та ко и Ми три но вић, с дру ге стра не, при зна је не у хва тљи ву при ро ду 
умет но сти, на гла ша ва ју ћи ње но ауто ном но пра во да се раз ви ја са-
мо стал но, по соп стве ним за ко ни ма и по тре ба ма. Ту по дво је ност у 
ње го вом ста ву пре ма умет но сти на ро чи то уоча ва мо ка да је реч о 
ње го вим кри ти чар ским ра до ви ма, књи жев ној, ли ков ној, му зич кој 
кри ти ци, ко ја об у хва та пе ри од из ме ђу 1907. и 1914. го ди не. Име ну-
ју ћи не у хва тљи во, не до ку чи ву тај ну умет нич ког ства ра ла штва као 
„естет ски тон”, „сна гу ко јом се сва ки умет ник при пр вом ути ску на-
ме ће чи та о цу као ”пе чат умет ни ко ве ду ше”, чи ји је зна чај ис ти цао у 
сво јој умет нич кој кри ти ци, као и по јам „есте тич ке ди на ми ке”, ко ју је 
не мо гу ће ана ли зи ра ти и раш чла њи ва ти, сма трао је да суд о њој мо-
ра би ти ли чан и стро го су бјек ти ван. Лич на им пре си ја је по ла зи ште 

12 Про блем есе и ке, Са бра на дје ла, књ. 2, стр. 86
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сва ке умет нич ке кри ти ке. Ис ти чу ћи су бјек тив ност кри ти чар ског 
ста ва као пред у сло ва кри ти чар ске сло бо де, под вр га ва под сме ху 
објек тив ност кри тич ких ме ри ла, сма тра ју ћи да је је ди но им пре си-
ја, тај су бјек тив ни до жи вљај, оно што ни ка да не мо же би ти оспо ре-
но, док све дру го под ле же про ме ни и ди ску си ји.

11.  Пје сме Ма ри на Са би ћа / Ди ми три је Ми три но вић. 
// Бо сан ска ви ла. – Год. 23, бр. 23 (1908) стр. 366–368.

12.  Пје сме Вла и ми ра Ви ри ћа / Ди ми три је Ми три но вић. 
// Бо сан ска ви ла. – Год. 24, бр. 10 (1909) стр. 157–159.

13..  Ли ри ка Вла и ми ра На зо ра / Ди ми три је Ми три но вић. 
// Бо сан ска ви ла. – Год. 26, бр. 7/8 (1911) стр. 11–119.

14.  Хр ва ски је сник Дра у ин До мја нић / Ди ми три је 
Ми три но вић. // Бо сан ска ви ла. – Год. 26, бр. 11/12 
(1911) стр. 176.

15.  Dis : Уо ље не у ше / М. Ди ми три је вић. // Бо сан ска ви ла. 
– Год. 26, бр. 13/14 (1911) стр. 213.

16.  Вељ ка Пе ро ви ћа ро о љу би ве е сме / Д. Ми три но вић. 
// Сло вен ски југ. – Год. 9, бр. 5 (1912) стр. 39.

17.  Слу чај Све и сла ва Се фа но ви ћа / Ди ми три је Ми три но вић. 
// Бо сан ска ви ла. – Год. 28, бр. 7 (1913) стр. 99.

И по ред тврд ње да кри ти чар тре-
ба пр вен стве но да из ра жа ва са мо сво-
је лич но до па да ње или не до па да ње 
јед ног умет нич ког де ла (од нос пре ма 
пе сни ци ма, у сво јим кри ти чар ским ра-
до ви ма, за сни вао је на су бјек тив ном 
кри те ри ју му: „ја га во лим” или „не во-
лим га”) ипак, он ли ков ну кри ти ку ни је 
пи сао „са мо по уну тра шњем кри тич ком 
им пул су”13, не го и сход но иде о ло шким 
по тре ба ма. О то ме све до чи Ми три но ви-
ће ва гло ри фи ка ци ја етич ких вред но сти 
Ме штро ви ће вих скулп ту ра, ње го вог Ко-
сов ског хра ма, у про па ганд ним ра до ви-
ма о Ме штро ви ће вој умет но сти. 

13 Пре драг Па ла ве стра, До ма и уо и ја Ди ми ри ја Ми ри но ви ћа, Бе о град, 2003, 
стр.118–125.
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18.  Умје ник на ше на ро а Иван Ме шро вић / Ди ми три је 
Ми три но вић. // Сло вен ски југ. – Год. 7, бр. 52 (1910) стр. 409–411.

19.  По бје а на ше умје ни ка / Ди ми три је Ми три но вић. 
// Сло вен ски југ. – Год. 8, бр. 17 (1911) стр. 129–131.

20.  За ју о сло вен ску фи ло со фи ју кул у ре (уз Ме штро ви ће во 
од ли ко ва ње вој сци) / Ди ми три је Ми три но вић. // Де ло. – Год. 69 
(1913) : бр. 1, стр. 76–82 ; бр. 2, стр. 210–223 ; бр. 3, стр. 403–417.

21.  Ср би и Хр ва и на Ме ђу на ро ној умје нич кој из ло жби у Ри му 
/ Ди ми три је Ми три но вић. // Срп ски књи жев ни гла сник. 
– Год. 27, бр. 9 (1911) стр. 717–727. 

 
По бје а на ше умје ни ка, пи сан је у Ри му апри ла 1911, по во-

дом при зна ња ита ли јан ске кри ти ке као и ита ли јан ских умет ни ка 
Ива ну Ме штро ви ћу на Ме ђу на род ној из ло жби у Ри му14. Кроз при-
зму етич ког кри те ри ју ма и сна жног ори ги нал ног и аутен тич ног на-
ци о нал ног из ра за у умет но сти, сво јим оштрим пе ром, ко је, иако 
при стра сно, че сто по га ђа са му бит, Ми три но вић осли ка ва дух на-
ро да ко ји су до шли „са оним што има ју нај бо ље да по ка жу” на овој 
Ме ђу на род ној из ло жби: 

Из ра жај ра се, па ра фра зи ра ју ћи Ми три но ви ће ве ре чи, 
о ни је ла је Шве ска, Нор ве шка, Хо лан и ја, са си ри у ал-
ним еј за жи ма њи хо вих сне о ва, фјор о ва, са њи хо вим ори-
и нал ним уме ни ци ма и ори и нал ном искре ном уме но-
шћу. Ки на, а о себ но Ја ан, у свом а ви љо ну у си лу а о е, 
ве о ма ин е ре сан ном и е ко ра ив ном али ори и нал ном, 
из ра жа ва ју сво ју на ци о нал ну си ху у сво јој уме но си. 
Фран цу ска је из ло жи ла о ку мен е сво је ве ли ке и фи не, али 
за си ће не кул у ре ко ја о са је бла зи ра на, са о брим сва-
ри ма ко је не за и вљу ју, са ив ним сва ри ма ко је вас оса-
вља ју хла ни ма. Не мач ка је о шла са ором но мно о сва ри 
и са мно о ом е и а лам ба са, не жа ле ћи ро шко ва за шо 
моћ ни ју и шо ви ше им о ни ра ју ћу ре ре зен а ци ју, са мно-
о о брих и мно о рђа вих сва ри, иу ћи у сво јој уме но си 
не за у шев ним са р жа ји ма, већ за ех нич ким ефек и ма, 
о ка зу ју ћи си ур нос, еле ан ци ју и ја чи ну о брих сва ри, 
ри сој них сва ри Ен ле ска – ач на, са вје сна, на мр о ђе на 
и у шев но хла на, без ин и ви у ал но ка рак е ра сво јих мно-
о број них умје ни ка. Сво ју еле ан ну им о ен ци ју о не ла 

14 Пр ва на гра да за скулп ту ру.
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је Аусри ја, сво ју ко мич ну ре ен ци о знос Уар ска, са врло 
ма ло уку са на чи нив ши је ан оро ман а ви љон, ар хи ек-
он ски и есе ич ки бе сми слен, ри зи ав ши му ку ћи цу за 
ка фа ну, ево ци ра ју ћи чо ве ку сво је у сла ше и сво је чар а ше, 
осци ли ра ју ћи из ме ђу о а а бу е жа ље на, или исме ја на – у 
сва ри, би ла је ре ћу а на. Швај цар ска, на је е на, со кој на, 
срећ на, са сво јим Шва ба ма, Фран цу зи ма и Та ли ја ни ма ко ји 
се за ба вља ју, за о вољ ни у сво јој ис ој ре у бли ци, за ба вља-
ју се, за о вољ ни, ри ка зу ју ћи за о вољ не и о ве са мир ним 
и ро сим у ша ма ко ји ма је о бро и ко ји ма о о бро не а 
у ши а бу е ре у бо ка. До шла је и Ша ни ја, са нај ве ћим са-
вре ме ним сли ка ром, И на ци јем Зу ло а ом, уме ни ком ко ји је 
ае ква ан из ра жај са вре ме не ша њол ске кул у ре и на ци-
о нал не е ка ен це, ер верз ним ко ло ри сом Ан ла ом е ка-
ен ом и са о ли ко ру их, уме нич ки из вр сних сва ри 
ко ји о ку мен у ју жа ло сну е ка ен ци ју је но на ро а у сво јој 
е зо ич ној ле о и.

22.  Sli kar stvo An gla de / Di mi tri je Mitrinović. // Sa vre me nik. 
– God. 8 (1913) : br. 5, str. 277–285 ; br. 6, str. 357–364.

Сли кар ству Хер ме на Ан гла де по све тио је и по се бан оглед из-
ра жа ва ју ћи оштру кри ти ку „ла жне де ко ра тив но сти и нео ду хо вље-
не ста ре умет но сти”. 

То је, а кле, би ло: је ни су о шли са сво јом ко ми ком, 
ру и са сво јом им о ен ци јом или ла жи ма. Нај за, не ки су 
о шли са ја ко из ра же ним на ци о нал ним ка рак е ром, и и 
су нај ви ше о сој ни о шо ва ња, о бу ђу ју ћи на е у бу у ћи 
усе шни раз ви ак. Али ни ко ни је о шао а че си а осло-
бо ђе ње Иа ли је она ко искре но, као шо смо ми о шли, ми 
Ју о сло ве ни, ми Ср би и Хр ва и, ре са вља ју ћи све у це-
ло на ше ле ме, е сом осло бо ђе ња, у сла ву ује и ње ња, сла-
ву хе ро и зма кул ом хе ро и зма.15 
Ми три но ви ће ва гло ри фи ка ци ја Ме штро ви ће ве скулп ту ре, 

про из ла зи ла је, ви ди мо, из иде је ју го сло вен ства, из ње го вог убе-
ђе ња да је Ме штро ви ће ва умет ност, као сим бол сна ге но ве на ци-
је, ме ди јум ко ји ће омо гу ћи ти афир ма ци ју ју го сло вен ске кул ту ре. 

15 По бје а на ше умје ни ка, Са бра на дје ла, књ. 2, стр. 175–179.
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Иван Ме штро вић је, пи ше Ми три но вић „чо век са ве ли ком ду шом 
ко ја осје ћа све бо ло ве и све ра до сти, чо ве чан стве ни ка рак тер из 
уну тра шњег жи во та ци је лог јед ног на ро да. Он го во ри да су Ср би и 
Хр ва ти је дан на род, да је њи хо ва мо рал на ље по та у то ме да се осло-
бо де, ује ди не, ка ко би ство ри ли пун и мо ћан из ра жај на ци о нал не 
ду ше, и ка ко би ти ме, пред ста вља ли јед ну вред ност у оп штој кул ту-
ри...Оно чим је Иван Ме штро вић осво јио ита ли јан ску и свет ску кри-
ти ку, то је ар тист у ње му. Оно чим је он осво јио на ша ср ца, за што га 
во ли мо и сла ви мо ми, ње го ва че љад Ср би, Хр ва ти, Ју го сло ве ни, то 
је мо ра лист у ње му. То је на ци о на лист. Ре во лу ци о нар!”16

Ре во лу ци о нар на ју го сло вен-
ска омла ди на (на ро чи то срп ска 
и бо сан ско-хер це го вач ка) по е-
ти зо ва ла је и ми сти фи ко ва ла 
„Ко сов ску ети ку” и ства ра ла не-
ку вр сту „ви дов дан ске ре ли ги је”. 
Ко сов ски мит „из гу био је исто-
риј ски ка рак тер и пре тво рио се 
у јед ну фи ло зо фи ју, или ре ли ги-
ју”, по ре чи ма Пе ре Сли јеп че ви-
ћа. Де ло Ива на Ме штро ви ћа, по 
Ми три но ви ће вом уве ре њу, је 
„из раз ду хов не сна ге сло вен ске 
кул ту ре ко ја у за јед нич кој кул ту-
ри чо ве чан ства има да оства ри 
сво ју ве ли ку ми си ју – да до не-
се и, као оп шти ху ма ни стич ки 
прин цип, уте ме љи ре ли ги ју уну-
тра шње ле по те.”17

 
23.  Ти ан сло вен ске ла си ке / Ди ми ри је Ми ри но вић. 

// Са бра на је ла, књ. I, стр. 384–423.
 
Као што умет нич ко де ло тре ба да бу де из раз по је ди нач не чо ве-

ко ве у ше, ка ко сма тра Ми три но вић, као оног веч ног у чо ве ку, као 
де ла оп ште ду шев не це ли не, та ко оно, из ра жа ва ју ћи обе леж ја спе ци-
фич но на ци о нал ног и лич но ства ра о че вог, мо ра да но си и обе леж је 
оп ште чо ве чан ске ду ше, ко ја је у су шти ни јед на ка сву да и увек.

16 Исто, стр. 181.
17 Ти ан сло вен ске ла си ке, стр. 9.

Сфина са Мешровићево 
Косовско храма
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 24.  Ли а за уме нич ку кул у ру Ју о сла вен сва и Бал ка на / Ди ми три је 
Ми три но вић. // Де ло. – Год. 18 , бр. 2 (1913) стр. 392–399.

25.  Пре но вом жур на ли си ком / Ди ми три је Ми три но вић. 
// Бо сан ска ви ла. – Год. 26, бр. 18 (1911) стр. 273–275.

26.  На ци о нал но ле и мо ер нос / Ди ми три је Ми три но вић. 
// Бо сан ска ви ла. – Год. 23 (1908) : бр. 19, стр. 289–290 ; 
бр. 20, стр. 305–307. 

 
На ци о нал но ле и мо ер нос из у зет но је зна ча јан чла нак за 

раз у ме ва ње књи жев но-естет ских уве ре ња Ди ми три ја Ми три но ви-
ћа, ис ти че Па ла ве стра, јер са др жи ја сне про то-аван гар ди стич ке 
иде је екс пре си о ни ста, не за до вољ них тра ди ци о нал ном есте ти ком 
и ду хов ним кон зер ва ти змом вла да ју ће кри ти ке и иде је ко је су тек 
не ко ли ко ме се ци ка сни је уоб ли че не у Ма ри не ти је вом Ма ни фе су 
фу у ри зма.18

 
27.  Из ње мач ке мо ер не ли ри ке / Ди ми три је Ми три но вић. – Год. 24 

(1909) : бр. 17/18, стр. 283–285 ; бр. 19–20, стр. 315–316 ; бр. 21, 
стр. 334–335.

 
Чла нак Из ње мач ке мо ер не ли ри ке, у окви ру ко јег до ла зи до 

из ра жа ја и ње гов пре во ди лач ки рад, „на ме њен је мла дим пе сни-
ци ма, као пу то каз за раз у ме ва ње мо дер не по е зи је...да раз би ју ока-
ме ње не фор ме и осе ћа ња, да про ши ре те мат ске окви ре и из ра зе 
но ви сен зи би ли тет. Об но ва на ци о нал не кул ту ре и књи жев но сти 
тре ба та ко ђе тим пу тем, на шта Ми три но вић ука зу је ка ко сво јим ко-
мен та ри ма, та ко и ка рак те ром иза бра них и пре ве де них пе са ма.” 19

Ми три но вић је био „уни вер зал ни кри ти чар”, пи шу ћи за вре ме 
сту ди ја у За гре бу му зич ку, опер ску и по зо ри шну кри ти ку у Ср бо-
бра ну и Хр ва ском о кре у, че сто кри ти ко ван због не ком пе тен ци-
је и пре на гла ше них по хва ла, на ро чи то пре ма мла дој опер ској пе-
ва чи ци Мар ти Ве ла ре вој, ко ју у сво јим љу бав ним пе сма ма на зи ва 
сво јом „зве здом спа се ња”. 

 
28.  De but gospođice Wel lar u Car men / Fis. // Hr vat ski po kret. – God. 7, 

бр. 250 (1910) str. 3.

18 Са бра на је ла, књ. 1, стр..509
19 исто, стр. 512
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29.  Pri kaz iz ved bi u Zagrebačkom kazalištu / Di mi tri je Mitrinović. 
// Sr bo bran. – God. 27, бр. 97 (1910) str. 3.

30.  Wag ne rov Lo hen grin u in ter pre ta ci ji prof. Fe li xa Al bi ni ja / Di mi tri je 
Mitrinović. // Hr vat ski po kret. – God. 7, бр. 263 (1911) str. 3.

 
Још у ра ној мла до сти, као гим на зи ја лац, пи сао је пе сме, углав-

ном со не те, ка сни је пе сме у сло бод ном сти ху. За ње го ву сло бод ну 
по ет ску игру ка рак те ри стич но је об ја вљи ва ње ви ше раз ли чи тих 
ва ри јан ти јед не исте пе сме, под раз ли чи тим на сло ви ма. „Ми три но-
вић је гру бо ру шио мно га уста ље на пра ви ла пе снич ког по на ша ња. 
За ње га су сва ки ње гов текст, сва ка ње го ва иде ја, као и сва ки стих, 
или сва ка ме та фо ра, сваг да би ли гра ди во за не што но во, а сва ка пе-
сма де ло у на ста ја њу, ко је се не за вр ша ва – што зна чи и да се ме ња! 
– све до кле год дух све тли и мо же да ра ди”, пи ше Пре драг Пала ве-
стра, оце њу ју ћи ње го во пе сни штво као вид аван гард не др ско сти, 
пр ко са ства ра лач ког не за до вољ ства и зах те ва да се пе снич ки дух 
осло бо ди сва ке сте ге и „сло бод но ви не у бес крај”.20 

 
                           Мо ја у а 

Све за о не ка а ња је на ру у – 
Лу а њу мо ме о ле а ни кра ја...
Ха ос не зна ња!...Му но – ни е сја ја
Ћу им сву на шу би је у и у у.
 
Ја не знам ре ћи ша ме а а бо ли,
Но за о у ша зна е ка ко ми је,
Ах, е шко, е шко!...Не ће а уо ли:
Ду бље! Све у бље за о не ка ри је!
 
Ду о ко ћу им ра и ку чо вје ка,
Све ка а сро фе ри ро е и у ше, –
Но све му о ме још не на ђох сми сла!
 
То ме не и ши вас ан и ноћ у у!
Ма ла не зна ња ух ми је ри и сла,
И у ша ми се за ви ла у у у.

                                    Бо сан ска ви ла, 1907.

20 Са бра на је ла, књ. 3, стр. 252.
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 Из ра жа ва ју ћи пе снич ки ви зи ју бу ду ћег ху ма ни јег све та Ди ми-
три је Ми три но вић пи ше 

                       У мо јим но ћи ма

...Све вас во лим, ра и свје о ци мо јих
 мла а лач ких сно ва,

сно ва мо јих на ив них, је и ња сих,
лу их, о брих, ли је их, ми ло си вих,
бол них, ру жних, р је шних и ро зни ча вих,
 о ле них, шум них;
  
но ћи сно ва, ма ша ња, ро и ра ња
умом сла бим у ај не не о куч не,
сно ва мо јих звје за них, за ча ра них
 ва шом ље о ом,

сно ва, а ће о ћи је ан у ври је ме
ка ће у ше би и ко и ви ли је е,
ка ће у ше све би и у не зви је за,
 зви је за и цви је ћа;
 
сно ва, а ће о ћи је ан у ври је ме,
ка не ће би и сра мо а: би и 
о бар; ка а не ће ље о а би и 
 скри ве но цар сво
 
је них, о кле ру и р о бу сво ју
но се сал но, си чи јав ко шо но си
оро ва на лу ћа; ка не ће би и
 злоб них и ру жних,
 
ко ји о брим вла а ју; ка а не ће
је си је ан ру о а као зви јер
зви јер; ка а без у шни не ће мо ћи
 му чи и ја но;
 
ка ће бор ба на су шно хље ба би и
о ша али звјер ска ка не ће би и;
ка ће Ду ша све и ња сви ју би и,
 нај ви ша ври је нос;
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ка не ће и ра ни у ха би и
сна жни, ка а и ра ни хље ба не ће
би и сна жни, и ра ни кр ви ка а
 не ће би` сна жни;
 
ка а ја ни не ће ро са ци би и,
ка ће рав а а и мо ућ нос сви ма
а се моћ но раз ви ју у ље о и,
 бо а и у шом;
 
ка ће о ћи Цар сво До бро е љу ске,
скла но, бра ско сла а ња у ша сви ју....
 
Слу шај: хук е свје о ви...О ку ца ји
ул са свје ско кроз у шу нек и ро ђу;
слу шај ај но и са ње све Је ин сва –
 има ље о е....
 
                                    Бо сан ска ви ла, 1911

 
Ми три но ви ћев ути цај на мо дер ни стич ке прав це у срп ској књи-

жев но сти пр вих де це ни ја XX ве ка нео спо ран је. Уло гу „пр вог учи те-
ља не за до вољ ства” при зна ли су му пр во зе ни сти, а по том и во де-
ћи по сле рат ни мо дер ни сти.21

Стра сни кон спи ра тор и аги та тор, Ми три но вић је ра дио на по ве-
зи ва њу и об је ди ња ва њу ра су тих омла дин ских и ђач ких удру же ња, 
ве што се кре ћу ћи у окви ри ма иде о ло шког и те о риј ског ан га жо ва ња. 

Го ди не 1911. уче ство вао је у осни ва њу тај ног ђач ког удру же ња 
– Ср ско–хр ва ска на ре на ор а ни за ци ја, чи ји је пред сед ник био 
Иво Ан дрић, а је дан од пр вих чла но ва Га ври ло Прин цип.

Го ди не 1912, бо ра ве ћи у бол ни ци, Ми три но вић је на пи сао сво-
ја два нај бор бе ни ја по ли тич ка члан ка: Пре рас кр сни цом и Пр ва ре-
ак ци ја О ше Про ра ма за омла ин ски клуб На ро но Ује и ње ње, 
у ко ме ис ти че нај ва жни је по ли тич ке те жње: ства ра ње за јед нич ке 
др жа ве ју жно сло вен ских на ро да, по ли тич ко, со ци јал но и кул тур но 
ује ди ње ње ју жно сло вен ских на ро да и бу ђе ње на ци о нал не све сти.

 
31.  Пре рас кр сни цом / Ди ми три је Ми три но вић. // Сло вен ски југ. 

– Год. 9, бр. 4 (1912) стр. 25–26.

21 Пре драг Па ла ве стра, До ма и у и ја Ди ми ри ја Ми ри но ви ћа, стр. 171
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 Као је дан од иде о ло га и ли де ра ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је 
Мла а Бо сна, Ди ми три је Ми три но вић је у овом удру же њу за сту пао 
иде ју ју го сло вен ског збли жа ва ња и ује ди ње ња. По ли тич ки про-
грам Мла е Бо сне сле дио је про грам омла дин ског клу ба На ро но 
ује и ње ње. Идеј на ба за клу ба, „те мељ на и цен трал на за да ћа Клу ба 
је сте про па ган да фи ло со фи је на ци о на ли зма уоп ште, уз на ро чи ту 
про па ган ду ра ди кал но де мо крат ских по ли тич ких док три на, да би 
се осна жи ла срп ско-хр ват ска на ци о нал на ду ша и да би она, се бе 
свје сна, мо гла, уз прет ход не усло ве, да ти ци је ли свој пси хо фи зич-
ки из ра жај, оли чен у пот пу ном на род ном ује ди ње њу и у оства ре њу 
хр ват ско-срп ске мо дер не и на ци о нал не кул ту ре, чи је је оства ре ње 
апо дик тич ка фи зич ка ну жда и све ти мо рал ни дуг оп штој људ ској 
кул ту ри…У ту свр ху клуб На ро но ује и ње ње освје шта ва ће оне 
чла но ве на ше га рас ци је па но га, ра зно и ме но га и раз но кул тур но га 
на ро да, ко ји су не свје сни или не до вољ но свје сни сво јих на ци о нал-
них пра ва, на ци о нал не ду жно сти и на ци о нал не ври јед но сти: то ће 
чи ни ти из ра ђу ју ћи на ци о нал ну сви јест и ја ча ју ћи на ци о нал ну сна-
гу нај при је ме ђу сво јим чла но ви ма… Клуб ће ра ди ти и јав но, др-
же ћи јав на пре да ва ња, ди ску си је, збо ро ве, ми тин ге у сти лу сво га 
про гра ма сву да и увек ра де ћи тен ден ци о зно у сми слу срп ско–хр-
ват ског на ци о на ли зма.” На ме ра је би ла да клуб, осим по је ди нач не 
аги та ци је, ак тив но уче ству је и у пу бли ци стич ком ра ду об ја вљу ју ћи 
сво је бро шу ре и књи ге.

 
32.  Пр ва ре ак ци ја О ше ро ра ма за омла ин ски клуб «На ро но 

ује и ње ње. Са бра на де ла 2, стр. 182–185.

 
„На ро но ује и ње ње сма тра да је ује ди ње ње срп ско-хр ват ског 

на ро да, за јед но са на ро дом сло ве нач ким, из над свих дис по зи ци ја 
ин тер на ци о нал них и исто риј ских, усло вље но на ро чи то дис по зи ци-
ја ма са ме на ци о нал не ду ше: вје ром на ро да у сво ју сна гу, при је све-
га и ње го вом свје сно шћу сво га на ци о нал ног за дат ка. За то ће клуб 
ства ра ти нео бо рив култ срп ско-хр ват ске на ци о нал не енер ги је, на-
ци о нал не ре ли ги је и на ци о нал но га оп ти ми зма ... и оту да ће, као 
је ди ну спа со но сну иде ју на ци о на ли стич ку, про па ги ра ти иде ју ко-
ор ди на ци је, ко о пе ра ци је и кон цен тра ци је свих сна га на род них; у 
пр вом ре ду клуб ће ту иде ју брат ски сло жног ра да про па ги ра ти и 
из во ди ти у дје ло ме ђу са мом омла ди ном срп ско-хр ват ском (и сло-
ве нач ком) и то ме ђу ци је лом омла ди ном, че сти том, од Ско пља до 



32  

Љу бља не и од Це ти ња до Но вог Са да, оста ју ћи не пре ста но на те-
ре ну ин те лек ту ал не аги та ци је за фи ло со фи ју срп ско-хр ват ског на-
ци о на ли зма и за по ли тич ку док три ну ра ди кал но га де мо кра ти зма. 
У осно ви по ли тич ких схва та ња клу ба ле жи иде ја срп ско-хр ват ског 
на род но га је дин ства у сми слу ет ноп си хич ког фак та, да су Хр ва ти и 
Ср би је дан дво и ме ни на род је сте по ла зна тач ка за иде ју срп ско-хр-
ват ског ује ди ње ња у сми слу иден ти фи ка ци је на ци о нал них ор га ни-
за ма срп ско-хр ват ских. У том сми слу тре ба ства ра ти но ву и ве ли ку, 
мо дер ну и на ци о нал ну кул ту ру ју го сло вен ску; на род но је дин ство 
Ср бо-Хр ва та са Сло вен ци ма факт је не до вољ но опа жен и на гла-
шен, и клуб ће ра ди ти на пот пу но свје сно сти то га фак та.”22

Је дан од нај ак тив ни јих књи жев ни ка и идеј них ли де ра Мла е 
Бо сне, Бо ри во је Јев тић (1894–1959), бе ле жи ути сак ко ји је на ње га 
оста вљао Ми три но вић у су сре ти ма на тај ним са стан ци ма кру жо ка 
одр жа ва них у Са ра је ву, по ред та да шњег Фи ли по ви ће вог пар ка на 
ле вој оба ли Ми љац ке: „Не што ви ши од сред њег ра ста, ши ро ких 
пле ћа, енер гич на хо да, с моћ ном ба ти ном у ру ци, Ди ми три је Ми-
три но вић је ли чио на свет ског пут ни ка ко ји је слу чај но за пао у ту-
жну су мор ну па ла нач ку сре ди ну, па јој са да бр зо, на до хват про си-
па сво је обил но зна ње и сво је про стра но жи вот но ис ку ство. Док 
нас је Га ћи но вић, не по вер љив и стал но опре зан, и увек ша па том 
упу ћи вао на ода бра ним тај ним кру жо ци ма у су шти ну ре во лу ци о-
нар ног за ве ре ни штва и у ру ску ре во лу ци о нар ну ли те ра ту ру, Ми-
три но вић нам је отва рао ви ди ке ве ли ких свет ских књи жев но сти 
и учио нас ме ђу соб ној то ле ран ци ји, по тре би уза јам не на ци о нал не 
тр пе љи во сти, ве ли кој иде ји брат ства и је дин ства ју го сло вен ских 
на ро да…Док Вла ди мир Га ћи но вић, још сав у па три јар хал ном на ци-
о на ли зму свог љу тог кр ша, ми сли да у „чи сто срп ско ви но не тре ба-
ти си па ти хр ват ску во ду”, до тле је Ми три но вић, за хва љу ју ћи сво јим 
ве ли ким кул тур ним пре и мућ стви ма, пре бро дио све на ци о нал не, 
ре ги о нал не и кул тур не по дво је но сти и раз ли ке, и тој ће сво јој ве-
ри оста ти до сле дан у це лој сво јој, то ли ко крат ко ве кој, кул тур ној и 
по ли тич кој де лат но сти.”23

Бо ра ве ћи у Ита ли ји од 1911. до 1913. го ди не, Ми три но вић је био 
на пра вом ме сту у пра во вре ме, да осе ти и до жи ви фу ту ри стич ки ре-
волт, ег зал та ци ју аван гар ди стич ких по кре та, ра ђа ње мно штва фу ту-
ри стич ких про кла ма ци ја и ма ни фе ста ши ром Евро пе – Ма ри не ти јев 

22 Не над Пе тро вић, Ди ми ри је Ми ри но вић, Вин зор, 1967, стр. 18.
23 исто, стр. 20–21.
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Тех нич ки ма ни фест књи жев но сти 1912. го ди не, Бо чо ни јев Тех нич-
ки ма ни фест фу ту ри стич ке скулп ту ре, Ша мар јав ном мне њу у Ру си-
ји 1912. об ја вљу ју Ма ја ков ски, Хлеб ни ков, Бур љук и Кру чо нин, из-
ла зи Апо ли не ров ма ни фест Фу ту ри стич ка ан ти тра ди ци ја, по кре ће 
се лист Ла цер ба24...на го ве шта ва ју ћи но ви дух Евро пе.

Ми три но вић је пре нео аван гард ну ат мос фе ру и иде је фу ту-
ри стич ког ре вол та и на на ше про сто ре. По не ше ни ње го вим за но-
сом, мла ди ју го сло вен ски умет ни ци (ме ђу ко ји ма су би ли Скер лић, 
Мештро вић и др.), у рас це пу из ме ђу две епо хе, ис пи су ју на стра ни-
ца ма са ра јев ске „Бо сан ске ви ле”, бе о град ског „Сло вен ског ју га” и за-
гре бач ког „Ви хо ра”: „Кљу ча у на ма ха ос. Да нас, као ни ка да, осе ћа мо 
фраг мен тар ност на ше га жи вље ња, на ше га во ље ња, и на ших че жња; 
од по мр чи не хо ће мо да при пре ми мо ју тро.” Ха ос, као ве ли ка по ме-
на у свим ди мен зи ја ма дру штве ног жи во та, има ла је за њих зна че ње 
ре во лу ци о нар не ак ци је „ра за ра ња свих за тво ра” ко је уни фор ми шу 
и гу ше сло бо ду и оства ри ва ње свих чо ве ко вих мо гућ но сти, ње го-
вог са мо по зна ња и ње го вих ду хов них мо ћи. „Фи ло зоф ски про грам 
по стао је бор бе ни про глас ко ји по зи ва на ак ци ју, и у име но вих кри-
те ри ју ма жи во та и исто ри је, про по ве да ети ку бу дућ но сти”.25

 На овим осно ва ма у Есе ич ким кон ем ла ци ја ма Ми три но-
вић гра ди уто пиј ску фи ло зо фи ју но вог чо ве чан ског мо ра ла.

 
33.  Есе ич ке кон ем ла ци је / Ди ми три је Ми три но вић. 

// Бо сан ска ви ла. – 28 (1913) : бр. 4, стр. 49–50 ; бр. 5, стр. 65–67; 
бр. 6, стр. 91–92 ; бр. 10, стр. 154–156 ; бр. 11/12, стр. 173–174 ; 
бр. 13/14, стр. 200–202 ; бр. 15/16, стр. 223–225 ; бр. 17/18, 
стр. 247–248 ; бр. 19, стр. 268–269 ; бр. 20, стр. 285.

 
Есе ич ке кон ем ла ци је, об ја вље не су са мо у де сет на ста ва-

ка у Бо сан ској ви ли 1913 (де се ти штам пан са на по ме ном „свр ши ће 
се”), да кле, не до ста је по след њи текст, иако је уред ни штво Ви ле од 
по чет ка има ло цео ру ко пис. Прет по став ка је да су пре кид у из ла же-
њу Кон тем пла ци ја иза зва ле не при ли ке Бо сан ске ви ле са вла сти ма, 
те је по след њи из ба ци ла цен зу ра. 

Су де ћи по са мом на сло ву, ре кло би се да пред со бом има мо је-
дан чи сто есте тич ки спис. То је, ме ђу тим, са мо јед ним, и то ма њим, 
де лом тач но.

24 Пре драг Па ла ве стра, До ма и уо и ја Ди ми ри ја Ми ри но ви ћа, стр. 150–151.
25 Исто, стр. 167.
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Есе ич ке кон ем ла ци је пред ста вља ју, за пра во, фу ту ри-
стич ки ма ни фест, пр ви и нај зна чај ни ји умет нич ки ма ни фест ра не 
срп ске аван гар де, по ре чи ма Пре дра га Па ла ве стре, ко ји го во ри о 
кри и ци ко је не ма, ко ју бу дућ ност тек тре ба да за сну је и о бра ни 
раз ра ђе но си, пра ву на ру ше ње и раз гра ђи ва ње тра ди ци о нал-
них вред но сти и ин сти ту ци ја, не ду хов но сти, без у мља и на си ља, 
ко је де гра ди ра ју чо ве чан ство. Као пр ви ко рак у све оп штем пре о-
бра жа ју дру штва, Ми три но вић зах те ва су штин ске про ме не по сто-
је ћих вред но сти – тра же ње кри те ри ју ма вред но сти по ме ри чо ве-
ко вој. Јер, „на му че ни од не прав ди дру гих што их под но се тре ћи, 
умор ни смо од не сре ће, жон гли ра ње пој мо ви ма нам је су ви шно 
и бес по треб но”, пи ше Ми три но вић. „Смо жде ни смо од не сна ла же-
ња, из гу би ли смо од ин те лек ту ал них ам би ци ја. Је сте, не ма мо гор-
дост ви со ких от кро ве ња ду ха ми да на шњи, и не ра за пи ње нас во-
ља да из у ме ва мо ин фи ни те зи мал не ра чу не и за ко не гра ви та ци је; 
ни пре ста би ли ра на хар мо ни ја ни је на ша еле ган ци ја, ни фе но ме но-
ло ги ја ду ха. Кру ха глад ни ма тра жи мо и прав де по тла че ни ма; во ља 
до брог по сва ку це ну. Прав ду ду ши хо ће мо...и не ве ру је мо у спа си-
тељ ство ду ха: дух је по ма гао бе сти јал но сти ци ви ли за ци је и из ми-
шљао јој ору ђа за по ни жа ва ње чо ве ка, дух се ни је по бу нио про тив 
мо нар хи ја, и фи ло зо фи ји и на у ка ма ни је би ло ста ло што је мрак 
пре крио ма су људ ства и што је те мељ жи во та био не чо веч ност и 
без ду шност...Цар ство ду ше тра жи мо, ожи во тво ре ње сна ње ног; 
жи вот мо рал не ле по те хо ће мо...Ду хом тре ба би ти вла дар ду ша.”26 
И мно го го ди на ка сни је, жи ве ћи у Ен гле ској, Ми три но вић по на вља: 
„Над зор над бо гат ством људ ског ро да по ве рен је охо ло сти не ко ли-
ци не, а ста ра ње о исти ни по ве ре ни су они ма ко ји не по зна ју, ни ти 
ма ре за су шти ну, на че ло. На шој мо дер ној епо хи, ко ја рас по ла же ди-
вов ским зна њи ма о по је ди нач ним и не бит ним ства ри ма, нео п ход-
ни су спо соб ност син те тич ког са гле да ва ња. Пи та ње је оп стан ка и 
људ ске зре ло сти да пре по зна мо су шти ну и при ро ду на ше вр сте”...
јер, „Свет по сто ји ра ди ова пло ће ног, вре мен ски огра ни че ног Ап со-
лу та ко ји смо ми, по је дин ци...По је дин ци су бит ни. Бит на је сло бо да 
и са мо о ства ре ње по је ди на ца.”27 На овој кри ти ци на у ке, фи ло зо фи-
је, ре ли ги је и умет но сти, ко је ћу те пред ти ра ни јом плу то кра ти је 
над људ ском вред но шћу, или сво јим до стиг ну ћи ма бес прав но пре-
у зи ма ју вођ ство над људ ском кул ту ром и до сто јан ством, гра ди 
Ми три но вић ви зи ју пу та ка ху ма ни јем све ту, до стој ног чо ве ка. 

26 Есе ич ке кон ем ла ци је, Са бра на дје ла, књ. 2, стр. 117–121.
27 New Bri tain, 1933.
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Ре ше ње ко је он ну ди чо ве чан ству ле жи у на сто ја њу да се фи ло зо фи-
ја праг ма ти зу је и за сну је јед на све о бу хва та ју ћа „Фи ло зо фи ја Кул ту-
ре”, као те о ри ја свих прак ти ка, те за бли ска кул тур но–исто риј ским 
по гле ди ма Ми ло ша Ђу ри ћа, по ко ме уни вер за лан дух, ко ји ства ра 
на под руч ју ети ке, фи ло зо фи је кул ту ре и књи жев но сти оста је иде-
ал за све обла сти људ ске де лат но сти, и ко ја за тво ре ној фи ло зоф-
ској и на уч ној ми сли су прот ста вља фи ло зо фи ју ко ја је не раз двој на 
од жи во та и ко ја ства ра и де лу је на сва ком ме сту где чо век жи ви. 
Ди ми три је Ми три но вић иде и да ље – на у ку и тех ни ку тре ба ху ма ни-
зо ва ти, сма тра он, умет ност де мо кра ти зо ва ти, ‘до са да шњу исто ри-
ју про ва ри ти‘ – на сле ђе на бо гат ства прет ход них вре ме на ску пи ти, 
про ве ри ти, ожи ве ти их и ис ко ри сти ти их по прав ди и за на пре дак 
свих. Је ди ни на чин да се на си ље над чо ве ком сру ши и за сну је чо-
веч ност, за Ми три но ви ћа, је сте у су шти ни про све ти тељ ска на ме ра 
– фи ло зо фи ју спу сти ти до е мо са, е мос уз ди ћи до фи ло зо фи је. Да 
сна га не би би ла сле па тре ба да јој је ми сао во ди тељ, а да ми сао не 
би би ла не моћ на тре ба да јој је сна га но си лац”. Бес плод ним спе ку-
ла ци ја ма су прот ста вља жи ву и сна жну фи ло зо фи ју, као му дрост у 
ко јој се свет са мо не огле да, већ пре ма ко јој се упра вља. „Пра вље-
ње жи во та бо љим је ве шти на ње на а ни је од бље сак жи во та она кав 
ка кав је сте” 28 и на да све уто пиј ска иде ја. Ове иде је, као је ди ног сми-
сле ног пу та ко ји Ми три но вић ви ди, до след но се др жи од сво јих ра-
них ра до ва нај пре у Де мо кра и за ци ји на у ке и фи ло зо фи је, 

34.  Де мо кра и за ци ја на у ке и фи ло зо фи је / Ди ми три је Ми три но вић. 
// Бо сан ска ви ла. – Год. 23 (1908) : бр. 2, стр. 26 ; бр. 3, стр. 40.

пре ко ова ко ја сно фор му ли са не у Есе ич ким кон ем ла ци ја ма, а 
раз ра ђе не у ка сни јим ра до ви ма из пе ри о да по сле еми гра ци је – Све-
ска зби ва ња, Сва ра лач ке кри и ке, Тре ће си ле и Три о кро ве ња. 

Те рет ове ве ли ке про ме не но си но ви сло бо дан и са мо све стан 
чо век, чо век бу дућ но сти, ко ји тре ба сво јом до бро том да ис ку пи 
дру ге, да по де ли са њи ма ја чи ну сво је во ље, не у стра ши вост сво је 
хра бро сти и бу де „не у кро ти ви уста ник про тив зла и про тив на сил-
нич ких исти на за сан”29. За фу ту ри сте био је то Ма ри не ти јев „умно-
же ни чо век”, за Ни чеа „нат чо век”, за Ми три но ви ћа „све чо век”, ви со-
ко раз ви је не етич ке све сти. Све стан сво јих мо гућ но сти све чо век 

28 Есе ич ке кон ем ла ци је, Са бра на дје ла, књ. 2, стр. 138.
29 Исто, стр. 102.
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кроз ства ра лач ку ак ци ју пре ва зи ла зи да ти по ло жај, ства ра сво ју 
суд би ну, до се же до сво је пу не ме ре, до Ап со лут ног и упра во то је 
оно чи ме је он из јед на чен са бо жан ским мо гућ но сти ма и пра ви ма. 
Иде ју све чо ве ка де лио је са Ни ко ла јем Ве ли ми ро ви ћем, као и еку-
ме ни стич ку иде ју про жи ма ња пра во сла вља са за пад ним хри шћан-
ством. „Пра ву кул ту ру, ор ган ско ду хов но пре о бра же ње жи во та, до-
не ће све чо век, ап со лут ни чо век, ми кро ко смос, сли ка ап со лут ног 
би ћа, ма кро ко смо са”, пи сао је у то вре ме и Ми лош Ђу рић. 

Оглед о фи ло зо фи ји ин ту и ци је, Пре вра Кро че ов или о есе и-
ци ин у и ци је био је је дан од по след њих Ми три но ви ће вих ра до ва 
штам па них на срп ско хр ват ском је зи ку, на пи сан кра јем 1913. го ди-
не у Мин хе ну.

 
35.  Пре вра Кро че ов, или о есе и ци ин у и ци је / Ди ми три је 

Ми три но вић. // Де ло. – Год. 19 (1914) : бр. 1, стр. 89–95 ; бр. 3, 
стр. 389–394.

 
Кон се квент но из во де ћи ста во ве из Есе ич ких кон ем ла ци-

ја овај оглед го во ри о но вој Фи ло зо фи ји Кул ту ре као ве ли кој кри ти-
ци, за Ми три но ви ћа Са ро Ве ка, (већ та да го во ри о) Ства ра лач кој 
кри ти ци ко ја је исто вре ме но чуд но ва та кре а ци ја ко ја об у хва та сва 
до са да шња уче ња о чо ве ку и Бо гу, ми сли о бо го чо веч ној до бро ти, 
ра ди ко нач ног пре са зда ва ња све та у но во ду хов но је дин ство, са о-
бра же но иде а лу све чо ве ка. Пи та ње Че му? кључ но је пи та ње ове 
Фи ло зо фи је Пре са зда ва ња, а не пи та ња За што? и Ка ко? и Шта? „Ста-
ра фи ло зо фи ја та ипак је са мо за ми сли ла Бо го чо веч ност зе мље, 
ни је се са мо са зда ва ла у жи вот чо ве чан ства и ни је обо го чо ве че на 
њом пла не та љу ди”.30 Сми сао но ве фи ло зо фи је као му дро сти ства-
ра ња и уоп ште свих зна ња је у ње ној ху ма ни за ци ји, ис ко ри шће ње 
свих спо соб но сти и ве шти на по ме ри чо ве ко вој и за рад чо ве ка. 

Пре ма члан ку Пре вра Кро че ов мо же се пра ти ти и из ме на Ми-
три но ви ће вог сти ла, ње го во сме ло и ра ди кал но од сту па ње од пра-
ви ла и за ко на ло гич ке ре че ни це, пре ма ко јој је био уоб ли чен тзв. 
бе о град ски стил срп ске књи жев не и на уч не кри ти ке у злат но до-
ба с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка. Ми три но вић ту ви ше не го во ри 
као кри ти чар и бор бе ни три бун, не го као про рок и ви зи о нар, као 
апо стол но ве ве ре, на дах нут и оза рен не ком вр стом от кро ве ња 

30 Пре вра Кро че ов, Са бра на дје ла, књ. 2, стр. 151.
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Су тра шњи це, пи ше Пре драг Па ла ве стра. Мно ге иде је, ко је је Ми-
три но вић из но сио у есе ју Пре вра Кро че ов, раз ви ја не су не што 
ка сни је у Ми три но ви ће вом На цр у р во ро ла са ме ђу на ро но 
о и шња ка Ариј ска Евро а, на пи са ног у то ку ле та 1914. го ди не и уз 
по др шку Ва си ли ја Кан дин ског и Ери ха Гут кин да ра за сла тог ве ћем 
кру гу европ ских ин те лек ту а ла ца.

Са ра ђу ју ћи са Ва си ли јем Кан дин ским и умет ни ци ма по кре та 
Пла ви ја хач био је све док ра ђа ња ап стракт ног сли кар ства. Ка ко 
је ње го во по зна ва ње са вре ме не умет но сти (као, из ме ђу оста лог, 
и ан тич ке умет но сти) би ло ен ци кло пе диј ско, а иде је ове гру пе 
умет ни ка ње му са-
мом ве о ма бли ске, 
Ми три но вић је 27. 
фе бру а ра 1914. у 
му зеј ској дво ра ни 
на Про ме над-пла цу 
у Мин хе ну, одр жао 
пре да ва ње о Пла-
вом ја ха чу и сли кар-
ству Кан дин ског, о 
е к с  п р е  с и  о  н и  з м у, 
фу ту ри зму и ку би-
зму, под сим бо лич-
ним на зи вом Ју риш 
су ра шњи це. Тим 
по во дом Ва си лиј 
Кан дин ски у пи сму 
при ја те љу и јед ном 
од осни ва ча гру пе 
Пла ви ја хач Фран цу 
Мар ку пи ше: „Пре да-
ва ње (Ми три но ви ће-
во) по ста је вра шки 
уз бу дљи во. Он мо-
же Пла вом ја ха чу да 
бу де вр ло ко ри стан: 
он као му ња ула зи у 
су ши ну сва ри.” Ми ри но вић ише Наежи Перовић 

о свом реавању о моерној уменоси
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Го ди на 1913. је го ди на лич ног пре о кре та – окре ће се свом 
да љем обра зо ва њу, сту ди ја ма у Мин хе ну и не кри је да је све-
стан то га да је мно го из гу био жр тву ју ћи део се бе за оп шту ствар. 
Осе тив ши да зва нич ни срп ски кру го ви омла дин ску на ци о нал ну 
ве ру и за нос све ви ше ко ри сте у по ли тич ким ма ни пу ла ци ја ма, ду-
бо ко раз о ча ран, схва та да се у окви ри ма по сто је ћег дру штве ног 
по рет ка не мо же са свим оства ри ти ре во лу ци о нар на иде ја о је дин-
стве ним на ро ди ма у јед ној др жа ви. Пре ма по вре ме ним на па ди ма 
из бе о град ских и за гре бач ких ли сто ва ни је био рав но ду шан, али 
на та кве на па де, увре де и ома ло ва жа ва ња ни је же лео да од го ва ра. 
Про грам ски чла нак За Ју о сла ви ју, об ја вљен уочи Са ра јев ског атен-
та та у Ви хо ру 1914. го ди не, ње гов је по след њи текст на срп ско хр-
ват ском је зи ку, и пред ста вља ко нач ни раз лаз од иде је ју го сло вен-
ског је дин ства.

 
37.  Za Ju go sla vi ju / Di mi tri je Mitrinović. // Vi hor. – God. 1, br. 5 (1914) 

str. 81–83.

 
По сле са ра јев ског атен та та, из не на да на пу шта Мин хен, зна ју ћи 

да ће се ње го во име за си гур но по ми ња ти у ис тра зи и да ће ње го ва 
уло га по ли тич ког и иде о ло шког во ђе би ти от кри ве на. Пред об ја ву 
ра та 1914. од ла зи из Не мач ке, пр во у Бел ги ју, а ода тле у из бе гли-
штво у Лон дон. Ср би ју је по се тио са мо још јед ном у жи во ту и то 
на по зив кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа по сле уво ђе ња ше-
сто ја ну ар ске дик та ту ре 1929. го ди не. До че ка ли су га као ве те ра на 
ре во лу ци о нар ног по кре та за ује ди ње ње ју жно сло вен ских др жа ва, 
али је, по сле не ко ли ко об ја вље них чла на ка, био из ло жен јав ном 
пре зи ру и ети ке ти ран као шар ла тан и ми стик ко ји по др жа ва дик та-
ту ру. Краљ Алек сан дар га је у пр вом тре нут ку до жи вео као чо ве ка 
од ко га би мо гао да до би је по др шку у фор ми ра њу но ве ју го сло вен-
ске иде о ло ги је, али ка да је са слу шао Ми три но ви ће ве ра ди кал не 
иде је о ју го сло вен ској на ци ји, о фе де ра ци ји, со ци ја ли зму, по ве зи-
ва њу ре ли ги ја и цр ка ва, ин си сти ра њу на му сли ман ском пи та њу 
као кру ци јал ном еле мен ту у Ју го сла ви ји, ни је же лео ви ше ни ка кав 
кон такт с њим.

До ла ском у Лон дон, Ми три но ви ће ва ду хов на ори јен та ци ја по-
чи ње да за не ма ру је уске гра ни це ин те ре со ва ња за про бле ме јед-
ног на ро да, зе мље или кон ти нен та и он се пот пу но окре ће гло бал-
ним, ко смо по лит ским пи та њи ма. У Лон до ну је, као и сво је вре ме но 
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у Са ра је ву, Ми три но вић фор ми рао соп стве но окру же ње у ком је 
из но сио сво је иде је и ста во ве, и не у мор но ди ску то вао о нај ра зли-
чи ти јим пи та њи ма ко ја су се ти ца ла фи ло зо фи је, ре ли ги је, на у ке и 
по ли ти ке. Ње го ва основ на иде ја је ује ди ње ње це лог чо ве чан ства. 
Ње го ва ело квент ност, ре то рич ки дар и ха ри зма отво ри ли су му 
вра та нај ви ших ин те лек ту ал них и умет нич ких кру го ва. Ен гле ски 
пи сац Сти вен Гре јем, у сво јој ауто би о гра фи ји опи су је су срет са Ми-
три но ви ћем: „Био је чо век ре чи, не чо век од ак ци је, фи ло зоф пре-
дан иде ји на сту па ју ћег је дин ства цр ка ва и це лог чо ве чан ства. По 
ње го вој су ге сти ји отац Ни ко лај је на пи сао књи гу ‘Све чо век‘, као 
од го вор на док три ну о нат чо ве ку. сли ка са Ни ко ла јем Ди ми три-
је је го во рио као Ко ле риџ, без пре стан ка, тра же ћи да убе ди слу-
ша о ца и при ве же га за сво је вла сти те иде је. Од те ве че ри ја сам 
пао под ње гов ути цај и ка да сам до ла зио у Лон дон про во дио сам 
мно го вре ме на с њим”. Ми три но вић је, пи ше Пре драг Па ла ве стра, 
„у Ен гле ску 1914. го ди не сти гао пра зног џе па, али очи глед но пу-
ног ср ца и упа ље не гла ве – од оног што је та да до нео са со бом, 
жи вео је ско ро че тр де сет го ди на, окру жен уче ни ци ма са ко ји ма је 
не пре кид но об на вљао иде је и ста во ве на слу ће не и на зна че не још 
у до мо ви ни.”31

Сеп тем бра 1914. го ди не Ми три но вић у ча со пи су The Outlo ok 
об ја вљу је чла нак под на сло вом „Ко ме ће при па сти Трст”, у ко ме је, 
по ред оп штих по ли тич ких пи та ња, из нео и сво је лич не иде је и ви-
зи је о бал кан ској фе де ра ци ји и фор ми ра њу „тре ћег Бал ка на”. 

Те исте го ди не по чи ње да се за ла же и за иде ју ује ди ње ња Евро-
пе, иде ал ног по ла зи шта и тла за оства ре ње јед не мно го ши ре, тач-
ни је све о бу хва та ју ће ви зи је бу ду ћег свет ског по рет ка. Евро па би 
тре ба ло, сма тра Ми три но вић, „да вла сти тим об ли ко ва њем ус по ста-
ви бу ду ће кул тур но чо ве чан ство”. Де сет го ди на пре Ор те ге, Ми три-
но вић го во ри о ве ков ној европ ској те жњи ка све о бу хват ни јој син-
те зи: „Раз ли ку ју ћи се од оста лих ра са, чо ве чан ство Евро пе је увек 
ра ђа ло сво је су прот но сти и увек са из гле дом на њи хо во раз ре ше-
ње у ви шој син те зи. Европ ски ум је од пам ти ве ка ин стинк тив но 
не го вао раз ли ке, ко је до сти жу вр ху нац у су прот но сти ма и про тив-
реч но сти ма та ко да, по сма тра ју ћи би ло ко је раз до бље европ ске 
исто ри је и би ло ко ју област ми сли, увек от кри ва мо ве ли ке љу де и 
ве ли ке по кре те ан ти те тич ког ка рак те ра, мен та ли те та и прав ца...”32 

31 Са бра на је ла, књ. 2, стр. 267
32 The New Age, 23. IX, 1920.
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Ове Ми три но ви ће ве иде је нај бо ље опи су је Ду шан Па јин у тек сту 
„Но ва Евро па и Ди ми три је Ми три но вић”, у ко ме ка же да се Ми три-
но ви ће ва ви зи ја европ ске фе де ра ци је по ја вљу је у вре ме ње го вог 
бо рав ка у Мин хе ну, где се по ве зао са гру пом европ ских ин те лек ту-
а ла ца (Ва си лиј Кан дин ски, Ерих Гут кинд, Фре де рик ван Еден, Мар-
тин Бу бер, Ро мен Ро лан и Ап тон Син клер), ко ји су би ли во ђе ни иде-
јом да оку пља њем европ ске ин те ли ген ци је око ци ља „Ка бу ду ћем 
чо ве чан ству пре ко ариј ске Евро пе” по ку ша ју да спре че из би ја ње 
Пр вог свет ског ра та. Ова гру па је у раз ли чи тим до ку мен ти ма и тек-
сто ви ма би ла по зна та и под име ни ма „Blu bund” (Са вез кр ви) и For-
te Cir kle– For te Kre is (Кру жок Фор те). Ова гру па је под пој мом ариј-
ска под ра зу ме ва ла оно нај бо ље из кул тур ног и ду хов ног на сле ђа 
европ ске ин те ли ген ци је, без ра си стич ке ко но та ци је ко ја је би ла 
при сут на у на ци стич кој иде о ло ги ји. У про ле ће 1914. го ди не Ди ми-
три је Ми три но вић пи ше плат фор му и основ не прин ци пе ариј ске 
Евро пе: „Ова ини ци ја ти ва ве ру је да бу ду ће чо ве чан ство не мо же 
да се ства ра сле пим ин стик ти ма исто ри је и суд би не кроз свет ске 
ра то ве ко ји су у при пре ми на свим стра на ма или свет ском ци ви ли-
за ци јом у ко јој вла да ју не чо веч ни од но си у за ко ни ма, ин ду стри ји 
и еко но ми ји. На ро ди Евро пе мо ра ју се збра ти ми ти јед ни са дру ги-
ма, као и Це ли на Евро пе са сло вен ским све том. Но во чо ве чан ство 
са мо ће се бе кре и ра ти кроз Уни ју европ ских ре пу бли ка.” 

Ову иде ју Ми три но вић по на вља и 1934. и 1950. го ди не, у вре ме 
ка да је она из гле да ла уто пиј ски. Ми три но вић је у Лон до ну 17. фе-
бру а ра 1950. го ди не одр жао пре да ва ње у ор га ни за ци ји гру пе New 
Euro pe под на зи вом „Пред ло зи о свет ском си сте му спољ не по ли ти-
ке – укљу чу ју ћи из ра зи то објек тив не и це ло ви те пред ло ге”, ко ји је 
био јед на од ње го вих по след њих по ру ка чо ве чан ству и у ко ме се 
на но во вра тио на иде ју пан ху ма ни стич ког ми ра: „Го во рим као Ју го-
сло вен по ро ђе њу и при пад ник срп ског на ро да… Бу ди те си гур ни 
да мо ји ста во ви из ра жа ва ју онај кул тур ни и ду хов ни по глед на свет 
ко ји је свој ствен ме ђу мор ским на ро ди ма Ис точ не Евро пе, из ме ђу 
Ру си је и цен трал не Сред ње Евро пе, на ро ди ма на про сто ру из ме ђу 
Фин ске и Тур ске од Се вер ног и Бал тич ког све до Цр ног, Егеј ског и 
Ја дран ског мо ра…Оно што пред ла жем је да Бал кан ни у ком слу-
ча ју не сме би ти по де љен или по це пан, као што је са да слу чај са 
Ју го сла ви јом и Грч ком. Оно што пред ла жем је ства ра ње ис точ но 
европ ске фе де ра ци је ко јој би се при кљу чи ли Тур ска и Фин ска… 
У овим да ни ма при пре ма за ра то ве, атлант ских по ве ља и дик та ту ра 
про ле те ри ја та, огром ног со вјет ског и аме рич ког им пе ри ја ли зма… 
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Ва жно је да се не из гу би мо у стра нач-
ким пи та њи ма ру ско–аме рич ког кон-
флик та, ма ка ко ве ли ко и суд бо но сно 
би ло то пи та ње… Под Атлант ским 
са ве зом ја под ра зу ме вам свет ски са-
вез, са вез свет ског ми ра, ми ров ну 
али јан су Аме ри ке, Ру си је и Евро пе, 
на осно ву бри тан ског по сре до ва ња и 
ини ци ја ти ве.” 

 
38.  Pro po sals To wards a World 

System of Fo re ign Po li ci es : a 
spe ach 
by Di mi tri je Mitrinović. – Lon-
don : New Euro pe Gro up and 
Atlan tic Ini ti a ti ve for the Or der 
of Man, 1950. – 30 cm.

 
Го ди не 1920., Ми три но вић се при бли жа ва ин те лек ту ал ном кру-

гу оку пље ном око нај по зна ти јег ча со пи са ра ди кал не по ли тич ке 
ми сли тог вре ме на у Бри та ни ји, The New Age и са из да ва чем Ал фре-
дом Ри чар дом Ора жом пи ше низ чла на ка у ко лум ни „World Af fa irs” 
под нео бич ним и сим бо лич ним псе у до ни мом M. M.Co smoi. Глав на 
те ма би ла је при ка зи ва ње све та и чо ве чан ства као сло же ног ди на-
мич ног ор га ни зма са ста вље ног од ра са и на ци ја, ко је сва ка по је ди-
нач но има ју свој ка рак тер и од го ва ра ју ћу функ ци ју. Ње гов те жак и 
че сто не ра зу мљив стил и је зик ко јим је пи сао до вео је по сле из ве-
сног вре ме на до рас ко ла и де фи ни тив ног раз ла за са Ора жом.33

 
39.  World Af fa irs / M. M. Co smoi. – Re print izd. – Lon don : 

The New Euro pe Gro up, [s. a.]. – 24 cm
       Fo to tip sko izd. : New Bri tain, May/July 1933
 
Ра них два де се тих го ди на про шлог ве ка, у вре ме ка да је од 

стра не мно гих фи ло зо фа и на уч ни ка то га до ба, пси хо а на ли за би ла 

33 Све ска зби ва ња об ја вље на су у 54 на ста ва ка (пр вих 15 пи са ни су у са рад њи са 
Ри чар дом Ора жем) у ли сту The New Age од 19. ав гу ста 1920 до 13. ок то бра 1921 
са пот пи сом M. M. Co smoi, а по том и у пе ри о ду од 24. ма ја до 26. ју ла 1933. у 10 
на ста ва ка у ча со пи су New Bri tain We ekly. У окви ру Са бра них је ла об ја вље на су у 
пре во ду Гор да не Ом чи кус. 
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оспо ра ва на као из раз ду хов не де ка ден ци је гра ђан ства, Ми три но-
вић про у ча ва пси хо а на ли зу као део „уни вер зал не свет ске пси хо-
ло ги је”.По ја ву пси хо а на ли зе ви ди као нај ин ди ка тив ни ји знак да на-
шње свет ске кри зе, али и до каз од луч ног на прет ка људ ске ми сли. 
„Глад за ли те ра ту ром о сек су ал ном про све ћи ва њу је по у здан до-
каз ко ли ко је ве ли ка по тре ба за све шћу да нас. Ми узи ма мо пси хо-
а на ли тич ки по крет као при мар ни фак тор кри зе ко ја је про гу та ла 
Евро пу и За пад. Мно го зла, али и мно го до бра мо же про и за ћи из 
овог аре ли ги о зног и ме ди цин ског по кре та”.34 Ми три но вић у тек сту 
The Sig ni fi can ce of Jung, об ја вљен у ча со пи су Pur po se, no. 3, 1929. го ди-
не, ну ди, ин спи ри сан Јун го вим уче њем, ко лек тив но из ба вље ње по 
узо ру на ре ли гиј ски спас, не об ја шња ва ју ћи кон крет ни је ову те зу.

 
40.  Зна чај Јун о во е ла / Ди ми три је Ми три но вић.// Са бра на дје ла, 

књ. 3, стр.147–158.

 
Го ди не 1926. он упо зна је др Ал фре да Адле ра, аустриј ског пси-

хо а на ли ти ча ра, за чет ни ка ин ди ви ду ал не пси хо ло ги је. Ми три но вић 
и Адлер убр зо по ста ју бли ски са рад ни ци и у Лон до ну осни ва ју ен-
гле ску сек ци ју Ме ђу на род ног удру же ња за ин ди ви ду ал ну пси хо ло-
ги ју, по зна ту као Adler So ci ety, ко ја је осим ин те лек ту а ла ца ко ји су 
се ба ви ли со ци о ло ги јом, ре ли ги јом, фи ло зо фи јом и умет но шћу, оку-
пи ло и број не ле ка ре и на уч ни ке. Фи лис Бо том, Адле ров би о граф, 
бе ле жи: „Ре чи тост, лич на при влач ност и огром но ин те лек ту ал но 
зна ње Ми три но ви ћа, пре о бра зи ли су Ал фре да Адле ра у не ку вр сту 
‘по кре та‘ у Лон до ну. Без то га Адлер би имао ви ше или ма ње нео р га-
ни зо ван ути цај са мо на не ко ли ци ну ле ка ра, са по вре ме ним ути ца-
јем пу тем ко ре спон ден ци је или пре ко по вре ме них са ста на ка”.

Адлер је све стра но по др жа вао по ве зи ва ње ин ди ви ду ал не 
пси хо ло ги је са дру гим на уч ним ди сци пли на ма, по себ но са фи ло-
зо фи јом. Та ко је 1929. го ди не, у окви ру про гра ма ра да Адле ро вог 
дру штва, Ми три но вић одр жао се ри ју пре да ва ња на те му Фи ло зо-
фи ја и ин и ви у ал на си хо ло и ја. Ми три но вић је ве ро вао да у чо ве-
ко вој при ро ди по сто је из ве сни, пси хо ло шки усло вље ни фак то ри, 
ко ји спре ча ва ју са рад њу и отво ре не уза јам не од но се ме ђу љу ди-
ма. Из пер спек ти ве Ми три но ви ће ве ви зи је уни вер зал ног чо ве чан-
ства, ко је се са мо по сред ством по је дин ца мо же спа си ти, ја сно је 
за што му је би ла бли жа Адле ро ва ин ди ви ду ал на пси хо ло ги ја од 

34 New Age, 21. ju li 1921
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основ ног Фрој до вог уче ња. Она би, по Ми три но ви ће вом уве ре-
њу, тре ба ло да при пре ми те о риј ску осно ву за це ло ви у лич ност 
(Ми три но ви ћев Уни вер зал ни Чо век), ко ју је Фројд, у ан та го ни стич-
ком све ту, оста вио рас це пље ну.

У тек сту Маркс и Ни че као исо риј ска о за и на Але ра (об ја-
вљен у ча со пи су Pur po se 1929, 4, стр.145–151, под псе у до ни мом 
Scri be) у ду ху пре и спи ти ва ња и кри ти ке по сто је ћих вред но сти 
Митри но вић упо зо ра ва: „Прав да је по ста ла не у ро тич на. На ша ци-
ви ли за ци ја је ко лек тив на не у ро за иде је о сво ји ни”35. Ми три но вић 
го во ри о оно ме са чи ме се су о ча ва мо да нас ви ше не го ика да – да је 
но вац по стао ме ри ло вред но сти, ре кли би смо, вред ност за се бе.

 
41.  Маркс и Ни че као исо риј ска о за и на Але ра /Ди ми три је 

Ми три но вић. //Са бра на дје ла, књ. 3, стр. 127–146.

 
„На ша са вре ме на не у ро за ни је сек су ал на не у ро за. И са ма сек-

су ал ност по ста ла је сим бол мо ћи; не у ро за ви ше ни је про блем. 
Про блем је у мо ћи, у са мој мо ћи, у са мо оп те ре ћи ва њу, у тој бес-
крај ној ам би ци ји... Ни ко не де ла у име оп слу жи ва ња це ли ни, већ у 
име по ве ћа ња соп стве не ве ли чи не.”36 Али охра бру ју ће иде је Адле-
ра, Марк са и Ни чеа го во ре нам о сло бод ној во љи и ре во лу ци о-
нар ном пу ту ру ше ња на мет ну тих вред но сти. Марк сов удео ви ди у 
убе ђе њу да ни шта не мо же за у ста ви ти ре во лу ци о нар ни ин стинкт 
људ ског ро да за про ме ном. До при нос Адле ров на ла зи у уве ре њу 
да чо век сво јом сло бод ном во љом мо же да оства ри сва ку ви зи ју, 
да мо же да из ву че из се бе го то во бо жан ску моћ и „из људ ске ду ше 
из ма ми све моћ”. Ни че о ва је по ру ка чо ве чан ству, с дру ге стра не, да 
је ди но онај ко је са мо све стан, је ди но онај ко ве ру је у људ ски род, 
по се ду је су штин ску вред ност и са мо он мо же да спа се свет; да 
људ ски род не сме обо жа ва ти ни јед ну ве ћу моћ осим са мог се бе. 
„У овој тро ји ци љу ди, Адле ру, Марк су и Ни чеу, има мо три иде је ко-
је се ве зу ју, ко је ту ма че јед на дру гу и сва ка је од њих исти на кад је 
у пи та њу на ша ци ви ли за ци ја”, пи ше Ди ми три је Ми три но вић.

 
42.  На че ла е ни ја /Ди ми три је Ми три но вић. // Са бра на дје ла, књ. 3, 

стр. 141–146.

35 Маркс и Ни че као исо риј ска о за и на Але ра, Са бра на дје ла, књ. 3 , стр. 275.
36 Исто, стр. 277.
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„Има не чег обич но у са мој при ро ди ге ни ја”, ци ти ра Ми три но-
вић Џо на Го ул да Фле че ра. Ге ни је ни је ве ли чи на, он се не осе ћа на-
ро чи то уз ви ше ним у од но су на оста ле љу де, он осе ћа уз ви ше ност 
људ ско сти, об ја шња ва Ми три но вић, упра во обр нут кон цепт – он 
од у да ра од ма се за то што оста ли не осе ћа ју исто што и он. „У дав на 
вре ме на”, пи ше Ми три но вић кри ти ку ју ћи на мет ну те нам на зо ре 
са вре ме не за пад не ци ви ли за ци је „ни је би ло ге ни ја она квих ка кве 
их ми да нас се би пред ста вља мо...То се де си ло ка сни је, тек ка да 
су ве ли ке др жа ве учи ни ле да се љу ди осе ћа ју ма ли и по де ље ни. 
Сва ки се чо век та да те шио ми шљу да је на ро чит и је дин ствен. По-
чи ње да се обо жа ва та лен то ван чо век, а исто вре ме но се ја вља за-
вист на из у зет ност и је дин стве ност. Љу ди су по че ли де се јаг ме и 
утр ку ју да по ста ну ге ни ји, пре у ве ли ча ва ју ћи и над ме ћу ћи се у уче-
но сти или из у ме ва њу ме ха нич ких спра ва, или у ома ло ва жа ва њу 
дру гих...Ни че је окре нуо ле ђа свим тим не до стој ним утр ки ва њи ма 
и при хва тио про блем Чо ве ка као зна чај ни ји од про бле ма Ге ни ја, 
тре ти ра ног на та да шњи на чин. Он не ма по што ва ња за та кву ве ли-
чи ну, већ је ди но за чо ве ка ко ји на ма шу је се бе”.37 Као та кви, по је-
ди нач ни љу ди пред ста вља ју мост за за ви шу ин ди ви ду ал ност ко ја 
мо же са мо се би да за по ве да и са мо се би да се по ко ра ва... Исти на, 
бо лест на шег до ба је по тре ба за устро ја ва њем жи во та, за јед нич ка 
за ве ра про тив лич но си би ћа и про тив оно га ра ди че га је све о 
би и чо век. Ићи из ван гра ни ца на мет ну тог на зо ра, у осло ба ђа њу, 
одр жа ва њу и уве ћа ва њу са ме ви зи је жи во та на ла зи мо пра ву при-
ро ду чо ве ко ве лич но сти. „То је оно што нас код Ни чеа при мо ра ва 
да сле ди мо ње гов ор лов ски лет при ко ме исто вре ме но пре зи ре 
зе мљу под со бом док ње го вом по гле ду ни ин сект не мо же да про-
мак не. Ми то пре по зна је мо у осе тљи вој ду ши До сто јев ског, у ње го-
вом под зем ном све ту зло чи на и лу ди ла...јер, у књи жев но сти, као и 
сву где, лич ност је са ма људ ска при ро да...38 Људ скост сам ја!”, ка же 
Ми три но вић. 

На са мом кра ју овог тек ста, об ја вље ног у ча со пи су Pur po se 
1930. го ди не Ми три но вић упо зо ра ва на дру гу крај ност ти ра ни је 
са вре ме ног све та, на су прот уни фор ми са њу и устро ја ва њу – он 
је на зи ва се па ра ти змом и ато ми змом, ми сле ћи на на мет ну те су-
прот но сти и по де ље но сти на шег све та, „ја ло ве су прот но сти” ко је 
ни су ни шта дру го до „илу зор не ап страк ци је ко је смо ми на чи ни ли 

37 На че ла е ни ја, Са бра на дје ла, књ. 3, стр. 143.
38 Исто, стр. 146.
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од ре ал но сти би ћа”. За је ни ца и ин и ви у ал нос су под јед на ко 
ап стракт не и ла жне иде је, сма тра Ми три но вић, и је ди но у све тлу 
исти ни те лич не чо веч но сти, у сво јој уза јам но сти, ова два пој ма 
има ју сми сла. „Чу вај те се ових ис кљу чи во сти, сви ви ко ји би сте 
да из бег не те ду хов ну фру стра ци ју и оча ја ње! Јер у сва ком од нас 
по сто ји ствар ност ко ја ни је ла жна иде ја, ни је ди хо то ми ја, ни су 
две опреч но сти...У ср цу бо ра ви чо веч ност и це ло ви тост чи та вог 
све та”39 Зах тев да се спо је све крај но сти до са да шњег све та, да се 
за ме ша ха ос и да се по ве жу и про жму све по ја ве жи во та – све са 
сви ме и сва ко са сва ким, кључ на је иде ја ко ју је раз ра ђи вао у свим 
сво јим ра до ви ма. Без ду бо ког пле ме ни тог осе ћа ња људ ског је дин-
ства ни је мо гу ће са гле да ти и схва ти ти сми сао це ле људ ске за јед ни-
це, ни ти се су штин ски и до кра ја из бо ри ти про тив ра зних об ли ка 
не чо веч них си сте ма вред но сти и ти ран ских вла сти. „Чо ве чан ство 
је Је дан Чо век; а ово опет тре ба упот пу ни ти тврд њом да је сва ки 
чо век тај Чо век. Сва ки је чо век исто вре ме но ин ди ви ду а лан и уни-
вер за лан, и Чо век и Чо ве чан ство. Ис под ин ди ви ду ал не све сти и 
функ ци ја ле жи ко лек тив на, ра сна, а мо жда чак и ду бља свест, у ко-
јој се сва ко од нас кре ће, жи ви и има сво је би ће.”40 Ја сно је у ком 
сми слу му је би ла бли ска Јун го ва фи ло зоф ско–пси хо ло шко–те о ло-
шка ми сао. Иза свих раз ли чи то сти ве ра и ра са ле жи у на ма иста ду-
хов на су шти на, оно што је Ди ми три је Ми три но вић ду бо ко осе ћао. 
И по што је је дин ство све сти за јед нич ко за вас це ли жи вот, по је ди-
нац је пот пун са мо ка да са мо све сно су де лу је у ње му. У том сми слу 
„Сви су од го вор ни сви ма за све”, ка же До сто јев ски.41

Ни че о ва ти тан ска бор ба про тив иде а ли стич ке фи ло зо фи је и 
те ко ви на за пад не ци ви ли за ци је, је упра во бор ба ко ју во ди и сам 
Ди ми три је Ми три но вић про тив ве ре да је не што дру го ме ра и 
вред ност људ ског ро да, да из над на шег све та по сто ји ап стракт на 
прав да. Људ ски род је сам се би ме ри ло све га, по на вља Ми три но-
вић. „Ни су ли Бог и људ ска ра са јед но исто? Бог и Апе и рон – ни су 
ли исто би ће? Све то Трој ство је сте Бог. Моћ, Ра зум и Љу бав су са-
стој ци чи та ве при ро де чо ве ко ве и осно ва При ро де...На да, ме ђу-
тим, је осно ва и су шти на од ко је је на чи ње на са ма ег зи стен ци ја. 
Ве ра је ма ти раз у ме ва ња. Ми лост, Да ри ва ње, Пле ме ни тост и Са о-
се ћај ност су љу бав.”42 Прав да ни је над људ ска си ла ни ти ка те го ри ја 

39 Исто, стр. 146.
40 New Age, 19.VI II 1920.
41 New Age, 19.VI II 1920.
42 New Age, 22. IX 1921.
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из над људ ског ро да. Она под ра зу ме ва да по сто ји мо гућ ност за 
сми шље ну и ху ма ну ор га ни за ци ју све та од стра не са мих љу ди. 
„По треб но је са мо да при кло ни мо гла ве бли же јед ни дру ги ма и 
да јед ни дру ге за пи та мо : Ко ли ко знаш? Шта ми слиш? Мо же мо ли? 
Спас ци ви ли за ци је ле жи у овој иде ји све оп ште пра вед но сти: у син-
те зи и ме ђу соб ној раз ме ни лич них функ ци ја, у по тра зи за људ ском 
исти ном ле жи вла да ју ћи сми сао Кул ту ре, кључ бу дућ но сти”.43 Ка ко 
се са мо јед но став но чи ни ово нај пле ме ни ти је ре ше ње на ших ег зи-
стен ци јал них про бле ма, а ко је је та ко нео др жи во у на шој ре ал но-
сти. Чи ни се да још увек ни смо до сти гли онај кул тур ни сте пе ник у 
на шој ево лу ци ји о ко ме је го во рио Ми три но вић, чак у вре ме сви ре-
пих рат них стра да ња и нај ве ће кри зе ко лек тив не људ ске сло бо де: 
„Чо ве чан ство ула зи у зре ло до ба...Наш свет је по стао, исто риј ски, 
је дан свет. Ми от кри ва мо да нам је он по стао за јед нич ки дом и да 
је за и ста јед но ро дан. На ше цар ство по ста је за јед ни ца и по ро ди ца 
свих...Због то га па три о ти зам мо ра да од у мре.” Он је жи вео у скла ду 
са сво јим убе ђе њем – „Из гле да ло је да он у се би укљу чу је мно го 

43 Маркс и Ни че као исо риј ска о за и на Але ра, Са бра на дје ла, књ. 3, стр. 129.

Ми ри но вић са члановима New Europe Group
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на ци ја и аспе ка та људ ских би ћа да би га раз ли чи ти љу ди раз у ме ли – 
ако сте Ен глез, ви де ли би сте ‘не што ен гле ско‘ у ње му, ако сте Ср бин, 
ви де ли би сте не што срп ско...Он ни је био стра нац, он је био то тал но 
људ ско би ће. Био је нај бли жи то тал ном људ ском би ћу од свих љу ди 
ко је сам срео”, пи ше је дан од ње го вих ду го го ди шњих са рад ни ка. 

Го ди не 1931. Ми три но вић ак тив но уче ству је у ства ра њу гру пе 
New Euro pe, у ко јој је био иза бран за ме ђу на род ног ор га ни за то ра. 
Ме ђу чла но ви ма ове гру пе би ли су и нај у ва же ни ји ин те лек ту ал ци 
то га вре ме на као што су сер Па трик Гидс, по зна ти со ци о лог и бо-
та ни чар, на уч ник ко ји је ужи вао ве ли ки углед у ин те лек ту ал ним 
кру го ви ма и про фе сор Фре де рик Со ди, до бит ник Но бе ло ве на гра-
де за хе ми ју 1921. го ди не. Је дан део про гра ма ове гру пе са др жи и 
еко ло шке иде је ко је Ми три но вић из но си у свом члан ку већ ма ја 
1921. го ди не: „Жи вот и ор га ни зам на зван Свет ни је са здан са мо од 
ду ха и об ли ка већ и од ма те ри је и ма те ри ја ла. На ша Зе мља ни је 
са мо гло бус и ко а гу ла ци ја га са, она је ор га ни зам и би ће. Пла не та 
Зе мља је ор га ни зам и це ли на и као та ква би ла би ком плет на и са-
вр ше на ако би људ ска вр ста Чо век уоча вао ње ну свр ху и основ ни 
прин цип. Људ ска вр ста Чо век је и сам свет и ор га ни зам. Зе мља и 
чо век су јед но и исто би ће, јед на је дин стве на је ди ни ца уни вер зу-
ма. спу ња ва ју ћи се уза јам но, они пред ста вља ју Ге он.”44 

43.  In te gra tion of Euro pe : the way to re con sti tu te the Sa tes of Euro pe 
as an or ga nic so ci ety in a New World Or der. – Lon don : 
New Euro pe Gro up, [s. a.]. – 28 cm.

 
У свом члан ку об ја вље ном у ча со пи су In te gra tion of Euro pe 1931. 

го ди не Ми три но вић из но си вр ло осве шће не ста во ве о со ци јал ним 
и еко ло шким про бле ми ма: „Од ре ђе ни про бле ми, као што су по пу-
ла ци о ни, ре ги о нал но и ра сно оси па ње, ра си па ње или зло у по тре ба 
при род них и ху ма них ре сур са и ге не ти ке, не сме ју се ви ше пре пу-
сти ти сле пој суд би ни. До шло је вре ме кад људ ска ра са не са мо мо-
же, не го и мо ра да пре у зме ин те ли гент ну кон тро лу над вла сти том 
суд би ном. Та ква кон тро ла под ра зу ме ва, до сад не чу ве ну, са рад њу 
кул тур них рад ни ка из раз ли чи тих ре со ра.” Ми три но вић се тру дио 
да ре а ли зу је сво ју иде ју збли жа ва ња во де ћих љу ди ко ји би за јед-
нич ким ан га жо ва њем до при не ли ре а ли за ци ји ства ра ња јед ног 

44 An drew Rigby, Ini ci ja ci ja i ini ci ja ti va, De lo, 1988, br. 9/10, str. 211.
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ху ма ни јег дру штва – сре тао се и раз го ва рао са М. Ган ди јем, Х. Џ. 
Вел сом и мно гим дру гим при зна тим умо ви ма тог вре ме на. У то ку 
тог свог ан га жо ва ња, схва тио је да не ма мо гућ но сти да оства ри 
сво ју до ми нант ну иде ју – осни ва ње Се на та у ком би се на ла зи ле 
нај у ти цај ни је, нај му дри је и нај у глед ни је лич но сти са за дат ком да 
ра де на свим ни во и ма дру штва, по ма жу по је дин ци ма и гру па ма да 
се по ве жу, по ста ну ко сти ту тив ни еле мент чо ве чан ства и пре о бра-
зе свет у ко ме жи ве.

 
44.  World–Se na te : Te sta ment to the Kingly of Spi rit / Fre de rik van Eeden. 

– Lon don : No va Atla tis Pu blis hing, [s. a.]. – 31 cm.
45.  The World Con qu est : Our New Atla tic re li gion of Steel. – Lon don : 

No va Atlan tis Pu blis hing, [s. a.]. – 31 cm.
46.  In sti ga ti ons and com pul si ons to wards New Or der.– Lon don : 

No va Atlan tis Pu blis hing, [s. a.]. – 31 cm. 

Го ди не 1932. бри тан ски чла но ви гру пе New Euro pe осно ва ли су 
по крет The New Bri tain. Про грам овог по кре та био је на ци о нал ни пре-
по род за сно ван на по тре би ре ор га ни зо ва ња дру штва, та ко да еко-
ном ски про спе ри тет обез бе ди мак си мум ин ди ви ду ал не сло бо де. 
То је био про грам ра ди кал не про ме не фи нан сиј ског си сте ма, пре-
да је вла сти и фе де ра ли за ци је: на ци о нал не, европ ске, Ко мон вел та 

Ми ри но вићева рана соба
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и у це лом све ту. Гру пе су осни ва не ши ром Ве ли ке Бри та ни је, а по-
крет је по др жао ча со пис New Bri tain, а ка сни је и The Ele venth Ho ur. 
Им пе ра тив овог по кре та био је пре у зи ма ње лич не од го вор но сти 
за ства ра ње ху ма ни јег со ци јал ног по рет ка. „Че ка ју ћи во ђе зна чи 
из бе а ва и о о вор но си... Они ко ји же ле да из бег ну ула зак у рат 
– рат свих про тив сва ко га, мо ра ју пре у зе ти од го вор ност за сва ко га 
по на о соб и про на ћи оне ко ји ће им се при дру жи ти у пре ва зи ла же-
њу све га што сто ји на пу ту ства ра ња Но во  по рет ка.”45 Овај по крет 
окон чан је 1936. го ди не, док је гру па New Euro pe на ста ви ла са ак-
тив но сти ма, укљу чу ју ћи и из да ва ње ча со пи са New Atlan tis (1937), 
а од 1946. го ди не фи нан си ра ла је и ре дов на пре да ва ња и ди ску си-
је из обла сти ре ли ги је, фи ло зо фи је, умет но сти и обра зо ва ња. 

 
47.  Neo–Syndi ca lism as Atla tic ac tion. – Lon don : No va Atla tis 

Pu blis hing, [s. a.]. – 16 cm. (in ter na pu bli ka ci ja)

48.  New Euro pe : а мonthly Jo ur nal for Fe de ra tion and Di sar ma ment 
/ di rec to ra te D. Mitrinović, A. R. Ora ge; ac ting edi tor Wi ni fred 
Gor don Fra ser. – Lon don : New Atlan tis Pu blisching, 1934. – 31 cm.

 
То ком 1933. и 1934. го ди не Ди ми три је Ми три но вић је па ра лел-

но са одр жа ва њем пре да ва ња у Адле ро вом дру штву ак тив но уче-
ство вао и у из да ва њу ча со пи са The New Atlan tis и The New Al bion. 
Го ди не 1933, ужа снут ра сном иде о ло ги јом на ци зма, сле де ћи свој 
мо рал ни им пе ра тив пре у зи ма ња од го вор но сти за суд би ну чо-
ве чан ства пи ше отво ре но пи смо Хи тле ру, об ја вље но у The New 
Atlan tis (no. 1, 1933), у ко ме се огла сио про тив то та ли та ри зма и гу-
ше ња људ ских пра ва, пред ви ђа ју ћи да на ци стич ки „кр ва ви пут 
на си ља”, ако се не про ме ни или за у ста ви, Евро пу си гур но во ди до 
са мо у ни ште ња.

Исте го ди не, упла шен за сво ју ре пу та ци ју, Адлер по вла чи сво је 
име из на зи ва Дру штва и пре ки да сва ку ве зу са Дру штвом, обра-
зло же њем, у пи сму упу ће ном Ди ми три ју Ми три но ви ћу, да чла но ви 
су ви ше па жње по све ћу ју по ли тич ким пи та њи ма.

Пре ма Ми три но ви ће вом ду бо ком убе ђе њу, чо ве чан ство би 
тре ба ло да поч не да сје ди њу је све ни ти жи во та у сми са о ну це ли-
ну, за сно ва ну на уви ду у ду бо ку ме ђу соб ну за ви сност свих љу ди 
и ства ри у све ту. Из пер спек ти ве Ми три но ви ће вог схва та ња то ка 

45 New Bri tain Ma ni fe stos, New Bri tain Qu ar terly, Vol. 1 (1933), no. 2, str. 53.
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људ ске исто ри је „не ће ви ше би ти ве ли ких ге ни ја, про ро ка, фи ло зо-
фа и умет ни ка. Ви ше не мо же би ти ори ги нал них иде ја у фи ло зо фи-
ји, ни ка квих от кро ве ња у ре ли ги ји, ни ка квих све жих ин спи ра ци ја 
у умет но сти. То ни је знак де ка ден ци је, већ знак но вог до ба, но вог 
ни воа ег зи стен ци је. Не по сто ји ви ше по тре ба за но вим при ли вом 
не ко ли ци не ве ли ких кре а тив них љу ди: уви ђа мо по тре бу за кре а-
тив но шћу мно штва”, из ла же Ми три но вић го во ре ћи о Сва ра лач-
кој кри и ци. То је до ба но вог и дру га чи јег ства ра ла штва – пре по-
зна ва ње и вред но ва ње нај бо љег у на шој исто ри ји, про ми шље но 
и кри тич ко усва ја ње про шло сти. „Ни је нам по треб но да по зна је мо 
сва де ла Бе то ве на, Ми ке лан ђе ла, Све ден бор га, Лајб ни ца, Кан та. 
Али нам је по треб но да са чу ва мо њи хо ву су шти ну”, го во ри Ми три-
но вић. „Де ло ге ни ја мо же се ис ку си ти са мо ако се пре ве де на дру ги 
го вор”, при сту па чан сви ма. У то ме Ми три но вић ви ди уло гу ства ра-
лач ке кри ти ке – „Ве ћи на љу ди но си у се би не ке ства ра лач ке мо-
гућ но сти. Те мо гућ но сти се мо гу раз ви ти ства ра лач ком кри ти ком. 
Сва ки чо век је об да рен за ма што ви ту ин тер пре та ци ју и мо же да ре-
про ду ку је у дру гом об ли ку су шти ну ори ги нал ног умет нич ког или 
фи ло зоф ског де ла. Кул ту ра од сад мо ра би ти лич на кул ту ра. Ово је 
вре ме кри тич ког и лич ног жи во та и је ди но то нас мо же спа си ти...
Не ка сва ко људ ско би ће бу де од го вор но за цео свет!” 46 

У Ми три но ви ће вој ви зи ји пу та ка бу дућ но сти на ла зи мо еле-
мен те бли ске ду ху Хе ге ло вог ди ја лек тич ког схва та ња исто ри је као 
стал ног на прет ка у сти ца њу сло бо де и са мо све сти, где се све су-
прот но сти пре ва зи ла зе у јед ној ви шој син те зи, као фор ми пу не сло-
бо де и нај ши рих мо гућ но сти ду ха. У тој син те зи, ко ја об у хва та „це-
ло об зор је исти на ко ли ко год их има”, ко ји об је ди њу је кру го ве свих 
ста но ви шта, нај про ти вреч ни је исти не, упра во у све о бу хват ном њи-
хо вом кру гу на ла зи мо прав ду и исти ну – „Све по јам ност је њи хо ва 
исти на, по ми ре ње свих исти на... и оно што је са мо ви зи ја ху ма ни јег 
чо ве чан ства до би ја ће об лик и чвр сти ну”, пи ше Ми три но вић још у 
вре ме Есе ич ких кон ем ла ци ја. Сми сао жи во та, но вих вред-
но сти и зна че ња про и за ћи ће упра во у от кри ва њу но вих од но са 
из ме ђу жи вот них аспе ка та ко је смо сма тра ли одво је ним и не по ве-
за ним. У скла ду са тим је и Ми три но ви ће ва иде ја о пи са њу но ве 
ен ци кло пе ди је у ко јој би есеј о од ре ђе ном пред ме ту мо гли на пи-
са ти са раз ли чи тих аспе ка та. Та ко би др во мо гли опи са ти са ста но-
ви шта бо та ни ча ра, сто ла ра, сли ка ра, пе сни ка... у сва ком могу ћем 

46 New Bri tain, 31.V.1933.
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од но су са чо ве ком и при ро дом. Из ове пер спек ти ве људ ско на сле-
ђе би сви це ни ли и на тај на чин би сва ко мо гао да уче ству је у от кри-
ва њу, ства ра њу и ис пу ње њу сми сла жи во та. У от кри ва њу и ства ра-
њу но вих од но са из ме ђу ре ли ги је, фи ло зо фи је, на у ке и умет но сти 
ра ди опле ме њи ва ња са мог жи во та ле жи су шти на Ми три но ви ће ве 
сва ра лач ке кри и ке.

 
49.  Сва ра лач ка кри и ка / Ди ми три је Ми три но вић. 

// Са бра на дје ла, књ. 3, стр. 187–198.

 
Људ ску исто ри ју упо ре ђи вао је са раз ли чи тим фа за ма кроз ко-

је чо век у жи во ту про ла зи. „По Ми три но ви ћу, чо ве чан ство је је дан 
ве ли ки чо век, ко ји си ло ви то ра сте кроз мно ге го ди не исто ри је, 
та ко да су раз ли чи те ра се и на ци је са мо де ло ви тог ве ли ког чо ве-
ка, сви са њи хо вим одво је ним функ ци ја ма, ко је су у ме ђу соб ном 
од но су и ко ји чи не син те тич ки ин стру мент ње го ве ду ше. Не мач ка, 
Ки на, Ен гле ска би ле су та кве функ ци је, и ако би се оне пре те ра но 
уве ћа ле, до шло би до ве ли ких ка та стро фа. Ово је био чу де сан на-
чин по јед но ста вљи ва ња исто ри је, ко ји је пред ви ђао све опа сно-
сти и хра нио сва ку на ду” пи ше Едвин Мјур. Ми три но вић је сма трао 
да у те жњи да одр жи мо рав но те жу у дру штву и свет ском по рет ку, 
мо ра мо се др жа ти јед ног кри те ри ју ма на осно ву ко га ће мо за сни-
ва ти сво је по ступ ке у би ло ко је до ба, а огра ни зам ви ди као је ди ни 
мо дел ко ји мо же пру жи ти та кав кри те ри јум. И по ред свих спе ци-
фич но сти и раз ли ка у на шем све ту, трој ство је од у век ба зич но од-
сли ка ва ло ор ган ску це ло ви тост (три глав на си сте ма у људ ском те-
лу, три пси хо ло шке функ ци је, у по ро дич ним окви ри ма уло ге мај ке, 
оца и де те та). У на шој исто ри ји то су три глав на по гле да на свет, на-
звао их је три от кро ве ња. Сва ки од њих усме ра ва се на нео п ход ни 
аспект људ ске исти не – Пр во от кро ве ње је от кро ве ње бо жан ског 
у све ту, про жи ма ње бо жан ског у чи та вом ко смич ком и при род ном 
по рет ку, ти пич но за ис точ њач ку фи ло зо фи ју. Дру го је хри шћан ско 
от кро ве ње бо жан ског у јед ној осо би – Хри сту, ко ји је та ко и бог и 
чо век, сре ди ште од ко га по ти чу све вред но сти. И Тре ће је от кро-
ве ње бо жан ског у сва ком чо ве ку, сва ко са ко нач ном вред но шћу 
у се би – ово от кро ве ње об ја вљу је моћ људ ских би ћа да об ли ку ју 
соп стве ну суд би ну без ослон ца на над зе маљ ске си ле или бо жан-
ства. Ми три но вић је ве ро вао да се са мо по сед ством по је дин ца 
мо же спа си ти чо ве чан ство. Кроз пер спек ти ву Тре ћег от кро ве ња 
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це ло куп на људ ска исто ри ја се мо же на кра ју пре тво ри ти у слав но 
до стиг ну ће, али, оглу шу ју ћи се о ову спо зна ју, у ка та стро фа лан не у-
спех по чо ве чан ство, упо зо ра вао је Ми три но вић.

 
50.  Три о кро ве ња / Ди ми три је Ми три но вић. // Са бра на дје ла, 

књ. 3, стр. 181–186.

 
Од луч но је од ба ци вао иде ју да се уни вер зал но чо ве чан ство 

и је дин стве на свет ска им пе ри ја мо же по сти ћи спољ ним по ли тич-
ким, со ци јал но-еко ном ским и мо не тар ним ме ра ма, чи ји смо све до-
ци да нас ка да је реч о про це су европ ске ин те гра ци је. Тре ћа си ла 
је она све о бу хват на и це ло ви та, уну тра шња си ла са ме лич но сти, 
ко ја из ра жа ва нај ду бљу људ ску те жњу да се ство ри нов по ре дак, 
моћ да се ис ко ри сте мо гућ но сти, да се ство ре но ви об ли ци ко ји 
су штин ски од го ва ра ју чо ве ко вим по тре ба ма. Она је „ак тив на не-
при стра сност”, у сми слу ак ци је ко ја ни је усло вље на не ким спо ља-
шњим по ли тич ким дик та том, већ из ви ре из са ме лич но сти, из људ-
ске по тре бе за трај ном си гур но шћу и сло бо дом лич но сти уну тар 
јед ног но вог по рет ка.

Кроз чи тав свој жи вот Ди ми три је Ми три но вић је остао до сле-
дан ху ма ни јој ви зи ји чо ве чан ства, од би ја њу да на шу суд би ну пре-
пу сти вла да ју ћим си ла ма и пре у зи ма њу од го вор но сти за ме ња ње 
по је ди на ца ко ји би за јед но, уз истин ско по што ва ње ме ђу соб них 
раз ли ка, мо гли да гра де свет до сто јан чо ве ка. Сло бод ни су са мо 
они ко ји има ју ви зи ју и ве ру у бо љи свет. И за и ста, мо же мо по но ви-
ти са ду бо ким убе ђе њем Риг би је ве ре чи „без те вр сте пред ста ве, 
ко ју нам пру жа ју љу ди по пут Ми три но ви ћа, из гу би ли би смо сми-
сао о то ме ка ко би тре ба ло да жи ви мо.”

На пи та ња о ње го вом ста ву пре ма смр ти и мо гућ но сти жи во-
та по сле смр ти, Ди ми три је Ми три но вић би том при ли ком од го вор 
пре нео на мо гућ но сти ко је ну де Три от кро ве ња – ве ро ва ње у ре-
ин кар на ци ју у ис точ њач кој фи ло зо фи ји, ве ра у веч ни жи вот у хри-
шћан ству и крај жи во та са пре стан ком функ ци о ни са ња ср ца и мо-
зга, на че му по чи ва на уч но са зна ње. 

Умро је 28. ав гу ста 1953. го ди не у Рич мон ду. Са хра њен је на 
лон дон ском гро бљу Хај гејт, са ка рак те ри стич ним обе леж јем сфе-
рич ног кр ста на мер мер ној пло чи, ко ји сим бо ли зу је це ли ну ко ја 
об у хва та ис ток и за пад, се вер и југ, и има ху ма ни стич ко и ан тро по-
соф ско зна че ње, али и ми стич ну ко но та ци ју. 
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Сле де ће го ди не осно ва на је New Atlan tis Fo un da tion, до след но 
на ста вља ју ћи Ми три но ви ћев рад у прав цу зах те ва за ра ди кал ним 
про ме на ма чо ве ка и дру штва, за сно ва ног на ства ра лач кој кри ти-
ци и тра же њу сми сла и свр хе чо ве ко вог по сто ја ња на Зе мљи. Сам 
на зив дао је Ми три но вић го ди на ма ра ни је ча со пи су New Atlan tis. 
Сим бо ли чан на зив упу ћу је на уто пиј ску ви зи ју древ не Атлан ти де, 
опи са ну у Пла то но вом Ти ме ју, сим бо лу иде ал не људ ске за јед ни-
це, у окви ру ко је ле жи иде ја да је хар мо ни ја од но са ме ђу љу ди ма 
и иде ал но дру штве но уре ђе ње у на шој вла сти. Ци ље ви фон да ци-
је ба зи ра ни су на фун да мен тал ним прин ци пи ма – је дин стве ног 
чо ве чан ства за сно ва ног на су штин ским вред но сти ма чо ве ка и 
нео гра ни че ним мо гућ но сти ма по је ди на ца. Ова фон да ци ја по све-
ће на је чу ва њу ар хи ва раз ли чи тих ини ци ја ти ва у ко је је Ди ми три-
је Ми три но вић био укљу чен, одр жа ва њу са ста на ка и пре да ва ња, 
об ја вљи ва њу пу бли ка ци ја у ко ји ма су из ла га ни ра зни аспек ти 
Митри но ви ће ве фи ло зо фи је и де ло ва ња. Ма ла за тво ре на гру па 
Ми три но ви ће вих са рад ни ка, ко ји су оста ли са њим до ње го ве смр-
ти, во ди ла је ову фон да ци ју, ко ја је ак тив на и да нас. 

 
51.  Prin ci ples and Aims of the New Atla tis Fo un da tion. – Ric hmond : 

The New Atlan tis Fo un da tion, [s. a.]. – 23 cm.
52.  Cre a ti ve cri ti que and An tro po phi lo sophy. – Ric hmond : 

The New Atlan tis Fo un da tion, [s. a.]. – 24 cm.
53. Talks and lec tu res gi ven by Di mi tri je Mitrinović

 
До са да не пре ве де на пре да ва ња Ди ми три ја Ми три но ви ћа, об-

ја вље на у New Atlan tis Bul le tin, а за бе ле же на од стра не ње го ве ду-
го го ди шње са рад ни це Ви ни фред Горг дон Фреј зер, пре ку ца на и 
уко ри че на, чи не це ли ну од 25 тек сто ва из ан тро по–фи ло зо фи је, чу-
ва ју се у фон ду Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” и 
би ће пр ви пут код нас пред ста вље на на овој из ло жби.

Ерих Гут кинд, не мач ки фи ло зоф и Ми три но ви ћев при ја тељ и са-
рад ник у осни ва њу по кре та Осно ве Бу ућ но си пи ше о Ми три но ви-
ћу у пи сму, упу ће ном из Аме ри ке ко ме мо ра тив ном ску пу дру штва 
The New Euro pe Gro up, одр жа ном 29. ја ну а ра 1954. го ди не у Лон-
до ну: „Оно што је он ства рао ни је ни ка ква фи ло зо фи ја; пре би се 
мо гло ре ћи да је он до се гао је дан ви ши ни во ре ал но сти. Он је ПО-
СТО ЈАО: БИО ЈЕ СТВА РАН: он је истин ски жи вео... та ко да су че сто 
сви дру ги из гле да ли ма ње ствар ни и ма ње при сут ни. То је мо жда 
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био из раз ње го ве сил не све сно сти да жи ви, ко ја му је да ва ла го то-
во та јан стве ну спо соб ност пред ви ђа ња. Он је мо гао ‘ви де ти‘ не ког 
чо ве ка као да је тај чо век про ви дан. Он је био у ста њу да га упо зна 
за све га не ко ли ко тре ну та ка, и то та ко као да га је по зна вао чи та-
вог жи во та. Ни ко, за то не мо же за ме ни ти при ја те ља ко га смо из гу-
би ли. Али ње гов ‘ме тод‘ мо же би ти не го ван. ‘Ме тод‘ је оно што нас 
је по ве за ло ка да смо се пр ви пут сре ли. Ка да смо по сле ство ри ли 
гру пу Der Kre is ни је нас по ве за ла ни јед на дог ма, не го са мо тај ‘ме-
тод‘: би ти исти нит, би ти отво рен, ши ром отво рен, и не бо ја ти се пот-
пу не спо зна је. Не одва ја ти се од свог по ре кла и ду бо ких из во ра жи-
во та. Од пр вог ча са нас је по ве зи ва ла ви зи ја тран сцен дент но сти, 
што је нај чо веч ни ја од свих људ ских спо соб но сти – пре ва зи ла же-
ње. Та спо соб ност пре ва зи ла же ња из ди же чо ве ка из над при ро де. 
Ту је кључ чо ве ка и ње гов пра ви циљ. Ве ро ва ли смо, та ко ђе, да на-
ци је не ма ју дру гог оправ да ња не го да над ра ста ју сво ја по сла ња и 
да та ко уве ли ко са вла да ва ју сво је пу ке на ци о нал не уско гру до сти.

Ди ми три је Ми три но вић је го во рио: ‘Бе сми сао је грех.‘ Он је за-
го ва рао сми сао ства ри. Ши рио је око се бе моћ, ко ја је би ла ве ћа 
од обич не сна ге. Та моћ је до ла зи ла од нај ду бљег и је ди но за ко ни-
тог из во ра сна ге – из уну тра шњег сје ди ње ња. А ту – као што ка же 
му дрост Ка ба ле – чак и ства ри ко је има ју свој крај мо гу да до сег ну 
до веч но сти.”
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Из Ми ри но ви ће ве лич не би бли о е ке

Ми ри но ви ће ва лич на би бли о е ка ру жа нам уви у обла си 
у ко ји ма су се кре а ла ње о ва за и са ши ро ка ин е ре со ва ња. 
Овом ри ли ком из ло же на су ре ре зен а ив на е ла и вре на 

из а ња књи а из обла си фи ло зо фи је, ру шве них на у ка, 
исо ри је уме но си, књи жев но си, фи ло зо фи је ри ро е, 

е ла оних сва ра ла ца ко ји су уи ца ли на ње а, чи ји је зна чај 
он сам че со ис и цао и ко је је сма рао ра вим 

„сварaлач ким кри и ча ри ма”.
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Ске ни ран сим бол

Био је о сан бун ов ни ка, ко ји ру ши са ре и о и же 
но ве ра ђе ви не, сва ра лач ки не мир за не се но ао со ла, 

ко ји не о си жну уо и ју све о ше хар мо ни је и са вр шен сва 
су ша на зе мљу и ну и свим љу и ма, као ре ше ње 

ко је им се на ла зи на о хва ру ке.47 
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