
УДК 1 Ata na si je vić K.:140.8(=163.41)

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 1/2013.

год. 20. vol. 39.
стр. 235-250.

235

РужицаЖ.Петровић
Факултетпедагошкихнаука

УниверзитетауКрагујевцу,Јагодина

НАРОДНA И ФИЛОЗОФСКA МУ ДРОСТ 
У ДЕ ЛУ КСЕ НИ ЈЕ АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ*

Са же так
У овом ра ду аутор на сто ји да ап стра ху је основ не ста во ве К. 

Ата на си је вић о тво ре ви на ма срп ског на род ног ду ха и еле мен ти ма 
њи хо ве фи ло зо фич но сти. Про ми шља се ми са о на по зи ци ја К Ата-
на си је вић o те о рет ској мо гућ но сти срп ског кул тур ног на сле ђа да 
по ста не осно ва кон сти ту и са ња са мо свој не фи ло зоф ске ори јен та-
ци је. Аутор ис ти че зна чај K. Ата на си је вић у са гле да ва њу вред но-
сти на род ног ства ра ла штва и мо гућ но сти ње го вог про жи ма ња са 
фи ло зо фи јом, али и ука зу је на по те шко ће на род ног ду ха да се са 
ни воа ис ку стве не не по сред но сти, уз диг не до ја сно ар ти ку ли са ног 
филозо фск oг из ра за.
Kључне ре чи: на род ни дух, фи ло зо фи ја, ути цај, му дрост, К. Ата на си је вић

К. Ата на си је вић се са по себ ним пи је те том од но си ла пре ма 
срп ском на род ном ства ра ла штву као зна чај ном де лу на ци о нал ног 
и европ ског кул тур ног на сле ђа. Сма тра ла је, да су ње го ви умет-
нич ки и књи жев ни до ме ти у до вољ ној ме ри осве до че ни, али да 
је ње гов фи ло зоф ски ка рак тер не до вољ но ра све тљен за хва љу ју ћи, 
пре све га, не до стат ку фи ло зо фо ске на стро је но сти ис тра жи ва ча. У 
свом раз гра на том и обим ном фи ло зоф ском опу су, она је ве ли ки део 
сво јих те о рет ских ис тра жи ва ња по све ти ла овом пи та њу. За раз у-
ме ва ње на чи на по и ма ња од но са на род не и фи ло зоф ске му дро сти, 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр.179036 (2011-2014) Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, фи нан сиј ски по др жан од  Министарствo про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је
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нео п ход но је по ћи од ње не кон цеп ту а ли за ци је „но ве фи ло зо фи је,“ 
ко ја је са др жа ла зах тев за пре по род у „древ ној ле по ти и пу но ћи“, 
тј. за об на вља њем је дин ства „ум не ми са о но сти, пе снич ке све жи-
не и ре ли гиј ске ми стич но сти“1) Ука зу ју ћи на опа сност ре ду ко ва ња 
фи ло зоф ске ми сли на чи сте, спе ку ла тив но – ап стракт не кон струк-
ци је, за тво ре не у ви со ко пар не пој мов не си сте ме осло бо ђе не жи ве 
ве зе са ду хом, она је ра ди ла на афир ма ци ји фи ло зо фи је ко ја би 
по ред ло го сне ди мен зи је са др жа ла и ми стич ну. По ла зе ћи од то га 
да је за да так фи ло зо фи је да чо ве ку пру жи осло нац у ре ша ва њу пи-
та ња сми сла жи во та, К. Ата на си је вић је у срп ском на род ном ства-
ра ла штву на ла зи ла мо гућ ност за кон сти ту и са ње јед не прак тич не, 
жи вот не фи ло зо фи је. 

За раз ма тра ње од но са на род не и фи ло зоф ске му дро сти нео-
п ход но је нај пре њи хо во пој мов но од ре ђе ње. У на шем кул тур ном 
ства ра ла штву по сто је ра зни об ли ци ис по ља ва ња ду хов ног жи во та 
као што су: усме на и пи са на књи жев ност, прак тич на му дрост, на-
род не умо тво ри не, бо го сло вље итд. Ма ко ли ку ва жност при да ва ли 
ства ра о ци ма та квих  ду хов них тво ре ви на, по ста вља се пи та ње да 
ли их мо же мо сма тра ти но си о ци ма фи ло зоф ске тра ди ци је? Ва лид-
но од ре ђе ње пој ма фи ло зо фи је зах те ва ње но  ди фе рен ци ра ње од 
оста лих, срод них, ду хов них обла сти.

Ње но ети мо ло шко зна че ње иако, ве о ма бли ско од ре ђу је ње-
ну при ро ду, још увек не са др жи свој ство ко јим се она стро го одва ја 
од дру гих ду хов них обла сти, јер тежњакаистини,  по кре тач је 
мно гих, не са мо фи ло зоф ских тра жи те ља нај ви ших зна ња, већ и 
на уч ни ка, пе сни ка, бо го сло ва. Њи хов „ду хов ни ерос“ ко јим су во-
ђе ни у сво јим пе снич ким на дах ну ћи ма, ми стич ним от кро ве њи ма 
и не по сред ним са гле да ва њи ма, и ко ји ни је за не мар љив у ути ца ју 
на уоб ли ча ва ње мно гих фи ло зоф ских иде ја, не но си ка рак тер фи-
ло зоф ске исти не, јер ова, да би оства ри ла уни вер зал ност и це ло ви-
тост на ко ју пре тен ду је, мо ра уз ди ћи пред мет свог про ми шља ња до 
ни воа пој мов но - ар ти ку ли са ног из ра за.

Уко ли ко фи ло зо фи ју схва ти мо као ап стракт но, спе ку ла тив-
но, дис кур зив но и ме то дич ко ми шље ње, да кле, ми шље ње ко је се 
ус по ста вља те о рет ским, ло гич ко - ра зло жним др жа њем ума и кри-
тич ким од но сом пре ма пред ме ту ис тра жи ва ња, он да је мо ра мо 
дис тан ци ра ти од оног де ла ду хов не тра ди ци је ко ја но си обе леж-
је здра во ра зум ске па ме ти, при род не би стри не ума, вр ца вог ду ха и 
ис ку стве не све сти. Не тре ба гу би ти из ви да чи ње ни цу да је јед на 
од до ми нант них цр та на шег на ци о нал ног ду ха „ми стич но и емо ци-

1) Ата на си је вић, К., Мистицизамирационализам, Бе о град СКГ, бр. 2, стр. 4, 1928
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о нал но до жи вља ва ње све та“, ко је је ве о ма плод но ути ца ло на умет-
нич ко ства ра ла штво и ре ли ги о зну по све ће ност, али, и до ве ло до 
из ве сних не до у ми ца ка да је у пи та њу ка рак тер срп ске фи ло зо фи је.

К. Ата на си је вић је, по узо ру на хе лен ску ду хов ну тра ди ци ју, 
фи ло зо фи ју схва та ла као ак тив ност ду ха ко ја се не сме све сти на 
функ ци ју ра зу ма и фор му ло гич ко - спе ку ла тив ног ума, већ ко ја 
спо соб ност дис кур зив ног ми шље ња тре ба да об је ди ни са ин ту и-
тив но – до жи вљај ним мо ћи ма, да би кроз то је дин ство из ра зи ла 
пу но ћу све та и жи во та. Уз то, да ју ћи при мат прак тич ном уму, она 
је су шти ну и сми сао фи ло зо фи је из ве ла из окви ра чи сте ми са о не 
ак тив но сти ду ха и уз ди гла је на ни во раз бо ри тог де ла ња.

КРА ТАК ИСТО РИЈ СКИ ПРЕ ГЛЕД

Пи та ње од но са и ста ту са на ше на род не епи ке и фи ло зо фи је 
пр ви је на го ве стио Ми лан Ку јун џић Абер дар (1842—1893)  не ка-
да шњи пре да вач фи ло зо фи је на Ве ли кој шко ли. Он је фи ло зо фи-
ју, на ро чи то њен прак тич ни пра вац за по чет са До си те јем, сма трао 
„про ду же њем на род ног ства ра ла штва“.2) Ње гов уче ник Ми лош 
Ми ло ва но вић (1850-1924) je у на род ној му дро сти ви део  „узор ни 
об лик на ше фи ло зо фи је“. Сво јим ста вом: „Не ма ни јед не, ни на уч-
не ни фи ло зо оф ске исти не у мо дер ном фи ло зоф ском све ту ко ја се у 
не че му не би на ла зи ла у на шој на род ној фи ло зо фи ји“,3) он је у на-
шем на род ном ства ра лач ком ду ху ви део мо гућ ност ус по ста вља ња 
аутен тич не фи ло зо фи је. Ова кво пре тен ци о зно ува жа ва ње на род не 
му дро сти, и ње но по и сто ве ћи ва ње са „на род ном фи ло зо фи јом”, 
мо гло је по бу ди ти на ци о нал ни дух на раз вој осло бо ди лач ких те-
жњи, али ни је мо гло на ћи уте ме ље ње у са мој фи ло зо фи ји.

Овај пра вац ве о ма жи во раз ви ја и Ми лош Ђу рић (1892 – 
1967). Де ло ва ње срп ске на род не епи ке на фи ло зоф ску ми сао он 
узи ма као до ми нант ну цр ту, пре по зна тљи ву у ње ном „ко смич ком 
ду ху и прак тич ној, ху ма ни стич ко – етич кој” ди мен зи ји. Он је на 
осно ва ма хе лен ског мо де ла хе рој ског мо ра ла по ку шао да уте ме-
љи иден ти тет на ше фи ло зо фи је. На и ме, при ме ре но на шој ду хов-
ној тра ди ци ји ко ја је фор ми ра на да ле ко ви ше у ре ли ги о зно - емо-
ци о нал ном осми шља ва њу све та, не го у дис кур зив ном по и ма њу, 
сма трао је да и фи ло зо фи ја сво ју осо бе ност тре ба да по твр ди у 

2) Ку јун џић М. Философија уСрба, Бе о град, Гла сник Срп ско га уче ног дру штва, XXIX 
стр.18, 1868

3) Ми ло ва но вић, М. Философијаинаукауисторискомразвиткусвоме-философијауСр-
ба.Бе о град: Штам па ри ја Ч. Сте фа но ви ћа стр. 23, 1904
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не го ва њу та квог ду ха. „Фи ло зо фи ја ко ја не на ста је у раз де о би 
ин те лек ту ал них си ла од скри ве них из во ра ства ра ла штва, не го у 
зра че њу це лог уну тра шњег жи во та има мо гућ ност да оства ри пр-
во бит но жи во је дин ство све та и ду ха.“ 4) Овај став ја сно по ка зу је 
Ђу ри ће во ус по ста вља ње ето са као ме та – фи ло зоф ског пред ме та  
ко ји сво ју жи во твор ност цр пи из не по сред не ствар но сти и је дин-
ства свих чо ве ко вих уну тра шњих мо ћи. Ме ђу тим, ма ко ли ко наш 
на род ни етос са др жао им пли ци те херојску етику и на чел но ан-
ти ци пи рао ме та фи зич ка и ан тро по ло шка пи та ња, он не мо же би-
ти пред мет фи ло зоф ског ми шље ња, јер је оно по сво јој при ро ди 
уни вер зал ни и објек тив ни дух не сво див на на ци о нал ни. Али то не 
зна чи да се фор ми ра ње на ше фи ло зо фи је од ви ја ло из ван исто риј-
ско – на ци о нал ног окви ра и да ни је би ло по сре до ва но обе леж ји ма 
кул тур не тра ди ци је.

Тај ути цај је и Ксе ни ја Ата на си је вић до ве ла у афир ма тив-
ну ве зу са фи ло зоф ском му дро шћу сма тра ју ћи на род но ства ра ла-
штво до бром осно вом за ус по ста вља ње аутен тич не фи ло зо фи је, 
од но сно пр вим сте пе ном раз во ја си сте мат ске фи ло зо фи је.  (Ата-
на си је вић К. 1937:200). Она је твр ди ла да „те о рет ске кон цеп ци је у 
на род ним умо тво ри на ма чи не јед ну ор ган ску, им по зант ну це ли ну, 
ко ја све до чи о искон ском ме та фи зич ком на го ну на шег чо ве ка“5) Тај 
„на гон“ је он то ло шки из ве ла из „спе ци фич но сти на ше ра се“ на ла-
зе ћи пот кре пље ње за ту те зу у ди фе рен ци ра њу динарскерасе као 
по себ ног ан тро по ло шког ти па, ко ји је до био и ме ђу на род но на уч-
но при зна ње. Оце њу ју ћи му дрост ис точ них и сло вен ских на ро да 
као „ла пи дар ну, не из дво је ну из ре ли гиј ских и емо ци о нал них из ли-
ва и не до вољ но изин те лек ту а ли са ну и ве за ну...“6), К. Ата на си је вић 
је сма тра ла да је та ква му дрост, до бар те мељ за раз вој фи ло зо фи је 
ко ја „не ће би ти око ва на у пан ци ре си ло ги зма и ди ја лек тич ких мај-
сто ри ја...., ни ти за пле те на у за мра че ну и чу до ви шну тер ми но ло-
ги ју.“7). Уме сто ис кљу чи вог ло гич ког и ме та фи зич ког те о ре ти са ња 
она је за го ва ра ла пра вац ко ји ће афир ми са ти ети ку, а у окви ру ње 
јед но„чи сто на ше мо рал но ста но ви ште.“ Као аутен тич не срп ске 
ми сли о це, пра ве „прет став ни ка сво је ра се», из два ја ла је Ње го ша 
и Кне же ви ћа, чи ју је ори ги нал ност ства ра ња ви де ла у њи хо вој те-

4) Ђу рић, М., Изјугословенскефилософије–фрагменти, Пре те ча, 28. јун, 11, 1928 

5) Ата на си је вић, Ксе ни ја Практичнафилозофијанашихнароднихумотворина, Бе о град, 
СКГ, Л/5/6, стр. 445, 1937. Уп.Ата на си је вић, Ксе ни ја  Теоријскофилозофирањеунашим
народнимумотворинама, Ско пље, Хри шћан ско де ло, стр. 335. 1936

6) Ата на си је вић, К. Нашеновефилозофскеоријентације, Бе о град, Но ви ви ди ци, стр. 149, 
1928

7) Исто, 149
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жњи да се уз диг ну из над кон цеп ци ја ра ци о на ли стич ке фи ло зо фи-
је уме сто да на сто је са мо да их по бољ ша ју, и у њи хо вој же љи да 
до стиг ну ду бљу ре ал ност и истин ски је по сто ја ње ко је се уз ди же 
из над за ко на ло ги ке ( Ata na si je vic, К. 1937)

Ме ђу тим, исто ри ја срп ске фи ло зо фи је по ка зу је да та ква 
спе ци фич на фи ло зо фи ја бли ска на шим ду ша ма и на шој кул ту ри 
за сно ва на на на шем кул тур ном на сле ђу ни је фор ми ра на и да се 
раз вој срп ске фи ло зоф ске тра ди ци је мо же услов но де фи ни са ти као 
низ дис кур зив них на по ра да се ар ти ку ли шу људ ско ис ку ство жи во-
та и на ше раз у ме ва ње све та у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма 
срп ске ду хов не кул ту ре.8)

ТЕ О РЕТ СКА ЗА СНО ВА НОСТ НА РОД НЕ МУ ДРО СТИ

Да ље ис тра жи ва ње на чи на на ко је је К. Ата на си је вић про ми-
шља ла од нос на род не и фи ло зоф ске му дро сти во ди нас ње ној те зи 
да срп ска на род на му дрост прет ста вља ор ган ску це ли ну у ко јој су 
кроз је дин ствен и це ло вит до жи вљај све та ује ди ње не ме та фи зи ка, 
ети ка и ре ли ги ја. (К. Ата на си је вић, 1928, 4). Те о риј ску осно ву за 
ме та фи зич ка пи та ња, она на ла зи у схва та њи ма у на шим на род ним 
умо тво ри на ма, ко ја се од но се на пи та ња о струк ту ри све та, о Бо гу 
ко ји упра вља све ми ром и чо ве ком, о суд би ни и сре ћи људ ског ин-
ди ви ду у ма, о веч но сти, смрт но сти и спа се њу.

У ис тра жи ва њу на род них умо тво ри на К. Ата на си је вић је по-
себ ну па жњу  по све ти ла иде ји Бо га. Ка ко је, чо ве ко ва по тре ба за 
од го не та њем та јан стве них си ла и за по ни ра њем у свет не про ла-
зних и веч них ства ри увек би ла огра ни че на мо гућ но шћу ду хов них 
сна га ко је су се кре та ле од не ја сних на слу ћи ва ња, пре ко ве ро ва-
ња, до ум ног са гле да ва ња и не по сред ног ми стич ног сје ди ње ња, 
то и наш на род ни дух не уз диг нут до ни воа пој мов ног из ра за, не 
тра га за скри ве ним узро ци ма тран сце дент них ства ри, ни ти иде ка 
дис кур зив ном от кри ва њу њи хо ве су шти не. „Ње га - ка же К. Ата-
на си је вић - не го ни по тре ба да за ђе до по след њих мо гућ но сти ме-
та фи зич ког са зна ња; он не пре ко ра чу је гра ни це тран сце дент ног 
под руч ја.9) Прет ста ве на род ног му дра ца о ме та фи зич кој ствар но-
сти ни су про из вод ум не ре флек си је, већ су да ле ко ви ше из раз јед-

8) Жу њић, Сло бо дан (1999).Уводуисторијусрпскефилозофије, Гле ди шта, вол. 40, бр. 
1-2, стр. 5-77. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет. Уп. Ђу рић, Ми хај ло Жу-
њић Сло бо дан, Die ser bische Phi lo sop hie he u te, München.1993.

9) Ата на си је вић, Ксе ни ја (1936). Теоријскофилозофирањеунашимнароднимумотвори-
нама, Ско пље, Хри шћан ско де ло, стр. 335. Уп. Ђу рић, Ми лош (1927). Космичкидуху
нашемпесништву, На род на од бра на, стр. 258-261 
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не ем пи риј ско – ин ту и тив не све сти и на слу ћи ва ња да, на су прот 
про ла зним и ефе мер ним ства ри ма, мо ра по сто ја ти јед но, вр хов но, 
са вр ше но би ће. Ова кво схва та ње мо гло је про и за ћи из чо ве ко вог 
до жи вља ва ња се бе као не моћ ног, огра ни че ног би ћа, ко је сми сао 
свог по сто ја ња и раз ре ше ња ово свет ског зла и не прав де на ла зи у 
Бо гу као вр хов ном ен ти те ту и све моћ ној си ли ко ја по се ду је ап со-
лут ну сло бод ну во љу. Са мо та ква си ла ко ја свевидиисвезна и чи ја 
је сло бод на во ља спро ве де на кроз це лу ва се ље ну Свегајемањеод
вољеБожије, 10) мо же би ти ство ри тељ и упра вљач све та.

К. Ата на си је вић сма тра да ова кве про јек ци је о Бо гу иако пој-
мов но још не ди фе рен ци ра не са др же за чет ке фи ло зоф ског ми шље-
ња и да је наш на род ни му драц да ју ћи Бо гу тво рач ку и све др жач ку 
уло гу, ство рио це ло ви ту и ор ган ску сли ку све та, у ко јој не ма ни чег 
су ви шног, не ја сног или не до вр ше ног. Ње на кон цеп ци ја о логосно
-моралнојструктуривасељене у ко јој на ла зи раз ре ше ње свих пи-
та ња кроз си стем хи по те тич ког те о ре ти са ња, ве о ма је слич на на-
род ним оп сер ва ци ја ма о ме та фи зич ким пи та њи ма. Те ана ло ги је 
го во ре о пре пли та њу и ути ца ју на род ног му дро ва ња на те о риј ске 
кон цеп ци је К. Ата на си је вић, као и угао ње ног ре флек то ва ња ми са-
о них сен тен ци у на род ним умо тво ри на ма.

Ме ђу тим, иако је Бог си ла ко ја мо же ста ја ти уз чо ве ка, он 
ни је уто пљен у ту си лу, ни ти је ње на не по сред ност. У од но су на 
њу у на шем на род ном ду ху по ред окулт но - ма гиј ских еле ме на та 
ко ји ука зу ју на свест по је дин ца о се би као сла ба шном и бес по моћ-
ном би ћу ко је се са стра хом и мо ли твом обра ћа Бо гу ра чу на ју ћи на 
ње го ву ми ло сти вост, при сут ни су и они еле мен ти ко ји ука зу ју на 
уз ви ше ни ју, ду хов ну ве зу из ме ђу чо ве ка и Бо га. На и ме, не све сно, 
на род ни ства ра лац осе ћа да у чо ве ку по ред ње го вог тро шног, про-
па дљи вог би ћа ко је га ве зу је за свет ма те ри јал них ства ри по сто ји 
дру ги, ду шев ни део ко ји, уко ли ко се чи сти од зла, мо же по ста ти 
све то ме сто у ње му, и омо гу ћи ти му обо же ње и спа се ње. К. Ата-
на си је вић ве о ма до бро уви ђа да у на шим на род ним умо тво ри на ма 
прет ста ве о Бо гу као цен трал ном ме та фи зич ком пи та њу, сво је ис-
хо ди ште на ла зе у етич ком раз ре ше њу сми сла људ ске ег зи стен ци је, 
по сред ством ап со лут но пра вед ног и до сти жног Бо жи јег су да (Бог
никомдужанјеостаје; Богнеспава. 

На ша на род на му дрост о све ту и жи во ту об у хва та и ми сли о 
суд би ни. Оне сто је у нај те шњој ве зи са кон цеп ци ја ма о вр хов ном 
би ћу и са њи ма за јед но чи не јед ну ор ган ску ко нач но, за о кру же-
ну це ли ну. (Ата на си је вић,1938: 9). Искон ска по тре ба за је дин стве-

10) Ка ра џић-Сте фа но вић, Вук (1987). Српскенароднепословице, у: Пан тић Ми ро слав, Са-
бра на де ла В. С. Ка ра џи ћа, Бе о град, Про све та, IX,  
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ним до жи вља јем це ли не све та под ра зу ме ва ла је ства ра ње јед ног 
ду хов ног про сто ра у ко ме би сво је раз ре ше ње на шле све по ја ве и 
до га ђа ји. Да би на шао сми сао по сто ја ња и од ре дио свој по ло жај 
у све ту, на род ни му драц је знао да ни је би ло до вољ но ве ро ва ти у 
бо жан ске си ле. Су о ча ва ње са де ло ва њем си ла ко је ни су од го ва ра ле 
за ми шље ној бож јој при ро ди про из ве ло је иде ју о суд би ни. Тек је 
хи је рар хиј ски од нос бо жан ско - суд бин ског де ло ва ња, без остат ка, 
дао ја сан сми сао све ко ли ком до га ђа њу. На и ме, Бо гу као вр хов ном 
ен ти те ту, ство ри те љу, упра вља чу и све др жи те љу ва се ље не у на-
шим на род ним умо тво ри на ма при пи са на су ап со лут но по зи тив на 
свој ства. Онај ко ји ИстиномиПравдом одр жа ва склад и хар мо ни ју 
ва се ље не и ко ји чо ве ку пру жа на ду у сми сле но по сто ја ње, ни је мо-
гао у све сти на шег му дра ца би ти но си лац би ло ка квих не га тив них 
свој ста ва. Про стор за де ло ва ње не по зна тих, та јан стве них, мрач них 
си ла оста вљен је суд би ни. Ве ро ва ње у судб ину  ве за но је за сплет 
не по зна тих си ла ко је се спо ља на ме ћу чо ве ку не из бе жном ну жно-
шћу. Је ди но бо жан ска си ла, пред ко јом је од го вор на и под ре ђе на 
суд би на мо же по сле ди це ње ног деј ства евен ту ал но убла жи ти и то 
са мо у слу ча је ви ма кад су гре хо ви по чи ње ни у не зна њу. „У на шим 
на род ним умо тво ри на ма ра чу на се са тим да је суд би на, сле па, глу-
ва и не у мо љи ва, ја ча од свих људ ских на по ра, от по ра и про ра чу-
на ва ња, чи је су од лу ке не у мит не, нео по зи ве и не про мен љи ве“.11) 

Али по ред овог, у осно ви фа та ли стич ког схва та ња жи во та, 
оста вље но је ме сто за нај у зви ше ни је бо жан ско де ло ва ње ко ме је 
у крај њој ис тан ци под ре ђе на суд би на. На и ме, на пла ну ме та фи-
зич ког де ло ва ња, суд би на је у функ ци ји бо жан ске свр хо ви то сти 
и це лис ход но сти. Она не мо же пре ко ра чи ти ону гра ни цу ко ја би 
на оп штем пла ну по ре ме ти ла ред и пра вед ност. И по ред то га што 
схва та ње о суд би ни де лу је по за ко ни ма стро ге спо ља шње пред-
о дре ђе но сти, а не чо ве ко ве уну тра шње ка у зал но сти, ипак мно ги 
при ме ри у на шим на род ним по сло ви ца ма по ка зу ју да пе чат суд-
би не ути ску је ка рак тер чо ве ко вог ин стик тив ног и на гон ског де ла 
би ћа, ко ји, уко ли ко ни је спо знат, оста је за ње га не у хва тљив и не-
до ку чив де лу ју ћи на на чин не из ме ње не, си ро ве при ро де. Као та-
кве, ове си ле по ста ју из во ри ште људ ских по ро ка (за ви сти, гне ва, 
љу бо мо ре, не у ме ре но сти) и но си о ци фа тал них гре ша ка ко је се у 
на род ном ве ро ва њу до жи вља ва ју као људ ски удес. 

У од го не та њу суд бин ских ве за у на шем ду хов ном на сле ђу 
им пли цит но се ра чу на са хи по те зом о кар мич ким оп те ре ће но сти-

11) Ата на си је вић, Ксе ни ја (1939). Схватањебожанстваунашимнароднимумотворина-
ма, Хри шћан ска ми сао,  год V бр. 3, стр. 35. Уп. Ата на си је вић, Ксе ни ја (1939). Темељи
народнеетике, На пред за на род, Бе о град, Ви дов дан стр. 4
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ма или о пре ег зи стен ци јал ним гре си ма. (Ата на си је вић К.1928: 9 и 
Не дељ ко вић, Д.1928:38). Ова те за до би ја сво ју по твр ду у на род ном 
ве ро ва њу да сва ко чо ве ко во де ло има огром ну на док над ну сна гу, 
тј. да све оно што чо век чи ни угра ђу је се у ње го ву ду шу и по ста-
је осно ва ње го ве суд би не, не са мо зе маљ ске већ и по стег зи стен-
ци јал не. Сто га се ла год но или муч но ем пи риј ско по сто ја ње сма-
тра по сле ди цом пре ег зи стент ног ста ња ду ше, а зе маљ ски жи вот 
ме стом на ко ме она ис ку пљу је на сле ђе ну кри ви цу.12)  За ула зак у 
бла же но под руч је на род ни му драц пре по ру чу је сле де ће вр ли не: да 
чи ни до бро за жи во та, да по шту је ста ри је, да се не гор ди у до бру, 
ни ти обес хра бру је у злу, да се не ла ко ми на ту ђе. Као што вр ли не 
уче ству ју у чи шће њу ду ше и ње ном спа се њу, та ко је и гре хов ност 
од го вор на за по сле смрт но ста ње ду ше. У ка те го ри за ци ји гре хо ва 
неј те жи су они ко је су учи ни ли ро ди те љи пре ма де ци, де ца пре-
ма ро ди те љи ма, за тим не по ма га ње си ро ти ње, про ли ва ње кр ви, 
огре ше ње о срод ни ке и по бра ти ме, не по што ва ње кум ства, сла ве 
и не де ље, кри во клет ство, кра ђе, скри ва ње гре хо ва итд. Да кле, те-
жи ште се ста вља на со ци јал ну ети ку, не слу чај но, ако се зна да је 
по што ва ње срод нич ких ве за као и ја ча ње на ци о нал ног је дин ства 
билa бит на прет по став ка очу ва ња ет нич ког иден ти те та и осло ба-
ђа ња од ту ђин ске вла сти.

У на шим на род ним умо тво ри на ма до ми ни ра до след но из-
ве де на пи ра ми дал на струк ту ра све та и чо ве ка и на њој за сно ван 
њи хов је дин стве ни од нос. Та ква кон цеп ци ја омо гу ћи ла је да сва ко 
пи та ње до би је ме ру и сми сао у це ли ни све ко ли ког до га ђа ња. Круг 
тих пи та ња не из о став но об у хва та и фе но мен сре ће. Као и оста ла 
пи та ња и ово се у на шем на род ном ства ра ла штву не до ку чу је ра ци-
о нал ним на чи ном већ ми стич но-окулт ним до жи вља јем. Ре флек си-
је на ше на род не му дро сти ни су во ђе не ло гич ки, не го су осло ње не 
на ем пи ри ју и на ве ро ва ње у из ве сне ми стич не и окулт не ути ца-
је ко ји ма је људ ски ин ди ви ду ум на овом све ту стро го под чи њен. 
„Оту да му дрост на ро да не узи ма у пре трес сре ћу као по јам, не го је 
за ми шља пер со ни фи ко ва ну, као не ку вр сту бо жан ства кад кад ћу-
дљи вог и сле пог, али увек над моћ ног на шој во љи“13)  К. Ата на си-
је вић ве о ма убе дљи во из но си сво је уви ђа ње да у му дро сти на шег 
на ро да ни је ди фе рен ци ра на спо соб ност дис кур сив ног по и ма ња 
ства ри. За чу ђе ност и упи та ност пред тај ном све та и пред соп стве-
ним по сто ја њем има не по сред но, жи вот но из во ри ште, а на чин 
ње ног од го не та ња по сре до ван је мно гим ма гиј ским еле мен ти ма. 

12) Ви де ти, Ата на си је вић Ксе ни ја (1928).Обесмртностидуше, Жи вот и рад, год I, књ.I, св. 
1, стр. 9  

13) Ата на си је вић, Ксе ни ја (1939). Темељинароднеетике, На пред за на род, Бе о град, Ви дов-
дан стр. 4
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Као и оста ла пи та ња и пи та ње сре ће до во ди се у ве зу са нај ви шим 
бо жан ско – суд бин ским пла ном. Из тог до ме на она се схва та као 
ап со лут на до су ђе ност до брог, од но сно не сре ћа као злог уде са.14) 
Исто та ко у при по вет ци Усудстро го се под вла чи фа тал на по дво је-
ност срећ них и не срећ них љу ди, при че му се сре ћа ве зу је за ла го-
дан и лак жи вот, а не сре ћа за те жак и му ко тр пан. 

Сре ћа као „трај но бла же но ста ње ду ше“, од но сно не сре ћа 
као „про клет ство“ су ка те го ри је ко је не ва же за зе маљ ски жи вот, 
али на чин све тов ног жи во та у осно ви од ре ђу је ка кво ће ко нач но 
ста ње има ти ин ди ви ду ал на ду ша. Иако је, деј ство Бо га и суд би не, 
не при ко сно ве но, ипак ни је за не мар љи во ни деј ство чо ве ко вих де-
ла. Узи ма ју ћи чин мо рал ног по на ша ња као опре де љу ју ћег за сре ћу 
чо ве ка, на род ни му драц је ис хо ди ште овог пи та ња пре ба цио са ме-
та фи зич ког на етич ки и со ци јал ни план. Ти ме је до не кле ап со лут ни 
де тер ми ни зам убла жен, јер је при зна ва њем сло бод не људ ске во ље 
при зна та мо гућ ност из бо ра на чи на жи во та.15) Жи вот ускла ђен са 
вр ли ном бла жен је не са мо за то што омо гу ћа ва за маљ ски ду шев ни 
мир, већ и за то што мо же од ре ђи ва ти ток и ка рак тер по сто ја ња. У 
на шим на род ним умо тво ри на ма сре ћа и суд би на на ла зе се у ис тој 
он то ло шко - етич кој рав ни, јер оно што бит но од ре ђу је чо ве ко ву 
суд би ну од ре ђу је и ње го ву сре ћу. Иду ћи сме ром ис тан ча ног опре-
де ље ња на ша на род на му дрост мо гла је оста ти стал но све же из во-
ри ште об на вља ња сре ће као не ис ко ре њи ве људ ске те жње.

ЖИ ВОТ НА МУ ДРОСТ

У ре цеп ци ји тво ре ви на на шег на род ног кул тур ног бла га К. 
Ата на си је вић је по шла од то га да ор ган ска по ве за ност те о риј ских и 
прак тич них кон цеп ци ја има сво ју осно ву у ја сно за ми шље ној ве зи 
из ме ђу Бо га и чо ве ка по сре до ва ној ду шом као но си о цем оних мо-

14) У пе сми Косовкадевојка под ву че на је сва тра гич ност по сто ја ња не ког ко је суд бин ски 
ли шен сре ће, као у сти ху:

 Јао,јаднаудетисамсреће
 Дасе,јадна,зазеленборватим,
 Ионбисе зеленосушио. Ка ра џић-Сте фа но вић, Вук, 1975, Српскенароднепјесме. у: 

Не дић В. Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Бе о град, Про све та, I, IV

15) Иако, на ша на род на му дрост при хва та у осно ви јед ну над ре ђе ну де тер ми ни са ност из-
ме ђу срећ них и не срећ них љу ди, ипак је убла жа ва у ем пи риј ској сфе ри не са мо прет по-
ста вља њем ре а ли те та и про мен љи во сти сре ће као у сти хо ви ма:

 Ђејесрећатујеинесрећа,
 Ђенесрећетуисрећеима.
 већ и бла го твор ним деј ством ис прав ног мо рал ног по сту па ња. Ка ра џић-Сте фа но вић, 

Вук (1988) Српскенароднеприповијетке.у: Пан тић М. (ур.) Са бра на де ла Ву ка Сте фа-
но ви ћа Ка ра џи ћа, Бе о град, итд: Про све та, књ. III
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рал них сна га у чо ве ку ко је су од го вор не за ње го ву сре ћу, суд би ну 
и у крај њем спа се ње. Ова ква схва та ња ни су про и за шла из чи стог 
ми шље ња и ни су про из вод спе ку ла тив них кон струк ци ја већ су на-
ста ла из исто риј ског и жи вот ног ис ку ства ис пу ње ног пат ни штвом, 
тр пље њем и роп ством. Из та кве ем пи ри је про и за шла су мо рал на 
схва та ња згу сну та у нор ме ко је се кре ћу од ути ли та ри стич ких про-
пи са до ви со ких мо рал них на че ла. На и ме, иако има при ме ра ко-
ри сто љу бља, као у по сло ви ци Мрзостнастрану,акористпреда
се,као и по ни зно стиКојарукаможепосјећи,вољајецјеливати, 
ипак у на шој прак тич ној на род ној му дро сти, пре вла да ва узвише-
ностнадсвимемпиријскимцелисходностимаиутилитаристич-
кимосвртимаиизграђеностнеприкосновенихетичкихнорми 16)

Тра га ју ћи за раз ло зи ма јед не та кве узор не ети ке К. Ата на си-
је вић сма тра, да је она мо гла на ста ти за хва љу ју ћи то ме што је „наш 
на род ни му драц са про дор ним сми слом еми нент ног мо ра ли сте, 
упо знао ис це ли тељ ску исти ну да је при во ље ва ње не бе ском цар-
ству бо ља и веч ни ја те ко ви на од при пи ја ња за ово зе маљ ске по се де, 
и да ча сно и хе рој ско про па да ње пред на ле том гру бе ма те ри ја не 
си ле оба ви ја пат ни ка све ти тељ ством.“17)

Као до бар по зна ва лац це ло куп ног срп ског кул тур ног на сле-
ђа, К. Ата на си је вић уви ђа да су у на шем на род ном ве ро ва њу мо-
рал не вред но сти по сре до ва не ду хов но - ре ли ги о зним еле мен ти ма. 
Иако су бож ја во ља и суд би на нео по зи ве у свом де ло ва њу, наш 
на род ни мо ра лист не при хва та до су ђе ност као ну жну си лу и не 
ми ри се са њом као крај њом свр хом, већ у њој на ла зи пред знак јед-
ног ви шег сми сла по сто ја ња. Та ко је у ви дов дан ском по ра зу кроз 
гу би так ово зе маљ ког по се да, ви ђе на мо гућ ност за до би ја ња мно го 
ва жни јег бо жан ског по се да. Тај гу би так но сио је свест о то ме да се 
про тив бож је до су ђе но сти не мо же, али да се упра во у њој кри је 
мо гућ ност из ба вље ња ду ше као је ди не не до дир љи ве  тач ке у чо ве-
ку, ко ја, уко ли ко се очи сти и раз ви је скло ност ка до бру, мо же по-
ста ти из во ри ште нај ви ше бож је бла го де ти. На род ни ети чар је култ 
вр ли не то ли ко уз ди гао да се на ле стви ци вред но сти чак и  по раз 
оправ да вао уко ли ко му је прет хо ди ла ча сна и хе рој ска бор ба, као 
што су и роп ство, не во ља, тр пље ње у та квој мо рал ној ори јен та-
ци ји до би ја ли све ти тељ ско зна че ње уко ли ко ни су би ли обе ле же ни 
ку ка ви штвом, ја ди ко ва њем и гу бит ком људ ског до сто јан ства.

16) Ата на си је вић, Ксе ни ја (1938). ВукКараџићкаосакупљачнароднихумотворина, Исти-
на, Бе о град  

17) Уп. Ђу рић М. (1914) Видовданскаетика, За греб, Ви хор, стр. 80; Ђу рић М. (1918) Смрт
мајкеЈуговића, За греб, 1918. 152.
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У ова квој мо рал ној усме ре но сти пат ња и тр пље ње по при-
ми ли су уз ви шен  сми сао и по ста ли осно ва ви те шког мо ра ла ко ме 
ни је свој стве но ми ре ње са злом већ ча сна бор ба с њим. Са мо из ду-
бо ког осе ћа ња и до жи вља ја не прав де и угње та ва ња, мо гла се раз-
ви ти мо рал на свест ко ја је у сво је сре ди ште ста ви ла култ сло бо де 
и прав де за сно ван на че сти то сти, по ште њу, пра шта њу, хра бро сти, 
чи стом обра зу и при ја тељ ству. У на шем на род ном мо ра лу при сут-
но је чвр сто уве ре ње да ма шта чо ве ку суд би на коб но спре ми ла 
оста је му уте ха да у ње го вој мо ћи ле жи очу ва ње ду ше. За то је тре-
ба хра ни ти чи стим и до брим де ли ма јер му са мо она мо гу при ба-
ви ти и са чу ва ти част и све тло име.

Не ма сум ње да је је дан ова ко по ста вљен си стем вред но сти 
мо гао ис по љи ти афир ма тив но деј ство у вре ме ка да  је по ро бље ном 
на ро ду би ло по треб но сна же ње ду ха и учвр шће ње ве ре за под но-
ше ње те ре та роп ства и за при ку пља ње сна ге за осло ба ђа ње. Ме ђу-
тим, по ста вља се пи та ње ко ли ко смо сна гу ко ју је но сио дух на шег 
на сле ђа опле ме ње ну уз ви ше ним те жња ма, ствар но при ми ли? Вул-
гар на ра ци о на ли за ци ја свих на ших, на ро чи то но ви јих на ци о нал-
них по ра за, го во ри нам да ко сов ски култ вр ли не ни смо ни схва ти-
ли, ни сле ди ли. По кли чи по врат ка на култ не тач ке на ше исто ри је 
и ду хов не тра ди ци је, у свим кри зним вре ме ни ма ка да је до во ђен 
у пи та ње наш ет нич ки иден ти тет и ду хов ни и фи зич ки оп ста нак, 
ни је био до во љан да жи во твор ност тог ду ха учи ни са став ним де-
лом на шег би ћа. По ка за ло се да ни ка да ни смо уло жи ли до вољ но 
на по ра на ко ре ни том пре о бра жа ју на шег на ци о нал ног, ду хов ног и 
мо рал ног би ћа, јер да смо бар део на сле ђе ног бла га по хра ни ли у 
се бе одо ле ли би смо мно гим ис ку ше њи ма кроз ко ја смо про шли.

На ше на род не умо тво ри не, на ро чи то по сло ви це, но се, по ред 
оста лог, еле мен те за за сни ва ње јед не ан тро по ло ги је. Наш на род ни 
му драц ни је у ди ле ми о људ ској при ро ди. Фор му ли са њем мно гих 
по сло ви ца он је по све до чио да се ра ди о „при ро ди ис пу ње ној мно-
го стру ким на но си ма не га тив них по кре та ча и пре чи шће них те жњи 
и чи та вим на сла га ма не ал тру и стич ких осе ћа ња мр жње, зло бе, па-
ко сти и за ви сти.“18) Ме ђу тим, људ ска при ро да је и осно ва пле ме-
ни тих енер ги ја, оту да К. Ата на си је вић са на ро чи том на кло но шћу 
го во ри о при ја тељ ству као јед ној од из у зет но „бла го твор них и ис-
це ли тељ ских ве за ме ђу љу ди ма.“ 19) 

18) Ата на си је вић, К. Филозофско-етичкасадржинанашихнароднихпословица, Прав да, 9 
ја ну ар, стр. 1.Бе о град, 1939.  

19) Ата на си је вић, К.  Пријатељствоинепријатељствоународнојетици, Прав да, стр. 37, 
1937 
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Она с пра вом сма тра да је на ша на род на ети ка по ве ли ча-
њу при ја тељ ства20) слич на ан тич кој фи ло зо фи ји у ко јој је по диг нут 
култ овој бо жан ској по ве за но сти љу ди ко ја их спа ја и пре о бра жа-
ва. По ла зе ћи од на род не по у ке да Изневољачовекаизбављујесам
Богидобрипријатељи, она при ја тељ ство сма тра нај ве ћим „да ром 
суд би не“. 

Раз мар та ње о овим пи та њи ма мо гло би на ћи сво је ис хо ди-
ште у јед ном ста ву К. Ата на си је вић ко ји ве о ма ре љеф но ту ма чи 
ка рак тер на ше прак тич не му дро сти: „Му дро ва ње на шег на па ће ног 
на ро да не са мо у прак тич ном не го и у те о риј ском де лу одр жа ло 
је не по сред ни до дир са ствар но шћу, за то се оно од ли ку је убе дљи-
во шћу ко ја пот пу но не до ста је свим чи сто ди ја лек тич ким тка њи-
ма, ма ка ко оштро ум на она би ла, ко ја су од ре ал но сти не по врат-
но од се чен.“21)  По сма тра ју ћи на род ну и фи ло зоф ску му дрост као 
је дин стве но ду хов но тка ње про и за шло из бо га тог исто риј ског и 
жи вот ног ис ку ства на шег на ро да, К. Ата на си је вић нам је от кри ла 
ње го ву ду би ну и до жи вљај ност и ти ме ис та кла ње го ву жи во твор ну 
вред ност.

*  *  *

На кра ју овог раз ма тра ња мо же мо по ста ви ти пи та ње у ко јој 
ме ри је бо га то на сле ђе срп ског на род ног ства ра ла штва, ути ца ло на 
фор ми ра ње срп ске фи ло зоф ске све сти. Ис тра жи ва ња К. Ата на си-
је вић у овој обла сти ука зу ју на сло же ну ду хов ну ди мен зи ју на род-
ног ства ра ла штва и на по ку шај да се у њој про на ђу тач ке ослон-
ца за  кон сти ту и са ње јед не фи ло зо фи је са по себ ним обе леж ји ма 
на ци о нал ног ду ха. На уну тра шњем пла ну ова ква кре та ња би ла 
су под стак ну та оства ре њем осло бо ди лач ких те жњи, учвр шће њем 
за јед нич ке др жа ве и очу ва њем на ци о нал них вред но сти за ко је се 
сма тра ло да за слу жу ју пу ну афир ма ци ју у оп штој ду хов ној кул ту-
ри и по себ но у фи ло зо фи ји. По ја ва ан ти ра ци о на ли стич ких стру ја 
и ху ма ни стич ко - етич ких ори јен та ци ја по чет ком 20. ве ка у ши рем 

20) На ше на род не пе сме су по ред вер них при ја те ља, осве до че них чак и жр тва ма, опе ва ле 
и ла жна  при ја тељ ства из ко ри сти као у сти ху Нестаблага,нестапријатеља(Ба но вић 
Стра хи ња), од ко јих се тре ба чу ва ти да их не би сво јом на ив но шћу по ди гли на ранг ко ји 
не за слу жу ју. По ред ли це мер ја у на шим на род ним умо тво ри на ма по сто је при ме ри ко ји 
илу стру ју и дру ге об ли ке људ ске не га тив но сти ко је се ма ни фе сту ју кроз зло бу, Воде
излобеникаднећенестати (посл. 694), пер фид ност, Потајниугљеннајгореожеже 
(посл. 5067), ин три гант ство Завадиобидваокауглави (посл. 5068) итд. (Ка ра џић-Сте-
фа но вић, Вук (1987) Српскенароднепословице. у: Пан тић Ми ро слав (ур.) Са бра на де ла 
Ву ка 

21) Ата на си је вић, К. Темељинароднеетике, На пред за на род, Бе о град, стр. 4, 1939
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кон тек сту про и за шла је из та да шњег европ ског во лун та ри зма, ин-
ту и ци о ни зма и праг ма ти зма и би ла је део оп ште европ ске те жње да 
се из бег ну ра зор не по сле ди це хи пер тро фи ра ног ин те лек ту а ли зма, 
ме ха ни ци зма и тех ни ци зма ко је су на ја ви ли Шпен глер (O. Spen-
gler), Кај зер линг (M. Ka i zer ling), Бер ђа јев (Н. Бер дя ев) и др. Ипак, 
спо соб ност по је ди на ца да се за гле да ју у скри ве ну осно ву ства ри и  
да за ђу у ду бља под руч ја ду ха ко ја иду из ван ло го сног, ни је од ли ка 
при пад ни ка по себ ног ан тро по ло шког ти па, већ је свој ство лич них  
ду хов них мо ћи ства ра о ца.

У ту ма че њу ути ца ја  ет нич ке ду хов не тра ди ци је и европ ских 
стру ја ња на ка рак тер срп ског фи ло зоф ског ми шље ња, К. Ата на-
си је вић не за сту па јед но знач ну по зи ци ју, та ко да из ве сни ам би ва-
лент ни ста во ви оста вља ју ути сак ње не те о рет ске не до след но сти.  
На и ме, на при ме ру Д. Об ра до ви ћа по ка за ло се да осло нац на ду-
хов ну тра ди ци ју, сам по се би, ни је до во љан да про из ве де ори ги-
нал ни је ми шље ње и да у од ре ђе ним усло ви ма да ле ко ве ћи зна чај 
мо гу има ти иде је ко је до ла зе из ши рег кул тур ног кру га. У том сми-
слу К. Ата на си је вић  прак тич ну фи ло зо фи ју Д. Об ра до ви ћа, иако 
осло ње ну на ду хов ну ба шти ну, од ре ђу је као  еклектичкиспојна-
родногдухаиактуелнихевропскихмисаонихтокова. Али, с дру ге 
стра не иако, прет став ник ан ти ра ци о на ли стич ке ори јен та ци је, она 
сма тра да је До си теј, упра во  ра ци о на ли стич ком цр том ко ју је увео 
у ду хов ни жи вот срп ског на ро да, дао сна жан до при нос по ди за њу 
ин те лек ту ал ног ни воа срп ског на ро да и раз ви ја њу ње го вих кри-
тич ких и ра ци о на ли стич ких те жњи.

Не сум њи во је да је К. Ата на си је вић кри те ри јум вред но ва ња 
фи ло зоф ског ства ра ња за сни ва ла на ути ца ју три еле мен та: на лич-
ној ми са о ној сна зи фи ло зо фа, на спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма 
на ци о нал ног ду хов ног на сле ђа и на иде ја ма европ ског кул тур ног 
про сто ра, ка ко ан тич ког та ко и са вре ме ног, ко ји су у су шти ни и 
ути ца ли на фор ми ра ње и раз вој срп ске фи ло зо фи је. 

Ru zi ca Pe tro vic

NA TI O NAL AND PHI LO SOP HI CAL WIS DOM 
IN THE KSE NI JA ATA NA SI JE VIC'S WORK

Sum mary
In this pa per the aut hor se eks to in clu de the ba sic at ti tu des of 

K. Ata na si je vic cre a ti ons of the Ser bian na ti o nal spi rit and ele ments 
of the ir phi lo sop hi cal. Re flects the tho ught po si tion of K. Ata na si je vic 
abo ut the the o re ti cal pos si bi lity of the Ser bian cul tu ral he ri ta ge to be co-



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.235-250.

248

me the ba sis for the con sti tu tion of the dis tin cti ve phi lo sop hi cal ori en-
ta tion. The aut hor emp ha si zed the im por tan ce of K. Ata na si je vić in se-
e ing the va lue of na ti o nal he ri ta ge and the pos si bi lity of its in tert wi ning 
with the phi lo sophy, but al so po in ted to the dif fi cul ti es of na ti o nal spi rit 
to the le vel of ex pe ri en ti al im me di acy, to ascend to cle arly ar ti cu la te the 
phi lo sop hi cal ex pres si on.
Key words: na ti o nal spi rit, phi lo sophy, im pact, wis dom, K. Ata na si je vic
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Re su me
At the end of the se re flec ti ons, a qu e sti on may be ra i sed re fer-

ring to the ex tent to which the rich Ser bian folk cre a ti vity he ri ta ge has 
in flu en ced the for ma tion of Ser bian phi lo sop hi cal awa re ness. The stu-
di es in this fi eld con duc ted by K. Ana sta sti je vić ha ve po in ted out to the 
com plex spi ri tual di men sion of folk cre a ti vity and to the at tempts to 
find in them the cor ner sto nes for con sti tu ting a phi lo sophy with spe cial 
fe a tu res of na ti o nal spi rit. At the sta te le vel the se mo ve ments we re in ci-
ted by re a li za tion of li be ra tion aspi ra ti ons, con so li da tion of a com mon 
sta te and pre ser va tion of na ti o nal va lu es con si de red to de ser ve full af-
fir ma tion in ge ne ral spi ri tual cul tu re, and espe ci ally in phi lo sophy. The 
ap pe a ran ce of an ti-ra ti o na li stic mo ve ments and hu ma ni stic – et hi cal 
ori en ta tion at the be gin ning of the 20th cen tury in bro a der con text aro u-
se out of the Euro pean vo lun ta rism of the ti me, as well as in sti tu ti o na-
lism and prag ma tism, and it was a part of ge ne ral aspi ra tion of Euro pe 
to avoid the de va sta ting con se qu en ces of hyper trop hic in tel lec tu a lism, 
mec ha ni cism and tec hni cism an no un ced by O. Spen gler, M. Ka i zer-
ling, N. Ber di ev and ot hers. Ne vert he less, the abi lity of an in di vi dual 
to lo ok in to a hid den bot tom of things and to get in to de e per pla nes of 
spi rit which go beyond lo gos, is not a cha rac te ri stic of tho se be lon ging 
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to a spe cial anthro po lo gic type; it is rat her a fe a tu re of per so nal spi ri tual 
po wers of a cre a tor. 

In her ex pli ca ti ons of the in flu en ces of et hi cal spi ri tual tra di tion 
and Euro pean cur rents on the cha rac ter of Ser bian phi lo sop hi cal thin-
king, K. Ana sta si je vić do es not advo ca te an unam bi gu o us po si tion, so 
that cer tain am bi va lent at ti tu des might ma ke an im pres sion of her the-
o re ti cal in con si stency. Na mely, ac cor ding to the exam ple of D. Ob ra-
do vić it tur ned out that to rely me rely on spi ri tual tra di tion it self, is 
not eno ugh if one wants to pro du ce mo re ori gi nal tho ught and that in 
par ti cu lar cir cum stan ces the ide as co ming from a bro a der cul tu ral cir-
cle might ha ve far gre a ter in flu en ce. In this sen se, K. Ana sta si je vić de-
ter mi nes the prac ti cal phi lo sophy of D. Ob ra do vić, even if relying on 
spi ri tual he ri ta ge, as an ec lec tic amal ga ma tion of folk spi rit and cur rent 
Euro pean tho ught. But, on the ot her had, alt ho ugh she is a re pre sen ta-
ti ve of an ti-ra ti o na li stic ori en ta tion, she holds that, thanks to not hing 
el se but the very ra ti o na li stic fe a tu re he in tro du ced in to spi ri tual li fe of 
Ser bian na tion, Do si tej ga ve a strong con tri bu tion to ra i sing of what to 
that po int was rat her law in tel lec tual le vel of Ser bian pe o ple and to the 
de ve lop ment of the ir cri ti cal and ra ti o na li stic aspi ra ti ons ac cor ding to 
not hing less. It is beyond dis pu te that K. Ata na si je vić has gro un ded the 
eva lu a tion cri te rion of phi lo sop hi cal cre a tion on the in flu en ce of three 
ele ments: per so nal re flec ti ve po wer of a phi lo sop her, spe ci fic cha rac te-
ri stics of na ti o nal spi ri tual he ri ta ge and the ide as of Euro pean cul tu ral 
spa ce, both an ti que and con tem po rary, ha ving an es sen tial in flu en ce on 
the for ma tion and de ve lop ment of Ser bian phi lo sophy. 

* Овај рад је примљен 18. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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