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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

БО ЖИ ДАР КНЕ ЖЕ ВИЋ

МИСЛИ*

(При ре дио Са ша Ра дој чић)

1. (II 270)
Гле да ју ћи мно го га чо ве ка, чо ве ку се и не хо ти це на ме ће ми сао: 

да се зе мља за у ста ви ла на ства ра њу мај му на, она би оста ла до след
ни ја сво јој сна зи и сво јој ве шти ни. Ства ра њем чо ве ка она се пока
за ла као не вешт ди ле тант, као до ста не сре ћан ими та тор ка квој дру
гој срећ ни јој пла не ти. И код бо љих зе маљ ских људ ских ство ро ва 
про би ја че сто оно ње но основ но рас по ло же ње – мај мун ско.

2. (II 214)
Пле ме ни то, чи сто, пра вед но, исти ни то, ни кад не мо же би ти 

у го ми ли, ко лек тив но, ге не рал но. Не ма ни јед ног пле ме на, ни јед ног 
на ро да, ни јед не по ли тич ке стран ке, ни јед не ре ли ги о зне сек те, за 

* Божидар Кнежевић је вероватно најчитанији српски филозоф, а дело 
којим осваја нове и нове генерације читалаца, јесу његове Мисли (1902), збирка 
фрагментарних текстова на размеђу књижевности и филозофије. За Кнежевићем 
је остао рукопис већег броја (више од 800) фрагмената сродних објављеним, и из 
тог рукописа је Паулина ЛеблАлбала одабрала 385 фрагмената и објавила их, 
заједно са првобитних 491, у Колу Српске књижевне задруге 1931. године. Ово 
издање је дуго било меродавно, и по њему су рађени избори и поновљена издања 
Кнежевићевих Мисли. У Антологијској едицији „Десет векова српске књи жев
но сти” Издавачког центра Матице српске 2018. објављено је издање у којем је 
текст Мисли подељен у два сегмента. У првом се налази читав садржај књиге 
из 1902, са оригиналним редоследом, а у другом су фрагменти из заоставштине 
објављени у књизи из 1931, такође са својим оригиналним редоследом. Још увек 
не постоји целокупно издање Кнежевићевих Мисли.

У овом прилогу се доноси текст првих 68 фрагмената према Кнежевићевом 
рукопису; од тог броја, девет фрагмената није објављивано у издањима из 1931. 
и 2018. У заградама је наведен број фрагмента у издању из 2018. Код појединих 
фрагмената (под бројевима 34, 53. и 58) постоје мање разлике између рукописне 
и штампане верзије (Саша Радојчић).
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ко је се мо же ре ћи да је чи сто или пр ља во, пле ме ни то или не пле
ме ни то. Љу бав, прав да, исти на, ка рак тер ност, то су цве то ви ко ји 
не ра сту сву да, не ра сту сва кад, не ра сту у го ми ли, не го са мо по
је дин це, на по је ди ним уса мље ним вр хо ви ма, код по је ди них љу ди. 
Све што је пле ме ни то са мо је ин ди ви ду ал но.

3.
Сва ка же на има свој ми рис. По ква ре на же на, до пу шта ју ћи да 

је мно ги ми ри ше, из гу би сва ки ми рис; до пу шта ју ћи да је сва ки 
ми ри ше, она за смр ди бла том.

4. (II 213)
И вр ли на и по рок са мо су су фи ци ти сна ге; чо век ко ји не ма 

су фи ци та сна ге, не мо же има ти ни вр ли не, ни по ро ка.

5. (II 347)
Јед на од ду бо ких раз ли ка из ме ђу же не и чо ве ка, што је код 

же не уоп ште вр ло не раз ви јен и кр жљав по јам прав де, и сва ки 
дру ги мо ме нат по кла па и ућут ку је то осе ћа ње код ње.

6. (II 149)
Ци ви ли за ци ја чо ве ко ва још је на но мад ском ступ њу. Она се 

још се ли из јед них кра је ва у дру ге, док јед ном не бу де на шла стал
не цен тре сво је.

7. (II 250)
Др жа ва је спољ на чвр ста ко ра ко ја оба ви ја теч ну ма су дру

штва.

8.
Ве ли чи на ин те ли ген ци је чо ве ко ве за ви си у по след њој ин

стан ци од да љи не зе мље од сун ца, од ко ли чи не то пло те и све тло
сти ко ју до би ја од сун ца, од бр зи не ње не ро та ци је.

9.
Дру штво људ ско пред ста вља у ма лом цео зе мљин жи вот. 

Ма са је нео р ган ска ма те ри ја, ко ју кре ћу са мо ни жи мо ти ви, и тек 
на ис то ку ње, из ње и хра не ћи се њом, ди же се ви ши ор ган ски 
жи вот.

10.
Ду бо ка ду ша зна чи да све ду бље па да ју жи вљи, си ро ви, жи

во тињ ски еле мен ти ње ни.
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11. (II 150)
И ци ви ли за ци ја чо ве чан ства, као и чо век, лу та ла је до да нас; 

ра зни цен три да ва ли су јој до да нас тип: Мем фис и Те ба, Ва ви лон 
и Ни ни ва, Ати на и Рим, Ви зан ти ја и Кор до ба, Па риз и Лон дон. 
Лу та ју ћи, ци ви ли за ци ја чо ве чан ства све се ви ше при бли жу је сво
ме пра вом цен тру, ко ји не мо же би ти у про сто ру – ни у јед ном 
гра ду, ни на јед ној тач ки гло ба. Пра ви цен тар чо ве чан ства и исто
ри је ње го ве мо же би ти са мо у вре ме ну; он мо же би ти са мо иде ја.

12. (II 129)
Што год је бли же ду ши и осе ћа њи ма чо ве ко вим, оно се све 

ма ње ка зу је ре чи ма и све се ма ње мо же ка за ти ре чи ма; оно је све 
ви ше са мо у рад ња ма и у чул ним тво ре ви на ма. По то ме су про
дук ти ду ше и ви ше оп ште ра зу мљи ви сви ма љу ди ма, јер ду ша 
свих љу ди го во ри са мо је дан и исти је зик, те се не ка зу ју ра зним 
је зи ци ма. Та ко су тво ре ви не умет но сти бли же ду ши људ ској не го 
на у ка и фи ло со фи ја, те су оп ште и ра зу мљи ве; она се не ства ра на 
ра зним је зи ци ма као фи лосо фи је и на у ке.

13. (II 283)
Све пле ме ни то – и на у ка и фи лосо фи ја, прав да и љу бав – је

сте ви си на, и да би се одр жа ло тре ба му ши ро ка те ме ља, ина че 
бр зо па да. По то ме са мо хри шћан ство и штам па, са мо дер ним 
от кри ћи ма и про на ла сци ма у то ме прав цу, ра ши рив ши те мељ 
исто риј ског жи во та, спре ми ли су трај ну и чвр сту под ло гу пле ме
ни тог код чо ве ка. У ста рим и ма лим дру штви ма, пле ме ни тост је 
уса мље на, ја вља се по је дин це и ме сти ми це, и бр зо па да.

14. (II 372)
Као што има књи га из ко јих се не мо же из ва ди ти ни ка кав 

ре зи ме, та ко има љу ди из ко јих се не мо же ни шта про чи та ти.

15. (II 348)
Прав да је му шки прин цип, и чо век, и му шки и жен ски, са мо 

је у том тре нут ку нај ви ше му шко кад су ди, кад де ли прав ду. По
што су фи ло со фи ја и на у ка нај ви ше су ди је, ко ји ода ју нај ви шу прав
ду ства ри ма, љу ди ма и вре ме ни ма, то се же не и не ди жу ни кад до 
те ви си не прав де.

16. (II 51)
Јед на књи га је све бо ља, све ви ше има у њој ра зу ма, што је у 

њој или што ма ње име на или што ви ше ци фа ра.
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17. (II 375)
Из ре ли ги о зних го ње ња хри шћа на ме ђу со бом мо же се виде

ти ко ли ко је тре ба ло људ ске кр ви, људ ских гла ва и смрт них му ка 
и бо ло ва да љу ди је дан дру гог уве ре да су бра ћа. То чо ве ку те шко 
иде у гла ву.

18. (II 384)
Од све га што чо век до би ја на дар од Бо га и што сам мо же сте ћи, 

нај о гра ни че ни ју ко ли чи ну ка пи та ла има у вре ме ну. Са мо вре ме, од 
све га оно га чи ме чо век мо же рас по ла га ти, је сте од ре ђе на и огра ни
че на ко ли чи на; све дру го, зна ње и по ло жај, на у ка и бо гат ство, ни су 
та ко од ре ђе них гра ни ца. Сто га му дро рас по ла га ње вре ме ном је сте 
основ све му дро сти жи во та; уште да вре ме на је сте основ на уште
да на ко јој по чи ва ју све дру ге уште де и те ко ви не чо ве ко ве.

19.
Жен ске ду же жи ве од му шких за то што је код њих ма ње раз

ви је но осе ћа ње прав де, што их ма ње бо ли не прав да. Што чо век 
ви ше тра жи прав ду, што га ви ше бо ли не прав да, тим ви ше бо ло ва 
тр пи, јер не прав де има свуд, на че стом ко ра ку и у че стом мо мен ту 
у људ ском дру штву.

20. (II 364)
Бла го оном учи те љу ко ји до че ка да има че му да се на у чи од 

сво га уче ни ка.

21. (II 218)
Нај ви ше сна ге тре ба да се бу де пра ве дан. Прав ди тре ба нај

ви ше жр та ва у жи во тињ ским еле мен ти ма чо ве ко вим.

22. (II 193)
Као што од мно го број не ро ђе не де це ма ло оста не жи ве, та ко 

од мно ге жи ве де це ма ло по ста ну љу ди, те у сва ком дру штву има 
мно го ви ше ма ле и ма то ре де це не го зре лих љу ди.

23.
Фи лосо фи ја све ви ше те жи да бу де ра ци о нал на ре ли ги ја, по

што је ре ли ги ја при род на, ем пи рич ка фи лосо фи ја.

24. (II 332)
Бо ло ви су од ме ре ни пре ма сна зи ду ше ко ја их има под не ти. 

Што ни жа ду ша, тим су и бо ло ви ни жи; што ви ша, ду бља ду ша, 
то ве ћи и ду бљи бо ло ви.
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25. (II 210)
По људ ским за ко ни ма ре ша ва мно жи на, ве ћи на, си ла; по бож

јим за ко ни ма ре ша ва ма њи на пле ме ни тих љу ди од ду ха и ср ца. 
Нај ви ши ра зум људ ски је сте у то ме да тра жи и по зна бож је за ко
не. Нај ви ша прав да људ ска је сте ура ди ти све по бож јој прав ди, на 
осно ву бож јих за ко на. Пра вед но, ра зум но дру штво људ ско би ће 
оно ко је ће се осни ва ти са мо на бож јим упу ти ма и за ко ни ма; оно 
што се ро ди ло мрач но и ни ско, да оста не у мра ку жи во та, оно што 
се ро ди ло све тло и пле ме ни то, да бу де го ре на вр хо ви ма дру штва, 
да оно од ре ђу је, упра вља и вла да.

Отуд све да љи и ви ши про цес исто ри је те жи да из ба ци сва 
људ ска ме ри ла чо ве ко ве вред но сти – но вац, по ло жај, фа ми ли јар на 
и пле мен ска пра ва – и да чо ве ко ву вред ност од ре ђу ју са мо при
род ни да ро ви, ко је чо век до но си со бом на свет, ко је му бог да је; 
јер ни кад вас пи та њем, на мер ним, све сним упли вом чо ве ко вим не 
мо же се од не пле ме ни тог и зе маљ ског, на пра ви ти пле ме ни то и 
чи сто, од бле са стог ду хо ви то. Вас пи та ње мо же да ти са мо ма ску 
пле ме ни то сти, ду хо ви то сти, ин те ли ген ци је, ка рак те ра.

26. (II 41)
Ре ли ги ја је фи ло со фи ја ко ја не по зна је гра ни це и ме ре; фило

со фи ја је ре ли ги ја гра ни ца и ме ре.

27.
Код ве ћи не жи вих љу ди цре ва мо зга ни кад не кр че глад на.

28. (II 274)
Чо век је по след ња фор ма ма те ри је, дух је по след ња фор ма 

чо ве ка; он је ма те ри ја исто ри је.

29. (II 80)
Све ду бље са зна ње ски да драж све жи не и све ти ње са ства ри 

и љу ди; и ви со кој све сти и ства ри по ста ју чо век, и чо век го ла ствар.

30. (II 192)
Тре ба ди вљач ки сто мак да мо же сва ри ва ти обич не љу де; ви

шој ду ши до вољ но је да оку си ни жег чо ве ка, па да га бу де си та.

31.
Са мо су Бог и чо век на кра је ви ма ства ри, на по љу од све та; све 

су оста ле ства ри уну тра; отуд са мо чо век слу жи, на зи ре и тра жи 
Бо га.
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32.
Раз ли ка фи ло со фи је и на у ке још је и у то ме што фи ло со фи ја 

тра жи це ли ну ства ри, по је ди не на у ке об у хва та ју са мо по је ди не 
обла сти фа ка та.

33. (II 285)
По ште ње је моћ одр жа ва ти у чи сто ти сво ју ду шу и тра жи ти 

увек све тло сти. Не по ште ње, то је пр љав шти на и мрак.

34. (II 18)
Као што је сва ка књи га, ма је и нај ви ши дух пи сао, ствар коју 

тре ба уме ти чи та ти и мо ћи раз у ме ти, та ко је и сва ка ствар књи га 
ко ју тре ба уме ти чи та ти и мо ћи раз у ме ти. Са мо што су ства ри 
при ро де пи са не са ви ше кон се квен це не го ства ри чо ве ко ве.

35.
Брак је чуд на књи га. У њој има свих мо гу ћих ин тер јек ци ја и 

сва ко ја ких ин тер пунк ци ја, пу но свих мо гу ћих вр ста ре чи, и адјек
ти ва и адве ра ба и лич них и без лич них про но ми на и ве ра ба – са мо 
ниг де тач ке не ма. 

36. (II 221)
Исти на је је ди но до бро до ко је га чо век мо же до ћи са мо пра

вим и чи стим пу тем. До сва ког дру гог до бра мо же се до ћи и прља
вим и ла жним пу те ви ма; за то су сва та до бра ла жна до бра.

37.
Нај ви ше зре ло сти тре ба да се бу де и уме ти би ти при ја тељ. За 

све дру го мо же под не ти ви ше ма ње зе лен чо век.

38. (II 107)
Ве ли ке ства ри и до га ђа ји иду сит ним ко ра ци ма; ве ли ки духо

ви иду круп ним ко ра ци ма. И сти жу ћи обич но пре не го што тре ба, 
у не вре ме, они не ра зу ме ва ни од ве ћи не љу ди, би ва ју или исме ја
ни или му че ни. Отуд ве ли ке ства ри и до га ђа ји, до ла зе ћи доц ни је, 
обич но за ти чу слич не љу де и с њи ма вр ше по сла.

39. (II 17)
Сва је ве шти на чо ве ко ва да сво је сме ро ве и пла но ве из во ди 

на осно ву пот пу ног по зна ва ња мо ћи и пу те ва при ро де, јер при ро
да не ма кад да из во ди до крај њих кон се кве на ца сво је пла но ве и 
сме ро ве. То је по сао ве шти не чо ве ко ве.
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40. (II 349)
Са мо је оно пра во при ја тељ ство ко је је сло бод но од свих се

бич них ве за ин те ре са, ко ри сти, стра ха. Ин те рес је вр ло ла ба ва 
под ло га и ве за при ја тељ ства; за то је пра вог при ја тељ ства та ко 
ма ло у све ту. При ја тељ ство је ви си на на ко јој сто је пле ме ни те 
ду ше и ду хо ви; жи вот је ни ско под њом.

41. (II 114)
Мно го је ви ше осве тље но га и оно га што има да се осве тли 

не го оно га што све тли.

42. (II 320)
Као што сун че ва све тлост оба сја ва са мо по вр ши ну зе мље, тј. 

вр ло ма ли део њен, та ко је и ве ли ки део ду ше чо ве ко ве у мра ку и 
са мо њен нај ма њи део оба сјан је све тло шћу све сти, ра зу ма.

43. (II 350)
Нај ви ши ра зум, нај ду бља ин те ли ген ци ја, има ју за за да так да 

про во де прин цип тре ба кроз све обла сти фа ка та и по ја ва. Раз у
ме ти не ку ствар зна чи на ћи да тре ба, да је тре ба ла ма че му, ма где, 
ма кад.

44. (II 302)
Нај пле ме ни ти ји за да так чо ве ка у дру штву је сте бор ба про тив 

ла жи.

45. (II 200)
По ло жа ји у др жа ви је су као су до ви у ку ћи, од ко јих је сва ки 

на ме њен за раз не по тре бе, и од ко јих у сва ко ме сто ји од ре ђе на 
вр ста на мир ни ца. Са мо што у др жа ви че сто би ва да се у нај фи ни је 
су до ве си па ју спла чи не, и обрат но.

46. (II 339)
Љу бав и чи сто та је су је ди не мо рал не по тре бе те ла.

47. (II 284)
Пле ме ни тост је ду бља фор ма ле по те.

48. (II 14)
Цео спо ља шњи свет са мо је јед на ку вер та. И кад зе маљ ски 

чо век по сле ду гих на по ра бу де ус пео да про чи та адре су, ви де ће 
да пи смо ни је ње му упу ће но.
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49. (II 340)
О пра вој љу ба ви не мо же се го во ри ти, ни ти се она мо же иска

за ти; оно што се мо же ис ка за ти, са мо је на по вр ши ни, плит ко и 
про ла зно, ре чи пр ља ју оно. Они нај ви ше го во ре о љу ба ви, ко ји је 
нај ма ње осе ћа ју.

50. (II 44)
Као што су да на шња пи сме на нај ма њи оста ци ста рих сли ка 

ко ји ма се не кад пи са ло, та ко су гра ви та ци ја, ево лу ци ја, ма те ри ја, 
сна га, и сви мр тви и без лич ни за ко ни, у да на шњим на у ка ма, са мо 
из бле де ле, ста ре, лич не си ле, де мо ни и бо жан ства, ко ји су не кад 
у при ро ди вла да ли.

51. (II 345)
Нај ви ша жен ска пра ва је су у ду жно сти ма му шких пре ма њи ма.

52.
Пре вре ме на от кри ћа, то су исто риј ска по ба ци ва ња, не ма ју 

сна ге за жи вот, ни ти ожи вљу ју око се бе. Та ко от кри ће Аме ри ке 
пре Ко лум ба.

53. (II 33)
Дог ма је бал са ми са но ми шље ње.

54. (II 19)
Бог је сна га ко ја је ство ри ла вре ме; све оста ле све то ве и ства ри 

ство ри ло је вре ме; про стор са сви ма ства ри ма и све то ви ма у се би 
ни је ни шта дру го не го та лог вре ме на.

55. (II 13)
Свет је за чо ве ка још сат без ка заљ ке; он чу је ку ца ње вре ме

на, али не зна ко је је до ба.

56. (II 239)
Те ло је та лог ду ше, као и про стор вре ме на.

57. (II 260)
Што се кру на ви ше си ја, тим је на род ви ше у мра ку. Да би 

на род био осве тљен, до ста је да кру на бу де чи ста.

58. (II 143)
Ци ви ли за ци ја сма њу је по тре бу ла жно сти и уве ћа ва по тре бу 

исти ни то сти; сма њу је по тре бу све ште ни ка, кру ни са мих љу ди, 
ла жних ве ли чи на и ла жно га бле ска.
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59. (II 361)
Чо век је нај ја чи он да кад чи ни сво ју ду жност.

60.
Кад год је исти на у сре ди ни, он да је увек са мо по лов на, осред

ња исти на.

61. (II 249)
Зре лом чо ве чан ству не тре ба ју моћ не др жа ве, не го сло бод ни 

на ро ди.

62. (II 331)
Тра гич ни тре ну ци има ју сна гу да бу де пле ме ни то и у нај ни

жим, нај у жим ду ша ма.

63. (II 216)
Сви љу ди има ју осе ћа ње прав де, али је код ве ћи не оно та ко 

сла бо, да га пре тр па ва ју дру ги сна жни ји мо мен ти – се бич ност, 
та шти на, глад, ам би ци ја и дру го.

64. (II 297)
Лич ни ин те ре си то ли ко мо гу да упр ља ју др жа ву, на род, дру

штво, да се ни ка ква све ти ња ви ше не ви ди.

65. (II 295)
Нај ду бље бо ре на че лу јед не иде је уре зу ју пр ља ви, лич ни 

ин те ре си.

66. (II 253)
Са мо у сло бо ди учи се чо век да му је по треб на сло бо да, да 

во ли и по шту је сло бо ду; са мо се у сло бо ди учи чо век сло бо ди, као 
што се са мо на ва зду ху мо же ди са ти. И као што је у те лу чо ве ко
вом све спрем но за ди са ње чим изи ђе из утро бе ма те ри не, та ко је 
у ду ши зре лог чо ве ка све спрем но да мо же ди са ти у сло бо ди.

И са мо сло бод ни љу ди и на ро ди уме ју по што ва ти сло бо ду 
дру гих љу ди и на ро да. Док год бу де за ро бље них на ро да, до тле ће 
увек би ти опа сност за сло бо ду сло бод них на ро да. Ро бо ви не умеју 
да по шту ју сло бо ду.

67. (II 337)
Са све ве ћим про гре сом ве зе љу ба ви све су ду же, и у про шло

сти и у бу дућ но сти.
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68. (II 223)
Они ко ји све сно тра же исти ну на ла зе са мо ма ле, спо ред не, 

уз гред не исти не, јер мо гу да пре ђу са мо ма ли део пу та ко јим се 
до ла зи до исти не. На ве ли ке ства ри, на ве ли ке исти не мо же са мо 
на и ћи, на тра па ти; ту чо век мо ра би ти го њен не ком ду бљом си лом, 
да би пре шао онај огром ни раз мак, ко ји раз два ја чо ве ка од ве ли
ких и ду бо ких исти на – тј. ве ли ке исти не мо гу се са мо не све сно, 
не вољ но на ћи.




