
Божидар Кнежевић – једна философска парадигма 

 

У аналима историје српског философског кретања и правца издваја се 

име Божидара Кнежевића (1862 – 1905). Како се то име издваја? Оно се 

издваја златним словима. Златним словима српске философске мисли. 

Његова мисао јесте заиста била једна философска парадигма, једна мисао 

философског обрасца, угледа и преобликовања. Јер његова мисао и јесте 

мисао константног историјског преобликовања, историјског преображаја. То 

је једна константа трансформизма~трансфигурације. Она је обележила 

свеукупно његово философско кретање. 

Његова тужна фигура надвила се над нама као један истински 

свеприсутни дух. Он је имао тај опсег свезахватања и свесхватања. Судбина 

је његова била заиста једна сета. Потуцање и учитељевање по Србији 

његовог времена без икакавог признања за живота осим оног формалног – 

титулистичког. А његова мисао суштински је остала неухватљива за 

грубости и површности. Требало је заронити у дубине само онако како је он 

то умео. Постао нам је водич и наставник за дубокоумље.  

Водећи ратове у себи за нас и ратове у нама за себе његова мисао је 

израњала и расла до у оне метафизичке висине у које је све нас својом 

духовном снагом и повео. Помало физички тих и неприметан, ненаметљив и 

вредан Кнежевић је био као нека мисаона радилица, као нека мисаона 

справа, па чак и мисаона радионица која је непрекидно обликовала се 

мишљу кроз мисао у мислено. Мисаоно радећи за нас, на ползу свога рода и 

отечества, он је склапао универзалне мисаоне склопове и справљао је 

свеобухватне мислене творбе. А оне су могле доћи само и једино из оног 

свеизвора мисли и мисленог. Као да је он знао оно што многи, па и већина, 

нису знали (Мих. 4, 12). 

Водећи нас у оно нама непознато, а њему одавно познато, он је био наш 

духовни и мисаони путовођ, руководитељ и наставник. Онај кога је требало 

следовати и кога је требало пратити не зарад неког ауторитета и лажне, 

идолопоклоничке, покорности већ зарад Истине кa којој је тако даровито 

умео да поведе све који су хтели и који би хтели да прате тај пут. 

С једне стране као истински, прави Божји дар, а с друге стране као 

Кнез=Принц=Принцип=Начело он је у себи објединио све оно богомислено 

које је било потребно да би нас повело на тај пут Истине и истинског 

промишљања. 

Градећи своје философско здање као једну свезначајну зграду праве 

мисли и оног правомисленог он није много се освртао на услове у којима 

ствара већ на сам циљ стварања који је долазио кроз мисаоно градитељство. 

Та снага давала је увек оно надахнуће да се иде све више и више да би се 



постигло онo надвисаоно и надмисаоно. У томе и лежи тај језгровити значај 

његовог мисаоног опита. 

Можда је потребно почети ово писање с нечим чиме Божидар завршава 

своје грандиозно дело. А тај одељак рећи ће нам скоро све о самом 

мисаоном оквиру Божидара Кнежевића. 

''Пошто све раније заузима све више простора и времена, све је трајније 

и веће, независније и потребније, генералније, моћније, дубље и правилније, 

то оно што је најраније, што постоји пре свега, оно је у свима временима, 

оно остаје после свега, оно је само једно и по томе заузима све просторе, оно 

је свуд и увек, оно је савршена правилност и хармонија, оно је вечито, 

стално и непроменљиво, оно је сама суштина и садржина, слободно од сваке 

форме, оно се није развило ни из чега те је само постало, само се створило, 

творачко је за све остало, ствара све остало, по томе је оно узрок и услов 

самог себе; оно је потребно свему доцнијем а њему не треба ништа, довољно 

је само себи; од њега зависи све доцније а оно не зависи ни од чега; нe 

зависећи ни од чега не потребује ништа, оно се одржава само собом, од себе, 

у потпуној хармонији са собом; оно ствара све и уништава све. Оно је 

апсолутно. Оно је савршена истина, јер истина може бити само једна и по 

томе оно је савршени, највиши разум; оно разуме све и без њега се све 

остало не може разумети. 

 А то најраније, пошто је савршена истина, савршена хармонија, савршен 

разум, што нема границе у простору и времену, што је вечито и стално, што 

је свуд и свакад, што је пре свега и после свега, што не зависи ни од чега, 

чему не треба ништа, што се само одржава, што ствара и одржава све остало, 

– то најраније јесте и може бити само Бог.''
1
  

Кроз ове закључне речи Кнежевићевих Принципа историје добијамо и 

најинтимнију мисао његових закључивања и потврдних облика који настају 

као одређени рефлекс божанског у истинском философу. 

На претходни навод надовезује се још једно дубоко понирање у 

лавиринте дубокоумља Кнежевићевог: 

''Тако је време једна искра из пламена божјег, највиши критеријум 

људског разума, највиши принцип његов, последњи узрок, услов и основ 

свега. Судбина свега и свачега – живот и снага, величина и трајност, 

вредност и независност ствари – зависе од момента свог постанка у времену. 

Да ли ће неке ствари бити више или мање, да ли ће она бити сталнија или 

променљивија, трајнија или пролазнија, већа или мања, независнија или 

зависнија, моћнија или слабија, дубља или плића; да ли ће лакше или теже 

постојати и одржавати се, да ли ће бити потребнија или непотребнија, – 
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зависи од тога кад је та ствар постала, раније или доцније, у коме моменту 

времена према другим стварима. 

Према томе време је највиши критеријум сазнања, последњи узрок свега 

бивања – стварања и уништавања, постојања и нестајања; оно одређује 

потребу свега што постоји, што је постојало и што ће постојати, а према 

потреби све постаје и све нестаје. Време одређује потребу ствари а потреба 

одређује количину ствари, њихову снагу, величину, вредност и трајност и по 

томе њихове односе зависности у простору и времену. 

И пошто је време највиши критеријум сазнања, то је историја, као наука 

о времену, највиша философија.''
2
  

У овим последњим редовима свог грандиозног дела, некако чудно, 

Кнежевић нас враћа на сам почетак своје духовне поставке: 

''Историја је једна велика област која је, и поред светлих буктиња које су 

неколико моћних умова запалили у њој, још пуна мрака и магловитих 

испарења људске крви и људског зноја, просипаних по земљи хиљадама 

година у борби за живот, и борби за истину и правду. Кушам овим да и ја 

запалим једно мало кандило у тој великој мрачној области еда би и својом 

слабом светлошћу колико толико помогло да се осветли и прокрчи далеки 

пут човеков кроз историју, да би њим сигурније и свесније ишао крајњем 

смеру свом – правди и истини.''
3
  

А оно што је савршена истина – јесте и може бити само Бог. Да, 

Кнежевићева философија и историософија јесу једно непрестано 

приближвање Богу. И то јесте крајњи циљ историје. Оно што је најраније то 

је и на самом циљу историје – Бог. 

Кнежевић је све духовне делатности и дисциплине видео као оне којима 

је главна и централна тема Бог. То није само тема религије већ и философије 

и науке. И сам њихов однос прожет је божанским свеодносом. 

''У религији човек слути Бога, верује у њега; у науци га тражи и све 

јасније види. 

 У религији човек се покорава уређењу Божјем, верујући у судбу коју му 

Бог одређује, пошто Бог непосредно располаже њим; у науци човек тражи да 

спозна мудрост Божју и законе његове.''
4
 

Однос религије и философије, такође, има своју динамику: 

''Разлика је између религије и филозофије што је религији Бог премиса, 

филозофији мора бити конклузија; религија полази од Бога, она га 

претпоставља; филозофији је Бог последњи закључак, она га тражи.''
5
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И коначно Кнежевић као да нам разоткрива крајњи однос религије, 

науке и философије: 

''Процес наука и филозофија јесте процес чишћења појма о Богу; све оне 

траже да у хаосу ствари нађу законе Божје, и да познаду мудрост његову. 

Отуд све оне теже једној чистој и узвишеној религији, у коју ће се најзад 

претопити све науке и филозофије.''
6
  

Дакле, религија, наука и философија јесу различити путеви једног истог 

циља, али њима је тај Циљ истовремено и извориште. Ако је за религију Бог 

– α онда је за философију Бог – ω. И ако религија жели да живи по уређењу 

Божјем, наука жели да живи по Божјој мудрости. 

Многи теоретичари су говорили за Кнежевића да није религијски 

мислилац, али шта може бити онај философ који говори да ће се и наука и 

философија на крају претопити у религију? 

Одређујући време као ''искру пламена божјег'' Кнежевић се приближава 

његошевским закључцима
7
. Из тога Кнежевић нам даје недвосмислене 

закључке: 

''Цела васиона са свим световима у њој, само је једна реч у великој 

књизи Божјој, само једна фаза општег и неизмерног процеса Бога.''
8
 

''Огромна књига коју време пише, јесте биографија Бога.''
9
 

По Кнежевићу закључујемо да Бог није никакав идејни концепт религије 

већ: 

''Бог је снага која је створила време; све остале светове и ствари 

створило је време; простор са свим стварима и световима у себи није ништа 

друго него талог времена.''
10

 

Улазећи полако и постепено све више у поље Божјег свепогледа 

Кнежевић нам мало – помало открива ту Снагу и сам пењући се лествицама 

богопознања. 

''Висина, то је даљина; гледати нешто из даљине, значи гледати га са 

висине. Принципи су највиша идеална висина на коју се ум људски попети 

може. И што се са више висине гледа, све се мање виде појединости, све се 

више види целина, све се више види једно. Са Божје висине цео је свет само 

једна велика целина.''
11

 

''Не умире све што живи, јер и Бог живи, а он никад умрети неће; него ће 

у времену нестати свега што је постало у времену. Само Бог никада није 
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постао, те га никада неће ни нестати; он је пре свих времена и остаће пре 

свих времена.''
12

 

''Највиши разум морао би бити само један, а то може бити само Бог. Бог 

не само што треба и мора да буде један, него он и може да буде само 

један.''
13

 

''Само је Бог један, свега осталог има, више мање, много. А пошто свега 

осталог, од једног истог, може бити више или мање, то свега осталог не мора 

бити. По томе само Бога мора бити; све остало може бити и не бити.''
14

 

''Бог је у најдубљој дубини вечности, човек је сасвим напољу; Бог је 

потребан свему што постоји, од сунца до човека, човек не треба ничему, 

осим човеку, ни животињама, ни биљу, ни земљи, ни сунцу; Богу не треба 

ништа, он је довољан самом себи, човеку треба све што постоји, од човека 

до сунца; Бог је свуд, у свим просторима, човек је само на појединим 

тачкама у козмосу; Бог је увек у свима временима, човека има само у 

појединим моментима општега живота.''
15

 

Пењући се том лествицом богопознања Кнежевић долази до оног битног 

закључка, а то је само практично остварење оног божанског у свему: ''Појам 

Бога прокрчио је пут свему прогресу ума људског, он је последњи основ све 

филозофије и науке.''
16

 

Сам појам Бога је остварење људског прогреса и свих философских и 

научних идеја. Шта је онда с Богом самим? 

''Да би се нешто разумело, оно се мора гледати из далека, са висине. По 

томе, све оно што се само изблиза може видети, што се са извесне даљине и 

висине не види више, има све мање духа и разума, све је више лажно и 

пролазно; и по томе, све оно што се види из веће даљине и са све веће 

висине, оно има све више духа и разума. По томе, оно што има највише духа 

и разума, што је сам дух и разум, може се видети само са највеће висине, из 

најдубље даљине. По томе се само из дубине вечности може видети Бог, цео, 

потпун, савршен; а пошто никоја ствар на свету није вечита, то га никоја не 

може ни видети целога, у свој светлости његовој, него само поједине 

варнице од њега.''
17

  

По Кнежевићу само мрвице, само варнице од Бога (а појам једна од тих 

варница) дају сва могућа остварења свих могућности, а сам Бог се само 

може сазерцавати. Његово сагледавање се и не може извршити без њега 

самог. Зато то само по себи не може бити ни илузија ни обмана већ може и 
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једино јесте пуна и савршена стварност. Варница Бога је, имали смо прилике 

да видимо, и време, а и сама историја као поље познања у коме се долази и 

до богопознања. Зато Кнежевић и говори о облицима откривења.  

''Све су природне религије аристократске, у којима су само малом броју, 

или једној класи, доступне истине или чистија религија, док маса тоне у 

фетишизму и празноверици. А све позитивне религије јесу демократске, 

откривајући највише истине свима класама друштва, свима људима. Отуд 

позитивне, откривене религије имају у себи много више етичког него 

природне.''
18

 

''Само је оно права наука која поред духа облагорођује, упитомљава и 

узвишује душу и срце човеково, која шири поглед људски и доводи у 

природне границе ја, себичност човека. Свака остала ученост је мртва, глупа 

и бесплодна, која пре леди срце и душу него што их загрева. У том правцу 

религија, нарочито хришћанска, савршенија је од сваке науке.''
19

 

''Резултат сваког прогреса и сваке борбе треба да буде правда; правда је 

крајњи смер свега племенитог људског напрезања, рада, борбе, тежње, 

мишљења. Свака велика идеја и истина уносе и утврђују правду у односе 

људи, ствари и времена, одају правду људима, стварима и временима, као и 

што сваки проналазак крчи пута правди. Што већа и дубља истина, тим она 

доноси више и трајније правде. Хришћанство и реформација, револуција и 

конституција, принципи хелиоцентрике и еволуције, штампа, барут, 

железница, телеграф, само су поједини пламенови, из којих ће се најпосле 

стопити светлост правде. Тако и сваки компромис јесте само највећа мера 

могуће правде у односима људским.''
20

 

''Истина је дуг и мучан пут којим се долази до правде; правда је смер 

који се достиже само путем истине; истина је процес, правда је резултат тог 

процеса. Што дубља и већа истина, тим виша правда; највиши ступањ 

истине донеће највиши ступањ правде; што шира истина, тим све већем 

броју ствари одаје она правду, тим праведно задовољава све већи број 

ствари, људи и времена, тим им све тачније одређује њихову праву 

вредност, снагу, величину и потребу, њихово место и њихово време. 

 Хришћанство је већа истина од античких религија, јер одаје правду 

много већем броју људи, маси људи, прокламујући да су једнаки и браћа. 

Али и хришћанство није потпуна и савршена истина.''
21

 

''Све племенито – и наука и филозофија, правда и љубав – јесте висина, и 

да би се одржало треба му широка темеља, иначе брзо пада. По томе, само 

Хришћанство и штампа, са модерним открићима и проналасцима у томе 
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правцу, раширивши темељ историјског живота, спремили су трајну и чврсту 

подлогу племенитог човека. У старим и малим друштвима, племенитост је 

усамљена, јавља се појединце и местимице, и брзо пада.''
22

 

Из свих ових значајних сентенци из Кнежевићевог дела издваја се једна 

кристална мисао која је историјски итекако битна. Она је, наиме, темељна и 

суштинска, а тиче се самог Хришћанства као језгра свеукупног откривења 

Истине. Није историјски случајно да су и сви историјски феномени које је 

Кнежевић набројао уствари и настали на хришћанском тлу, у хришћанским 

народима, са хришћанским надахнућем. Да савршена истина – јесте и 

може бити само Бог, видели смо и нагласили смо ту Кнежевићеву мисао. 

Зато и хришћанство као историјска појава не може бити савршена истина, 

јер Богочовек Христос који јесте једина Истина није увек оно исто са 

хришћанима који донекле у својој грехопадности конституишу хришћанство 

у историји. Али Хришћансто јесте, по Кнежевићу, откривена Истина и као 

такво оно је најсавршенији могући феномен у историји. 

Што се тиче науке, можемо слободно и без задршке рећи да је Кнежевић 

не само творац једне философске већ и научне парадигме. Заправо по њему 

наука мора да се бави богопромисаоним током и богопромисаоним нацртом 

историје. Он то говори на један, помало, посредан начин, али нам јасно даје 

до знања да је ту врхунац улоге саме науке: ''И добро и правда и љубав и 

слобода само су цвеће на дрвету историје људског живота, а по мудрој 

уредби Божјој и на срећу људску, на њему ретко зри плод свести. Ако га 

сунце ма с које стране греје, он сазри до резигнације; расте ли у мраку он 

горчи очајањем.''
23

  

''Васиона је једна велика мисао коју пише један узвишен ум. Као што 

човек готову мисао у својој глави пише реч по реч, тако су и поједини 

моменти у постојању васионе поједине речи којима је мисао васионе 

исписана. Та мисао још није довршена. Човек јој не зна ни почетка ни 

свршетка. Питање је да ли је човек само једна реч или смисао целе те 

књиге.''
24

 

Видели смо да по Кнежевићу наука јесте она делатност која треба да 

спозна Божју мудрост. Она проучава то богомудро устројство творевине и 

њој и јесте циљ да уђе у богомудро сагледавање читаве стварности. Зато 

наука смело ускаче у тај богопоромисаони ток творевине и у њему 

препознаје богомудро својство промисаоног управљања. Зато ''мудра уредба 

Божја'' није ништа друга него та богомудра промисаоност за читав свет и за 

свеодржавање читавог света. Наука проучава мудрости и законе Божје и то 
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је та парадигма науке схваћена на један кнежевићевски начин. Научна 

парадигма богомудрости и образац науке богопромисаоности. Циљ науке и 

јесте да нам, по Кнежевићу, открива те богопоромисаоне путеве. 

Кнежевић је свакако био и философ теорије дара – харизмагошки 

мислилац и он је то на један крајње истанчан начин изложио у својим 

Мислима.  

''По људским законима решава множина, већина, сила; по Божјим 

законима решава мањина племенитих људи од духа и срца. Највиши разум 

људски јесте у томе да тражи и позна Божје законе. Највиша правда људска 

јесте уредити све по Божјој правди, на основу Божјих закона. Праведно, 

разумно друштво људско биће оно које ће се оснивати само на Божјим 

упутима и законима; оно што се родило мрачно и ниско, да остане у мраку 

живота, оно што се родило светло и племенито да буде горе на врховима 

друштва, да оно одређује, управља и влада. 

 Отуд све даљи и виши процес историје тежи да избаци сва људска 

мерила човекове вредности – новац, положај, фамилиарна и временска права 

– и да човеку вредност одређују само природни дарови, које човек доноси 

собом на свет, које му Бог даје; јер никад васпитањем, намерним, свесним 

упливом човековим не може од неплеменитог и земаљског направити 

племенито и чисто, од блесастог духовито. Васпитање може дати само маску 

племенитости, духовитости, интелигенције, карактера.''
25

 

''Интелигенција, племенитост, лепота, то су Божје ствари, Божји дарови; 

образовање, положај, богатство, то су људске ствари и дарови; прве се 

ствари добијају, друге се теку.''
26

 

''Од свега што човек добија на дар од Бога и што сам може стећи, 

најограниченију количину капитала има у времену. Само време, од свега 

онога чиме човек може располагати, јесте одређена и ограничена количина; 

све друго – знање и положај, наука и богатство, – нису тако одређених 

граница. Стога мудро располагање временом јесте основ све мудрости и 

живота; уштеда времена јесте основна уштеда на којој почивају све уштеде и 

тековине човекове.''
27

 

Ова харизмагошка философија Кнежевићева разоткрива нам много. На 

првом месту он нам до краја открива природу времена. Време је један Божји 

дар, али и интелигенција и лепоте, племенитост и знање, чистота и 

духовност. Знање као Божји дар приводи нас спознаји Божјих закона, Божје 

правде и Божјих упута. А богоупутност није ништа друго него на још један 

начин изражено промисаоно кретање. А то је већ наука на снази. Дакле, и 
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наука је Божји дар. Човек је пријемник те Божје сведарованости. И сама 

наука, као Божји дар, јесте дар Хришћанства овом свету. 

''Религија је топлота. Само Хришћанство било је толико моћно да унесе 

велику топлоту у свет човеков, и само из те велике топлоте могла се 

одвојити светлост модерне науке. Наука је светлост; потребну топлоту 

добија она само из религије; иначе је светлост науке хладна да би могла 

загрејати душу човекову.''
28

  

Зато у харизмагогији Кнежевић се некако највише приближио поставци 

апостола Павла (1 Кор. 13, 1–31). Божји дарови сведародавности јесу она 

Божја љубав према свакој тварци и свакој честици. Све је некако Бог 

даровао, све је некако Бог дао, па и човека као боголиког створа међу свим 

тварима. А на ту боголикост он је дао сведародавности сваком човеку 

понаособ тако да тек у заједници човечанство чини једну целину 

сведародавности. А то је наука богоупутности у којој Бог упућује човека 

једног према другоме. 

     У својим философским надахнућима и антиципацијама Кнежевић нам 

открива истине које се тек одскора појављују у научним закључивањима. 

Када говори о самом настанку твари Кнежевић бележи: 

''Репулзивност је прва и најнепосреднија снага материје, атракција је 

њена потоња особина и снага, и као што је атракција тек доцније овладала 

материјом и закон атракције, гравитације нађен је тек много касније.''
29

 

''Првобитне особине и снаге материје, тежина, топлота, протезање у 

простору, најпростије су; сложене су доцније, светлост, електрицитет и 

хемијске снаге и процеси.''
30

  

''И прва физичка снага, топлота, и ако се даје осетити у врло различним 

ступњевима, не показује никакве разлике у своме деловању; топлота делује 

на све материје једнако, т. ј. све их више шири што она више расте, док су 

дејства светлости, доцније снаге, различнија.''
31

 

Видимо да је Кнежевић антиципирао инфланаторну теорију космоса 

коју је највише изложио у својим концепцијама Алан Гут који је дошао до 

научног закључка репулсивне гравитације
32

. Репулсија и јесте разлог и 

објашњење зашто и како се васиона шири. 

Да је из своје философске парадигме Кнежевић извео и једну посебну и 

самосвојну научну парадигму говоре и његове Мисли. 
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''Васиона је само једна мисао, једна идеја; све остало су факта и 

консеквенце.''
33

 

''Васиона нема почетка, јер кад би га имала, она би имала и краја. Она је, 

дакле, који се у свакој тачци почиње и свршава, али круг одређене 

величине.''
34

 

''Бесконачно, безмерно, јесте ништа; да би нешто било нешто, мора бити 

коначно, ограничено, одмерено. Козмос зато и јесте козмос што је ограничен 

у простору, одмерен по величини и снази.''
35

 

''Кад би простор у васиони био бесконачан, онда би све било једнако, не 

би било никаквог стварања ни бивања, никаквих промена ни прогреса. 

Простор је ограничен, и само зато што је ограничен и постоји могућност 

разноликости и неједнакости, узајамна борба и потреба ствари, могућност 

разумевања и прогрес.''
36

 

''Баш зато што је свет механизам, доказ је да у свету има неки дубоки 

исконски дух који уређује и одређује све.''
37

 

''Посао духа јесте да даје форму ономе што је без форме, да даје израз за 

оно што постоји, што се осећа, слути а није изражено. Форма то је израз. 

Што је нижи дух, све ниже форме ствара, изрази су му све тежи и плићи; све 

виши дух ствара све више и лепше форме, све дубље изразе. 

 И пошто само дух ствара форме и изразе, то је само дух могао створити 

козмос, са његовим суницма и планетама, са океанима и континентима, 

биљем и животињама, човеком и његовим идејама.''
38

  

''Атоми су сувише ситне ствари да би из њих могао постати свет; има 

нешто крупније и достојније из чега је свет постао, а то је мрак или 

ништа.''
39

 

Кроз све ове исказе који су речени промиче мисао која заиста се негде 

сједињује са самом васионом и спознаје њен настанак, њено постање. 

Кнежевић једноставно осећа и разуме космос. Он га прожима кроз себе и 

себе прожима кроз њега. 

Он је истински непосредан у својим научним и научно – философским 

разматрањима. Он каже да је васиону створио Дух и да тај дух уређује и 

одређује све у тој васиони. За њега васиона је мисао коју пише један 

узвишени Ум. Она настаје из ничега=мрака тим истим Умом и Духом. То и 

јесу почеци и то јесте Почетак свих почетака. Препознајући тај узвишени 

                                                           
33

 Божидар Кнежевић: МИСЛИ, СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА, 1931, Београд, стр. 3 
34

 Исто  
35

 Исто  
36

 Исто  
37

 Исто. 4 
38

 Исто 
39

 Исто. 5 



Ум као Почетак Кнежевић долази до тог закључка на најнепосреднији 

начин: ''Тако историја све више постаје последња и највиша тачка, са које ум 

људски може посматрати све ствари природне и људске; разумевање 

историје јесте последњи и највиши ступањ свега разума људског, последња 

фаза свега процеса ума људског; на већу висину ум људски не може се 

попети; историски разум јесте последњи и највиши разум, човекова једина 

мала искра, која је допала човеку из огромног пламена божијег разума.''
40

  

Да би човек стигао до Почетка и сам мора имати нешто од тог Почетка у 

себи – малу искру огромног божјег пламена. Из тога он и ишчитава природу 

и нарав васионе. Никако другачије и не може. То и јесте есенција 

Кнежевићеве философско – научне парадигме. 

Васиона нема почетак ни крај, а није бесконачна. Заправо Почетак њене 

безпочетности и Крај њене бескрајности јесте то да је она одређена као круг 

одређене величине. А тако нешто формира Велики Дух који је ствара и 

обликује, узвишени Ум чији је она само једна мисао. И њу може да сагледа 

једино човек – мала искра огромног пламена божјег.  

Читајући из најмањег највеће и из највећег најмање Кнежевић је дошао 

до чињенице да васиона и њен простор не могу бити бесконачни зато што би 

то уништило саму васионску динамику. Све би се изравњало и не би ни 

постојала размера малог – великог, а то је нешто што неминовно у васиони 

постоји. Не би могло бити атома, али не би могло бити ни макрона, нити 

икакавих сила – гравитационих, центрифугалних . . . 

Кнежевићева философска парадигма труди се да гледа ствари са те 

висине историјског умовања. А зашто? Зато што је то најобјективнији 

паноптикум коме можемо се надати као људска бића на овом свету. 

Наравно, то јесте искра из пламена божјег разума у нама. Зато тај 

паноптикум и јесте обезбеђен том, да тако кажемо, ватром божјег разума. 

Гледајући и историјски–појавно Кнежевић је, већ смо видели, закључио 

да ће коначно и философија и наука поново се улити у религију тј. у место 

порекла одакле су и дошли. Код њега све креће из оног првобитног и поново 

се све враћа у првобитно. Тако и за науку и философију јесте првобитно 

религија, она је главни покретач и философије и науке. Кнежевић је и рекао 

да религија од Бога извире, а да наука и философија у Бога увиру и у Њему 

налазе ушће. Зато оно што је централна тема религије, то постаје и 

централна тема науке и философије. Само језгро и извориште рађа 

извориште изворишта. Ток се некада и мења, али река и вода остају исте. 

Тако и облик у коме се неки садржај налази може бити различит, али 

садржај је увек један и исти. 

                                                           
40

 ПРИНЦИПИ ИСТОРИЈЕ, КЊИГА ПРВА, РЕД У ИСТОРИЈИ, написао БОЖА КНЕЖЕВИЋ, БЕОГРАД, штампано 
у краљевско – српској државној штампарији, 1898., стр. 159 



Кнежевић се итекако у свом раду посветио феномену духовности, 

духовништва и духовенства. Јасно је указао какав је значај те историјске 

појаве. Зашто је то битно? Зато што је и ту Кнежевић хтео да укаже на један 

релативни историјски извор. Из тог извора настају нови историјски 

феномени који су крајње значајни за човеково духовно стваралаштво.  

Заправо, Кнежевић схвата духовност, духовништво и духовенство као 

оно што је првобитно и основно у сваком духовном покрету у настајању 

сваке духовне дисциплине. Он види то као оно Прво, али и оно врхунско у 

свеукупној људској делатности. 

''4. И религија, као и све друго била је у почетку својина само виших 

класа, а тако и свете књиге, док је маса народа тонула у празноверицама; све 

прве религије биле су спољне, природне, аристократске, у којима су само 

малобројним вишим класама биле доступне истине чисте религије. Тако се 

браманизам није бринуо за народ, искључујући га од вишег религиозног 

култа тако, да је и испоснички живот, ради спајања са брамом, сматран за 

достојан само два пут рођених виших класа. Тек Буда и Христос 

проповедајући сиротним и невољним, обрћући се маси и уздижући је, 

оснивају прве социјалне религије, док су првобитне биле природне и бавиле 

се природом, и прве демократске религије, док су првобитне природне биле 

аристократске. Са хришћанством, истине, религије и свете књиге, почињу 

продирати у масу друштва, али и код хришћанских народа духовништво и 

свете књиге биле су прво својина виших класа, и тек доцније с 

реформацијом и дизањем народних језика почеле су продирати у масу.''
41

  

''5. И како се који елеменат друштва уздизао из првобитне хаотичне 

масе, тим су се редом дизали до цивилизације. Аристократија духовништва 

и ратника јесте први елеменат друштва, који се дигао из првобитне хаотичне 

масе и духовници су први гајиоци и чувари све цивилизације људске, више 

религије, уметности, философије и науке.''
42

 

И првобитни Божји дарови, по Кнежевићу, као да су се оваплотили баш 

као наука и уметност: 

''8. Па и таленат и генијалност прво и раније јавља се за оне области 

ствари које прво и постају: у уметности и математици; случајеви да се 

генијалност рано јавља, још код деце, бивају нарочито с математским 

генијима, дакле у наци, која је ранија од свих; тако рана генијалност у 

појимању историских и социјалних ствари и у философији, непозната је. И 

случајеви ране уметничке генијалности на пр. музичке, још код деце, честе 

су као и математске.''
43
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И тако почиње једна дуготрајна и значајна прича о духовништву као 

нечему основном и темељном. И та прича говори нам о духовном свекорену. 

 

''Подела на политичке области у Египту била је религиозна, те су номе 

зависиле од храмова; свака нова насеобина духовничке касте с облашћу коју 

је задобила чинила је засебну ному, која се разликовала од других својим 

култом, који се мењао према месним и обласним приликама; отуд су 

египатске номе биле првобитно самосталне духовничке државе, те је 

средиште таке државе био увек храм, насеобина духовника око које су 

постајале вароши, што доказују и сама имена египатских вароши; владалац у 

Египту добивао је оружје од Бога, да би ишао на непријатеља и после победе 

враћао му га; духовници су били први саветници владалаца. И у свим 

оријенталним државама духовништво је било прва аристократија, највиша 

класа, која је одржавала друштво страхом од богова, те је цео државно 

живот почивао у последњем основу на вери у поредак сталежа, као што 

богови хоће; тако је код Јевреја сва земља била божја т. ј. духовничка, а 

становници су били само најамници на њој, дајући духовницима десетак од 

свега. 

Тако је и хришћанство моћно деловало на цео друштвени и државни 

живот нових народа; хришћанска начела братства и једнакости свих људи и 

уздизање достојанства, чему је допринео и култ богородици, разрушили су 

ропство и дали много чвршће основе моногамији, те су тим разрушили и 

основ народно–правних и политичких односа друштва у старим државама и 

основали хришћанска друштвена, брачна, родитељска, старатељска и 

наследна права. А својим начелом слободе, рушећи стари деспотски и 

теократски систем, даје прве основе слободној, правној, модерној држави.''
44

;  

 

''Тако је и код Јевреја култ њихову Богу уједињавао дванаест поцепаних 

племена; свети ковчег је био свето место око којега се народ скупљао сваке 

године и славио велике светковине религиозно–националне; прекинуто 

религиозно јединство њихово донело је доцније и прекид политичког 

јединства; Јерусалим је доцније постао и политичка и религиозна 

престоница, седиште и Бога и краља. А пре но што је наступило светско, 

људско краљевство код Јевреја, њихов првосвештеник био је духовна глава 

целог народа и највиша инстанца у свим важним одлукама.''
45
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''Исту моћ и исти позив врши и хришћанство у ново доба; својим начелима 

братства, једнакости и слободе оно је дало први подстрек идеји општег 

светског мира, уједињујући све више европске народе у једну друштвену 

целину, рушећи преграде које су одвајале народе и изједначујући их у 

правима њиховим; прве тежње једном праведном друштву, први покушаји 

друштвених идеала развијали су се под окриљем религије, међу 

духовницима. С јединством једног јединога, великог и праведног Бога 

јавила се идеја једног јединог човечанства; први основ правде људске, 

друштвене, била је једнакост пред Богом. 

Тако је у средњем веку црква највише одржала духовни саобраћај и везу 

међу народима, те одржавала и сав морал у то варварско доба; манастир је 

био често зачетак вароши и средиште индустрије и културе.''
46

;  

 

''Египатско законодавство дали су духовници из религиозних извора, те су 

религиозни закони били углед грађанских закона; грађански закони били су 

само извод из светих религиозних закона; Мневис је први навикавао људе на 

покоравање писаним законима и доводио их од Хермеса. Као што је Мојсије 

добио законе за Јевреје од Бога, тако су доцније духовници нашли и други 

јеврејски закон; учење Конфуција основ је целог државног устава и 

законодавства у Хини.''
47

 

 

''Тако је и у средњем веку црквена јурисдикција била основ свега 

законодавства; велики и главни део свега права, црквено право има своје 

изворе скоро сасвим у хришћанским и црквеним одредбама и канонско је 

право један од три велика главна извора целог јавног и приватног права. И 

кроз цео средњи век у свима европским државама хришћанска и црквена 

начела и прописи били су непосредно и закони за светске правне односе.''
48

 

 

''Пошто религија делује на осећање и мишљење људско и пошто велика 

већина људи у свима друштвима и временима више осећа него што мисли и 

више се покорава осећањима него мислима, то је религија једина идеална 

историјска моћ, која је могла деловати на масе друштава и кретати их, што 

философија и наука, делујући само на мишљење, не могу чинити; религија, 

делујући на целу душу, више прожима и јаче загрева човека него 

философија и наука, које делују само на разум; отуда су само религиозно–

етички покрети производили и подстицали и политичка и социјална кретања 

– Буда, хришћанство, ислам, реформација. Тако је само религија била моћна 
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да диже масу историјског друштва људског на виши ступањ моралности, 

осећања и појимања, док философија и наука дижу само поједине класе, 

времена и индивидуе људске. Тако хришћанство са својим учењем о једном 

Богу, који је створио све људе и пред којим су сви људи једнаки, мењајући 

односе људи према Богу и свету, променило је и односе људи једног према 

другом; одбацивање ропства било је по томе природна последица учења о 

једнакости свих људи пред Богом, те је хришћанство основало и дигло 

личну слободу сваког појединца, дајући сваком човеку његова лична, 

људска права, која су се у старо доба губила у општем праву племена, 

фамилије, државе. Тако је само религија (хришћанство) била толико моћна 

да мења осећања човекова, снажећи племенитија и виша на рачун 

неплеменитијих и нижих; милосрђе, правичност, верност на рачун 

суровости, себичности и сервилности. Одвајајући државу од цркве, 

земаљску од божје власти и ограничавајући тиме силу земаљских власти 

само над телесним животом човековим, оно је ослободило душу човекову од 

земаљске стеге и, ослободив тиме индивидуу у човеку, оно је дало моћан 

подстицај свима потоњим тежњама за слободом европских друштава.''
49

  

 

''Тако су калуђери први васпоставили агрикултуру у великом делу Европе.''
50

 

 

''Као што је религија једна идеална снага, која може да креће масу нижих 

људи, да им потреса душу и да им диже дух и да их води ка идеалном, тако 

је она једина снага, која је управила и дигла рад и вештину човекову изнад 

свакидашњег обичног живота и његових потреба и интереса до идеалног и 

узвишеног; само је религија од простог занатског рада за живот могла дићи 

вештину човекову на идеалну висину уметности; у свима временима она је 

била најмоћнији подстрек и ослонац развитка свих уметности; само је она 

дала правац ка узвишеном, идеалном, и што је дубља и виша религија тим је 

из веће дубине покретала уметнички дух човеков, тим је стварала дубље и 

више уметности и уметничка дела; религија првобитних племена и народа 

стварала је безмерно и безформно и у уметности, док су грчка религија и 

хришћанство створили оно што је највише и најлепше у уметности. Пошто 

је хришћанска религија најидеалнија од свих ранијих, узимајући да је Бог 

чист дух, и чистећи обожавање њега од свега чулног, земаљског – то је и 

најидеалније у уметности створила и подстицала само хришћанска религија, 

пошто је никоја друга религија не одушевљава више за све оно што је 

узвишено, племенито, идеално.''
51
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''тако су храмови и гробови у Египту могли се зидати само по плановима 

духовника''
52

 

 

''Тако је и хришћанство прво пробудило и гајило уметност код нових народа, 

те су цркве и манастири били најстарији расадници све уметничке радње, и 

зидање цркава и манастира били су главни предмет архитектуре. Тако су и 

предмети сликарства били већином религиозни, ликови Христа и 

богородице, предмети из историје старог и новог завета, свеци и т. д. Тако је 

хришћанство дало моћни подстрек свему развитку музике. Тако је и 

најстарије хришћанско певање подигло се у грчкој цркви; црквени оци први 

су певали химне.''
53

 

 

''И нова хришћанска драма постала је из службе Богу; клице драме налазе се 

већ у обредима најстаријих хришћанских свечаности, у светковини тајне 

вечере и у тадашњим дијалозима свештеника, ђакона и народа, те прва 

литургијска драма, која се отуд развила, није ништа друго него драмска 

свечаност у спомен жртвене смрти Христове и из те литургијске драме и 

доцнијих мистерија развила се доцнија светска драма.''
54

 

 

''Религија је први основ свега образовања и просвећења народног.''
55

 

 

''тако су Египћани своје образовање приписивали боговима; извесно 

божанство прво им је артикулисало језик њихов, дало имена многим 

стварима, изнашло слова и уредило култ боговима, прво посматрало поредак 

звезда и хармонију и особине тонова.''
56

 

 

''Код свих античких народа храмови су били прве библиотеке као и прве 

опсерваторије, прве болнице, прва прибежишта, прва света места; као што се 

на религији дизала сва култура и цивилизација старог доба, као што су 

антички духовници били носиоци свега знања и образовања тадашњег, тако 

је и хришћанство донело прве почетке културе и основе њене свима новим 

народима. Оно је прво упитомило дивљаштво и варварство нових народа 

својим узвишеним учењем; јеванђеље је било прва читанка покрштеним 

европским варварима на којој су се они учили читати. Као што су Рим и 

Византија били расадници хришћанства, тако су били расадници и првог 
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просвећења народног. Тако је увођење хришћанства изнело и Словене на 

позорницу историје у 9. и 10. столећу, а с њим је почела словенска 

писменост као и историја њихова; у преводу светог писма први пут је 

старословенски језик литерарно обрађен и тако постао црквени језик 

православних Словена, а пошто је прва литература била поглавито 

религиозна, то је тај језик религије постао и први језик литературе њихове. 

Као и код свих осталих народа тако су и духовници код Словена били први 

народни писци. Епископске столице и после манастири били су прва места, 

у којима су дизане школе; само су духовници умели читати и писати и били 

једини образовани људи у средњем веку. Пошто су само епископи знали 

нешто од науке, они су били и васпитачи краљевских фамилија и водили су 

сву политичку коресподенцију. Тако и преводи библије оснивају прозну 

литературу код европских народа. Епископ Евсевије, савременик 

Константина Великог, јесте творац хришћанске историографије и главни 

извор хронологије и светске историје кроз цео средњи век. Тако су доцније 

протестанти, делујући на народ, могли му говорити само његовим народним, 

живим језиком, а дизањем живих народних језика до органа литературе и 

науке отворено је поље и духовном дизању народа и просвећењу њихову. 

Имајући уплива на целокупни живот народа реформација, дижући народне 

језике до органа литературе и науке, имала је великог уплива и на 

унутрашњи живот нижих школа и гимназија а нарочито универзитета.''
57

  

 

''Тако код Јевреја сва литерарна дела само су покушаји посредовања између 

Бога и изабраног му народа. Тако је и код Грка култ Дионисију био главни 

носилац целог духовног развитка народног, а њихова религиозна митологија 

била је једини и главни извор све потоње философије и науке њихове; 

религиозни мити јесу клица и грађа њихових доцнијих философија и наука; 

место личних божанстава и духова философија је учила о снагама и 

законима у природи.''
58

 

 

''Тако су код старих Гала друиди били носиоци све духовне културе њихове, 

учитељи, песници, пророци, посредници између богова и људи, уметници и 

судије; само су они били свесни једне опште народности галске и држали у 

заједничкој вези поцепана галска племена. Тако је и нова хришћанска 

религија основ све модерне философије у њену тражењу јединства снаге и 

закона на основу религије једног Бога и дала је моћан подстрек развитку и 

напретку наука у модерно доба.''
59

 

                                                           
57

 Исто. 106 
58

 Исто. 107 
59

 Исто  



 

''И као што је канонско право један од главних извора и основа свега права 

европског, тако је сав међународни саобраћај био прво у рукама духовника, 

који су по томе оснивачи дипломатије у Европи. Тако је хришћанство дало 

прве основе новој науци о моралу, учећи о правди божјој према свима 

људима и о слободи, једнакости и братству међу људима, и тек доцније 

етика, као и друге науке, ослобођавају се од религије, одвајали су се од 

теологије, с којом је првобитно у тесној вези и из које је израсла. А једна од 

најважнијих функција хришћанства јесте што је оно једна од првих и 

најмоћнијих веза старог и новог доба у једну велику историјску целину, 

пошто је хришћанству корен дубоко у животу античког света и може се 

разумети само разумевајући сав живот друштава старог доба.''
60

 

 

''А од свих уметности, у којима се творачка моћ лепог испољује, 

манифестује, најдубљи и најјачи уплив на људе у свим временима имале су 

појезија и архитектура, као најраније од свих.''
61

 

 

''Тако је и појезија, делујући дубоко на осећања и душу људску, била у 

свима временима, једна је од највећих историјских снага, које су одређивале 

и кретале живот друштва људског.''
62

 

 

''Песма је од првих укротилаца дивљаштва људског, песници су били први 

законодавци, судије, учитељи, пророци и утешитељи племена и народа, као 

што су песници били и први будиоци народне свести и износили народима 

идеалне смерове, којима треба да теже; песме и појетске традиције јесу прва 

историја племена и народа. Песма је била најмоћније средство да се унесу 

мишљења, појмови и идеје у народ и да се он покрене у извесном правцу; 

песма је увек била први излив незадовољства и бола народног, те увек од 

најмоћнијих покретача масе у револуцијама и бунама.''
63

 

 

''Код свих народа песници су стварали виши народни језик, на коме ће се 

доцније зидати његова философија и наука.''
64

 

 

''И тај првобитни савез религије и појезије у загревању душе и у подстицању 

духа људског у свим важним и одсудним тренуцима остао је моћан у свима 
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историјским временима; у свима религијама култ и рити врше се песмама, 

певањем.''
65

 

 

''Као што су посматрање, појезија и философија првобитно сасвим везане за 

религију, тако су и наука и уметност првобитно сасвим везане за религију и 

служе њој; у духовнику су првобитно спојени у једну целину и неодвојени 

један од другог учитељ и судија, законодавац и пророк, васпитач и 

утешилац, појета и философ.''
66

 

 

Ова мала хрестоматија Кнежевићеве философије духовништва јесте 

уствари слика истинске историје развоја духовног стваралаштва. То и јесте 

језгро духовности – Стваралаштво и Стваралачки Дух Божји који покреће 

свако стваралаштво. 

Видимо да су у почетку духовници носиоци сваке духовне радње. С тим 

је ишла и велика одговорност духовништва и духовника. Најпре морамо 

истаћи историјску тачност онога о чему Кнежевић пише. Из духовништва 

проистичу све духовне дисциплине: философија, књижевност, богословље, 

наука, уметност. Ова историјска истина често је пренебрегавана и 

духовништво у савремености се стављало на најнижу лествицу духовног 

развоја човековог. Оно није нека првобитност већ једна обмана и аномалија. 

Тако ствари не види Божидар Кнежевић. Духовници кроз историју нису 

били никакви обмањивачи већ свеукуни духовни покретачи. Они су вајари 

свих савремених друштава, култура и цивилизација. Значај духовништва, 

религије и поезије јесте да су ови духовни облици родитељи философија, 

наука и уметности. Као што смо видели да су, по Кнежевићу, интелигенција, 

племенитост и лепота Божји дарови, онда закључујемо да су све духовне 

творбе, у начелу, производ интелигенције (унутарсловесне способности у 

човеку), самим тим све духовне дисциплине јесу извајане посебно тим 

духовним радом и имају извориште у Стваралачком Духу Бога. 

Дакле, духовници нису никакви исповедиоци, интимуси и повериоци 

којима поверавате ваше строго–поверљиве приватне ствари већ они који 

преузимају сав духовни рад (просвете, образовања, учења, умудривања, 

обожења) према ономе коме су духовници.  

Кнежевић је са невероватном прецизношћу осликао и сам духовни 

развој словенског света и православне културцивилизације. Посебно су 

свештеници, монаси и свети владари били ти који су доносили суштински 

духовни развој Словена и Срба. Они су били родоначелници наука, 

философија, књижевности, уметности, теологија. Довољно је поменути само 
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Светога Саву који је један свеопшти родоначелник свих духовних облика: 

мудрољубља, богословља, књижевности, наукописа – из којих су потекли 

просвета и образовање и из којих настаје просветно–образовно начело као 

просветитељство и одмах ће нам бити јасна философска концепција 

духовништва Божидара Кнежевића. Само један такав пример може да 

објасни ову Кнежевићеву философију духовништва. А ова анализа 

Кнежевићева само надопуњује његову философску и научну парадигму. Ако 

су духовници, монаси, свештеници родоначелници философија, наука и 

уметности, онда су оне нераскидиво везане за њих и свака секуларистичка 

мисао која би хтела ту везу да поништи не би могла то да учини, јер би је 

свако такво истраживање вратило на извор духовништва. 

Самим тим духовници у историји су они који оснивају школе и 

училишта и подижу увек духовни степен народа и људског рода. Поучни 

пример и јесте судбина Српске Цркве и њеног народа кроз најеже Турско 

Доба. У том добу само манастири су могли бити училишта, лечилишта, 

места законодавства. Из њих су изницали даскали, магистори, дијаци, 

граматици, општи учитељи и наставници. Манастири су стварали 

књижевност, бавили се науком, мудрошћу и уметношћу. У манастиру су 

прављени часовници са зупчастим механизмима, штампарске машине, 

писани медицински кодекси и буквари. У манастирима је настао читав низ 

писаца и списатеља различитих врста. 

Зато Кнежевићево осликавање духовништва има један вишестрани 

духовни захват који нам даје најпрецизније информације о томе шта 

духовност јесте и ко јесу духовници. А њихов значај за људски род је 

незаменљив. Ту је она тајноводственост хришћанства коју нам открива 

Кнежевић указујући на најдубљи значај хришћнаства у изградњи науке, 

уметности, философије, поезије, просвете и образовања. 

Зашто бежати? Чему бег од истине о историји и онога што се у њој 

догађа? Зашто не признати тако очигледне истине које као да смо успут 

изгубили у историји? Али Кнежевић није био такав, па и по питању 

духовништва он је једноставно морао да призна истину. Духовници су они 

из којих су се рађале философија, наука и књижевности, архитектура, 

поезија и вештина. Та истина је толико очигледна да се чини као да је 

неприметна и као да се не могу видети тако јасни показатељи и чињенице. 

Духовништво као духовно стваралаштво духовника јесте духовно поље из 

кога настаје духовни рад и свака духовна творба.  

Духовници као духовни творци многоструких духовних творби кроз 

своје духовно стваралаштво створили су велики број духовних дисциплина 

и духовних облика: философије, књижевности, богословља, науке, 

уметности, вештине. Из тих основних духовних облика гранају се они 



духовни облици који као да ничу из њиховог стабла. И све проистиче из 

личности. Из Божје личности проистиче надахнуће и дејство силе које 

надахњује одређену људску личност да учини велике духовне подвиге и 

духовне творбе. Те духовне творбе обликују се у духовне дисциплине које 

касније проучавамо као науке и које учимо и обрађујемо у училиштима и 

школама. А то као да је код Кнежевића крајње јасно и једноставно: Бог – 

човек – духовна творба – дисциплина – школа.  

Зато Кнежевић нам сугубо изграђује један свој концепт промисаоне 

науке, једну врсту провиденцијологије: 

''Светлости сунчеве није потребно камењу, она је велика потреба биља, 

још већа животиња, највећа човека, а од свега човекова светлост је потребна 

духу човекову, његову мишљењу и уму. И све вишем духу људском, све 

дубљем уму све мање је потребно оно што је доцније, све му је више 

потребно оно што је све раније. Највишим духовима људским потребан је 

онај првобитни дух, који све уређује, одређује и распоређује, који све ствара 

и уништава, творац свега у свим просторима и временима, првобитни узрок 

и погодба свега, првобитна моћ – и тај првобитни дух само највиши духови 

људски и траже; обични, ниски човек садашњости никад га не тражи, јер не 

осећа потребу његову; по томе се све виши дух човеков, за све дубљи ум 

људски све мање имају вредности и значаја садашњост, материја и 

материјално стварно, које све више постају инертније и пасивније начело, а 

све више вредности и значаја за њега има првобитни дух, који је ранији од 

свега другог. По томе и главни посао сваког духа међу људима јесте да 

тражи мудрости, разума и духа у стварима и временима; што је виши дух 

људски, све му је више потребан Бог и свега више тражи у стварима и 

временима.''
67

  

У помало завијеној форми Кнежевић нам открива до детаља свој 

промисаослов. Како и на који начин богопромисони ток утиче на све и сва у 

природи и у човековом животу. И он је један од оних његових виших духова 

коме је тај Првобитни Дух најпотребнији и који непрестано налази и тражи 

у свему, који све испуњава и који је свуда присутан. Зато Кнежевић као да 

надодаје на ове речи и ово, помало апофатичко, излагање: 

''И у историји, као што смо видели, увек и свуд мање су људски разум и 

људска воља управљали светом и свим људским стварима, него нека виша 

сила, судба, независно од људске воље и свести; човек је увек био и 

невољно, и против своје воље, само невољно оруђе неке више снаге; све 

велике ствари које су бивале у историји бивале су по слепој нужности 

закона историје, бивале су за то што је то морало да буде а не што је човек 

хтео да то буде; слобода воље људске губи се у историји пред нужношћу и 
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морањем и обухвата само оне атоме свакидашњег живота, који нису кадри 

деловати на ток живота једног друштва или народа и изменити га. По томе 

разумети историју значи с једне стране одвојити оно што је морало да буде 

од онога што није морало да буде, што је могло бити и не бити; провући 

конац морања кроз хаотичну масу факата у историји значи дићи живот 

човеков у историји до принципа, значи наћи законе историјске нужности.''
68

 

Виша Сила и Виша Снага нису ништа друго него еуфемизми за 

богопромисаони ток историје, за богопромисаоно струјање историје, 

струјање којим је читава историја испуњена и којим се историја руководи и 

креће и у коме се цела историја и налази. Законитост историјске нужности 

није ништа друго него откривење Законодавца који даје те законитости. А то 

Кнежевић у једној од својих мисли јасно потврђује: ''Пошто један исти дух 

иде кроз целу историју, то су и закони његови једни исти на целој земљи и у 

свим временима, што се најбоље види по великим песницима, који црпећи 

из дубине људске душе постају разумљиви свим људима у свим 

временима.''
69

 

Значи Закони оног Првобитног Духа преломљени кроз целину људског 

ума јесу показатељи Законодавца Више Снаге који уређује читав историјски 

поредак. 

Божидар Кнежевић, човек са даром историјског паноптикума. Имајући 

Божји дар историјског паноптикума морао је неминовно видети целовитост 

историје. А каква она јесте? ''По томе највиша истина, до које ум људски 

може доћи, није ни код једног човека, ни код једног народа, ни у једној 

религији, ни у једној философији и науци, ни у једном времену, ни на једном 

месту; пошто је истина један од божјих атрибута, то је она само једна, 

непромењива, постојана и вечита; по томе што је више појединих ствари, то 

свака од њих има мањи део истине и само све скупа чине једну целину т. ј. 

једну истину, и свака поједина ствар само је тако истинита, само тако има 

истине у себи, ако је она један део те једне целине; сама за себе она није 

истинита. А пошто је потпуна целина свега само у целој историји ума 

људског, то највиша истина, до које ум људски доћи може, јесте само у 

целини историје ума људског, која ће обухватити сва времена и све просторе 

човекова живота; она ће бити једина права и највиша философија, у којој ће 

све поједине религије, философије, науке и времена постати само делови, 

органи те једне велике целине, уређени и распоређени по својој снази, 

величини и вредности.''
70
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Истина као Божји атрибут може бити само произвољење одређене Божје 

философије или философије богомудрости у историји која ће дати ту 

целовиту слику. И Кнежевић као богодаровани човек историјским 

паноптикумом јесте један од оних који је истински ткао ту историјски 

целовиту слику. Он је покушао да нам пружи ту слику Велике Истине и то је 

још један од битних елемената његове философске парадигме: ''Тако правда 

и разум, истина и геније имају то заједничко што мире супротне ствари и 

правце, стављајући сваку на своје право место и према томе одређујући 

вредност свакој т. ј. пропорционишући ствари. И свака права истина, свака 

велика идеја мири у себи многе заблуде, одређујући свакој заблуди т.ј. 

свакој нижој и ужој истини, њено право место у простору и у времену. Тако 

човечанство, као највиша истина, мири у себи све сукцесивне заблуде 

историје, поједина времена, поједина племена и народе; тако хришћанство 

мирећи човека с богом и природом мири унутрашње са спољњим, мири 

реално с идеалним; тако теорија еволуције мири људе међу собом 

доказујући да су сви људи истог порекла, да су они сви једнаки по основним 

особинама тела и душе и да по томе сви имају једна исте основне потребе, 

иста основна права и дужности.''
71

 

''Тако је задатак сваке велике истине, сваког великог принципа да у себи 

помири све супротности, све борбе и антагонизме, који су се дотле 

сукцесивно јављали; тако је и задатак највише идеје, која се може достићи 

само у научној историји, да измири све супротне снаге, правце и идеје, које 

су се у њој сукцесивно јављале; да помири човека с богом и са светом, 

реално с идеалним, мишљење са стварима, нужност са слободом, мора са 

треба, условно и коначно с безусловним и бесконачним, релативно с 

апсолутним, да помири несвест и свест, заблуду и истину, да помири међу 

собом све људе и сва времена.''
72

 

Из философије Велике Истине Кнежевић формира и своју самосвојну 

епистемологију.  

 

''И у самој уској области свести много већи део чини вера него свесно, 

непосредно знање, као што и у опште у сваком психичком акту човекову 

има много више вере него знања. Пошто човек све што непосредно може 

знати може то само чулима, и пошто се чулима може сазнати само један 

бесконачно мален део од свега, и пошто је моћ чула ограничена и у простору 

и у времену, ограничена само на садашњост, те све остале области ствари, 

сва непрегледна поља прошлости и будућности, пред којима садашњост 

ишчезава, могу доћи до свести само вером, само као наслеђе, могу бити 
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предмет само свесне вере, као што су сва највећа и најтежа питања људског 

ума била увек и остаће за на век само предмети вере; знање и оно што човек 

сазнати може ишчезавају према вери и снази њеној, те и највиши закон коме 

људски ум тежи биће много више предмет вере него знања; вера ће увек 

бити општи, последњи основ разјашњена за све што је људском свесном уму 

неразјашњиво, као што су и идеје апсолутног принципи вере а не знања и 

науке. И као што свесно, постајући из несвесног, опет се враћа и тоне у 

несвесно, тако је и вера, као атмосфера духа, из које све постаје и у којој 

најзад свега нестаје.''
73

 

 

''И сви резултати свесног мишљења, знања и разума, наука и философије, 

постају на послетку само предмет вере; процес свесног сазнавања траје врло 

кратко време и резултати и продукти тог процеса делују на људе, њихов 

живот и напредак само тако, што их људи примају верујући, али не 

испитујући; те и сва извесност почива на послетку само на вери. И предмет 

вере јесте не само оно што се људским умом може достићи него и оно што 

се не може; оно што би било највиши факат људске свести, оно најраније и 

најтрајније, оно из чега све потиче и у што се све враћа, то прво и последње 

може бити само предмет вере а не знања, те ће вера увек бити општи, 

последњи и једини основ разјашњења за све оно што је људском уму 

неразјашњиво; вера је атмосфера људског духа, без које он не би могао 

дисати те ни живети; из ње постаје све и у њу се враћа све. Само је вера 

створила све велико у историји; само дубоко уверење водило је и снажило 

велике духове људске у стварању и извођењу њихових планова и смерова, 

њихових идеја, њихових проналазака и открића; само је вера за све те велике 

творевине давала потребне снаге топлотом својом. Тако је само религиозна 

вера у једног Бога крчила пут научној вери у једну једину снагу, из које 

потиче све и у коју се враћа све. И сва најтежа и највећа питања била су увек 

и остаће за навек само предмети религиозне и научне вере, те знање и оно 

што човек сазнати може ишчезава према вери и снази њеној. 

И сама сумња није ниште друго него вера и делује само вером, и кад год 

је сумња деловала деструктивно на духове људске у појединим временима, 

она је то чинила и могла чинити само изношењем и утврђивањем вере у 

друго нешто него што се дотле веровало, те без вере не би никад могло бити 

ни сумње; да се није веровало у непокретност земље, не би се никада ни 

сумњало у то, те се не би никад дошло до тачније, правије вере у њено 
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окретање; сумња је само пролазна фаза, кроз коју свака нова вера, 

религиозна и философска, мора да прође.''
74

   

 

Мишљење, знање и разум, наука и философија нису ништа друго него 

предмет вере по Кнежевићу. Они су потпуно у власништву вере. Знање, по 

Кнежевићу, ишчезава пред Вером. Вера је Одговор и свеукупно разјашњење. 

Знању припада само релација садашњости док вери припада и садашњост, и 

прошлост, и будућност. Знање је само један атом вере, једна честица вере. 

Знање није ништа друго него нека микровера. За Кнежевића вера није неко 

убеђење већ нека врста онтолошке силе која испуњава целокупни 

историјски процес – из ње све настаје и у њој све нестаје. Сумња није ништа 

друго него један облик вере. То је вера која хоће да смени другу веру. И овде 

је Кнежевић указао на ону смену научних парадигми. Вера у непокретност 

планете земље смењена је вером у покретност планете земље у васиони. 

Сумња је вера која доводи у питање одређену врсту вере која није она сама. 

Колико год је Галилеј сумњао у непокретност планете земље толико год је и 

Инквизиција сумњала у покретност планете земље. Галилеј је сумњао вером 

у ''ипак се окреће'', а Инквизиција је сумњала вером у непокретност планете 

земље.  

Дакле, по Кнежевићу, можемо слободно рећи, вера је извориште сваког 

знања, али и разума, философије, науке и мишљења. А оно што врхуни у 

самој вери јесте вера у једног Бога тј. јесте Бог сам. Дакле, Онај који је 

извориште вере јесте и извориште и знања = Бог. 

Усмеравајући свој духовни поглед према том Свеизвору, Кнежевић 

полако своди биланс своје философске парадигме. 

 

''По томе иделани Бог хришћанства није Бог масе, није религија масе нижих 

људи, којој треба нижи, конкретнији, виднији и осетнији Бог, Бог ближи 

њеном животу, њеним боловима, бригама и надама; Бог хришћанства јесте 

Бог само узвишених историјских духова људских.''
75

  

 

''у будизму и хришћанству Бог све више одваја од свега стварног, 

материјалног, чулног, уздижући се до све чистијег, апстрактнијег духа.''
76

 

 

''све идеалнији и виши Бог све је више свуд и на свима местима. Антички 

храмови били су станови богова, хришћанска црква само је зборно место 

људи, који се моле Богу који је свуд.''
77
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''све виши Бог све се више ослобођава и од везаности за време, за извесне 

тачке у времену.''
78

 

 

''све иделанији и виши Бог све више ослобођава и од те везаности за време, 

он је све више свуд и увек, све више један исти.''
79

 

 

Кнежевић нам и на самом крају као и на почетку говори да савршена 

истина – јесте и може бити само Бог, Почетак и Крај, Алфа и Омега. Тако 

да покретач сваке духовне радње – религијске, философске, научне и 

уметничке јесте и може бити само Бог по Кнежевићу. Хришћанство је по 

Кнежевићу најпрогресивнија сила у историји која је изградила целокупни 

духовни свет и свеукупну материјалну културу. Само делотворност Божја и 

као надахнуће и као подстицај и као богопромисаони ток јесте она која је 

хришћанству дала силу да постане то што јесте. Зато су хришћански 

духовници, калуђери, свештеници били научници, философи, уметници, 

духовне вође. А то је свишенаука Божја која је дала човеку ту моћ зарад 

избављања људског рода из таме незнања. 

Кнежевићева философска парадигма јесте један целовити образац 

историје, она јесте један историјси паноптикум који свјединствено 

обједињује сва духовна, па и материјална кретања кроз историју. Зато та 

парадигма у себи обједињује и теолошко и философско, научно и 

уметничко. Тако да је и Кнежевић као онај духовник кога је он описао. Онај  

духовник који је учитељ и судија, законодавац и пророк, васпитач и 

утешилац, појета и философ. Тако и Кнежевић са својом философском 

парадигмом јесте онај који жели да сједини науку и философију, богословље 

и уметност, вештину и религију. А то јединство он види само у једној 

јединој духовно тачци – Богу! 

Бог је тај који све духовно обеједињује, али који управља историјом тако 

да ће на крају крајева све неким богопромисаоним поступком бити 

јединствено у самом Богу и да ће све те духовне дициплине бити само 

сасуди у које се улива Божја мудрост и закон Божје мудрости. 

То јесте философска, па и научна, парадигма Божидара Кнежевића. 

Философ и научник се труди да спозна законитости Божје мудрости. 

Једноставније речено да ''чује тајне Господњег промисла''. То је сврха свих 

философија и наука. И то јесте парадигма и самога Божидара Кнежевића: да 

се види тај Првобитни Дух који све уређује, одређује и распоређује, да се 
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препозна та Виша Сила која управља историјским токовима и приликама. 

Философима, па и научницима, Бог је закључак – Он стоји на крају крајева 

свих философских истраживања и открића. Од Њега философија и наука 

происходе. Ова философска парадигма свакако одудара од времена у коме је 

Кнежевић живео и од тенденција које су у то доба биле актуелне у 

философији и науци. Те тенденције биле су одбожујуће и одбожне. 

Насупрот томе његова парадигма говори о Божјој неминовности и о Божјој 

неизбежности. Све философије и науке морају да се сусрећу са тим 

Божанским неминовностима и неизбежностима. А поље тог сусрета јесте 

историја. 

Значај Кнежевићеве мисли јесте у његовој суптилности да на један 

крајње прихватљив начин каже баш те Велике Истине, да једном 

истанчаношћу саопшти највеће могуће ствари. Он пише на један неуврдљив 

начин и показује да се истина може рећи непосредно, али благотворним и 

пристојним изразом. Нелицемерно, али тачно и прецизно. 

Највећа могућа истина саопштена кроз хришћанство јесте та да се Бог 

помирио са човеком и природом. То је Кнежевићев закључак. То мора бити 

највећа могућа истина у историји. Све истине према овој јесу само бледа 

сенка и имају само једно секундарно важење. Ова Велика Истина дала је 

људском роду један свезначајни историјски полет. Човек без бојазни корача 

кроз историју, јер Бог га није као некада поморио потопом, нити је пустио на 

њега огањ као на Содому и Гомору већ му је даровао спасење, донео му је 

Спас, донео му је Себе и тиме му отворио врата за потпуни и скоро 

апсолутни прогрес. Да, човек то понекад ужасно злоупотребљава, али Бог не 

враћа свој дар спасења, а тај дар даје највећу силу напретка у историји. Зато 

за Кнежевића, видели смо, хришћанство има један свеуниверзални значај. 

Оно је донело и културу и цивилизацију и духовни развој кроз философију, 

науку и уметност, оно је дало просвету и образовање и једно врхунско 

духовно уздизање до оног историјског паноптикума.   

У динамици вера – знање Кнежевић је везао знање само за садашњост, а 

веру за све три временске релације, али пошто је нагласио да је време 

највећи критеријум сазнања, а време је искра пламена божјег, онда и 

сазнање може бити прожето кроз све временске релације само онда када је 

испуњено вером. И разум је, по Кнежевићу, искра божјег пламена, а највиши 

разум јесте само Божји разум, човеков је искра тог разума. Ако је највише 

мерило сазнања време, а време искра божјег пламена, онда нешто од те 

искре мора бити оно што испуњује сазнање, а самим тим испуњено знање 

искром божјег пламена јесте присуство тог пламена у свеукупном знању, а 

оно свој врхунац налази у историји. 



Зашто је историја на крају наука свих наука и круна свих наука? Зато 

што после свих дисциплински процеса остаје само историја: историја 

философије, историја религије, историја науке, историја уметности, историја 

човечанства, а појављују се и синтагме као историја Васионе, историја 

биљног и животињског света итд. Све то нам говори да је историја круна 

свих процеса и круна свих покрета који почињу и завршавају се. Она је на 

почетку и крају и као оно финално које разматра све поступке. Она и 

сагледава сва кретања у човечанству и у васиони. Зато она и као дисциплина 

кроз време постаје слика времена, а тиме она постаје слика највећег мерила 

спознаје. Зато историометрија јесте онај духовни образац који је као неки 

оквир сазнања у коме сазнање налази најбољи свој израз. Зато и 

гносеологија има своје крунисање у историометрији. Има своју пуноћу у 

историметрији. Зато је историјометрија као философија пропорције 

Божидара Кнежевића поуздани метод историјског паноптикума који надзире 

свеисторију и у њој увиђа целину у којој се сједињују Бог и човек и природа, 

бесконачно и коначно, апсолутно и релативно. 

Спознаја зато јесте она која је одређена временом које као да је мера 

знања, а историја као одраз јесте сликовити приказ те мере која мери само 

знање и која самим тим обухвата све знање. Време као мера знања јесте она 

која је описана историометријом, а будући да је оно искра пламена божјег 

тиме искра пламена божјег јесте мерило знања тј. речено крајње непосредно 

пламен божји је мерило знања које се одражава у историји, а изражава се 

историометријом. 

''По томе је историја најсложенија те најкомпликованија те најтежа од 

свих наука. Да би се разумео живот човечанства у процесу историје, морају 

се познати и обухватити све снаге, које су деловале на човека у свим 

временима; да би расплео и одмрсио само један конац човекове историје, 

историк мора сићи кроз дубину слојева целе историје до процеса општег 

органског и неорганског живота; да би разумео један појав садашњости, он 

мора знати целу прошлост; пошто је историја човечанства последњи, 

најсложенији резултат целог процеса живота и снага природе, то, да би се 

разумела историја човека, мора се знати цела историја природе.''
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Овим је сасвим јасно изражена историометрија као један метод. Зашто је 

историја она која је круна науке? Она је повест = познање. Али она је круна 

баш зато што свеисторија јесте историја природе и човека, а њен крунски 

закључак је: 
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''све већим разумом човек је све ближи Богу, јер све више ум тражи све 

првобитнији, ранији узрок и услов свега.''
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Зато је историометрија она наука свих наука, јер она свеукупно научно 

истраживање концентрише у себе као у једну тачку, а онда та тачка се 

приближава ономе што руководи и управља и влада целим историјским 

процесом: богопромисаоном току. 

Ако философија и наука происитичу из религије и на крају ће се у 

религију и вратити и ако је Бог претпоставка у религији, а у философији и 

науци закључак и ако је циљ науке спознаја закона Божје мудрости, онда 

видимо јасно ту научно – философску парадигму Божидара Кнежевића. 

Његова философска парадигма јесте у богозакључивању, а научна у 

законитости богомудрости. Дакле, философија је богозакључивање, а наука 

богомудрост. Тиме је философска парадигма уствари богозакључни образац, 

а научна богомудри образац. То су парадигме које је у свом философском 

разматрању изградио Божидар Кнежевић: философије као богозакључивања 

и науке као богомудровања. 

Ово не треба да нас чуди када смо видели да у списима Кнежевићевим 

стоји и да је ''нова хришћанска религија основ све модерне философије у 

њену тражењу јединства снаге и закона на основу религије једног Бога'' и да 

је ''дала је моћан подстрек развитку и напретку наука у модерно доба'', онда 

нам је јасно зашто је његова философска парадигма богозакључивање, а 

научна парадигма богомудровање. 

Закључци које смо извели из закључивања самога Божидара Кнежевића 

говоре нам да је Кнежевић један савим оригиналан философ, новојављени. 

Он на један самосвојни начин гради своју мудропоучну зграду и своје 

мудропоучно здање. 

Саздавајући то мудропоучно здање Кнежевић је видео да та метода 

историометријска има један целовити погледа онога већ поменутог 

паноптикума, а тај поглед јесте, како и он сам каже, с Божје висине с које се 

види све као једна целина. Дакле, потребан је улазак у раван Божанске 

висине да би могао да се стекне историјски паноптикум. Оно што се 

усуђујемо рећи да је тај скок и улазак некако Кнежевић успешно постигао. 

Он је видео да целовитост историје, у све своје три временске релације, мора 

имати онај усек истине која је Божји атрибут, а њено присуство у историји је 

свеприсутно. Чак и када укажемо на гомиле лажи ми смо их ставили у оквир 

истине. Говорећи о лажи да је лаж ми уствари говоримо истину о лажи и 

тиме више видимо оприсутњење истине у историји као предуслова 

целовитости историје као такве. 
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Зато и Кнежевић као новојављени мудрац са својим једним самониклим 

философским концептом изражава све оно првобитно на један нов и 

личносни начин. Оно најпре јесте и оно што је у коначном Закључку. 

Мирење Бога с човеком и природом које је дошло кроз хришћанство није 

ништа друго него на један нов начин изражена поставка Богооваплоћења и 

богочовечанске концепције. То Кнежевић гради на један свој самосвојни 

мудропоучни начин и поставља један свој новонастали метод.  

Ово је само један сликовити пример оригиналног метода Кнежевићевог. 

Видели смо да поводом многих питања Кнежевић расуђује на један 

новостваралачки начин. А његов начин јесте једно дубокоумно расуђивање 

које је у нашој култури добило једног истинског философа, помало 

повученог и стидљивог, ненаметљивог, али философа истинољубивог и 

истинословног који је заиста досегао Божански придев Истине. 

 

        

         Мандић Давор 
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