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Протекло је читавих педесет пет година откако
је часопис Praxis почео да излази. Било је то у другој
половини 1964. године, када су се у Загребу појавила
прва два његова броја. Као прворазредна интелектуална
новост у ондашњој социјалистичкој (самоуправној)
Југославији, свеж и полетан, с великим ентузијазмом
својих покретача и уредника, али не мање и својих
сарадника, дочекан је знатижељно како код читалаца
који су се саглашавали с његовом основном усмереношћу
или за њу, у најмању руку, имали разумевања, тако и код
разних партијско-идеолошко-политичких инстанција
онога времена које на нови часопис нису гледале
благонаклоно. Напротив, дочекале су га, у основи, с
подозрењем које је убрзо прерасло у одбацивање и осуду.
Часопис Praxis, његово оснивање и деловање,
неодвојив је од Корчуланске летње школе. Она је почела
да ради 1963, дакле годину дана пре Praxis-a. Могло би се
рећи да је између Школе и Praxis-а постојала, да се тако
каже, персонална унија, јер су једне те исте личности
биле у њима подједнако ангажоване. Ко хоће да разуме
Корчуланску летњу школу, мора узети у обзир Praxis.
Али и обрнуто, представа о часопису Praxis не би могла
бити потпуна ако се погледом на њега не би обухватила
и Школа. Нису само основани приближно у исто време
него су у многом погледу деловали узајамно складно и
синхронизовано. Утолико никога не треба да зачуди
што су имали истоветну судбину – и Школа и Praxis
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престали су да постоје, тачније: онемогућени су у свом
раду исте 1974. године. Ауторитарни комунистички
режим с окошталом партијском бирократијом, којем
су и Школа и Praxis од самог почетка били трн у
оку, нашао је начина да вештом (мада провидном)
самоуправљачком манипулацијом, ако не формално,
а оно фактички забрани како Школу тако и часопис
Praxis.1
Није непознато да је Михаило Ђурић припадао
кругу образованом око Корчуланске летње школе
и часописа Praxis. При том није реч само о његовој
сарадњи и у Школи и у Praxis-у него, исто тако, и о
његовим (често више него колегијалним) односима
с филозофима и социолозима који су им припадали.
У овом другом погледу, изгледа да је најизразитији и
најснажнији био његов однос са Рудијем Супеком.2 Не
1
Упор. о томе Божидар Јакшић, Praxis – мишљење
као диверзија (Службени гласник, Београд, 2012), посебно:
„Уместо епилога. Гашење Praxisa и укидање Корчуланске љетне
школе“, стр. 369–387. – Потпуно је разумљиво што се Јакшић
у знатној мери ослањао на друге ауторе, поготово на оне који
су непосредни учесници и (зато) аутентични сведоци попут
Милана Кангрге, Гаје Петровића и Рудија Супека. Упор. Милан
Кангрга, Шверцери властитог живота. Рефлексије о хрватској
политичкој култури и духовности (Република, Београд, 2001);
Гајо Петровић, Чему Praxis(Praxis, Загреб, 1972); Руди Супек,
Живјети након хисторије (Нова, Београд, 1986).
2
То несумњиво потврђује и Ђурићев новински текст
„У спомен на Рудија Супека“ који је поводом Супекове смрти
објављен у Културном додатку Политике 9. 1. 1993. године.
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зна се да је међу њима било крупнијих неспоразума
или знатнијих размимоилажења, као што их је, иначе,
разним поводима било између њега и неких других
праксисоваца.
Када се пажљиво осмотри Ђурићева
библиографија (или, што се своди на исто, када се
брижљиво прегледају сва годишта Praxis-a), лако ће се
установити колико је и каквих радова објавио у Praxisу.3 Било их је десетак у временском распону од 1965.
до 1972. године. То значи да се у часопису појављивао
мање-више редовно, безмало често. Иако спољашња
и квантитативна, та околност заслужује пажњу стога
што сâма по себи казује много. Још више, међутим,
заслужују пажњу теме и карактер Ђурићевих прилога. (О томе ће доцније посебно бити говора.) Ако
је судити по томе, онда с разлогом искрсавају разна
3
„Библиографија Михаила Ђурића“ објављена је
у 12. књизи његових Сабраних списа (Правни факултет
Универзитета у Београду – Службени гласник, Београд, 2009)
која носи наслов Крхко људско добро. Упор. стр. 285–302,
посебно стр. 288–291. – Згодна је прилика да се овде помене
уистину драгоцена, за истраживачки рад незаобилазна,
савесно и одговорно сачињена Библиографија часописа
„Praxis“. Југославенско издање 1/1964–11/1974 (Институт за
филозофију и друштвену теорију – Досије студио, Београд,
2017) аутора Добрила Аранитовића. Међутим, за жаљење је
што њоме није обухваћено и међународно издање часописа
Praxis, јер би тако библиографски портрет Praxis-a био потпун.
Тешко је поверовати да ће се нова прилика за то уопште
пружити.
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питања, међу којима и оно о природи Ђурићевог
припадништва интелектуалном кругу насталом око
часописа Praxis. Али, да би се на њега одговорило,
неопходан је ближи осврт на неке од Ђурићевих
текстова који су светлост дана угледали на страницама
тог часописа. Осим тога, неће бити наодмет да се овде
претходно узму у обзир општи програмски оквир
и примарна сврха часописа, одређени у његовом
првом броју. Штавише, то је основна претпоставка
за разумевање саме могућности Ђурићеве сарадње у
Praxis-у, поготово њених покретачких разлога.
Први текст првог броја Praxis-а, текст који
се налази на његовом челу, али и, симболично, на
челу свих будућих бројева часописа током његовог
десетогодишњег трајања, има наслов у облику
једноставног, не мање и језгровитог, питања: „Чему
Praxis?“ Његов аутор није био наведен. По томе се
може закључити да су у њему изложени ставови, идеје
и опредељења целокупне (седмочлане) редакције.
Доцније се показало да је текст написао Гајо Петровић,
један од двојице главних и одговорних уредника
(други је тада био Данило Пејовић). Нема разлога за
сумњу да је то учинио с пристанком и у име, свакако и
уз понеку сугестију, осталих чланова редакције.4
4
На крају кратког Предговора за своју књигу (већ
поменуту) Чему Praxis, после седам година од објављивања
првог броја часописа, Гајо Петровић је на стр. 8. написао: „Дио
сакупљених текстова настао је на директан потицај другова
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„Чему Praxis?“ јесте програмски текст прецизних
формулација и јасно саопштених намера.5 У њему је
одлучно казано шта Praxis као нови часопис не жели да
буде, али и, пре свега, шта жели да постане и постигне.
Он не жели да буде уско стручан часопис, не жели да
буде часопис у традиционалном значењу речи, не
жели, такође, да буде општа теоријска ревија каквих
на свим странама има и превише. Praxis не жели да
буде часопис лишен средишње мисаоне окоснице и
сасвим одређене физиономије. Он себе не види и не
схвата у оквиру доминантних преокупација савремене
филозофије: проучавања и тумачења сопствене
историје, школске изградње система, анализе методâ
науке или свакодневне употребе језика. (У овом
последњем није тешко препознати дистанцију према
аналитичкој филозофији.)
По ономе што Praxis није хтео да буде, већ се може
наслутити, а делимице и увидети, који су чиниоци
из редакције 'Praxisa'. Захваљујем свим друговима на овим и
другим потицајима, а напосе и на допуштењу да у ову књигу
укључим два своја текста ('Чему Praxis' и 'Југославенска
култура') која су својевремено објављена без потписа као
редакцијски уводници.“ Иначе, чланови редакције Praxis-а,
поред двојице поменутих главних уредника, били су у то
време: Бранко Бошњак, Данко Грлић, Милан Кангрга, Руди
Супек и Предраг Враницки. Секретар редакције био је Златко
Посавац.
5
Сажето излагање основних поставки и идеја из тог
програмског текста, које следи, ослања се на Praxis 1/1964, стр.
3–6.
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одредили његову жаришну оријентацију. Мора се
признати да има нечега парадоксалног у ставу редакције
израженом речима да жели „филозофски часопис који
није само филозофски“. О чему би у тако замишљеном
часопису требало да се расправља? Редакција каже: „О
актуалним проблемима југославенског социјализма
и сувременог свијета и човјека.“ У томе су, дакле,
садржана три задатка, с очигледним нагласком на
оном првом – актуелним проблемима југословенског
социјализма – и нескривеним приматом који му је дат.
Међутим, изузетно је значајно што Редакција није себи
везала руке, него је, додавањем проблемâ савременог
света и човека, оставила широко отвореним врата за
будућу сарадњу и оних филозофских и социолошких
аутора чија су интересовања била изван или далеко
од (поготово уско схваћених) актуелних проблема
југословенског социјализма. Ма колико неодређена
или баш због тога, та ширина пружила је могућност
и Михаилу Ђурићу да својим прилозима постане активни сарадник Praxis-a.
Тој Ђурићевој сарадњи није, додуше, непосредно
ишло наруку поимање филозофије као „мисли
револуције“ (одређење Гаје Петровића које је
редакција часописа подржала и усвојила), али није
било ни непремостива препрека за њу. Јер, као мисао
револуције филозофија не само да се не одваја од
брига и невоља савременог света и човека, „сувремене
свјетске кризе“, него се, баш у жељи „да допре до бити
10

свакодневице“, не сме „устезати да се од ње и привидно
удаљи зарањајући у дубине 'метафизике'“. Према томе,
мисао револуције, која треба да буде идеја-водиља
новопокренутог часописа, уопште не спречава да се у
њему појаве и они који залазе на подручје метафизике
и у својим радовима пониру до метафизичких дубина.
Схваћена као мисао револуције, праксисовска
филозофија намерава да се руководи беспоштедном
критиком свега постојећег. Oна ће бити „хуманистичка
визија доиста људског свијета и надахњујућа снага
револуционарног дјеловања“. Види се као на длану
младомарксовска инспирација овако појмљене
филозофије, њено упориште у делу и мисли младог Карла Маркса. Пресудно је, међутим, да у тако
схваћеној филозофији, којој би се, наравно, имало
шта приговорити, нема ничега догматског и скученог, па се у Praxis-овом програмском манифесту
отворено и искрено могла изразити жеља да се на
страницама часописа расправља о питањима у којима
се „сусрећу филозофија, наука, умјетност и друштвено
дјеловање“. Разуме се, таква жеља претпоставља и
изискује суделовање, осим филозофâ, и уметникâ, и
књижевникâ, и научникâ, чак и јавних радника.
Редакција Praxis-а није тајила да јој је највећма
стало до развијања живе револуционарне мисли
надахнуте Марксом. Она се на тај начин супротставила
тежњама ка конзервисању и догматизовању Маркса.6
6

У борби против догматизма, првенствено оног који
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Отуда је саопштила следеће: „Развијање такве мисли
захтијева широку и отворену дискусију, у којој ће
судјеловати и немарксисти. Зато ће наш часопис
објављивати не само радове марксиста, већ и радове
оних који се баве теоријским проблемима што нас тиште. Сматрамо да разумијевању бити Марксове мисли
могу прије придонијети њени интелигентни критичари,
него ограничени и догматски присталице“ (подв. Д. Б.).
По опредељењу и саморазумевању, праксисовци
су били марксисти. Додуше, одмах ваља додати
да нису били марксисти у уобичајеном и широко
распрострањеном смислу тог означавања, у оном
смислу, наиме, који је и Маркса побудио да једном
приликом одрешито каже како ни он сâм није
марксист. Били су марксисти који су се чврсто
ослањали на младог Маркса, на његове ране радове,
на његову немилосрдну критику свега постојећег, на
његов хуманизам-натурализам, на његово уверење
да је комунизам коначно решење загонетке историје,
на његову разорну критику свих облика отуђења и
постварења, на његово становиште свеопште људске
себе сматра марксистичким, истрајан и непоколебљив био
је Данко Грлић, који је у ту борбу уносио и нарочиту личну
страст. Делује и да је био предводник те борбе међу члановима
редакције Praxis-a. Није нимало случајно што је, управо као
џепно издање тога часописа, објавио књигу својих текстова
под насловом Contra dogmaticos (Praxis, Загреб, 1971). Исто
тако, не може бити случајно што је баш у првом броју Praxis-a
тема Грлићевог прилога била, како гласи и наслов његовог
чланка, „Пракса и догма“ (стр. 43–53).
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(а не тек политичке) еманципације чији је повесни
субјект пролетаријат итд. Привржени тим идејама, они
нису сузили свој филозофски видокруг, него су, баш
напротив, сачували духовну отвореност за различне
филозофске оријентације и њихове представнике,
унапред спремни да с њима колегијално сарађују
и одржавају плодну комуникацију. Отуда је Praxis,
иако превасходно и недвосмислено марксистички
(младомарксовски) усмерен, био трибина, отворена
и слободна, на којој су несметано могли наступати
заговорници и заступници разних струја филозофије
и социологије. За све је било довољно простора. Нико
није био непожељан или дискриминисан због својих
филозофских ставова и опредељења.
Има ли се то у виду, узму ли се у обзир (овде
у главним цртама изложене) основне смернице
програмског текста „Чему Praxis?“, не може бити ничега чудноватог или необичног у томе што се и Михаило
Ђурић придружио интелектуалном кругу око новог
часописа. Истина, Ђурић није био марксиста у смислу
у којем су праксисовци били марксисти, али није
био ни антимарксиста.7 Био је, тада и вазда, сасвим
7
Своју сарадњу у Praxis-у иако није био марксист, као
и природу марксистичког опредељења водећих личности тог
часописа, у којем опредељењу није било ничега догматског или
ортодоксног, Михаило Ђурић је ближе објаснио 1993. године
у „Разговору у Студентском граду“. Упор. Сабране списе
Михаила Ђурића, књига 9. (Правни факултет Универзитета
у Београду – Службени гласник, Београд, 2009), стр. 263–264.
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начисто с тим да је Карл Маркс велика, незаобилазна
и репрезентативна фигура европске мисли, али му
се никада није потпуно приклонио или пред њим
поклонио. Као слободан и самосвојан дух, Михаило
Ђурић није био склон да се сврстава у школе или
оријентације, да припада овој или оној струји у
филозофији и социологији. Његов корак ка Praxis-у
и његова ауторска сарадња у том часопису нису с
тим имали ничега заједничког. Он није био праксисовац по свом мисаоном профилу и преовлађујућем
настројењу. Био је сарадник часописа Praxis, ревностан и запажен. Објављујући у њему своје радове, он
је тај часопис самим тим ауторски подржавао, али
засигурно није тиме подупирао средишње праксисовско поимање филозофије као мисли револуције.
Себе је као Praxis-овог сарадника и аутора пронашао
захваљујући довољно широком духовном простору
и мисаоном хоризонту које је програм тог часописа
отворио, чувао и јамчио. Ђурићева сарадња у Praxis-у
јесте била ствар његове слободне одлуке, али је – то не
треба занемарити или заборавити – у исти мах била
и одазив на оно што је Praxis нудио и омогућавао.
Може се и овако рећи: био је то обострани сусрет,
зацело и, у крајњој линији, узајамно плодоносан.
Текстовима објављеним у Praxis-у Ђурић га је, сасвим
извесно, тематски и садржајно обогатио, те утиснуо
свој ауторски печат на духовни лик тог часописа.
На другој страни, његова вишегодишња сарадња
14

на страницама Praxis-а сигурно је оставила трага на
његовом мисаоном путу и овоме дала једно обележје
за које нема разлога да се минимализује, искривљује
или чак сматра безначајним и безвредним. Није то
била Ђурићева непромишљена и непотребна духовна авантура које би се требало стидети, нити је то
био ћорсокак у који је забасао неопрезно и случајно.
Утолико пре што је реч о драгоценом мисаоном
искуству с дејствима и последицама који не заслужују
да буду пренебрегавани.
Поглед на неке текстове које је Михаило
Ђурић предочио јавности у часопису Praxis биће
ваљано припремљен свраћањем пажње на његове
радове настале и публиковане пре сарадње у Praxis-у.
Потребно је, наиме, узети у обзир чињеницу да
је у првом реду реч о трима његовим књигама –
докторској дисертацији о идеји природног права код
грчких софиста, затим о књизи у којој је изложена
и размотрена социолошка методологија и, најзад, о
књизи посвећеној социолошкој мисли Макса Вебера.8
Особито су у овом контексту важне последње две
наведене књиге. Већ својим насловима, а поготово
својом тематиком и садржином, оне указују на
8
Упор. Михаило Ђурић, Идеја природног права код
грчких софиста (Универзитет у Београду, Београд, 1958);
Проблеми социолошког метода (Савремена школа, Београд,
1962); Социологија Макса Вебера (Матица хрватска, Загреб,
1964).
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околност да је сарадњи с Praxis-ом Михаило Ђурић
приступио као социолошки аутор. Само, треба добро разумети шта се тиме уистину каже. Јер, обе
Ђурићеве социолошке књиге несумњиво потврђују и
јасно показују да га је социологија занимала поглавито
са филозофског становишта, као дисциплина која је,
по природи ствари, прожета филозофијом (из које је,
уосталом, и настала), па стога, у мањој или већој мери,
има и своју филозофску димензију.9
Баш је то перспектива из које треба посматрати и
просуђивати Ђурићеве прилоге током првих неколико
година његовог ауторског суделовања у Praxis-у.10
Они су несумњиво били социолошког карактера,
тј. припадали су социологији. У исти мах, међутим,
одударали су од социологије схваћене у строгом и
уском научно-дисциплинарном смислу речи. Можда
ће бити најближе истини ако се каже да су почетни
период Ђурићеве сарадње у Praxis-у обележили
Зар нису у том погледу (више него) симптоматична
два његова чланка, од којих је један објављен у предвечерје
започињања сарадње с Praxis-ом, а други када је она увелико
већ била у току? Упор. Михаило Ђурић: „Филозофски основи
социологије“, Социологија, год. VI, бр. 3–4/1964, стр. 5–32.
Такође: Михаило Ђурић: „Обнова социологије у духу утопије“,
Гледишта, год. IX, бр. 3/1968, стр. 383–392.
10
Поједини Ђурићеви радови су, осим у домаћем
издању Praxis-а, били објављени и у његовом међународном
издању. То је доказ да их је редакција часописа сматрала
вредним да буду представљени и иностраној филозофској
јавности.
9
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његови радови који су се – ако је уопште потребно
неко њихово сврставање или рубриковање – налазили
негде на размеђу између социологије и социјалне
филозофије, уз знатне примесе филозофије историје,
па и антропологије. Ако се узме да је Ђурић ауторски
деловао у Praxis-у почев од 1965. па до 1972, онда је
тај први период трајао око три године, дакле, нешто
мање од половине времена колико је његова сарадња
у целости трајала. Уза све то, занимљиво је приметити
да је он за тих седам година свога ауторског суделовања
у ауторском обликовању Praxis-а упоредо објављивао
своје текстове и у другим часописима (рецимо у
новосадском Летопису Матице српске, београдским
Гледиштима и Књижевности, сарајевским Прегледу и
Одјеку), при чему су ти текстови с временом постајали
изразитије и строже филозофски. Врло је вероватно да је
тај процес Ђурићевог филозофског самоосвешћивања
додатно убрзан његовим интензивним радом на књизи
Хуманизам као политички идеал, чији је поднаслов
„Оглед о грчкој култури“.11 Саставница тога процеса,
све друго пре неголи безначајна, јесте и Ђурићево
продубљеније проблематизовање положаја филозофије
у савременом друштву, њеног смисла и задатка, као
и идеала филозофског начина живота, за који се он
определио својски, одважно и истрајно, из дубине своје
људске егзистенције и свога духовног хабитуса.12
Књига је објављена у редовном колу Српске
књижевне задруге 1968. године.
12
О томе је инструктивно упоредити његове текстове:
11
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Са другог заседања Корчуланске летње школе,
одржаног 1964, објављен је наредне године зборник радова
под насловом Смисао и перспективе социјализма.13 У
њему се налази и прилог Михаила Ђурића „Перспективе
друштвеног јединства“ (стр. 126–151), који ће у овој
прилици бити узет као парадигматичан за почетни
период Ђурићеве сарадње са Praxis-ом. Тај прилог, такође,
добро илуструје већ поменуту неодвојивост Школе и
часописа Praxis. Доцније га је аутор уврстио у своју књигу
Стихија савремености са почетка седамдесетих година
прошлог века.14
И без посебног удубљивања у Ђурићево
разматрање о перспективама друштвеног јединства,
одмах пада у очи да се аутор доследно држао
социолошке равни, да се његова мисао кретала
и развијала слободно, не допуштајући да њоме
„La philosophie dans la société contemporaine“, Praxis – Edition
internationale, Vol. III, No. 4, 1967, стр. 469; „Идеал филозофског
начина живота“, Гледишта, год. VIII, бр. 6–7/1967, стр. 929–933;
„Дискусија о Praxis-у“, Praxis, год. VII, бр. 1–2/1970, стр. 226–229.
13
Смисао и перспективе социјализма. Изванредно
издање часописа Praxis (Хрватско филозофско друштво,
Загреб, 1965).
14
Упор. Михаило Ђурић, Стихија савремености.
Друштвенофилозофска разматрања (Српска књижевна
задруга, Београд, 1972). Ова књига је, иначе, пета по реду
у Сабраним списима Михаила Ђурића (Правни факултет
Универзитета у Београду – Службени гласник, Београд, 2009).
На њу се ослања наредно излагање о чланку „Перспективе
друштвеног јединства“ (стр. 111 –138).
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непосредно овлада основна тема зборника која, лако
је приметити, није формулисана без идеолошког
призвука. Њега не занимају примарно перспективе
социјализма, повезане с његовим смислом, већ
перспективе друштвеног јединства као социолошки
проблем по превасходству и као проблем који има своје
филозофско залеђе још од метафизике старих Грка, на
шта је подсетио већ у првим реченицама свога чланка.
А то само значи да је том толико значајном проблему,
у ствари средишњем у теорији друштва, Михаило
Ђурић, чије су социолошко знање и образовање
стечени на меродавним, брижљиво проученим делима
најзначајнијих имена из прошлости и садашњости
социолошке науке (Вебер, Зимел, Диркем, Парсонс,
Милс), пришао с ретком и узоритом сериозношћу.
Поред занимања за идеју друштвеног јединства, у
теорији друштва није недостајало ни занимање за
питање о друштвеним сукобима и борбама, за друштвени раздор као такав. Ђурић је, међутим, показао и
нагласио да у тој теорији преовлађује занимање за
друштвено јединство – околност која није случајна. Он
је тим поводом формулисао закључак „да је друштвено јединство у извесном смислу претпоставка друштвеног сукоба и да нема и не може бити друштвеног
сукоба уколико нема друштвеног јединства“ (112).
Ђурић је био уверен да у социологији постоје
основне координате у којима се посматрају друштвене
појаве и у којима се креће социолошко проучавање. То
19
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се назива глобалним друштвом. Ђурић га је означио
као „основно искуствено поље у којем социологија
тражи објашњење свих друштвених појава“ (113), па
тако и проблема друштвеног јединства. Разликовао
је два основна начина постављања тог проблема:
функционалистички и хуманистички. Први нимало не
мари за појединца, истраживачки га ставља у заграде,
тежећи да питање друштвеног јединства искључиво
реши на друштвеном плану. Функционализам иде
за тим да, сходно свом поимању глобалног друштва
као самосталног система делова и делатности са
сопственом структуром и функцијом, сазна како
се такво друштво „као целина одржава и брани од
деструктивних тенденција које носи у себи“ (114).
Други приступ проблему друштвеног јединства,
хуманистички, усмерава се на разумевање унутрашње
смисаоне стране човекове друштвене егзистенције.
Он, дакле, не само да не губи из вида конкретне
појединце него управо полази од њих. Сходно томе,
хуманистички начин прилажења види проблем
друштвеног јединства у облику следећег питања на
које се првенствено „устремљује“: „Колико је човек
интимно повезан с друштвеном средином у којој живи
и делује, колико он осећа да припада друштву као део
једне целине“ (115)?
Да је Ђурић у свом социолошком разматрању,
овом као и сваком другом, био истанчан, да се клонио сваког претеривања, сваког приклањања или
20

подлегања било којој крајности, види се и у овом
чланку када се, свестан не само разлика него и додирних
тачака између функционалистичког и хуманистичког
прилажења проблему друштвеног јединства, заложио
за њихово удруживање, за обједињавање њихових
настојања. Јер, разлике су релативне, а тачке додира
очигледне. Ђурић није превидео да је у оба случаја
посреди једна те иста истраживачка оријентација,
али с различитим нагласцима. Неопходност спајања
функционалистичког и хуманистичког приступа
проблему друштвеног јединства изискује, према
Ђурићу, два важна претходна корака. Најпре,
ослобођење од „погрешне претпоставке о узајамној
зависности између појединачних и друштвених
потреба“ (115–116), посебно распрострањене код
функционалиста. Њима насупрот Ђурић тврди да
„висок степен друштвеног јединства није неопходан
предуслов слободне и свестрано развијене личности“
(116). И не само то. Ђурић је отишао и корак даље,
пишући: „Друштво које раздиру супротности
између различитих колективних делова може дати
снажан подстицај развијању многих стваралачких
људских способности“ (116). Није потребна нарочита
промућурност да би се увидело како је таквим
закључцима и тврдњама Михаило Ђурић социолошким
језиком говорио против струје, што ће рећи: против
базичних идеолошко-политичких поставки ондашњег
југословенског социјализма и његове (једине) владајуће
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комунистичке партије, међу којима се јединство,
политичко и друштвено, уздизало до највишег
ранга. – А затим, неизбежан је и други корак зарад
обједињавања функционалистичког и хуманистичког
приступа. Потребно је одбацити закључак којег се
придржавају присталице обају праваца – „да се човек
може ослободити страховитог притиска моралне
усамљености само свесним приклањањем било каквом
друштвеном ауторитету“ (116; подв. Д. Б.). Не може
бити сумње да је овакав Ђурићев став, приметно
исказан с крајњом одлучношћу, подривао владајући
поредак ствари у којем се на сваком кораку настојало
да се појединци потчине овом или оном ауторитету,
све до оног највишег оличеног у државном поглавару
који је уједно и председник једине странке.
Михаило Ђурић није пропустио да у оквиру
својих прелиминарних разматрања о перспективама
друштвеног јединства, поред различних начина
приступања том проблему, укаже и на различне
нивое на којима се он поставља у социологији.
Два су основна нивоа, међусобно супротстављена:
апстрактно-теоријски и конкретно-историјски. Док
се на првом проблем друштвеног јединства проматра
изван простора и времена, с тежњом да се дође
до одговорâ на надисторијска и тиме универзална
питања о природи човека и друштва, дотле на другом
нивоу мисао одржава „непосреднији однос према
постојећој друштвеној стварности“ (116–117). Није
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Ђурић потцењивао онај први ниво, али је овај други
сматрао важнијим. Противио се социологији која је
преко сваке мере склона „празном формалистичком
домишљању“15 стога што је то најкраћи пут до губљења
њене „културно-историјске мисије“ и претварања у
„схоластику најгоре врсте“. Да би се предупредили ти
погубни исходи, који у суштини доводе социологију
до јалове и излишне науке, Ђурић је од социологије
захтевао да обавља свој „најважнији културноисторијски задатак“ (117). У чему се састоји тај задатак?
Ђурић га је језгровито одредио следећим речима:
да социологија „развије критичку свест модерног
друштва о самом себи“ (117; подв. Д. Б.). А ако је то позив и задатак социологије, која због тога не може бити
равнодушна сцијентистичка дисциплина, већ мора
бити упадљиво ангажована, онда се закључак о социолошком испитивању друштвеног јединства намеће
сâм по себи. Он гласи: „Утолико, мало коме треба доказивати да је проблем друштвеног јединства много
боље и корисније размотрити повезујући апстрактнотеоријски с конкретно-историјским нивоом него
остајући на само једном од њих“ (117).
Али, Михаило Ђурић није у овом чланку застао
код упућивања апстрактног позива социологији и
одвећ уопштеног одређивања њеног задатка – да, наиме,
15
Да се у тим речима испољио и Ђурићев одбојан став
према формалној социологији, правцу који је у нас наишао на
одјек макар као предмет интересовања (Слободан Јовановић,
Радомир Д. Лукић), то не би требало да подлеже сумњи.
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развија критичку свест модерног друштва о самом себи
– него је у даљем току свога разматрања и сâм знатно
допринео остварењу позива и задатка тако појмљене
социологије. На једној страни, приказао је, с ослонцем
на Талкота Парсонса, модел друштвеног јединства какво
је успостављено у савременом капитализму западног
типа, где је створено стање динамичне равнотеже. На
другој страни, предочио је основе друштвеног јединства
у источноевропским социјалистичким земљама, а
особито у Совјетском Савезу.16 У њима је јединство
било засновано на државно-друштвеној својини и на
чврстом веровању у морално и историјско преимућство
социјализма над капитализмом. Оба пута, међутим, реч
је о моделима који „величају логику тоталитаризације
друштва“ (122), ма колико се, иначе, разликовали с
обзиром на механизме успостављања и одржавања
друштвеног јединства.
Потом је наш аутор прешао на социолошко
разматрање савременог капиталистичког друштва
на Западу којем је својствен дотад незабележен раст
науке, технике и индустрије, уз стварање рационалне организације производње, што има за последицу
„преображај целог друштва у једну џиновску машину
која функционише тачно и беспрекорно као какав
Не треба сметнути с ума да је његов чланак о којем
је овде реч настао 1964. године, када се још није могла
наслутити историјска пропаст социјалистичког, високо
бирократизованог система крајем осамдесетих година
двадесетог века.
16
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електронски уређај“ (123). На том месту његово
разматрање добија изразито критички тон. Он
обелодањује учинке неограничене владавине принципа
рационалности – огромну концентрацију друштвене
моћи, тоталну мобилизацију расположивих резерви
и извора енергије (упор. 124)17, али и нову врсту човековог ропства, његове спутаности и потчињености
без примене грубе спољне принуде. Процес свеобухватне рационализације и бирократизације, све бржи
и све потпунији, породио је и нову филозофију човека „која је у основи супротна духу и слову класичне
европске хуманистичке традиције“ (127). Уз помоћ
једног упечатљивог израза Рајта Милса18, Ђурић ју је
назвао (да се не каже жигосао) „филозофијом рационалности без ума“ (127). Као израз „етоса бирократске епохе“, умногом блиска с Парсонсовим погледима,
та филозофија обесхрабрује и разоружава појединца
тиме што његов ум и његове стваралачке способности
проглашава илузијом.
Као што је узео на нишан филозофију
рационалности без ума, Ђурић је у овом чланку у више
наврата помињао Маркса и позивао се на њега. Два су
места при том особито значајна. Прво, када је упутио
на Маркса који је још у 19. веку, док се капиталистичко
17
„Тотална мобилизација“ је, као што је знано, један од
фундаменталних израза Ернста Јингера. Овде, и на још једном месту
у овом чланку, Ђурић га је употребио без упућивања на Јингера.
18
„Rationality without reason“, употребљен у Милсовој
књизи Социолошка имагинација.
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друштво налазило у првој фази свога развоја, указао на разорне последице процеса концентрације
капитала – увећавање беде, подивљалости и духовног
осиромашења, отуђење човека од себе и од других,
претварање производа створених у оквиру капиталистички организоване привреде у спољашњу силу
која господари човеком (упор. 129).19 Други пут, када
је Ђурић, пре но што је тематизовао источноевропски
тип социјалистичког друштва, посегнуо за Марксом
у намери да подсети на изворно значење социјализма
који је писац Капитала супротставио капитализму.
Тај мисаони корак натраг ка Марксу био му је методски
неопходан ради показивања велике удаљености
источноевропског социјализма од Марксовог. Као
да је овде Ђурић открио истински смисао и показао
праву меру свога односа према Марксу. Због тога
је оправдано да се то место наведе in extenso: „Пре
свега, Маркс је мислио на један нов облик живота с оне стране грађанског друштва које је у његово
доба увелико цветало у земљама Западне Европе и
једном делу Северне Америке. Према томе, Марксов
Отуда не изненађује Ђурићева констатација, која
снажно подвлачи Марксов значај за социологију: „Тиме
што је покренуо питање човекове судбине у свету машинске
технике и индустрије, Маркс је снажно утицао на социолошку
теорију крајем XIX и почетком XX века. Тај утицај је необично
изражен и дан-данас. Може се слободно рећи да су сви велики
представни цисоциолошке традиције, пре свега Вебер, Зимел
и Диркем, у великој мери мислили и писали у непрекидном
дијалогу с Марксом“ (129).
19
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друштвено-историјски хоризонт био је строго ограничен. По његовом мишљењу, социјализам представља
ново раздобље у историји западног света као средишта светске историје. С друге стране, Маркс мисли
да социјализам претпоставља висок степен развитка
капиталистичког начина производње: социјалистичко
друштво је могућно само као природан и неизбежан
ступањ у развијању производних снага које је
капиталистичко друштво дозвало на свет. Дакле, нема
социјализма без претходног нагомилавања техничкоекономског потенцијала и материјалног изобиља.
Најзад, у социјализму Маркс види слободну заједницу
слободних људи. То је друштво у којем су укинути сви
друштвени корени људске беде и духовног сиромаштва,
тако да је слободан развитак сваког појединца услов за
слободан развитак свих осталих“ (130).
С Марксовим поимањем социјализма на уму,
Михаилу Ђурићу није било тешко да изведе закључак
како Совјетски Савез и остала источноевропска
социјалистичка друштва немају ничега заједничког са
социјализмом како га је Маркс видео и разумео. На тој
чињеници ништа не мења ни околност да су се у тим
друштвима Маркс и марксизам идеолошки високо
узносили, славили и претварали у недодирљиву догму.
То, наравно, није могло прикрити сурову стварност
друштва као „џиновског радног логора“ (132), с
државним апаратом огромних размера који на основу
своје тоталне власти усмерава све процесе у друштву. У
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таквом колективизму неслућених димензија појединац
није могао имати скоро никакве вредности и
значаја, о његовој индивидуалној слободи и људском
достојанству није могло бити ни говора. Атомизовани
појединац није био ништа, док је колективитет био све.
Дубљем социолошком погледу, који је Ђурићу
био и те како својствен, није, међутим, могло промаћи
да, супротно разликама на површини, постоји
суштаствена сличност између западноевропских
капиталистичких друштава и источноевропских
социјалистичких. Друштвени процеси су и тамо и
овамо имали истоветан крајњи исход. С пуним правом
Ђурић пише: „Успостављена је јака национална држава
као основно средиште друштвене моћи и створена
је маса одвојених, атомизованих појединаца који
мало верују у сопствене снаге, који немају никаквог
чвршћег друштвеног ослонца и који не знају и не умеју
да се супротставе глобалном друштву, које их све више
гуши и притиска“ (135).
На обема странама, и на Западу и на Истоку,
и у капитализму и у социјализму, извршено
је свеопште подруштвљавање, спроведена је
потпуна тоталитаризација друштва. Друштво је
прогутало појединца, усисало га у своје велике
анонимне организације. Процес рационализације и
бирократизације друштва закономерно је донео са
собом и процес радикалног рашчовечавања човека.
Уочили су то и у својим делима описали хуманистички
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опредељени филозофи и књижевници. Ђурић је
од првих изречно поменуо ове: Ничеа, Шпенглера,
Берђајева, Ортегу и Гасета, Гинтера Андерса, а од
других следеће: Кафку, Музила, Пирандела, Камија,
Сартра (упор. 130). Сâмо помињање тих имена речито
говори о Ђурићу. И онда када је писао и деловао као
социолог, чинио је то из духовног хоризонта који је
био шири и обухватнији од социологије. То је исто
толико упадљива колико и ретка особина. Михаилу
Ђурићу као социолошком аутору била је својствена.
Уместо Ђурићевог чланка „Перспективе
друштвеног јединства“, узетог и (не баш до танчина)
приказаног као парадигматичан пример Ђурићеве
сарадње с Praxis-ом у њеном почетном периоду, могао
је истој сврси да послужи и његов чланак „Традиција
и иновација у друштвеном животу“, који је објављен
у броју 6. Praxis-а за 1965. годину (стр. 814–835).20 И
тада би се, јамачно, дошло до истих увида, судова и
оцена о Ђурићевом ауторском суделовању у Praxis-у
као социолога. Без његових социолошких радова, тај
часопис би, нема сумње, био садржински и тематски
сиромашнији. Својим социолошким гласом Ђурић је
у њега унео духовну свежину и мисаони полет. Што
је посебно важно, демонстрирао је особен начин
социолошког мишљења и разматрања, лишен уско
20
Није неважно поменути да је тај чланак изишао још
на немачком и мађарском језику. Ближи подаци о томе могу
се наћи у Библиографији Михаила Ђурића (стр. 288).
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стручне специјализованости и сапетости. С таквим
ауторским профилом он се прикладно уклопио у
Praxis-ов довољно широк програмски оквир.
Објављени у првим годинама Ђурићеве сарадње у
Praxis-у, његови социолошки радови су превазилазили
границе социологије. Били су упадљиво проткани
филозофијом, имали су шири видокруг од социолошког.
Захваљујући томе, лакше је разумети померање
тежишта са социологије на филозофију које се одиграло
у Ђурићевим текстовима што су се на страницама
Praxis-а појавили поткрај шездесетих година протеклог
столећа. Једва да и треба посебно помињати колико је
тај преображај (а можда не би било сасвим неумесно да
се употреби и реч заокрет) вредан пажње. Јер, тиме је
Михаило Ђурић, који се, наравно, филозофијом бавио
и раније, заувек и неповратно изишао на широки пут
филозофског мишљења, којим ће доследно корачати до
краја свога живота и на којем ће написати дела високог
ранга, од којих су нека веома повољно оцењена и на
страни, а не само у нашој средини.
Сходно теми нашег разматрања, овде се ваља
ограничити на Ђурићеве радове филозофске природе
објављене у Praxis-у. Но, и у тако суженом оквиру
неопходно је додатно усредсређивање на један једини
од тих неколико текстова. Срећна је околност што се и
таквим поступком може доћи до жељеног резултата, до
осветљења филозофске димензије ауторског профила
Михаила Ђурића као сарадника часописа Praxis.
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Библиографски подаци говоре како су године
1970. под именом Михаила Ђурића у Praxis-у објављена
три текста. (Ако се узме у обзир да се то исто догодило
и претходне године, испоставља се да су 1969. и 1970.
биле најплодније године Ђурићеве сарадње у часопису
Praxis.) Од тога су се два текста појавила у двоброју 1–2,
док је трећи изишао у двоброју 5–6. за ту годину. Текст
који нас у овој прилици са филозофског гледишта
највећма занима и најснажније привлачи носи наслов
„Криза човековог саморазумевања“.21
21
Praxis бр 1–2. за 1970, стр. 84–93. То је завршни део
обимнијег рада чији је наслов „Филозофија у данашњем свету“,
а објављен је у сарајевском Прегледу бр. 9. за 1969, стр. 169–196.
Имајући, разуме се, на уму цео рад, овде ћемо се на „Кризу
човековогс аморазумевања“ осврнути с ослонцем на Ђурићеве
Сабране списе (Правни факултет Универзитета у Београду –
Службени гласник, Београд, 2009), књига V, стр. 9–40, посебно
стр. 30–40. – Веома је занимљиво приметити да се две годин
ераније у међународном издању Praxis-а (бр. 4 за 1967) појавио
Ђурићев текст, означен као дискусија, под насловом „La
philosophie dans la société contemporaine“. Тај наслов се сасвим
подудара с називом дискусије у оквиру трибине „Филозофија
у савременом друштву“ коју је уприличио часопис Гледишта
и објавио у свом двоброју 6–7/1967. Ђурићев прилог на тој
трибини објављен је под насловом „Идеал филозофског
начина живота“, стр. 929–933 (такође у Сабраним списима,
књига V, стр. 40–46). Ваља запазити померање у насловима.
Док је у тексту из међународно гиздања Praxis-a била реч о
филозофији у „савременом друштву“, у чланку из Прегледа,
чија је завршница изишла и у Praxis-у, реч је била о филозофији
у „данашњем свету“. То терминолошко померање, разуме се,
има дубљу мотивацију и јаке разлоге који га оправдавају.
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Ђурићев тематски и садржински, дакле, потпуни
прелазак на тле филозофије у неколиким радовима
из (условно речено) другог периода његове сарадње у
часопису Praxis претпостављао је, тачније: изискивао
је полагање рачуна самом себи о положају и задацима,
стању и позиву филозофије у савременом свету и
данашњем друштву. Прешну потребу за тим задовољио
је у релативно опсежном чланку (малочас поменутом)
„Филозофија у данашњем свету“. Ако је закључни део
тога чланка – „Криза човековог саморазумевања“ –
под тим насловом објављен у Praxis-у као самосталан
прилог, онда, зацело, свакој речи о њему мора
претходити указивање на оно из чега је он проистекао
и с чим је неразлучно повезан.22 Да то указивање у
склопу овога рада нужно мора бити тек нешто више
од летимичног, без помнијег улажења у многа важна
питања, то би требало да буде разумљиво сâмо по себи.
По Ђурићевом мишљењу, положај и улога
филозофије у данашњем свету нису нимало повољни,
док се њен углед, који је некада почивао на чврстом
уверењу да је она „моћна духовна снага“ (9), знатно
смањио. Штавише, филозофија је у нашем времену
„једна изразито несавремена појава“ (9). Њено место
заузела је модерна наука као прворазредан чинилац и
Разлог што Ђурићев чланак „Филозофија у
данашњем свету“ није у целости објављен у Praxis-у вероватно
треба тражити у његовом обиму, јер редакција тог часописа
нијебила склона да објављује опсежније радове као што је тај
Ђурићев.
22
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сâмо средиште данашњег збивања. Ни мање ни више,
управо је наука, сматра Ђурић, „најмоћнија сила нашег времена“ (10). У обликовању данашњег човековог
света њена улога је огромна, пресудна.
Па ипак, погрешно би било схватање да је
ствар филозофије данас потпуно изгубљена, те да је
филозофија неповратно лишена свога места и свога
позива у разумевању данашњег света. Ма колико њен
положај био незавидан, па чак и достојан сажаљења,
филозофија је, пре као и сада, „жариште епохалне
свести“ (12), како се о њој овде, потпуно у сагласју
с Хегеловим поимањем повесности филозофије,
једном снажном формулацијом изразио Михаило
Ђурић. Улога филозофије је одиста пресудна не само
као поузданог сведочанства о нашем времену него,
још више, као незаменљивог органона разумевања
тог времена с обзиром на његова „најважнија и
најодсуднија кретања“ (12). У том погледу, ништа се с
филозофијом није суштински променило.
После тих уводних напомена, које делују као
једна врста прелудија, Ђурић се окренуо суштинском
питању о метафизичком корену филозофије. Показао
је да је метафизика „класичан облик филозофског
мишљења“ и да је њена истина „мерило филозофске
истине уопште“ (13). Подсетио је на то да је постављање
питања о бићу свега бивствујућег алфа и омега
метафизике. Свратио је пажњу на двојако схватање
самог бића – једном помоћу бивствујућег, при чему
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се оно испоставља као највише бивствујуће, други пут
као нешто што је супротно бивствујућем, што и није
бивствујуће, али није ни обично ништа, него је „као
место на којем се бивствујуће појављује као такво, као
светлост у којој се бивствујуће огледа у свом бивству“
(15–16). Тежећи да превазиђе бивствујуће и да допре до
његовог бића, метафизика је самим тим радикализовала питање о истини (упор. 16). Нагласила је онтолошку
истину насупрот логичкој. А то не значи ништа друго
него да филозофија у лику метафизике иде различитим
путем од науке, као што, исто тако, „претпоставља сасвим друкчије искуство него наука“ (16).
Може се рећи да у томе леже и снага и слабост
метафизике. Што се ове друге тиче, метафизика се
оптужује због губљења тла под ногама и западања у
пуку спекулацију. Изложена таквим приговорима,
оспоравањима и нападима, филозофија почиње
да сумња у саму себе, па чак показује спремност да
одбаци свој лик и претвори се у нешто друго. Није
могућно а да се баш у томе не види извориште дубоке
кризе филозофије. Ова се упечатљиво манифестовала
код тројице постхегеловских мислилаца – Маркса,
Киркегора и Ничеа, на чему се Ђурић задржао
у кратким цртама (упор. 18).23 Посебно се чини
Он је упутио заинтересованог читаоца на излагања
Карла Левита у његовој познатој и заиста вредној књизи
Од Хегела до Ничеа: Револуционарни прелом у мишљењу
деветнаестог века. Маркс и Киркегор. У време настанка и
објављивања Ђурићево гчланка о којем је овде реч, та Левитова
23
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значајним Ђурићево претресање позитивизма (упор.
19–21). Он је тај антиметафизички, тј. антифилозофски
правац узео с крајњом озбиљношћу, показујући како
позитивизам жели да укине филозофију као такву.
У исти мах, није пропустио да разоткрије ахилову
пету позитивизма, будући да овај, истичући захтев
да се повуче граница између науке и метафизике,
губи ослонац у искуству до којег му је, иначе, изнад
свега стало. Уза све то, тај се позитивистички захтев,
како Ђурић ефектно примећује, не може „проверити
помоћу критеријума од којег полази и на којем се
оснива“ (21).
Није од мањег значаја ни Ђурићев осврт на
Хусерлову феноменологију (упор. 21–24). Језгровито,
прегледно и информативно, Ђурићево излагање
о Хусерлу, које брижљиво прати поједине фазе у
кретању и развоју његове феноменологије, заслужује
пуну пажњу стога што је на свега неколико страница
предочило Хусерлову истрајну борбу за препород и
будућност филозофије насупрот свему ономе што је
доводи у питање и угрожава.
Тамо где је реч о метафизичкој филозофији и
кризи која ју је задесила и која се у нашем времену
заоштрила до крајњих граница, неизбежан саговорник
постаје Мартин Хајдегер. Није зато неочекивано што
књига још није била доступна на нашем језику. Преведена је и
објављена 1988. године у чувеној филозофској едицији Логос
сарајевске издавачке куће „ВеселинМаслеша“.
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му се, с обзиром на то важно питање, у овој прилици
обратио и Михаило Ђурић. Учинио је то у оном одсечку
свога чланка „Филозофија у данашњем свету“ после
којег је непосредно уследило његово разматрање о
кризи човековог саморазумевања које се као посебан
чланак појавило у Praxis-у. То је главни разлог да се на
ту Ђурићеву реч о Хајдегеру овде скрене посебна пажња,
утолико пре – а то је додатни разлог – што је о Хајдегеру
говорио и у „Кризи човековог саморазумевања“.
Све то показује да је већ у оно време, на самом крају
шездесетих година протеклог века, Хајдегер постао за
Ђурића кључни мислилац и незаобилазни сабеседник.24
Оно што ће урадити доцније, пре свега у позној књизи
О потреби филозофије данас, када је свој поглед на
Хајдегера заокруглио и елементима оштре, местимице и немилосрдне критике, налази се у зачетку, у основним обрисима и јасним наговештајима, већ у овом
Ђурићевом чланку из 1969. године.
Ђурићев кратки трактат о Хајдегеру, насловљен
питањем
„Превазилажење
или
утемељење
метафизике?“ (што је већ један мисаони знак који не
треба сметнути с ума), почива на поузданом увиду у све
главне, самим тим и меродавне Хајдегерове списе. Као
24
Код Ђурића се на прво помињање Мартина
Хајдегера и позивање на њега наилази, изгледа, у његовој
књизи Хуманизам као политички идеал. Упор. Сабране
списе Михаила Ђурића, књига друга (Правни факултет
Универзитета у Београду – Службени гласник, Београд, 2009),
стр. 16, 348.
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и у многим другим приликама, Ђурић је и овога пута
показао завидан степен херменеутичке одговорности,
брижљивости и обзирности. Треба истаћи да је
Хајдегеру, којег је по тежњама и учинцима сматрао
револуционарним, отворено га назвавши „несумњиво
највећим и најзначајнијим мислиоцем данашњег
Запада“ (25), пришао с обзиром на одиста пресудно
питање метафизике. При том је нит-водиљу Ђурићевог
„компримираног“ излагања одређивало настојање
да се осветле двостраност или дводимензионалност
Хајдегеровог односа према метафизици. Слободно се
може рећи да му је остварење тог наума пошло за руком,
тј. да је успео да, уз то на малом простору, предочи
– да је тако назовемо – Хајдегерову гигантомахију с
европском метафизиком.
На једној страни, Хајдегер је тврдио да је
метафизика дошла до краја, да је истрошена и
дотрајала, превазиђена и преживела (упор. 25. и даље).
Свагда усмерена на бивствујуће, она није кадра да се
домогне бића. Будући да јој се „биће нужно појављује
као ништа“ (26), метафизика је, у ствари, нихилизам.
Тежа оптужба против ње једва да се може и замислити.
Ђурић је подсетио на ударну тачку те Хајдегерове
оптужбе против целокупне метафизичке традиције
– да је то „један од самог бића досуђени тренутак
изостанка његове истине, то је једна епоха у историји
самог бића у којој је с бићем ништа, у којој биће не
долази до речи, већ остаје да почива у забораву“ (26).
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На другој страни, Хајдегер, како га је Ђурић
разумео (упор. 26. и даље), није био апсолутни
противник метафизике. Напротив, његова је мисао
„сва прожета метафизичким патосом“, њен је „крајњи
циљ утемељење метафизике, а не толико њено
превазилажење“. Потврду за то Ђурић је нашао у
чињеници да је Хајдегер створио нов и особен вид
метафизике управо у противставу према доjaкошњој
метафизици. По Ђурићевим речима, то је „метафизика
метафизике“, која је „наднета над својим сопственим
претпоставкама, заокупљена мишљу о свом до сад
још-не-мишљеном, још-не-промишљеном темељу“
(27; подв. Д. Б.).
У Ђурићевим очима, Хајдегер је најодважнији
од свих представника данашње филозофије, јер је
имао смелости и снаге да стане насупрот целокупној
метафизичкој традицији, да је уздрма у њеним
основима, да доведе у питање владавину ума и разума,
па чак и да оспори категорију суштине схваћене као
супстанција и субјект. То, међутим, не значи да је
Хајдегер напросто хтео да обесмисли и одбаци питање
о суштини, већ само да о њему, како Ђурић тумачи,
„мисли на нов, друкчији, савременији начин“ (27). Да
ли је у томе успео, да ли је отишао даље од наговештаја
и назнака, то је већ друга ствар.
Сва је прилика да у Ђурићевом кратком трактату
о Хајдегеровом односу према метафизици особен
значај има Хајдегерово оспоравање логике, а тиме и
38

категорије супстанције и субјекта. Своју немоћ логика,
која се вазда бави бивствујућим, нечим што јесте,
неминовно показује оног тренутка када се постави
питање о ништа. Будући да је предметно, логичко
мишљење није дорасло томе ништа, јер то ништа није
бивствујуће. Питање о ништа указује на неопходност
да се идеја логике раствори „у вртлогу једног
основнијег, изворнијег мишљења“ (28). Као мислилац,
Хајдегер је јединствен и значајан по томе што је наоко
два различна питања, оно о ништа и оно о бићу, видео
и разумео у њиховој саприпадности, као „два вида
једног истог основног питања“ (29). Надахнуте и
натопљене Хајдегером, али као сопствено казивање
онога што је сачињавало Хајдегеров продор у ареале
не-више-метафизичког мишљења, мишљења које је
хтело да буде поприште прегоревања метафизике,
њеног преболевања, следеће Ђурићеве речи не могу
оставити равнодушним онога ко је у себи, упркос
свему, још увек сачувао слух и пријемчивост за изворну реч непатворене филозофије у нашем времену
разорне нихилистичке пустоши: „У ствари, ништа је
бездан бића, то је вео којим је биће прекривено, то је
копрена иза које се оно скрива. Управо због тога што
је ништа тако потребно бићу, што се биће показује
у непосредном сусрету с тим ништа, што је ништа
предуслов разумевања бића, треба рећи да ништа
дели судбину бића, да ништа прожима цело биће, да
ништа ништи у срцу самог бића. Другим речима, то
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значи да су ништа и биће једно, будући да обоје имају
исту функцију: да омогуће откривање бивствујућег,
да потврде бивствујуће као такво, да подаре бивство
свему бивствујућем“ (29).
Ма колико високо ценио Хајдегерово
мишљење, ма колико истицао коренитост, новост
и револуционарност Хајдегерових мислилачких
настојања и продора, ма колико у основи подржавао
оно за чим је Хајдегер ишао у свом преиспитивању
европске метафизике у којој је, као у свом природном станишту, пребивао (исто тако европски) нихилизам, Михаило Ђурић се Хајдегеру није приклонио
без резерве, није постао његов следбеник по цену
самозаборава. Напротив, према Хајдегеру је задржао
опрезан и одмерен став, донекле и сумњичав. Држао
је отвореним питање о успешности Хајдегерових
покушаја да се „ослободи чаролије метафизичке
традиције, да напусти њену логичко-категоријалну
структуру, да коначно превазиђе схватање бића
као супстанције, као вечног и нужног обрасца, као
јединственог језгра које се постојано одржава усред
промене и мноштва“ (30). Баш као што је, не поричући
начелно Хајдегерову савременост, дошао до закључка
да Хајдегер ипак није у свему био савремен, него да
је у приличној мери „остао заробљеник филозофске
традиције, да су многа његова конкретна решења само
крајња консеквенција неких њених прастарих мотива“
(39).
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Очигледно је да Ђурић није подлегао Хајдегеровој
несумњивој и великој мисаоној заводљивости. Био је
кадар да сачува свој уравнотежен и самосталан став
према том титану мишљења у двадесетом веку. Као да
се држао (неизговорене) девизе: с Хајдегером свакако,
али никада потпуно и непромишљено. Уосталом, то
је у складу са самим Хајдегером, којем је било мрско
свако слепо и несамостално следбеништво.
Најзад је куцнуо час и припремљено је тле да се
пређе на завршни део Ђурићеве расправе „Филозофија
у данашњем свету“, онај који је као посебан чланак
објављен у Praxis-у под насловом „Криза човековог
саморазумевања“. Како је и у њему Хајдегеру додељена
наглашена улога, било је потребно и оправдано да се
овде, као претходни корак за боље разумевање чланка
у Praxis-у, изложи оно што је Ђурић пре тога рекао о
Хајдегеру.
Ђурићев чланак у Praxis-у, који сада доспева
у жижу занимања и излагања, јесте, можебити,
најзначајнији његов филозофски текст који је
објављен у том часопису. Разуме се, и други Ђурићеви
филозофски радови снажно су обележили његову
ауторску личност као сарадника Praxis-a25, али је у
том погледу, како се чини, чланак „Криза човековог
Упитању су следећи радови: „Пракса, рад и делање“,
Praxis бр. 5–6/1970, стр. 787–793; „Двосмисленост утопије“,
Praxis бр. 1–2/1972, стр. 27–38. Оба та Ђурићева чланка
објављена су и на немачком језику у међународном издању
часописа Praxis.
25
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саморазумевања“ одиграо најистакнутију, да се не
каже незаменљиву улогу. Што је подједнако важно, тим
чланком Ђурић је егземпларно показао како он види
филозофски карактер (не, наравно, само своје, мада у
првом реду баш своје) сарадње у часопису као што је
Praxis. Показао је, у суштини, како у том гласилу треба
заступати ствар филозофије. А то је, мора се признати,
све друго пре неголи мало, споредно, занемарљиво
или, чак, безначајно.
За онога ко се претходно добро упознао с
Ђурићевим разматрањима у расправи чији је завршни
део „Криза човековог саморазумевања“, није могло
бити велико изненађење оно што је у овом чланку
узео да претресе као основну тему. Ако је раније,
као што је већ показано, у Ђурићевој расправи било
речи о свеобухватној кризи метафизике као основног,
вековима упражњаваног и посведочаваног облика
филозофије уопште, укључив и настојање да се она
потпуно одбаци као превазиђена, као савременом
добу недорасла и за њ неприкладна, онда се с разлогом
могло очекивати да ће се у завршници те расправе
говорити о једном паралелном догађају у филозофији,
о довођењу у питање филозофске антропологије и
њене категоријално-појмовне структуре. Оспоравање
метафизике и оспоравање филозофске антропологије
Ђурић је сматрао не само повезаним него управо
блиским догађајима (упор. 30), премда ниједном од
њих није давао предност у односу на онај други (у
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смислу проузроковања). Данашњој угрожености
традиционалног метафизичког схватања бића као
супстанције и субјекта одговара на другој страни, наиме
антрополошкој, угроженост традиционалног поимања
човека као умног створења, тј. као створења којем је
суштаствено својствена способност да умно говори.
Ђурић иде и корак даље, тврдећи: „Тачније би било
рећи да је данас дошла под удар критике сва досадашња
пракса човековог саморазумевања напоредо са свим
њеним тананим метафизичким образложењима“
(30). Данашњи човек не зна више ни ко је ни шта је.
Данашња криза његовог саморазумевања узела је такве
размере да се ни по чему не може упоредити с било
којом ранијом кризом те врсте. Она је јединствена и
изузетна баш као и криза целокупног данашњег света;
она прва јесте израз и манифестација ове друге. По
изразу је упечатљива а по дејству стреловита следећа
Ђурићева реченица: „И што је најважније: да је његова
(човекова – Д. Б.) судбина такорећи дело његове
слободе, да је његово страдање скривљено, а не само
досуђено“ (31). То ће рећи да човек није недужан и
неодговоран за свој злехуди усуд у сопственом свету
као производу властитог слободног делања.
Разуме се да је Ђурић упозорио и на то да криза
човековог саморазумевања има двоструко значење:
теоријско и практичко (упор. 31). Вредно је пажње да
је ово друго означио као превасходно. Учинио је то
због тога што је „недостатак практичке оријентације
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много драстичнији показатељ данашње кризе него
несигурност у теоријском погледу“ (31–32).
Криза човековог саморазумевања не може
се посматрати одвојено од кризе самосвести као
незаобилазне одреднице нашег времена (упор. 34).
Није невоља само у томе што се старо метафизичко
схватање истрошило, неприлика је и у томе што је
ново становиште остало да лебди у неодређености
и недовршености. Старо нема у себи више никакве
снаге, а ново још увек нема довољно снаге да би се
потврдило и учврстило.
Да ли је криза о којој је реч нешто потпуно
ново? Или она има своје порекло које се мора узети
у обзир зарад њеног – да се тако каже – генеалошког
разумевања?
Штета је што Ђурић, који је био сасвим начисто
с важношћу тих питања, није овог пута желео да се
упусти у давање подробнијих одговора на њих или
барем предочавања основног смера у којем би се ти
одговори могли тражити и налазити. Задовољио се
само узгредном напоменом да је ново схватање човека
настало као „плод многобројних и разноврсних
културних утицаја“, те да представља особен укрштај
најразличнијих филозофских мотива „који су крајем
XIX и почетком XX века први пут истакнути у борби
против традиције“ (34). Овоме је непосредно претходило
Ђурићево помињање Ничеа, Дилтаја и Бергсона, уз
одбацивање потребе да ближе расветли улогу коју су они
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– означени, иначе, као представници филозофије живота
– имали у „припремању преокрета у начину мишљења о
човеку“ (34). Уместо тога, одмах је прешао на Хајдегера,
чиме је, по други пут у истој расправи, демонстрирао
пресудан значај тог мислиоца за остварење сопствених
филозофских настојања. Унапред се може рећи да је
ретко ко од домаћих Praxis-ових сарадника, ако их је
уопште и било, на његовим страницама тако зналачки и
зрело писао о Мартину Хајдегеру као што је то учинио
Михаило Ђурић. Да ова оцена није произвољна и неодмерена, показаће оно што следи.
Као што је – видели смо то – Хајдегера био
позвао за сведока и саговорника о питању краја
метафизичког облика филозофије, тако га је у
завршном делу своје расправе у истој улози позвао
и с обзиром на Хајдегерову критику метафизичког
схватања човека као умног створења, као и на његову
критику хуманизма. А да је Хајдегер у оба случаја
изговорио меродавне и далекосежне речи, то одиста
не подлеже сумњи.
После кратког и сасвим сажетог осврта на
раног Хајдегера и његову егзистенцијалну аналитику
човекове онтолошке структуре из Бивства и времена
(упор. 35–36), коју је означио као „сумњиву и опасну“
због тога што „подржава и оправдава заблуде и обмане данашњице“, Ђурић је усмерио поглед на позног
Хајдегера, на другу фазу његовог мишљења, ону после
преокрета (Kehre). Што је занимљиво, Ђурић је био
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уверен да је у тој фази Хајдегер отишао још даље у
својим сумњивим и опасним схватањима, јер је у њој
„повукао најсумњивије и најопасније консеквенције“.
С тим је у потпуном складу Ђурићев суд да је
Хајдегер „до краја заоштрио данашњу кризу човековог саморазумевања“. По његовом уверењу, Хајдегеров
одлучан корак напред састоји се у томе што је снажно
нагласио стваралачку димензију човековог постојања.
Лишен свега што га спутава и ограничава, човек је за
Хајдегера, како га је протумачио Ђурић, „стваралац у
правом, истинском смислу речи“. У томе га ништа не
може спречити, никаква правила и никакви закони.
Потребно је само да човек одговори на зов бића, да
борави у његовој светлости и прихвати оно што му
биће додељује (упор. 36).
Баш на том месту и на тој тачки, умесно свративши
пажњу на оно до чега је Хајдегеру и те како било стало,
Ђурић је учинио један чудноват, херменеутички
неодмерен корак утолико што је Хајдегера разумео
супротно његовим мислилачким интенцијама. Неће
зато бити згорег да се овде у целости наведе исход
Ђурићевог херменеутичког захвата: „Будући повезан
с бићем у нераскидивом јединству, човек ужива
неограничену слободу, добија највиша овлашћења
моћи. Као равноправан учесник у 'игри света', ако
већ не и као стварни господар бића свега бивствујућег,
он постаје способан да производи истински ново
и невиђено, да ствара оно што никад и нигде није
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било, што нико до сад још није ни помишљао да би
уопште могло бити. Тако је Хајдегер довео до врхунца
нововековни субјективизам и антропоцентризам,
упркос свим изричитим уверавањима да га је
превазишао и савладао, припустио је човека у једну
област од које га је филозофска традиција држала
строго по страни, доделио је човеку много важнију
улогу у процесу установљења света него што је то
био случај чак и у трансценденталној филозофији, у
филозофији која је прокламовала суверену слободу
ума“ (36–37).
У перспективи Хајдегеровог мишљења бића, не
само после него и пре преокрета, једва да би се могло
говорити о човековој неограниченој слободи и њему
као носиоцу највиших овлашћења моћи. Зар није у ту
сврху довољно подсетити на Хајдегерову реч о човеку
као „пастиру бића“? Јер, пастир никако не оличава
разузданог човека-моћника, већ брижног човекачувара. Још је необичније када се човек декартовски
види као господар бића свега бивствујућег. Ако је
Декарт „уживао“ највеће Хајдегерово подозрење од
свих нововековних мислилаца, што је околност коју
је лако проверити, онда се само с крајњим чуђењем и
недоумицом могу читати Ђурићеве речи о томе како
је управо Хајдегер довео до врхунца нововековни
субјективизам и антропоцентризам.
По свему судећи, овде је код Ђурића пре у
питању херменеутичко исклизнуће којим се неопрезно
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огрешио о Хајдегера неголи смишљена намера да
Хајдегера прикаже у погрешном светлу. То се види
већ у следећем пасусу овог његовог чланка из Praxis-а.
Ту је Ђурић направио разлику између Хајдегера и
нововековних идеалистичких мислилаца. Разлика се
очитује у томе што је Хајдегер „престао да верује у снагу
духа, што је ставио у сумњу наслеђену хијерархију
човекових душевних енергија, што је устао против
владавине ума који све мири и искупљује“ (37). Тиме
је Хајдегер дао израза свом чврстом критичком ставу
према традиционалном поимању човека као умног
створења (animal rationale). Ђурић је нагласио да такав Хајдегеров став није био тек случајан. Напротив,
био је непосредна, у исти мах и неминовна, последица
Хајдегеровог „раскрштавања с метафизиком, његовог
одбацивања супстанцијалног схватања бића“ (37).
Таквом Ђурићевом увиду нема се шта приговорити,
ваља га једино прихватити као тачан и неоспоран.
Завршни тонови Ђурићевих разматрања
у расправи „Криза човековог саморазумевања“
посведочују како му је полазило за руком да се не
залеће ни на коју страну, како је умео да одржава
равнотежу у мишљењу и излагању. Било му је јасно
да се криза човековог саморазумевања, која се данас
испољава, тако рећи, на сваком кораку и која је, попут
два суседна беочуга у ланцу, повезана с кризом читавог
данашњег света, не може ни зауздати, а некмоли
разрешити, обичним повратком традиционалном
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схватању човека. „Епохални ход мишљења“ (на овај
израз код Ђурића треба обратити пажњу) не може
се ни успорити нити спречити (антрополошким)
приклањањем негдашњим облицима самосвести.
Овештало филозофско наслеђе није кадро да буде
спасоносни ослонац за човека принуђеног да бивствује
у модерном свету створеном путем неограниченог и
незаустављивог напретка науке, технике и индустрије.
Па ипак и упркос томе, Михаило Ђурић није био
спреман да мисаону традицију и филозофско наслеђе
прошлих времена једноставно одбаци као нешто
потпуно застарело, безвредно и непотребно. Иако
је упозоравао на ограничену вредност филозофске
традиције, није му падало на ум да се на тој подлози
залаже за умањивање и омаловажавање свих њених
достигнућа. Штавише, тврдио је, с обзиром на своју
главну тему у овом чланку, да би се погрешило ако би
се покушало да се „унапред искључи свака могућност
позивања на традицију у циљу самоосвешћивања
данашњег света, у циљу превладавања данашње кризе
самосвести“ (39). Упозорио је на оно што се олако
превиђа или преко чега се немарно прелази – на
разгранатост и развијеност традиционалног схватања
човека као умног створења, те на значајне разлике које
постоје између његових верзија. Оспорио је тврдње
критичарâ тог схватања о његовој оскудности и
једностраности. Подсетио је на чињеницу да је тек у
нововековној филозофији човек постао „субјект који
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мисли“ и који се зато „apriori супротставља целом
свету“ (39). Од нарочитог је значаја у овом контексту
Ђурићева евокација античке филозофије26 за коју је
„човек који мисли увек био и остао човек,...конкретно
чулно-телесно створење које учествује у мисаоном
животу свим својим душевним и телесним моћима“
(39). Мора се, дакле, водити рачуна о јединству
и целовитости људског бића, које су стари грчки
филозофи умели да сачувају. То се нипошто не сме
занемарити ни на тлу филозофске антропологије у
данашњем добу (упор. 39).
Крешендо Ђурићевих разматрања о кризи
човековог саморазумевања одјекује у закључним
реченицама. С пуном свешћу о „изузетној озбиљности
данашње ситуације“ (40), која је таква стога што
човек више ничим није ограничен у свом односу
26
При том се сâм позвао на Герхарда Кригера, једно
гистакнутог Хајдегеровог ученика, и на његову књигу Основна
питања филозофије. Упор. Gerhard Krüger, Grundfragen der
Philosophie (Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1965). –
Не треба, међутим, сметнути с ума да је МихаилоЂурић, две
године пре ово гчланка у Praxis-у, објавио опсежну књигу
Хуманизам као политички идеал, којом је, поред читавог низа
његових раних чланака из прве половине педесетих година
прошлог века, махом објављених у часопису Жива Антика,
потврдио своју дубоку укорењеност у грчкој филозофији,
добро знајући да је баштина те филозофије непресушни извор
продуктивног и плодотворног филозофирања и о кључним
питањима савремености. Као што је, исто тако, знао да се не
сме робовати традицији античке филозофије или се према
њој односити на начин идолопоклонства.
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према свему бивствујућем, Михаило Ђурић је, ношен
логиком својих филозофскоантрополошких увида –
да је „данашњи човек престао да живи за истину“, да је
„изгубио веру у telos свог постојања“ и да је „напустио
саму идеју смисаоног, то јест умног, узорног, идеалног
поретка у свету“ (40) – закључио да је у свету погођеном
нихилистичком пустоши хуманистичко образовање
такође изгубило своју вредност. У духу старих Грка,
подсетио је, мада тек овлашно, на образовање и на
његову језичку, нимало случајну, повезаност с неким
обрасцем, неким узором или сликом према којој се
управља. Међутим, тај Ђурићев педагошки импулс
морао је одмах устукнути пред сазнањем о природи данашњег света. С резигнацијом и жаљењем, поставио је питање у којем је већ садржан и одговор:
„Какво је образовање могућно у свету који не познаје
и не признаје никакве обрасце, у свету који не верује
у постојаност људске природе, који уображава да се
биће човека још нигде није појавило, да човек још не
зна какво је његово одређење, у чему је његов прави
задатак“ (40)?
Захваљујући том питању/одговору, постало је
очигледно да криза човековог саморазумевања, као
проблем којем је Ђурић посветио један од својих
најзначајнијих прилога у Praxis-у, није тек нешто што
се односи, рецимо, на човекову свакидашњу животну
оријентацију у данашњем свету или на потребу да се
он у том свету некако снађе и одржи. Ђурићев чланак
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не носи на себи печат упрошћене и лако употребљиве,
„прагматичне“ антропологије. Посреди је нешто дубље и
одсудније. Михаило Ђурић с пуним правом каже: „Тако
се питање данашње кризе човековог саморазумевања
своди на крајње озбиљно питање човековог даљег
опстанка“ (40). Сходно томе, на коцки је ни мање ни
више него човеково постојање, сâма његова егзистенција,
данашња и будућа (ако ове уопште и буде).
Мало је ко на страницама Praxis-a тако мислио
и писао, тако говорио и упозоравао. Има неког
нарочитог патоса, има неке посебне реторичке
снаге у речима којима је Ђурић завршио и засводио
свој чланак о кризи човековог саморазумевања у
данашњем свету рођеном из садејства науке, технике
и индустрије. Оне гласе овако: „Више је него опасно
заваравати се мишљу како је тек данашњи човек у
стању да искуси моћ своје слободе, како тек данашњи
човек почиње да живи на начин достојан човека, како
тек данашњи човек почиње да ствара, да производи, да
потврђује своје безгранично биће. Као да је планетарни
империјализам такав догађај који једини заслужује да
се назове делом човекове слободе“ (40).
Михаило Ђурић је био не само сарадник Praxis-a,
аутор који је један број својих радова објавио у том
часопису. Био је и члан редакцијског савета Praxis-a од
самог почетка његовог формирања.27 Управо је њему
27
Списак чланова Савета, како домаћих тако и
иностраних, наведен је први пут у броју 1–2. Praxis-a за 1967.
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било поверено да изговори уводну реч на отвореном
састанку југословенског дела редакцијског савета
Praxis-a 19. 8. 1969. године на Корчули. Редиговани стенограм разговора одржаног том приликом објављен је
у двоброју 1–2. за 1970. годину (стр. 226–249).
Ђурићево излагање је побудило велику пажњу
и изазвало читав низ коментара.28 Овде ће изостати
осврт на те коментаре, што налажу природа и тема
овог написа, али ће бити изложене главне тачке (дакле,
не све) Ђурићевог излагања које је, како ће се убрзо
видети, било критички интонирано.29
Пошто се оградио да ће изнети само своје лично
мишљење, тј. да неће говорити ни у чије име осим
сопственог, Ђурић је рекао да је крајњи час да се о
Praxis-у, који је, не једном, назвао „нашим часописом“,
годину. У истом броју су саопштене и неке појединости о
формирању тога тела. Упор. Гајо Петровић: „Двије и по године
'Praxisa'“, стр. 260–274, посебно стр. 268, 269. Ту је, између
осталог, речено да је одлука о образовању редакцијског савета
донета на састанку редакције 29. 8. 1966, а да је листа чланова
коначно утврђена 26. 11. 1966.
28
Занимљив је податак да тог излагања нема у
Сабраним списима Михаила Ђурића. Нејасно је из којих је
разлога одустао да га у њима објави, али нам се чини да то
није била добра одлука.
29
Сажет приказ дискусије вођене на састанку
редакцијског савета од 19. 8. 1969. дао је Божидар Јакшић,
нав. дело, стр. 35–42. Он је својим приказом у првом реду
желео да истакне духтолеранције и отворености који је,
упркос повременим тензијама и разилажењима, владао међу
праксисовцима.
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започне озбиљан разговор, при чему је несумњиво
имао у виду да је, у том часу, било протекло пет година
Praxis-овог излажења. Његова уводна реч имала је
за сврху да ту озбиљност одреди и обезбеди. Данас,
после тачно пола столећа, када је од учесника тога
разговора једва још понеко жив, може се рећи да је
његова намера била оправдана и да је, што је не мање
важно, донекле и постигнута.
Своју уводну реч Ђурић је посветио двема
групама питања – општим и начелним, а затим
конкретним и одређеним. Прва се односила на
карактер и оријентацију Praxis-a, док се друга тицала
појединих рубрика у часопису и рада његове редакције.
Обе групе питања Ђурић је сматрао подједнако важним, али нам се чини да првој, по природи ствари, припада нешто већи значај него другој.
Praxis је у заглављу имао ознаку „филозофски
двомјесечник“, желео је, дакле, да буде превасходно
филозофски часопис. Ђурић је до те ознаке држао
крајње озбиљно, уверен да она представља путоказ
који се не сме пренебрегавати и обавезу која се мора
поштовати. Поставио је питања: „Мислимо ли ми
нешто озбиљно под овим 'филозофски', узимамо ли ми
ову ознаку у смислу једног одређеног интелектуалног
и моралног опредељења, или се само поигравамо њоме,
будући да нам до филозофије није много стало? Или
другим речима: знамо ли ми уопште шта може бити
филозофски часопис у нашем времену?“
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Та Ђурићева питања, нимало пријатна и никако
реторичка, управљена су на срж Praxis-a, на његово
духовно биће и мисаоно усмерење. Њима се, на основу
петогодишњег живота и деловања тог часописа,
проблематизује сама његова природа. Наравно,
Ђурићу је јасно да је име часописа одабрано у циљу
стављања на прво место његове друштвено-политичке
ангажованости и истицања његове практичке
усмерености. Исто тако, јасно му је да је Praxis, од самог почетка и с чврстом намером, везан за Марксову
мисао, да је ослоњен на Марксово учење. У његовим
очима, међутим, практичка усмереност Praxis-a не
угрожава сама по себи његов филозофски карактер.
За њега, смисао Praxis-овог нагласка на људској
пракси значи само то да он не пристаје да буде „строго
академска трибина“ и да се бави једино стручним
питањима од којих живи школска филозофија. Ђурић
није слеп за Praxis-ово непристајање „да се држи по
страни од света и светског збивања“. Он је сасвим
изричит и недвосмислен када томе додаје ово: „А то
значи да у нашем часопису, уколико овај полаже право
да буде филозофски и уколико ми желимо да и даље
задржимо ту ознаку у његовом заглављу, мора бити
сачувано нешто од филозофије у традиционалном
смислу, мора бити очувано нешто основно, нешто
битно из традиционалне филозофије.“
У чему се састоји то битно и основно из
традиционалне филозофије што треба очувати и у
55

Данило Н. Баста Михаило Ђурић и часопис Praxis

Praxis-у како би се овај уопште могао и смео називати
филозофским часописом? Према Ђурићу, то су
најмање две ствари – „једно је тежња ка свеобухватном
и општеважећем сазнању, а друго морални патос
филозофије“.30 Он је допуштао да је ова друга ствар
заступљена у Praxis-у, уз додатну (јетку) примедбу:
„мада најчешће у суженом и искривљеном облику“, али
да се „она прва никад није довољно учврстила у њему“.
Опоре речи, јамачно.
После тога, Ђурић је у свом уводном казивању
дошао до питања односа између филозофије и
социологије. Има нечега чудноватог, такорећи загонетног, у томе што је то питање покренуо баш Михаило
Ђурић, који је и сâм, као што се раније могло видети,
у Praxis-у објавио неколико својих изразито социолошких радова. Чуђење изазива и његова констатација
како је још увек „нејасно од какве користи треба да
буде ово наглашено везивање нашег часописа за
социологију“. Он је у томе видео непотребно двојство
Praxis-a и поставио следеће питање: „Зашто је уопште
толико важна веза између филозофије и социологије, а
Није ништа необично, него је, напротив, сасвим
разумљиво, што су те две ствари, које је Ђурић сугерисао
Praxis-у зарад очувања филозофског бића тог часописа, у
савршеном сагласју с оним што је две године раније (1967)
изговорио на трибини „Филозофија у савременом друштву“
београдских Гледишта, а што је, како је већ поменуто, у
том часопису исте године објављено под насловом „Идеал
филозофског начина живота“.
30
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не, рецимо, веза између филозофије и песништва или
између филозофије и уметности уопште?“ Прибојавао
се потајне жеље да се везивањем филозофије за
социологију она прва „дисциплинује помоћу науке“, а
тражење ослонца филозофије у социологији сматрао
је одвећ проблематичним.
Ако се пажљивије погледа, Ђурићево зазирање
од садржинског дуализма филозофије и социологије
у Praxis-у потицало је из двају извора, тј. било је
двојако мотивисано. С једне стране, он је настојавао
на очувању и учвршћењу филозофског карактера
часописа, а с друге стране, на осујећивању да се под
маском социологије текстови о дневнополитичким
догађајима ставе у средиште пажње и да преовладају у
Praxis-у. Био је непоколебљиво уверен да је социологија
послужила као изговор за политичку публицистику
која је у Praxis-у стала да узима маха. Ђурић је био
оштар противник ширења такве публицистике на
страницама Praxis-a. То се јасно види из ових његових
речи: „Морамо стати на пут даљем продирању политичке публицистике у наш часопис, морамо увидети
да њој нема места у његовом оквиру.“
Погрешио би онај ко би одатле извукао
закључак како је Ђурић филозофски чистунац који
филозофију хоће да заштити од недоличних тема и
прљавих послова. То му одиста није било ни накрај
памети. По његовом схватању, филозофија не треба
да се клони ни таквих тема ни таквих послова. Ствар
57

СКИЦА ЗА КЊИЖЕВНИ ЛИК СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА
Наталија Лудошки

је само у томе да се остане на тлу филозофије, да се
остане у њеном оквиру, да се одржи филозофски
начин прилажења проблемима времена. Ђурићу је,
у Praxis-у не мање него другде, било највећма стало
до „филозофског промишљања данашње друштвеноисторијске ситуације“. Отуда је присутним члановима
југословенског дела редакцијског савета Praxis-a
упутио следеће речи које су у исти мах опомена и
апел, упозорење и позив: „Треба једном бити начисто
с тим да филозофија захтева озбиљан мисаони напор,
да филозофско мишљење прекорачује границе онога
што је непосредно дато, да филозофска самосвест
учествује у збивању нашег времена пре свега тако што
се усредсређује на расправљање о питањима која се
тичу смисла и претпоставки епохалног збивања. То је
оно што обезбеђује филозофски ниво разговора.“
Није се могло јасније и језгровитије исказати оно
што је Михаилу Ђурићу лежало на срцу онда када се
на Корчули, августа 1969, својски заложио за снажнији
филозофски карактер и наглашенији филозофски
профил часописа Praxis.
Овде ће се друга група питања о којој је Ђурић
говорио у свом уводном излагању оставити по страни.
Ипак, уз један изузетак, који се односи на Ђурићев
предлог могућних тема којима би Praxis требало да
се бави зарад оснаживања свога филозофског лика.
Без полагања права на то да је реч о једино могућним
темама, Ђурић је саопштио следећи списак: „наука и
58

филозофија; култура и техника; митско мишљење;
проблем вредности; филозофија језика; заснивање
друштвене онтологије; проблем дијалектике;
трансцендентална свест“. Не треба посебно
наглашавати да је на тај начин свом критичком
уводном излагању Ђурић, као противтежу, придружио непосредан конструктивни прилог којим га је
употпунио и додатно поткрепио.
Ма колико се чинило да је Ђурић у својој уводној
речи на корчуланском састанку југословенског дела
редакцијског савета Praxis-a местимице говорио с
висине, његов наступ је несумњиво био израз добре
воље, племените намере и искрене жеље да се ниво
тог часописа, који је уживао углед не само у ондашњој
нашој земљи него и у иностранству, још више подигне,
да се његов мисаони профил додатно прочисти,
укратко: да се Praxis у сваком погледу учини бољим
него што је до тада био. При том се његова средишња
идеја односила на изоштравање филозофског лика
и карактера Praxis-a. Ђурић је увидео оно што би се
могло означити као лоша социологизација Praxis-a. Да
се и не говори о његовој беспотребној политизацији
путем политичке публицистике недостојне једног
филозофског часописа. Сматрао је да то угрожава
и обесмишљава Praxis, који је, да се то још једном
каже, на неколико места назвао „нашим часописом“,
чиме је показао висок степен блискости с Praxis-ом.
Њему је до тог часописа било толико стало да је у
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корчуланском уводном излагању о њему говорио
веома заинтересовано, људски брижно и филозофски
ангажовано. Тежио је да код осталих присутних
чланова редакцијског савета подстакне свест о
прешности и неопходности да Praxis у пуном смислу
речи остане веран својој ознаци као филозофског
часописа.
Видели смо у ком се смислу, сасвим одређеном,
Ђурић заложио за снажнију филозофичност Praxis-a.
Ако то на корчуланском састанку нико није вехементно
доводио у питање, ако је, штавише, било и изричитог
саглашавања с Ђурићевим речима о филозофији која
(треба да) се усредсређује на испитивање и разматрање
„смисла и претпоставки епохалног збивања“, па је
утолико Ђурић – иако, разуме се, нису изостале ни
примедбе на његово излагање, неретко произишле из
нетачног или непотпуног разумевања – добио начелну
подршку, велико је питање да ли је он уистину био
ваљано схваћен, да ли су остали учесници ондашњег
корчуланског разговора били довољно пријемчиви
за његове филозофске интенције и, што је особито
важно, да ли су под филозофијом и њеним основним
задатком у нашем времену баш сви подразумевали
исто оно што и Михаило Ђурић. Пре ће бити да ту
није било потпуне сагласности. А како је ове и могло
бити ако је од самог почетка, у програму Praxis-a,
филозофија била експлицитно одређена као мисао
револуције?! Због тога је Ђурићево заузимање за
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самопотврђивање Praxis-a као филозофског часописа
у смеру неопходног очувања нечега „од филозофије у
традиционалном смислу“, нечега основног и битног
из традиционалне филозофије, морало зазвучати, па и
бити примљено, као нешто што се коси с филозофијом
појмљеном као мисао револуције. А не треба сумњати
да је било и оних који су Ђурићево излагање доживели
– чак и ако то нису јавно исказали – као покушај
преусмеравања Praxis-a или као отупљивање сечива
његове ангажованости.
На Ђурићево уводно излагање, које је августа
1969. претходило дискусији о Praxis-у југословенских
чланова редакцијског савета, може се, поготово из
данашње перспективе, тј. са вишедеценијске дистанце,
гледати и као на показатељ његовог постепеног
издвајања и осамостаљивања не само као сарадника
часописа него и као припадника интелектуалне
заједнице образоване око њега. Не би било сасвим
неумесно или промашено ако би се говорило и о
Ђурићевом ауторском и филозофском осамљивању
како с обзиром на Praxis, тако и с обзиром на ту
заједницу. Била је то последица непрекидног раста
његове филозофске самосвојности, гранања његових
филозофских интересовања и снажења његове особене филозофске личности. Он је и даље сарађивао
у Praxis-у запаженим прилозима, али то није успоравало описано духовно кретање Михаила Ђурића.
Давао је свој ауторски жиг том часопису, доприносио
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његовом лику и утицају, али као да је раселина између
њих постајала све видљивија. Додуше, њихови путеви
нису никада били идентични, нити су им се настојања
потпуно подударала, али је Ђурићева стаза стала
приметно да се одваја и удаљава од пута Praxis-a и
његове редакције.31
31
То се из нарочитог угла, на посебан (и посредан)
начин може видети из саопштења редакције Praxis-a које је
објављено у двоброју 3–4 за 1972. (стр. 611–613). Редакција је у
саопштењу заузела став поводом сазнања, стеченог на основу
дневне штампе, да је против Михаила Ђурића подигнута
оптужница која га је теретила за давање националистичких
изјава и разбијање братства и јединства југословенских
народа. Реч је, пре свега, о Ђурићевом излагању на састанку
Секције Удружења универзитетских наставника, који је 18.
марта 1971. одржан на Правном факултету у Београду. Текст
излагања објављен је исте године у листу Студент, а потом у
часопису Анали Правног факултета у Београду.
Саопштење редакције Praxis-a објављено је под
насловом „За слободу академске дискусије“. Такав наслов је
уједно изразио платформу са које је редакција узела Ђурића
у заштиту. Овде нема потребе да се то саопштење опширно
приказује и исцрпно анализује, јер је лако доступно свакоме
(такође у књизи ЈовицеТркуље Злочин над мишљењем. Осуда,
изгон и рехабилитација Михаила Ђурића, ЦУПС – Досије
студио, Београд, 2013, стр. 74–78). Па ипак, треба усмерити
пажњу на тачку 3. саопштења у којој се каже да се с Ђурићевом
„инкриминираном ријечју у дискусији ни ми не слажемо“, али
се одмах и додаје да он „није дјеловао националистички нити
је судјеловао у неком националистичком покрету“. Линија
Praxis-ове одбране Ђурића била је, дакле, јасна: нема слагања
с његовом речју, али начело слободе академске дискусије
мора бити доследно поштовано, утолико пре и утолико
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више што није било никаквог Ђурићевог деловања у каквом
националистичком покрету. Слободно изложен мишљење не
сме повлачити за собом судски прогон онога ко га је саопштио
јавности.
У већ помињаној књизи Милана Кангрге Шверцери
властитог живота из 2001. постоји поглавље „Двије
крупне грешке Praxis-a“ (стр. 102–108). За Кангргу, прва од
тих великих грешака почињена је управо саопштењем „За
слободу академске дискусије“ којим се бранио „београдски
социолог МихаилоЂурић“ (103) (примеса заједљивости у
таквом означавању Ђурића не може а да се не примети).
Кангрга је открио да је аутор саопштења био Руди Супек, а
да је, када се с готовим текстом појавио у редакцији, у њој
настала „бурна и готово жестока дискусија међу нама..., па
смо Кувачић, Грлић и ја били оштро против објављивања тог
чланка у Praxis-у, док су се други колебали с одлуком“ (105).
Следећа Кангргина реченица открива прави разлог његовог
противљења да Praxis објави поменуто саопштење: „Тај је
Ђурићев текст („Смишљене смутње“ – Д. Б.) био на линији
најекстремнијег србијанског национализма, тј. великосрпства,
па ме је готово пренеразио својим радикалним тезама“
(104). Али, ова реченица открива и потврђује да је Милан
Кангрга био и остао присталица пресуде Михаилу Ђурићу,
његовог кривичног прогона и, напослетку, робијања – за
јавно изговорену реч у једној академској дискусији, за чију се
слободу (не само у Ђурићевом случају) залагала и редакција
часописа у којем је Кангрга био уредник! Произлази да Милан
Кангрга, можда нехотице, можда супротно сопственом ставу
и опредељењу, није био безрезервни поборник слободног
мишљења и његовог изражавања.
На Praxis-ову одбрану Михаила Ђурића у саопштењу
„За слободу академске дискусије“, које је, као што се малочас
могло видети, Милан Кангрга после безмало две деценије
прогласио једном од двеју крупних грешака тог часописа,
осврнуо се, очекивано и разумљиво, и Божидар Јакшић у
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својој неколико пута помињаној књизи Praxis –мишљење као
диверзија (стр. 46). При том је показао потпуно разумевање
за Кангргу, додајући да у Praxis-у никако није било речи о
„некаквој одбрани Ђурићевих ставова“ (што је тачно), али
и досољавајући овом чудноватом реченицом: „Нарочито
не ставова које је Ђурић у свом каснијем јавном деловању
заступао“ (стр. 46, фуснота 8). Јакшић, нажалост, не каже
ништа конкретно ни о тим ставовима нити на какво Ђурићево
касније јавно деловање мисли. Уосталом, како би Praxis, и да је
хтео, могао 1972. бранити Ђурићеве будуће ставове, тј. оне из
његовог каснијег јавног деловања?!
Свему томе треба на крају неизоставно додати два часна
геста која су, после првостепене пресуде Михаилу Ђурићу, из
круга Praxis-a уследила те исте 1972. године. То су „Изјава
Рудија Супека“ упућена 17. 7. 1972. Ђурићевом адвокату
Витомиру В. Кнежевићу и „Апел редакције часописа 'Praxis'“,
упућен Врховном суду СР Србије 18. 7. 1972, такође прекоа
двоката Кнежевића. „Апел“ је у име редакције часописа Praxis
потписао Гајо Петровић. Из Супекове „Изјаве“ наводимо у
целости последњу тачку: „6. Сматрам да је потпуно противно
дух унаших позитивних закона да се једном човјеку суди на
основу једне изјаве дате у једној академској дискусији, а да
се нити не покуша испитати и провјерити његова стварна
друштвена дјелатност у том периоду. Мислим да је такођер
веома жалосно да се у једном друштву које се позива на
социјализам и хуманизам не води рачуна о социјалистичком
и хуманистичком доприносу једног тако значајног научника
и хуманиста као што је професор Михаило Ђурић, чија
активност служи на част нашој науци и народима.“ Из
„Апела“ наводимо следеће место: „Будући да је хуманистичка
и интернационалистичка усмјереност цјелокупног научног и
јавног рада професора Ђурића добро позната не само нашој
већ и међународној научнојистручној јавности, сматрамо да
је Окружни суд у Београду својом пресудом више нашкодио
угледу нашег судства и наше земље него угледу професора
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Свега две године после Ђурићевог последњег
рада објављеног у Praxis-у, овај часопис је престао да
излази, тачније: спречен је да се појављује. Постао је
део, импресиван и значајан, историје југословенске
филозофије. А када је срушена Југославија, када је, уз
то, са историјске сцене сишао социјализам, када су
из живота отишли главни актери часописа, његови
оснивачи и сарадници, стављена је нова и коначна
тачка на Praxis. Утисак је да се за његово наслеђе
углавном нико више не отима. Неизвесно је да ли ће се
у том смислу било шта икада суштински променити32,
Михаила Ђурића. Само потпуно ослобађајућом пресудом
може Врховни суд СР Србије дјеломично поправити штету
која је проузрокована одлуком Окружног суда у Београду“
(Ј. Тркуља, нав. дело, стр. 127, 128). – Није познато да ли
је поводом „Апела“ у редакцији Praxis-a било трзавица,
неспоразума и препирки, нити да ли су иза „Апела“ ипак
стали и ДанкоГрлић, ИванКувачић и МиланКангрга.
32
Треба, међутим, поменути међународну конференцију „Praxis – Критика и хуманистички социјализам“,
која је у Културном центру града Корчуле, баш тамо где су
и одржаване сесије некадашње Корчуланске летње школе,
одржана од 13. до 15. октобра 2011. године. Конференцију
је омогућила и организовала Фондација Роза Луксембург, с
циљем да се историјски реконструишу расправе у оквиру
Praxis-a и Летње школе, да се отвори критичка и научна
дискусија о историји часописа Praxis и Корчуланске летње
школе, као и да се утврди у чему је актуелност леве друштвене
критике данас, како је казано у предговору зборника са тог
скупа. Упор. Praxis. Друштвена критика и хуманистички
социјализам. Зборник радова са међународне конференције
о југославенској љевици: praxis-филозофија и Корчуланска
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иако то, разуме се, не треба ни потпуно искључити.
Извесно је, међутим, да је сарадња у Praxis-у приметно
обележила развојни и интелектуални пут многих
њених учесника. Не напослетку, разуме се, и Михаила
Ђурића.
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СКИЦА ЗА КЊИЖЕВНИ ЛИК СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Јун 2019.

љетна школа (1963–1974). Уредили Драгомир Олујић Олуја и
Крунослав Стојаковић (Београд, 2012), стр. 2, 3. Овај зборник
сведочи о настојању да се историја како часописа Praxis тако и
Школе отргне од заборава и да се тиме у данашњем контексту
реактуелизује њиховонаслеђе које се првенствено види у
левичарском опредељењу и социјализму по мери човека.
Треба овом приликом, поред осталог, истаћи значај обиља
података, важних сведочења и прикупљене грађе садржаних
у овом зборнику. Посебно ваља скренути пажњу на појаву
неколико истраживача средњих година, заступљених у овомз
борнику, који су своје интересовање и своје радове усмерили
управо на делатност и учинке часописа Praxis и Корчуланске
летње школе.
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