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ПО СТА ВИ ТИ СТВА РИ НА СВО ЈЕ МЕ СТО 
Или ти дво стру ко пре вред но ва ње књи жев не исто ри је Ср ба

Вла ди мир Ди ми три је вић, из е�а у филм: 
књи жев ни кри �и чар Вла �и мир Ву јић, 
На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во, 2019.

Мо но гра фи ја Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа из е�а у филм по све ће на је
књи жев но кри тич кој ак тив но сти Вла ди ми ра Ву ји ћа, јед ног од на ших
скрај ну тих ме ђу рат них ин те лек ту а ла ца. Као ре зул тат оп се жни јих и вр -
ло дра го це них ис тра жи ва ња уло ге овог про фе со ра, књи жев ног кри -
ти ча ра и пре во ди о ца у јед ном исто риј ском раз до бљу срп ске кул ту ре,
али мо но гра фи ја се при род но на до ве зу је на Ди ми три је ви ће ву књи гу
тр жи ш�е или храм: С�а но ви ш�е Вла�и ми ра Ву ји ћа (2016), у ко јој је
ре кон стру и сан ду хов ни хо ри зонт, фи ло соф ске и есте тич ке пре ми се
ау то ра књи га Но ви ху ма ни зам и С�у �а на и осло бо ђе ња ми сао, ујед но
и пре во ди о ца чу ве не Шпен гле ро ве Про �а с�и за �а �а. 

Ву ји ће ва књи жев на ми сао, пре ма Ди ми три је ви ће вом об у хват ном
уви ду, ком пле мен тар на је са ње го вом фи ло со фи јом и ин те лек ту ал ним
на сле ђем ко је је ба шти нио као пре во ди лац и ми сли лац. Са зна је мо је
Ву јић био уче ник Бо жи да ра Кне же ви ћа и Ми ха и ла Пе тро ви ћа Ала са,
срп ски апо ло ге та иде је о сла бље њу за пад не ци ви ли за циј ске па ра диг ме
и след бе ник Џем со вог праг ма ти зма и Берг со но вог ди на мич ког ин ту и -
ци о ни зма. У го ди на ма ак тив ног де ло ва ња огла ша ва се и као од луч ни
кри ти чар ра ци о на ли стич ког фун да мен та но во ве ков ног по гле да на свет
и фа у стов ског кон цеп та кул ту ре, уз на пре до ва ног тех нич ко-тех но ло -
шког по ро бља ва ња све та и све сти, све агре сив ни јег та ла са де хри сти ја -
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ни за ци је и де ху ма ни за ци је, по том и сле пи ла но си ла ца мо дер но сти за
ал тер на тив ни је про ја ве ства ра лач ког ду ха ко је не пот па да ју под пра ви -
ла вла да ју ће есте ти ке. След стве но то ме, овај књи жев ни кри ти чар био је
и по бор ник „фи ло со фи је жи во та” и ви нов ник нео ху ма ни зма као прав -
ца ко ји се од ри че стран пу ти ца ра ци о на ли зма у ко рист ин ту и тив ног по -
и ма ња умет но сти и жи во та и кон сти ту и са ња дру га чи јег по рет ка
вред но сти у обла сти ма кул ту ре. Ста но ви ште да се не ра ди о спо ра дич -
ним ви до ви ма от по ра ма ги страл ним ин те лек ту ал ним те жња ма, већ о
по при лич но за сту пље ним стру ја ма ми шље ња у европ ским кру го ви ма
по след њих де це ни ја XIX и пр вих де це ни ја XX ве ка, Ди ми три је вић пот -
кре пљу је при ме ри ма Ву ји ће вог осве же ног кри тич ког чи та ња де ла та да -
шње ју го сло вен ске кла си ке, али и те ку ће књи жев не про дук ци је.

Бу ду ћи да је у сво јим про у ча ва њи ма за ин те ре со ван за про скри бо -
ва не кул тур не де лат ни ке услед иде о ло шке пре си је на кон Дру гог свет -
ског ра та, Ди ми три је вић је у овој мо но гра фи ји по ну дио ди си дент ско
ту ма че ње књи жев них иде ја и по ја ва у од но су на та да шњу, па и са да -
шњу дру штве ну па ра диг му. Из то га сле ди ну жна ре ва ло ри за ци ја и
исто риј ска ре кон тек сту а ли за ци ја ра до ва из кул тур ног пам ће ња по ти -
сну тих књи жев ни ка ка ко у окви ру пе ри о да у ко јем су ства ра ли, та ко и
у епи сте мо ло шком хо ри зон ту у ко јем се њи хо во де ло про у ча ва. Ау тор
мо но гра фи је из е�а у филм хра бро на ста вља ис тра жи вач ки по ду хват
ко ји су осам де се тих от по че ли Гој ко Те шић, Ми лан Ра ду ло вић и Ђор -
ђе Ј. Ја нић ра ди што пот пу ни јег и пра во вер ни јег уста но вља ва ња кон -
сти ту тив них еле ме на та исто ри је мо дер не срп ске књи жев но сти.

У књи зи су су мар но пред ста вље ни ко мен та ри са вре ме ни ка о Ву ји -
ће вим ра до ви ма, о ира ци о на ли стич кој фи ло со фи ји и нео ху ма ни стич -
ком опре де ље њу ко је је де лио са Пр во шем Слан ка мен цем, од Ми ло ша Н.
Ђу ри ћа, Вла да на Сто ја но ви ћа Зо ро ва ве ља, Све ти сла ва Ма ри ћа, Ми ла на
М. Јо ва но ви ћа, пре ко Ми ло ша Цр њан ског и Мом чи ла На ста си је ви ћа,
до Ри ста Рат ко ви ћа, Ве ли бо ра Гли го ри ћа и Мар ка Ри сти ћа. Пре гле дом
тих ути са ка пру же на је сли ка о вр ло ди на мич ној кул тур ној и фи ло соф -
ској сце ни из ме ђу два свет ска ра та, ин тен зив ном цир ку ли са њу иде ја и
дру штве не енер ги је. Раз ма тра њем Ву ји ће вог кул тур ног ан га жма на у по -
сле рат ној и са вре ме ној књи жев но и сто риј ској ре цеп ци ји Ди ми три је вић
је при ка зао ши ро ку ле пе зу кул ту ро ло шких чи та ња ње го вог де ла и ука -
зао на по ку ша је фор му ли са ња ње го вог фи ло соф ског и исто риј ског ста -
но ви шта. Та ко су, хро но ло шким ре дом, ре зи ми ра на чи та ња Дра га на
Је ре ми ћа, Ан дри је Стој ко ви ћа, Ра до ва на Вуч ко ви ћа, Ђор ђа Ј. Ја ни ћа,
Ми ла на Ра ду ло ви ћа, Гој ка Те ши ћа, Алек сан дра А. Миљ ко ви ћа, Јо ва на
Пеј чи ћа, Бо шка Об ра до ви ћа, Жи во ји на Ђу ри ћа и Дра га на Су бо ти ћа. По -
је ди на за па жа ња Ди ми три је вић је ин те гри сао у вла сти ту си сте ма ти за -
ци ју и ре кон тек сту а ли за ци ју Ву ји ће ве књи жев не ми сли. 
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У по гла вљу „Ву ји ће ви срод ни ци: ре ви зи о ни сти” уо че не су иде о ло -
шке срод но сти из ме ђу Ву ји ћа и ње го вих са вре ме ни ка Вла ди ми ра Вел -
мар-Јан ко ви ћа и по зни јег Све ти сла ва Сте фа но ви ћа. Ди ми три је вић
ис ти че њи хо во па ра лел но за ла га ње за ре ви зи ју исто ри је срп ске књи -
жев но сти; за уну тра шње прин ци пе пе ри о ди за ци је ју го сло вен ских књи -
жев но сти, за сно ва них на њи хо вом апарт ном ду хов ном раз во ју и
исто риј ском то ку, а не пре ма ино стра ним за пад ним обра сци ма; за уста -
но вља ва ње је дин стве них есте тич ких кри те ри ју ма за хва љу ју ћи ко ји ма
би се по но во про чи та ли и пре вред но ва ли не пра вед но скрај ну ти или
ми но ри зо ва ни ау то ри. У мо но гра фи ји су опи са на не ка од те мељ них на -
че ла за по сту ли ра ње трај не срп ске кул тур не по ли ти ке, ко ја би по чи ва -
ла на са мо свој но сти Ср ба и Ју жних Сло ве на, и из бе га ва њу или
опре зни јем усва ја њу од ре ђе них за пад них фор ми и вред но сти. Код Ву -
ји ћа, Сте фа но ви ћа и Вел мар-Јан ко ви ћа уоч љи ва је ком пле мен тар ност
књи жев них и иде о ло шких по гле да. Тек па жљи вом упо ред ном ана ли -
зом њи хо вих есе ја и тек сто ва, али и по ли тич ког ан га жма на, мо же се
при ме ти ти да се у ве ли кој ме ри на до пу ња ва ју у раз ми шља њи ма о сми -
слу исто ри је, при ро ди и ис хо ди ма умет нич ког ства ра ла штва, ду хов ним
осо би на ма по је ди на ца и срп ског на ро да у це ли ни, о марк си стич ком уче -
њу, об ли ци ма ко му ни стич ког де ло ва ња и „ко ло ни јал ној псе у до кул ту -
ри”. Очи глед но је да је та квом ти пу ана ли зе Ди ми три је вић при бе гао из
књи жев но и сто риј ских по бу да ка ко би ра све тлио при су ство још јед ног
ва жног то ка или дис кур са у срп ској кул ту ри из ме ђу два свет ска ра та,
чи је је јед но од глав них обе леж ја дис кур зив на ра зно ли кост.

На кон оп се жни јих раз ма тра ња по е тич ких и иде о ло шких ан та го ни -
за ма уну тар срп ске аван гар де и мо дер ни зма два де се тих и три де се тих го -
ди на XX ве ка – с јед не стра не, отво ре ност пре ма европ ским кул тур ним
и умет нич ким ути ца ји ма, а са дру ге, ја ча ње кул тур не са мо све сти у ви -
тал ним об ли ци ма на ци о нал не тра ди ци је – Вла ди мир Ди ми три је вић у
по гла вљу „На че ла кул ту ро ло шке књи жев не кри ти ке” ме та кри тич ки иш -
чи та ва тек сто ве „За ре ви зи ју књи жев них вред но сти”, „Над на шом књи -
жев но шћу”, „Три епо хе срп ске књи ге”, „Оп ште чо ве чан ско и ло кал но” и
„Про блем књи жев не кри ти ке” и си сте ма ти зу је ак си о ло шке кри те ри ју ме,
књи жев но и сто ри о граф ске иде је и основ на на че ла Ву ји ће ве са мо свој не
(„ме та фи зич ке”, „фи ло зоф ске” или „екс пре си о ни стич ко-ме та фи зич ке”)
књи жев не кри ти ке. Ву јић на сто ји да под се ти на чи ње ни цу да је књи жев -
ност про ја ва ду ха на ци о нал не кул ту ре, док је књи жев но де ло „из раз не -
по сред ног лич ног ду хов ног до жи вља ја, али у озрач ју над лич но га
из ра же ног у ци клич ној огра ни че но сти кул ту ре”; да је у про у ча ва њу нео -
п ход но да се осло бо ди мо ме то до ло ги је при род них на у ка, ра ци о на ли -
стич ких сво ђе ња умет нич ких по ја ва на уни форм не мо де ле, а по том и
ино стра них кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње епо ха у на шој књи жев но сти и
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вред но ва ња де ла на ших пи са ца, чи ме би се ука за ло на умет нич ку из вор -
ност и ау тен тич ност; да је у са мом ства ра лач ком про це су по жељ но из бе -
га ва ти ап стракт не те жње и кон струк ци је а осла ња ти се на не по сред но
ис ку ство, умет нич ки до жи вљај и ло кал не бо је жи во та; да је мо гу ћа мо -
дер ни за ци ја без ве стер ни за ци је и упо тре ба тех ни ке као те ко ви не за пад -
не ци ви ли за ци је, али без за пад њач ког ма ни ра де ху ма ни за ци је. Ву јић је,
ка ко Ди ми три је вић ис ти че, про тив ник књи жев них те о ри ја и ути ли тар -
ног марк си стич ког схва та ња књи жев но сти, као ми то ва на ко ји ма мо же
по чи ва ти дог ма тич ка кри ти ка. Исто вре ме но, кри ти ка, за ње га, не мо же
би ти ни им пре си о ни стич ка, ко јој не до ста је на уч ни кре ди би ли тет и ко -
ја не гу је за блу ду о не при ко сно ве ној ин дви ду ал ној сло бо ди ства ра ла штва.
Сто га Ву јић пред ла же да кри ти ка бу де син кре тич ка, за сно ва на на но ви -
јим ху ма ни стич ким ис тра жи ва њи ма, пре све га из обла сти пси хо ло ги је.
За Ву ји ћа по сто је два из во ра умет но сти, ства ра лач ка лич ност и ар хе тип -
ска ко лек тив на под ло га. Оту да је од ве ли ког зна ча ја про у ча ва ње пи шче -
вог ка рак те ра и кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња ње го ве око ли не, од но сно
кул тур ног обра сца. Ако је пред мет књи жев не кри ти ке „ду хов ни из раз”,
он да је њен глав ни ме тод ин ту и тив но ужи вља ва ње у де ло и пси хо ло шки
лик лич но сти ко ја сто ји у по за ди ни тог оства ре ња. Ву јић апе лу је на дру -
га чи је чи та ње и пе ри о ди за ци ју срп ске књи жев не про шло сти, на сле ђа
по је ди них лич но сти из ван на ме та и пред ра су да им пор то ва ног про све ти -
тељ ског, од но сно ко ло ни јал ног по гле да на на шу исто ри ју и оце не књи -
жев них об ли ка. След стве но ста но ви шту о ау то ном ном раз во ју
умет но сти у на ци о нал ној кул ту ри, Ву јић је на ви ше ме ста ука зи вао на
по тре бу про ме не угла у ком па ра тив ном са гле да ва њу срп ске и европ ских
књи жев но сти. У сво јим за пи си ма ин си сти рао је и на пра во вер ни јој и
есте тич ки сен зи бил ни јој ин тер пре та ци ји не чи је ау тор ске по е ти ке, за -
сно ва ној на све сти о уну тра шњем, ор ган ском ста са ва њу и жи во ту сва ке
на ци о нал не књи жев но сти, сход но че му би се спро ве ло ре де фи ни са ње
од ре ђе них књи жев них пој мо ва, пре и ме но ва ње пе ри о ди за циј ских од ред -
ни ца и оце на уло ге и на сле ђа од ре ђе них лич но сти за усме ра ва ње исто -
риј ских то ко ва ју го сло вен ске књи жев но сти. Ка ко би ука зао на те о риј ску
оправ да ност Ву ји ће вог им пли ци ти ног кри тич ког про гра ма, као и на ње -
го ву ак ту ел ност у вре ме ну у ко јем је на ста јао, Ди ми три је вић је у овом
по гла вљу при бе га вао упо ред ној ана ли зи ње го вих иде ја са ста во ви ма
про у ча ва ла ца по пут Ни ко ла ја Тру бец ко ја, Иса и је Бер ли на, Алек се ја Ло -
се ва, Вил хел ма Дил та ја, али и до ма ћих ства ра ла ца, као што су Ста ни слав
Ви на вер, Мом чи ло На ста си је вић, То дор Ма ној ло вић, Вла ди мир Двор -
ни ко вић и др. Нај ва жни ји ре ви зи о ни стич ки Ву ји ћев зах тев био је по -
нов но иш чи та ва ње и пре вред но ва ње де ла Ла зе Ко сти ћа, Стје па на
Ми тр о ва Љу би ше, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Сте ва на Срем ца, Ла зе Ла за ре ви -
ћа, Јан ка Ве се ли но ви ћа, Си ме Ма та ву ља, Ми ло ва на Гли ши ћа, Све то ли -
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ка Ран ко ви ћа, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа и раз у ме ва ње њи хо вих по е тич ких
осо бе но сти из ван за да тог окви ра пред рат не кри ти ке. По дроб ни ју ана -
ли зу Ву ји ће вог ак си о ло шког пре врат ни штва Ди ми три је вић да је на при -
ме ру Ву ка Ка ра џи ћа и ње го вог да ле ко се жног ути ца ја са срп ску кул ту ру,
ко је ком па ра тив но са ме ра ва са по је ди ним Ву ко вим опо нен ти ма и по -
зни јим кри ти ча ри ма.

Ву ји ће ви књи жев ни по сту ла ти и по ла зи шта нај бо ље се очи та ва ју
у тек сто ви ма у ко ји ма да је кри тич ке оце не кон крет них лич но сти и по -
ја ва од кон сти ту тив ног зна ча ја за срп ску књи жев ност, као и те ку ће
књи жев не про дук ци је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. У по гла вљу „На ша
’кла си ка’” Ди ми три је вић де таљ ни је ана ли зи ра Ву ји ће ве књи жев но и -
сто риј ске оп сер ва ци је о До си те ју, Ње го шу, Бо жи да ру Кне же ви ћу и
Мар ку Ми ља но ву. Са не сва ки да шњом ду хов ном ем па ти јом по дроб но
су опи са ни ис хо ди два ре ви зи о ни стич ка кул ту ро ло шка чи та ња књи -
жев ног де ла Сте ва на Срем ца. Срем че ва при по вед на ви зи ја срп ског
дру штва, по е тич ки ста во ви и ју на ци за Ву ји ћа су од не мер љи вог зна -
ча ја за раз у ме ва ње кул тур ног ли ка срп ског на ро да ко ји од у да ра од ар -
хе ти па, као и за уста но вља ва ње ду хов ног про фи ла ка ко срп ских
по лу ин те лек ту а ла ца, та ко и узо р них кул тур них па три о та. О Срем че -
вим књи жев ним и људ ским ква ли те ти ма са под јед на ким уну тра шњим
раз у ме ва њем ка сни је је пи сао и Ми лан Ка ша нин. 

Ди ми три је вић про ве ра ва и да ли Ву ји ће ви ме та кри тич ки ко мен -
та ри у тек сто ви ма по све ће ним по је ди ним књи жев ним кри ти ча ри ма,
као што су Бог дан По по вић (на чи је се ме то де и ути цај у срп ској на у -
ци о књи жев но сти Ву јић освр ће на још не ко ли ко ме ста), Вин ко Ви те -
зи ца, Ми лан Бог да но вић, Пјер Ван Ти гем, Гер хард Ге зе ман, про ла зе
про бу вре ме на. Та ко нам пре до ча ва да је Ву јић је у сво јим оп сре ва ци -
ја ма о са вре ме ним ју жно сло вен ским књи жев но сти ма, као и о пи сци -
ма ко ји су на књи жев ну сце ну сту пи ли пре или по сле Пр вог свет ског
ра та, увек узи мао у об зир сме њи ва ње кул тур не и есте тич ке па ра диг ме,
по е тич ки ди вер зи тет уну тар срп ске књи жев но сти и из о штре но око за
пре по зна ва ње умет нич ке ве шти не пи са ца и естет ских вред но сти по је -
ди них ли те рар них оства ре ња. Ву ји ће ви су до ви не рет ко су стро ги, али
про ми шље ни и – по сма тра но са на ше исто риј ске тач ке гле ди шта –
пра вич ни. Ди ми три је вић раз ма тра и Ву ји ће ве иде је о на ци ји, на ци о на -
ли зму, кул тур ном обра сцу, (ју го)сло вен ству као по себ ном ду хов ном и
ет ноп си хо ло шком фе но ме ну, на шем ето су ко је у ње го вим кри тич ким
и по ле мич ким ра до ви ма о књи жев но сти про ис хо де из ње го ве исто ри -
о соф ске ми сли и фи ло соф ских пре о ку па ци ја. 

Да би об у хва тио ши ри ну и зна чај Ву ји ће вог ин те лек ту ал ног на сту -
па у тре ћој и че твр тој де це ни ји XX сто ле ћа, Ди ми три је вић се освр ће и
на Ву ји ће ве по ле мич ке тек сто ве ко је је об ја вљи вао у На ро�ној о�бра -
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ни, Прав �и и Вре ме ну. По ле ми ка, ка ко Ди ми три је вић оце њу је, не са мо
што је би ла пло до тво ран ха би тус он да шњих ин те лек ту а ла ца и умет -
ни ка да од ме ре књи жев не и иде о ло шке по гле де, већ и пу бли ци стич ки
жа нр у ко јем се ис та као Ву ји ћев ре то рич ки дар, ви спре ни дух, као и
не го ва на свест о до бро би ти ју жно сло вен ске кул ту ре. Пре не го што се
усред сре ди на иш чи та ва ње тих тек сто ва, Ди ми три је вић пру жа ин фор -
ма ти ван опис о исто риј ској про ме ни по зи ци ја и су че ља ва њи ма књи -
жев не „ле ви це” и „де сни це” то ком три де се тих го ди на по во дом
фун да мен тал них пи та ња ју го сло вен ске кул ту ре, па и ду хов но сти: умет -
нич ки, ин те лек ту ал ни и ду хов ни ути ца ји са за па да, кул тур на ау то ко -
ло ни за ци ја, па ци фи зам и рат, со ци ја ли стич ке иде је о умет но сти,
ју го сло вен ска обе леж ја кул ту ре и на ро да, мо дер нистâ и тра ди ци о на -
листâ, по е тич ке ди хо то ми је итд. У тој ду го роч ној рас пра ви, од но сно
исто риј ски про ши ре ној по ле мич кој аре ни за бор бу раз ли чи тих дис -
кур са – јер мно га од тих пи та ња ре ле вант на су и да нас – на свој, ве хе -
мен тан на чин пар ти ци пи рао је и Ву јић. 

Ње гов кри тич ки и по ле мич ки на ступ, ис ти че Ди ми три је вић, у озрач -
ју је ње го ве апа рт не фи ло со фи је: „Као при ка зи вач не са мо фи ло соф ских,
не го и књи жев них де ла, Вла ди мир Ву јић је та ко ђе умео да пи ше ја сно, ле -
по и од луч но, спре ман на по ле ми ку без уви ја ња и пре не ма га ња, због че га
је че сто иза зи вао бур не ре ак ци је оних о ко је се сво јим при ка зи ма ’оче -
шао’. Ипак, по што је књи жев но сти при сту пао из пер спек ти ве уна пред из -
гра ђе них фи ло соф ских и иде о ло шких оче ки ва ња, че сто је пи сао при ка зе
у ко ји ма су му књи жев на де ла са мо по вод да из не се соп стве не ста во ве о
не кој по ја ви.” С јед не стра не, Ди ми три је вић је на сто јао да на си сте ма ти -
чан на чин, кроз ана ли зу тек сто ва и иде ја то ком го ди на Ву ји ће вог кул тур -
ног ан га жма на и ства ра ња, ис пра ти и опи ше ево лу ци ју ду ха овог срп ског
ин те лек ту ал ца, да би, па ра лел но са тим, ис пи тао и раз ра дио ње го ве ста -
бил не ак си о ло шке, есте тич ке и исто риј ске кри те ри ју ме и по ла зи шта. Иш -
чи та ва ње Ву ји ће вих књи жев но кри тич ких ра до ва и ста во ва у до ме ну
ње го вог це ло куп ног опу са пред ста вља пр ви ни во кон тек сту а ли за ци је ко -
ју је спро вео ау тор мо но гра фи је из е�а у филм. 

Дру ги ни во кон тек сту а ли за ци је од ви ја се у сме шта њу и огле да њу
Ву ји ће вих књи жев но кри тич ких ста во ва и кул тур не иде о ло ги је у од -
но су на иде о ло шке и фи ло соф ске до ми нан те, пре о вла ђу ју ћих и мар ги -
нал них умет нич ких то ко ва епо хе у ко јој је ства рао и ко ју је
ко мен та ри сао, као и у озрач ју кључ них од ред ни ца та да шње кул тур не
по ли ти ке. Том ши ром кон тек сту а ли за ци јом, то јест, од ре ђи ва њем по -
ло жа ја јед не кул тур не по ја ве у ду хов ним ко ор ди на та ма епо хе, Ди ми -
три је вић је мо гао да ско ро не по гре ши во под ву че из вор ност и
ау тен тич ност Ву ји ће ве књи жев не ми сли, с јед не стра не, и ње ну исто -
риј ску да ле ко се жност, са дру ге. Исто вре ме но, та квим ме то до ло шким
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за хва том Ди ми три је вић је об је ди нио и исто риј ски оме ђио ме ђу рат не
со ци о кул тур не про ме не услед раз во ја на у ке, тех но ло ги је, по ли тич ког
и еко ном ског пре сло жња ва ња ма пе све та, ко је су се про јек то ва ле и на
ју го сло вен ски кул тур ни про стор. Ди ми три је ви ће ву ши ро ко за сно ва ну
а акри бич ну кул ту ро ло шку ана ли зу мо гли би смо под ве сти и под пост -
кул тур ну ре ви зи ју до са да шње исто ри је срп ске књи жев но сти и кул ту -
ре, ње них за ма гљи ва ња, пре ћут ки ва ња, пре не бе га ва ња чи ње ни ца и
тен ден ци о зних а ис кри вље них ин тер пре та ци ја про шло сти.

Ко нач но, и нај ва жни је, Ди ми три је вић на во ди не ке од кључ них Ву -
ји ће вих ста во ва за из на ла же ње ка ко са др жа ја та ко и сми сла та да шњег
ју го сло вен ског, од но сно са да шњег срп ског кул тур ног обра сца. У на -
сло ву се већ на слу ћу је ка ко су се ци ви ли за циј ски по ма ци про јек то ва -
ли на раз у ме ва ње тог обра сца и код нас. По сре ди је на гли и за на ше
усло ве не при ро дан скок из пре мо дер ног ста ди ју ма, из хе рој ског ето са
и еп ско-па три јар хал не па ра диг ме, чи ји је из раз еп, у ср це мо дер но сти,
у њен по след њи и нај но ви ји умет нич ки из раз ка кав је филм. Без пре -
ла зних фа за ко је су кул ту ре на за па ду, сход но њи хо вом раз во ју, већ би -
ле про шле. Бу ду ћи да се та кав круп ни по мак зах те вао од срп ске
кул ту ре у вре ме Ву ји ће вог ак тив ног ра да, би ло је од кру ци јал ног зна -
ча ја из на ћи од го вор ко јим би се од бра ни ла кул тур на са мо свој ност и
њен исто риј ски ри там: „Мо ра мо оно што је нај бо ље у на шој еп ској ду -
ши спо ји ти са филм ским пре ви ра њи ма у ду ши мо дер ног чо ве ка: то од
нас тра жи нео ро ман ти чар ске за но се, ко ји ма тре ба да на ди ђе мо ту ђе и
по ста не мо сво ји”. 

Ди ми три је вић је Ву ји ћа у ње го вој књи жев но кри тич кој и фи ло соф -
ској ак тив но сти же лео да са гле да као де лат ни ка ко ји је ан га жо ва ном ин -
тер пре та ци јом оно вре ме них естет ских фе но ме на, али и сим бо лич ких
ви до ва кул ту ре, узи мао ак тив но уче шће у фор ми ра њу со ци о кул тур них
ма три ца. Ис хо де то га пре га ла штва је пре кра ти ла и од ба ци ла иде о ло шки
опо нент на, а ре стрик тив на и јед но ди мен зи о нал на исто ри ја књи жев но -
сти дру ге по ло ви не XX ве ка. Ди ми три јећ упра во на то же ли да нас за бо -
рав не и си стем ски ус кра ће не под се ти. Ње гов кул тур но и сто риј ски
ре ви зи о ни зам је епи сте мо ло шки ре ле ван тан. Сво јим при ље жним про -
у ча ва њем и за кључ ци ма он ујед но да је не сум њив до при нос и са вре ме -
ној кул ту ро ло шкој књи жев ној кри ти ци, на зна чу ју ћи да исто ри чар
књи жев но сти не са мо што ту ма чи и си сте ма ти зу је ми ну ле кул тур не,
уста но вља ва ју ћи, при том, пе ри о ди за ци ју књи жев них епо ха, већ из ра -
ђу је ин те лек ту ал но ору ђе – ин стру мент или ло ги ку – за про јек ци ју
исто ри је на са да шњост. По ста вља ју ћи ства ри на сво је ме сто, та кав
исто ри чар књи жев но сти ак тив но де лу је у кул тур но-по ли тич ком про -
ми шља њу, то јест по бољ ша њу ин те лек ту ал ног ха би ту са и по сти за њу
исто риј ског кон сен зу са у сво ме вре ме ну.
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