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Abstract: The aim of this paper is to focus on the connections of 
Dimitrije Mitrinović (1887–1953) with the Serbian branch of his follow-
ers. Additionally, we will pay attention to the place of Nicholai Veli-
mirovich in the circle of Mitrinović’s network.

After research based on the archive material of the New Atlantis 
Foundation (Bradford), we show that the circle of panhumanists from 
the twenties of the last century was essentially the Serbian branch of 
Mitrinović’s network (Miloš Đurić, Pavle Jevtić, Vladeta Popović, 
Dušan Stojanović). Apart from the work on spreading the ideas of 
Mitrinović, this circle was devoted to occult practice, also under the 
leadership of a teacher from London.

Nicholai Velimirovich, who during his stay in London connected 
with Mitrinović’s environment, distanced himself from this group af-
ter the First World War, to their disappointment. The correspondence 
of Mitrinović’s followers with Mitrinović from the post–war years re-
veals how they saw this change in Velimirovich as an abandonment of 
joint work. In addition, some of Velimirovich’s words that they convey 
to Mitrinović reveal his clear desire to move away from them. As it is 
well known, Velimirovich continued on his way.

On the other hand, what is more important than the contacts 
is the influence of Mitrinović’s ideas. All the mentioned names are 
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bearers of a movement that has been called differently — most often 
“panhumanism.” We can say that Mitrinović’s group is the core and 
originator of panhumanism in the interwar culture, whose themes 
then spread to other authors. Considering the importance of pan-
humanism, the presence of this group in culture is longer (since 
the early twenties of the 20th century) and more influential than it 
would seem from the life of the two magazines, and this also means 
that Mitrinović was more present in the Serbian environment than 
it seems at first glance. Even if indirectly, he was present through 
his followers. Velimirovich, who accepted panhumanism during his 
younger years, however, later moved away from panhumanistic con-
cepts and Mitrinović.

Key words: Dimitrije Mitrinović, panhumanism, occultism, Pavle 
Jevtić, Vladeta Popović, Nicholai Velimirovich.
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Ап стракт: На осно ву ар хив ске гра ђе Фон да ци је Но ва Атлан-
ти да (Бред форд) по ка зу је мо да је круг пан ху ма ни ста из два-
де се тих го ди на про шлог ве ка су штин ски био срп ски огра нак 
Ми три но ви ће ве мре же (Ми лош Ђу рић, Па вле Јев тић, Вла де та 
По по вић, Ду шан Сто ја но вић). Сем ра да на ши ре њу иде ја Ми-
три но ви ћа, овај круг био је по све ћен окулт ној прак си, та ко ђе 
под вођ ством учи те ља из Лон до на.

1 Претходна, сажетија верзија овог рада објављена је 21. августа 2021. г. у 
интернет магазину посвећеном историји, књижевности и филму Stella polare. 
Захваљујем уредницима Оливери и Петру Драгишићу на сагласности за пренос.
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Ни ко лај Ве ли ми ро вић, ко ји се то ком свог бо рав ка у Лон до ну 
по ве зао са Ми три но ви ће вим окру же њем, по сле 1. свет ског ра та 
се од ове гру пе дис тан ци рао, на њи хо во раз о ча ре ње. Пре пи ска 
Ми три но ви ће вих след бе ни ка са Ми три но ви ћем из по сле рат них 
го ди на от кри ва ка ко су они ову про ме ну код Ве ли ми ро ви ћа ви-
де ли као на пу шта ње за јед нич ког ра да. По ред то га, не ке Ве ли ми-
ро ви ће ве ре чи ко је они пре но се Ми три но ви ћу от кри ва ју ње го ву 
ја сну же љу за од ма ком од њих.

Кључ не ре чи: Ди ми три је Ми три но вић, пан ху ма ни зам, окул-
ти зам, Па вле Јев тић, Вла де та По по вић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић.

1

По сто ји пред ста ва о Ми три но ви ћу ко ја је по че ла да се 
фор ми ра још то ком Пр вог свет ског ра та („фан та стич не 
су ве сти сти за ле о ње му за вре ме ра та — да је оде вен у 
ин диј ске ту ни ке про во дио да не у фи ло зоф ској оса ми“),2 
а сва ка ко по сле 1918. го ди не — ка ко је Ми три но вић не-
ко ко се по ву као и на пу стио сво ју сре ди ну да би уто нуо у 
ми сти ци зам. Та ко о ње му пи ше и Вељ ко Пе тро вић у ен-
ци кло пе ди ји Ста но ја Ста но је ви ћа („одао се ми сти ци“), 
да ју ћи од ре ђе ну зва нич ност овој пред ста ви. Ве ли бор Гли-
го рић је имао не ма ло иро нич них ре чи за Ми три но ви ће ву 
по се ту зе мљи 1930. го ди не у пам фле ту Ми сти ка и ми сти-
фи ка то ри, али та ко је пи сао о њој и До бро сав Јев ђе вић, 
на идеј ним по зи ци ја ма дру га чи јим од Гли го ри ће вих („до-
ла зи нам у ста ву... апо сто ла... све моћ ни mum bo –jum bo“).3 
По сле Дру гог свет ског ра та ова се пред ста ва учвр сти ла. О 
Ми три но ви ћу као о не ком ко се го то во од мет нуо од до ма-
ће кул ту ре пи шу у не кро ло зи ма и ње гов ис пи сник, при ја-
тељ из мла до сти Бо ри во је Јев тић („за ро ња ва ње у за го нет-
ну област хин ду ског ре ли ги о зног ми сти ци зма ко ји ни је 

2 До бро сав Јев ђе вић, „Ак ци ја г. Д. Ми три но ви ћа“, Пре глед: ча со пис за по-
ли тич ки и кул тур ни жи вот, го ди на IV, бр. 5 (81) (1930): 611–613.

3 Јев ђе вић, „Ак ци ја г. Д. Ми три но ви ћа“, 611–613.
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ни кад имао ни ка кве ве зе с на шом сви ре пом и кр ва вом 
ју го сло вен ском ствар но шћу“)4 и мла ди Слав ко Ле о вац и 
опо зи ци о на Ре пу бли ка,5 док су иро нич ни пор трет „Ми-
тра Ми тро ви ћа“ ко ји да је Кр ле жа у За ста ва ма и чла нак 
у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је за пе ча ти ли ову сли ку у но вој 
Ју го сла ви ји на ста вља ју ћи и по ли тич ку дис ква ли фи ка ци ју 
ко ју је за по чео Гли го рић. И исто ри ча ри књи жев но сти ко-
ји су о ње му пи са ли на да ле ко објек тив ни ји на чин по ла-
зи ли су од то га да је Ми три но вић за слу жан за срп ску по-
е зи ју и кри ти ку до 1914. го ди не, а да по сле то га не ста је у 
све ту да ле ком и ге о граф ски и ду хов но. Тек је мо но гра фи-
ја Пре дра га Па ла ве стре из 1977. г. из не ла на све тло шта је 
за пра во Ми три но вић ра дио и пи сао у Бри та ни ји и пред-
ста ви ла ње го во де ло као це ли ну.

И за и ста, на кон не у спе лог по ку ша ја по врат ка 1930. го-
ди не он се ни је упу штао у до ма ће по ду хва те. Ње го вих 
чла на ка из ме ђу два ра та не ма у на шим ча со пи си ма, не ра-
чу на ју ћи три из 1929–1930. ко ји ма се пру жа по др шка но-
вој по ли ти ци ин те грал ног ју го сло вен ства. Ипак, ства-
ри ни су та ко јед но став не. Он је одр жа вао низ кон та ка та 
с љу ди ма из срп ске сре ди не до смр ти, ка ко на во ди Па-
ла ве стра (Бра ни слав Пе тро ни је вић, Па вле Ба ста јић, Ми-
ле на Па вло вић Ба ри ли, Ми ло рад Ми шко вић, Пе тар Ом-
чи кус).6 Ом чи кус је и у раз го во ри ма го во рио о по се ти 
Ми три но ви ћу пе де се тих. А то је са мо део име на. До пи си-
вао се и са Све ти сла вом Сте фа но ви ћем, Јо си пом Ко со ром 
и Јо си пом Сла вен ским. Бо жи дар Ко ва че вић ка же да је са 

4 Bo ri vo je Jev tić, „Di mi tri je Mi tri no vić (3)“, Ži vot: ča so pis za knji žev nost i kul-
tu ru, go di na II, broj 15 (1953): 440.

5 Не кро лог из Ре пу бли ке је са мо је дан од при ме ра то га ка ко се о ње му ми-
сли ло: „У ње га су не ка да по ла га не огром не на де, да ће он оства ри ти не што 
из ван ред но и ге ни јал но... Ве ли ке на де ко је су по ла га не у ње га ни је ис пу-
нио“ („Ми та Ми три но вић“, Ре пу бли ка: ор ган Ју го сло вен ске ре пу бли кан ске 
де мо крат ске стран ке, го ди на XX (8.9.1953)).

6 Пре драг Па ла ве стра, Дог ма и уто пи ја Ди ми три ја Ми три но ви ћа: по-
че ци срп ске књи жев не аван гар де, 2., по пра вље но и до пу ње но из да ње (Бе о-
град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2003), 343.
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Ми три но ви ћем об но вио по знан ство у Па ри зу 1930–1931.7 
По сто ја ла је и ве за с На ста си је ви ћи ма. У Ми три но ви ће-
вом ле га ту у Уни вер зи тет ској би бли о те ци у Бе о гра ду чу-
ва се Из там ног ви ла је та с по све том Мом чи ла На ста си-
је ви ћа.8 Жи во рад На ста си је вић је Ми три но ви ћа знао још 
из мин хен ског пе ри о да пре Пр вог свет ског ра та, кад га је 
Ми три но вић, ка ко све до чи, упо знао са сли кар ством им-
пре си о ни ста и по звао на сво је пре да ва ње о Кан дин ском.9 
Го ди не 1929. На ста си је вић је ура дио Ми три но ви ћев пор-
трет. Сли ка је да нас у Бри та ни ји, у ар хив ском фон ду Но ва 
Атлан ти да би бли о те ке Уни вер зи те та у Бред фор ду.10 Ко-
ли ко ми је по зна то, у до са да шњим пре гле ди ма сли ка ре-
вог опу са Ми три но ви ћев пор трет ни је по ми њан.11 (Сли ка 
у Вре ме ну ко ја пра ти Ми три но ви ћев ин тер вју 1930. мо гла 
би би ти упра во овај пор трет).12

7 Дра го слав Ада мо вић, Раз го во ри са са вре ме ни ци ма: ко је на вас пре суд но 
ути цао и за што? (Бе о град: При вред на штам па, 1982), 141.

8 Гли го рић је ус пут но по ме нуо ути цај Ми три но ви ћа на На ста си је ви ћа (Ve-
li bor Gli go rić, U vi ho ru, Bi bli o te ka „Po pu lar na knji ga“ / No lit (Be o grad: No lit, 
1975), 143) — те за ко ја, оправ да на или не, за слу жу је па жњу.

9 „Ми три но вић по зо ве све нас на пре да ва ње, па ка же ако тре ба, и да 
се ту че мо. Ја по ђем на пре да ва ње, али ре шим да се ни с ким не ту чем, 
а би ла је и гу жва на пре да ва њу јер су Шва бе зви жда ле. Ја одем ку ћи“. 
(Ана Бо ло вић и Мир ја на Мо кров чак Гли шо вић, прир., Успо ме не Жи-
во ра да На ста си је ви ћа (Гор њи Ми ла но вац: Му зеј Руд нич ко-та ков ског 
кра ја, 2016), 56.

10 У при ба вља њу ар хив ске гра ђе по мо гли су ми Ju lie Pa rry (По себ не зби-
р ке Би бли о те ке Уни вер зи те та у Бред фор ду) и Mi ke Tylde sley (The Mi tri no-
vić Fo un da tion) на че му им ср дач но за хва љу јем.

11 Па вле По по вић („Сли кар Жи во рад На ста си је вић“ (ма ги ста р ски рад, 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 1988), при ме рак Уни вер-
зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“) до но си по пис свих по зна тих 
На ста си је вић де ла где овог пор тре та не ма.

12 Уп. Љу бо мир Јо ва но вић, „[Један ре дак гост]. У Бе о град је до пу то вао 
из Лон до на, пр ви пут по сле ра та, ду хов ни во ђа пред рат не бо сан ске ре во-
лу ци о на р не омла ди не, по пу ла ри за тор Ме штро ви ће ве умет но сти, г. Ди ми-
три је Ми три но вић, књи жев ник и пу бли ци ста“, Вре ме, го ди на X, број 3051 
(су бо та, 28. ју на 1930): 5–6: 5.
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Го ди не 1926. Ми три но-
ви ће ве члан ке тра же По-
ли ти ка, Ле то пис Ма ти це 
срп ске и Срп ски књи жев ни 
гла сник.13 Ми та Ди ми три-
је вић (ни смо си гур ни да 
ли је исто ве тан та јан стве-
ном аван гард ном пи сцу 
истог име на, по зна том и као 
МИД), обра ћа ју ћи му се са 
„ти“, што не чи не дру ги бе о-
град ски ко ре спон ден ти, ка-
же да ће по ку ша ти да из деј-
ству је фи нан сиј ску по моћ 
за Ми три но ви ћа код кне за 
Па вла или пре ми је ра.14

По себ но је за ни мљи-
во пи смо Ми три но ви ћа Пе-
тру Жив ко ви ћу из де цем бра 
1929. г., да кле кад је Жив ко вић на ме сту пре ми је ра у вре-
ме лич ног ре жи ма кра ља Алек сан дра. Ми три но вић из 
по ли тич ких раз ло га пре по ру чу је ку по ви ну бри тан ских 
бри ке та и од го ва ра ју ћег ли фе ран та ко ји би ујед но оси-
гу рао кре дит Ју го сла ви ји код Бри та на ца, па до да је и да 
ће ја ви ти још о по ли ти ци и „на шем ра ду ов де“, на ро чи-
то код со ци ја ли ста.15 За не ти ми сти ци обич но не да ју кре-
дит не пре по ру ке ге не ра ли ма ко ји пред се да ва ју вла да ма у 
дик та ту ри. Ли фе рант је био из ве сни Иво Га бе ла, по знат, 
ка ко пи смо ка же, и Че до ми љу Ми ја то ви ћу, а ког на ла зи-
мо и ме ђу чла но ви ма Ми три но ви ће ве гру пе Но ва Евро-

13 Вла де та По по вић Ми три но ви ћу 1.11.1926. (Uni ver sity of Brad ford, 
New Atlan tis Fo un da tion, Spe cial Col lec ti ons. 1/7/12/36 — у да љем тек-
сту: NAF).

14 Пи смо од 14.5.1936. (NAF 1/7/11/21). Те го ди не је Ми три но вић имао озби-
љан здрав стве ни удар.

15 Ми три но вић Пе тру Жив ко ви ћу, 5.12.1929. (NAF 1/7/10/32).

Fig. 1. Portrait of D. Mitrinović, 
Vreme X, 3051 (June 28, 1930): 5 |  

Сл. 1. Портрет Д. Митриновића, 
Време X, 3051 (28. јун 1930): 5
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па. Га бе ла се огла сио у Вре ме ну по во дом Ми три но ви ће-
вог ин тер вјуа, бра не ћи га упра во од ути ска да је на пу стио 
до ма ћу сре ди ну, али и хва ле ћи Алек сан дров ре жим и са-

Fig. 2. Ž. Nastasijević’s portrait of D. Mitrinović from 1929. (NAF) |  
Сл. 2. Настасијевић портрет Д. Митриновића из 1929. г. (NAF)
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рад њу с Бри та ни јом.16 Пи та ње Ми три но ви ће вог од но-
са пре ма но си о ци ма ју го сло вен ске ме ђу рат не по ли ти ке 
углав ном је ве зи ва но за све до чан ство Бран ка Ла за ре ви-
ћа, ко ји је пре по ру чио Ми три но ви ћа кра љу Алек сан дру 
као уред ни ка но ве ре ви је по све ће не про мо ци ји ју го сло-
вен ства; ка ко је по зна то, су срет је за вр шио не слав но јер 
је Ми три но вић кра љу по чео да са ве ту је да ује ди ни три 
ре ли ги је у зе мљи, због че га је Алек сан дар по сле тра жио 
да му Ми три но ви ћа ви ше не до во де. Пи смо Жив ко ви ћу 
на го ве шта ва да су ве зе с но си о ци ма вла сти би ле ши ре, 
као и да су би ле ве за не за ње го ве по ли тич ке ак тив но сти у 
Бри та ни ји. При ме ти мо ус пут но да је ово мо жда је дан од 
од го во ра на пи та ње ко је у би о гра фи ја ма ни је до би ло пот-
пун од го вор: од че га је све Ми три но вић жи вео. Ко ли ко је 
још би ло та квих по сре до ва ња, с ка квом про ви зи јом?

Ина че, у истом бро ју Вре ме на у ком се ја вља и Га бе ла, 
чак на ис тој стра ни, Че до миљ Ми ја то вић ја вља о „ве ли ком 
успе ху на ше др жа ве Ју го сла ви је“: ли фе ро ва ње ен гле ског 
бри ке та ју го сло вен ској же ле зни ци, ко је је би ло под пи та-
њем због не скло но сти бри тан ских ин ду стри ја ла ца да да ју 
на кре дит, ус пе ло је јер је бри тан ска вла да да ла (по из у зет-
ку) сто по стот ну га ран ци ју. Ми ја то вић овај до го вор — очи-
глед но исти онај из пи сма Ми три но ви ћа — пред ста вља чи-
та ла штву као успех но вог ре жи ма.17 Овим нам се от кри ва 
по не што од Ми ја то ви ће ве мо гу ће ве зе с Ми три но ви ћем.

За вре ме ра та и по сле ра та Ми три но вић је у пре пи сци са 
Сло бо да ном Јо ва но ви ћем и Ада мом При би ће ви ћем, те са па-
ро хи јом Св. Са ве. Го ди не 1951. на ла зи мо га као чла на Удру же-
ња срп ских пи са ца у из гнан ству, осно ва ног те го ди не.18 Из пи-

16 Иво Га бе ла, „Од но си из ме ђу Ју го сла ви је и Ве ли ке Бри та ни је. По во дом 
из ла га ња г. Ми три но ви ћа“, Вре ме, го ди на X, број 3071 (пе так, 18. ју ла 1930): 3.

17 Чед[омиљ]. Ми ја то вић, „Је дан ве ли ки успех на ше др жа ве Ју го сла ви је“, 
Вре ме, го ди на X, број 3071 (пе так, 18. ју ла 1930): 3.

18 Jo vi ca Tr ku lja i Ži vo ta La zić, prir., Po ru ka. List Ju go slo ven skog na rod nog od-
bo ra: Lon don, 1950–1959, re print iz da nje (Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 2007), Ок-
то бар 1951, бр. 4 и 5, стр. 28.
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сма ко је му Цр њан ски ша ље,19 ви ди мо да Ми три но вић ни је 
мо гао (или хтео) да при су ству је скуп шти ни, али и да је по-
ну дио свој стан за са стан ке. Ме ђу тим, у еми грант ској По ру-
ци, ко ја је по ме ну ла ње го во члан ство у удру же њу, ка сни је у 
ве сти ма о пре да ва њи ма одр жа ним у Удру же њу, не сре ће мо и 
ње го во име. Шта ви ше, са ма По ру ка 1953. уоп ште не по ми ње 
Ми три но ви ће ву смрт, ма да се ре дов но из ве шта ва о смр ти-
ма дру гих еми гра на та. (Удру же ње пи са ца се од Ми три но ви-
ћа опро сти ло го во ром Ко сте Ст. Па вло ви ћа).20 И тај при мер 
је мо жда обра зац ње го вог од но са са до ма ћом сре ди ном — не-
што што мо же мо опи са ти као исто вре ме ни кон такт и дис тан-
цу (од нос ка кав је, уо ста лом, имао и са сво јом по ро ди цом).

Уоп ште, оно што фа сци ни ра код Ми три но ви ћа већ на 
пр ви по глед је сте број љу ди с ко ји ма је био у кон так ту (и то 
ка квих). Је дан не дав ни рад га опи су је из ра зом net work spe ci-
a list.21 И ма да по сто је две до бре би о гра фи је, Пре дра га Па ла-
ве стре и Ен др јуа Риг би ја, (а ко ли ко срп ских пи са ца има две 
би о гра фи је), тај чи сто би о граф ски, го то во по зи ти ви стич ки 
део ра да, још увек ну ди от кри ћа. Исто, уо ста лом, ва жи ва жи 
и за ње го ве свет ске кон так те. Тек од не дав но је, за хва љу ју-
ћи ис тра жи ва њу Мар ка Па зи ја ко ји је чи тао ко пи је днев ни-
ка Али сте ра Кро у ли ја у ар хи ву, по зна та ве за с ен гле ским ма-
гом: Кро у ли је срео Ми три но ви ћа у Бер ли ну 1930, истог да на 
кад и Адле ра (мо гу ће за јед но).22 О че му су раз го ва ра ли?23

19 Пи смо Цр њан ског Ми три но ви ћу од 5.6.1951. За хва љу јем Гви ду ван Хен-
ге лу (Gu i do van Hen gel) на усту пље ној фо то гра фи ји пи сма.

20 Не над В. Пе тро вић, Ди ми три је Ми три но вић (Винд зор: Ава ла, 1967), 31–32.
21 Da vid Gra ham Pa ge, “Pi o ne ers of Eu ro pean Fe de ra lism: The New Eu ro pe 

Gro up and New Bri tain Mo ve ment (1931–1935)” (A the sis sub mit ted in par tial 
ful fil ment of the re qu i re ments for the de gree of Ma ster of Phi lo sophy The Uni-
ver sity of Sheffi  eld Fa culty of Arts and Hu ma ni ti es De part ment of Hi story, Oc-
to ber 2016), 66, https://etheses.whiterose.ac.uk/15438/.

22 Mar co Pa si, Ale i ster Crow ley and the Temp ta tion of Po li tics (Lon don and New 
York: Ro u tled ge, 2014), 69, 78, https://doi.org/10.4324/9781315729565.

23 Пре ма све до че њу Мај ка Тил дсли ја, се кре та ра Ми три но ви ће ве за ду-
жби не (ра ни је За ду жби на Но ва Атлан ти да), ка да је кра јем де ве де се тих го-
ди на јед на аме рич ка из да вач ка ку ћа по ка за ла ин те рес за об ја вљи ва ње тек-
сто ва ко је је За ду жби на ну ди ла раз ли чи тим из да ва чи ма, ис по ста ви ло се да 
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Ка да је реч о ме ђу рат ној гру пи срп ских след бе ни ка Ми три-
но ви ћа, обич но се на во де Ни ко лај Ве ли ми ро вић (ко ји се 
сре ди ном два де се тих у свом „охрид ском пе ри о ду“ окре нуо 
од њих), Ми лош Ђу рић, Па вле Јев тић и Ду шан (Јо ван) Сто-
ја но вић. Јев тић је пр ви срп ски ин до лог, с док то ра том сте-
че ним у Лон до ну (SO AS), пре во ди лац Бха га вад ги те; Сто ја-
но вић, ко ји је док то ри рао на Со ло во јо ву у Ен гле ској, ау тор 
је сту ди ја о ру ској ре ли гиј ској фи ло зо фи ји и Бе рг со ну. Њи-
ма тре ба при кљу чи ти и Вла де ту По по ви ћа, осни ва ча бе о-
град ске ка те дре за ан гли сти ку. Па ла ве стра гру пу срп ских 
ми три но ви ће ва ца ве зу је за постоја ње крат ко трај ног ча-
со пи са Пре те ча (1928).24 Треба додати и да су они били 
активни и око часописа Дру штве на об но ва (1929–1930) о 
чему ће овде више бити речи. Палавестрин је за кљу чак да 
је гру па би ла крат ког ве ка и огра ни че ног ути ца ја. Овај за-
кљу чак за слу жу је пре и спи ти ва ње, чак и кад се оста ве на 
стра ну не ке мо гу ће фак то граф ске ко рек ци је.25 Ако се осло-

иста ку ћа об ја вљу је и Кро у ли ја. Ва јо лет Мак Дер мот, Ми три но ви ће ва уче-
ни ца и та да шњи се кре тар За ду жби не (пре ми ну ла 2006. го ди не), од мах је 
за тра жи ла пре кид кон так та с из да ва чем с об ја шње њем да је „г. Ми три но-
вић“ упо зо ра вао да се с Кро у ли јем не ма ју ни ка ква по сла.

24 Па ла ве стра, Дог ма и уто пи ја, 332–333; Пре драг Па ла ве стра, „Суд би на 
и де ло Ди ми три ја Ми три но ви ћа“, пред го вор у: Ди ми три је Ми три но вић, 
Са бра на дје ла. Књ. 1. О књи жев но сти и умјет но сти [приредио и пред го-
вор на пи сао Пре драг Палавестра], Би бли о те ка „Кул тур но на сље ђе Бо сне 
и Хе р це го ви не“ (Са ра је во: Свје тлост, 1991), 9–153: 113.

25 Као ета пе он по ми ње су срет Ми три но ви ћа и Па ре жа ни на још 1926. у 
Бе чу, по се ту Бе о гра ду на ред не, а по том упут ства оку пље ни ма око Пре те-
че, из да та пре ко бра та Ми ли во ја, о све оп штој по ве за но сти, син те тич ком 
све чо ве чан ству, мо рал ној об но ви и уло зи Ср би је, Ју го сла ви је и Сло вен ства 
у то ме. Ме ђу тим, сам Па ре жа нин на ме сту ко је Па ла ве стра ци ти ра ка же да 
су се пр ви пут сре ли у Бе чу, али тек три де се тих. То би мо гла би ти и ома шка 
у пам ће њу. Овај при мер не ума њу је зна чај Па ла ве стри не мо но гра фи је, већ 
по ка зу је по те шко ће у ис тра жи ва њу Ми три но ви ће ве би о гра фи је и ре кон-
струк ци ји ње го ве мре же (Рат ко Па ре жа нин, Мла да Бо сна и Пр ви свет ски 
рат (Мин хен: [Искра], 1974), 25–26; у по но вље ном из да њу из 2013. и 2014. 
г. под на сло вом Га ври ло Прин цип у Бе о гра ду: Мла да Бо сна и Пр ви свет ски 
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ни мо и на ар хив ску гра ђу при ме ти ће мо да је ова гру па чвр-
шћа од не ке ефе мер не ре дак ци је.

Ве ли ми ро ви ћа, Јев ти ћа, Сто ја но ви ћа и По по ви ћа за 
Ми три но ви ћа ве зу је за јед нич ки бо ра вак у Бри та ни ји то-
ком ра та. Јев тић и Сто ја но вић би ли су те о ло зи по обра зо-
ва њу, шта ви ше мо на си (оту да су не ки Сто ја но ви ће ви ра до-
ви пот пи са ни с Ду шан, не ки с Јо ван, а не ки и с оба име на), 
ко ји су на пу сти ли мо на шки чин, ма да су оста ли ве за ни 
за Цр кву. Ка сни је су обо ји ца ра ди ли за Прес би ро. Ми ло-
ша Ђу ри ћа Ми три но вић је знао још из вре ме на сту ди ја.26 
Ме ри Стен сфилд По по вић по ми ње ка ко је то ком дво го ди-
шњег бо рав ка Вла де те По по ви ћа у Лон до ну два де се тих го-
ди на, због док то ра та, Ми три но вић био „мо ћан ути цај“ са 
сво јом „еклек тич ком фи ло зо фи јом, ори јен тал ном ре ли ги-
јом, те о зо фи јом, ан тро по зо фи јом...“, и да је упо знао По по-
ви ћа с но вим на чи ном ми шље ња.27 Ина че, не до вољ но уо-
че на ве за ме ђу Ђу ри ћем и Ми три но ви ћем је сте и хр ват ски 
фи ло зоф Ал берт Ба за ла, ког је Ми три но вић слу шао, а код 
ког је Ђу рић по сле ра та док то ри рао, што је вред но па жње 
јер је Ба за ла ира ци о на ли ста и „ме та ло ги чар“, као и ау тор 
јед не од пр вих књи га о па ра пси хо ло ги ји у ме ђу рат ном пе-
ри о ду у Ју го сла ви ји. Ми лош Ђу рић је пи сао пред го вор за 
Јев ти ћев пре вод Бха га вад ги те, а Сто ја но вић за Ђу ри ћев 
пре вод Та го ро вог На ци о на ли зма.

Око ових ча со пи са — о ко ји ма у ис тра жи ва њу ни је ви-
ше пи са но — ор га ни зо ва ли су се јав но и по лу фор мал но. Вла-
сник Дру штве не об но ве био је Ми три но ви ћев брат Че до мил, 
глав ни уред ник Ми лош Ђу рић, а у ре дак ци ји су уз Ми три но-

рат [Београд: Ca te na mun di, 2013; 2., до пу ње но из да ње — Бе о град: Ca te na 
mun di, 2014] ови де ло ви су из о ста вље ни). Ипак, у до ступ ној пре пи сци не 
ви ди мо Па ре жа ни но во име, за раз ли ку од оста лих из Ср би је.

26 Па ла ве стра, „Суд би на и де ло“, 113. Па ла ве стра не ула зи у пи та ње са др-
жи не Пре те че, а Дру штве ну об но ву са мо по ми ње.

27 Ma ri ja Stansfiеld-Po po vić, “Vla de ta Po po vić — A Pro fi le,” у Збо р ник ра до ва 
по во дом че тр де се то го ди шњи це осни ва ња Ка те дре за ен гле ски је зик и књи-
жев ност (Бе о град: Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Од сек 
за ан гли сти ку, 1969), 21–24: 23.
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ви ћа би ли Ни ко Жу па нич и Бо гу мил Во шњак, та ко ђе име на 
из лон дон ских да на Пр вог свет ског ра та. Па вле Јев тић по ми-
ње да су Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ми три но вић, Бог дан и Па вле 
По по вић и Ни ко Жу па нич би ли цен тар про па ганд не и оба-
ве штај не слу жбе у Лон до ну.28 Ду шан Сто ја но вић био је је дан 
од уред ни ка Пре те че, а при ло ге су углав ном да ва ли и дру ги 
бли ски Ми три но ви ћу, по пут Ми ла на Бу ди ми ра ко ји га је знао 
из пред рат ног до ба. Пре те ча, ча со пис за на ци о нал ну и хри-
шћан ску кул ту ру об ја вљи вао је ме си ја ни стич ке сло ве но фил-
ске члан ке, као и оне по све ће не ре ли ги ји, па и при ло ге ју го-
сло вен ских ан тро по зо фа (Кла ра и Ста ни слав Жу пић, Ни ко ла 
Кр стић). Иза шла су све га три бро ја, све то сав ски, ус кр шњи и 
ви дов дан ски. Дру штве на об но ва по кре ну та је с на ме ром да 
по др жи уво ђе ње лич ног ре жи ма и ин те грал ног ју го сло вен-
ства: Ни ко Жу па нич у бро ју у ком на на слов ној стра ни из-
ла зи сли ка кра ља Алек сан дра и Ми три но ви ћев текст За Ју-
го сла ви ју, из ра жа ва на ду да ће Rex Iu go sla vi ae „у нај ско ри јем 
вре ме ну“ по ста ти ни шта ма ње не го Im pe ra tor to ti us Sla vi ae.29 
Ча со пис от кри ва и ве зу са Ми три но ви ће вим европ ским кон-
так ти ма. Об ја вљу је се пре вод од лом ка из Си де рич ног ро ђе-
ња Ери ха Гут кин да30 чи ју за кључ ну ре че ни цу мо же пот пи са-
ти би ло ко од на ших ко сми ста: „Да се об но ви мо и ми и свет у 
си де рич ном ро ђе њу, зве зда ни је из над свих зве зда“. Гут кинд је 
јед но од име на нај те шње ве за но за Ми три но ви ћа, а овај спис 
је ути цао на ње га пре пре ла ска у Ен гле ску. Из ла зе и два члан-
ка Сти ве на Гре је ма, Ми три но ви ће вог бли ског при ја те ља и ка-
сни је му жа ње го ве се стре. Он је из ме ђу два ра та бо ра вио че-
сто у Ју го сла ви ји, по се ћу ју ћи и Ни ко ла ја, али ова по се та је, 

28 Па вле Јев тић, „На ши у Ен гле ској за вре ме ра та“, На род на од бра на, го-
ди на XI, бр. 30 (1936): 566. Из ја ва зах те ва ни јан си ра ње у све тлу свих из во-
ра ко је да нас има мо (пра ви ди пло ма та по пут Ј. Јо ва но ви ћа Пи жо на у днев-
ни ку с при лич ном ири та ци јом го во ри о не ки ма од ових име на), али опет 
ин те ре сант на због сли ке ко ја се ну ди јав но сти.

29 Ни ко Жу па нич, „Im pe ra tor Scla vo ni ae“, Дру штве на об но ва, го ди на I, 
бр. (10. но вем бар 1929): 2.

30 Ерих Гут кинд, „Ужас по дне ва. Из књи ге Си де рич ко ро ђе ње“, Дру штве-
на об но ва, го ди на I, бр. 3 (24. но вем бар 1929): 6.
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ка ко ми сли Гре је мов би о граф, ве за на упра во за Ми три но ви-
ћев про је кат.31 У јед ном тек сту он упу ћу је „мла ду и сна жну 
ју го сло вен ску ра су“ да по ђе прав цем ко јим је во ди краљ, ве-
ли ки ли бе рал ни сим бол, „нај ве ћи ко га је има ла ју го сло вен-
ска исто ри ја“. (Из истог ча со пи са са зна је мо да је Гре јем про-
вео ме сец да на у Ју го сла ви ји.32 Ма да сам Ми три но вић ни је 
на и шао на раз у ме ва ње код кра ља Алек сан дра, из Гре је мо ве 
ка сни је књи ге о мар сељ ском атен та ту ви ди мо да је ен гле ски 
ау тор раз го ва рао с ви ше љу ди из вла сти, с дво ра, као и са кне-
зом Па влом и кра љи цом Ма ри јом).

Ова кво по ве зи ва ње љу ди бли ских Ми три но ви ћу опет 
бо ље мо же мо раз у ме ти у ши рем кон тек сту ње го вих кон-
та ка та. На чин на ко ји је он оку пљао љу де при ву као је па-
жњу ис тра жи ва ча ко ји су се тру ди ли да ве лик број име на 
и не увек ја сне при ро де од но са не ка ко раз ја сне, ко ри сте ћи 
сли ке кон цен трич них кру го ва33 или Ве но вих ди ја гра ма ко-
ји се пре кла па ју.34 Не дав но ис тра жи ва ње Г. ван Хен ге ла је 
де таљ ни је по ка за ло ис пре пле те не ве зе са Гут кин дом, Ван 
Еде ном и Кан дин ским.35 Ин те лек ту ал на исто ри ја (или мо-
жда бо ље исто ри ја ин те лек ту а ла ца) ов де се при ка зу је кроз 
за ми сао мре же. Та кве мре же — ко је обе ле жа ва ју европ ски 

31 Сти вен Гре ам, „Краљ и ен гле ска ин те ли ген ци ја“, Дру штве на об но ва, 
го ди на II, бр. 3 (18. ја ну ар 1930): 1–2 (на слов на стра на); Сти вен Гре ам, „Ју-
го сло ве ни и Ру си“, Дру штве на об но ва, го ди на II, бр. 5 (2. фе бру ар 1930): 1 
(пр ви пут у Ју го сло вен ској по шти).

32 Mic hael Hug hes, Beyond Holy Rus sia. The Li fe and Ti mes of Step hen Gra ham 
(Cam brid ge, UK: Open Bo ok Pu blis hers, 2014), 240, https://doi.org/10.2307/j.ctt5vjtr4.  
Гре јем се на кон по чет не оп чи ње но сти одво јио од оних ко ји су Ми три но-
ви ћа по сма тра ли као гу руа.

33 An drew Rig bey, Ini ti a tion and Ini ti a ti ve. An Ex plo ra ti on of the Li fe and Ide as 
of Di mi tri je Mi tri no vić, Ea stern Eu ro pean Mo no graphs, Num ber 164 (Bo ul der, 
Co lo.: East Eu ro pean Mo no graphs; di stri bu ted by Co lum bia Uni ver sity Press, 
New York, 1984), 162.

34 Pa ge, “Pi o ne ers of Eu ro pean Fe de ra lism,” 66.
35 Gvi do van Hen gel, Vi dov nja ci: sno vi đe na Evro pa, ru ko vo di lac pre vo di lač-

kog ti ma Je li ca No va ko vić-Lo pu ši na; srp ska re dak ci ja Je li ca No va ko vić-Lo pu-
ši na, Mi la Vo ji no vić; hr vat ska re dak ci ja Gi o ia-An a  Ul rich Kne že vić, Ra do van 
Lu čić Lutz, Klep si dra / Clio (Be o grad: Clio, 2020).
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кул тур ни пеј заж још од ху ма ни зма — на чин су на ко ји мо-
же мо опи са ти и ње го ве кон так те ов де. Ми три но вић при-
па да јед ној европ ској мре жи. У Бри та ни ји фор ми ра дру гу, 
ко ја се са сто ји од ви ше кру го ва: од јав них лич но сти по ве за-
них с истим дру штве ним ци ље ви ма, па до пра вих по кло ни-
ка. Као што у Бри та ни ји има сво ју мре жу, та ко се је дан њен 
крак пру жа и у Ју го сла ви ји.

3

У ли те ра ту ри се сре ће још је дан тер мин ко јим су опи си ва-
не гру пе око Ми три но ви ћа: то је сек та или култ. Ка ко је по-
зна то, не са мо што је Гли го рић Ми три но ви ћа про звао као 
ми сти фи ка то ра, већ је и це лу гру пу око Пре те че опи сао као 
мал те не сек ту ко ја оче ку је до ла зак ме си је — ве ро ват но са мог 
Ми три но ви ћа из Лон до на, за шта му је на зив ча со пи са на ро-
чи то био ре чит. Гли го ри ћев текст је по ле мич ки, пам флет ски, 
али од овог не тре ба бе жа ти. Тим пре што се Гли го рић об ра-
чу на ва с они ма чи јим је сло вен ско –ме си ја ни стич ким по гле-
ди ма ко ју го ди ну пре то га и сам био бли зак. Ни је Гли го рић 
био уса мљен. Већ 1921. го ди не Тин Ује вић, ко ји се с Ми три но-
ви ћем по сва ђао за рат них да на, зо ве га: „окул ти ста, спи ри-
ти ста, хип но ти зер и ис точ ни ми ста гог Ми тро вић“.36 Ни ко-
лај Ве ли ми ро вић у Ин диј ским пи сми ма по ми ње да „Ду ша на 
Ми три но ви ћа“ у Лон до ну ин диј ски уче ни ци сма тра ју но вим 
ава та ром.37 Се дам де се тих се у јед ном ин тер вјуу Ми лан Ка-
ша нин, ина че уз др жан на по хва ла ма, Ми три но ви ћа при се ћа 
као ге ни ја ко ји је об ли ко вао ње го ву ге не ра ци ју — али до да-
је и: „Хтео је, на кра ју, да осну је не ку но ву ве ру у ко јој би он 

36 Tin Uje vić, „Uz spo me ni cu Vla di mi ra Ga ći no vi ća“, Ju go sla ven ska nji va, go-
di na V, br. 46 (1921): 732–734: 733.

37 Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ин диј ска пи сма, у: Вла ди ка Ни ко лај [Велимировић], 
Ре чи о Све чо ве ку. Ин диј ска пи сма. Из над Ис то ка и За па да. Сред њи си стем. 
Ни че и До сто јев ски. Шек спир — Све чо век, Иза бра на де ла Вла ди ке Ни ко ла-
ја у 10 књи га, књ. 2 (Ва ље во: Глас Цр кве, 1996), 203. Име на по сто је ћих осо-
ба Ве ли ми ро вић да је не знат но из ме ње на, та ко да су Ин диј ска пи сма и не-
ка вр ста „ро ма на с кљу чем“.
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био Бу да, Христ. И ње га, и оста ле из ње го ве ге не ра ци је збу-
нио је Лон дон. И Ис ток“.38 Ко ли ко мо жда го во ри о Ми три но-
ви ћу, из ја ва још ја сни је по ка зу је сли ку о ње му ко ју су са вре-
ме ни ци има ли. Слич на по ре ђе ња ко ри сти ли су и они ко ји су 
лич но сре та ли Ми три но ви ћа окру же ног уче ни ци ма у Бри-
та ни ји. Ви ла Мју ир, ко ја га је ду го зна ла, ко ри сти ла је реч 
cult. Аме рич ки пе сник Џон Гулд Фле чер опи су је гру пу Но ва 
Ен гле ска ре чи ма „ат мос фе ра лу де сек те“.39 Све до чан ства ко-
ја се по ја вљу ју у но ви јем ис тра жи ва њу из о штра ва ју ову сли-
ку. Ре ци мо, јед на од ве жби ко ју је да вао уче ни ци ма зва ла се 
„не го ва ње не-за ви сно сти“ (fo ste ring non –de pen dency). А овај 
на из глед бе за злен тер мин за пра во је зна чио да је Ми три но-
вић од ре ђи вао ко ће с ким има ти сек су ал не од но се.40 Ту Ми-
три но вић за и ста по чи ње да ли чи на гу руе по пут Ошоа. До-
ста то га за ви си од де фи ни ци је кул та. Та ко се не где на сто ји 
до ка за ти да се по на ша ње Ми три но ви ће вог кру га не укла па у 
кла сич ну де фи ни ци ју вер ског кул та.41 (Али, култ на ат мос фе-
ра се мо же узе ти и у ши рем сми слу, за шта до бар при мер да-
ју не ки умет нич ки ми љеи, по пут Ваг не ро вог бај рој тског кру-
га или кру га око Ште фа на Ге о р геа).

Оправ да но је због све га то га пи та ти се ка кво је би ло ме-
сто Ми три но ви ћа у кон крет ним на да ма срп ских след бе ни-
ка. Да ли је он био гу ру или чак за и ста пре те ча, ме си ја све-
чо ве ка? И код ње го вих срп ских исто ми шље ни ка мо же мо 
на и ћи на тон обо жа ва ња из ког зра чи учи тељ ска ау ра. При-
ме ра ра ди, 1927. го ди не Ду шан Сто ја но вић пи ше о Ми три но-
ви ћу као о не ком ко се на ста вља на До сто јев ског и Со ло вје-
ва иде јом о све чо ве ку, али их и пре ва зи ла зи јер је укљу чио 
ис точ на уче ња — бу ди зам, ве дан ту, Еги пат, ан тич ке ми сте-
ри је, Лао Цеа. Ми три но ви ће ва син те за вред но сти ши ра је 
од ма ко је дру ге, ни шта ма ње не го „син те за те о кра ти је, те-

38 Мар ко Не дић, „Раз го во ри с Ми ла ном Ка ша ни ном“, Ље то пис Срп ског 
кул тур ног дру штва Про свје та, све зак 7 (2002): 241.

39 Van Hen gel, Vi dov nja ci, 276; Pa ge, “Pi o ne ers of Eu ro pean Fe de ra lism,” 57.
40 Van Hen gel, Vi dov nja ci, 231.
41 Pa ge, “Pi o ne ers of Eu ro pean Fe de ra lism,” 58 и да ље. 
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о со фи је и те ур ги је“. Сто ја но вић је уз ви сио Ми три но ви ћа и 
у на ци о нал ној кул ту ри, јер га про гла сио син те зом „му шког“ 
Ме штро ви ћа и „жен ског“ Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, ка ко год 
ово раз у ме ли.42 Осам го ди на на кон не у спе ле по се те, Па вле 
Јев тић пи ше ње го вим о ак тив но сти ма у Ује ди ње ном кра-
љев ству (ини ци ја ти ве Но ва Евро па и Но ва Бри та ни ја) упра-
во на гла ша ва ју ћи да га та мо по шту ју као учи те ља и „ско ро 
но вог ме си ју“. Не ли би се Јев тић ни да га опи ше ро ма неск но, 
али — су де ћи по успо ме на ма — и исти ни то: „са очи ма ко је 
про ди ру... он обич но се ди са скр ште ним но га ма“ и ис ти че се 
„ис точ њач ким из гле дом“.43 Јев тић за о би ла зно пре ко ре ва зе-
мља ке што Ми три но вић ни је на и шао на од јек код њих. Не-
дво сми сле но је да он де ли ен ту зи ја зам бри тан ских уче ни ка 
за Ми три но ви ће ву ви зи ју бу дућ но сти.44 Тек сто ви след бе ни-
ка или опо не на та као што је Гли го рић по ка зу ју да су опа же-
ни као гру па, као део јед ног по кре та, где су Ми три но вић и 
Ве ли ми ро вић по себ но апо стро фи ра ни.45

42 Ду шан Сто ја но вић, „Иде ја све чо ве ка. Мо гућ но сти сло вен ске фи ло со-
фи је“, Хри шћан ски жи вот: ме сеч ни ча со пис за хри шћан ску кул ту ру и цр-
кве ни жи вот, го ди на VI, број 3–4 (1927): 88–98.

43 Ми три но ви ћа и Пол Сел вер опи су је као ми сте ри о зног учи те ља с Ис-
то ка („Стран ци о Ми три но ви ћу“, у: Ди ми три је Ми три но вић, Са бра на дје-
ла. Књ. 3. По е зи ја и ан тро по фи ло со фи ја [сакупио Пре драг Па ла ве стра; би-
бли о гра фи ју из ра ди ла Ли ди ја Омчикус], Би бли о те ка „Кул тур но на сље ђе 
Бо сне и Хер це го ви не“ (Са ра је во: Свје тлост, 1991), 221). Вре ди по ме ну ти 
да у успо ме на ма на Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа (у при год ном члан ку по во-
дом смр ти) Ми о драг Пур ко вић ко ри сти слич ну сли ку за вла ди ку: „Али, 
из над све га, у ње му је би ло не чег ма гич ног. Ње го ве там не, све тле [sic!] и 
про дор не очи ми слим да ни ко ни је мо гао да гле да. Ја сам се за ре као ви-
ше пу та да из др жим тај по глед, и ни сам мо гао. Те Ни ко ла је ве очи хип-
но ти са ле су љу де и они су оста ја ли као ома ђи ја ни“ (Ми о драг Пур ко вић, 
„О епи ско пу Ни ко ла ју“, у: Tr ku lja — La zić, Po ru ka. List Ju go slo ven skog na-
rod nog od bo ra, re print iz da nje, 1. мај 1956, бр. 37, стр. 7).

44 Па вле Јев тић, „У Лон до ну жи ви је дан Ју го сло вен ко ји на ме ра ва да 
пре по ро ди Ве ли ку Бри та ни ју“, Вре ме, го ди на XVI II, бр. 5950 (не де ља, 14. 
ав густ 1938): 9.

45 Нпр. Здрав ко Ја го дић у при ло гу „Суд би на на шег све чо ве ка“ (Хри шћан-
ска ми сао: ме сеч ни ча со пис за хри шћан ску кул ту ру и цр кве ни жи вот, го ди-
на III, број 5 (1937): 69–70) из два ја Ни ко ла ја, Ми три но ви ћа, Ђу ри ћа.
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4

Ка да по гле да мо ар хив ску гра ђу — пи сма ко ја се чу ва ју у 
фон ду За ду жби не Но ва Атлан ти да у Би бли о те ци Уни вер-
зи те та у Бред фор ду — до би ја мо но ву сли ку ове гру пе ко ја 
по твр ђу је го ре из не те те зе. По да ци из пи са ма ко ја су срп-
ски след бе ни ци пи са ли Ми три но ви ћу, до сад не на во ђе ни 
у ис тра жи ва њи ма, ба ца ју но во све тло на овај ин те лек ту-
ал ни кру жок.46

Бе о град ски ми три но ви ћев ци би ли су гру па устро је на 
по пут бри тан ских. Шта ви ше, би ли су у кон так ту са Ми-
три но ви ће вим бри тан ским уче ни ци ма — Ли ли јан Слејд, 
Фи ли пом Ме ре ом и Ва ле ри Ку пер. Ку пе ро ву у пи сми ма по-
ми њу и Сто ја но вић и Јев тић и В. По по вић. Дру ги уче ник, 
Алан Пор тер, вр ло ак ти ван пре да вач у Ми три но ви ће вим 
кру жо ци ма, на ро чи то о адле ров ској пси хо ло ги ји, до ла зио 
је у Бе о град да им др жи пре да ва ња. И то ком два де се тих не-
ки од срп ских след бе ни ка по се ћи ва ли су Лон дон. Јев тић је 
та мо про вео две го ди не то ком док тор ских сту ди ја; По по-
вић је та ко ђе док то ри рао у Лон до ну; Сто ја но вић је био ата-
ше за штам пу у Лон до ну 1929–1931.

Из пре пи ске се ви ди да су би ли у ме ђу соб ном кон так ту, 
као пра ва гру па, не тек ре дак ци ја оку пље на око ча со пи са, те 
да из ве шта ва ју Ми три но ви ћа о по је ди нач ном ра ду, као и о 
дру ги ма из кру жо ка. Ду шан Сто ја но вић пи ше Ми три но ви-
ћу да је „углав ном ра дио бу ди зам“, са мо му је кри во што не-
ма до бру гра ма ти ку па ли ја или сан скр та. „Али нај о сет ни ји 
је гу би так што сам та ко да ле ко од Вас“ јер му све те ства ри 
из гле да ју дру га чи је кад их Ми три но вић ин тер пре ти ра. По-
ред ра да на Со ло вјо ву (где је „езо те ри ка оста ла не так ну та“) 
оба ве шта ва и да ће пи са ти о Бу ди.47 (У Ми сли је 1924. об ја-

46 Ово је не дав но по ме ну то у ра ду: Ema Burg ham, “The Ele venth Ho ur: 
Di mi tri je Mi tri no vić and His Net work: Pro ce e dings of a Sympo si um at the 
Uni ver sity of Brad ford,” Südosteuropäische Heft e, Jg. 4, Nr. 2 (2015): 65–68, 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-454673.

47 Ду шан Сто ја но вић Ми три но ви ћу 1.7.1923. (NAF 1/7/12/12).
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вио чла нак о бу ди зму). Вла де та По по вић из ве шта ва да је бо-
ра вио у Дор на ху48 где је упо знао ви ше ан тро по зо фа (Гин-
тер Вах смут, Емил Молт, по све ћен вал дор фској пе да го ги ји, 
брач ни пар Ка уф ман — мо жда бри тан ски ма те ма ти чар и ан-
тро по зоф Џорџ Ка уф ман),49 као и да сту ди ра Штај не ра, Ши-
реа и Ерн ста Ву да.50 Јев тић пи та Ми три но ви ћа за ми шље ње 
тре ба ли и он да оде у Дор нах.51 Ви ди мо ка ко су укљу чи ли 
Ми ло ша Ђу ри ћа: Па вле Јев тић пи ше за ње га да је „ва трен 
иде а ли ста“ ко ји је оду ше вљен и же ли да са зна ви ше о „све-
му“,52 Сто ја но вић та ко ђе из ве шта ва Ми три но ви ћа да је Ђу-
рић „вр ло оду ше вљен“ њим.53

У пи сми ма се че сто по ми ње та јан стве ни „рад“. Сто ја но-
вић ко ри сти и из раз „рад на ше бра ће“.54 Он Ми три но ви ћу 
пи ше: „Ва ши пу те ви да ле ко во де а све што је на ме ње но за 
веч но по ла ко се ства ра и не ви дљи во“. Док че ка да му Ми-
три но вић по ша ље Бла вац ку, он за кљу чу је да Ми три но вић 
ра ди у Бри та ни ји, а „ов де“ се мо ра ра ди ти од луч но.55 Ово 
по ка зу је да су се ак тив но сти Ми три но ви ће вих уче ни ка у 
Лон до ну и Бе о гра ду ви де ле као део јед ног по кре та. По мен 
Бла вац ке или По по ви ће во на во ђе ње срод них на сло ва ни је 
уса мље но, ли те ра ту ра је уве ли ко цир ку ли са ла. Сто ја но вић 
оба ве шта ва да чи та Штај не ра и Мак са Хајн дла, да је до био 
пре да ва ња од Слеј до ве, а под се ћа да Фи ли па Ме реа тре ба 
опо ме ну ти за Гур ђи је вљев си стем („обе ћао је да ће по сла-
ти“).56 Јев тић (у Лон до ну) по твр ђу је да је при мио Тај ну док-
три ну по ру че ну по Ми три но ви ће вом пре да ва њу и пи та да 

48 Ме сто у Швај цар ској где се на ла зи Ге те а нум, ме ђу на род но се ди ште ан-
тро по зоф ског по кре та.

49 Вла де та По по вић Ми три но ви ћу 6.10.1925. (NAF 1/7/12/24).
50 Вла де та По по вић Ми три но ви ћу 10.9.1925. (NAF 1/7/12/26).
51 Па вле Јев тић Ми три но ви ћу 28.8. б. г. (NAF 1/7/13/50).
52 Па вле Јев тић Ми три но ви ћу 28.8. б. г. (NAF 1/7/13/50).
53 Сто ја но вић Ми три но ви ћу 17.7.1925. (NAF 1/7/12/25).
54 Сто ја но вић Ми три но ви ћу 3.9.1926. (NAF 1/7/12/35).
55 Сто ја но вић Ми три но ви ћу 11.1.1926. (NAF 1/7/12/29).
56 Сто ја но вић Ми три но ви ћу 3.9.1926. (NAF 1/7/12/35).
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ли су му по треб на пре да ва ња Штај не ра,57 док у дру гом по-
твр ђу је њи хов при јем.58

Ак тив но сти гру пе по ка зу ју да је по сто ја ла ње на уну тра-
шња, чак езо те рич на стра на. Вла де та По по вић пи ше да се 
он, ње го ва су пру га Ме ри Стен сфилд По по вић,59 Сто ја но вић 
(„Џон“) и Ми три но ви ћев брат Че до мил са ста ју сва ке су бо-
те уве че и чи та ју Бха га вад ги ту, Све тло на пу ту (те о зоф ски 
спис Меј бел Ко линс), Ро зен крој цер ску за ми сао све та Мак-
са Хајн дла, а „у ви ше ма хо ва да вао сам по не што из Гу ра вло-
ве јо ге“. Мо гу ће да је ово нео бич но име ис кри вље но од Гур-
ђи јев. По по вић по ми ње да га све бо ље раз у ме. Че тврт ком се 
По по вић ви ђао са Ми ло шем Ђу ри ћем, књи жев ни ци ма Си-
ни шом Кор ди ћем и Бо жи да рем Ко ва че ви ћем, па тим по во-
дом из ве шта ва Ми три но ви ћа да су по че ли да се „уду бљу ју“; 
по не кад је до ла зио и Вла ди мир Ву јић. Ови са стан ци укљу-
чи ва ли су окулт ну прак су. Прак ти ко ва ли су ве жбе на ве де-
не у Хајн дло вој Ро зен крој цер ској за ми сли све та (The Ro sic-
ru cian Co smo –Con cep tion) по пут енер гет ских,60 ве чер њих и 
ју тар њих ве жби, а по ми њу се и не ке на зва не no n–i den ti fi ca-
tion и de tac hment.61 Из гле да да је за ве жбе по сто ја ла и по де ла 
на му шку и жен ску гру пу; у овој дру гој би ле су су пру га Че-
до ми ла Ми три но ви ћа и Ве ра Ми три но вић. У ше сто чла ној 
му шкој гру пи Јев тић је хтео да ди ску ту је о will –to –po wer, на 
шта их је Ми три но вић под сти цао, као и о „срп ском про гра-
му“, о ком је би ло ре чи у Лон до ну, али су они ви ше прак ти-
ко ва ли уну тра шње ве жбе по По по ви ће вом про гра му.6263

57 Јев тић Ми три но ви ћу 16.3.[1925]. 1/7/13/44. За пи сма ко ја не ма ју го ди ну, 
осла њам се на прет по ста вље ну го ди ну на ве де ну у ка та ло гу ар хив ске гра-
ђе фон да Но ве Атлан ти де.

58 Јев тић Ми три но ви ћу 14.3.[1925]. 1/7/13/43.
59 Лек тор за ен гле ски је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту од 1926. г.
60 По по вић Ми три но ви ћу 19.12.1926. (NAF 1/7/12/33).
61 По по вић Ми три но ви ћу 1.12.1926. (NAF 1/7/12/36).
62 Јев тић Ми три но ви ћу не да ти ра но (NAF 1/7/11/20).
63 У за о став шти ни Ме ри Стен сфилд По по вић, ко ја се чу ва на Ка те дри за 

ан гли сти ку Фи ло ло шког фа кул те та, ме ђу бе ле шка ма за пре да ва ња на ла зи 
се и кра так за пис: „Кон цен тра ци ја. Са сто ји се у [нечит ко] све га што сла би 
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Мо гу се пра ти ти пла но ви за исту па ње у јав но сти. Јев-
тић пи ше (то ком бо рав ка у Ен гле ској) да се ви део са „цр-
ве ни ма“ и „зе ле ни ма“ (на ен гле ском) и да су раз го ва ра ли 
о „ши ре њу оп ште иде је“, али не пу тем фор мал не ор га ни-
за ци је. План Јев ти ћа је да се ор га ни зу је се ри ја пре да ва ња 
ко ја би де ло ва ла као обич на пре да ва ња, не за ви сна од Ми-
три но ви ћа, да се по зив ни це штам па ју без сим бо ла (под ву-
че но у пи сму, не зна мо ка кав сим бол), али да пра ва на ме-
ра бу де ши ре ње не ких њи хо вих иде ја64 — тј. пре да вач ки 
клуб би по слу жио као плат фор ма за Ми три но ви ће ве аген-
ду. Ре чит је опис Вла де те По по ви ћа ка ко је упо знао швај-
цар ску су пру гу при ја те ља По мо ри шца (сли ка ра Ва се?),65 
по зај мио јој Све ден бор га, Штај не ра и Ву да и за до вољ но 
при ме ћу је да ће за не ко ли ко ме се ци би ти спрем на за су-
бот ње са стан ке.66 Ово за и ста де лу је као вр бо ва ње. Из гле да 
да је Јев тић, ина че бли зак с Ми три но ви ће вим бра том Че-
до ми лом, имао до ста та квих за ду же ња. Он ја вља да је по-
чео да оку пља при ја те ље и го во ри о Ми три но ви ће вом ра-
ду.67 У су сре ту са Сли јеп че ви ћем (нај ве ро ват ни је Пе ром), 
за кљу чи ли су да иде ал да на шњег дру штва ни је све чо век, 
већ аме ри ка ни зам и бр зи на, као и да рад на про све ћи ва-
њу ни је ус пео, али да у на ро ду по сто ји же ља за не чим иде-
ал ним. Тим по во дом ви део се и с Хам зом Ху мом, а у пла ну 
је би ло и да срет не Све то за ра При би ће ви ћа и дру ге јав не 

или спре ча ва ду хов ни рад. Не тре ба мно го ужи ва ти, јер се сла бе ду хов не 
си ле. Тре ба се ли ша ва ти, јер се ли ша ва њем енер ги ја упу ћу је са мо ства ра-
лач ким ка на лом. Не сме се па жња де ли ти на дво је. Кад чо век ра ди, тре ба 
да ра ди, да ми сли о сво ме пред ме ту, а не да бу де ра се јан.“ Ово мо же би ти 
обич но рад но упут ство, али има и не че га што „ву че“ на ова кве ве жбе. За-
хва љу јем ко ле ги ни ци Са њи Јок си мо вић Па јић из би бли о те ке Ка те дре за 
ан гли сти ку што ми је омо гу ћи ла при ступ овој гра ђи.

64 Јев тић Ми три но ви ћу 3.3.1925. (NAF 1/7/12/19).
65 По мо ри шац је та ко ђе два де се тих јед но вре ме бо ра вио у Лон до ну, а био 

је бли зак Жи во ра ду На ста си је ви ћу с ко јим је био и у гру пи Зо граф.
66 По по вић Ми три но ви ћу 19.12.1926. (NAF 1/7/12/33).
67 Јев тић Ми три но ви ћу [16.12.1925?] (NAF 1/7/11/3).
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рад ни ке.68 По ми ње Јев тић и да је упо знао не ке но ви на ре за 
ко је су, до ду ше, те о зо фи ја и бу ди зам са мо пој мо ви из но-
ви на, али да „за пр во вре ме“ мо гу да по слу же као „ме ди-
јум да се до ђе до пра вих љу ди“. Не ком учи те љу из Са ра је ва 
оду ше вље ном Ми три но ви ћем, ре као је да на ба ви Гут кин-
до ву књи гу. Јев тић раз ма тра и иде ју да Ми три но вић по-
ста не члан удру же ња но ви на ра ко је је при Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва, да би та ко сте као ди пло мат ски па сош.69 
Вла де та По по вић пре но си са оп ште ње Ми ло ша Ђу ри ћа да 
је осно ва на Цен трал на ли га за про у ча ва ње и на у ку на ро-
да са два на ест осни ва ча ме ђу ко ји ма су сем Ђу ри ћа, Ни ко-
ла Кр стић (књи жев ни кри ти чар и ан тро по зоф), Си ни ша 
Кор дић, Све ти слав Сте фа но вић, а пре ма Кор ди ћу, за ин-
те ре со ва ни су и кнез Па вле и Па вле Ра дић (по ли ти чар из 
ХСС, си но вац Стје па на и Ан ту на). По по вић по зи ва Ми-
три но ви ћа да бу де пред сед ник дру штва. На ме ра је да то 
бу де цен тар за ду хов не, на уч не и умет нич ке ак тив но сти и 
да се одр жа ва ју јав на пре да ва ња. Јед но је већ има ла Је ли-
са ва Ва вра, пред сед ни ца Ју го сло вен ског те о зоф ског дру-
штва, а у пла ну је би ло да јед но одр жи Бру но Херцл, ау тор 
књи га о оном што би смо да нас на зва ли ал тер на тив ном ме-
ди ци ном. Сем те о зо фа, ко је тре ба да ани ми ра Ва вра, план 
је био да се укљу че и ан тро по зо фи. По по вић по ми ње да је 
вла сник Ура ни је, где је ово оку пља ње одр жа но, Во ји слав 
Ку јун џић, ма сон.70 Још јед на ве за ко ју По по вић не по ми ње 
а за ко ју да нас зна мо, је сте што је Ку јун џић (ле кар и осни-
вач дру штва Огањ) био и те о зоф, пред сед ник бе о град ске 
те о зоф ске ло же „Ис ток“ и је дан од ма њег бро ја до ма ћих 
ма со на за ин те ре со ва них за езо те ри зам.71 Ми лош Ђу рић је 

68 Јев тић Ми три но ви ћу 25.8. NAF 1/7/11/25; не да ти ра но NAF 1/7/13/46.
69 Јев тић Ми три но ви ћу 28.8. б. г. (NAF 1/7/13/50).
70 По по вић Ми три но ви ћу 13.4.1926. (NAF 1/7/11/6).
71 За Ку јун џи ћа и бе о град ску те о зоф ску ло жу, ви ди: Не ма ња Ра ду ло вић, 

„Езо те рич на стру ја у срп ском и ју го сло вен ском сло бод ном зи дар ству“, Раз-
ви так: ча со пис за кул ту ру, умет ност и дру штве на пи та ња, го ди на LVI-
II/LIX , број 259–260 (2019/2020): 26–59.
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из гле да био у ло жи „Пре по ро ђај“, јед ној од две ко је су се 
под вођ ством Ку јун џи ћа на крат ко (1923–1925) одво ји ле од 
Ве ли ке ло же „Ју го сла ви ја“.72

Са чу ван је је дан на црт пи сма Ми три но ви ћа Ми ло шу Ђу-
ри ћу. По што је из гле да би ло ре чи о то ме да би и он до шао у 
Лон дон,73 Ми три но вић пи ше: „Же лим да од мах до ђе те ова-
мо ра ди до го во ра. По што су ов де По по вић, Јеф тић [sic] и 
Че да. Од лу ку о до ла ску ја ви те нај да ље за че ти ри да на. Оба-
ве сти те Че ди ну же ну да је Че да сти гао у Лон дон“.74 И ако 
оста ви мо на стра ну што је ово из гле да кон цепт, при мет но је 
да Ми три но вић Ми ло шу Ђу ри ћу пи ше на ред бо дав ним то-
ном — сва ка ко дру га чи је не го Пе тру Жив ко ви ћу.

* * *

Бе о град ска гру па би ла је део ши ре мре же и про жи ма ла се 
с лон дон ским кру гом уче ни ка, као део јед ног по кре та. На-
ме ра је би ла, ка ко на слу ћу је мо, не ка иде а ли стич ка об но ва 
дру штва, за шта је тре ба ло при до би ти ути цај не љу де и де-
ло ва ти пре ко ча со пи са. Ори јен тал ни и те о зоф ски кон цеп-
ти су слу жи ли у фор му ли са њу те об но ве. Из пи са ма нам 
из ми че тач но зна че ње „ра да“. „Рад“ се ко ри стио код мла-
до бо са на ца, али је то и из раз гру пе око Гур ђи је ва. Сем де-
ло ва ња у јав но сти, по сто јао је и рад и у уској гру пи и на 
се би. Ја сно је да је, сем пре да ва ња и чи та ња пре по ру че-

72 Из ја ва са мог Ђу ри ћа (Ар хив Ју го сла ви је 100–16–55); исто у: „Спи сак 
ма со на у Бе о гра ду“ (АЈ 100–14–50), ма да је по у зда ност по ли циј ских спи-
ско ва у том фон ду сум њи ва. Ина че је Ђу рић 27.2.1922. г. не сум њи во ини-
ци ран у ло жу „Шу ма ди ја“ (Окру жни ца бр. 45. Ве ли ке ло же „Ју го сла ви ја“, 
АЈ 100–4–18). Де лу је да је за вре ме Ку јун џи ће ве се це си је при стао уз ње га, 
али у спи ску ма со на ре гу ла ри зо ва них 1925. го ди не не на ла зи мо ње го во име 
ни у „Пре по ро ђа ју“ ни у „До си те ју Об ра до ви ћу“ (Окру жни ца Ве ли ке ло же 
„Ју го сла ви ја“ бр. 120 5.6.1925; Окру жни ца бр. 126 14.10.1925 (АЈ 100–4–18)).

73 Јев тић Ми три но ви ћу, не да ти ра но (NAF 1/7/13/46); при дру же но пи смо 
Че до ми ла Ми три но ви ћа на истом до ку мен ту ка же да је „мо гућ ност ра да 
је ве ли ка“ и да би и Ми лош Ђу рић до шао у Лон дон.

74 Ми три но вић Ми ло шу Ђу ри ћу, без да ту ма (NAF 1/7/13/48).
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не ли те ра ту ре, по сто ја ла и прак са ме ди та тив них, окулт-
них и јо гин ских ве жби. Де лу је да је и у Бе о гра ду по сто ја-
ла не ка ши ра и ужа гру па, што је ина че био Ми три но ви ћев 
ме тод ор га ни зо ва ња уче ни ка. Макс Хајн дел, на ког се по-
зи ва ју, био је дан ски окул ти ста, на ста њен у САД, осни-
вач дру штва The Ro sic ru cian Fel low ship, чи ја обим на књи-
га The Ro sic ru cian Co smo –Con cep tion из ла же ко смо го ни ју 
и ан тро по го ни ју из ве де ну из те о зо фи је и ан тро по зо фи-
је. Штај не ру, од ког је и учио, сро дан је ти ме што се сам 
свр ста ва у ли ни ју езо те рич ног хри шћан ства, од но сно спа-
ја њем те о зоф ске ми то ло ги је и хри шћан ства. Ово је вр ло 
бли ско Ми три но ви ћу, ког ин диј ски и те о зоф ски ути ца ји 
ни су од ве ли од хри шћан ства, већ је остао бли жи Штај не-
ру. Хајн дло ва књи га укљу чу је и прак тич не ве жбе (ју тар ње 
ве жбе кон цен тра ци је, ве чер ње ре тро спек ци је, обе усме ре-
не на про чи шће ње та ко да „ау ра по чи ње да си ја“). Два де-
се так го ди на ка сни је Бран ко Ла за ре вић у днев ни ку бе ле жи 
о по се ти Вла де ти По по ви ћу: „Ви дех чи тав низ те о зоф ских 
књи га и ме ђу њи ма на ен гле ском не ко ро зен крај це ров ско 
по сма тра ње све та и ва здан дру гих та квих књи га. У сво-
је вре ме до би јао их је од Ди ми три ја Ми три но ви ћа у Лон-
до ну...“75 Зна мо да је Ми три но вић сво је след бе ни ке че сто 
слао дру где да се упу те (код Гур ђи је ва, ре ци мо). И ов де ви-
ди мо да је По по ви ћа, мо жда и Јев ти ћа, слао у Дор нах. Пи-
смо В. По по ви ћа из гле да по ка зу је да је Ми три но вић био 
упу ћен у си стем Гур ђи је ва, па је бе о град ској гру пи про-
сле ђи вао ве жбе. Је дан чла нак По по ви ћа из истог пе ри о да 
об ја вљен у На род ној од бра ни са др жи тер ми но ло ги ју ко ја 
под се ћа на Гур ђи је ва и Ус пен ског. Пре ма фа зи раз во ја љу-
ди се, пи ше По по вић, мо гу свр ста ти у три гру пе ко је има-
ју до ди ре с ра зним вр ста ма „ре зер во а ра енер ги је“, ма лим, 
ве ћим и нај ве ћим. Гур ђи јев го во ри о јед ном не ис црп ном 
ре зер во а ру енер ги је, али кла си фи ку је „обич не“ љу де у три 

75 Бран ко Ла за ре вић, Днев ник јед но га ни ко га. Дру ги део (1947), при ре дио 
Ду шан Пу ва чић, Са бра на де ла Бран ка Ла за ре ви ћа, књ. 8 (Бе о град: За вод 
за уџ бе ни ке, 2007), 456.
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ти па. По по вић сма тра да су у Ин ди ји по сто ја ла сред ства за 
пре о бра жај у ви ши тип чо ве ка.76 (Ма да је да нас за пам ћен 
по ан гли стич ким ра до ви ма, По по вић је у ме ђу рат ном пе-
ри о ду об ја вио и не ко ли ко при ло га о јо ги и ду хов ном пре-
по ро ду, са свим у ду ху ми три но ви ћев ског кру га).

Ма да се нај че шће по ми ње ка ко је Ал фред Ораж, уред-
ник ча со пи са New Age и Ми три но ви ћев пр ви бри тан ски 
след бе ник, на пу стио Ми три но ви ћа због Гур ђи је ва, Ми-
три но вић је прак тич но це лог жи во та за др жао ин те рес за 
Гур ђи је ва и имао ве зе с овим кру гом. Још 1951. г. ге не ра лу 
Фу ле ру, свом ду го го ди шњем са рад ни ку (ина че ау то ру ви-
ше књи га о окул ти зму и јед но вре ме Кро у ли је вом уче ни-
ку) по слао је Гур ђи је вље во де ло Све и свја иза шло прет ход-
не го ди не.77 Био је до кра ја жи во та у кон так ту и са Чар лсом 
Но том, јед ним од ис так ну ти јих уче ни ка Гур ђи је ва. По во-
дом смр ти Ми три но ви ћа, Нот пи ше Ва ле ри Ку пер „био је 
пра во људ ско би ће... Био је је дан од ма ло број них љу ди с 
ко ји ма сам мо гао да раз го ва рам искре но и озбиљ но“78 и 
пред ла же јој да у да љем ра ду Ми три но ви ће ве иде је спо је 
с Гур ђи је вље вим. По да ци из ових пи са ма по ка зу ју да је не-
што од Гур ђи је вље вих ме то да већ два де се тих ин ди рект но 
сти гло и до бе о град ске ин те ли ген ци је. Ве жбе no n–i den ti-
fi ca tion и de tac hment мо жда су не ке из си сте ма са мог Ми-
три но ви ћа, као што су би ле и по ме ну та fo ste ring non –de-
pen dency или „ка ну“.79

Ма да не ма мо та чан на црт ра да бе о град ске гру пе (или 
гру па), по сто је упут ства за не што слич но на ме ње но гру па-
ма у Бри та ни ји. На и ме, Ми три но вић је оста вио план ра-
да за па ра ма сон ски ред са об ре ди ма на зван An thro po Ma-

76 Вла де та По по вић, „Ме то ди ду хов ног пре по ро ђа ја“, На род на од бра на, 
го ди на III, бр. 13 (1928): 210‒211; го ди на III, бр. 14 (1928): 232‒233; го ди на III, 
бр. 15 (1928): 244‒245.

77 Пи смо Фу ле ра Ми три но ви ћу 1.8.1951. (NAF 6/1/4/8).
78 Пи смо Чар лса Но та Ва ле ри Ку пер (сеп тем бар 1953?) NAF 1/8/7/96.
79 Van Hen gel, Vi dov nja ci, 231; 237.
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so nics of New Atlan tis.80 Тре ба ло је да се ред оку пља јед ном 
ме сеч но у од ре ђе ном зо ди јач ком зна ку. Об ре ди опо на ша-
ју ма сон ске — при ли ком отва ра ња ло же офи ци ри за у зи-
ма ју по ло жа је као у об ре ду кра љев ског сво да. Са др жи на 
об ре да је, ме ђу тим, као из Ми три но ви ће вих чла на ка и дру-
штве не ак тив но сти. Укљу че на су и пре да ва ња и ве жбе из 
Ерн ста Ву да и Штај не ра (Ка ко се сти чу са зна ња ви ших све-
то ва). По сто је упут ства за од ре ђе не по ло жа је те ла (у па-
ро ви ма) пре ма зна ци ма зо ди ја ка и њи хо вом зна че њу. По-
сто ји и до ку мен та ци ја за The Com pa ni ons of the New Or der, 
та ко ђе па ра ма сон ског ка рак те ра: ини ци ја ци ја, с ку ца њем 
на вра та, пи та њи ма и од го во ри ма, очи глед но је са ста вље-
на по угле ду на ма сон ску, као и уло ге офи ци ра. Ов де по сто-
је и упут ства за груп ну ме ди та ци ју. Овај аспект Ми три но-
ви ће вог ра да, као тај на стра на ње го вих по ли тич ких гру па, 
остао је не и зу чен. Те шко је ре ћи да ли је бе о град ска гру па 
ра ди ла баш исто вет но као и ове, али има не ких слич но сти, 
ба рем у ли те ра ту ри и ве жба ма ко је се по ми њу.

Чи та лац је при ме тио не до ста так јед ног име на: Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа. Он се од ове гру пе дис тан ци рао, на њи хо во 
раз о ча ре ње. По сле 1922. го ди не он ви ше и не ко ри сти тер-
мин све чо век.81 Ни је, ме ђу тим, до вољ но па жње по све ће но 
то ме ка ко су са ми Ми три но ви ће ви след бе ни ци гле да ли на 
ову про ме ну код Ни ко ла ја. А њи хо ва пре пи ска с Ми три но-
ви ћем от кри ва да су је ви де ли као на пу шта ње за јед нич ког 
ра да, као што и не ке Ни ко ла је ве ре чи ко је пре но се Ми три-
но ви ћу от кри ва ју ја сну же љу за од ма ком од њих. Па вле Јев-
тић 1923. го ди не пи ше да се Ни ко лај „по ву као“ и „оста вио 
нас“ — Јев тић за кљу чу је ка ко не же ли ни на ка кав на чин да 
им по мог не јер „сад из и гра ва не ког ‘бо го мољ ца’“, а до да-
је да му Бе се де под го ром и Мо ли тве на је зе ру ни су „бог зна 
шта“.82 Не ко ли ко ме се ци ка сни је до да је ка ко Ни ко лај ни је 

80 NAF 5/6/1.
81 Ра до ван Би го вић, Од све чо ве ка до Бо го чо ве ка. Хри шћан ска фи ло со фи ја 

Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа (Бе о град: Ра шка Шко ла, 1998), 180.
82 Јев тић Ми три но ви ћу 12.2.1923. (NAF 1/7/12/11).
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по ка зао „во љу за за јед нич ким и озбиљ ним ра дом“ као и да 
их из бе га ва.83 По жа лио се Јев тић и ка ко га је Ни ко лај опо-
ме нуо да се чу ва те о зо фи је, па пре но си и по ру ку вла ди ке: 
„Кад пи шеш Ми три но ви ћу по здра ви га. Ја не знам на ка кав 
за јед нич ки рад са мном ми сли? Је ли ти ре као што опре де-
ље ни је? Да ли је по след њих го ди на сту ди рао пра во сла вље? 
Мо жда га је бо лест на ве ла на то, јер стра да ње обич но при-
ве де чо ве ка пра во сла вљу“, на шта Јев тић до да је „као што 
ви ди те, исти Ни ко лај“.84 Већ 1925. го ди не Јев тић при ме ћу је 
да не ма од го во ра од Ни ко ла ја и бо ји се да не ће ни до ћи јер 
је чуо да „игра уло гу све ти те ља у Охри ду“, што је Ми три-
но вић већ пред о се тио.85 Ка ко је по зна то, Ни ко лај је на ста-
вио сво јим пу тем.

Оно што је ва жни је од са мих кон та ка та је сте ути цај са-
мих Ми три но ви ће вих иде ја. Сва на ве де на име на но си о ци 
су по кре та ко ји је раз ли чи то на зи ван — нај че шће пан ху-
ма ни зам. Мо же мо ре ћи да је Ми три но ви ће ва гру па је-
згро и за чет ник пан ху ма ни зма у ме ђу рат ној кул ту ри, чи је 
су се те ме по том ши ри ле и код дру гих ау то ра. С об зи ром 
на зна чај пан ху ма ни зма, при су ство ове гру пе у кул ту ри 
је ду же (већ од ра них два де се тих) и ути цај ни је не го што 
би се чи ни ло по жи во ту два ча со пи са, а то зна чи и да је 
Ми три но вић био у до ма ћој сре ди ни при сут ни ји не го што 
на пр ви по глед де лу је, ма кар и ин ди рект но, пре ко сво јих 
след бе ни ка. Раз вој кон цеп та све чо ве ка и пан ху ма ни зма 
као по кре та, од но сно идеј ни ути цај Ми три но ви ћа, за слу-
жу ју за себ но раз ма тра ње. Ов де смо хте ли да осве тли мо 
је дан до сад не по знат аспект ра да бе о град ског огран ка 
Ми три но ви ће ве мре же.

* * *

83 Јев тић Ми три но ви ћу 7.6.1923. (NAF 1/7/12/13).
84 Јев тић Ми три но ви ћу 28.8. б. г. (NAF 1/7/13/50).
85 Јев тић Ми три но ви ћу 25.8. б. г. (NAF 1/7/11/25).
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