
Професор историје, филозоф и преводилац, Божидар Кнежевић је, нажалост, 
данас, сврстан у помало заборављене „умове српске науке и културе“. Рођен је у 
једноспратници, која је данас срушена, а налазила се уз кућу трговачке породице 
Радовић, преко пута велелепне цркве на Убу 19. марта 1862. године. Божидар Кнежевић 
је основну школу завршио на Убу, гимназију у Београду, где је послуживао у кућама 
богатих трговаца, а као гимназијалац давао часове енглеског језика слабим ученицима. 
Енглески језик је сам научио, мада је био одличан преводилац неких угледних западних 
филозофа. 

 Кнежевић је био директан потомак кнеза Иве од Семберије, који је, у своје 
време, инспирисао Нушића да напише истоимену драму. Својим пореклом Кнежевић се 
није поносио, али је желео то у разговорима са колегама да истакне.  

 Одличан студент историје, на време је завршио студије и касније војни рок 
(учествовао је у балканским ратовима), а онда после практикантског рада у Државној 
штампарији у Београду, започео професорску каријеру. Најпре, као професор историје, 
службовао је у Ужицу, затим Нишу, Крагујевцу, Чачку и Шапцу. Неколико пута је био 
премештан из места у место због „бирократских иживљавања колега“, али га је то 
челичило да се у забитим српским паланкама осећа достојанствено и гордо. И поред 
честих болести, социјалног сиромаштва (имао је 11 деце), затим неразумевања средине 
и његове наклоности науци и учености, Кнежевић се пасионирано бавио науком и то 
филозофски проучавајући историју и њене токове у еволуцију друштва деветнаестог 
века. Прве и потоње текстове и преводе објављивао је у угледним часописима као што 
су: „Просветни гласник“, „Српски књижевни гласник“, „Цариградски гласник“, „Одјек“ 
и др.  

 Научно одан неким светским филозофима, филозофске доктрине историје 
(антички филозофи), затим Вико, Спенсер, Дарвин, Ниче, Хегел и др., Кнежевић је 
својим делима „Принципи историје 1 и 2“, „Мисли (1902)“, а онда преводи са енглеског 
Х. Т. Бекл, Т. Карлај, Т. Б. Маколеј, Ј. Штерн, огласио као ученог и даровитог научника 
у Србији која је била заостала иза Европе, па Кнежевић никада није путовао у 
иностранство, никада није био награђен стипендијама за свој рад, никада није одржао 
предавање у великој школи, није уређивао ни један часопис, породица му је патила у 
сиромаштву, а надживело га је само двоје, од једанаесторо деце. Ћутао је и подносио 
„ход по животним мукама“ (Д.Мићуновић), јер је волео то што је радио.  

 У „Принципима историје“, после којих је Кнежевић објавио и „Мисли“, 
вероватно под утицајем Б. Петронијевића, свога земљака, Кнежевић почиње своја 
филозофска излагања наслоњена на еволуцију природе и природног. Он пише о 
васиони, о религији, о филозофији и науци, о цивилизацији, о вишем и нижем човеку, о 
култу бола и другим темама које нуди еволуционистичка доктрина. Зато се његова 
књига „Принципи историје“ доживљава као медитација или сентенца његове 
филозофске мисли. Кнежевић захвата у својим размишљањима и појам „Пропорције и 
реда у поретку ствари“: „природа иде пре човека, и све природно је и код човека иде 
пре хуманог људског“. Упоредо са правдом у животу, Кнежевић „уводи истину као 



елемент пропорције“. По нашем филозофу, „историја се збива као једна авантура света 
у времену… Изван времена нема, каже он, ничег осим Бога… Све што бива, бива само 
једном… И никада се више исто не може догодити, све бива само једном и нестаје…“. 
За Кнежевићев доживљај природе „религија је, такође, била прв Све уметности се 
развијају после архитектур. А од науке – каже Кнежевић, прва је астрономија та која 
представља најопширнију природну науку…“ 

 О Кнежевићу су писали и филозофи, и писци, и педагози, и психолози. Иако 
диспарентна мишљења, Кнежевић је био веома добро оцењен као мислилац и научник, 
а најоданије је о њему писао Јован Скерлић, водећи српски критичар двадесетог века. У 
некрологу о сахрани и опелу Божидара Кнежевића написао је текст раван поетском 
трактату. Такође, афирмативно је о Кнежевићу писала филозофкиња Ксенија 
Атанасијевић, затим Владимир Вујић, Драган М. Јеремић, а најдубљи аналитички есеј 
написао је др Драгољуб Мићуновић, чији је текст објављен као предговор за најновије 
издање Кнежевићевих „Принципа историје“ (Београд, 2007).  

 О Божидару Кнежевићу писао је у два маха и његов земљак др Бранислав 
Петронијевић. Његове оцене Кнежевићевог филозофског рада веома су оштре. 
Петронијевић сматра да је Кнежевић недовољно филозофски образован, замера му да 
нема „филозофски изграђен систем“, да у „Принципима историје“ има грешака итд. Да 
ли је реч о малициозности према земљаку, или Петронијевићева претерана озбиљност и 
строгост, тек, Петронијевић је засметао Кнежевићу да му буду отворена врата као 
филозофу према свету, што би много у то време значило за малу и неписмену Србију.  

 Неки аналитичари дела Божидара Кнежевића повезивали су га са енглеском 
филозофском мишљу (М.Богдановић, Д. Стојановић), неки су, пак, у Кнежевићу 
наслутили марксистичке оријентације (Д. Недељковић, А. Стојковић) и док су неки у 
његовом филозофском деловању осећали аутентичну филозофску мисао која се може 
поредити са светским мислиоцима. „Он је наш Монтењ, наш Паскал, наш Лабријер и 
наш Вовел“ (Ј. Скерлић). Иако тако, свакако оцењиван, Божидар Кнежевић остаје 
великан српске књижевне мисли о питањима живота, природе и човека. А његове 
„Мисли“ као синтеза сваколике мисаоне медитације о животу и људима и данас су радо 
читана литература. „Мисли“ Божидара Кнежевића доживела су четири издања (једном 
у његовом родном Убу). Недавно се појавио и свитак (као календарска публикација), 
коју је направила и избор уредила Јулија Марјановић, директорка градске библиотеке 
на Убу, која носи његово име. Кнежевићу су се одужили и његови земљаци, подигавши 
му споменик поред споменика Брани Петронијевићу и Раши Плаовићу, у централном 
градском парку. 

 Тужан и усамљен, сав у свету своје судбинске занетости према науци, Божидар 
Кнежевић је провео осамнаест година као гимназијски професор по малим варошима. 
Никада није доспео до Филозофског факултета у Београду, нити почасти које су му 
припадале. Тек три године пред смрт доселио се у Београд и ту умро. У родни Уб скоро 
никада се није враћао нити је осећао потребу да га посети. Имао је горко детињство у 
коме ни мајку није, такорећи, запамтио (после очеве смрти брзо се преудала). Отац му 



је био једина подршка, иако се тешко носио са својим трговачким послом за кога није 
имао много ни среће ни љубави.  

 Божидар Кнежевић је умро у четрдесет трећој години живота, у време када млад 
човек његове природне обдарености амбициозности може много да учини за своју 
породицу, и себе, а нарочито за науку којој је он припадао целим својим бићем.  

 


