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Ове го ди не на вр ша ва се де сет го ди на од смр ти Ар ми на Мо ле-

ра, јед ног од нај ва жни јих не мач ких кон зер ва ти ва ца на кон Дру гог 
свет ског ра та. Ме ђу тим, у Ср би ји Мо лер је остао го то во пот пу но 
не по знат, што је ве ли ка ште та не са мо за срп ску кон зер ва тив ну ми-
сао не го и за на шу на у ку о по ли ти ци у це ли ни. Бли зак Мо ле ров 
са рад ник Кар лхајн ца Вајс ма на са ста вио је по ли тич ку би о гра фи ју 
ка ко би ши рој пу бли ци при бли жио жи вот и рад свог учи те ља. Већ 
у пр вим ре че ни ца ма аутор нам да је до зна ња да ни је реч са мо о 
Јин ге ро вом след бе ни ку и Шми то вом уче ни ку, не го о са мо стал ној 
фи гу ри у окви ру исто ри је и исто ри је иде ја (стр. 7). Мо лер је зна ча-
јан као кон зер ва ти вац ко ји је уче ство вао у број ним де ба та ма у СР 
Не мач кој, као и по то ме што је пре суд но ути цао на ства ра ње но ве 
де сни це. Ни ка ко не тре ба за не ма ри ти ни Мо ле ров ака дем ски рад, 
што се, пре све га, од но си на ње го ву ди сер та ци ју о кон зер ва тив ној 
ре во лу ци ји у Не мач кој, ко ја пред ста вља кла сич но де ло на ову те му.

У сво јој књи зи Вајс ман је пре све га за ин те ре со ван да Мо ле-
ра при ка же као ва жног кон зер ва тив ног ауто ра, од но сно као пи сца 
ко ји је пре суд но ути цао на фор ми ра ње не мач ког кон зер ва ти ви зма 
на кон 1945. го ди не. У том кон тек сту Мо ле ро ва би о гра фи ја пред-
ста вља сво је вр сну исто ри ју по сле рат не, ин те лек ту ал не де сни це у 
Не мач кој. За то је Вајс ман Мо ле ро вим ра ном ин те лек ту ал ном раз-
во ју и ње го вом ле ви чар ском ан га жма ну по све тио ре ла тив но ма ло 
па жње, за ни ма ју ћи се ви ше за Мо ле ро ве пр ве кон так те са де сним 
иде ја ма не го за ње го ве ле ви чар ске ста во ве. У књи зи је на гла сак 
ста вљен на пе ри од на кон Мо ле ро вог пре ла ска на де сну стра ну.
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Вајс ман у књи зи по себ ну па жњу по све ћу је осве тља ва њу Мо-
ле ро вих идеј них по зи ци ја, од но сно ње го вом при хва та њу ду хов-
ног на сле ђа кон зер ва тив не ре во лу ци је. Та ко са зна је мо да су на 
Мо ле ро во ду хов но фор ми ра ње ути ца ли пре све га Ни че, Јин гер (и 
то ра ни Јин гер), То мас Ман, Ар тур Ме лер ван ден Брук, Освалд 
Шпен глер, али и за бо ра вље ни Кри стоф Штер динг и Ернст Ни киш. 
Аутор, не са мо да из ла же Мо ле ро во по себ но схва та ње кон зер ва ти-
ви зма, не го исто вре ме но, ме ђу раз ли чи тим стру ја ма уну тар кон-
зер ва тив не ре во лу ци је, от кри ва Мо ле ров афи ни тет пре ма ма лој 
гру пи на ци о нал-ре во лу ци о на ра (67) те за кљу чу је да Мо ле ров ин-
те рес за ове иде је ни је био чи сто ака дем ске при ро де. Ти ме Вајс ман 
Мо ле ра оштро одва ја од ли бе рал ног кон зер ва ти ви зма са јед не, а од 
на ци о нал-со ци ја ли зма са дру ге стра не. У том кон тек сту, као основ-
не тач ке Мо ле ро вог ми шље ња Вајс ман иден ти фи ку је ње го во про-
ти вље ње ли бе ра ли зму (ко ји је за Мо ле ра не при ја тељ број је дан) и 
сва ком уни вер за ли зму. 

Дру ги ва жан мо ме нат Вајс ма но ве књи ге је став да Мо лер ни је 
био са мо по ли тич ки кон зер ва ти вац, не го да је код ње га кон зер ва-
ти ви зам био оп шти став ко ји је за сту пао ка ко у по ли ти ци та ко и у 
умет но сти. Као основ ни Мо ле ров прин цип Вајс ман иден ти фи ку је 
ње го во схва та ње да не по сто ји ни шта „но во“ у све ту од но сно да 
се ме ња ју ко сти ми, али да је су шти на увек иста, те да је увек реч о 
истим основ ним пи та њи ма и по зи ци ја ма са ко јих се она раз ма тра-
ју. Ова кво схва та ње ствар но сти учи ни ло је Мо ле ра не при ја те љем 
свих ап страк ци ја, уто пи ја и го то вих ше ма, и то ка ко у по ли ти ци 
та ко и у умет но сти.

Сле де ћи би тан мо ме нат ко ји Вајс ман на гла ша ва кроз чи та ву 
књи гу је да би ти де сни чар и кон зер ва ти вац не зна чи би ти дог ма та, 
од но сно да та кви ста во ви ни су би ли ка рак те ри стич ни за Мо ле ра. 
Аутор ис ти че да у вре ме док је био на че лу Си мен со ве за ду жби не 
Мо лер ни је фор си рао оне те ме и ауто ре ко ји су му би ли бли ски. 
На про тив, имао је раз у ме ва ња пре ма све му што је сма трао вред-
ним и за ни мљи вим. Вајс ман вр ло па жљи во из ла же Мо ле ро ву бли-
скост идеј ну ве зу са пост мо дер ни сти ма и кон струк ти ви сти ма, чак 
и они ма чи ји ле ви чар ски ан га жман ни је био спо ран.

Вајс ман је вр ло де таљ но ба ви Мо ле ро вом ин те лек ту ал ном и 
пу бли ци стич ком де лат но шћу, ње го вом спрем но шћу да про во ци ра 
и шо ки ра као и да по кре не но ва пи та ња. Са зна је мо да Мо ле ру ни су 
би ла стра на ни су че ља ва ња на де сни ци, пре све га са они ма ко ји су 
те жи ли одр жа њу statusaquo. Вајс ман ин си сти ра да на Мо ле ро вој 
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бес ком про ми сно сти и ње го вом од би ја њу ује ди ње ња свих „кон зер-
ва ти ва ца“ по сва ку це ну. Вре дан па жње је и Мо ле ров го ло зам од-
но сно же ља за ства ра њем мул ти по лар ног све та. 

Вајс ман се у ту ма че њу Мо ле ро вих иде ја и по сту па ка ни је 
огра ни чио са мо на Мо ле ро ве књи ге. На про тив, аутор се ко ри стио 
ве ли ким бро јем Мо ле ро вих чла на ка об ја вље них у раз ли чи тим 
при ли ка ма и у ра зним ча со пи си ма, да тим ин тер вју и ма, као и Мо-
ле ро вом пре пи ском са ве ли ким бро јем ин те лек ту а ла ца. Та ко ве ћи-
на фу сно та упу ћу је на пи сма ко ја је Мо ле ро ва слао или при мао. 
Са дру ге стра не, ње гов днев ник, во ђен у вре ме ка да је био на по-
зи ци ји Јин ге ро вог се кре та ра, Вајс ма ну ни је био од ве ли ке по мо ћи. 
По себ ну па жњу Вајс ман је по све тио Мо ле ро вом од но су са сво јим 
учи те љи ма, али и ње го вим кон так ти ма са они ма ко ји су у Мо ле ру 
ви де ли учи те ља. Ти ме је аутор по ка зао не са мо Мо ле ров ду хов ни 
раз вој не го и ње гов ути цај на ка сни је ге не ра ци је кон зер ва ти ва ца. У 
том сми слу, Вајс ма но ва оце на о Мо ле ру као не ком ко је био ви ше 
од Јин ге ро вог уче ни ка и Шми то вог след бе ни ка пот пу но је на ме-
сту. По себ но је за ни мљи во за ви ри ти у свет њи хо вих лич них од но-
са обе ле жен не са мо по др шком и ин те лек ту ал ном бли ско шћу, не го 
и за ви шћу, љу бо мо ром, те шким ка рак те ри ма, по вре ме ним не сла-
га њи ма и раз о ча ра њи ма. Са дру ге стра не, ако се Вајс ма но ва на кло-
ност пре ма свом учи те љу мо же сма тра ти за ма ну, он да је то нај ве ћи 
не до ста так ове књи ге. 

Све у све му мо же се ре ћи да Вајс ма но ва књи га при ча не 
са мо о Мо ле ру не го о не мач кој по сле рат ној де сни ци. Ви ше 
стра ни ца књи ге по све ће но је и Кар лу Шми ту, не за о би ла зној 
бра ћи Јин гер, Хан су Це ре ру, Вин фри ду Мар ти ни ју, Ро бер-
ту и Мар се лу Хе пу, Ка спе ру фон Шренк-Но цин гу, Але ну де 
Бе нои... Го то во да не по сто ји ни је дан зна чај ни ји не мач ки 
кон зер ва тив ни аутор са ко јим се Мо лер ни је срео или био у 
кон так ту. Ти ме ова књи га исто вре ме но пре ста вља до при нос 
исто ри ји по сле рат не де сни це – не са мо у Не мач кој не го и у 
Евро пи. У том сми слу Мо ле ро ва би о гра фи ја је при ча о сви ма 
они ма ко ји су оста ли на де сној стра ни.  

 Овај рад је примљен 20. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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