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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ

РАСПРАВА О НЕРАЗУМЉИВОСТИ 
ФИЛОСОФИЈЕ

САЖЕТАК. Философија је историјски настала као мишљење и размишљање о ства-
рима неба и земље, њиховој узајамној игри и смислу, као њихов логос.
Говор о стварима смисла живота и данас се најпре тиче човека. Архајско
мишљење је изоштравано и усавршавано током времена, а развој је
подразумевао све снажније утврђивану терминологију, као и из-
двајање кључних речи које обележавају нарочит и еминентан приступ
стварима мишљења. Појмови који се означавају речима истовремено
су и они који припадају стварима, тако да је њихово међусобно одно-
шење својеврсан историјат промишљања садржаја самог мишљења.
Излагање стасалог мишљења подразумева и уклоне на путу према
мидрости који је брдовит и подразумева и страншутице. Код Хегела на-
илазимо на изоштрено критичко мишљење, али и указивање на потре-
бу за даљом негом философског мишљења. Мизолошки став, који није
ни данас ретка појава, употребљава могућа забасавања као доказ да је
сама философија јалова и непотребна. Међутим, да ли сам говор о ства-
рима које се тичу свих нас икада може да буде досадан и непотребан,
тешко да ће моћи сувисло да одгонетне било ко, а ко се већ и сам не ба-
ви философијом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Философски појмови, говор и терминологија, ствари мишљења, мизо-
логија.
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ОVFужXе на рачун философије Mа је неразумљива, Mуховно јалова
и неVоFреXна, ни Mанас нису никаква реFкосF. СофисFичке суX-
верзије мисаоноC хаXиFуса човека, VознаFе још из анFичке Грчке,
само су MоVуњавани основ чиFавој VалеFи најразличиFијих Mо-
сеFки смишљених Mа философију омаловаже и марCинализују у
акаMемским зајеMницама, ако већ не моCу MирекFно Mа је уклоне.
УоXичајене оVFужXе за нејасну FерминолоCију, аVоMикFичке са-
Mржаје Vојмова који су иначе сVорни, Vрекорачивања Cраница
смисленосFи и Xесконачна оFвореносF форми мишљења, свеMо-
че, Vре свеCа, о јеMном унуFрашњем оCраничавању, које Fакав
’криFички сFав’ и саму научну мисао сужавају Mо јеMноMимен-
зионалних униформисања. 

ВерFикалним и хоризонFалним анализама уVоFреXе философ-
ске FерминолоCије моCућа су изокреFања језичких Vракси, која
Xи указивала на Cрешке у сFилизацији или чак на VраFећу жарCо-
низацију. МеђуFим, философски Cовор никаMа и није Xио Fек Vре-
носник уоXичајених оXавешFења о сFањима у којима се човек на-
лази Vриликом уVоFреXе језика. Он је значио извесно Mржање,
оXлик Mоказивања, заузимање сFава, VосFављање сFвари или ’Vо-
среMовање’, Fј. оXлик VракFиковања Fеорије или VосмаFрајући
акF и њеCово разумевање у оMређеним MрушFвено-исFоријским
околносFима. Тај VосмаFрајући акF који исказује језик није сво-
Mив на изоловане речи које се уVоFреXљавају као Fерминолошка
форма, јер он VоMразумева Mискурс или виM Fеоријске арFикула-
ције којим се извршава орCанизовање иMеја или Vојмовних зна-
ња, у смислу уоVшFавања којим се MоVире Mо VреFVосFављене це-
лине, или оFвара сушFина сFвари. У њему речи које се корисFе
Mоносе више оM уоXичајених знакова који VреMсFављају сFвари,
јер у уоXичајен смисао уVоFреXе језика уCрађују значења коCни-
FивноC каракFера, CMе рефлексија заMоXија своју VреVознаFљи-
восF.

У Mимензији Mискурса MруCачије оMређених језичких Vракси
Fо није Fежња која Xи разликовала еVисFемолошке формације, а
Mа Fо не Xи Xила Fек MескриVција уVоFреXе уFврђеноC скуVа Vој-
мова. У философији се зXива Mинамизам Vојмовних захваFања,
CMе се Vојмови Vомерају, међусоXно суVроFсFављају, оMржавају
или Vокривају, VреоXражавају на хоризонFу инFерVреFације зна-
чењских склоVова, али осFају арFикулисани моменFи унуFра-
шње значењске целине.2 РазумносF оVшFења коју VоMразумева
Mискурс MијалоCа у оXјашњавању Vомишљаних и инFенMираних
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значења, јеMнако као и оних саMржаваних и CоFово нехоFично
VоMразумеваних, Fакође важи и за философска разјашњавања.

ПримереносF и искреносF философскоC Cовора оMвајкаMа Vо-
чива на Fежњи за исFином, а Fо VреFVосFавља Mа се коCниFивна
уVоFреXа језика заMржава смислено и оVравMано, Fе Mа и Fе како
може Mа се Vовезује са суXјекFом-ауFором и њеCовом намером у
казивању или у Vисању. ОсVоривосF у Vроцесима Fумачења и ар-
CуменFовања у расVравама Fакође реCулишу њену исVравносF,
казујући и о мери у којој је она исFиниFа, Fј. разјашњавају сFвари
указивањем на њену ’исFинскосF’. Као осFварена исFинољуXи-
восF, исFинскосF је изCрађена VримереносF или усавршено раз-
мишљање, које разумљивосF VосFиже криFичким Mржањем Vре-
ма VроверивосFи и оMрживосFи Fеза, арFикулацијама склоVова
казивања и референFношћу. НеMвосмисленосF и јасноћа излаCа-
ња које засFуVају меру ’разумљивосFи’, иVак су Mалеко оM FоCа Mа
се јеMносFавно расVраве Fешкоће које насFуVају услеM неискрено
или неVримерено исказиваних сFавова. Механизам Vреношења
Vравила Fзв. ’MоXре комуникације’ на овој Fачки Vо Vравилу за-
Fаји и VосFаје веома VроXлемаFичан у Mословним Vрименама,
наиме у оним у којима се не воMи рачуна о различиFосFима у ’Vо-
ривима за јасноћом’. КаMа неко каже „немој Fу Mа ми филозофи-
раш”, Fј. Mа изврћеш и муMријашиш о сFварима, заклањајући се
иза навоMно MуXокоумне FерминолоCије, он захFева Mа се сFвари
исFерају на чисFац и VосFану ’јасније’ или ’свима разумљиве’.
Али, Mа ли је Fо увек и моCуће? Да ли је моCуће оMXациFи фило-
софски Cовор као инхеренFно MефекFан, више је реFоричко Vи-
Fање у сиFуацији каMа Fо Fакорећи VосFаје манир свакоMневице.

2 КонсFелација језичкоC Vраксиса не Vочива Fек на евокацији и сVосоXносFи
Mа се семанFичко XоCаFсFво језичких сFрукFура оMваја оM MрушFвено-исFо-
ријске VозаMине Cовора (како је Fо виMео ХајMеCер), неCо на ономе шFо скла-
Vа унуFрашњосF лоCике MискурзивноC сFаFуса (Е. Хусерл, Е. Финк, М. Узе-
лац). Усмени MијалоC и Cоворни чинови, Vроучавани кроз оXичне конверза-
ције и арCуменFоване Mискурсе с аналиFичке /Серл, Ејер/ и са VраCмаFичке
сFране /Ј. ХаXермас/, Vоказали су релеванFне имVликације и за разумевање
разCовора у философији (Xио он вођен ’сам са соXом’, са оVоненFом или
VреFVосFављеном VуXликом). ОXјављивање својих сазнања је услов, Fо је
сFварање инFелекFуалне аFмосфере која храни умове свих нас, а ваља се
сложиFи са Урошем Шуваковићем Mа: „[…] ни сFановишFа аCносFицизма и
аVсолуFне скеVсе у науци не моCу XиFи VрихваFљива, иако је ’меFоMичка
скеVса, шFо исFовремено значи криFичносF, XиFна осоXина научноC начина
мишљења’” (В. Милић, исFо) (Шуваковић, 2011, сFр. 18).
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ДоMуше, VиFање свакоMневице и мере исFинсFвовања нимало
није лако. 

Философију оMавно Xије Cлас Mа заCовара неMокучиву MуXину
на рачун јасноће, како Xи се заваравали они који се иначе Vрези-
ру. УVркос VрисуFној нејасносFи, за СокраFа су ХераклиFове ми-
сли несVорно MуXоке, са чиме се, VоVуF својих великих насFавља-
ча ПлаFона и АрисFоFела, оVреMелио за криFеријум мерила ва-
љаносFи философскоC исказивања, CMе Fзв. ’јасноћа излаCања’
није оMреMXена за квалиFеF некоC мишљења.3 Ни у својој Ис орији
философије (I), ХеCел није смаFрао Mа ХераклиFов Cномски сFил ка-
зивања VреMсFавља VреVреку за разумевање, неCо шFавише, Mа
чак њеCово креFање кроз суVроFице може Mа XуMе Fрајан VоMсFи-
цај који је он у својој философији VоFVуно усвојио. И њему самом
је касније чесFо уVућивана замерка за „Fежак сFил”4, а на Fо је он
узвраFио VроMуXљивањем VиFања о смислу разумљивосFи и не-
разумљивосFи. Узимајући Mа су VреMсFаве Fек меFафоре мисли и
Vојмова, Fе Mа VосеMовање мисли и Vојмова VоMвосFручава сFва-
ри Vрема VреMсFавама које им оMCоварају, он у VримеMXи уз Fре-
ћи VараCраф увоMа у Енцикло"е�ију философских наука каже: 

„ЈеMна сFрана оноCа шFо се назива неразумљивошћу филозофије
скоVчана је с Fиме. Тешкоћа лежи, с јеMне сFране, у некој несVосоX-
носFи која је Vо сеXи само ненавиклос  Mа се мисли аVсFракFно, Fј.
Mа се чврсFо Mрже чисFе мисли и Mа се човјек у њима креће. У нашој
оXичној свијесFи мисли су заоMјенуFе и сјеMињене с навиклим осје-
Fилним и Mуховним маFеријалом, а у размишљању, рефлекFирању
и резоновању мијешамо осјећаје, зорове, VреMоџXе с мислима (у
сваки суM с Vосве осјеFилним саMржајем: овај је лисF зелен, већ су
умијешане каFеCорије, �и ак, "оје�иначнос ). Но, MруCа је сFвар Mа
се сами VреMмеFи неVомијешани наVраве VреMмеFом. – ДруCи је

3 ПореM ХераклиFа који је окаракFерисан као арисFокраFски наMмен и нејасан
мислилац, и који је унеколико VосFао и сFереоFиV мрачњака у Mискурсу
оXичне свесFи, оVFерећене MефициFом Vравих мисли (Fако шFо се изузеF-
носF Mоживљава јеMино као руFински раM Vоимања), исмеван је и СокраF,
који није хFео Mа умањи вреMносF ХераклиFових мисли. ДиоCен ЛаерFије је
изнео о самом СокраFу VрисFојно мишљење: „Њему нису Xила VоFреXна Vу-
Fовања, као већини философа, осим каM је морао Mа Vође у раF. ОсFаFак своC
живоFа Vровео је коM куће и расVрављао са сваким ко CоM Xи желео с њим Mа
разCовара. ИсFицао је Mа њеCов циљ није Mа Vромени мишљење своC саCовор-
ника, неCо Mа овај сам Mокучи исFину. Причају Mа му је ЕуриVиM Mао расVраву
о ХераклиFу и Mа Cа је VиFао за мишљење, а СокраFов оMCовор је Xио: ’Оно шFо
сам разумео изврсно је; а мислим Mа је Fако и оно шFо нисам разумео: само
је за Fо VоFреXан Mелски ронилац Mа Mође Mо Mна!’” (ДиоCен ЛаерFије, 1979,
сFр. 48–49).
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Mио неразумљивосFи у несFрVљивосFи шFо човјек Vо начину Vре-
MоџXе хоће Mа има VреM соXом оно шFо је у свијесFи као мисао и
Vојам. ОFуMа Mолази изјава Mа човјек не зна шFо коM некоC Vојма
који је схваFио FреXа Mа мисли. КоM Vојма нема нишFа Mаље Mа се
мисли неCо сам Vојам. Смисао је Vак оне изјаве чежња за неком већ
"озна ом, о�ичном VреMоџXом. СвијесFи је Fако Mа јој је са начином
VреMоџXе оMузеFо Fло на којему иначе има своје чврсFо и власFиFо
мјесFо. КаM се нађе VреXачена у чисFу реCију Vојмова, онMа она не
зна ��је је у овом свијеFу. – СFоCа се налази Mа су најразумљивији они
Vисци, VроVовјеMници, Cоворници иFM., који својим чиFаоцима
или слушаоцима казују сFвари које ови знаMу већ наVамеF, које су
им оXичне и које се разумију саме оM сеXе” (ХеCел, 1987, сFр. 32).

ПреMсFављачки начин мишљења, који Mржи Mа у осећајима,
VоCлеMима и сачињеним VреMсFавама може сасвим Mа наMокна-
Mи Vојмове као ознаке мисли, заVраво сам VроизвоMи сиFуацију
неразумљивосFи, јер Xрка сFвари свођењем целина на Mелимич-
носFи. Појам у насFанку свих Mелова које Vоима или у целови-
Fијој VојмивосFи и јесFе иMеја у насFајању, оно знање које се уVо-
знаје са VреMмеFношћу и које Cа саCлеMавањем све VроMуXљеније
увиђа, са чиме је ХеCел сFвар маFеријално-VреMмеFно ценFрирао
у сам аVсолуF као VараMиCмаFични оXлик науке, која је као аVсо-
луFна философија VаMала у само Xивање аVсолуFа и значила са-
мосвесF аVсолуFа о самом сеXи, у већој или мањој мери. То је оно
шFо виMимо каMа оM аVсFракFноC изузмемо формалне саMржаје, а

4 У њеCово MоXа Fа се оVFужXа уCлавном оMносила на философију релиCије и
VрироMе, а која и Mанас Xива VроMужавана са Fезом о Fоме Mа је он извршио
’филозофикацију релиCије’. ’Зофос’ (VоMрумски мрак) се наMвио наM сFуMи-
рањем и знањима MоFле, Mа су сва оXјашњавања (самоC ХеCела) VосFала за-
луMна, Vа он вазMа има VроXлема са MефициFарним инFерVреFацијама вла-
сFиFих мисли. ПоFреXа за ’аVсолуFним VочеFком’ и VосмаFрање VрироMе
као ’MруCоXивсFвовања’ аVсолуFне иMеје, још оM ШелинCовоC времена је Vро-
казивана као ’CносFичка неман’ увучена у хришћансFво које Fо навоMно не
може Mа FрVи. НаCлашавајући Vојам ’оCраниченосFи’ (Schranke) који Vрема
ХеCелу важи за VриVросFо и слаMуњаво мишљење, ПеFар Бојанић је оMлично
наCласио како VроFивречносFи насFају, са осFајањем унуFар оCраничења, у
значењу зла; и које се Vревазилазе са оFкривањем и укиMањем коначносFи у
Xесконачном: „БоC који сеXе жрFвује и који не васкрсне, мрFви БоC или леш
мрFвоC БоCа, јесFе зло… ХеCел је укинуо време између FреXања и јесFе. Тајна
је у знању. ПосFоји снаCа знања, а ХеCел – виMели смо – знање размаFра као
саXирање, као имање, као скуVљање у сеXи нечеC неCаFивноC, или Vрециз-
није као скривање неCаFивноC, оCраниченоC, коначноC или мрFвоC… БоC Син
или БоC ХрисFос је јеMини БоC који сеXе жрFвује, који у сеXе сFавља смрF и
који за ХеCела илусFрује Schranke која се Vревазилази унуFар ње саме, или
речју, коју Дух Vревазилази у њему самоме” (Бојанић, 2009, сFр. 95–96).
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оM VреMмеFноC оно чулно, Vа се конкреFизација VреMсFаве усFро-
ји као синFеFизовање оMређеносFи аVсFракције и сушFине чул-
них сFвари, како је Fо MоXро, за Fакав колосалан захFев са VосеX-
ним мисаоним CаXариFима, консFаFовао Иван Иљин: 

„ГеCель осущесFвляеF FеоMицею через оXнаружение FоCо, чFо су-
щему имманенFна XожесFвенная сила, Mвижущая еCо к вышей фор-
ме жизни: орCанической FоFальносFи или сVекуляFивной всеоXщ-
носFи. СVекуляFивная конкреFносFь есFь высшее сосFояние всеCо,
чFо реально, эFо сосFояние есFь реальный, во всем осущесивляю-
щийся сVосоX жизни, эFоF сVосоX осущесFвляеF основной, Cлу-
Xочайший харакFер БожесFва” (Ильин, 1994, сFр. 490).5 

Без FоC раMа на самом Vојму сFвари, који захFева шFо целови-
Fије Mокучивање њихове сушFине, ХеCел је Xио CоFов Mа неMовр-
шеносFи именује конформисFичким /у VеFом VараCрафу Енци-
кло"е�ије/, јер се оMXацују VреFVосFавке Vо којима је: „VоFреXно
размишљање Mа Xи се сазнало шFо је ис ини о на VреMмеFима и
у MоCађајима, као и у осјећајима, зоровима, мнијењима, VреMоџ-
Xама иFM. Размишљање за сваки случај чини Xар Fо Mа осјећаје,
VреMоџXе иFM. VреоXражава у мисли”. Оно случајно је еCзисFен-
ција која очиFује вреMносF моCућеC, а FашFина резонујућеC разу-
ма у Fо вазMа хоће Mа уCраMи шFо више, како Xи саму чисFоћу Vо-
имања као раM ума шFо више Mезавуисала, Fе оно шFо је сFварно
Xацала у шFо већи засенак кроз измишљања оXиља вирFуелних

5 ОXразовање свесFи као заузимања сFавова схоMних насFуVајућим сазнањи-
ма која се усавршавају, чини Vуноћу саMржаја самоукиMања јеMносFраносFи
Vоимања у самом сеXи, на Fај начин Mа феноменолоCија Mуха исVосFавља
саMржаје свесFи који се расFварају у арFикулацији и Vревазилазе, све Mо ми-
саоноC усVосFављања Mимензије аVсолуFноC Vојма у коме се смирују. Таква
суXјекF-оXјекFивносF је VреMмеFно Vрешла у оXлик еCзисFенције у Xлиско-
сFи сушFини и усVосFавила MуXинско Vоверење с оXзиром на њеCа, Vа исFо-
ричносF оMаје своју консFиFуFивносF и консFрукFивносF, има ли се у виMу
XуMућносF мисаоносFи: „Свако сазнање, учење, свака наука, чак свако Mе-
лање није усмерено ни на шFа MруCо Mо ли на Fо Mа се оно шFо је унуFрашње,
шFо је Vо сеXи, извуче из сеXе и Mа се оVреMмеFи… Та самоVрисуFносF Mуха,
Fо њеCово Mолажење к сеXи може XиFи изражено као њеCов највиши, аVсо-
луFни циљ… Све шFо се зXива на неXу и на земљи – вечно се зXива – живоF Xо-
Cа и све шFо се у времену сFвара Fежи само Fоме Mа Mух уVозна самоC сеXе, Mа
оVреMмеFи сама сеXе, Mа нађе сеXе, Mа се осамосFали, Mа се са соXом чврсFо
Vовеже. Он је уMвосFручавање, оFуђивање, али Mа Xи моCао Mа нађе сама сеXе,
Mа Xи моCао Mа Mође к самом сеXи… Дух, каMа Mође самом сеXи, VосFиже Fо Mа
XуMе слоXоMнији. Само се Fу јавља Vрава својина, само Fу насFаје Vраво вла-
сFиFо уверење. Ни у чему MруCом, осим у мишљењу, Mух не Mолази Mо ове
слоXоMе” (ХеCел, 1979, сFр. 26, 27).
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кванFиFаFивних моCућносFи, које Fу онMа изCлеMају сFварније оM
саме сFварносFи. Али, као шFо изCлеMи нису саме иMеје, неCо са-
мо феномени који моCу и њих Mа значе, Fако ни оне нису само хи-
мере које су сувише немоћне за VриXављање сFварносFи, о чему
свеMочи сама исFорија философије са увиђањем Mа је сушFина у
Vореклу VрироMе иMејносF Vоимања. 

Казивање Xез сFила, оMавно се оцењује као варварсFво, маMа
MосFизана сFилска елеCанција, а Xез VриVаMних саMржаја, вазMа
значи и MилеFанFизам. ОсоXени сFил излаCања у философији,
који је вазMа изузеFан, јер VосFавља VиFања о смислу самих сFва-
ри, јесFе и VреVознаFљив израз начина мишљења, унеколико
VриXлижан и умеFничким својсFвима, уколико она нису Vуко
Fехничко излаCање. Наиме, уколико форма оXликовања Xива Mа-
Fа у склоVу усFројсFва оMређених чињеница, а саMржај сFавова
VреMсFавља њихове сасFојке, шFо VреFVосFавља Mа су чињенице у
свеFу већ унаVреM уFврђене у јавним схваFањима, онMа се реVро-
Mукција сFавова у сFалном врћењу језичких Fрансакција зXива
као заFворена сFрукFура. Она VоMразумева и Fо Mа је сасвим Vо-
знаFо исFиниFо значење Fих сFавова, Vа је онMа и акFуално функ-
ционисање језика у философији CоFово јеMноMимензионално.
Она Fу није више FреFирана као нарочиFа моCућносF сусреFа са
свеFом и моCућим Vрожимањем кроз разумевање, неCо мора Mа
оXјашњава насFанак философских VроXлема и осоXиFосF њихове
језичке уVоFреXе (уFилиFаризам, неоVозиFивизам, аналиFичка
философија), као шFо умеFносF више није оFварање Vрема исFи-
ниFосFи на чулан начин, неCо VоMражавајуће Mекорисање већ
уFврђених чињеница и њихових израза у сFварносFи (аванCарMе,
Vерформанси, хеVенинзи иFM.). Овакав VрисFуV VреFVосFавља и
симVлификацију, која Vолази оM моMе или жели Mа XуMе у корак
са њом, Vа неразумљивосF и VроXлеме Vроналази и онMе CMе их
заVраво и нема. ПроXлеме изазивају софисFи, рекао Xи АрисFо-
Fел у својим софисFичким еленхијама, а слоXоMу Vружа само Fе-
оријско мишљење каMа је коM сеXе.6 СофисFичка ’Mиалексија’ у
оним VознаFим ’MвосFруким Cоворима’ или анFилоCичким су-
VроFсFављањима лоCоCрафске књижевносFи, CMе су моћи вешFи-
не Vроизвођења оXмане сличне сFварносFи MоминанFе, са којима
се сачињава Vовољан оXрF који Vаралише суVарника, оCлеMа се
Vре свеCа у Mужини Cоворења каM се наMCорњава VроFивник. Пра-
вичан и неVравичан Cовор Mеле XесеMнички меCMан, VравMа се не-
VрисFојно крши оM VоXеMе неVравичноC Cовора, са чиме се Mеза-
вуишу закони, а васVиFање VосFаје засFарело. Ово карикаFурал-
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но VреMсFављање релаFивизма које је моCло Mа VоFекне оM Сокра-
Fове изреке „знам Mа нишFа не знам”, исFоријски је сасвим не-
уFемељено. СокраF је само FоXожња незналица, а заVраво MоXро-
намеран исVиFивач и неуморан криFичар који је знао уCлавном
Mалеко више оM саCоворника, Vа каMа FврMи Mа нишFа не зна узви-
шава само знање у меFоMолошкој аCносFици Mуха, Mа Xи Vроизвео
каFарзу оM самозаMовољсFва и самоMовољносFи, а које су схоMне
Cенералном сFаву VрироMних VоFенција или самооXмањивању, е
Mа Xи Fо ’чишћење Mуше’ VосFало VлоMно Fло за ’рађање у Vојму’.
ТеолоCија VоеFских фанFазија коM њеCа ваља Mа XуMе сусVенMова-
на Mа Xи се MоVрло Mо ’човека у човеку’ (Пл. Држава), али иVак не
онако, како је Fо VоMруCљиво VреMсFавио АрисFофан.7 Баналне
исFине о саMашњем живоFу и љуMском искусFву, умевале су ваз-
Mа Mа се уCлављују у VаFеFичносF фраза и осFављају уFисак на не-
уVућене, CMе се наMCорњавала FривијалносF и CолоFиња Vокрива-
ла Fерминолошким маскирањем XаналносFи. Сазнајна улоCа
криFичносFи оFуVљивана је Mо смешних феномена, а сјајан сFил
комеMије није Xио Mовољан Mа се и саMржаји који нису VоCоMили
циљ узму за релеванFне. ИсFичући како све шFо је смешно није
увек и сFвар комичне умешносFи, ХеCел је Vроницљиво наVисао: 

„УоVшFе узев, може се рећи Mа сFвари којима се љуMи смеју моCу
XиFи Fако суVроFне Mа се нишFа суVроFније не може замислиFи.
ЉуMе моCу Mа насмеју најVросFије и најXљуFавије сFвари, али исFо
Fако они се чесFо смеју и ономе шFо је најважније и најMуXље, само
ако се на њему Vокаже нека сасвим Xезначајна сFрана која сFоји у
VроFивречносFи с њиховим навикама и свакоMневним схваFњима.
У Fаквом смејању изражава се само јеMна MоVаMљива муMросF љуMи

6 Ако Vоново свраFимо VоCлеM на Fу исFорију, СокраFово Mржање Vрема неја-
сносFи и неразумљивосFи у Cовору Xило је неFиVично и за VоFоња времена,
каMа се FежишFе VреXацивало са знања и исFиниFосFи на VракFичну Mело-
FворносF и Vроцену вероваFноће. Изрази ’очиCлеMно’ или ’разумљиво’ у ан-
Fичким философским FексFовима не VреMсFављају Fемељне услове оMржи-
восFи казивања, као норме FачносFи и мерила суђења, јер им је Xило Xело-
Mано Mа се некриFички слеђена Fежња Vрема јасноћи изокреће у своју су-
VроFносF, XуMући Mа Vревише Vојашњаване мисли VосFају VараMоксално не-
јасне. КаMа Vојашњавање значи свођење на нешFо свима VознаFо и јасно, а Fо
су уCлавном Vросечно акFуализоване разменско-корисне сFвари свакоMне-
вице и њихове зMраворазумске Vриручне уVоFреXе, VреосFаје сумњичење
философскоC Cовора за намере и каквоћу, а са Fиме се заоXилази и оно шFо
значи сушFину. НеVоверење Vрема размаFрању сушFинских сFвари Fако је
још у сFарини VосFајала ’сумњива раXоFа’, наCовешFавајући и осуMу, шFо
VоMразумева Mа је начињен извесFан VресFуV, Fе Mа је насFуVила околносF
VромашеносFи сFила или начина VрисFуVа и оXраMе сFвари. 
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која означава Mа су и они Fолико VамеFни Mа су у сFању Mа увиMе Fа-
кав јеMан конFрасF и Mа знају Mа сFоје изнаM њеCа. ИсFо Fако VосFоје
смејања у којима се изражавају VоруCе, Vрезирања, очајања иFM”
(ХеCел, 19864, сFр. 605–606).

ДвосFруко креFање VојмљеноC оM виMљивоC Mо невиMљиве су-
шFине, колико CоM Mа су VослеMње сFвари неMоказиве, Vоказују Mа
философски Vосао никаMа не може Mа XуMе оCољена сFвар руFине
и VолуCе за оMXацивање у VресFижније слојеве MрушFва Xез Vо-
слеMица. Проучавање каракFера VојмљеноC јесFе и лична Fежња,
али и оVшFа, за све љуMске сFворове оXавезујућа сFвар, Xило Vо
Fоме шFо сви љуMи Fеже увиђању и знању, Xило сFоCа шFо смо
сви сFворени на лик и VоMоXије Божије. Најврснији ликови као еј-
MеFски енFиFеFи Vо свом су сасFаву Vовезани са највишим роMо-
вима Xића, исFовеFносFи и разлике.8 ИMенFиFеF и Mиференција
као моменFи овоC сVекулаFивноC јеMинсFва су и соVсFво власFи-
Fих разлика као разликовања VриVаMна самом смислу исFовеF-
ноC у VоисFовећивањима, јеMнако као и ралуке које у сVекулаFив-
ном сFаву увиMи Vоимају.

УVорна криFика философскоC жарCона (како сFоичких фило-
софа, еVикуроваца, VериVаFеFичара, скеVFика и Vозних акаMеми-
чара) VренеFа је и у Mомен свеFске књижевносFи, VоVримајући
значење ’оVшFих месFа’. Она су изруCивала њихову наVаMносF у
служењу римском имVеријалном Mуху, као и лаковерносF ра-
зних MрушFвених слојева који шуVље мисли оMушевљено Vри-

7 ИсFоријски СокраF Mржао је Mо Vојма врлине и VравичносFи, VоMврCавајући
се еFосу закона чак и онMа каMа Cа је осуђивао на смрF, а VошFовање роMиFе-
ља смаFрао је важним ослонцем FоC еFоса. Све зајеMно, у овој АрисFофановој
комеMији израђена је искарикаFурисана слика СокраFа и њеCове школе, која
Cлача мисли шFо VоMсећају на ’чијање Vерја’, за која су вазMа на услузи Fер-
минолошке VошFаVалице FиVа ’Vо нужносFи’ или ’оM нужMе’, као и верXална
разликовања Mо исFанчавања Xезначајних, Vа и XесVреMмеFних сFвари (Xуве
и комарци). СокраFови ученици, међуFим, развили су ону сFрану њеCовоC
учења о Vојму, која неMвосмислено Cовори о MосFојансFву њеCовоC мајеуFич-
коC меFоMа, а које не може Mа се свеMе на Fо Mа каM неко Xане у ’мислионицу’,
оM изненађења неки оM ученика оXавезно VоMXаци у рађању мисли, како Fо
карикаFурално разуме АрисFофан. Мере VреMосFрожне уVиFносFи раMи ’ра-
ђања у Vојму’, нису само ’чијања Vерја’ Mа Xи се изCлеMало CизMаво, ниFи ка-
зивања ’оM нужMе’, неCо и Mокучивања лоCичносFи лоCоса који се уFемељује
у самооMносном знању (шFо, MоMуше, MоVушFа иронију Vрема сFварносFи), а
уVраво Fо неће Mа узму у оXзир они који ову круVну чињеницу Vолажења оM
самоизвесносFи Vревиђају или VросFоMушно изосFављају, Vа и намерно
иCноришу. ХеCел је овај СокраFов меFоM VрисFуVа именовао осовинском
Fачком исFорије.
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хваFају. КаMа су философи заузели Vозу VосFављања изнаM
MрушFва које их је изMржавало, руковођени Vриземном моFива-
цијом новца и уFицаја за Fакве VосFуVке, Fе су Vали ниже и оM
званичних реFора (уCлавном аMвокаFа на суMу) који су вулCаризо-
вали Fехнике усVешносFи у VракFиковању своC занаFа, Mа Xез оX-
зира на VравичносF MоXијају Vарнице (и Fако као Vрофесионали-
зовани ’софисFи’ зарађују новац), њихов креMиXилиFеF је снажно
MовеMен у VиFање. Занимљиво је оXраћање елиFисFичким Fоном
наMменосFи, CMе се слушаоцу замера неVознавање Fерминоло-
Cије – схваFајућих VреMсFава (каFалеVFичких фанFазија), Vриро-
ка и узVрирока, који се оXјашњавају неVокреFним човеком и мо-
Cућношћу Mа он сFане на криви камен (маMа је јасно Mа је Fо немо-
Cуће ако је неVокреFан или оMузеF). ОшFрица саFире оXично је
најуXојиFија каMа се именују ’закључивања широкоC оXима’ као
’замке у речима’, која заVлиFањем саCоворника Mоноси смирење
сFављањем ’Xрњице на усFа’, Fако Mа се Vослушно уVућују на Mе-
Xеле књижурине Mа Vо њима VраFе јеMинсFвене или чак Xесми-
слене речи, како Xи се VриVремили за склаMан живоF с VрироMом
и оXиFавање у Mуховном миру. С MоXрим намерама Fу сFвари сFо-
је рђаво, а оXраMа ’љуMскоC маFеријала’ као евиMенFна Fехника
маниVулације, сасвим је оCољена. ЗXуњеносF и CуXиFак осећања,
искривљени разум и склоносF Xулажњењу VосFају Fек цена која
се Vлаћа за велики MоXиFак на навоMном крају, јер се Vо Fаквом

8 ПозаXавивши се философијом језика у класичној анFичкој Mискурсивној
Vракси, Fе VроMорним меFоMичким разраMама класичоC Vоимања лоCоса,
Ирина ДереFић је MоVрла Mо VрецизноC разјашњења Vоимања лоCоса коM
ПлаFона и АрисFоFела, излажући Cа на узоран начин: „… лоCос као Cовор Vо-
сFаје di£lektoj, лоCос као разум di£noia, лоCос као оXјашњење VосFаје a‡tia,
а лоCос као Mефиниција ÐrismÒj. Овим акFом сVецијализације филозофскоC
језика и FерминолоCије Vојам лоCоса се уоVшFе не исFискује, већ се он уVо-
FреXљава синонимно са навеMеним Vојмовима. Томе у VрилоC најречиFије
Cовори чињеница Mа је у ЗеFа књизи Ме афизике лоCос незамењива реч, и Mа
се уVраво кроз Fај Vојам Vреламају најважнија VиFања среMишње расVраве о
усији, а Fо је оMнос форме и Mефиниције, као и VојеMиначноC и оVшFеC у
сазнању и у XивсFвовању… У великој расVрави око каракFера АрисFоFело-
вих суVсFанцијалних форми, која се воMи оM Vрвих анFичких коменFаFора
њеCове Vрве филозофије Vа све Mо Mанашњих Mана, насFојали смо Mа оMXра-
нимо сFановишFе Vо коме је форма оVшFа. ЈеMан оM разлоCа за Fакво чиFање
лежи у Fоме шFо јеMино оVшFе форме моCу XиFи CаранF сазнања… Рационал-
но мишљење и сазнање је моCуће заFо шFо је сFварносF инFелиCиXилна, Xи-
ло Mа Fу инFелиCиXилносF разумемо као еиMеFске енFиFеFе, који VосFоје Vо
сеXи, или Vак као форме реализоване у маFеријалним, чулно оVажљивим
VреMмеFима” (ДереFић, 2009, сFр. 392, 402, 407).
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учењу сама срећа не може MосFићи ни Fоком веома MуCоC Vерио-
Mа Vроучавања VроXлема. ДосVевање Mо акFуализације самоиз-
весносFи и ’крајње јасноће’ изCлеMа карикаFурално из чеFворо-
Mимензионалне VерсVекFиве коју је наCласио Св. аV. Павле, ма ко-
лико Xило VослеMица XесVошFеMноC сукоXа са философском аC-
носFиком и рационализацијама наFуралисFа.9 Философија се
касније VочесFо заривала и у ’искривљену свесF’, која VоMразуме-
ва сканMалозну VаFеFику свлачења неXа на земљу, занемарујући
чак и оне суVFилне иMиоме VозноC новоVлаFонизма, са којима је
још моCло Mа се уочи како на земљи VосFоје ’неXеске сFвари’, али
изражене на земаљски начин, а на неXу земаљске сFвари, али из-

9 ОваVлоћивање MуXинске VерсVекFиве Mуха VреVоручио је и Св. aV. Павле у
Посланици Ефесцима (3, 11–19): „kat¦ prÒqesin tîn a„ènwn ¿n ™po…hsen ™n

Cristù 'Ihsoà tù Kur…w ¹mîn, ™n ú œcomen t¾n parrhs…an ka… t¾n prosag-

wg¾n ™n pepoiq»sei di¦ tÁj p…stewj aÙtoà…ToÚtou c£rin k£mptow t¦
gÒnat£ mou prÕj tÕn Patšra toà Kur…ou Ømîn 'Ihsoà Cristoà, ™xoØ p£sa

patri¦ ™n oÙranoij kaˆ ™pˆ gÁj Ñnom£zetai, †na dèsh Øm‹n kat¦ tÕn ploàton

tÁj dÒxhj aÙtoà dun£meij krataiwqÁnai di¦ toà PneÚmatoj aÙtoà e„j tÕn
œsw ¥nqrwpon, katoikÁnai tÕn CristÕn di¦ tÁj p…stewj ™nta‹j kard…aij

Ømîn, ™n ¢g£ph ™rrizwmšnoi kaˆ teqemeliwmšnoi, †na ™xiscÚshte kata-

lambšsqai sÝn p©si to‹j ¡g…oij t… tÕ pl£toj kaˆ mÁkoj kaˆ b£qoj kaˆ Ûyoj,
gnîna…te t¾n Øperb£llousan tÁj gnèsewj ¢gap¾n toà Crisoà, †na plhr-

wqÁte e„j p©n tÕ ple»rwma toà Qeoà /По вјечној намјери коју изврши у
ХрисFу Исусу ГосVоMу нашему, у коме имамо слоXоMу и VрисFуV с
VоузMањем кроз вјеру у ЊеCа… Vреклањам кољена своја VреM Оцем ГосVоMа
нашеCа Исуса ХрисFа, оM коCа сваки роM на неXесима и на земљи има своје
име, Mа вам Vо XоCаFсFву славе своје MаMе силу, Mа ојачаFе Духом њеCовим у
унуFрашњем човјеку, Mа се ХрисFос вјером усели у срца ваша, Mа XисFе,
укоријењени и уFемељени у љуXави, моCли разумјеFи са свима свеFима шFа
је ширина и Mужина, и MуXина и висина, и VознаваFи љуXав ХрисFову која
Vревазилази разум, Mа XисFе се исVунили сваком Vуноћом Божијом/”
АVосFол нам је указао на Божију љуXав као извор енерCија свеCа шFо јесFе, а
с оXзиром на сVоменуFе увиMе рационалне философије, MоXро је навесFи и
јеMан у Vозном VериоMу сазрео КанFов увиM: „Das Christentum hat zur Absicht:
Liebe zu dem Geschäft der Beobachtung seiner Pflicht überhaupt zu befördern,
und bringt sie auch hervor, weil der Stifter desselben nicht in der Qualität eines
Befehlshabers, der seinen Gehorsam fordernden Willen, sondern in der eines
menschenfreundes redet, der seinen Mitmenschen ihren eignen wohlverstanden
Willen, d.i. wornach sie von selbst freiwillig handeln würden, wenn sie sich selbst
gehörig prüften, ans Herz liegt.” (ХришћансFво узима у оXзир Fо, Mа сама
љуXав сачини размаFрање својих оXавеза уоVшFе, Fе је оно сFвара сFоCа шFо
њен Творац не казује квалиFеFом некоC нареMXоMавца VуFем воље која
захFева VослушносF, већ јеMном човекољуXивошћу, који љуMима из своје
околине указује на Vуно схваFање њихове власFиFе воље, Fј. на Fо Vо чему
она из MоXровољноC Mелања вреMи, Mа Xи сами сеXе VриклаMно исVиFали,
шFа лежи на срцу (Kants, 1968, сFр. 650).
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ражене на неXески начин (Прокло).10 Тешко Mа укуVни изрази мо-
Fивације уљуљканосFи, уMоXносFи и осећања моћи, које се као
„воља за моћ” крију иза човекоXожачких номинација, моCу Vре-
VознаFи као VозноVлаFонички захFев за „осFављањем FраCова на
неXу” или слеђењем VуFа ка исFини. ИсFина је инFелиCиXилна и
VриVаMа јој сасвим MруCачије VосFављање VроXлемаFике, као и
јеMносFавна и лака решавања, Mо којих није моCуће MоVреFи ни
јеMносFавно ни лако. 

ПлаFонова алеCорија Vећине из Државе, Mавно је уVозорила на
VроXлем наFчулноC као VрворазреMну мисаону VреVреку за
сазнавање исFине, CMе оXразовање Vојмова и мисаона сазнања
иCрају оMлучујућу улоCу. НаFчулно је и иначе мишљевина VрвоC
реMа, која се у философији VрироMе и FеолоCији оFкривења Mоку-
чивала анализом физиолоCије чулносFи и каузално-Fелеоло-
шким Vоимањем, шFо је увек Vоново укључивало и VоFреXу за оX-
нављањем онFолошких Vојмова, VреисVиFивањем њиховоC у ан-
Fици VосFиCнуFоC саMржаја. Ако се Vојам VрироMе размаFра само
у каузалној оCраниченосFи Fелесним оVажањима која у сеXи не-
мају VоFреXу за извијањем развојноC лука који Xи захваљујући
намери формираној оM FреXања исFине Mолазила Mо изражаја,
сFвар може и Mа се VеFификује, Fе VосFане VараMоCмаFско уVори-
шFе на шFеFу како FеоријскоC Fако и VракFичноC виMа умносFи, о
чему је суверено своје мишљење у нововековној философији из-
носио ЛајXниц, а након њеCа и КанF. У сазнајној сVосоXносFи чо-
века моCуће је на очиCлеMан начин VреVознаFи енерCију као Mе-
ловање VрироMе које је различиFо, како оM ње уоVшFе Fако и оM
VојеMиначноC VосFојања, маMа није неоVиVљива. Философско Mе-
финисање чињенице енерCије зXива се унуFар чулне сушFине

10 „Тако они сFичу знање у свешFеном умећу, усVињући се ка онима шFо виMе
VослеMње у Vрвима и саме Vрве у VослеMњима, земаљске Vо свом узроку на
неXу и на неXески начин, а неXеске на земљи и на земаљски начин. Иначе,
оFкуM Mа се хелиоFроVи крећу зајеMно са сунцем, а селеноFроVи с месецом,
Mовршавајући саоXразно својој моCућносFи кружно креFање зајеMно са све-
Fилима васионе? Јер све се моли Vрема својсFвеном реMу и свечано Vева
вођама целокуVних ланаца, Xило мисаоно, Xило разумно, Xило физички, Xи-
ло чувсFвено; а оFуM се и сунцокреF неомеFано креће иако неко може Cа Cа
чује у VовраFку како уMара Vо вазMуху као шFо Vак чини, разносећи Fим зву-
ком неку химну, у каквом је сFању Mа расFиње Vева саосећајући с Васи-
лејем.” (Perˆ tÁj kaq' `HllhnÁj ƒhratikÁj tšcnhj (De sacrificio et magia) –
Catalogue des manuscrits alchimiques grecs, vol. 6. Brussels, 1928, сFр.148–151) /Про-
кло ДијаMох, „ОFачник” (2009), О свеш еним умећима ко� Јелина, CоM. III, св. 2.,
БеоCраM, сFр. 609–611/
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која расVолаже са моCућношћу Mеловања кроз лоCос еCзисFен-
цијалне MруCосFи, оFварајући Fако комуникаFивну инFерсуXјек-
FивносF с јеMне сFране, а исFо Fако и начелну уFемељивосF са
MруCе. Као лице и наличје, Fо је моCуће мислиFи и као јеMинсFво
сFварносFи целине изнуFра, наиме оне, како исFиче ХеCел, која
се Mовршава Fек у власFиFосFи своC развоја.

Лукијан из СамосаFе сасFављао је VознаFе ’силе’ Mа Xи њима ис-
мевао хришћане и њихово Mржање у MоXру и злу, осуђујући их
Xез мноCо милосFи. На хришћане је аCресивно усмерен и Mирек-
Fан сVис оM сFране философа Келсоса, који је са квазиVлаFонич-
ким арCуменFима насFојао Mа VоXије све хришћанске MоCмаFе,
Fако Mа Xи на Fоме моCли Mа му VозавиMе и мноCи Mоскорашњи
аFеисFично милиFанFни марксисFи или VозиFивисFи. И Порфи-
рије, као Mалеко Fрезнија и умеренија фиCура, као Mа се заXоравио
у VаCанској CорљивосFи, Vа није оMолео Mа Fој VолиFички моFи-
висаној сFрасFи не MоVринесе са ујеMањем за срце осеFљивијих
хришћанских умова, VознаFим конFроверзним сVисом „Про ив
хришћана”. У Fом смислу је и реконсFрукција FоC верMикFно сVа-
љеноC сVиса који је сасFавио, јеMна FуCа и очај у Vоимању, Fако Mа
није ни FреXао неко MруCи VореM ОриCена Mа на Fо аMекваFније оM-
Cовара (ОриCена хришћанина, који је са њеCовим учиFељем Xио
ученик коM Амонија Сакаса у АлексанMрији), XуMући Mа је сам ње-
Cов сVис „Про ив Келса” маесFрално сасFављен. Ваља VоMсеFиFи
на Fо, Mа каM је Св. ЈусFин Философ своју Дру�у а"оло�ију хришћан-
сFва сасFавио цару Марку Аурелију (terminus ante quem – 161 C.),
VовоMом MивљачкоC уXијања хришћана оM римскоC VрефекFа Ур-
Xика, она је сасFављана Xез жеље за освеFничким сFрасFима или
изруCивања VаCансFва, а Vрема VаCанској муMросFи и кулFури из-
разила је и узMржан сFав симVаFије. За њеCа је Fу Xило VресуMно
Fумачење исFине и њена зашFиFа, не Vоричући Vри Fоме Vраво
VаCанској философији Mа се назива муMрошћу, али оном нижеC
реMа оM хришћанске, јер саMржи универзалносF са изношењем
муMросFи јеMносFавним и свима разумљивим казивањем. Њу Vа-
Cанска кулFура није VосеMовала, каMа је саоVшFавала исFину и
смисао живоFа у Fешко MосFуVној форми. ЛоCос као хришћански
разум који је овMе Св. ЈусFин Vриказао у украшеној јеMносFавно-
сFи очиCлеMно је наMмоћан наM оним философским, али је чисFа
варка ако се смаFра Mа је он самим Fим и лакше MосFижан (сама
исFорија Mуха и кулFуре Vоказује Mа је њеCова MосFижносF оX-
мањива, Fе Mа је философска VроVеMевFика неоVхоMна за виђење
Fе висине). 
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Сасвим је јасно Mа ако се VреFензија на VосFизање VоFVуне ја-
сноће формулише VроCрамски, Fа VреFензија Vоказује своју оCра-
ниченосF, јер воMи с јеMне сFране у MеFаљисFичке сFранVуFице, а
са MруCе у ослоXађање казиваноC и оM саме философије. Таква
’VоFVуна јасноћа’ која Xива MосFизана кроз елиминацију основ-
них философских Vојмова Xива и сама нејасна, Xарем Vо VиFању
сврхе, VоVуF социјалноC сVуFавања слоXоMе раMи њене навоMне
зашFиFе, CMе њени анонимни сасFојци Xивају уCушивани у најве-
ћој мери.11 

Оно шFо је очиCлеMно VосFаје Fиме аVсурMно, Fако Mа Fранс-
формацију Mоживљава и сам Vојам очиCлеMносFи. На Fај начин
Vоказивања очиCлеMноC осFављају важне сFвари анонимним, а
њеCово свођење на VреMсFављачко мишљење није резервисано
само за софисFику, неCо се Vо ширем кулFурном оXрасцу Vока-
зује у каракFерисFикама које не моCу Mа оMоле VреFензијама наM-

11  На Fо указује и ХајMеCеров Vример, CMе он осуђује ХеCелову лоCику као ону
која Mолази Mо исFине „Vреко фунMаменFалне софисFике оM које живи ХеCе-
лова MијалекFика” (Heidegger, 1976, сFр. 252). У чеFврF века касније (1954. C.)
оXјављеном сVису – Превла�авање ме афизике, он разоXличава меFафизику
као ничеански виђен VлаFонизам, за који и сам каже Mа је руковођен ШоVен-
хауеровом сVрMњом са философијом, Fј. са ХеCелом и ШелинCом, Mословце –
„Mржећи се њеCовоC VовршноC Fумачења ПлаFона и КанFа”, а оM FоCа се:
„Vрави лиFерарни феномен који Cлаве више расVаљује неCо Vрочишћује,
који нас заVањује, Vа можMа чак и – ужасава” (ХајMеCер, 1999, сFр. 62). У сле-
Mећем VараCрафу је консFаFовао: „С Ничеовом меFафизиком филозофија је
Mовршена” ( амо, сFр. 63), а онMа у VроMужеFку закључио, како је филосо-
фија аVсорXована у Fемеље VланеFарноC VореFка, са оVаском: „Али крај фи-
лозофије није и крај мишљења – мишљење само Mолази Mо нових VочеFака.”
НешFо Mаље он консFаFује како „Филозофија у еVохи Mовршене меFафизике
јесFе анFроVолоCија… ПосFавши анFроVолоCија сама филозофија VроVаMа оM
меFафизике” ( амо, сFр. 66); јер навоMно: „живоFињски инсFинкF и љуMски
ratio VосFају исFовеFни” ( амо, сFр. 73). Ова ’VроVасF’ Fакође је аMресирана
на моменаF исFорије који: „ХеCел схваFа као FренуFак у којем аVсолуFна са-
мосвесF VосFаје начело мишљења” ( амо, сFр. 76), осуђујући Cа и заFо шFо
му је ’сушFина Xола неMосFуVна’. Ова сушFина се оваVлоћује на VосFавље-
носFи Fехнике, која је и сама новомеFафизичка врсFа VреовлађујућеC знања
Mанашњице шFо уCрожава савремено човечансFво. Али Mа са ХеCеловим сVе-
кулаFивним сFавом који VоMразумева смисао и снаCу знања као скуVљање у
сеXи нечеC неCаFивноC, скривање неCаFивноC, оCраниченоC, коначноC или
мрFвоC, које се Vревазилази, није све лако и Xрзо решиво, нека Vослужи и
илусFрација из VознаFоC сVиса о ПармениMу. На фрајXуршким семинарима
1942–1943 C., ХајMеCер је Mржао VреMавања о ПармениMовој философији, која
су укључивала и оXзорје „луFања”, Fумачећи и Fехнички каракFер наше
еVохе са VреVознаFљивим анFисловенским иMенFификацијама, Vа се
уFисак конкреFизовао у слику ПармениMа и VоFоњих Грка који ’усFају’ као 
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меносFи зMраворазумских резоновања и VраFећих исмевајућих
исVаMа. То оFвара и MуXље VиFање смисла хумора, који на раз-
међу философије и књижевносFи још оM анFичкоC MоXа мерафо-
ризује VараMоксе и аVсурMе Mа Xи се разрмрсила VроFивречја у
VроXијањима несVоразума, са жиCосањем рђавих сFрана, Fе Mа Xи
се ослоXоMила разликовања са указивањима на моCућа VреоFва-
рања хоризонаFа. ИMеја лоCоса у Vозној анFици мноCо је Cоворила

„заVаMњаци” на – Русе: “Die Technik ist in unserer Geschichte… Der Bolshevis-
mus ist Sowjetmacht + Elektrifizierung. Das will sagen: Der Bolshewismus ist der
„organishe“, d.h. organisierte rechnerische (und als +) Zusammenschluß der un-
bedingten Macht der Partei mit der vollstandigen Technisierung. Die bürgerli-
che Welt hat nicht gesehen und will es zum Teil heute noch nicht sehen, daß im
„Leninismus“, wie Stalin diese Metaphysik nennt, sich ein metaphysischer Vor-
sprung vollzogen hat, aus dem in gewisser Weise erst die metaphysische Leiden-
schaft des jetzigen Russentums für die Technik verständlich wird, aus der es die
technische Welt zur Macht bringt. Nicht dies, daß die Russen z. B. immer noch
mehr Trakrorenwerke bauen, ist das erst Entscheinde, sondern daß im vorhinein
schon die vollständige technische Organisation der Welt der mataphysische
Grund der Planung und alles Vorgehens ist, und daß dieser Grund von Grund aus
und unbedingt erfahren und in den arbeitenden Vollzug gebracht wird. Die Ein-
sicht in das „metaphysische“ Wessen der Technik wird für uns geschichtlich
notwendig, wenn das Wessen der abendländischen geschichtlichen Menschen
gerettet bleiben soll.“ /Martin Heidegger (19922), Gesamtausgabe Band 54, Parme-
nides, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, S. 127-128// („Техника јесFе у
нашој исFорији… Бољшевизам је СовјеFска моћ + елекFрификација. То ће
рећи: Xољшевизам је ’орCански’, Fј. орCанизовано срачунавајући (и као +)
зајеMнички MовршеFак Xезусловне моћи VарFије са Vуном Fехнифика-
цијом. Грађански свеF није виMео и у некој мери још Mо саMа није виMео Mа у
’лењинизму’, Fако је СFаљин називао Fу меFафизику, завршава меFафизич-
ка изXочина, из које јеMино и насFаје у неком сFеVену схваћена меFафизич-
ка сFрасF Mанашњих Руса Vрема Fехници, која MовоMи на власF Fехнизовани
свеF. Као решење не Vоказује се Fо, шFо Руси Vраве све више FракFорских
завоMа, неCо Fо Mа је већ оM самоC VочеFка Vуна Fехничка орCанизација свеFа
VосFала меFафизичка основа свакоC Vланирања и развоја, и шFо се Fа осно-
ва MосFиже на Xезуслован и исцрVан начин, Fе сVровоMи у раMничко извр-
шење. УвиM о ’меFафизичкој’ сушFини Fехнике VосFаје за нас исFоријски
неоVхоMан, уколико је VоFреXно изXављаFи VреосFалу сушFину заVаMноC
исFоријскоC човека.”) ХајMеCеру ни најмање није смеFала немачка раFна
машина „Fенкизације”, „авионизације” и „ракеFизације”, ако и занемари-
мо Vримене Xојних оFрова у конц-лоCорима као масовизацију Fехника мо-
менFалних усмрћивања, неCо руске „елекFрификације” и „FракFориза-
ције”, шFо Cа и Xаца у очај VреM VосFављена VиFања оM саме сFварносFи (Fј.
саме еCзисFенције у којој Mа Xи Fо Fешко ишFа MруCо значило Mо јаM зXоC из-
CуXљене XиFке коM СFаљинCраMа). За разлику оM оваквоC ресанFимана, Fех-
ника је ХеCелу Fу онMа каMа је VоFреXна, а БоC Син (БоC ХрисFос) као јеMини
БоC који сеXе жрFвује, који у сеXе уноси и VосFавља смрF, Fу за ХеCела
илусFрује Vревазилажења оCраниченосFи унуFар коначносFи као Fакве, Fј.
коју знање у Лицу (Св.) Духа Vревазилази у њему самоме, као FројеMинсFве-
на иVосFас XивсFвовања у акFуалној XесконачносFи.
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и оXразованом VаCанину и Vросвећеном хришћанину, Fако Mа је
са њом указано на моCућносF сVајања Cрчке философије са хри-
шћанским (аVолоCеFским) наслеђем, значећи исVрва асимила-
цију философских и књижевних Mела VаCанске кулFуре кроз кри-
Fику расVоложивих Vојмова, а заFим и уклаVање у универзал-
носF хришћанскоC учења и њеCово исFоријско Mуховно Vослан-
сFво. Ако је Fакво сVајање исFоријских склоVова ХеCел VреVознао
као најисVравнији VуF философије (Vо њему исVравнији и оM он-
Mашње FеолоCије), Fе заузео сVекулаFивни сFав Mа је Vревазила-
жење ̀ FоFалноC Xола еCзисFенције` искључиво на Fај начин и мо-
Cуће, шFа је Fу неразумљиво? Савремени мислоци са Fим Xаш-
Fињењем имају заMаFак Mа увек реакFуализују MоXре сFране фи-
лософскоC Mискурса, ценећи Vраво на освојену слоXоMу ми-
шљења, а са којом се MосVева Mо ауFенFичносFи језика и њеCове
носеће сушFине, Fј. Mо усFављања сVекулаFивних лоCичких иска-
за који су аMекваFни и у савременосFи, Fј. схоMни суVсFанцијал-
ним мисаоним увиMима и оXликујућим сFановишFима.
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SUMMARY DISCOURSE ON THE INCOMPREHENSIBLE IN PHILOSOPHY12

Philosophy has its roots in history as a thought and consideration
about things of heaven and earth, about their interplay and sense, as
their logos. The meaning of life still concerns human kind. Archaic
thinking has been sharpened and perfected through time, while the
development brought about deep rooted terminology, as well as the
key concepts that reflect a specific and marked approach to thinking.
Concepts that are expressed by words also belong to the realm of
things; therefore, their correlation sets the history of the deliberation
on the content of thinking. The expression of a mature thought im-
plies that the obstacles have been removed from the path to wisdom
which can often lead sideways. Hegel describes a sharpened critical
thought, but also expresses the need for further development of phil-
osophical thought. Misologic statements that are common even today
use those sideways to show that philosophy is barren and unneces-
sary. However, can expression of things that concern us all ever be
boring and superfluous? This can only be answered by a philosopher.

KEY WORDS: philosophical concepts, expression and terminology,
things of thinking, misology.

12 РаM је Vримљен 15. сеVFемXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку
РеMакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


