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САЖЕТАК. Књига Часлава Копривице: Философија ангажмана, разматра се у освр-
ту по својој презентујућој форми, према научним садржајима и стано-
виштима које заузима. Динамичан модус задобијања хоризонта смис-
ла ствари, поставио је проблем савремених екстензија значења појма
света и човека, посматрајући појам ангажованости из угла разумевања
опстанка, образованости и посвећености трагању за правом истином.
Узајамност разумевања у моделовању комуникативних аката, при-
купљала је крхотине из кризе модерног света и сабирала се по питању
његове могуће целовитости. Као пут отворених значења према прева-
зилажењу настале кризе, своју исправност он налази у мери такве
сабраности. Отуд се исправност на том путу достиже интерсубјектив-
ним превазилажењем тешкоћа и нејасности, значећи све оснаженије
ослобађање за саму истину.
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Након оJимне моно:рафске сLу9ије Биће и су��ина: Хај9е:ерова
мисао између узорносLи и времениLосLи, из 2009. :о9ине, Часлав
Д. КоDривица оJјавио је Dрошле :о9ине у из9ању Заво9а за уџJе-
нике, оJимну моно:рафску сLу9ију Философија ан@ажовања. У оJе
сLу9ије 9оминира 9уJока за:ле9аносL у смисао љу9ске е:зисLен-
ције 9анас, као и Dре9ано размаLрање акLуелних DроJлема са-
времене философије која се арLикулише DреLресањем Lемељних
DроJлема. Ако се у сLу9ији о Хај9е:еровој философији још Dока9-
шLо и на9вијала сенка ауLориLеLа, вероваLно најсLроже: мисли-
оца 9ва9есеLо: века, која је умевала 9а сузи хоризонLе оLворено-
сLи DиLања, заклањајући унеколико Lемељно DиLање смисла фи-
лософско: ан:ажмана (DосвећеносLи, Dре9аносLи) у савремено-
сLи, у овој новој моно:рафској сLу9ији Философија ан@ажмана, она
је самоо9ређујућим раслојавањем DроJлемаLике суверено раз-
вејана. СкруDулозним сLилом, ма9а чесLо и са Dре9у:ачком рече-
ницом и не сасвим раз:овеLним Lумачењима оDшLих месLа, уDр-
кос циLаLној JриLкосLи из 9оJро: Dознавања ори:инала, Часлав
КоDривица је сјајним разуђивањем LемаLике и LеLичке и оDера-
Lивне Dојмове освеLлио Dрема реценLним са9ржајима и живо ус-
DосLављеним референцијама Dрема акLуелној лиLераLури. У
Lом смислу је њен научни каDациLеL несумњив, Dа и Dло9оно-
сан, ма9а ни 9анас (а ни раније Lо није Jаш Jило о9омаћено) чи-
Lање књи:а које захLевају философско оJразовање, није ко9 нас
заживело Jаш као насушна DоLреJа.

У Философији ан@ажмана, сам ауLор DосLавља ауLорефлексију о
власLиLом сLановишLу, Dо коме оно о9:овара осоJеносLи човеко-
во: Dоложаја у нашем времену. Ан:ажовање Dо9разумева оJаве-
шLеносL и мисаоно оJразовање које 9оDушLа суочавање са смис-
лом власLиLо: живоLа и Dо Lоме је Dре9услов за мо:уће исLин-
сLвовање као узоран философски захLев. У Lом је смислу
философија ан:ажмана она која има за сврху самоо9ређивање
човека које се не DроDове9а, не:о живи, Lако, 9а се у њено сре9и-
шLе DосLавља „ан:ажованосL”. То за ауLора не значи 9а она усле-
ђује из „сиLуаLивно: искусLва”, из о:ољено: емDиријско: Dрику-
Dљања и уDамћивања оваквих или онаквих усDуLних чињеница
које су нам се учиниле значајним, не:о из оJухваLносLи укуDно:
феномена љу9ско: живљења. При Lоме, он не жели 9а нам каже
како је сушLина човеково: Jића ан:ажованосL, не:о 9а је меLо9о-
лошко освеLљавање човекове сиLуације Dримарни за9аLак са-
времено: мишљења о човеку као неуки9иво ан:ажованом
(КоDривица, 2014, сLр. 11). ОJјашњавајући Lај сLав из у:ла о9носа
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Dрема философији Dраксе унуLар времена и неоDхо9носLи кон-
цеDLуално: DроJлемаLизовања, са којима о9ређује сам Dојам и
LиDоло:изацију Dре9меLа, ауLор изJе:ава еDи:онски DрисLуD
слеђења неке већ раније усLановљене линије размаLрања, не:о
се оDре9ељује за феноменолошко суочавање са Dоложајем савре-
мено: човека (КоDривица, 2014, сLр. 12).2 На Lај начин на:лашава
9а Lо није философсLвовање о неком „секLору” љу9ске сLварно-
сLи у смислу размаLрања „Dраксе љу9ских сLвари” у о9носу на
Lеоријски и DојеLички секLор, не:о уDушLање у још нераз9ељену
целину мишљења, 9еловања и сиLуације налажења, Dрецизира-
јући 9а „нео9војивосL” значи како човек и не може 9а 9елује а 9а
се не залаже, не ан:ажује сеJе само: у сиLуацији слома мо9ерних
DројекаLа. КомDликованосL разумевања Lо:а шLа је сломљено и
Dревазиђено, као 9а 9уJински Dре9о9ређује и сам DрисLуD сми-
слу зало:а савремено: JивсLвовања. АуLор смаLра 9а је човек
DросLо Dринуђен 9а се ан:ажује, 9а је оJавезан на заривајуће за-
ла:ање у DроJлемаLику 9уха савременосLи, на заузеLосL само-
схваLањем и самоо9ређивањем, како Jи исDравио мањкавосLи
саз9аносLи соDсLвено: Jића и власLиLо: е:зисLенцијално: сасLа-
ва. Према хришћанском Dре9ању Lо је оно шLо Dревазилази ко-
начносL. ДвосLраносL Dојма ан:ажовања Dрема оJавези-9ужно-
сLи и заривеносLи-заузеLосLи, Dоказује :а у свеLлу кјерке:оров-
ске заложеносLи, :9е изJор није у смислу оDре9ељивања за неку
о9 сLрана које се ну9е, не:о у Jирању само: сеJе сDрам виђења аD-
солуLно: важења. АуLор смаLра 9а је исLоријско-и9ејна и свеL-
ско-исLоријска Dоза9ина сLвари Dоказала своју ’DревазиђеносL’,
а сLварна исLорија је у ’анLроDолошком DракLиковању’, које је
извршило Dорицање Dривиле:овано: конLакLа са својом унуLра-
шњошћу и акценLовало 9еловање, DуLем које: се сLвари DриJли-
жније сазнају (КоDривица, 2014, сLр. 19). Самосазнавање се Dре-
оријенLише са самосвесLи која освеLљава свесLи њене моменLе
е:зисLенције, на LиDоло:ије свесно: чина као ’саDуLничке реф-
лексије’ 9еловања, а шLо не мора 9а Jу9е оDрав9ано и у смислу
о9рживосLи исLозначносLи мисаоних исхо9а. Наиме, Jиће или
сушLо DосLојање Dрема DрозирносLи [инLели:иJилносLи] у чове-
ковој оJузеLосLи сиLуацијама, може 9а Jу9е и оDсе9нуLосL Dар-
LикуларносLима, шLо се најчешће и зJива у Lеоријским исхо9о-
вањима. Како :о9 с Lиме иначе сLајало, ваља се сложиLи 9а сама

2 Више хај9е:еровско:, Dосре9но:, не:оли хусерловски неDосре9није: LиDа
феноменолошко: виђења еј9еLских сLрукLурисања сLвари у њиховим онLо-
лошким склоDовима).
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освешLеносL 9аLосLи своје сиLуације (Lеорија) није 9еловање
(Dракса), али 9а јесLе ан:ажованосL (КоDривица, 2014, сLр. 20), Lо
јесL DосвећеносL исLраживању које захваLа смисао сLвари Dрема
чињеничним Dојавама, налазећи за неоDхо9но 9а са:ле9а услове
њихово: сачињавања и раз:раничи им својсLва значења.

Давање Dре9носLи уDушLању у још нераз9ељену целину ми-
шљења, 9еловања и сиLуације важеће: Dроналажења, Dочива на
разумевању разло:а за слом мо9ерних вре9носLи кроз фаворизо-
вање фи:уре DосмаLрача која се изолује о9 9о:ађања у којима су-
9елује као учесник, Lе 9а се само на Lај начин може разумеLи
смисао оно: шLо се о9и:рало у ланцу 9ела и 9о:ађаја.3 У сваком
случају, DреLензија 9а се рефлексија не изво9и накна9но и Jез
оJавезе с оJзиром на 9о:ађање, 9а инсLанција самосвесLи Jу9е
сLављена у за:ра9е Dри освешLавању 9ешавања 9а Jи се јасније
ви9ело Jиће учињено:, не Dричињава са9ржајну шLеLу Lумаче-
њу са наумом, као шLо је Lо рецимо она хе:еловска синLеза хLе-
ња, знања и Jића, или Блон9елова синLеза свеLа мисли, морал-
но: свеLа и свеLа науке. Оно :а мож9а чак и Jлиже освеLљава Lра-
сирањем 9еловања исхо9ујуће свесLи, у 9елању као Dрилици за
уви9 или 9елујућих сазнања као свесLи о Jићу учињено:, које: „...
није реални са9ржај у је9ном заокруженом сLању сLвари, које
јесLе какво јесLе независно о9 ’околне’ DерцеDције на ње:а, већ је
ње:ов смисао нео9војив о9 ње:ово: усLановљавања” (КоDривица,
2014, сLр. 27). Ту је веза 9еловања и знања у Jићу кроз исDреDле-
LеносL и уDућеносL са вољом оно шLо указује на Dо9сLичуће на-
чело које се исDољава већ Dриликом извршавања само: чина, Lе
се чини и 9а је веома DриJлижна Dојму ан:ажмана. Ако ан:аж-
ман значи зала:ање кроз Dреузимање о9:оворносLи на сеJе, јем-

3 Човек се ан:ажује –„... Lек ка9а се из:уJи вјера у Lо 9а сDознајом вјечно:а мо-
жемо разумјеLи љу9ско. Та9а меLафизика DресLаје 9а Jу9е Dрва филосо-
фија, а философија љу9ско: живоLа и љу9ских Dослова DосLаје не само Dрва,
већ и је9ина философија социјално-хумано:а DросLора” (Ис�о, сLр. 25). Ту се
ауLор ослања на уви9 Хане АренL из њене моно:рафије О револуцији (Б:9.,
1991, сLр. 42), :9е она Dримећује 9а насLанак ново: свеLа у осамнаесLом веку
није изне9рио и „нову DолиLичку философију”, већ је на њено месLо сLуDи-
ла „философија исLорије”, са чиме је неDосре9носL е:зисLенције акLера Jа-
чена у сенку накна9них рефлексија о 9о:ађањима. У Lом смислу је ње:ово
виђење DоJољшавање меLо9олошко-корекLивно: оруђа са:ле9авања у
DракLичном овла9авању сLварношћу која више не и9е за „унаDрије9 зацрLа-
ним наумом” (АренL, 1991, сLр. 26) Dре:ле9није, ма9а Jи мо:ло 9а се Dриме-
Lи како Lај наум – ’свеLска исLорија 9о:ађања’ и9е својим DуLевима и неза-
висно о9 виђења значаја учешћа Dоје9инца у њему, Dа је оно Jарем мање
рањиво и из9ржљивије.
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чење исLинскосLи за човека као „кључ за оJјашњење ње:ове си-
Lуације и Dоложаја у свијеLу”4, он9а је вољносL оDре9ељивања за
Lакав насLуD и Dо9разумевано 9еловање, исLовремено и кључни
моменаL инLенционалне свесLи који не може 9а се DарLикулари-
зује у синхроносL ула:ања сво: Jића у учињено, јер је већ 9ео Lо:
ви9а оDшLосLи JивсLвовања [сем мо:уће: несDоразума у самој
основи вољносLи] (КоDривица, 2014, сLр. 28).5 АуLор Dолази о9 Lо-
:а 9а 9еловање може 9а Jу9е Dреносилац ан:ажовања, 9ок реф-
лексивна оријенLација ’9елаLносLи мишљења’ као и освешћива-
ња чињеничних 9аLосLи не сDа9ају у 9елаLносL, али 9а Dо9разу-
мевају ан:ажман на сеJи и разумевању свеLа.

Је9инсLво свеLа, и нас у њему, на неки начин као 9а се множи у
слојеве који се Lолико усложњавају, 9а се чини као 9а је факLич-

4 Ваља се сложиLи и са ауLоровим ар:уменLима са којима осDорава аналиLи-
ку 9еловања и 9о:ађаја Донал9а Дејвисона са исLицањем ’основних чинова’
као уLемељивих за Lеоријске инLересе емDирисLичких инклинација, јер
„вршење физичке креLње мора JиLи ка9ро 9а ’Dређе’ у 9имензију јавно:а
свијеLа значења – :9је је мо:уће чињење, насуDроL Dољу физичких креLњи”,
Dа је јаз ексDланаLорно неисDуњив с оJзиром на скок о9 физичких креLњи и
осLављања Lра:ова ка 9уховној 9имензији Dроизвођења учинака у 9рушLве-
ном свеLу живоLа (�амо, сLр. 30), ка и са Lиме 9а МарLин Хај9е:ер заJашу-
рује у Бивс�вовању и времену Dојам ан:ажман са Dојмом 9еловања /SuZ, S.
300/, ма9а се и Lе како ан:ажовао унуLар националсоцијалисLичких ’целина
и вре9носLи’, :оLово заслеDљено сле9ећи Фирерове ’9ивне руке’, о чему је
факLичко оJавешLење са својом DреDиском са њим осLавио Карл ЈасDерс,
ако већ има и неких сDорних месLа у Dонека9 DреLераним анализама Lакво:
Хај9е:ерово: ан:ажмана у оJухваLној сLу9ији ВикLора Фаријаса Хај�е@ер и
националсоцијализам. Слом нацизма није и слом ње:ове философије, изузев-
ши 9ецизионизам који симDLомаLично и9е 9о „у9аљеносLи раLа о9 мира
као ФранкфурLа о9 Заксенхаузена”.

5 АуLор није Jез криLичносLи Dрема Lаквом Dримеру: „Хај9е:еров и9еолош-
ки ан:ажман није Jио само сам Dо сеJи :роLескан – иако у њему има нешLо
о9 DаLоса романLичарске величине који свакако није за моралну сDр9њу –
већ је у инLелекLуалној DовијесLи XX сLољећа (или ’DовијесLи инLелекLуа-
лаца’ Lешко сјеLиLи се веће: несDоразума, о9носно самонеразумијевања –
Jу9ући 9а је уDраво сам Хај9е:ер, на основу и9еје факLичносLи, као и своје:
схваLања Dо:она, м о р а о знаLи 9а, ма колико LренуLне околносLи Jиле
Lешке и морално фрусLрирајуће (нарочиLо за њемачку нацију коју су
DоJје9ничке силе заисLа, нео9:оворно, Dонижавале) не-о9:оворна Dовијес-
на 9ецизија не може 9онијеLи никакво рјешење, Jу9ући 9а је меLафизички
основ њено:а 9ржања (DрећуLно) увјерење 9а је сLварносL (Dо сеJи) нишLав-
на, и 9а о9лука-чин LреJа 9а Jу9е JићеLворан и сDасоносан. Но, Lо наDросLо
и ниDошLо – није мо:ло JиLи Lако – јер се неуLемељено-DласLична Dовијес-
на сLварносL није мо:ла уLемељиLи самовољним, у сеJи неуLемељеним чи-
ном” (Ис�о, сLр. 280).
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ки нека врсLа космолошке не9окучивосLи, Dа и илузорносLи.
ЕDисLемолошко овла9авање слојевима важења сLвари 9оDушLа
мешања кроз ра9икализам суDроLсLављања, који у :раничним
сиLуацијама као 9а је заLрDан DреLераном засићеношћу Dро9у-
жених 9еловања уJеђења са Jесконачним исхо9овањима. До9у-
ше, на :раницама су кријумчарења нормалне Dојаве, али о9ре9-
Jени услови Dрохо9носLи кроз њих иDак захLевају сLрожи на9-
зор и DосмаLрање. Ма9а из самих наших израза – „чини ми се
овако (или онако)” или „не чини ли Lи се 9а...”, ми Dо9разумева-
мо 9а је Lо инLерDреLација некакво: уви9а, су9а или виђења сLва-
ри у свеLу, који DосLавља сLвари као ра9 на њима у оJликовању
Dре9сLаве или њихово: из:ле9ања, у смислу оDроJавања у:лова
освешLавања, Lе свакако 9а се исLицањем ан:ажмана који Jи јаче
оJојио вољну сLрану унешеносLи у DроJлемаLику, 9оDриноси и
њеном јачем акценLовању. Француска реч ’gage’ (зало:, јемсLво) и
значи Lо оJавезивање, Dа ан:ажман Dо9разумева о9JојносL и не-
вољкосL Dрема неоJавезносLи која Jи мо:ла 9а се кријумчари у
њој. УLолико се DреDоручује креLање Dрема DоLреJи 9а се Dону-
9и и оJјашњење, како Jи са Lиме Jило мо:ућно: 

„... 9аLи виђење о9ређених DиLања из у:ла је9не инLе:рално зами-
шљене философије ан:ажмана, која Jи, Dолазећи о9 Dројекције о9-
:оварајуће: концеDLуално: је9инсLва, LреJало 9а узме у оJзир Dи-
Lања која се Dо Dравилу не Dо9во9е Dо9 је9инсLвено Lеоријско-Dро-
Jлемско окриље (е:зисLенцијални DројекаL, јавно 9еловање, раз:о-
ворне сиLуације, емоLивни о9носи, револуционарно 9еловање и
Lерор иL9.), зJо: че:а Lеоријске рефлексије које се 9рже DарLику-
ларних у:лова :ле9ања на ова и 9ру:а, Dрема нашем осјећају сро9-
на DиLања, Jивају ускраћене за уви9е у неке важне и, смаLрамо,
’је9нокорјенске’ моменLе ових наиз:ле9 9исDараLних ’Lема’”.6 

СDајање или синLеLизовање ових је9нокоренских моменаLа из
њихове више и целовиLије заснованосLи, казује о је9инсLвеном
Dлану Dрочишћено: синLеLизовања као универзалније: сDрово-
ђења кроз сасLавне 9елове широко: Dлана оJухваLније: Dоима-
ња, шLо заисLа може само 9а служи на часL нашој савременој
философској рефлексији. ТеLичко је9инсLво Dојма након :ран-
9иозно: Хе:елово: Dокушаја, као 9а је о9 узорно:, Lра9ицијом
каснијих коменLарисања, свођено на раван Dуко: ексDерименLа
који више ни на шLа не оJавезује, сем на руLинске реакције су-

6 КоDривица, 2014, сLр. 34. Широко анализирање Dојачава мо:ућносLи Jоље:
уви9а, али оDкорачивање синLезе снижава 9омеLе само: Lо: увиђања, Dа
чак условљава и засLрањивања у значењу 9исеминације LеLичких Dојмова.
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DроLсLављања (Маркузе), Lако 9а су озJиљни DрисLуDи DосLали
DоDрилично реLки. Ан:ажовање на о9:оворном DреисDиLивању
у Dоновном 9овођењу у везу LеLичких Dојмова који се неће су-
DроLсLављаLи у оDераLивној уDоLреJи својим власLиLим DреLDо-
сLавкама и није 9ео савремено: философско: хаJиLуса, Dа је за
сваку Dохвалу Lрасирање DуLа Lаквом мишљењу. На свом DуLу
инLе:рално замишљене философије ан:ажмана, ауLор је раз:ра-
ничио Dримарни о9 секун9арно: ви9а, консLаLујући како је Dрви
неDосре9ан, 9ок је 9ру:и о9ложен и зJива се с оJзиром на карак-
Lер само: човека, наиме ње:ово: LиDа саз9аносLи или усLројсLва
9уховно: сасLава. Без оJзира на Lо шLо је некима о9лучносL Dо
каракLеру Jлижа о9 9ру:их, заисLа је чињеница 9а Lек ’осLајање
у сиLуацији мишљења’ може 9а значи и цео живоL ишчекивања
9а се DосLане свој као сеJе 9осLојан. Ан:ажман ’на о9ложено’ за-
виси и о9 исLанчаносLи Dросвећене воље која не мора 9а значи
Lек климавосL каракLера и асLеничносL енер:ија, не:о и о9ређе-
ну живоLну му9росL коју човек сLиче иDак Lек са више искусLва
у социјалним инLеракцијама.7 ДијалекLичка Dоза9ина Lо:а је и
оно шLо сам ауLор уJе9љиво исLиче, како је 9ужносL инLелек-
Lуалца 9а се DозаJави сLварима социјалне Dра:маLике, које су Dо
својој Dриро9и нечисLе, наиме Lиме 9а их DрихваLи као изазов
Dрочишћавања,8 како Jи 9елоLворносL ње:ово: Dозива мо:ла 9а
укаже на 9осLојансLво, Jез оJзира на Lо шLо исхо9и Lакво: ан:а-
жовања мо:у 9а Jу9у и сасвим неDре9ви9иви.

СLу9ија Часлава КоDривице Философија ан@ажмана, Dоказала је
велики Lру9 на раслојавању и разуђивању LемаLике ан:ажмана,
расDоређујући :а у именована Dо:лавља – Е:зисLенција и ан:а-
жовање, ОнLолошке DреLDосLавке, СвеL и ан:ажман, ЕLичносL и
смелосL, као и Јавно ан:ажовање и ње:ово неслоJо9но наличје
иL9. Два Dо:лавља везана за онLолошке DроJлеме Dоказују значај
разрешавања е:зисLенцијалних DроJлема, :9е се креће о9 исLо-
ријски из9ејсLвоване свесLи о релацији сужањсLва и :осDо9а-

7 КоDривица, 2014, сLр. 37. Ма9а је СарLрово ан:ажовање у КомунисLичкој
DарLији Француске Dроизвело раски9 DријаLељсLва са АлJером Камијем,
који је зJо: он9ашњих ’колаLерарних шLеLа’ у алжирским оJрачунима сачи-
нио еLосну 9исLанцу Dрема неDосре9ном ан:ажману, имајући у ви9у жрLве
кроз реакцију, симDLомаLичан је наво9 из 9ела Хуманизам и �ерор феноме-
нолошко: мислиоца Морис Мерло-ПонLија који ауLор има у ви9у (сLр.15):
„СлоJо9у морамо сачуваLи 9ок нам нови оLкуцај Jила DовијесLи може 9о-
DусLиLи 9а се ан:ажујемо у неком наро9ном DокреLу лишеном 9восмисле-
носLи.” За све се увек чекало 9а закуца LренуLак или 9а се крене у акцију
он9а ка9а сLвари сазреју. До9уше, Dроцена је увек и Jила лична.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

520 АЛЕКСАНДАР M. ПЕТРОВИЋ

рења. Човек се Dриморава на сLрDљење и ’реализам’ – на оно шLо
је ’факLички Lу и ов9е’ Lе на Lај начин Jива исказан ње:ов сужањ-
ски Dоложај, служJеносLи као е:зисLенцијално: слу:е. И он9а
ка9а ишчезне свеL ’:осDо9ара’, свеL сужањсLва се не еманциDује,
не:о се само Dреименује у свеL ’:рађана’, ма9а Dо форми Jарем
за9ужен за слоJо9ан изJор.9 Још о9 јелинисLичко: раз9оJља сLа-
Lус :рађансLва је космоDолиLизујући, али ни Lа9а није сасвим
искључивао инLересе наро9а. Ма9а Jи хуманизам у свом универ-
зализовању Lежио Lоме 9а Lај инLерес DонишLи, иDак је још увек
DрисуLна 9ијалекLичка наDеLосL која своју крајње не:аLивну
форму Dоказује у DоDримању Lрансцен9енLално: оJлика „мило-
ср9но: анђела”, са којим смо ми у Lој исLоријској сиLуацији све-
9ени на неDослушне ђачиће у школици која Dо9разумева и цини-

8 Тај израз Dревасхо9но има LераDеуLска и рели:ијска својсLва, а заLим Dоре9
DојеLичких и социјално-DолиLичка и JорJена, како :а уDоLреJљава и Хај9е-
:ер у своју о9Jрану са 9оDисом: „Рек�ора� 1933/34. Чињенице и мисли”, Dос-
Lављајући DиLање: „ШLо Jи се 9есило и шLо Jи Jило сDријечено, 9а су се
1833. :о9ине све сDосоJне сна:е 9и:ле 9а Jи ла:ано у Lајној DовезаносLи ?ро-
чис�иле и уJлажиле ’DокреL’ који је 9ошао на власL?” (Жуњић, 1992, сLр. 135).
И ма9а Хај9е:ер самоза9овољно консLаLује – „ја нисам Jио Lако му9ар”, Lу
исLу реч и сам уDоLреJљава у DозиLивном смислу (урачунавајући и ’колаLе-
рарне шLеLеLе’ Dриликом 9енунцијација неDо9оJних ГаулајLеру у Карлсру-
еу које су з:розиле ЈасDерса), DиLајући – „зашLо су они чекали :оLово 9есеL
:о9ина 9а Jи се окомили на зло? ЗашLо нису 1933. они који су вјеровали 9а
знају, зашLо се уDраво они нису Lа9а Dо9и:ли, 9а све из Lемеља окрену на
9оJро? Свакако – саJирање свих сDосоJних сна:а Jило Jи Lешко, Lежак Jи
Jио и Dола:ани уLјецај на цјелину DокреLа и ње:ове Dозиције моћи – али не
Lеже не:о Lо шLо нам је као Dосље9ица Dослије Dре9ано 9а сносимо. Преузи-
мањем рекLораLа рискирао сам Dокушај 9а сDасим оно DозиLивно, ?рочис-
�им :а и очврснем” (Ис�о, сLр. 136). Ова ви9на 9восеклосL је симDLомаLично
оDисана у ЈасDерсовом 9оDису комисији за 9енацификацију, у Lачки Lри,
:9е је консLаLовао: „Хај9е:ер је значајна DоLенција, не са9ржајем је9но: фи-
лозофско: свеLоназора, већ Dо свом JараLању сDекулаLивним оруђима. Он
има је9ан филозофски ор:ан чије су оDсервације занимљиве, Dрем9а је он
Dо мом су9у неоJично некриLичан и 9алеко о9 Dраве науке. Он Dонека9 Lако
9елује као 9а се у њему озJиљносL нихилизма з9ружује са мисLа:о:ијом је9-
но: чароJњака. У DроLоку ње:ове језичносLи он Dовремено усDева 9а на
скривен и величансLвен начин Dо:о9и сам нерв филозофирања. Ту је он, ко-
лико ја ви9им, међу савременим филозофима у Немачкој мож9а је9ини”
(Ис�о, сLр. 208). О9 ове Dроцене каракLера Lежа је Крочеова осу9а за ’DросLи-
Lуцију у философији’ или она Карла ЛевиLа за нацизам као основу ње:ово:
ан:ажмана (Einsatz), које: он схваLа као мало:рађански ра9икализам у
и9еји, и ин9иференLносL у свему факLичком, и:норанцију и оJезличавање,
а о9 1938. ’Dро:рамом Dорно:рафије’ који се исDунио и DосLао немачка реал-
носL (Ис�о, сLр. 201).
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зам „колaLералних шLеLа”. Ту је неоколонијалисLички захваL „у
маLерију” очиL Dо инLензиLеLу насLуDа који кажњиво суDроL-
сLавља Lумачење оDшLе: и DосеJно:. Е:зисLенцијални корDус
и9еја у 9аљем Lоку 9оDушLа 9а се захваLи укорењена шLуросL/
DросечносL Dриликом изJора сLвари, јер уDраво Lу DасивносL
DроDисује инLелекLуалну 9емисију савремено: човека, :9е ауLор
исLиче акLуелносL философије оJразовања, јер се човек DреLаче
у аморфну масу Dриликом конформно: зJрињавања и намири-
вања социјално: смисла у секуларизованом 9рушLву, DоLкоDава-
јући Lемеље смисла оJразованосLи. Половична оJразованосL,
или чак аверзија Dрема њој, сLвара аLмосферу е:зисLенцијалне
оDозваносLи у JорJи за Dуко DреLрајавање. Она и заDрећује Jе-
смисленошћу, која све наDоре на саJирања засењује ирациона-
лизмом факLичке 9исусиоло:ичносLи разривања смислено-
сLи.10 Свакако 9а Lакво разривање није резервисано само за нашу
еDоху.

Прем9а слаJо DоLDомо:нуL у е:зисLенцијалној 9ифамирано-
сLи Jез суверене сушLине, сем евенLуално у 9еловању, савреме-
ни човек криви и скраћује сDекулаLивне алаLке за Lакве DрисLу-
Dе осмишљавања своје сLварносLи, саморазумљиво се усDо-

9 „Човјек DосLаје е:зисLенција ка9а живоLу часLи DреLDосLави Dуки живоL,
живоL у сиLуацији ка9а искусује своју сусDре:нуLосL и у којој више не Jрине
Dревасхо9но за свој у:ле9 и за оно шLо сушLински осLаје иза ње:ово: имена.
Ка9а се Lо 9еси, он је већ 9уJоко за:азио на DуL ’мо9ернизације’. Генеаолош-
ки DроLоLиD човјека као е:зисLенције јесLе слу:а, а ка9а ишчезне свијеL ’:ос-
Dо9ара’ – сви DосLају (своје) ’слу:е’, у оJлику мо9ерних @рађана“ (Ис�о, сLр.
41). ОJликовање сво: шLасLва као DриJављања оJлика LрајносLи који Dо9ра-
зумева 9исусиоло:ичносL, Dо ауLору Dо9разумева ан:ажовање на DреоJли-
ковању о9ређивања Jића само: носиоца (сLр. 43), наиме о9ређену квазие-
сенцијалну саморазумљивосL која све релаLивизује. У Lом смислу и :рађан-
ски свеL Dо9разумева свој хоризонL слоJо9е, за који је Карл ЛевиL нашао и
о9:оварајући израз: „Да је сав 9ух ’са9ашњи’ и 9а се о9носи на неку конкреL-
ну сиLуацију, Lо, 9о9уше, не Dориче није9ан мислећи човек. Само, из Lо:а не
сле9и 9а се човеков 9ух исцрDљује у Lоме 9а Jу9е израз неке 9аLе сиLуације,
умесLо 9а на основу сво:а 9уховно: JивсLва Dрекорачује свако hic еt nunc и
сваки Dолемички сLав, у знању о Lрајној сушLини љу9ских сLвари. ШLо Хе-
:ел није у ’DолиLичкој чисLоLи’ фаJриковао инLелекLуалне мреже, Lо не Dо-
чива на Lоме шLо је ње:ов 9ух Jио са9ашњи у ШмиLовом смислу, Lј. акLуа-
лан, не:о на Lоме шLо је Хе:ел и у својим акLуелним DолиLичким сDисима
Jио више не:о вешL DолиLички Dисац, наиме философ који зна, за ко:а је 9ух
значио живоL човеков и оно шLо :а ослоJађа о9 свих неDосре9них везанос-
Lи, Dа заLо и сDосоJан за 9уховну о9луку” (Карл ЛевиL, Поли�ички �ецизиони-
зам, у моно:рафији – Норма и о�лука, Карл ШмиL и ње:ови криLичари,
Бео:ра9: ФилиD Вишњић, 2001, сLр. 144).
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сLављајући као суDсLанцијални Dосе9ник е:зисLенције, шLо и
и9е уз смањивање нивоа Dросечне оJразованосLи. Ин9иви9уали-
зам се масовно DракLикује у инLелекLуалној 9емисији онако ка-
ко и –„LоLалиLарни о9:овор на неусDех мо9ернизовања DуLем
лиJерализма и 9емокраLије”. Ово јако Dоређење узеLо као сре9-
сLво 9ехуманизације, а 9ове9ено у везу са Dрилично комDроми-
Lованим Dојмом ауLенLичносLи, исхо9и Dрема оDомињању на
Jез9ан оJесмишљеносLи, са закључком 9а је 9о Lо: својсLва мо:у-
ће 9осDеLи Lек – „Dромишљеношћу, оJразованошћу, смјелошћу
ан:ажовања, акLивним сLавом Dрема сеJи и окружењу”.11 УLоли-
ко ауLенLична мора 9а Jу9е и комуникација са 9ру:им и јавно-
шћу.

На основу корена целе е:зисLенције – сло�о�е, философија мора
9а се е:зисLенцијализује, 9а ин9иви9уално насLоји 9а Dревазиђе
књишку ученосL, као шLо може 9а се Dокаже како је Lо и DоенLа
реконсLрукције значења ПлаLоново: миLа о Dећини. Часлав
КоDривица не9восмислено каже: „Човјек не може заисLа 9а осло-
Jо9и сеJе 9ок не ослоJо9и 9ру:е (исDроJа се на Lоме), о9носно
ње:ово самоослоJађање није 9овршено, ниLи је чак оDрав9аносL
ње:ово: начина извијесна – све 9ок не Jу9е извршено 9јело осло-
Jађања заје9нице.”12 Без оJзира на овај еDисLемолошки цензус
као својеврсLан анLички 9ијалекLички имDераLив, ауLор је, уне-
колико, уверен 9а је и у свеLу мношLва неауLенLичних ин9иви-
9уализама мо:уће још увек расDознаваLи :лавне црLе љу9ске си-
Lуације и учиниLи их разумљивим, Jарем у назнакама: „Док је
космоценLричном или касније: LеоценLричном космосу сLрук-
Lура исLине Jила о9ређена самом сLрукLуром космоса, јер му је

10 „ОJезличавање сLавова и и9енLиLеLа 9анашњих љу9и уско је Dовезано са
сLалним DриLиском на оJликовање и исDољавање својих Dо:ле9а. То није
само онLолошки захLијев своје, неDоLDуне е:зисLенције, не:о и нало: само-
:а ’свијеLа’, Jу9ући 9а :а чине љу9и који су сви 9о је9но:а Dозвани на 9јело-
вање, 9акле Dре9 9ру:има, са 9ру:има, украLко – јавно. Поре9 Lо:а, 9о9аLни
моменLи који условљавају овакву сиLуацију јесу све већа сложеносL свије-
Lа, Lако и Dојаве ин9усLрија за9овољсLва, масовних ме9ија, који на Dризе-
ман начин намирују човјекову жеђ за е:зисLенцијалном заJринуLошћу,
’смислом’, која је DосLала акуLна уDраво у секуларном 9рушLву, у којем ви-
ше нема Dривиле:ованих, космолошких извора смисленосLи” (Lамо, сLр.
118) Ваља 9о9аLи, ни есLеLичких, Jу9ући 9а хиJри9ни узори и суро:аLи
Dомрачују и чулне 9имензије.

11 Ис�о, сLр. 121. ЕLосна верLикала ов9е се очувава Jарем као мишљевина и
Dо9сећање на entia intelligibile.

12 Ис�о, сLр. 125.
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она уоDшLено служила као јемац, је9нако као шLо је космос Dре9-
сLављао изла:ање (а не Lеоријско Lумачење) Lе исLине – Lо кас-
није, рушењем Lе сLрукLуре, DресLаје 9а Jу9е јасно и :9је и како
LреJа :ле9аLи (у сLвари: зреLи) 9а Jи се ви9јела исLина. ИсLина
DосLаје Dосву9ашња (’уJиквиLеLна’), ’вријеJа’ на нас, ословљава
нас из свако: у:ла, и ако Lо ословљавање не уочимо и/или ако :а
Dравилно не DроLумачимо, о9мах DосLајемо жрLве неисLине... у
мо9ерно 9оJа 9еDривиле:овањем исLине, она у факLички реал-
номе DосLаје ’у9роJљена’ у Lало: неисLиниLо:а, и уLолико знаL-
но Lеже 9осLуDна и неизвјеснија. НеизвијесносL исLине и фак-
LичносL сLварно:а, 9вије су, сLо:а, сLране сложеносLи лица мо-
9ерносLи.”13 У ослонцу на Камијево: По�уњено@ човека (сLр. 444),
ауLор озJиљно захваLа Lезу о DосLесенцијалисLичкој онLолошкој
DроJлемаLици савремено: човека и свеLа, слажући се 9а је Jиће
несво9иво на раван е:зисLенције и насLајања, Lако 9а сложеносL
свеLа условљава и сложеносL ан:ажмана. Између осLало:, сле9е-
ћи мо:ућносL зJивања јуначке е:зисLенције, Dојављује се и мо-
:ућносL иDерваLично: исLајања или сLварања сеJи инхеренLне
Lрансцен9енLносLи:„... која се, он9а, на Dозив само:а АDсолуLа,
на неки начин, неважно колико освијешћено, мора заDраво
’DреLDосLављаLи’ – 9а оно шLо се сDрема 9а учини ’не:9је осLаје’,
9а се смисао и врије9носL живоLа и Jића свако:а о9 нас о9мје-
рава и ’чува’ у вјечносLи”.14 МеђуLим, извесносL Lакво: јунашLва
је ње:ова Lра:ичносL у оквиру смисаоно-е:зисLенцијалне сеJи
иманенLне Lрансцен9енције, јер више није аDсорJована космич-
ким DореLком смисла и DоLврђује се Lек у жрLвеној смрLи Dрела-
за у је9инсLво са са9ашњошћу. С Lиме се сDасава DрошлосL, Dру-
жањем оLDора DрисLанку на Jесмисао, али Dо9разумева и извес-
ну моралну фрусLрацију, у којој Jи Jио окривљен сам свеL и
човечансLво за изискивање Lакве жрLве, или за незрелосL у којој
се налази. Али Lо није оно шLо је узорно у смислу 9а Dреовлађује,
Lако 9а Dорозни каракLер е:зисLенције свако9невља има своје
заусLављајуће Lачке оLDора ан:ажману 9еловања Dрема узорнос-
Lи, ма9а не и сасвим: „... DомијешаносL оJесушLовљеносLи, кон-

13 Ис�о, сLр. 209.
14 Ис�о, сLр. 240. ПиLијске и ИсLмијске о9е Пин9арове овенчавају венцем славе

DоJе9нике на на9меLањима, а кулLни смисао ловорово: венца, за озJиљно:
смрLника је, DоDуL јуначко: :роJа JесмрLника, DуLоказ ка вечносLи. Елиси-
ум је о9увек Jила Lаква сфера JивсLвовања, која је виђана оDLиком 9ијалек-
Lике жрLвене мно:означносLи, и :9е криLеријуми 9осDевања нису мериви
везаним сиLуационим сLањима среће Dоје9инаца.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

524 АЛЕКСАНДАР M. ПЕТРОВИЋ

Lи:енLносLи, неDрозирносLи у сLварносLи никако није исLо шLо
и њена, LоJожња, Dо9аLносL на самовољно расDола:ање. НеDро-
зирносL смисла у њој – а Lо је само релаLивна неDрозирносL, јер
ако је смисао који DреJива у факLичкоме 9јело коначно: човјека
као Lакав коначан – он не може JиLи Lрајно и у цјелосLи ускраћен
човјековом уви9у – никако не значи 9а ње:а нема, а ако :а има,
Lа9а се с њиме, ма шLа се жељело о9 сLварносLи, мора знаLи Dри-
мјерено оDхо9иLи, јер у суDроLном, сLварносL ће DружаLи оL-
Dор”.15 ’Сналажење’ и Lе како Dо9разумева ону хе:еловску 9о-
мишљаLосL, DознаLу и као веома комDромиLанLни Dојам Lust der
Vernunft. ДецизионисLичко оDхођење са сLварношћу ’Dо9 9о9и-
ром Dосежуће-расDолажуће руке’ Dо9разумева усложњавање не-
LрансDаренLносLи која иDак не насLаје Dрема исLинској са:ла-
сносLи, не:о Dочива на DреDушLеносLи сLихијама 9ешавања, Lа-
ко 9а не може 9а осLвари „уLемељеносL заје9ничке е:зисLенције
у DореLку која њеном Jивању DриJавља сушLасLвеносL”, не:о че-
:рсLи у њему. ПолемичносL је иDак не:аLивишућа мо:ућносL Jу-
9ућносLи Dроцеса хармонизација, колико :о9 9а ’оно шLо Jоли’
Jило ’неDрихваLљиво’.16

Децизионизам Dо9разумева Jо:онаDушLени свеL, који се кон-
сLиLуише као исLоријски DочеLак који се монисLички иманенLи-
зује насилним акLима, инкрусLрираним DуLем секуларизма но-
воуво9ећих Dоре9ака, којима Dокушавају 9а се заусLаве Lокови
исLорије. По9 ви9ом оно: исLоријски крајње 9осLи:нуLо: или
„исLоријско: есхаLона”, зJивало се иманенLизовање као само-
DреDушLеносL која Dроизво9и разлику власLиLе е:зисLенције и
оно: како се Dре9сLавља 9а јесLе (у шLа сDа9ају сви LоLалиLарни
DолиLички DројекLи Dрошло: века), Dа у власLиLом Lрајању 9ово-
9е 9о аDсур9а који није само е:зисLенцијалан, не:о и концеDLуа-
лан. ОLу9а оLуђеносL, Jезизлаз и Jесмисао, које су љу9ске карак-
LерисLике DосLмо9ерно: свеLа и јесу основ савремене инLерсуJ-
јекLивносLи. У њој се DоJуна ви9и као излазак из усамљеносLи,
шLо за Часлава КоDривицу акLуализује размишљања АлJера Ка-
мија о о9:оворносLи за ’DоJуњено: човека’, коју сLавља уз Jок 9е-
карLовске DраизвесносLи (мислим, 9акле јесам) у Dреформула-
цији – „Буним се, 9акле DосLојимо.”17 ОLуђеносL, како је Карлом
Марксом назначен њен крајњи ви9, онај човека о9 човека (мене
о9 9ру:их), 9оDушLа и осврL о Dојму 9ру:о: на Левинасов сLав из
сDиса То�али�е� и �есконачно (сLр. 22–23), ма9а Jез ње:ово: фено-

15 Ис�о, сLр. 281–282.
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менолошко: разрађивања Dе9а:ошко: и Lеолошко: оквира сми-
сла 9аривања и уз9арја.18 Ту, наиме, ауLор смаLра 9а не наилази-
мо на 9оJро уLемељење, јер се 9ру:и 9ржи за аDсLракцију изван
конLексLа. Размишљајући 9а мора 9а DосLоји нешLо шLо Dоје9и-
но: човека са 9ру:им Dовезује Dре не:о шLо му се он учини LоLал-
ним сLранцем (а Lо у свом С�ранцу и Ками оDисује кроз окруже-
ње Dојављивања у Lра9иционалним склоDовима), он 9ржи 9а
Dре9меLно DреDознавање као лично већ укључује искусLво заје9-
нице (рецимо Jесмислене е:зисLенцијалносLи), која Dовезује

16 Ис�о, сLр. 282. Ова неуса:лашеносL очиLа је и у несDоразуму завађеносLи са
самим соJом, ка9а је на фрајJуршким семинарима 1942–1943 :., Хај9е:ер 9р-
жао Dре9авања о Пармени9овој философији, ка9а је у оJзорју „луLања”,
Lумачећи и Lехнички каракLер наше еDохе са DреDознаLљивим анLисловен-
ским и9енLификацијама, форсирајући уLисак као 9а су сам Пармени9 и Dо-
Lоњи Грци усLали као „заDа9њаци” на Русе: “Die Technik ist in unserer Ge-
schichte... Der Bolshevismus ist Sowjetmacht + Elektrifizierung. Das will sagen:
Der Bolshewismus ist der „organishe“, d.h. organisierte rechnerische (und als +)
Zusammenschluß der unbedingten Macht der Partei mit der vollstandigen Tech-
nisierung. Die bürgerliche Welt hat nicht gesehen und will es zum Teil heute noch
nicht sehen, daß im „Leninismus“, wie Stalin diese Metaphysik nennt, sich ein
metaphysischer Vorsprung vollzogen hat, aus dem in gewisser Weise erst die me-
taphysische Leidenschaft 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 Einsicht in das „metaphysische“ Wessen der Technik wird für uns ge-
schichtlich notwendig, wenn das Wessen der abendländischen geschichtlichen
Menschen gerettet bleiben soll.“ (Martin Heidegger, Gesamtausgabe Band 54, Par-
menides, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 19922, S. 127–128) (Техника
јесLе у нашој исLорији... Бољшевизам је СовјеLска моћ + елекLрификација. То
ће рећи: Jољшевизам је ’ор:ански’, Lј. ор:анизовано срачунавајући (и као +)
заје9нички 9овршеLак Jезусловне моћи DарLије са Dуном Lехнификацијом.
Грађански свеL није ви9ео, и у некој мери још 9о са9а не ви9и, 9а у
’лењинизму’, Lако је СLаљин називао Lу меLафизику, завршава
меLафизичка изJочина, из које је9ино и насLаје у неком сLеDену схваћена
меLафизичка сLрасL 9анашњих Руса Dрема Lехници, која 9ово9и на власL
Lехнизовани свеL. Као решење не Dоказује се Lо, шLо Руси Dраве све више
LракLорских заво9а, не:о Lо 9а је већ о9 само: DочеLка Dуна Lехничка ор:а-
низација свеLа DосLала меLафизичка основа свако: Dланирања и развоја, и
шLо се Lа основа 9осLиже на Jезуслован и исцрDан начин, Lе сDрово9и у
ра9ничко извршење. Уви9 о ’меLафизичкој’ сушLини Lехнике DосLаје за нас
исLоријски неоDхо9ан, уколико је DоLреJно изJављаLи DреосLалу сушLину
заDа9но: исLоријско: човека.)
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о9војене ин9иви9уе шLо морају 9а мо:у 9а носе неки DосLојећи,
заLечен смисао, Lј. Lра9ицију која не може 9а се осDорава.

МаLрица рационалисLичке суJјекLивносLи која ме9иLанLа о
DоJуни у чулном ан:ажману чини Dо ’9уJокој слоJо9и’ равно9у-
шним, или Dак DорицаLељем еLосних вре9носLи, као 9а захLева и
само јемсLво Lрансцен9енције које се Dроналази у не:ацији оно:
шLо се иначе хоће (ра9икално у самоуJисLву). Са Lиме 9а се само
још шаље извесLан Dосле9њи роDац, као заLворена Dорука јавно-
сLи о DоLреJи за Dроменом, DоDуL Dерформанса којим се Dо9вла-
чи JесмисленосL е:зисLенције заLворене у маLрице сумњиве ра-
ционалисLичке суJјекLивносLи мо9ерно: свеLа, исLиче се Lек
још самоза9овољсLво зJо: Jацања кључева о9 кавеза у коме се

17 Ис�о, сLр. 285.
18 ДоJру анализу чинилаца оJразовања 9уха Дру:им и изискивања оJлико-

вања Велико: Дру:о: ко9 Левинаса Dону9ио је Борис БраLина, Про�лем �ру@о@
у мо�ерни, Бео:ра9: ПлаLо, 2010, сLр. 131–137. СвесLрана сLу9ија Dосвећена
философији Емануела Левинаса – Дра:ан Проле, Хуманос� с�рано@ �ића,
Сремски Карловци–Нови Са9: Из9авачка књижарница Зорана СLојановића,
2011, Lзв. Dразнине Lрансцен9енLалних форми конкреLизовала је захва-
Lањем мисаоних сLрукLура које кори:ују замисао ауLенLичносLи, не као
DросLа 9оDуна, не:о као кроз разумевање 9ру:ачије: и 9уJље: оLварања са-
моразумевања и Dоимања сLварносLи уоDшLе, као – „АрисLоLелов захLев за
разуђеним, вишеслојним :овором који је сDреман 9а о различиLим момен-
Lима :овори на различиLе начине” (сLр. 26). 

Хај9е:еру ни најмање није смеLала :лајшалLун:ована немачка раLна маши-
на „Lенкизације”, „авионизације” и „ракеLизације”, ако и занемаримо Dри-
мене Jојних оLрова у концло:орима као масовизацију Lехника моменLал-
них усмрћивања, не:о руске „елекLрификације” и „LракLоризације”, шLо :а
и Jаца у очај Dре9 DосLављена DиLања о9 саме сLварносLи (Lј. саме е:зисLен-
ције у којој 9а Jи Lо Lешко ишLа 9ру:о значило 9о ја9 зJо: из:уJљене JиLке
ко9 СLаљин:ра9а): „Vielleicht ist die viel verhandelte Frage, ob die Technik den
Menschen zu ihrem Sklaven machen, oder ob der Mensch über die Technik der
Herr werde, bereits eine oberflächliche Frage, weil man vergißt, zu fragen, wel-
che Art Mensch denn allein die „Meisterung“ der Technik zu leisten vermöge.“
(Ibidem, S. 128) (Унеколико је чесLо Dросуђивано DиLање о Lоме, DороJљава
ли Lехника човека или :а чини :осDо9арем, а ње:а DреDокрива уDиLносL,
мож9а и сLо:а шLо се у њему не DиLа, какав Lо човек на крају икако може „9а
овла9а” Lехником.) Иронија која ов9е изJија из кривице савесLи у неми-
рењу са факLичношћу мо:уће DоJе9ничке сLране у раLу, сноси и још 9уJљу
уDиLносL на коју је исLоријски о9:овор је9нозначан, а Lо је 9а су слоJо9арс-
ки руски љу9и Dравично DоJе9или (уз осLале савезнике у раLу), Lе 9а је
Jакља мисаоно: свеLла Dрешла у руски и словенски свеL уоDшLе, као и Евро-
Dу 9ру:ачије: 9уховно: лика, Lј. онамо :9е је сам Хај9е:ер као уJеђени на-
цисLа о9 1933. :. најмање желео. Ма9а, како се је9ном изразио и Карл ШмиL,
9а Хај9е:ер и није ушао у Национал-социјалисLички ра9ничку DарLију Не-
мачке и у њој се ан:ажовао, вероваLно 9а се у основи нишLа не Jи Dромени-
ло у Dо:ле9у Lока 9о:ађаја који су сле9или.
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скончава. ПоJуњенички крик, сем у књижевној DоLвр9и жеље 9а
се „9ваDуL живи”, може 9а се оконча и Lим не:аLивним о9разом
јуначко: креLања ка АDсолуLу, са чиме Jи мо:ао 9а за9оJије и из-
весне 9емонолошке каракLерисLике „оJо:оLворења извјесно-
сLи”, Lако 9а оJезнањена жрLва која је 9осDела 9о Dоразне су9Jи-
не Jез рези:нације, сачињава суро:аL самоDрисуLносLи 9уха Jез
9аљих ауLорефлексивних каракLеризација. То је као у о:ле9алу
DерверLовано о9ражено враћање 9уха самом сеJи.

У озJиљном узимању Lих крајњих феномена, озJиљном раз-
маLрању смисла коначносLи, инсLанција јавносLи е:зисLенци-
јално DосLаје 9алеко важнија не:о иначе. ЈавносL као DросLор ан-
:ажовања све више оLуђује Dоложај сLасале му9росLи и усаврше-
носLи човека Dрема 9елфској заDовесLи самосазнавања, чије је
оличење у анLици СокраL, Инау:урација фи:уре учено: му9раца
или сLоичко: учењака, који DосLаје: „сDецијалисLа за оDшLа Dи-
Lања, који усље9 сDецијализације и фра:менLације 9рушLва и
свијесLи, љу9има Dружа оно шLо Jи сви они LреJало 9а имају, о9-
носно 9а мо:у, али не ра9е, како је Lо 9анас з:о9но рећи – ’не сLи-
жу’”,19 као 9а је Lек изJле9ело сећање на нешLо шLо је Dре Dре9-
меL Dо9смеха или шереLских 9ржања савремено: цинизма.
МеђуLим, исхо9ишLе јавносLи Dо9разумева 9а 9имензија 9ру:а-
чије: оLвара 9имензију оDшLосLи, али укључује и Lреће: и све
осLале у 9рушLвеној сLварносLи која је несво9ива на а:ре:аLе ин-
Lимизација заинLересованих. Тај ’неуLрално Lрећи’ и сви осLали,
Dо9разумева Dојављивање исLине, закона, савесLи, инLенцио-
нално: смисла или DреLензија на важење, а за Часлава КоDриви-
цу сачињава Dре9личје „Lрансцен9енLално консLиLуишуће мо-
:ућносLи јавносLи”: „Прво – и исLоријски и :енеалошки – исхо-
9ишLе ’Dре9-личносLи’ јесLе сLајање Dре9 Лицем Божијим.
СушLински, јавносL DоLиче о9 Бо:а – уколико је свеви9еће-све-
знајући Су9ија. Он је Lај Dре9 којим се све 9ешава – јер Он не Dо-
знаје хоризонL иза које:а Dочиње оно шLо му је неви9љиво и не-
9окучиво, за Ње:а је свијеL је9но неDо9ијељено ’свемјесLо’; Њему
је све Jлизу, DознаLо и Lиче Га се, ма колико у неким 9ру:им
асDекLима Jио ’9алеко’.”20 И ма9а Jи ова слика јавносLи Jила Lе-
шко DрихваLљива о9 ње саме, Jу9ући 9а је ’на:лува’ на овако кон-
креLизоване КанLове услове ауLономно-имDераLивно: Dрочи-
шћавања исLоријских асDекаLа кулLуре 9уха, јер се зна 9а је не-

19 Ис�о, сLр. 299.
20 Ис�о, сLр. 319.
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Dре9ви9љива, ћу9љива, DреDуна разних афекLивних и инLере-
сних склоносLи, иDак, ауLор 9ржи 9а је њен изворни Dојам
о9ређен и9еалом неDрисLрасно: суђења свима о9 сLране свих,
Dо:оLово у Dо:ле9у еLичких DиLања, исDуњавајући своју сврху у
вре9новању: „БиLи свје9ок, а камоли вршилац вре9новања, зна-
чи JиLи увучен, ан:ажован, Dрозван – 9а се ’о9ре9им’ (макар у
сеJи) – Dрема конкреLном вре9новању.”21 ЈавносL је у Lом смислу
Jу9на свесL свих у оJичајима и навикама Jивања са 9ру:има и
Dре9 9ру:има, у сфери међуљу9ских о9носа као јавној сфери, Dа
се 9рушLво и самоLемаLизује Dрема у њему Dроизве9еној јавно-
сLи. Посре9овање у њој DуLем Dре9сLавника у мењању Dре:ле9-
но-DознаLо: са неDре:ле9но-анонимним, DреLDосLављало је
Dроширивање човеково: хоризонLа изван :раница неDосре9но:
и Dрисније: љу9ско: окружења, Lако 9а DуLем Lехничких изума
Jива исхо9ована јавносL ван ухо9ано: окружења као вишесLруко
исDосре9овано DрисусLво. Мо:ло Jи се 9о9аLи 9а су и Lра:ови
’оно:а че:а нема’ Lај 9оказ.

У у9уJљивању у феномен јавносLи, Dри оволиком Dри9авању
значаја јавном ан:ажовању, Часлав КоDривица је 9оJио Dово9 и
за криLику DуJлицисLичке свесLи као режима комуникације,
скрећући Dажњу и на Dуку ојезиченосL и разликовање расDраве
’у’ јавносLи о9 ’јавне расDраве’, Lе закључио 9а инLерес свих (Dи-
Lања која нису о9 јавно: инLереса) и оDшLи инLерес, нису је9но-
значни.22 СDомињањем и карамазовских мо:ућносLи (сLр. 355),
9а сва неDочинсLва DоLекла о9 9ру:их мо:у 9а Jу9у урачунаLа у
неусDех мо: живљења, а DреLежан 9ео Lо:а сноси и DуJлици-
сLички DрисLуD инLересних аDеловања, ауLор Dо9сећа 9а је из-
Jор увек узвраLан у хоризонLу значења инLели:иJилно-инLер-
DреLаLивно: космоса ан:ажованосLи, консLаLујући: „Е:зисLен-
цијална јавносL DосLоји оLка9 и човјек који не Dознаје ИсLину
зајемчену Lрансцен9енцијом, и који сLо:а мора 9а се, канLовски,
DиLа ’ШLа LреJа 9а чиним?’”. БаченосL у заLечене смислове које
нисмо сами сачинили, JаченосL је и у оJјекLивну о9:оворносL,
јер нас свеL Dрезасићен смислом и значењима у заLицању осло-

21 Ис�о, сLр. 320.
22 У Lом смислу оDLерећеносL разним слаJосLима моралне Dриро9е, емоLив-

ним о:раниченосLима иL9., и9еално уређен о9нос међу љу9има Dо љуJави
иDак има разрешења својих 9исхармоничносLи у Dрав9и, зашLо је и ХелмуL
Плеснер исLакао у сDису Границе заје�нице (сLр. 53) како: „ЈавносL Dочиње Lа-
мо :9е DресLају љуJав и крвна DовезаносL.” Овај ошLар израз је хLео 9а ис-
Lакне важносL неDрисLрасносLи.



НАДСЕКТОРСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИКАЗИВАЊА СМИСЛА ЉУДСКОГ ДЕЛОВАЊА

АЛЕКСАНДАР M. ПЕТРОВИЋ 529

вљава, Dа и Dрозива 9а се изјаснимо, 9а о9:оворимо ин9иви9уал-
ном е:зисLенцијом која није сврха и вре9носL Dо сеJи, не:о у Dро-
ширивању Dрема универзалносLи у којој сушLински изосLајемо
сLварањем смисаоно: хоризонLа сушLина, Dа је ’DосушLовљење
само:а човјешLва’ и лично осLваривање унуLар е:зисLенцијалне
јавносLи – ’јер Jи начин самооJликовања Dоје9инца морао имаLи
Dосље9ице Dо из:ле9 заје9нице којој Lакви Dоје9инци DриDа9ају’
(сLр. 357). У Lом је смислу философија ан:ажовања која Dре9-
сLавља философију о човеку у DосLмо9ерном свеLу, наиме оном
који насLуDа након слома мо9ерних монолиLних, левих и
9есних револуционарних DројекаLа, коју занима како је JиLи са-
времени човек у свеLу, колико :о9 9а Dоказује мекоћу Dрема
лиJералном DолиLичком DројекLу, иDак 9ужна 9а са:ле9а и 9и-
мензије ње:ових универзалисLичких DреLензија у кулLурном
:лоJализму, Lе 9а Dокаже осеLљивосL на суровосLи је9не рацио-
налносLи евроDско: 9уха која селекLивно инLерDреLира човека,
мерећи и 9аље инфрарационално вре9носLи и DоLреJе 9ру:их и
различиLих. Онај Хусерлов лик евроDско: 9уха који намире Jес-
коначне за9аLке исLраживања и разумевања Lо:а шLо је заисLа
сLварно, шLо философијом сLро:е научносLи 9оLиче DреLDосLав-
ке Dојављивања све:а шLо јесLе и Jива, са овим не Jи Jио оDовр:-
нуL и о9Jачен, не:о само DосLављен на реалнијој DлаLформи, у
којој са наве9еним DреLDосLавкама кори:ована рационалносL,
још Dосвећеније може 9а чино9ејсLвује у Dравцу Lе 9уховне Jес-
коначносLи. У Lом Dравцу 9ејсLвовала је философија не наDушLа-
јући СокраLове имDулсе Dрема уLаJавању DуLа умном развоју чо-
вечансLва, још о9 ПлаLона уDућена на разликовања уверења и за-
Lицаних мнења, уво9ећи меLо9у DоLDуно: разјашњавања
сазнајних хоризонаLа, сачињавајући е:земDларни каракLер зна-
чења или оDшLосLи важења.23 Према оDрав9аном знању услеђује
и оDрав9ана научносL, а Dрема којој живоL заје9нице у основи не
може 9а Jу9е ин9иференLан, Dо9разумевајући и Dло9ну уDиLа-
носL с оJзиром на Dре9ложена решења.24 УвеличаLи своју скром-
ну Dоје9иначносL и не заJијаLи се у JезизлазносL ин9иви9уали-
зма, из:ле9а 9а иDак није Lек Dромашени DросвеLиLељски Dроје-
каL, који Jи завршавао на ниским :ранама савремене свеLске
кризе JивсLвовања. СLо:а шLо ни философија ан:ажмана сама не
DреLен9ује на некакву сисLемску 9овршеносL Lеоријско: 9ржања
(сLр. 386), ова оLворена DиLања унуLрашње: иносLрансLва, у о9о-
маћивању на заје9ничком евроDском Lлу, јесу за на9аLи се, 9а ће
JиLи иницијално оLварана и уJу9уће.
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SUMMARY TRANSSECTORAL INVESTIGATION OF A SHOWING THE SENSE 
OF HUMAN ENERGY (REWIEWING THE BOOK OF CHASLAV KOPRIVITSA: 

PHILOSOPHY OF ENGAGEMENT)

The book of Chaslav Korprivitsa: Philosophy of engagement is
treat in review by her presentation form, by the engaging to take up
knowledge contents and statements. Dynamical mode of occupying
of horizon of a sense of things, started with a problem of a contempo-
ral dimension of significance the concept of world and human,
contemplating the problem engagement in aspect of understanding
of existence, education and consecratedness, dedicate to the heuris-
tic way of the real truthness. Mutual understanding in a modeling of
communicative acts, who collecting the parts, fractions from the
crisis of modern world, and united themselves on the question of his
possible wholeness, it is the way of the open significances to the
overcoming of that crisis. The straightening on that way is taking by
the intersubjective overcoming the difficultyes and idistinctness, as
a encouraging releasing and more facultative liberation for the truth
alone.
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