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ПРЕДРАГЧИЧОВАЧКИ

ОФИЛОЗОФИЈИСВЕТОСТИИ
ОДГОВОРНОСТИ

ПоводомкњигеБогољубаШијаковића
„Присутносттрансценденције”*

Приспеосамспута
Прашњавигладан

Ижељандругачијегсвета.
ВаскоПопа,„Хиландар”

ХодочасниккојисеизСредњеЕвропеусмерикајугоистоку
стићићеуједномтренуткуидоСрбије.Највероватнијеједаће
самопроћикрозњенабрдаидолине,безмногозаустављања,и
упутитисепремаСолуну.Кадједномстигнетамо,усрцедревне
земљезванеМакедонија–земљасунца–ходочасникћеморати
дасеодлучи:далиданаставипремајугу,премаАтини,иевенту
алнопремаЈерусалиму,двемапрестоницамакојесматрамоколев
камаевропскецивилизације,илиће,већумораноднавалетуриста,
комерцијализованихјефтинихпредставаисвевећегзагађења,
радијескренутипремаистоку.УместорушевинаАтине,могаоби
дапосетиСтагиру,маломестонаполуострвуХалкидики,које
јошувекпоседујенештоодоногшармакојејеималоиувреме
кадајетурођенАристотел.Атада,понесенлепотомприроде,
ходочасникможеданаставидаследивијугавипутнадоле,према
Уранополису(НебескомГраду),месташцукојејеосноваоАлексан

* Уводниесеј„OnthePhilosophyofHolinessandResponsibility”заамерич
коиздањекњигеБогољубаШијаковићаThePresenceofTranscendence:Essays
onFacingtheOtherthroughHoliness,History,andText,„SebastianPress”,Los
Angeles2013,9–15.(Српскоиздање:Присутносттрансценденције:хеленство,
хришћанство,филозофијаисторије,Православнибогословскифакултет–„Слу
жбенигласник”,Београд2013.)
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дарМакедонски.Акоимасрећудадобије„пропусницу”,зарне
бинашходочасниктребалодапосетиСветуГору,највећесвети
лиштеправославља?Кадједномстигне,ходочасникможенесамо
дауживагостопримствоједногаоддвадесетманастиракојеможе
тудапосети(17грчкихипоједанруски,српскиибугарски)већ
иданађедуховниживотсачуванупотпунојчистоти,далекоод
хаосаиманипулацијасавременецивилизације.Акојепутник
намерниккојимслучајемјошиСрбин,каоштојетоауторове
књиге,онћесенесумњивоусмеритикаманастируХиландару,те
тамоприсуствоватилитургијиицеливатичудотворнуиконуМај
кеБожијесатрируке–„БогородицуТројеручицу”.(Легендакаже
дајетрећурукудодаоСветиЈованДамаскин(675–749),поштому
јерукуодсекаокалиф,аМајкаБожијајезалечила.Самманастир
јеоснованудванаестомвеку,кадасекраљСтефанНемањаодре
каотронаипридружиосесвомсинуРасткунаАтосу;тусуњих
двојицаслужиликаомонаси,подименимаСимеониСава.)

„Атос”значи„посебноместо”,итополуострвоодоко480
квадратнихкилометаракојеизгледакаопрстјестепосебноне
самопосвојојупотребиЈулијанскогкалендара(13данаиза„остатка”
света)него,штојејошважније,поосетномприсуствубожанског.
Безобзиранатодалипосматрамотамноплаветаласекакоплешу
својисконскиплесуподножјулитица,илипешицетумарамокроз
бројнемаслињаке,илисемолимопредиконом,туосећамодасмо
севратилиизворима.

Свакиодманастирапоседујенеколикопосвећенихикона,
којејеЈованДамаскинзвао„прозоримаунебо”.Типрозорисуна
СветојГорибројни,свугдеприсутни,итихопозивајуходочасника
камистичкомдоживљавањустварности.КакојеприметиоВлади
мирЛоски,„источнатрадицијанијеникадаповуклаоштруцрту
измеђумистицизмаитеологије,измеђуличногдоживљајабожан
скемистеријеидогмеподржанеодстранецркве”.Мождатонигде
нијејаснијенегоовде,уовомкуткусвета;овдесрце,духиумна
мерниковналазесебеуочигледномаипакнераскидивомсродству.

ЧиталацкојипрелиставакњигуБогољубаШијаковићанаћи
ћеуњојатмосферусличнуонојкојаходочасникадочекујенаСве
тојГори.Каоштонасловуказује,овакњигасебави„присуством
трансценденције”,истеонетрансценденцијечијесеодсуствотако
болноосећаширомнашегдезоријентисаногсвета.Шијаковићје
неумољивусвомпоштовањутрансцендентногистоонакокаошто
сутоимонасинаСветојГори.Премдазападнифилозофилитеолог
можеосећатипотребудапонудиригорозандоказпостојањаБожијег
увидунекеформулекојаћезадовољитиапстрактномишљење,
следећиправославнутрадицијуШијаковићможеуистовремеда
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инсистираинаконачнојнеспознатљивостиБогакаоинанепогре
шивомосећањуЊеговеприсутности.Уместодасеослањанаап
страктнепојмоведабинасубедиоуприсуствобожанског,Шија
ковићнаспозивадаотворимодушеисуочимосесасветим,баш
каоштосесуочавамосаиконом.Аконисмоустањудатоучинимо,
онда,премамишљењуШијаковићевом,морадасмопотиснули
својенајдубљечежње:дасазнамоиценимосопственопорекло,да
разумемоипродубимосопствениосећајљудскогидентитета.Јер,
каоштосутозналивећантичкифилозофиипесници,штабинам
другоосимбожанскогмоглопослужитикаоадекватаноријентир?
Штадругобимоглобитипредметнашегсамосазнањааконеувид
уисконскуповезаностсабожанскимидубокузависностодњега?
Штадругобимоглобитимерасвихствари,укључујућиионељудске,
аконеБог?ИпренастанкаиуспонаХришћанства,Сократ,Платон
иАристотелсуупозоравалиназачаранисветукомејечовекмера
свихствари.Тоупозорењејебилоигнорисанопречесто,нанашу
сопственуштету.Изтогзапостављањаислединашетренутно
тоњењеунеонскиосветљенпонорсубјективизмаирелативизма.

Књигакојајепреднамамотивисанајетимконтрастомипо
требомдасенањеганађеадекватанодговор.Когасматрамомером
свихствари?ЧовекаилиБога?Есејкојитајконтрастилуструјена
најнеочекиванијиначинје:„МаркссаАристотеловимкључему
погрешнојбрави”.ИнспирисанХегелом,авођенжељомдасачу
вадијалектикусвогпретходникасаматеријалистичкимобртом,
Марксјепредставиосопственуваријанту„лукавстваума”:неу
митнизакониисторијскогразвојаморајукулминиратиуостваре
њукомунизма.РођениобразованукомунистичкојЈугославији,
Шијаковићједовољноискусио„хуманистичку”страну„црвеног
концаисторије”.Утој„јединоисправној”(ре)конструкцијиисто
рије,произвољнипојмовибивајупредстављаникаостварност:не
штосубјективнопостајебрањено(позитивнимзаконима,кордонима
полиције,„корективнимустановама”изабраномсвакеопозиције)
каонештообјективно.Противтаквеврстепроизвољнеконструк
цијеисторије–однемачкогидеализмадоскорашњихзаговорни
каиделогије„слободногтржишта”и„крајаисторије”–Шијаковић
насподсећанаАристотеловомудроразликовањеоногаштоје
првопоредубићаионогаштојепрвопоредусазнања.Оношто
је„простопрво”јестетаквобезобзиранатокако,кадидалимито
знамо:онојепрвопосвојојприродиипрвоуапсолутномсмислу.
Насупроттоме,оноштојепрвозанасприпада,ипоАристотелу
ипоШијаковићу,нижемслојубићаипоприродијекасније.

Оноштокарактеришемодернуфилозофијууопштејестепри
матепистемологијенадонтологијом.Тајпреокретсепрвоуочава
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кодДекарта–збогчегајеонипрозваноцеммодернефилозофије
–апродубљенјеидостижекулминацијууКантовом„коперникан
скомобрату”:условимогућностиискуствасууистовремеиусло
вимогућностипредметаискуства.КодКантасе,међутим,још
увекналазијасноупозорење:неможемознатистваритаквекакве
суонепосеби,негосамокаконамсепојављују.

СаХегеловиминсистирањемкојеидентификујеумноире
алноотварајусевратазаМарксаисвакукаснијупроизвољну
реконструкцијуисторије.Тоје,премаШијаковићу,та„погрешна
брава”,збогтогаштооналегитимишемонолошкиконструктиви
замкаопсеудотелеологијукојапроизвољнообјављује„чињенице
ума”и„гвозденезаконеисторије”.Изизолованефилозофскекуле,
асадајошчешћеиопасније,изканцеларијенагорњимспратови
манекогоблакодера,некоможедасеигра„хуманитарнихинтер
венција”и„спасавасвет”одсвихњеговихзала.

УШијаковићевојфилозофскотеолошкојконцепцијиисто
ријаигравеомаважнуулогу.Оникојисуодраслииобразованиу
ЗападнојЕвропи–посебноуњениммоћнимземљамакојесудо
миниралесветомдеценијамаиличаквековима–имајутенденцију
даоисторијимислеутерминимаправљења(making).Оникојису
отхрањенинаБалкану–исвимдругим„мањеважним”државама
света–доживљавајуисторијуутерминимапатње(suffering).Ми
„патимо”историјуитоискуствопаћењајетоликодубокоукоре
њенодајесачуваночакиунашемјезику.Доксеенглескијезик
базиранаактивномговоруинетолеришепасивнеконструкције,
српскијезик(башкаоирускиимногидругијезици)многовише
сезасниванапасивнимконструкцијама.Тонијепроизвољнакон
венцијанегорефлексијаједногпотпуногфилозофскотеолошког
погледаиисторијскесвестипотчињенихнарода.Прематоме,по
Шијаковићу–башкаоипремаАристотелу–намасесветдешава:
митрпимоисторију,каоштотрпимоиегзистенцију.Патњајесу
штинскипринципљудскогживотаипоштојемудростљубав,а
љубавпатизаједносаобјектомљубави,филозофијајеусвомизвор
номијошувекистинитомзначењумудростстеченакрозпатњу.

Историјајеборбенопољенашегпостојања.Онајетадимен
зијастварностикојазахтевасталнупажњујеронајеинезаменљи
вичинилацнашегидентитетаиигралиштезапрактичнонеограни
ченемогућностиобмане.Моћнипишунаративекојииспуњавају
нашеуџбеникеисторије.Онинам„разјашњавају”свако„шта”и
„зашто”историје.Нашзадатак,задатаконихкојинемајутумоћда
пишуисторију,јестедапроверавамочињеницеиразлогецити
ранеутимнаративимајерсвизнамокакоселективнемогубити
течињеницеикакоизврнутимогубититиразлози.Филозофија
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итеологијасубазираненатаквимисторијскимреконструкцијама,
алионемогуиморајуићимногодаље.Осимпроверавањачиње
ницаинуђењаадекватнихразјашњења,морамодокучитиито
какодасепонашамоподдатимоколностима.Другимречима,ако
патимоисторију,питањенијесамокакоизаштоточинимо.Мора
мосетакођепитатидалидатаконаставимоиштадачинимоса
томпатњом.Тојетачкаукојојјенашахуманостподвргнутатесту,
анашиодговоринатапитањасуонаштонасјачаилиразара.

Акосможртвованиодстранеисторије,којисунашиизбори?
Каквисуизборижртве?

Једанодњихјеприхватањепатње.Саглашавамосесаофи
цијелноминтерпретацијомисторијеиприхватамоулогужртве.
Тимедозвољавамоисторијиданасмељеи,крознарастајућеосе
ћањекривице,данасконачносмрви.Тојеоноштоседешава„ма
лим”народимаи„безначајним”државама,„неважним”учесницима
историје.ТојеоноштоШијаковићназивапроцесом„балканиза
ције”:убедиљудеуњиховукривицуигурниих,илијошбоље
дозволиимдасамисебегурну,узаборав.

Другиизборжртвејестедапостаненасилник.Акодругиврше
насиљенадамном,заштоименинебибилодозвољенодачиним
насиљенаддругима?Тојеоноштообичноиподразумевамопод
историјом–илионимштообичноподразумевамоподтимиме
ном:циклусинеправдикојисамисебенастављајуубескрај.

ТрећамогућностјенајважнијазаШијаковићаитојеједини
изборкојињемуизгледаморалнооправданим:опроштење.Жртва
можесебеиздићиизсопственепатње,превазићи„правду”свог
мучитељаиопростити.Дабитобиломогуће,триусловаморају
битизадовољена:потребнанамједимензијатрансценденцијеиз
наднас,сећањенадогађајекојисенесмејузаборавитиизанас,и,
штојенајважније,требанамонајдруги,нашмучитељ,испред
нас.Другачијеречено,дабиопроштајбиомогућ,мораможивети
такоштоћемосесуочаватисадругим(иДругим)сапунимсмислом
одговорности.Поштосу„одговарање”и„одговорност”кључни
појмовиШијаковићевогфилозофскотеолошкогприступа,морамо
ихсагледатиуправомконтекстуиправилнопротумачити.

Поштосесададотичемоморалнедимензијељудскеегзистен
ције,приђимонашојтемикрозетичкетермине.Етикуврлинесмо
наследилиизкласичнеГрчке.Тојеетикаизванредности–бити
пунврлинезначибитиизванреданкаољудскобиће:некаобогаташ
илисиромах,белацилицрнац,АмериканацилиКинез,мушкоили
женско,негокаољудскобиће.ПоГрцима,каоипохришћанима,
татежњакаизванредностиљудскихбића–или,моглибисмота
кођерећи,капостајањучовечнимиживотомускладусатимиде
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алом–имасмисласамоуинтеракцијисаонимштојебожанско,
саонимштоједруштвено,исаонимштојеприродно.Себемогу
дамеримсамонаспрамдругог,адабитобиломогућеморамсе
суочитисадругим.КакотоШијаковићкаже,„морамбитилицем
улицесадругим”.СуочавањесадругимјеједнаодосновицаШи
јаковићевогпогледанасвети,каоштосугеришеподнасловкњиге,
тосуочавањесадругимседешавакрозсветост,историјуитекст.
Битичовечанзначиживетиутимсуочавањима.Тозначидаје
суочавањесадругимнештодијалошко,анемонолошко.Тотако
ђезначидајесуочавањепроцес,променљивинастављивпроцес,
којисмеракаистинииаутентичности.Упркостоме,тајпроцессе
немораникадазавршитииспуњењемнашихциљева,нашимпот
пунимдомашајемтихврхова.КаоштоШијаковићсправомин
систира,историјасапостављенимциљеминекаквимнаводним
„крајемисторије”јестепсеудоисторија,илузија;онајеВелика
Лаж.Битичовекзначи,какотокажеВаскоПопа,битинапуту,
„прашњавигладан”,жудећизаједнимдругачијим,светимсветом.

Модернајезначајноодступилаодтевизије.Нашаетиканије
етикаврлиненегоетикапонашања.Дваглавнапредставникаовог
приступасуутилитаризамикантијанизам.Обаигноришуоднос
премадругом–каоипремаДругом–иусмеравајунаснасебеса
ме.Поутилитаризму,требададокучимштајекорисноиштаводи
капожељнимпоследицама.Другиможеунајбољемслучајубити
самосредствозазадовољавањемојихциљева,неимераопштег
добранаосновукогасавеснопросуђујемсвоједеловањеисебе.

Премдајеутилитаризамизузетнопривлачанзбогсвојепрак
тичнеефикасности,онтешкоможебитиетичкатеорија.Прецизни
јеречено,акоетичкатеоријапретпостављадапостојинештошто
јеинтринсичноиапсолутнодобро,ондаутилитаризамнијеетич
катеорија–свештоонсматразадоброрелативнејевредности:
оноштоједоброзамојециљевенијетаквозадруге;оноштоје
доброзаједнуособунеморабитидоброзабилокогаосиммене.
Свакодобројесамоинструменталневредности.

Кантијанизампредстављадалековећиизазов,апомаженам
идабољеразумемоШијаковићевутачкугледиштаињегову„етику
одговорности”.Кантијанизамненегирапостојањеинтринсично
иапсолутнодоброг;напротив,онтопостулира.Паипак,устра
хуод„хетерономије”,онзасниваетикунанаводној„аутономији”.
Ата„аутономија”налазисвојизразуморалномзаконуикатего
ричкомимперативу:никаданетретирајдругесамокаосредства
негоикаоциљевепосеби.

Кадсеразматрајупрактичнипримери–сетимосеКантовог
чувеногинсистирањаданетребаникадалагати,чакиакоживот
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нашегпријатељазависиодтога–схватамодасета„аутономија”
састојиутихомунутрашњеммонологукојинеморадаукључује
суочавањесадругимнитинашуодговорностпремањему.Удо
ношењуодлукеданелажемдабихспасаосвогпријатељајасене
срећемсањимлицемулице,нитиодговарамнањеговепотребе
иегзистенцијалнуситуацију.Јасамизолованусвојимдубоким
мислимаирационалнимодлукама,докјесудбинадругогсамо
поводзамојемислииодлуке.

Каоморалнабићасигурноморамодамислимоидоносимоод
луке.Ањихтребададоносимосуочавајућисесадругимиодгова
рајућинањега,каоисапуномодговорношћузаоноштобирамои
чинимо.Кадаје,например,1950.годинеједаноднајпопуларнијих
српскихпесника,Попа,решиоувремекомунистичкеЈугославиједа
посетидревнесрпскеманастире–укључујућииХиландар–ипише
иобјављујепесмеоњима,онјеодговорионанарастајућегушење
нашенационалнеисторијеирелигиознечежње–његовесопствене
инашегнарода.Онјетоучиносапуномодговорношћузасвојизбор.

Билобибаробмањујуће,аконеисасвимпогрешно,описати
његовопонашањекао„аутономно”.Утривијалномсмислу,оноје
свакакобилоаутономно:тојебилањеговаодлукакојусумноги
његовипријатељиисавременициосудиликао„сулуду”,„сувише
рискантну”,илибаркао„непотребнупровокацијувласти”.Мно
гисумислилидајебољепонашатисе„хетерономно”,тојесту
складусадоминантномполитичкомситуацијоми„практичком
мудрошћу”.АлиПопинотрагањезакоренимаижудњазатран
сцендентнимбилојепрепознавањенечегаштоједолазилоизду
бинењеговогбића,одтогакакостваријесу,какојетоговорио
Аристотел,безобзиранапопуларногледиштеитренутнасазнања.
Попиноделовањеизтогпримордијалногимпулсамождабитре
балоназвати„деутономија”(заразликуодхетерономијеиауто
номије),јерњемујетоизгледалокаопозивсветог,оногДругог,и
онјеодговорионатајпозив–безобзиранатодалијетобилоко
рисноилине,ибезобзиранатодалипостојинекикатегорички
императивкојибитакавизбормогаорационалнооправдати.

Постојитујошнештоважно,нештоодцентралногзначајаза
Шијаковића,икаофилозофаикаољудскогбића.Моглибисмо
гледатинасуочавањесадругимкаонасеријупитањанакојатреба
даодговоримонанеки(одговарајући,коректан)начин.Поставити
стваринатакавначинможесугерисатидасесуочавањесадругим
састојиунуђењуинтелигентниходговоранапитањакојанамре
алностпоставља.ОдсуштинскогјезначајазаШијаковићадане
мислимоосуочавањусадругимиодговорунадругогсамокао
стваринтелигенције.Збогтогаонинсистирана„суочавању”,што
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значипостављањупреддругогкаоособе,каоштосесуочавамо
саиконом.„Суочавање”и„одговарање”сечинепотпунимбићем,
анесамоинтелектом.Онимогубитивербалниилиневербални,
физичкиилинефизички,алиониувекукључују,продубљујуи
откривајумојупотпунуличност.

Требаовденазначитијошједнудистинкцију,можданајва
жнијузаадекватноразумевањечитавогопусаБогољубаШијако
вића.Вансвакејесумње,упркосХегелуинекимњеговимслед
беницима,дапостојизначајанјазизмеђуоногштојебилоишто
јестесједнестране,ионогаштобитребалодабуде,сдруге.Жи
ветиибитиљудскобићезначизуритиутајтрагичнипроцеп,
суочаватисесањимиодговаратинањега.Притомимамодва
суштинскиразличитаизбора,дварадикалнодругачијаприступа
којаможемозаузетистојећилицемулицесатимнесавршеним,
збуњујућимсветом.Акосматрамодајеоноштобимоглоитре
балодабуде–оноистинско,можемоодговоритинаактуелностање
ствариилитакоштоћеможиветикаодајеоноштојеистинскоза
праволаж,илитакокаодајеоноштојеистинскозаистаиистина.

Првиприступјеипредобропознатипревишезаступљен.
Безобзиранатодалијемотивисанпревлађујућом„мудрошћу”,
смотреношћу,претећиморганимавластииупотребомсиле,или
личномнесигурношћуинедостаткомхрабрости,тајприступсе
славикао„практичкиреализам”.Затакавприступнемадругог
којебибилоиДруго,неманичегсветогинедодирљивог,изузев
могличногинтересаисамоодржања.

Другиоднаведенихприступанасохрабруједаосетимопри
суствосветог,дасесуочимосаДругимиданањегаодговоримо
идеализмоминадом,поверењемивером.Оннасохрабруједа
живимокаодајеоноистинскозаистаиистина.

Аконамочинисуодмахустањудапримететрећурукуна
икони„БогородицеТројеручице”испреднас,моглибисмопоми
слитидачудотворнаиконанијезаправоништадругододревно
празноверје.Акосе,међутим,заједносаШијаковићемсуочимо
саДругимотворенадухаисрцаиаконаставимоданањегаодго
ворамонанајсмисленијиинајодговорнијиначинзакојисмоспо
собни,татрећаруканамсеможепојавитибашувременајвеће
потребеи–залечитинас.

КакојетоВаскоПопаиспеваоувећпоменутојпесми:

Итрећидланмипружи
даугнездустиховапреноћим.


