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ГО РАЗД КО ЦИ ЈАН ЧИЧ

ЕВРОП СКИ НИ ХИ ЛИ ЗАМ И ХРИ ШЋАН СТВО

Те ма овог есе ја јед на је од нај те жих, јед на од оних што нам 
по нај ви ше из ми чу (или пак нај те жа, те ма ко ја по нај ви ше из ми че): 
ни шта. Ни је реч са мо о то ме да се ми шље ње, по пре да њу, ме та
фо рич но озна ча ва као лу ча, све тлост, ра све тља ва ње, очи тост оче
вид но сти, док је ов де њен „пред мет” мра чан, или чак са ма та ма. 
Здра во ра зум ски гле да но, ни шта ни је ни све тло ни там но1, већ оно 
„ни шти”, без ика квих ме та фо рич них ква ли фи ка ци ја, чак и без 
ика квог „је” ко је би по ве зи ва ло су бјект и пре ди кат, име ни цу и 
при дев, шта ви ше: оно ни шти без (гла гол ског) „ни ште ња”.2 Ипак 
– да уна пред об зна ним – мрак ће се сва ка ко вра ти ти, чак и он да 
ка да смо све сни да је та на ша озна ка пра зна. Ис ку ство ни шта ви ла 
је упра во за то проб ни ка мен мо ћи фи ло соф ске ми сли.

1 „Ни шта има са мо јед ну осо би ну... на и ме то, да не ма ни јед ну осо би ну”, 
за бе ле жио је Ло ренц Окен (Lo renz Oken, Le hr buch der Na turp hi lo sop hie, Zu rich 
1843, 3. изд., 7), а па ра док сал на осо би на без осо би не, раз у ме се, от кла ња и се бе 
са му као осо би ну. 

2 Ово (пре те ра но) не у мор но по на вља Лут кер Лит ке ха ус у сво јој зна чај ној 
књи зи о ни шта ви лу: „Ни шта ни шти (nic htet) као обив стве ње но (ve r se i tes). Ме ђу
тим, бу ду ћи обив стве ње но, ни шта је уни ште но као ни шта” (Lud ger Lütke ha us, 
Nichts. Abschied vom Sein. En de der Angst, Zürich 1999, 2. изд. 2014, 721). Лит ке
ха у со ва на ме ра је да ан ти хри шћан ским и ан ти ме та фи зич ким (али и ан ти пост
мо дер ним) ге стом до ми сли чи сти ни хи ли зам од стра њу ју ћи сва ки траг „он то
цен трич не”, „он то мо рф не”, „он то фил не”, „он то па то ло шке”, „он то е рот ске” и 
„ни хи ло фоб не” (да на ве де мо ње го ве из ра зе) ве за но сти за би ће и би ва ју ће. Од 
би ћа се мр тви хлад ни мо ра мо „опро сти ти”. Пре ко оп се жног исто ри ја та про
бле ма ти ке, Лит ке ха ус сво јим кри тич коиро нич ним ин тер вен ци ја ма по ку ша ва 
да осло бо ди ни шта ка ко је зо ви тог та ко и обе ћа ва ју ћег ка рак те ра, ка кав је има
ло у исто ри ји за пад не ми сли, бу ду ћи да, по ње го вом ми шље њу, „ни шта ко је не 
го во ри и не зна чи ни шта, не оста вља ни ка кав оста так” (730). Лит ке ха ус при том 
при зна је да је основ на те шко ћа про ми шља ња ни шта ви ла у то ме што „се мо ра… 
од но си ти на не што што је без ика квог од но са (Be zug), јер ту ви ше и не ма ни че га 
што би мо гло има ти од нос” (нав. де ло, 735).
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* * *

Поч ни мо, да кле, сво је хо до ча шће к ни че му у зе мљи у ко јој је 
фи ло со фи ја на ста ла, упр кос то ме што ње ну са вре ме ну ми сао на 
За па ду рет ко ко пра ти (ма да је по сво јој те о риј ској про дук ци ји, а 
не са мо по дру штве ним аван ту ра ма, че сто за ни мљи ви ја од сво јих 
за пад них и се вер них су се да).

Пре не ко ли ко го ди на, грч ку ин те лек ту ал ну јав ност уз не ми
ри ла је књи га фи ло со фа Сте љо са Рам фо са Не до ку чи во ни шта.3 У 
њој Рам фос, на иза зи вач ки на чин, же ли да по ка же ка ко је ни хи
ли зам са вре ме ног грч ког дру штва, ко ји до ла зи до из ра жа ја у фи
нан сиј ским, еко ном ским и по ли тич ким ка та стро фа ма – а оне су 
ско ро де сет го ди на би ле са став ни део днев них но во сти – у ве ли кој 
ме ри уте ме љен у ду хов но сти ви зан тиј ског Ис то ка, ме ро дав но ис
ка за ној у чу ве ној зби р ци аскет ских и ми стич ких тек сто ва, Фи ло ка
ли ји. Под на слов Рам фо со вог де ла све го во ри: Фи ло ка лиј ски ко ре ни 
грч ког ни хи ли зма. Ти ме се у про ми шља њу ни хи ли зма и ни шта ви
ла из не на да вра ћа мо у ве ко ве злат ног до ба хри шћан ске кул ту ре.

По да ци ма бо га ту и ви ше слој ну, оп се жну књи гу (470 гу сто 
ку ца них стра на), ко ја да је са же так, ана ли зу и кри тич ки ко мен тар 
нај зна чај ни јих тек сто ва грч ке аскет ске и ми стич ке књи жев но сти 
са бра них у Фи ло ка ли ју, ни је мо гу ће при ка за ти у не ко ли ко ре чи. 
Али Рам фо со ва основ на те за је кри стал но ја сна: ду хов ност Фи ло
ка ли је4, као по вр шно хри сти ја ни зо ва ни но во пла то ни зам, пред
ста вља аб ди ка ци ју ра зу ма, не при ја тељ ство пре ма те лу и све ту, 
усто ли че ње при ма та ре ли ги о зне осе ћај но сти и до жи вља ја ко ји 
бо лу ју од све та и бе же од све та. Тај при мат је, у сво јој се ку ла ри
зо ва ној вер зи ји, по стао суд бин ски ва жан за са вре ме ну Грч ку5: 
дру штво ко је је по диг ну то на фи ло ка лиј ским иде а ли ма, а ни је 
ис ку си ло шко лу за пад но е вроп ског про све ти тељ ства, по ста ло је, 
то ком се ку ла ри за ци је, за јед ни ца ко ја се рас па да, ли ше на кри тич
ког ра зу ма и етич ке од го вор но сти: „Осе ћа ње ко је по ри че свет 
(arnesíkosmo) без те шко ћа ме ња стре мље ње чо ве ка к Ап со лу ту у 
ни хи ли зам”6; по је ди нац је у тој за јед ни ци по стао „безсу бјект на 
(anypokeimenikó) је дин ка са вре ме ног ис точ но е вроп ског дру штва.”7

3 Ste li os Ram fos, To adianóeto típota, Ar mos, At hens 2010. 
4 Рам фос по дроб ни је при ка зу је и ко мен та ри ше Ева гри ја Пон тиј ског, 

Мар ка Под ви жни ка, Ди ја до ха Фо тиј ског, Мак си ма Ис по вед ни ка, Иси хи ја, Ма
ка ри ја, Си ме о на Но вог Те о ло га, Ни ки фо ра Са мо та ра, Гри го ри ја Си на и та, Гри
го ри ја Па ла му, Ка ли ста и Иг ња ти ја Ксан то пул ског. 

5 „Ка да на ме сто би ва ју ћег (ta ónta) сту пи осе ћа ње, над на ма уско ро за вла
да Ни шта”, нав. де ло, 447.

6 Нав. де ло, 438.
7 Нав. де ло, 439.
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У за кључ ном де лу књи ге Рам фос се ба ви тек стом „Неп тич ко 
зре ње” („Nip ti ki theoría”), де лом ано ним ног ато ског мо на ха, на пи
са ном 1851, го ди не а из да том тек 1979, и о ње му – уз са же то из ла
га ње кри ти ке це ле Фи ло ка ли је – јет ко бе ле жи: „У све ту ко ји је 
ли шен вред но сти у име ма гиј ског по и ма ња Бла го да ти по чи њу да 
ва же осе ћа ња на у штрб сва ке ло ги ке; на да у сје ди ње ње с Бо гом по 
це ну са ти ра ња фи зич ког Ја во ди уска ка њу Надја у ство ре ну пра
зни ну, а по том и во љи ко ја ни је спо соб на да свом ди на ми зму дâ 
об лик, те на по слет ку на сва ки ус по ста вље ни из раз дру штве ног 
оп стан ка гле да ни хи ли стич ки.”8 (На дру гим ме сти ма Рам фос 
од ре ђу је ово Надја као „Надја пре да ња, тј. уске се о ске и по ро
дич не за јед ни це”.9)

По сту пак ко ји се скри ва иза Рам фо со ве кри ти ке нам је на да
све бли зак, јер је реч о јед ном од уста ље них обра за ца ана ли зе и 
кри ти ке у за пад ној по ли тич кој фи ло со фи ји у по след ње вре ме.10 
На зо ви мо га re duc tio ad ec cle si am: не ки фе но мен са вре ме ног се
ку лар ног дру штва (или мо жда, ам би ци о зни је, про блем са вре ме ног 
дру штва) по ку ша ва мо да по ја сни мо сво де ћи га на прет ход ну исто
риј ску струк ту ру об ли ко ва ну у хри шћан ској цр кви (овог или оног 
раз до бља). Та ко је, при ме ра ра ди, Карл Шмит ту ма чио основ не 
ка те го ри је но во ве ков не по ли тич ке ми сли; та ко су Ја коб Та у бес 
(Ja cob Ta u bes) и Карл Ле вит (Karl Löwith) ин тер пре ти ра ли фи ло
со фи ју исто ри је XIX и XX ве ка; та ко је Макс Ве бер об ја шња вао 
на ста нак ка пи та ли зма; та ко Ђор ђо Агам бен да нас ра све тља ва све 
мо гу ће по ја ве са вре ме ног дру штва (и ње го ве евен ту ал не ре во лу
ци о на р не про ме не); та ко су број ни ау то ри по сту ли ра ли ро ђе ње 
на ци о нал со ци ја ли зма из ду ха не мач ког пост се ку лар ног ро ман ти зма; 

8 Нав. де ло, 444.
9 Исто.
10 Ова кри ти ка је по себ но ка рак те ри стич на и за ни мљи ва због то га што 

Рам фос ни је ни ка кав не тр пе љи ви без бо жник, већ хри шћа нин и ау тор ви ше 
сјај них, ме ни лич но ве о ма дра гих фи ло соф скоте о ло шких књи га (по ред оста лог, 
и ду бо ке ана ли зе Ста реч ни ка, из ре ка пу стињ ских ста ра ца, ко је је об ја вио под 
на сло вом Пу стињ ски пе ли ка ни, ори ги нал не ин тер пре та ци је Хим ни бо жан ских 
еро са Си ме о на Но вог Бо го сло ва – про чи та них у осо бе ном кон тра сту с Пла то
но вом Го збом – као и про ниц љи ве кри тич ке ин тер пре та ци је раз во ја грч ке тео
ло ги је под на сло вом Жуд ња за Јед ним), ко ји не од ба цу је апо фа ти зам to ut co urt, 
већ са мо же ли да про ме ни ње гов сми сао: „Јед но је апо фа ти зам без све та, а дру го 
апо фа ти зам усред све та; у пр вом нам из да ле ка ма ше (mâs neúei) не до ку чи во 
ни шта, а у дру гом жи ви мо би ће као не пре ста но ши ре ње хо ри зон та. Ау тен тич ни 
апо фа ти зам зна чи тра га ње за зна че њем (semasía) с ону стра ну би ћа (epéke i na 
tou eînai), из ван за до во ља ва ња ’ма те ри јал них’ по тре ба, или дру гим ре чи ма: из 
су бјек тив не по тре бе оно га ко је осе ћа” (нав. де ло, 470). У са свим дру гом сме ру 
– у сме ру кри ти ке „ре ли ги о зног” еле мен та Фи ло ка ли је, ко ји из ра жа ва ин ди ви
ду а ли стич ку по бо жност, стра ну са бор ноага пиј ском ето су ра ног хри шћан ства 
– кре ће се ми сао дру гог из вр сног грч ког ми сли о ца, Хри ста Ја на ра са; упор. 
осо би то Enan tia ste thre ske ia (Про тив ре ли ги је), Ати на 2006, 293 и да ље.
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та ко и код нас фи ло со фи и исто ри ча ри ра до на гла ша ва ју да је по
сле рат ни „ко му ни стич ки” мен та ли тет био не ка кав под му кли пре
о бра жај ка то лич ке или пра во слав не све сти... 

Ова ква re duc tio ad ec cle si am из гле да при влач но, али је ње на 
те шко ћа у то ме што сво јим мо де лом ин тер пре та ци је ви ше за ма гљу
је но што по ја шња ва ствар ност ex pli can duma, тј. оно га што тре ба 
обра зло жи ти. На по вр ши ни је ре дук ци ја, на рав но, при влач на, јер 
ну ди јед но ста ван мо дел ана ли зе (оно што прет хо ди, по ста је раз
лог: то је, раз у ме се, ло гич ка и епи сте мо ло шка гре шка – post hoc 
er go prop ter hoc – ка ко су је на зи ва ли схо ла сти ча ри), ко ја од лич но 
при сто ји са вре ме ном се ку ла ри стич ком мен та ли те ту (јер се из вор 
сва ког мо гу ћег се ку лар ног шкрип ца из но ва про на ла зи у Вол те ро
вој l’infâme), али она, искон ски гле да но, за не ма ру је пре ло ме ко ји 
су су штин ски ва жни за кон сти ту ци ју са мог фе но ме на ко ји нам 
ва ља по ја сни ти. Ге не а ло ги ја ко ја тра га за струк тур ним слич но сти
ма ко је би се јед на у дру гој огле да ле гу би из ви да њи хо ву основ ну 
раз ли чи тост, ко ја тек омо гу ћу је огле да ње. Та ко се нпр. ка пи та
ли стич ки мен та ли тет не сум њи во раз вио уз лу те ров ску и кал ви
ни стич ку ду хов ност, али у ве ли кој ме ри и про тив ње (ако сам 
са мо ди сци пли но ван и мар љив ad ma i o rem Dei glo ri am, а мо ји уну ци 
су мар љи ви са мо за то што тре ба би ти ди сци пли но ван, ка ко би чо
век до бро за ра дио и по том за слу же но ужи вао, он да се про ме ни ло 
го то во све; вр ли на мар љи во сти ни је ви ше иста, љу шту ра ви ше 
не ма ни ка кав иден ти тет). Чак и кад из гле да ју као по след ња се ку
лар на тран спо зи ци ја хри шћан ских иде а ла, ко му ни стич ке иде је 
– за ми сао Бер нар да Ра се ла и Ни ко ла ја Бер ђа је ва о ко му ни зму као 
по след њој хри шћан ској је ре си – у осно ви пред ста вља ју пре све га 
њи хо во гру бо уру ша ва ње, и то по гла ви то та да кад се чи ни да на
ли ку ју хри шћан ским иде а ли ма. Cor rup tio op ti mi pes si ma (тј. ква
ре ње нај бо ље га је не што нај го ре) – ово pes si mum зна чи: ви ше ни је 
мо гу ће ус по ста ви ти ни ка кву ана ло ги ју.

Не што слич но сва ка ко ва жи и за „ни хи ли зам”.

* * *

Го во ре ћи о ни хи ли зму, мо ра мо се бар на крат ко освр ну ти и 
на ми сли о ца ко ји је обе ле жио са вре ме но ми шље ње и осе ћа ње ни
шта ви ла. Ни че ов do u blebind нам је та ко при сан да га го то во не 
тре ба ни пред ста вља ти, јер га сва ко днев но жи ви мо. Из му че ни не
мач ки ми сли лац је по ку шао да во ју је про тив ни хи ли зма, ви дев ши 
у ње му „нај ве ћу опа сност” (die Ge fa hr der Ge fa hren), али у свом бо ју 
очи то, ни лич но ни дру штве но, ни је био пре ви ше успе шан. Док 
је у ње го во до ба „ни хи ли зам ста јао пред вра ти ма”, да нас је кроз 
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њих – ши ром отво ре на – већ про шао.11 „По след ња окрут ност”12 
рет ко ко га још уз не ми ра ва. Мо гло се уста ли ти уве ре ње да је ни
хи ли зам по ја ва ко јом је од ре ђен ко нач ни ста ди јум ци ви ли за ци је 
у вре ме тех но зна но сти; ова кво „епо хал но” раз у ме ва ње ни хи ли зма 
је у фи ло со фи ји, на Ни че о вом тра гу, за сни вао Мар тин Хај де гер. 
При том је – у ка рак те ри стич ној фи гу ри ко ја се ва зда из но ва по
на вља – Ни чеа пре по знао као до вр ши те ља ни хи ли зма.13 Чи ни се 
да нам при ди јаг но зи по ма же анам не за, а у њој се ћа ње ни ка да не 
до пи ре до кра ја. Да нас, раз у ме се, по во дом ни хи ли зма ни је реч о 
ми са о ном екс пе ри мен ту аван гар ди, већ о не че му што је по ста ло 
све при сут на ат мос фе ра у ко јој оби чан чо век ди ше:

Ни шта је пре ста ло да се по ја вљу је као Ни шта и пу ко Ни шта. 
Са да је не раз двој но по ве за но са свим дру гим и нај о чи глед ни је не
де љи во од по све но ве и све у куп не оспо ље но сти ко ја нас про жди ре 
у са да шњем тре нут ку. Та оспо ље ност је нео дво ји ва од но ве уну
тра шње пра зни не, ко ја за хва та сва ку ди мен зи ју на шег оп стан ка и 
ко ју мо же мо при зи ва ти као но во ова пло ће ње Ни шта ви ла, али са да 
већ као ова пло ће ње ко је је мно го уни вер зал ни је не го икад у на шој 
исто ри ји.14 

11 Der Ni hi li smus steht vor der Thür (Sämtliche Wer ke. Kri tische Stu di e na us ga be, 
изд. Г. Цо ли – М. Мон ти на ри, Бер лин 1999, том XII, 125).

12 Имам, на рав но у ви ду по тре сну син таг му 55. фраг мен та књи ге С оне 
стра не до бра и зла (Jen se its von Gut und Böse): „Зар ни је тре ба ло жр тво ва ти са
мо га Бо га и – из окрут но сти пре ма се би са ми ма – кла ња ти се ка ме ну, глу по сти, 
си ли те же, суд би ни, ни шта ви лу? Жр тво ва ти Бо га због ни шта ви ла – та па ра
док сал на тај на по след ње окрут но сти би ла је са чу ва на за на ра штај ко ји се упра
во са да ја вља: о то ме сви већ по не што зна мо” („Mus ste man nicht Gott sel ber 
op fern und, aus Gra u sam ke it ge gen sich, den Stein, die Dum mhe it, die Schwe re, das 
Schic ksal, das Nichts an be ten? Für das Nichts Gott op fern — di e ses pa ra do xe Myste
ri um der let zten Gra u sam ke it bli eb dem Geschlec hte, wel ches jetzt eben he ra uf 
kommt, auf ge spart: wir Al le ken nen schon et was da von”).

13 И Мајкл Ален Ги ле спи (Mic hael Al len Gil le spie) у сво јој зна чај ној књи
зи Ni hi lism Be fo re Ni etzsche (Uni ver sity Of Chi ca go Press, 1996) у Ни че о вом по
ку ша ју ди о ни зиј ског пре се за ња (Über win dung) ни хи ли зма пре по зна је до вр ше
ње ни хи ли зма. Ни је ма ло оних ко ји у Хај де ге ру ви де крај њег ни хи ли сту; упор. 
K. Löwith, He i deg ger – Den ker in dürf ti ger Ze it. Zur Stel lung der Phi lo sop hie im 20. 
Ja hr hun dert (1953, пре штам па но у 8. то му Ле ви то вих са бра них спи са, 1984. и 
С. Ро сен, Ni hi lism. A Phi lo sop hi cal Es say, Yale Uni ver sity Press, 1969). Сâму ло ги ку 
„ни хи ли стич ких при го во ра ни хи ли сти ма” ана ли зи рао је Шејн Ве лер (Sha ne 
Wel ler) у књи зи Li te ra tu re, Phi lo sophy, Ni hi lism. The Un can ni est of Gu ests (2008), 
где је по ку шао да по ка же да се ни хи ли зам про кра да и у фи ло соф ске и књи жев
но те о риј ске дис кур се ко ји же ле да га кри ти ку ју.

14 Tho mas J. J. Al ti zer, God head and The Not hing, Al bany 2003, X–XI. Ро ва
ре ње ни шта ви ла ме ђу да на шњом за пад њач ком омла ди ном (а ти ме и бу дућ ност 
Евро пе, ко ја не обе ћа ва) увер љи во при ка зу је У. Га лим бер ти у књи зи Пре те ћи 
гост. Ни хи ли зам и мла ди. До ступ на у сло ве нач ком пре во ду В. Си мо ни ти ја, 
Љу бља на 2009, 2. изд. 2015.
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На гло ба ли зо ва ном За па ду ни хи ли зам овла да ва ши ро ким 
дру штве ним сти хи ја ма, прем да су оне смек ша не ра зним оста ци
ма про шле оби чај но сти. Ми чак и не слу ти мо где се све ни хи ли зам 
скри ва. Услед ње го ве рас пр ше но сти и по ве за но сти с дру гим ис ку
стви ма, ње га је – власт но ћи у на шој сре ди ни – те шко јед но знач но 
од ре ди ти. Ако је ни хи ли зам па то ло ги ја, на ње га мо же мо ре а го ва ти 
са мо на осно ву раз у ме ва ња (ду хов ног) здра вља по је дин ца и за јед
ни це, ма да за пра вог ни хи ли сту упра во páthos, ду бин ско под но ше
ње ни шта ви ла, пред ста вља по вра так у здра во ста ње, јер се ра ди 
о по врат ку у исти ну и осло ба ђа ње од илу зи ја (ова те за у те о ло ги
ји – у раз ли чи тим по јав ним кон сте ла ци ја ма, све за мр ше ни је, а на 
рав ни осе ћа ња од већ мо но то но – до ла зи до из ра жа ја у те о ло ги ја ма 
„Бож је смр ти” и де кон струк циј ским раз град ња ма хри шћан ства у 
ве ру без Бо га, нпр. код Т. Ал ти зе ра, Ж.Л. Нан си ја или П. Ро лин са).

Ка да је о овој вр сти ни хи ли зма реч, не сме мо ми сли ти ис кљу
чи во на хе до ни стич ку рас пу ште ност, на мо рал ни la is sezfa i re, већ 
и на – при вид но – по ли тич ко ан га жо ва ње. Са вре ме ни дру штве ни 
ан га жман је, на и ме, че сто са мо ни хи ли стич ки фе но мен. Бу ду ћи 
да ми све из ми че, све иш че за ва и про ла зи, све је не по сто ја ни жи ви 
пе сак, за ме не дру штво по ста је ens re a lis si mum, дру штво у ком 
жи вим (или, код ве ћих са ња ра: свет ско дру штво).15 Оно по сто ји 
за то што ја хо ћу да оно по сто ји. За то што се бе са мог уве ра вам да 
оно по сто ји (иа ко искон ски до бро знам да ства ри сто је су прот но). 
По ли тич ко до га ђа ње, ко је је за жи вот за си гур но ва жно, али је, 
он то ло шки гле да но, чи ста ефе мер ност, по ста је не што од лу чу ју ће 
и истин ски би ва ју ће. По ста је Це ли на. Све је дру штво, све је исто
ри ја, све је вре ме ни то – јер ја та ко же лим, прем да не где у ду би ни 
до бро знам да то ни је тач но. Оно што је не кад би ло фраг мент 
чул но опа зи ве – нај ни же сфе ре све та, из не на да гу та све дру го. Бес
ко нач ни но е тич ки про сто ри, ко је је раз ма тра ла ме та фи зи ка, сва 
ис ку ства ду хов них све то ва, све ма ни фе ста ци је ум ног и на дум ног 
у при ро ди – све то не ста је (бар емо ци о нал но и ми са о но, ако не и 
по јав но).

15 Ово не ва жи са мо за да на шње нео ко му ни сте и ра ди кал не де сни ча ре (и 
код јед них и код дру гих не сум њи во је, у те ме љу, при су тан ни хи ли зам, ко ји је 
уто ли ко опа сни ји јер је – уз по моћ са мо до па дљи вог дог ма ти зма, ак ти ви стич ког 
осе ћа ња и пра вед нич ких фан та за ма – са свим по ти снут, из гнан из све сти, те 
по пут скри ве ног смр то но сног ви ру са у ми ру оба вља свој по сао, док не по ста не 
очи гле дан у лич ним и дру штве ним ка та кли зма ма) већ чак и за ислам ске фун
да мен та ли сте (за њих, да ка ко, ва жи исто што и за се ку ла ри стич ке во лун та ри
сте), ка ко је по ка зао Н. Кер ма ни у сво јој књи зи Dyna mit des Ge i stes. Martyri um, 
Islam und Ni hi li smus, s. l.: Walls te in Ver lag, 2002.; упор. и J. Ma ne mann, Der Dschi had 
und der Ni hi li smus des We stens. Wa rum zi e hen jun ge Europäer in den Kri eg?, Bi e le feld 
2015.
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Ка ко, да кле, раз у ме ти на ста нак та квог све про жи ма ју ћег ни хи
ли зма? Или, пре ма Ни че о вом чу ве ном пи та њу: „От куд нам до ла зи 
нај стра шни ји од свих го сти ју” („Wo her kommt uns di e ser un he i m
lic hste al ler Gäste”)? Чи ње ни ца да је ни хи ли зам пр ви пут ја сно ар ти
ку ли сан у ро ман ти зму још не го во ри ни шта о ње го вом по ре клу. 
Ње го ве да на шње ге не а ло ги је за по чи њу но во ве ков ним се ку лар ним 
мен та ли те том или пак се жу уна зад до но ми на ли стич ке кри зе на 
кра ју за пад ног сред њо ве ко вља, па чак и до по зне ан ти ке16, али и 
ово се ћа ње не ки сма тра ју пре крат ким. Мар тин Хај де гер је, као 
што је до бро по зна то, на тра гу Фри дри ха Ни чеа, ни хи ли зам до
во дио у ве зу са са мим иско ном грч ке ме та фи зи ке код Пла то на и 
ње го вих на след ни ка. Мо жда смо већ по ста ли нео се тљи ви на па
ра докс ко ји нам се та квим ту ма че њем ну ди: ми сао ко ја је у свом 
вре ме ну оштро исту па ла про тив та да шњег ре тор ског рас па да 
вред но сти и сво је по сла ње очи то ви де ла у рас крин ка ва њу и по ку
ша ју укла ња ња узро ка со фи стич ког ре ла ти ви зма, у свом би је згру, 
на вод но, би ла су шти пра о блик ни хи ли зма. Да нас се, ка ко смо ви
де ли у Рам фо со вом слу ча ју, слич на вр ста кри ти ке про ши ру је на 
све тек сто ве ко ји има ју не ку „по ро дич ну слич ност” (да упо тре би мо 
Вит ген штај нов из раз) с пла то ни змом, или су (да по сег не мо за 
Ни че о вом оце ном хри шћан ства) на про сто „пла то ни зам за на род”.

* * *

Ка кав би био хри шћан ски од го вор на то? Ни хи ли стич ко ис
ку ство, по мом уве ре њу, ни по што не мо же би ти пре ва зи ђе но афир
ма ци јом би ло че га по сто ја ног, ни ти ти ме из го ном ни шта ви ла од 
стра не би ва ју ћег, већ упра во ис тра ја ва њем у ни шта ви лу и по крај 
ни шта ви ла, ис тра ја ва њем ко је се – у „тач ки ни што жно сти” и пре ко 
ње – отва ра за бла го дат. То ујед но зна чи да ипо ста тич ки „ни хи ли
зам” – афир ма ци ја и при хва та ње ани по ста сног ни шта ви ла (мо гућ
но сти оног ни шта у ме ни са мом као ипо ста си) – на нај ра ди кал ни ји 
на чин вр ши суб вер зи ју сва ке мо гућ но сти са мообо же ња ипо ста
си, раз би ја ју ћи илу зи је ње не ау тар кич но сти и са мо бит но сти. Шта 
то зна чи за на шу ко нач ну суд би ну?

Ко нач на лич ност је, по хри шћан ском по и ма њу, сва ка ко уте
ме ље на из ни че га и у ни че му; ње но ани по ста сно ни шта је пони шти

16 М. А. Ги ле спи у по ме ну тој књи зи Ни хи ли зам пре Ни чеа (Ni hi lism Be fo re 
Ni etzsche, Chi ca go 1996) по ла зи од но ми на ли стич ке кри зе ко ја је из би ла на кра ју 
сред њег ве ка, док из во ђе ња Чар лса Ка нин га ма у де лу Ге не а ло ги ја ни хи ли зма (C. 
Cun ning ham, Ge ne a logy of Ni hi lism, Lon don 2002) кре ћу од по зно ан тич ке пло ти
нов ске хе но ло ги је и ње них ме та мор фо за (из те књи ге, на жа лост, мо же мо на у чи ти 
са мо то ка ква по мет ња на ста је он да кад не зна мо оштро да раз два ја мо апо фа тич но 
и ни хи ли стич но ни шта).



вост све та у ње го вом је ди ном би ћу. За фи ло соф ску кон струк ци ју 
пој ма ипо ста си по тре бан ми је са мо увид у ње ну ани хи ла бил ност. 
Увид ов де има по се бан ста тус: упр кос очи глед но сти, мно ги му се 
опи ру. Мо жда је од већ стра шан.17 У свом де лу Раз би ће кон цепт 
мно го стру ких је ди них би ћа за сно вао сам на са гле да ва њу вла сти
те смр ти као мо гу ће ани хи ла ци је и за тво ре но сти за ис ку ство, које 
је је ди ни хо ри зонт у ком се не што мо же на зва ти би ва ју ћим. Са да 
мо рам по ку ша ти да ту ани хи ла ци ју још стро же про ми слим. Ани
хи ла бил ност је мо гућ ност да смо уни ште ни. У жи во ту или смр ти 
– или пак по сле смр ти. Али тврд ња да сам ани хи ла би лан не казу
је ни шта о ствар ној бе смрт но сти, већ из ри че ње ну ме та по зи ци ју 
с об зи ром на от кри вењ ску отво ре ност све та. Све та чи је је гра ни це 
ра зо рио Ап со лут. 

Хри шћан ски на ук о ства ра њу из ни че га от кла ња мо гућ ност 
да је ду ша по сво јој при ро ди бе смрт на. То ни је ни ка ква је ре тич ка 
тврд ња, већ са мо из раз нај о снов ни је хри шћан ске ин ту и ци је: „Хри
шћан ство не учи да ће Бож ји тво рач ки на ум би ти по стиг нут ау то
мат ски, из вр ша ва њем про це са ко ји су од са мог по чет ка угра ђе ни 
у ство ре ни по ре дак, већ је те мељ хри шћан ске на де у окон ча ње сви
ју ства ри у Бо гу чвр сто по ло жен у Бож ју вла сти ту предтво рач ку, 
пре о бра жа ва ју ћу моћ и де ло ва ње, ко је да ру је вас кр се ње.”18 Оци 
Цр кве су ина че пре у зе ли и са чу ва ли пла тон ски из раз „бе смрт ност 
ду ше” (ко ји је очу вао из у зет но дра го це но ор фич копи та го реј ско 
от кри ће на шег не ви дљи вог сре ди шта, ко је по свом ми стич ном 
до сто јан ству на ди ла зи сав чул ни свет), али се при том до го дио 
ра ди кал ни по мак: ви ше им, на и ме, не бе ше ста ло до бе смрт но сти 
(су штин ског) де ла чо ве ко ве ин те грал но сти, већ до бе смрт но сти 
ипо ста си, у ко јој пре би ва ју и те ло и ду ша – и за то је бе смрт на 
ду ша сваг да ми шље на у тен зи ји пре ма те лу, ко је та ко ђе при па да 
ипо ста си, ње ној це ло ви то сти, те ле сноду шев ном при су ству. Бе
смрт ност ипо ста си ни је ствар при ро де, ње не при род не суп стан ци
јал но сти (ко је и ова ко и она ко не ма, јер је ипо стас упра во „не што” 
друк чи је од уси је), не го бла го да ти. Друк чи је ре че но: на ше те ло је 

17 У ре цент ној фи ло соф ској ли те ра ту ри то ја сно за па жа мо у ни хи ли стич
ким вер зи ја ма „ре а ли зма” (ре ци мо, у оној ко ју у де лу Ni hil Un bo und. En lig hten
ment and Ex tin cti on, Pal gra ve Mac mil lan, 2010. из ла же ен гле ски фи ло соф Реј 
Бра си је (Ray Bras si er), где ми шље ње, на из глед раз ма тра ју ћи ни хи ли зам до крај
њих кон се квен ци, пред вла сти тим ни шта ви лом уми че у (то бож „на уч но по твр
ђе но”) по сто ја ње ства ри (res), „објек тив не ре ал но сти”, на осно ву ко је по том 
из но си – кру жни – ар гу мент у при лог ни хи ли зму. Нео збиљ ност та квог „пре бо
ље ва ња” ни шта ви ла је на гра ни ци ко мич ног; не што слич но ва жи и за Але на 
Ба дјуа (Alain Ba di ou) и ње го ве не у мор не ти ра де про тив фи ло соф ских те ма ти за
ци ја „ко нач но сти” – ти ра де ко је пред ста вља ју чи сту ни хи ли стич ну Ver ne i nung. 

18 B. Heb blet hwa i te, The Chri stian Ho pe, Ox ford 2010 (рев. изд.), VI.
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очи то смрт но, али и на ша ду ша је ва зда ани хи ла бил на, јер је у 
ње ну тво ре вин ску осно ву по ло же но ни шта. И са да и за на век ја 
сам пони штив.19

На ми са о ној рав ни, раз у ме се, не ма ни ка квог „до ка за” ани
хи ла ци је нас са мих, не ма до ка за да ће мо смр ћу би ти уни ште ни. 
Та кво га до ка за не ма и не мо же га би ти (као што не ма и не мо же 
би ти до ка за да нам сле ди уни ште ње – услед не до ку чи во сти ни шта
ви ла и ње го ве ес ха то ло шке дру го сти, сва ки го вор о до ка зи ва њу 
је бе сми слен). Али за ипо ста тич ку ана ли зу то уоп ште ни је су
штин ски ва жно. Тре ба обра ти ти па жњу пре вас ход но на чи ње ни
цу да је ова ани хи ла ци ја фе но ме но ло шки стро го ми сли ва у сво јој 
не ми сли во сти. Са гле ди ва је у сво јој мо гућ но сти, у дру го сти, ко ја 
на ди ре у мој тво ре вин ски жи вот. И та чи ње ни ца је, фи ло соф ски 
узев, са свим до вољ на. Иа ко је сва ка ко нач на ипо стас и па ри по стас 
in in te grum („ду шом и те лом”, це лим сво јим би ћем) по ми ло сти 
Бож јој етер на ли зо ва на (ми хри шћа ни, на рав но, у то ве ру је мо), у 
сва кој ес ха то ло шкој си ту а ци ји она се мо ра ми сли ти као ани хи
ла бил на у исти мах, тј. као не што што је по сво јој он то ло шкој 
кон сти ту ци ји у сва ком тре ну или ве ку под ло жно уни ште њу: по
врат ку у ни шта, из ког је и узе то. По бла го да ти сам бе смр тан 
са мо као ап со лут но и ве чи то уни штив. Шта ви ше: ја сам „зрео за 
бе смрт ност” тек кад у ап со лут ној пре да но сти пре пу штам сво је 
– је ди но – би ће на ми лост и не ми лост, до би ја ју ћи та ко те о морф но 
– тро јич но и хри сто ли ко – об лич је. 

По ре чи ма апо сто ла Јо ва на, пот пу на agápe от кла ња – до слов
но „из ба цу је”, ekbállei – страх.20 Под тим се не под ра зу ме ва овај 
или онај страх, страх пред не чим или не ким, ни ти са мо страх од 

19 То ком ни за сто ле ћа овај из вор ни хри шћан ски на ук де ли мич но је пре
кри ва ла друк чи ја пер спек ти ва, по ко јој је ду ша суп стан ци јал но бе смрт на. У 
њој је до шло до зна чај не про ме не, ко ја је, по мом уве ре њу, опа сна по ду хов ност, 
бу ду ћи да се ту као ми са о ни увид уво ди не што за шта на нај ду бљем „ви сце рал
ном” ни воу зна мо да ни је исти на (ода тле по ти че мно го за бу на у ве зи с ве ром у 
лич ну бе смрт ност и уче њем о вас кр се њу ме ђу са вре ме ним хри шћа ни ма – овај 
се про блем про те же ма кар до аве ро и стич ке кри зе из 14. ве ка, ка да је имао углав
ном слич не узро ке). Освр не мо ли се на ра не хри шћан ске ми сли о це, ви де ће мо 
да они с овом те мом ни су има ли та квих те шко ћа као ми. Је дан од пр вих, фи ло
соф и му че ник Ју стин, у свом је Ди ја ло гу с Три фу ном сво ју од лу ку да при хва ти 
хри шћан ство, ко је му је на оба ли мо ра от крио та јан стве ни ста рац, раз ја снио упра
во по зи ва ју ћи се на раз ли чи тост схва та ња бе смрт но сти у пла то ни зму (који је 
ње му са мом био до бро по знат, јер је не ко вре ме био при ста ли ца то га уче ња) и 
у хри шћан ству: „Ду ша или је сте жи вот или има жи вот. Ка да би би ла жи вот, 
да ва ла би га дру гом, а не се би, као што би и кре та ње пре по кре та ло не што дру го 
не го се бе. А ни ко не ће по ре ћи да ду ша жи ви. Али ако жи ви, она не жи ви та ко 
као да је сте жи вот, не го је при ча сна жи во ту. Оно што узи ма уде ла је не што дру
го од оног у че му узи ма уде ла. Ду ша, да кле, уче ству је у жи во ту, јер Бог хо ће 
да она жи ви”, Раз го вор с Три фу ном Ју деј цем, 6, 1.

20 1 Јн 4, 18. 
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су да Бож јег, већ те мељ ни страх: је за ко ја би ва ју ће хва та пред ни
шта ви лом. Хри шћа ни на ни ко не мо же устра ши ти ни шта ви лом. 
„Страх се ти че ка зне” – а за хри шћа ни на ни шта ни је ка зна, већ 
основ ни дар, јер је реч о уну тра шњем мо мен ту Бож је га тро јич но
га жи во та и жи во та у пло ти. Хри шћа ни но ва agápe, ко ја до зре ва 
крај ев ха ри стиј ске тр пе зе и ње них од је ка, че зне за ствар но шћу у 
ко јој ани по ста сно ни шта па да у без дан апо фа тич не тај не и из њега 
се, пре о бра же но, уз ди же. Ње го ва ес ха то ло шка на да је да „пре би ва 
у ово ме све ту она ко ка ко би ва Он” (упор. 1 Јн 4, 17) – а Он по сто ји 
на ке но ти чан на чин, ка ко тро јич но, та ко и на кон што је ова пло
ће њем пре у зео ани по ста сно ни шта. То је на чин (trópos) Бож јег 
на дум ног, апо фа тич ног „би ћа”, у ко је је укљу че но и пре ко ког је 
пре о бра же но сва ко ми сли во и над ми сли во ни ште ње.

За то из го ва ра ју ћи „ве ру јем у вас кр се ње пло ти и веч ни жи
вот” не ка зу јем: да, су штин ски ми је ва жно то што ћу ја на кон 
смр ти жи ве ти бес крај но, за у век. Ве ром у вас кр се ње не по твр ђу јем 
сво је его цен трич не фо би је и же љу за по сто ја њем, већ ис по ве дам 
ве ру у жи вот бу ду ће га ве ка21, што ће ре ћи: ве ру у Бож ји три ни
тар ни жи вот, ко ји до кра ја и у пот пу но сти пре о бра жа ва ло ги ку 
са моодр жа ва ју ћег и обез бе ђу ју ћег, агре сив ног и се бич ног ор га
ни зма у ра ди кал но друк чи ју – сво ју – ло ги ку пони шта ва ју ћег, 
ке но тич ног се бе да ри ва ња. Тек ти ме за и ста до спе ва мо до те о ло шког 
уче ња о обо же њу. 

* * *

От кри ће и при хва та ње бла го да ти (а оно, упра во због „тач ке 
ни шта во сти” у ме ни, ни кад ни је са мо при хва та ње не чег спо ља шњег 
не го и су сре та ње нај ин тим ни јег и Дру гог) омо гу ћу је ми да сво ју 
вла сти ту мрач ну, кре а тур ну ни шта вост, што гло ђе се бе са му, до
жи вља вам и жи вим као све тло ни шта, отво ре но за Бес ко нач но. 
Два ни шта ви ла – пр во, ко је је не по сред на по сле ди ца уви да у на шу 
ство ре ност, и дру го, ко је са гле да ва мо на вр хун цу ду хов ног успо на22 

21 Aiónios, ве чан, ско ро свуд у Но вом за ве ту тре ба раз у ме ти као при дев ски 
об лик је вреј ског из ра за ’olam ha ba, тј. на сту па ју ћи од но сно бу ду ћи век/свет, а 
не као озна ку без вре ме но сти или бес ко нач не тем по рал но сти; упор. I. Ra mel li, 
D. Kon stan, Terms for Eter nity. Aiônios and Aïdios in Clas si cal and Chri stian Texts, 
Pi sca ta way, NJ, 2007; I. Ra mel li, The Chri stian Doc tri ne of Apo ka ta sta sis. A Cri ti cal 
As ses sment from the New Te sta ment to Eri u ge na, Le i den 2013.

22 И ово дру го ни шта ви ло сре ће мо ка ко на хри шћан ском Ис то ку, не дав но 
нпр. у пи сми ма Јо си фа Иси ха сте, об је вље ним под на сло вом Из ло же ње мо на шког 
опи та (Ekphra sis mo na sti kis em pi ri as), та ко и на За па ду, нпр. код Мај сте ра Ек
хар та: „Сту пи ли ду ша у не по му ће ну све тлост, у не по ме ша ну луч, она то ли ко 
да ле ко за га зи у сво је ни шта од свог ство ре ног ’не што’ у то ме ни шта, да се сво
јом соп стве ном мо ћи ни ка ко не мо же вра ти ти на траг у сво је ство ре но ’не што’.” 
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– са мо су јед но Ни шта, ко је је раз лу че но у све тлу Бож је бла го да ти. 
То да у све тлу не ство ре не бла го да ти со зер ца вам сво ју ни шта вост, 
сво ју то тал ну ани хи ла бил ност, пред ста вља са мо уну тра шње 
устрој ство обо же ња (théosis). Обо же ње је сје ди ње ње ани по ста
сног и апо фа тич ног Ни шта: ипо стас у ни шта во сти сво је при ро де 
до би ја сво је ин те грал но би ће од три и по ста сног Бо жан ства. Но 
иа ко чо век до сти же обо же ње, théosis, он је – за на век– ап со лут но 
уни шти ви бог, бог по чи стој бла го да ти, у чи стом да ру, у ком не ма 
ни чег до вр ше ног и ну жног. Упра во уви ђа ју ћи ову сво ју трај ну 
(ме та)он то ло шку депо зи ци ју, ве ру ју ћи чо век осе ћа чи сту сре ћу, 
ап со лут ну ра дост. Дра ге во ље се, у на ди, пре да је сво јој вла сти тој, 
бес крај ној, у ве ко ве ве ко ва трај ној, а без да ној крх ко сти. Са мо то 
што сам по ми рен са соп стве ним ани по ста сним ни шта ви лом, што 
га шта ви ше во лим, на да ју ћи се ујед но у вас кр се ње, у су шту Бож ју 
бла го дат, у ми лост ко ја за у век тра је, са мо то ми омо гу ћу је да у 
ап со лут ном ми ру, у пот пу ном спо ко ју ми слим ко – а не ви ше шта 
– као чо век је сам. Ми шље њу ко је је на се бе ра ди кал но пре у зе ло 
сво је ни шта, тај на чо ве ко ве ипо ста си се упра во у ње ној тво ре вин
ској ни шта во сти ука зу је као ин тим ни без дан ко ји уте ме љу је ва
се ље ну, као бес ко нач но бо гат ство и од сјај Ап со лу та у све ту.

Та ко мо же мо на глав це окре ну ти по став ку европ ске но во ве
ков не ми сли. С истом ве ром ко јом ве ру јем у то да „је сам” (а у то 
да „је сам” не мам ни ка кав увид), ја ве ру јем и да ћу би ти (у шта, 
ја сно је, та ко ђе не мам ни ка кав увид). Ми сао ко ја се же до кра ја 
вла сти те ани по ста сно сти ви ди да не ма ни ка кву пред ност у од но
су на ве ру, већ да је, на су прот то ме, ве ра сáмо ње но ср це, срж – те 
за то ве ру, на те мељ ној ан тро по ло шкој ра зи ни, мо же мо од ре ди ти 
као „у (чо ве ка) по ло же но до бро, ко је по сто ји по при ро ди чак и код 
оних ко ји у Бо га још не ве ру ју”, ка ко је пи сао Ева гри је Понт ски.23 
Ово је, па ра док сал но, по ве за но с ни шта ви лом. То је Бож ји – пре
о бил ни – дар ни шта ви ла. И у про цес обо же ња сту па мо с чу де сном 
мо ли твом па пе Кли мен та XI (1649–1721): Vo lo qu i dqu id vis; vo lo 
qu ia vis; vo lo qu o mo do vis; vo lo qu am diu vis: „Хо ћу што год Ти хо ћеш; 
хо ћу, јер Ти хо ћеш; хо ћу ка ко Ти хо ћеш; хо ћу до кле Ти хо ћеш.”*

Пре вео са сло ве нач ког
Ми ло сав Гу до вић

А Бог се, са сво јом не ство ре но шћу, по ста вља под ње но ни шта (nih tes niht), чу ва
ју ћи ду шу у сво ме ни шта (ih tes ih te)”, про по вед In tra vit Je sus in tem plum et co e pit 
ei ce re ven den tes et emen tes.

23 Eva gri us Pon ti cus, Prak ti kos, 81.
* Пре да ва ње одр жа но у Ма ти ци срп ској 25. мар та 2019. го ди не.




