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чијанско духовно пред ањ е. Мир
и заједниш тво су, упркос свим
разликама, међу свим људ има
мог ућ и. Моралне вред нос ти по
јед иначних религ ија у већој ме
ри те религ ије спајају но што их
разд вајај у, катег орично за к љу
чује Шмит. Он у начел у сумњ а
у концепт мисионарс тва. Шмит
држ и до фунд аменталне одво
јенос ти држ аве од религ ије. За
њега је Хант ингтонова теза о
„суд ару цивилизац ија“ (Clash of
Civ ilisat ions, 1983) реа лис тичан
сценарио: „Ко друг оме намеће
свој у религ иј у, тај нем иновно
проу зрок ује сукобе, a у појед и
начним случајевима и ратове“.
Као решењ е за религ ијску и иде
олошку толеранц иј у, Шмит се
опредељује за синк рет ис тичк и
светски етос (Weltethos), односно
за иниц ијат иву швајцарског те
олога Ханс Кинга. У Шмитовим
идејама се на ориг иналан начин
сјед ињуј у идеје Кантовог списа о

„Вечном миру“ са етичком одго
ворношћу Макса Вебера и наче
лом од говорнос ти Ханса Јонаса,
спојеним са пос тулат има међу
народног права (рец имо оних о
немешању једне држ аве у надле
жнос ти друге). Шмитов скепт ич
ко-песим ис тичк и поглед на свет
стоји у стратег ијској равнотеж и
са прагмат ичком муд рошћу Не
стора ин терна ц ионалне полит и
ке. Шми
тов дис
к урс – уни
вер
зални иренизам, односно апел за
ми рољубивом коегзис тенц ијом
међу религ ијама и идеолог ијама
– узноси га у плејад у харизма
тичних и визионарних држ авни
ка који су знали да религ ија у res
publica предс тав ља стуб и утвр
ђењ е истине без које ниједна за
једница не може опс тат и. Иако
Шмит није теолог, његове тезе
о одговорнос ти религ ије ваљ ало
би да читај у и усвајај у и теолози и
полит и чари.
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У издању Инстит ута за теоло
шка ист раж ивањ а Правос лавног
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2010. год ине објављена је књига
„Философија вере Лава Шесто
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ва“ аутора Богдана Лубард ића.
Тематски оквир ове студ ије од
ређен је у поднас лову књиге, који
гласи: „Апофат ичка деконструк
ција разума и услови мог ућности
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религ ијске философије“. Бавећи
се, преко студ ије случаја, акт у
елним темама теорије сазнањ а и
философске херменеу т ике, нај
пре мин уциозним представља
њем аспеката Шестовљеве мис ли
а потом темељним крит ичк им
освртом на крит ик у разума коју
је преду зео руски религ ијски фи
лософ, Богдан Лубард ић битно
проширује хоризонте позновит
генштајновске и поствитгенштај
новске мис ли: прве, настајале
чет рдесетих год ина у Кембриџ у,
и друге, настајале пос ле 1953. го
дине, када је из штампе изаш ла
Витгенштајнова књига „Фило
софска ист раж ивањ а“.
Градећ и влас тит у теориј
ску опт ик у, Богд ан у Лубард ићу
понајп ре треба одат и призна
ње стога што се њег ова студ ија
не може сврс тат и ни у једн у од
дом инантних идеолог изованих
философских струја: ни у ону
аналит ичке провенијенц ије ни у
ону херменеу т ичке провенијен
ције га д а меровског типа. При
ступивши темељно иманентној
анализи Шес тов љевог опуса,
аутор „Философије вере“ ана
лит иц изам прев лад ава утолико
што неп рес тано има на уму ка
ко историјски контекст нас танк а
појед иних Шес тов љевих радова
тако и значај појед иних језич
ких мик роконтекс та у језичком
мак роконтекс ту шес товијане. Са
друге стране, отк лон од херме
неут ичке опт ике проналазимо
у Лубард ићевом прис туп у про

блему разумевања, ко
ји се бит
но разлик ује од нек их аспека
та Гад амеровог прис тупа истој
проблемат иц и. Разумевањ е које
иде у прилог синх роном херме
не у т ичком прис ту п у Га д а ме
рове концепц ије односа питањ а
(читаоца) и одговора (текс та),
није својс твено битно дијах ро
нијском Лубард ићевом прис ту
пу опус у Лава Шес това. Тиме се,
у спис у „Философија вере“, не
укид а теоријски значај питањ а,
али она су битно одређена при
родом текс та и психолошким и
соц ијалним контекс тима у који
ма оно што је предмет тумачењ а
на
с та
је. На овај на
чин, свест о
неп ремос тивој дистанц и између
читаоца и текс та није рез ултова
ла философским релат ивизмом
(што је, чес то, пос лед ица син
хроног читањ а) нит и је, са дру
ге стране, запала у тзв. заблуд у
парафразе (да упот ребимо по
знат у синтагм у англо-америчке
нове литерарне кри т ике), којом
се одрж ава илузија да се између
онога што се тумачи и тумачењ а
може ставит и знак једнакос ти.
Структ урално гледано, књига
је подељена на два дела: у првом
дел у аутор нам предочава исто
ријски преглед формације Ше
стовљеве мис ли, а у другом дел у
системски преглед критике фи
лософије. За читаоце „Теолошких
погледа“ неће бити на одмет да
се, укратко промат рајући друг и
део књиге, осврнемо на најзначај
није моменте ове студ ије.
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Део II „Философије вере Лава
Шестова“ почиње анализовањем
деконструкције морализма Тол
стоја и Достојевског, писаца које
Шестов без зазора и свакако без
нарочитог права, сврстава у ред
философа, разлик ујући у њихо
вим делима тзв. прве или неау
тентичне и друге или аутент ичне
слојеве. Неау тент ична мисао ове
двојице руских писаца, као први
од два главна њихова мисаона ли
ка, по Шестову, битно доп риноси
примат у трансценденталистич
ког морализма над животом, пре
свега код Толстоја, па самим тим
занемарује све елементе који би
се могли сврстат и у аутент ичн у
егзистенцију. Стога, анализу ју
ћи детаљно Шестовљев херме
неу тичк и поступак, Лубард ић у
једној напомени наглашава зна
чај рада на рехабилитацији пси
хичког живота човека као фило
софски релевантном фактору,
преду зетом од стране руског ми
слиоца. Бавећи се Шестовљевом
ана лизом аутент ичног философ
ског слоја мис ли Фјодора Досто
јевског, као другог од два главна
мисаона лика великог Руса, Лу
бард ић нам предочава основе
једне нове философије која уво
ди трагед ијско иск уство у осно
ве миш љењ а, чиме се прелази из
проповед и у философију (које, у
том смис лу, Достојевски није ли
шен). За траг ичко иск уство Ше
стову ће често као илустрација
пос луж ит и Ниче, премд а, на са
мом почетк у књиге то наглаша
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ва Лубард ић, знаменити руски
философ прави јасан критичк и
отк лон и од Ничеа. У низу анали
за нових момената философског
миш љењ а што их је Шестов увео,
Лубард ић поред осталог нагла
шава значај тзв. алголошке или
долористичке ант рополог ије, ан
трополог ије која урач унава фун
даменталан бол па сам им тим
и болест бића као дом инантне
чиниоце, који утич у и на когни
тивне планове миш љењ а. Алго
лог ија је, поентирао је Лубард ић
на страницама своје књиге, увод
у скептицизам као постп ропо
ведничк у философију. У склад у
са властитом интенцијом декон
струкције разума Шестов ће, по
аутору „Философије вере“, скеп
тицизам удруж ити са песим и
змом, што заједно представља
прод укт трагед ијских иск уста
ва. Под робно испит ујући карак
тер песим истичког скептицизма
на Шестовљев начин, Лубард ић
указује на Шестовљев осврт по
водом Декартовог пројекта мето
дичке сумње који, по руском ми
слиоц у, није довољно рад икалан
и представља проповедничк у и
оптим истичк у философску фазу
миш љењ а која, зап раво, имп ли
кује „поучавање“ и „спасавање“
ближ њих. Аутор студ ије о фило
софији вере предочава нам раз
лог из којег Шестов одбац ује оп
тимистичк у оптик у, без обзира
на то што би она била удружена
са рад икалном скепсом. Наи ме,
Лубард ић акт отк лона од опти

ПРИКАЗИ

мистичког објашњава тиме што
је свак и епистемолошки опт и
мизам у вези са рационалним
решењем скепт ичке позиције,
те на тај начин представља сво
јеврсни тријумф, макар и одло
жен, онога што се разумом зове,
наи ме разум као објект ифика
тор стварности у стат ус кво ста
ње. Аутор књиге ће у том поглед у
одати признање Лаву Исакович у
због конзистентности пројекта
деконструкције разума са једне
стране, и одбацивањ а опт ими
стичког скептицизма у савезу са
разумом, са друге стране. Ше
стовљев скептицизам, треба то
додати, има сличности са нек им
аспектима скепт ичк их позиција
харвардског философа Стенлија
Кавела израженим у књизи „The
Claim of Reason“ из 1979. год ине,
али са многим аспект има слич
ности нема. Доиста је, с правом је
нагласио Лубард ић, Ками имао
право кад је Шестовљев безо
статно ра д ика лан егзистенци
јални скептицизам довео у везу
са трагањем за правим путевима
истине. Ако је Ками у праву, Ше
стовљева мисао неоспорно до
спева у парадокс јер трагање за
путевима истине представља ис
корачење из песимистичког кон
текста уласком у опт им истичк и
контекст. Те неу ралг ичне тачке
Шестовљеве мис ли (које су и под
стицај за прелазак Шестова у фи
деистичк у позицију, касније) би
ће предмет Лубард ићеве крит ике
у завршном дел у књиге.

Оно што Лубардићев поступак
испитивања философије Лава Ше
стова такође одликује јесу и поент
не синтагме и неологизми којима
српски мислилац у вид у својевр
сних означитеља интерпретира
битне Шестовљеве философске
позиције. У том поглед у, треба ис
таћи Лубардићеву синтагму адог
матске апотеозе дефундираности
којом означава дестабилизовање
категорија нау чног, философ
ског и религијског мишљења као
и неологизме: дефундаменте (gro
undlessences – предрефлексивне
феноменолошке и егзистенцијал
не видове искуства обестемељено
сти) и лакуоле (lacuole – празна ме
ста дефундираних метафизичких
а неупитних поставки).
Пратећи философски раз
вој Лава Исаковича, Лубардић
посвећу је знатн у па жњу утицају
Виљема Џејмса на руског фило
софа, што у обимној сек ундар
ној литерат ури о Шестову готово
да уопште није тематизовано. У
поступк у мин уциозног рада на
предочавању утицаја Џејмсових
књига („Разноврсност религијског
иск уства“, „Основи психологије“,
„Воља да се верује“, „Прагмати
зам“) на Шестовљев спис „Логика
религијског стваралаштва“, наро
чито долази до изражаја Лубар
дићева критичка самосвојност
и неконтаминираност сек ун
дарном литерат уром. То сеже до
градацијског антик лимакса у за
вршном и, по писцу ових редова,
најзначајнијем дел у „Философије
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вере“, који носи наслов: „Парадок
сије Шестова у кључ у философ
ских питања: критика“. Ту Богдан
Лубардић предузима опсежну
критик у дела Лава Исаковича ка
ко са позиција иманентне анали
зе тако и са позиција повести де
ловања (Wirkungsgeschichte), да се
послужимо појмом Ханса Георга
Гадамера. Осврћући се на доми
нанте Шестовљевих философских
радова, које сачињавају радикал
ну антирационалистичк у ори
јентацију, Лубардић показује да
Шестов – дисциплинованим арг у
ментовањем на основу зак ључ ују
ћег мишљења – неминовно доводи
властит у мисао до парадоксије
постајући, да упот ребимо синтаг
му аутора „Философије вере“, по
средним рациона листом. Наиме,
проширимо, док је метарацио
налним средствима критиковао
разум, Лав Исакович се користио
аргументацијом и критичким пре
испитивањем рационалистичких
позиција, што у најмању рук у под
разумева упошљавање минимума
рационалности, а заправо макси
мум имплицитне рационалности.
Имајући истанчани осећај да, кад
је томе место и трен утак, сложе
не философске проблеме мета
форизује користећи се упечатљи
вим сликама, Богдан Лубардић
Шестовљеву незавидн у философ
ску позицију назива пароксизмом
дилеме у коме се очит ује синдром
тамног вилајета („ако узмем – ка
јаћу се; ако ли не узмем – опет ћу
се кајати“). Овакви Лубардићеви
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поступци метафоризације нис у
само чисто философски поентни,
већ представљају и битни компо
зициони поступак којим се врши
тзв. успоравање радње, да асоци
рамо на једн у од битних синтаг
ми руске формалистичке школе.
Такав поступак доприноси ус
постављању веома плодотворне
комуникације између читаоца и
текста, и теоријски веома захтев
не редове ове студије резимира у
поступк у метафоризације. У да
љем поступк у критике Лубардић
показује да Шестовљеви појмови
разума и науке представљају ин
телект уа лне конструкте којима
се битно ред ук ују многослојна
значења тих речи, тј. занемарују,
витгенштајновски говорећи, нај
различитије језичке игре у којима
се разум и наука као појмови на
лазе. Лубардић то веома преци
зно показује осврћући се на Ше
стовљево свођење појма логоса
иск ључиво на појам разума, и то
само на оно његово значење које,
разуме се, представља конструкт
руског философа. Стога је, по Лу
бардићу, таква ред укција разума
(а) аисторична и (б) битно статич
на, а тиме и метафизичка у оном
значењу те речи толико мрском
философском укус у Лава Исако
вича. Надаље, Лубардић убед љиво
показује и Шестовљеву ред укцију
Кантових појмова ума и разума
као и упрошћавање вишеслојно
сти теоријских позиција Виљема
Џејмса, што аутор „Философије
вере“ назива шестовизацијом.
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Ка
да је по сре
д и дру
ги тип
критике који са позиција повести
деловања предузима Богдан Лу
бардић, посебно треба нагласити
особеност таквог херменеу тич
ког поступка. Он се не огледа у
томе што би, независно од мог у
ћих конотативних значења једног
текста, аутор само преко критике
рецепције негативно прокомен
та
ри
сао де
ло као та
кво. То што
је Шестов привлачио рад икале и
антитеисте а у јавним иступањи
ма се од њих ограђивао (и поред
тога што је неп рестано објављи
вао у гласилима левих есера), не
заварава интерп ретативн у опре
зност писца „Философије вере“ да
у списима руског мислиоца про
нађе оно што је доиста предста
вљало „духовно левичарство“ или
„левичарску духовност“ метафи
зике воље да се верује.

Ови теоријс ки момен т и Лу
бард ићеве књиг е, да изд војим
тек њих, украт ко промот рен и,
предс тав љај у вел ик и мис аон и
изазов чи таоц им а и ствараоц и
ма из домена фи лософи је и те
олог и је, али и они м а из све та
теори је ли т ерат у р е и кул т у р о
лог и је. Својим теоријс ким про
дорим а и нез а вис нош ћу од дом и
нантн их философс ких школа,
она да леко на д илази уобичајен
домет теоријс ког стваралаш тва
из тог домена у српс кој сред и
ни. Препор у ч у ј у ћ и ову књиг у
чи таоц им а „Теолош ких погле
да“, остаје над а пис цу ових ре
да к а да неће да леко би т и дан
кад „Фи лософи ја ве р е Ла в а Ше
стов а“ углед а светло дана у пре
вод и м а на некол ико светс ких
језик а.
Марко Делић

Презвитер Никола Лудовикос: Евхаристијска
онтологија: евхаристијски темељи бића,
као настајања у заједници, у есхатолошкој
онтологији светог Максима Исповедника
Београд – Карловац : Мартириа, 2011.
(Едиција Савремено богословље ; 5)
превод с грчког Михаела Јагер
298 стр. ; 22 cm
ISBN: 978–86–87909–09–0
Горњ ок арловачк а епарх ија
нас та в ља са превођењ ем и из
да ва њ ем изврс них бог ос ловс ких
књига. Мис лимо да је код ширег
кру га људ и који се ин т ерес у ј у

и ба ве бог ос лов љем књига оца
Николе Лудовикоса на српс ком
језик у ду г о очек ива на. Упра во
нам ово и на гла ша ва о. Никола
говорећ и у увод у да циљ њег ове
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