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Емеритовани професор фи
лософије на Универзитету у Мин
хену Вернер Бајервалтес (рођ.
1931) један је од неколицине да
нас најбољих познавалаца тради
ције новоплатонизма и његовог
дјелатног утицаја у хришћанској
философији и у њемачком иде
ализму, о чему свједоче његове
књиге Plotins Metaphysik des Lichtes
(1961), Proklos: Grunzüge seiner
Metaphysik (1965, 32014), Plotin:
Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III
7) (1967, 52010), Platonismus und
Idealismus (1972, 22004), Identität
und Differenz (1980, 22011), Denken
des Einen: Studien zum Neuplatoni
smus und dessen Wirkungsgeschichte
(1985; одавде су два поглавља, стр.
14–31. и 337–367, пре
ве
де
на на
српски: „Plotinos i novoplatonov
ska dijalektika kao propedeutika“,
прев. Б. Шијаковић, Luča VI/1–2,
1989, 169–179; „Eriugena: Aspek
ti njegove filosofije“, прев. Д. Лу
чић, Luča III/1–2 (1986), 44–60),
Selbsterkenntnis und Erfahrung der
Einheit: Plotins Enneade V 3 (1991),
Eriugena: Grundzüge seines Denkens
(1994), Das wahre Selbst: Studien zu
Plotins Begriff des Geistes und des Ei
nen (2001), Procliana: Spätantikes

Denken und seine
Spuren (2007),
Fußnoten zu Plato
(2011) и број
не
студије о Авгу
стину, Диониси
ју Ареопагити,
Б он ав е нт ур и ,
Томи
Аквин
ском, Николи
Кузанском, Фи
чину, Екхарту,
као и о пој
му
Једног.
Књигом Платонизам у хри
шћанству аутор настоји да пока
же да је хришћанска теологија од
свог настанка и у свом даљем раз
витку незамислива без философи
је и да појмовно мишљење поста
је рефлектујуће самопрожимање
вјере, како се то догађа већ на по
чецима хеленске метафизике код
Платона и Аристотела. Притом
преузимање и преобликовање фи
лософских теоријских потенција
ла, мисаоних форми и термино
лошког језика није тек формално,
већ се утискује у саму теологију.
У којој мјери философија у том
новом контексту остаје дјелатна
у својој исконској интенцији и да
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ли философија хришћанство ири
тира или чак прекрива, отуђује и
деструише, или из овог интензив
ног сусрета настаје продуктивна
синтеза и симбиоза – то су питања
на која аутор тражи одговоре код
мислилаца позне антике Марија
Викторина и Дионисија Ареопа
гите, средњовјековља Бонавенту
ре и Мајстора Екхарта и ренесан
се Николе Кузанског и Марсилија
Фичина, и то из хоризонта позно
античког новоплатонизма Плоти
на, Порфирија и Прокла.
Уводно поглавље начелно раз
матра насловљену тему („Platoni
smus im Christentum: Einleitung“,
стр. 7–24). Потом се превођење
главних појмова грчке филосо
фије на латински разматра на
примјеру Викториновог мишље
ња тројичности („Trinitarisches
Denken: Substantia und Subsisten
tia bei Marius Victorinus“, стр. 25–
43). Подробна студија о Диониси
ју Ареопагити представља овог
као хришћанског платоничара
(„Dionysios Areopagites – ein chri
stlicher Proklos?“, стр. 44–84), а
потом се помоћу Дионисија тра
же новоплатонистички елемен
ти код Бонавентуре („Gutheit als
Grund der Trinität: Dionysius und
Bonaventura“, стр. 85–99). Слије
ди опсежни оглед о појму Једног
код Екхарта („‘Und daz Ein mac
het uns saelic’: Meister Eckharts
Begriff der Einheit und Einung“,
стр. 100–129). Чи
та
ва ма
ла мо
нографија посвећена је пробле
му скривеног Бога код Диониси
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ја и Кузанског („Der verborgene
Gott: Cusanus und Dionysius“, стр.
130–171). Слиједи студија о про
блему самоодношења мишљења
код Плотина, Августина и Фичи
на („Der Selbstbezug des Denkens:
Plotin – Augustin – Ficino“, стр.
172–204). Трећем издању књи
ге придодате су на крају двије
студије: о развоју хеленске иде
је логоса у хришћанству као па
радигматичном случају плодног
и у духовној историји пресудно
утицајног повезивања хеленске
метафизике и хришћанске тео
логије („Der Logos der Griechen
im Christentum“, стр. 205–227) и
о софији (мудрости) и логосу (је
зику и мишљењу) у философској
теологији Дионисија Ареопагита
(„Sophia und Logos in der philo
sophischen Theologie des Dionysi
us Areopagita“, стр. 229–247). На
крају су библиографска упутства
о литератури и сабраним тексто
вима, индекси, corrigenda et ad
denda и поговор трећем издању.
Књига Платонизам у хришћан
ству у међувремену је преведе
на на ита
ли
јан
ски (2000), пољ
ски (2003) и српски (у одличном
преводу Часлава Копривице: В.
Бајервалтес, Платонизам у хри
шћанству, Нови Сад: Академска
књига; Београд: Институт за тео
лошка истраживања ПБФ 2009).
И ова Бајервалтесова књига
писана је изузетно рафинованим
и спекулативним философским
језиком развијене терминологи
је, пре
ци
зним и ја
сним у из
ра
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зу и стилски бриљантним. Аутор
демонстрира изванредно позна
вање извора, способност плодне
компаративне анализе и хвата
ња комплексних појмовних веза
у мисаоно узбудљивој традицији
платонизма. Под ставове које из
носи он подастире темељиту аргу
ментацију која надмоћно обухвата
и здружује филолошку минуци
озност и суптилност и продубље
не философске анализе и увиде.
Притом „платонизам“ није тек

предмет Бајервалтесовог бављења
већ изазов да се философски ми
сли симпатетички и конгенијално.
Отуд у најбољој традицији плато
низма и читаве европске фило
софије и сам наш аутор као пла
тоничар философију схвата као
саморефлексију ума и могућност
превазилажења граница рацио
налности да би се мисаоно додир
нуо трансцендентни темељ.
Богољуб Шијаковић
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Професор философије на
Универзитету у Бамбергу Хајнрих
Бек (рођ. 1929) аутор је 30 науч
них монографија и око 300 науч
них чланака из теоријске и прак
тичне философије са тежиштем на
(1) антропологији и философској
педагогији, (2) теорији сазнања,
онтологији, метафизици и фило
софији религије и (3) философији
културе, философији историје и
етици. Беков осамдесети рођендан
био је повод Ервину Шаделу да ау
торове изабране чланке приреди за

поновно публиковање у књизи Ди
јалогика – аналогија – тринитет.
Приређивачев исцрпни предговор
о унутрашњој повезаности дијало
гике, аналогије и тринитета (стр.
9–82) кроз три на
слов
на кључ
на
Бекова појма даје карактеризаци
ју и интенцију његове философије.
Након Tabula gratulatoria реприн
товано је 30 Бекових чланака гру
писаних у три наведене тематскопроблемске цјелине.
Прва тематска цјелина („Zur
Erziehungsphilosophie und Anthro
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