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Религија без Бога
Декларативни атеиста Алберт
Ајн
штајн је твр
дио да пра
ва ре
лигиозност почива на „стрепњи
од мистерија универзума“, чију
„највишу мудрост и сјај лепоте ми
нашим мутним моћима сазнања
можемо само рудиментарно да
схватимо“. У том смислу је, вели
Ајнштајн, и он сам дубоко религи
озна особа. Али шта је религиозно
у таквом ставу у коме Бог очиглед
но не игра ни
ка
кву уло
гу? Тим
питањем се бави Роналд Дворкин
(1931–2013) у сво
јим „Ајн
штајнпредавањима“ (Einstein Lectures),
ко
ја је пред сво
ју не
дав
ну смрт
припремио за управо објављену
књигу Религија без Бога – Ronald
Dworkin, Religion without God, Har
vard University Press 2013, одно
сно у немачком преводу Ronald
Dworkin, Religion ohne Gott, Suhr
kamp Verlag, Berlin 2014. Дворкин
је био професор философије и
права на Њујоршком универзите
ту и Јуниверзити колеџу у Лондо
ну. Дворкин вели са Ничеом да је
„Бог (можда) мртав“, али то није за
њега одлучујуће. Многи људи који
себе сматрају атеистима стичу ис
куство и уверења која би верници
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сматрали „религиозним“. Религија
је за њега „самостални свет вред
ности“ који прожима све. Сходно
постулату да постоји универзум
људских бића у коме влада ред и
у коме живот људи има смисао, за
Дворкина не може бити арелигио
зних (неверујућих) људи. Ова иде
ја није зацело нова. Берлински фи
лософ Херберт Шеделбах је писао
још пре 15 година о „верничком
атеизму“, а италијански философ
Марио Перинола је недавна писао
о „вери без догми“. За Дворкина
је централна инстанца „религио
зног става“ осећање да је „живот
вредност која има смисао и која
је по природи тајна“. Религија, ве
ли Дворкин, означава један поглед
на свет у коме влада дубока вера
у објективне вредности као што су
достојанство Божије твари или чи
њеница да лепота пред којом нам
застаје дах не може напросто би
ти објашњена као „продукт наших
чулних органа“. Теисти једнако
виде те вредности, само их виде
као Богом дате. За Дворкина је ло
гика инверзна – он тврди да идеја
Бога почива на чињеници да такве
вредности постоје и да је вера у Бо
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га (или бо
го
ве) само један
вид/начин да
се та
кво ве
ровање изра
зи. Дворкин
верује да су
наша осећа
ња пред узви
шеним „тран
ссуб јект ивн а
о п аж ањ а “ .
Нуминозност
у н ив е рз ум а
за Дворкина
није илузија
или продукт наших чулних органа
– већ израз унутрашње репрезента
ције спољашње реалности. „Стра
хопоштовање производи моћ која
је „већа од нас“ и таква „моћ чуде
сног“ је реална као што су реална
небеска тела (планете) или банал
на главобоља. У свету Дворкиновог
религиозног атеизма узвишеност
је стварност, а не фикција. Двор
кин, легендарни теоретичар либе
ралног друштва, не спаја само, у
духу платонистичке космологије,
лепоту са истином, већ слива ле
поту са етиком и моралом. „Свака
индивидуа (јединка) мора живот
другог човека да уважава“. Овим је
принцип (само-)одговорности из
веден из космичке лепоте. Овако
штогод није тврдио ниједан фило
соф, већ то чини Дворкин, који се
бе сматра религиозним атеистом,
то ће рећи – он не верује у Бога већ
у „смисаоно конститутивно једин
ство космоса“ и оно што би се мо

гло назвати „вером измиреном са
знањем/науком“. Дворкинова теза
је веома одважна и унеколико ста
ромодна. Јединство космоса и из
мирене религије и науке је пројект
који модерна није ни у којој вари
јанти прихватила. Да ли се доиста
могу верници и атеисти усагласи
ти кад је у питању „дубоки религи
озни импетус“? Потписник сумња
у моћ консензуса над таквим про
валијама. Али Дворкин је mutatis
mutandis овим тезама на таласима
савременог теолошког дискурса. У
једној управо објављеној студији
двојице циришких теолога – Ingolf
U. Dalferth, Andreas Hunziker, Gott
denken – ohne Metaphysik? аутори се
питају „да ли је могуће без икаквог
осећања божанске присутности да
се Бог осећа или замишља, одно
сно да се Бог мисли не као било
шта, већ само као Бог промишља“.
Уколико бисмо и прихватили
Дворкиново тврђење да Бог за ми
шљење није неопходан, поставља
се питање како је могуће да се ми
сли нешто конкретно – а не било
шта. У противном ишчезавају пој
мови као што су лепота, осећање,
узвишеност у „пенушавој недифе
ренцираности“, као што то слико
вито вели аутор. Ова Дворкинова
предавања су у својој прегнатној
изоштрености формулација нека
врста азбучника религиозног ате
изма. Ова књига је истовремено
и један продуктивни изазов свим
философијама религије.
Зоран Андрић
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