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Про блем раз гра ни че ња ре ли ги о зне и чи сте фи ло зо фи је  
по Ва си ли ју В. Зењ ков ском

Сла ђа на Ри стић-Гор ги ев

Сажетак: Ва си лиј В. Зењ ков ски раз ма тра про блем од но са бо го сло вља и фи ло зо фи је и 
сма тра да је тај од нос на ру шен он да ка да је  на ста ла иде је чи сте фи ло зо фи је. Ра ди по-
ми ре ње ан тич ке фи ло зо фи је и хри шћан ства до шло је до ства ра ња гно се о ло шког ду а ли-
зма ве ре и зна ња, па су се ан тич ка уче ња по че ла об ја шња ва ти као уче ња при род ног ума. 
Уче њем да чи ста фи ло зо фи ја мо же би ти одво је на од ре ли ги о зне фи ло зо фи је, схо ла сти-
ка је ство ри ла мо гућ ност по сто ја ња ван ре ли ги о зног зна ња, и та ко де ли мич но отво ри-
ла вра та по сто ја њу ван ре ли ги о зне на у ке па и ван ре ли ги о зне т. ј чи сте фи ло зо фи је. Зењ-
сков ски сма тра да је нео прав да но за не ма ри ти или пак пот пу но од ба ци ти ре ли ги о зну 
осно ву фи ло зо фи је, јер је она упра во и на свом из во ру код Гр ка, а и на кон то га пред ста-
вља ла си те зу ре ли ги о зне и чи сте фи ло зо фи је, син те зу оно га што је да нас при хва ће но 
као не што одво је но.

Кључне речи: фи ло зо фи ја, Зењ ков ски, ре ли ги о зна, чи ста, хри шћан ска, то ми зам, на у ка

По јам фи ло зо фи је на стао је у Грч кој, пр ви га је упо тре био Пи та го ра, да би та ко об-
ја снио сво ју ду хов ну де лат ност ко ју је де фи ни сао као без ин те ре сно по сма тра ње 
све та. Фи ло зо фи ја је на по чет ку би ла си стем зна ња, укљу чу ју ћи у ње га те о ри ју и 
прак су ду хов ног жи во та. — тј., и аске ти ку и дог ма ти ку. По зна то је да су се то ком 
вре ме на из фи ло зо фи је из дво ји ле по је ди не на у ке, да би до да на шњег да на сва ка од 
на у ка има ла свој део страв но сти т. ј свој део зна ња. Али оно што је из вор но оста-
ло фи ло зо фи ји као на у ци је сте про у ча ва ње све та у це ли ни и про у ча ва ње прин ци-
па и свр хо ви то сти све та. Али по ја вом по зи ти ви зма, фи ло зо фи ји је од у зе та мо гућ-
ност да се ба ви и ме та фи зич ким пи та њи ма, та ко се ње на це ло куп на ак тив ност да-
нас углав ном сво ди на ло ги ку и ме те о до ло ги ју, а са ма фи ло зо фи ја тре ти ра се као 
по моћ на ди сци пли на оста лим на у ка ма. Ова кав при ступ фи у ло зо фи ји ве ћим де-
лом про из и ла зи из са вре ме ног се ку ла ри стич ког ста ва, ко ји до во ди у пи та ње ре ли-
ги о зну осно ву све та. 

Ан тич ка фи ло зо фи ја ни је зна ла за раз ли ку из ме ђу бо го сло вља и фи ло зо фи је у 
да на шњем сми слу ре чи.1 Она је у се бе укљу чи ва ла и на у ку о Бо гу и на у ку о ду хов-
ном жи во ту уоп ште. Би ти фи ло зоф зна чи ло је ује ди ни ти у се бе те о риј ску и прак-
тич ну му дрост. Иде ал фи ло зо фа оли чен је у иде а лу му дра ца ко ји та кво ста ње му-
дро сти по сти же за до би ја њем и очу ва њем ду шев ног ми ра. Ве ли ки број фи ло зо фа у 
Ан ти ци као ре ци мо Пи та го ра, Ем пе до кле, Пла тон сма тра ју да је бе смрт ност жи во-
та нај ва жни је фи ло зоф ско пи та ње, и да фи ло зо фи ја има со те ри о ло шку уло гу. Ари-
сто тел сво ју пр ву фи ло зо фи ју зо ве те о ло ги ка (the o lo gi ke)2, што вр ло ја сно ука зу је на 

1 Ако по гле да мо исто ри ју фи ло зо фи је свих  ста ри јих на ро де вр ло ја сно ће мо ви де ти да ниг де не по сто-
ји одво је ност зна ња од ду хов ног ис ку ства, тек је но ви је вре ме узе ло ту мо гућ ност као не што нор мал но. 

2 Me taphysi ca, 1026a 18–19.
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чи ње ни цу да те о ло ги ја ни је би ла одво је на од фи ло зо фи је. Ми да нас ја ко ма ло осе-
ћа мо ту ре ли ги о зну стра ну грч ке фи ло зо фи је, мо жда ви ше из раз ло га што под ути-
ца јем са вре ме ног сци ен ти зма ви ше обра ћа мо па жњу на на уч ну, а ма ње на ње ну ре-
ли ги о зну ди мен зи ју. Скло ни смо та ко да у пр вим фи ло зо фи ма ви ди мо пр ве фи зи-
ча ре, али не и бо го сло ве.

 „По сто ји оби ље до ка за да је ан тич ка фи ло зо фи ја у исто вре ме би ла и бо го сло
вље. Она кво ка кво је мо гл

4а да из не дри ан тич ка свест.“3

 Хри шћан ски свет је од ан тич ке фи лоз фи је на сле дио иде ју фи ло зо фи је као си-
стем ко ји је об у хва тао све об ли ке ми са о не де лат но сти и све обла сти ду хов ног жи во та.

На са мом по чет ку раз во ја хри шћан ства Цр ква је упи ја ла све дра го це но сти ан-
тич ке кул ту ре, па и ан тич ке фи ло зо фи је. 

„Цр ква је ра до упи ја ла све дра го це но сти ан тич ке кул ту ре и на ори ги на лан на
чин их по цр кви ла.“ 4

Бо го сло вље је тре ти ра но као по себ на фи ло зо фи ја по Хри сту, она је би ла вр-
хов на ин стан ца али ни је на ру ша ва ла сло бо ду ми шље ња, већ је осве тља ва ла и осве-
ћи ва ла ми шље ње, она ко ка ко све о бу хват на исти на осве тља ва и осве ћу је све по је-
ди нач не исти не. 

* * *
Про бле мом од но са фи ло зо фи је и те о ло ги је ба ви ли су се мно ги ауто ри, не ка да се 
њи хов од нос тре ти ра као рав но правн, а не ка да као суб ор ди ни ран, али се у ве ћи ни 
слу ча је ва ука зу је на њи хо ву ду бо ку по ве за ност и ме ђу соб ни ути цај. Ми да нас те о-
ло ги ју и фи ло зо фи ју по сма тра мо као две пот пу но одво је не на у ке и скло ни смо то-
ме да фи ло зо фи ју ви ди мо као ате и стич ку а те о ло ги ју као те и стич ку на у ку. Али о 
чи ње ни ци да на са мо мо из во ру фи ло зо фи ја ни је би ла оно што ми да нас под њом 
под ра зу ме ва мо све до че нам мно ги ауто ри. Та ко се ре ци мо те о ло ги јом ан тич ких 
фи ло зо фа ба ви В. Је гер,5 за тим Ф. Му хић 6, O. Gil bert,7, Hack8 и тд.

Али ка да и ка ко је до шло до одва ја ња те о ло ги је од фи ло зо фи је? Тим пи та њем 
се ис црп но ба ви ру ски ми сли лац и бо го слов Ва си лиј Зењ ков ски.

Он сма тра је до до раз два ја ња фи ло зо фи је и те о ло ги је до шло у по зни јем хри-
шћан ству и то у схо ла сти ци.

Ва си лиј В. Зењ ков ски у сво ме де лу Осно ви хри шћан ске фи ло зо фи је9 раз ма тра 
про блем од но са бо го сло вља и фи ло зо фи је и сма тра да је тај од нос на ру шен он да 
ка да је  на ста ла иде је чи сте фи ло зо фи је.

„Иде ја чи сте фи ло зо фи је пред ста вља оми ље ну фик ци ју но во ве ков них ми сли ла ца и они 
ту фик ци ју че сто пре но се и у ан тич ки свет.“ 10 

Це ло куп но на сле ђе ан тич ког ми шље ња мо же мо про у ча ва ти и са по зи ци је чи-
сте фи ло зо фи је, и са по зи ци ја на у ке, мо же мо у том про у ча ва њу има ти до ста успе-
ха, али Зењ ков ски сма тра да је то исто риј ски по гре шно.11

3 В. В. Зењ ков ски, Осно ви хри шћан ске фи ло зо фи је, ЦИД, Под го ри ца, 2006, стр.19.
4 Исто. стр.21.
5 В. Је гер, Те о ло ги ја ра них грч ких фи ло зо фа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.
6 Ф. Му хић, По том ци бо го ва, НКЦ, Ниш, 2007.
7 O. Gil bert, Gri e ce hische Re li gi on sphi lo sop hie, Le ip zig, 1911. 
8 Hack, R. K, God in Gre ek Phi lo sophy to the ti me of So kra tes, Prin ce ton, 1931.
9 В. В. Зењ ков ски, Осно ви хри шћан ске фи ло зо фи је, ЦИД, Под го ри ца, 2006.
10 Исто, стр.19.
11 Исто, стр.19.
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По де ла на те о ло ги ју и фи ло зо фи ју на ста ла је ка да су пре ве де на Ари сто те ло ва 
де ла на ла тин ски, и ка да је по ста ло ја сно да се ан тич ка на у ка ви ше не мо же по цр-
кви ти, јер је све тре ба ло или раз дво ји ти или по цр кви ти. Ари сто те лов ска кон цеп-
ци ја све та ни је мо гла у пот пу но сти би ти по цр квље на — као ре ци мо чи ње ни ца да 
је ње го во уче ње до зво ља ва ло за кљу чи ва ње да не ма ин ди ви ду ал не бе смрт но сти — 
али исто вре ме но је по сто ја ла свест о ге ни јал но сти са мог Ари сто те ло вог уче ња. Ра-
ди по ми ре ње ан тич ке фи ло зо фи је и хри шћан ства до шло је до ства ра ња гно се о ло-
шког ду а ли зма ве ре и зна ња, па су се ан тич ка уче ња по че ла об ја шња ва ти као уче-
ња при род ног ума. У Ви зан ти ји је ари сто те ли зам ве о ма рет ко при хва тан у це ли ни, 
или је пак убла жа ван кроз ту ма че ња пла то ни зма и нео пла то ни зма, али се За пад но 
хри шћан ство кроз ско ла сти ку че сто у об ја шње њу хри шћан ства осла ња ло на Ари-
сто те лов ауто ри тет. То ма Аквин ски је у Ари сто те лу ви део вр ху нац раз во ја при род-
ног ума и раз дво јио област при род ног и над при род ног ума. Та ко је и на ста ла иде ја 
раз два ја ња чи сто фи ло зоф ске кон цеп ци је од бо го сло вља. 

 „Уче ње да је при род ни ум сам до во љан за спо зна ју све та и чо ве ка пред ста вља у су шти ни 
но во уче ње, пот пу но стра но основ ним прав ци ма ан тич ког ми шље ња: Уз ди жу ћи От кро
ве ње из над при род ног ума Аквин ски ти ме рас це па је дин стве ну це ли ну са знај ног про це са“12

Иде ју ре ли ги о зног уте ме ље ња фи ло зо фи је, то ми зам је од ба цио у име мир ног 
раз гра ни че ња ума и ве ре. Уче њем да чи ста фи ло зо фи ја мо же би ти одво је на од ре-
ли ги о зне фи ло зо фи је, Т. Аквин ски је ство рио мо гућ ност по сто ја ња ван ре ли ги о-
зног зна ња, и та ко де ли мич но отво рио вра та по сто ја њу ван ре ли ги о зне на у ке па и 
ван ре ли ги о зне т. ј чи сте фи ло зо фи је. 

„Аквин ски је сво јим ре ше њем кре нуо но вим пу тем и ти ме за ду го раз ре шио за За пад те
шку те му о од но су ван ре ли ги о зног зна ња и ве ре јер је ство рио мо гућ ност да њи хов од нос 
бу де ми ран“13

Ан тич ка фи ло зо фи ја је при хва та на као све тлост при род ног ума, што је зна чи-
ло да мо же да по сто ји зна ње не за ви сно од ре ли ги о зног ис ку ства. Чи ста или при-
род на фи ло зо фи ја је тре ти ра на као ба за при род ног ума, а ре ли го зна као над град ња. 

Та ко се отво ри ла мо гућ ност да се фи ло зо фи ја по де ли на чи сту и ре ли ги о зну, 
а ре ли ги о зна фи ло зо фи ја се сто пи ла са те о ло ги јом. Те о ло ги ја се ба ви ла ре ли ги-
о зном те ма ти ком, пи та њи ма бе смрт но сти а фи ло зо фи ја ар хи тек то ни ком чи стог 
ума. Отво рио се пут за чи сто фи ло зоф ским ства ра ла штвом, ко је се ка сни је сна ла-
зи ло и без сво је ре ли ги о зне на до град ње и по сте пе но кре ну ло пу тем сво је ауто но-
ми је.14 Ис по ста ва и ло се да је иде ја не за ви сне и чи сте фи ло зо фи је би ла бла го твор на 
за по че так са мо стал ног фи ло зоф ског ства ра ла штва, па је то фи ло зо фи ји да ло мо-
гућ ност за по че так но вог жи во та. 15 Али тај пр во бит ни по лет са мо стал но сти ни је 
ду го оп стао без по сле ди ца. 

Где су сме ште на ре ли ги о зна пи та ња ко ја су би ла осно ва фи ло зо фи је?
У том за но су фи ло зоф ског ства ра ла штва, фи ло зо фи ја је на сто ја ла да се би под-

ре ди ре ли ги о зну свест, ре ли ги ја по ста је обич на фик ци ја или функ ци ја људ ског ду-
ха, уме сто ра ци о на ли зма на сце ну сту па пси хо ло ги зам, ре ли ги о зна свест је ста вље-
на под кон тро лу фи ло зо фи је, а у окви ри ма фи ло зоф ских си те ма ство ре на је фи ло-
зо фи ја ре ли ги је. — што је упра во од го ва ра ло иде ји чи сте фи ло зо фи је. Учи ни ло се 
да је по де ла фи ло зо фи је и ре ли ги је за у век учвр шће на. 

12 Исто, стр.24.
13 Исто., стр.24.
14 Исто. стр.2.
15 Исто, стр.28. 
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Ту но ву ори јен та ци ју ства ра лач ког ми шље ња нај бо ље ка рак те ри ше чи ње ни ца 
да је у основ фи ло зо фи је угра ђе на и сум ња ко ју је Де крт про гла сио ме то дом и пра-
ви лом фи ло зо фи ра ју ћих умо ва. 16

„Бу ду ћи да се фи ло зо фи ја по за ве ти ма св. Т. Аквин ског мо ра ла ства ра ти је ди но си ла ма 
при род ног ума, њој ни је пре о ста ло ни шта дру го не го да про на ђе соп стве ни из вор са зна
ња. Де карт је тај из вор на шао у ми шље њу... а Бе кон и ње го ви след бе ни ци у ис ку ству.“17

Али да љи раз вој фи ло зо фи је је по ка зао да и ми шље ње и ис ку ство увек по чи-
ва ју на од ре ђе ним прет по став ка ма, т. ј. на од ре ђе ним ак си о ма ма, јер је чо ве ко во 
ми шље ње у сво јим ду би на ма увек до ла зи ло до Бо га.18

Он да је по че ло фи ло зо фи ра ње без „прет по став ке“ ка ко би се оправ да ла иде ја 
чи сте фи ло зо фи је и до шло се до ем пи ри зма и фе но ме но ло ги је

„Уза луд на је и бе сми сле на ра бо та та јур ња ва, то тра же ње фи ло зоф ске осно ве без прет
по ства ке, јер сва ко фи ло зоф ско по ко ље ње на ђе прет по став ке баш та мо где су, та ко се 
бар чи ни ло, све оне би ле укло ње не. Зла суд би на фи ло зоф ских тра га ња по сле ди ца је по гре
шно за у зе тог по ла зног ста ва да је фи ло зоф ска ми сао са мо стал на, (ауто ном на) и не за
ви сна. Ра ди се о то ме да са ма при ро да људ ског ми шље ња по ве зу је на ше ми шље ње с ка те
го ри ја ма ап со лут но сти... људ ско ми шље ње је осу ђе но да се кре ће чвр стим ли ни ја ма ре
ли ги о зне све сти. Људ ско ми шље ње је нео дво ји во од Ап со лу та, и кри тич кој по зи ци ји ту 
пре о ста је је ди но да до кра ја схва ти нео дво ји вост фи ло зоф ског ми шље ња од ре ли ги је.“19

* * *
 Исто ри ја за пад не фи ло зо фи је је у окви ри ма чи стог ума ства ра ла си сте ме гно се о-
ло шког иде а ли зма и ре ли ги о зну сфе ру по сте пе но пре и на чи ла у од ре ђе ну функ ци ју 
људ ског ду ха и та ко је пот пу но је от ки ну ла од Пр во ре ал но сти, од Ап со лу та. 

Оно што је ка сни је од ре ди ло сву суд би ну за пад но е вроп ске фи ло зо фи је пр ви је 
не дво сми сле но по В. Зењ ков ском од ре дио упра во То ма Аквин ски, а тај кон фликт 
из ме ћу фи ло зо фи је и те о ло ги је се још ви ше за о штрио про цва том се ку ла ри зма у 16. 
и 17. ве ку. 

„Цр ква је до та да из гу би ла зна чај ко ји је до тад има ла као из во ри ште ства ра ла штва и 
си ла на дах ну ћа.“20 

 Али не са мо ка то ли ци зам и про те стан ти зам је на свој на чин до при нео раз два-
ја њу те о ло ги је од фи ло зо фи је. Це ло куп на ре ло ги о зна по зи ци ја ко ја је на шла свој 
из раз у ре фор ма ци ји Лу те ра и Кал ви на та ко ђе је од ба ци ла иде ју ре ли ги о зне фи-
ло зо фи је, али из дру гих раз ло га. По про те стан ти зму не по сто ји чи ста и при род-
на све тлост ума, јер чи сти ум у се би са др жи тра го ве пр во род ног гре ха. Тек „об но-
вље ни ум“ у Хри сто вој све тло сти, о че му го во ри апо стол Па вле мо же до не ти пра-
ву све тлост уму. За то они за сту па ју те зу да по сто ји ве ли ки и не пре мо стив јаз из ме-
ђу при род ног и об но вље ног ума, што зна чи да по сто ји и ве ли ка не пре мо сти ва раз-
ли ка из ме ђу чи сте и ре ли ги о зне фи ло зо фи је. Код про те стан ти зма се ра ди о ка те го-
рич ком раз два ја њу при род ног би ћа од сфе ре бла го дат ног би ћа. 21 

Ка то ли ци зам го во ри о из ми ре њу и по де ли ре со ра чи сте и ре ли ги о зне фи ло зо-
фи је а про те стан ти зам го во ри о од ба ци ва њу чи сте фи ло зо фи је т. ј. чи стог ума. Фи-
ло зо фи ја се сво ди са мо на ме тод или на ло ги ку т. ј ра ци о нал ну об ра ду От кро ве ња.

16 Су ма ња је се кун дар на функ ци ја ума сма тра В. Зењ ков ски.
17 Исто., стр.29.
18 Исто., стр.33.
19 Исто., стр.30.
20 Исто, стр.28.
21 Исто, стр.31.
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Ис ток ни ка да ни је раз два јао ве ру од зна ња. Хри шћан ство је од са мог по чет-
ка би ла ре ли ги ја Ло го са. Ве ра Апо сто ла је би ла зна ње у жи вом са гла сју са обич ним 
зна њем. Кроз по ка ја ње на ма се от кри ва по зна ње исти не јер се у Хри сту „обо га ти-
смо у сва кој ре чи и сва ком зна њу.“ (Кор.1; 5).

„Ра но хри шћан ство је упра во за то од са мог по чет ка по че ло да вр ши ре цеп ци ју све га оног 
из мно штва што је за хри шћан ску свест би ло при хва тљи во. Ово се од но си ло на хри
шћан ску тер ми но ло ги ју, на ли тур гиј ске ма те ри ја ле, на дог мат ска пи та ња... пут ре цеп
ци је и је сте пут хри шћан ског ми шље ња ко је се осла ња на От кро ве ње, на Цр кве ни ум, и 
са мо при хва та све што се ро ди ло из ван хри шћан ства, уко ли ко је са гла сно са хри шћан
ским на че ли ма.“22

Те шко ће на ста ју са ра ци о на ли змом ко ји учвр шћу је ауто но ми ју ума и оте жа ва 
сва ки уз лет ду ха, и спу та ва зна ње ко је до би ја мо ве ром. Ра ци о на ли зам је по сле ди-
ца се ку ла ри зма, као оп штег усме ре ња ду хов ног жи во та за пад ног хри шћан ства ко-
је од ре ли ги је одва ја све обла сти људ ског ства ра ла штва (на у ку, фи ло зо фи ју, ети ку 
идт.). Ра ци о на ли зам има из ве сне пред но сти у сми слу ло гич но сти и ко хе рент но сти 
са зна ња, али он исто вре ме нео огра ни ча ва људ ске са знај не мо ћи.23

Са зна ње је по ве за но са це ло куп ним жи во том лич но сти.24 Ср це и ум за јед но 
са зна ју, ум нај че шће кон ста ту је, а ср це оце њу је. Ср це је по Гри го ри ју Па ла ми су-
шти на са зна ња, а енер ги ја са зна ња ма ни фе сту је се кроз ми шље ње25. 

„Са зна ње је увек функ ци ја це о ко куп ног чо ве ка и ње го ве жи ве це ло ви то сти, да кле оно је 
нај та на ни јим ни ти ма по ве за но с до ми ни ра ју ћим или по ти сну тим осе ћа њи ма... за то су 
гре шке у за кљу чи ва њу го то во не из бе жне... Уко ли ко у на шем ср цу де лу ју стра сти... уто
ли ко и оне ути чу на рад ума.“26

Ва си лиј Зењ ков ски сма тра да је по де ла на зна ње и ве ру, не при род но и стра-
но са мом про це су са зна ња. Чо век са зна је це ло куп ним сво јим би ћем, за то се у хри-
шћан ству и го во ри о ну жно сти про чи шће ња гно се ло шких ор га на т. ј. ума и ср ца, 
ка ко би се про цес са зна ња од ви јао не сме та но.

„Је дин ство ве ре и ума нам ни је да то не го за да то. Обе сти хи је ду ха су сло бод не и по не кад 
се мо гу ра зи ла зи ти  че сто су по треб ни ду хов ни на по ри да би се то је дин ство ус по ста
ви ло... али људ ски дух... не са др жи у се би ни ка кве пре пе ре ке за је дин ство ве ре и зна ња.“27

Људ ско зна ње та ко ђе ни је оно што је са знао је дан чо век, ни ти оно што је са-
зна ло мно штво љу ди, већ зна ње увек пре ва зи ла зи људ ско по и ма ње. Људ ско зна-
ње по ред ин ди ви ду ал ног у се би по се ду је и на дин ди ли ду ал но зна ње. Зна њу је пре-
те сно у гра ни ца ма ин ди ви ду ал не све сти, и зна ње пред са тва ља функ ци ју не ког ви-
шег са бор ног на че ла28. 

Ан тич ка фи ло зо фи ја је на ову те му из не ла иде ју о Јед ном Ло го су чи ји зра ци про-
ди ру у по је ди нач не све сти и та ко ми са о не про це се ра зних љу ди чи не исто род ним.29 

Кант је вр ло ја сно по ка зао да у це ло куп ном људ ском зна њу по сто је „тран сце-
ден тал ни“ еле мен ти, од но сно оне апри ор не фор ме ко је не про ис ти чу из са мог ис-
ку ства, већ са ме оне омо гу ћу ју ис ку ство.30 

22 Исто, стр.35.
23 Исто. стр.51.
24 Исто. стр.50.
25 Г. Па ла ма, Три ја де, 2,2,29.
26 В. В. Зењ ков ски, Осно ви хри шћан ске фи ло зо фи је, ЦИД, Под го ри ца, 2006.стр.63.
27  Исто. , стр.35.
28  Исто, стр.47.
29  Исто, стр. 43.
30  Исто, стр. 41.



про блем раЗ гра нИ че ња ре лИ гИ о Зне И чИ Сте фИ ло Зо фИ је  по ва СИ лИ јУ в. Зењ Ков СКом 535

Исти на о не кој ства ри ни је са мо оно што та ствар тре нут но је сте, већ и оно 
шта та ствар мо же да бу де, мно го то га што пред ста вља нор му за не ко би ће ми за-
пра во не зна мо. За то В. Зењ ков ски сма тра да тре ба раз ли ко ва ти чи ње ни це и нор-
ме.31 Исти на се та ко раз два ја на исти ну чи ње ни ца, ко ја ка зу је ка кво не што је сте и 
исти ну нор ме, ко ја ка зу је ка кво не што тре ба да бу де.32 

„По сто ји не ка би о со фи ја, не ки пре му дри план у истин ском сми слу нор ма  ре ци мо у ра
сту др ве та, у раз во ју ко ре на...то је вред но ва ње и оно су штин ски ула зи у са мо са зна ње 
да тог објек та... сва ки жи ви ор га ни зам има не ку нор му, онај ње гов нор мал ни и здра ви раз
вој на осно ву че га и про це њу је мо сва ку по себ ну биљ ку“33. 

По ис тој ана ло ги ји у сва кој ства ри мо же се ис чи та ти че жња за Ап со лу том, јер 
је кроз ње га да та она пра ва нор ма свих ства ри. И сва ко зна ње као да ни је пот пу-
но или ко нач но, јер упра во на вр хо ви ма зна ња као да от кри ва мо ње го ву не пот пу-
ност... „Свет че зне за Ап со лу том“ ка же Зењ ков ски.34, ма ко јим пу тем да се кре не 
сву да је ис пи са на та нор ма стра ви и нор ма зна ња. 

Упра во због то га хри шћан ство ни је од ба ци ва ло ан тич ку фи ло зо фи ју ни ти од-
ба цу је са вре ме но зна ње већ „на про тив са вре ме но зна ње од ба цу је хри шћан ство“35. 

По је ди не обла сти ства ра ла штва мо гу да на пу сте хри шћан ско окри ље, мо гу за-
тим да бра не сво ју ауто но ми ју за то што не зна ју да на ђу за ко ни те пу те ве свог раз во ја 
уну тар ре ли ги је. Упра во то је раз лог због ко га је фи ло зоф ско ства ра ла штво, на и шав-
ши до не кле на ре ал не а до не кле на при вид не те шко ће, кре ну ло пу тем ауто но ми је.36

* * *
 Сва но ви ја исто ри ја За па да од ви ја ла се а и да нас се од ви ја под зна ком ду а ли зма 
хри шћан ства и кул ту ре, ре ли ги је и на у ке.37 

Из пер спек ти ве одво је но сти хри шћан ства од фи ло зо фи је да нас се по јам хри-
шћан ска фи ло зо фи ја, узи ма са ве ли ком ре зер вом, он се по ка зу је као ма ло оправ-
дан и са ста но ви ша хри шћан ства и са ста но ви шта на у ке. В. Зењ ков ски сма тра да је 
тај по јам не са мо оправ дан — не го да он упра во ука зу је на не ми нов ност ре ли ги о-
зне осно ве фи ло зо фи је. Пот пу но је нео прав да но за не ма ри ти или пак пот пу но од-
ба ци ти ре ли ги о зну осно ву фи ло зо фи је, јер је она упра во и на свом из во ру код Гр ка, 
а и на кон то га пред ста вља ла си те зу ре ли ги о зне и чи сте фи ло зо фи је, син те зу оно га 
што је да нас при хва ће но као не што одво је но. На кон што се фи ло зо фи ја одво ји ла 
од ре ли ги је, до шло је до из ве не екс пан зи је фи ло зоф ског ства ра ла штва, али та екс-
пан зи ја ни је по тра ја ла та ко ду го.

У вре ме ка да Зењ ков ски пи ше ову књи гу био је по че так 20 ве ка, са да смо на 
по чет ку 21. ве ка, и ако на ста ви мо да раз ми шља мо у ње го вом ду ху он да ће мо се су-
о чи ти са чи ње ни цом да по сле тог пр во бит ног бла го твор ног ства ра ла штва раз во ја 
фи ло зо фи је ка да се она одво ји ла од ре ли ги је, на и ла зи мо на од ре ђе ни за стој у ње-
ном раз во ју. Да нас иде ја чи сте фи ло зо фи је ви ше не фи гу ри ра као по јам у фи ло зоф-
ским кру го ви ма. Она је све де на на ме тод, ин стру мет и по моћ ну диц си пли ну оста-
лим на у ка ма. Ако је у сред њем ве ку би ла по моћ на ди сци пли на ре ли ги ји, са да је она 

31  Исто. стр.50.
32  Исто. стр.63.
33  Исто, стр.131.
34  Исто. стр.144.
35  Исто, стр. 114.
36  Исто, стр.20.
37  Исто. стр.28.
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ин стру мент на у ке. Кроз иде је нео по зи ти ви змна она је све де на на ло ги ку и и на ана-
ли зу је зи ка. До шло је до ис цр пљи ва ња са др жа ја фи ло зо фи је и на кра ју је она оста-
ла без свог пред ме та про у ча ав ња. Нај пре је Бог све ден на иде ју или чи сту ми сао, 
да би ка сни је сви пој мо ви ко ји асо ци ра ју на  то та ли тет и све о бу хват ност би ли пот-
пу но ис кљу че ни из са вре ме не фи ло зо фи је. Фи ло зо фи ја да нас не ма со те ри о ло шку 
уло гу, из ње су из ба че на сва ме та фи зач ка пи та ња и про гла ше на су ква зи пи та њи ма. 

 Ја сно је да фи ло зо фи ја не мо же да оп ста не без свог пред ме та ис тра жи ва ња, јер 
је њој одва ја њем од ре ли ги је од у зет пред мет ис тар жи ва ња, и она се на шла у све ту 
на у ка без свог пред ме та, па је ди но што јој још пре о ста је је сте да бу де њи хо ва по-
моћ ни ца. Фи ло зо фи ја је оста ла без свог из во ра фи ло зо фи ра ња, без све та веч но сти 
- она се да нас са мо при се ћа да је фи ло зо фи је не ка да би ло, ра ди то га и та ко ве ли ко 
ин те ре со ва ње за фи ло зо фи ју пр вих фи ло зо фа. Али пр ви фи ло зо фи су сво је на дах-
ну ће и свој из вор енер ги је упра во до би ја ли из све та ко га су ви де ли као жи ву и не-
рас ки ди ву це ли ну. 

 Фи ло зо фи ја је да нас пре ста ла да се ба ви про бле ми ма спа се ња, она ни је уте-
ха као што је то ре ци мо ми слио Бо е ти је38 и она ни је на у ка ко ја по ма же чо ве ку да 
за до би је ду шев ни мир39, већ са мо ин те лек ту ал на ве шти на, ко ја раз ви ја кри тич ко 
ми шље ње. Али мо ра мо се пи та ти че му раз ви ја ње кри тич ког ми шље ња, и че му ве-
жба ње ин те лек та ако се у мо ру на у ка ис то пио пред мет фи ло зоф ског ис тра жи ва-
ња? Мо ра мо се су о чи ти са чи ње ни цом да фи ло зо фи ја без ње ног ре ли ги о зног те-
ме ља по ста је нај бе ско ри сни ја на у ка, али у са свим дру гом зна че њу од оног ка да је о 
бес ко ри сно сти фи ло зо фи је го во рио Ари сто тел. 

 Abstract: An ci ent phi lo sophy did not di stin gu ish bet we en the o logy and phi lo sophy. The di vi-
sion was cre a ted to tran sla te Ari sto tle’s works in scho la sti cism. Phi lo sophy is di vi ded in to clean 
and re li gi o us.
 Va si lij V. Zenj kov ski be li e ves that phi lo sophy can not sur vi ve in the world of sci en ce wit ho-
ut a re li gi o us fo un da tion.

 
.

38  Бо е ти је, Утје ха фи лоз фи је, Це ти ње, 2001. 
39  М. Ауре ли је, Са мо ме се би, Де ре та, Бе о град, 2003.




