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Предговор[1] Сусрет хришћанства сa јелинским светом, по

себно сa јелинском философијом, један је од судбо
носних догађаја у историји (западне) цивилизације. 
Ако је веровати Апостолу Луки, до тог сусрета је мо
рало доћи јер је њега предодредила божанска про
мисао: „А кад [Павле и Тимотеј] прођоше Фригију 
и Галатијску земљу, забрани им Дух Свети говорити 
реч у Азији. Дошавши до Мизије покушаваху да иду 
у Витинију, али им Дух не допусти. И кад прођоше 
Мизију, сиђоше у Троаду. И Павлу се показа виђење 
ноћу: беше неки човек Македонац, који стајаше и 
мољаше га говорећи: Пређи у Македонију и помози 
нам! А кад виде виђење, одмах гледасмо да изиђемо 
у Македонију, јер разумесмо да нас је Господ поз
вао да им проповедамо јеванђеље.“ (Дап. 16, 6–10) 
Дакле, сам Дух је апостоле Павла и Тимотеја послао 
у Грчку, тј. Европу. Мање је важно да ли је тај сусрет 
био случајан или предодређен, најважније је да је до 
њега дошло, и да су потом цивилизацијски токови 
кренули у новом правцу. 

Одмах након што су формиране прве еклиси
ја лне заједнице, Јерусалимљани су кренули у сус
рет Атињанима. Убрзо, Црква ће постати духовни 
простор који настањују и Јудеји и Јелини, „држава“ 
која има две престонице – Јерусалим и Атину. Од
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нос Јудеја и Јелина је био динамичан и драматичан 
– било је и сукоба, и игнорисања, и сарадње. Хтели 
– не хтели, заједно су радили на стварању једног но
вог света.

Хришћанство је из корена променило свет, а оно 
сâмо је, с друге стране, временом било уобличава
но под јаким утицајем јелинске културе и нарочито 
философије. Толико јаким да је један од најзначај
нијих теолога нашег доба, Георгије В. Флоровски, 
сматрао да je оцрковљени јелинизам „вечна катего
рија хришћанског постојања“. Апсолутизација ка
тегорија грчке мисли, којој је Флоровски био склон, 
свакако није у потпуности оправдана, али није ни 
у потпуности погрешна... Историја хришћанске 
мисли сведочи да је патристичка теологија неза
мислива без јелинске философије. Односно, да је 
хришћанско богословље готово немогуће без фило
софије. 

Сусрет хришћанства сa грчком философијом, у 
првим вековима нове ере, у значајној мери је ути
цао на физиономију самог хришћанства, а оно је, 
повратно, формативно утицало и на саму филосо
фију. Касније је однос философије (тачније, доми
нантног типа мишљења) и хришћанства (тачније, 
доминантног типа вере) најчешће био одређиван 
односом цркве и државе. Дакле, од званичне поли
тике цркве и званичне политике државе зависио је 
и став хришћана према философији, одн. филосо
фа према хришћанству. Осветљавање тог односа, 
дакле, од значаја је не само за историју теологије 
и философије, већ и за интелектуалну, култур
ну али и политичку историју, и у одређеној мери 
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може допринети правилном схватању и одређених 
друштвених процеса и конкретних историјских 
догађаја. 

[2] Однос хришћанства и философије у другој Ју
гославији, конкретно у Социјалистичкој Републи
ци Србији, последњих деценија XX столећа био је 
и одраз политичких и, уопште, социјалних кретања 
у држави која је нестајала. Стога, његово расветља
вање нам може помоћи и да боље разумемо догађаје 
који су претходили ратном сукобу и самом распаду 
државе, као и оне који су им следили. Упркос томе, 
поменути однос није био привлачан истраживачи
ма југословенске и српске интелектуалне историје; 
чак ни онима који су се бавили историјом српске 
философије и теологије. И то је управо био мој 
основни мотив да те беле мрље у нашој философ
скотеолошкој историографији покушам бар доне
кле да одстраним. 

Конкретно сам се позабавио једном значајном 
и занимљивом дебатом о томе да ли је оправдано 
хришћанску философију сматрати (аутентичном) 
философијом, као и ставом једног од најистакну
тијих београдских философа с краја XX и почет
ка XXI века према хришћанској вери и мисаоној 
баштини. Када сам писао прве верзије текстова који 
се сада појављују скупа, нисам претпостављао да ће 
они бити део једне целине. Међутим, испоставило 
се да ове две студије случаја чине својеврсни диптих 
о односу хришћанства и философије у једном бу
рном и трауматичном историјском периоду – добу 
када је југословенска држава „одумирала“. 
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На првој страници диптиха приказана је поле
мика која је започета на Институту за филозофију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду 
средином осамдесетих, а касније је вођена изван 
универзитета и трајала је неколико година. Њени 
учесници били су еминентни српски философи – 
Владан Перишић, Михаило Ђурић, Радмила Шајко
вић, Слободан Жуњић, Илија Марић и Богољуб 
Шијаковић. Она до сада није била предмет истра
живања, чак се ти полемички текстови у стручној 
литератури нису ни третирали као интегрални де
лови једног диспута. Они то јесу били, и као такви 
приказани су у првом делу књиге. Трудио сам се да 
ставове учесника у расправи прикажем објектив
но и без арбитрирања, те да своје мишљење о про
блемима који су били предмет спора оставим по 
страни, јер би доношење било какве „пресуде“ под
разумевало укључивање у њу на један, по мом суду, 
непримерен начин. 

Други део диптиха посвећен је односу Слобода
на Жуњића према хришћанској вери и теолошкој 
традицији. Ни та тема раније није била обрађивана. 
Жуњић је био мислилац леве политичке и дијале
ктичкохерменеутичке философске оријентације. 
Он се на југословенској интелектуалној сцени поја
вио раних седамдесетих година и брзо постао један 
од најистакнутијих философских аутора. У том 
пе риоду се среће и са хришћанским наслеђем које 
ће временом бити све присутније у његовим повес
нофилософским истраживањима. И у овом огле
ду, који садржи и један додатак (Πάρεργον), трудио 
сам се да будем што је могуће објективнији. Међу
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тим, предмет истраживања били су личност и ства
ралаштво мог учитеља и пријатеља, тако да нисам 
у стању да проценим у који мери сам у томе успео. 
Узгред, тај део књиге, за разлику од првог, писан је 
у првом лицу једнине, јер у тексту нисам изложио 
само резултате мог истраживања већ и нека лична 
сведочанства; другим речима, нисам био само онај 
ко испитује, већ и онај ко сведочи о неким аспекти
ма живота и рада Слободана Жуњића. 

У првој студији је, дакле, приказано како је срп
ска академска средина осамдесетих година (и кас
није) реаговала на поновно појављивање и укљу
чивање хришћанских мислилаца у философски 
живот, а у другој како је тих година изгледао су
срет једног философа – агностика и левичара – са 
хришћанском вером и философијом. Оба огледа 
показују, пре свега, да се у српској философији већ 
од раних осамдесетих година прошлога столећа 
однос вере и разума, тј. теологије и философије, 
не може више посматрати искључиво у контексту 
сукоба југословенског марксизма и религије. Поли
тичка нестабилност довела је до тога да марксис
тичка философија, која је након Другог светског 
рата маргинализовала све остале философске шко
ле, сада полако ослобађа простор и за немарксис
тичку мисао. Смрт Јосипа Броза је додатно убрзала 
тај процес, тако да је у том периоду овдашњи фи
лософски живот био веома богат и динамичан. А 
тих година у њему почињу слободније и активније 
да партиципирају и хришћански философи. Њихо
ва позиција тада није била преиспитивана (само) 
са марксистичког становишта, већ су у расправу 
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укључени и аргументи из других философских тра
диција, посебно хајдегеријанске, и тако је тај фило
софски дијалог постао прегнантнији и занимљи
вији. 

[3] И ову прилику бих искористио да захвалим 
свима онима који су ми помогли у изради књиге. 
По   себно морам поменути рецензенте: проф. Илију 
Марића који је мој пријатељ али и својеврсни мен
тор када год истражујем српско и југословенско ин
телектуално наслеђе, као и моје факултетске профе
соре философије, Богољуба Шијаковића и Богдана 
Лубардића, који су ме пре много година увели у свет 
философског мишљења. Захвалност дугујем и Не
дељки Бјелановић и Јелени Савковић које су текст 
(не само) лекторски средиле. На крају, али не и на 
последњем месту, захвалан сам својој породици на 
жртви коју подноси како бих био у прилици да се 
неометано бавим научноистраживачким радом. 

Благоје ПантелићУ Кошутњаку,
јесен 2019.
пролеће 2021.


