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Uз Леа Штра у са и Ха ну Арент, Ерик Фе ге лин (Eric Vo e ge lin) ва-
жи за нај ва жни јег пред став ни ка нео кла сич не1) по ли тич ке фи-

ло зо фи је, од но сно оне стру је у по ли тич кој ми сли ХХ ве ка ко ја је 
на сто ја ла да по ли тич ку на у ку вра ти ње ним ан тич ким, пла то нов-
ско-ари сто те лов ским ко ре ни ма. Ме ђу тим, док су де ла Штра у са 

* Истраживач сарадник
1) Уобичајено је да се у уџбеницима из политичке теорије ови аутори сврставају 

под нормативну политичку теорију, односно нормативно-онтолошки приступ. По 
мишљењу Хенинга Отмана овај назив није најсрећнији, јер су „норма“ и „нормативно“ 
од XIX столећа нераздвојиви од кантизма. Уместо нормативна политичка теорија 
Отман говори о неокласичној политичкој филозофији.
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и Арен то ве не за о би ла зна лек ти ра за све оне ко ји же ле да се ба ве 
по ли тич ком те о ри јом, Фе ге лин је у Ср би ји остао го то во не по знат. 
Та ко је пред на ма пр ви пре вод јед ног Фе ге ли но вог де ла на срп ски 
је зик. На жа лост, ни је реч о не ком од глав них де ла овог из у зет но 
плод ног ауто ра, по пут Новенаукеополитициили Поредакиисто
рија. Наука,политикаигноза пред ста вља Фе ге ли но во при ступ но 
пре да ва ње на Уни вер зи те ту у Мин хе ну. Баш због то га, ово не ве ли-
ко де ло је по год но да нам у нај кра ћим цр та ма пред ста ви основ не 
тач ке Фе ге ли но ве ми сли.

Фе ге лин по ла зи од по че та ка по ли тич ке на у ке, ко ју су као po
litike episteme за сно ва ли Пла тон и Ари сто тел. То за сни ва ње је и 
да нас ва же ће. Пред мет, ана ли тич ки ме тод и прет по став ке ана ли-
зе су још увек не про ме ње не. Пла то нов ско-ари сто те лов ска ана ли за 
ра ди с прет по став ком о по рет ку бив ства, ко ји је до сту пан на уч ном 
са зна њу. „Пре су дан до га ђај, пра ви фи ло зоф ски, ко ји је за сно вао 
politikeepisteme, био је увид да ступ ње ве бит ства ко ји се у све ту 
мо гу раз ли ко ва ти над ви су је је дан оно стра ни из вор бив ства и ње го-
вог по рет ка“ (13).  Да кле, по ли тич ка на у ка је он то ло шки усло вље-
на, јер так ка да се по ре дак бив ства у це ли ни, укљу чу ју ћи и ње гов 
из вор у тран сцен ден тал ном бив ству, на ђе у вид ном по љу, мо гу ће 
је спро во ди ти ана ли зу са из гле дом на успех. Тек та да мо же мо по-
ста вља ти пи та ња о по ли тич ком по рет ку и про пи ти ва ти са гла сност 
од го во ра на ова пи та ња са по рет ком бив ства. Фе ге лин твр ди да је 
ова ква по ли тич ка на у ка пред ста вља ла те ра пи ју по рет ка, ко јој је 
дру штво пру жа ло от пор. Увек је по сто јао от пор фи ло зо фи ји и по-
ли тич кој на у ци, и код Хе ле на је фи ло зо фи ра ње мо гло би ти опа сно 
по жи вот, али су по ли тич ка на у ка и фи ло зо фи ја ипак цве та ле. До 
про ме не је до шло у мо дер но вре ме, и ту до ла зи мо до кључ не тач ке 
у Фе ге ли но вој књи зи, са за бра ном по ста вља ња пи та ња. Ни је да кле 
реч про сто о от по ру ана ли зи, не го  о мње њи ма, чи ји за ступ ни ци 
зна ју да се и за што се не од у пи ру кри тич кој ана ли зи и ко ји због 
то га за бра ну ис пи ти ва ња сво јих пре ми са пре тва ра ју у са др жи ну 
сво је дог ме. „Та кво др жа ње све сног и спе ку ла тив но бри жљи во раз-
ра ђе ног за тва ра ња пред ra ti-om је сте нов фе но мен“ (16).

За бра ну по ста вља ња пи та ња Фе ге лин ве зу је за мо дер ни гно-
сти ци зам у чи је пред став ни ке убра ја: Хе ге ла, Марк са, Кон та, Ни-
чеа, Хај де ге ра... По ред то га, он ука зу је да за бра на пи та ња ни је ни 
ма ло бе за зле на, те да је по ста ла со ци јал но де ло твор на у љу ди ма 
ко ји са ми се би на ме ћу за бра ну да у кри тич ким си ту а ци ја ма по-
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ста вља ју пи та ња. У ве зи са тим, Фе ге лин иден ти фи ку је три гно-
стич ка ти па чо ве ка, за ко је је по ста вља ње пи та ња не мо гу ће: со-
ци ја ли стич ког чо ве ка (у Марк со вом сми слу), по зи ти ви стич ког (у 
Кон то вом сми слу) и на ци о нал-со ци ја ли стич ког чо ве ка. 

Ако гно сти ци зам под ра зу ме ва за бра ну пи та ња, он да гно сти-
ча ри и ни су дру го не го ин те лек ту ал ни под ва љи ва чи, што Фе ге лин 
твр ди за Марк са. Али та ква тврд ња ни је до вољ на, па Фе ге лин у 
игру уво ди во љу за моћ, во љу за вла да ви ном, libidodominandiкао 
ону страст ко ја тре ба да об ја сни во љу за ин те лек ту ал ном об ма ном. 
Гно стич ки ми сли лац за и ста пра ви ин те лек ту ал ну под ва лу и зна да 
то чи ни, а Фе ге лин нам ука зу је на три ста ди ју ма у кре та њу ду ха. 
На по вр ши ни је акт са ме „об ма не“ ко ји мо же би ти и са мо об ма-
на или про ста „за блу да“. У дру гом ста ди ју му, ми сли лац је све стан 
сво је об ма не, али је се не од ри че. Акт по ста је об ма на тек пу тем 
зна ња о не и сти ни, а ако се на ста ви бра ни ти „ар гу мен ти ма“ реч је 
о ин те лек ту ал ној под ва ли. Тре ћа фа за од ра зу ме ва окре та ње про-
тив свог соп стве ног де ла и на сто ја ње да се њи ма овла да, а као мо-
тив об ма не се раз от кри ва све сна по бу на про тив Бо га. Про ду же ње 
ин те лек ту ал не под ва ле уз зна ње о мо ти ву по бу не до би ја ка рак тер 
„де мон ске ла жљи во сти“ (23).

Код свих гно сти ча ра Фе ге лин уоча ва же љу да се ра зо ри ствар-
ност. На ме сто по рет ка до ла зи гно сти чар ко ји не за ви сност свог по-
сто ја ња ства ра по мо ћу спе ку ла ци је. Та ко за Фа ге ли на ни фи ло зо-
фи ја гно сти ча ра ни је фи ло зо фи ја у Пла то но вом сми слу. Фи ло зоф 
ни је све ште ник и по моћ ник бо го ва као код Мар ка Ауре ли ја. Реч је 
о но вој аске зи, по ку ша ју да се чо век др жи ван све та, реч је о уки-
да њу ствар но сти, а фи ло зо фи ја по ста је на чин спа се ња. Код Хе ге ла 
аутор уоча ва да се ви ше не ра ди о фи ло зо фи ји као љу ба ви пре ма 
зна њу о при бли жа ва њу фи ло зо фи је ствар ном зна њу. На и ме, ка ко 
је код Пла то на ствар но зна ње би ло ре зер ви са но за Бо га, а чо век је 
у љу ба ви пре ма зна њу од philosophos на кра ју по ста јао theophilos 
љу би тељ Бо га, Фе ге лин у Хе ге ло вом про гра му про на ла зи по бу ну 
про тив Бо га. „Ако сад Хе ге ло ву иде ју фи ло зо фи ра ња др жи мо по-
ред Пла то но ве, мо ра ће мо ре ћи да, до ду ше, по сто ји на пре до ва ње 
у ја сно ћи и тач но сти зна ња о по рет ку бив ства, али да је скок из 
гра ни ца ко нач но сти у са вр ше ност ствар ног зна ња не мо гућ“ (28), 
а сва ко ко се од лу чи на овај скок пре ста је би ти фи ло зоф и по ста је 
гно сти чар. Та ко Фе ге лин на са жет на чин ис ка зу је сво је раз ли ко-
ва ње гно зе и фи ло зо фи је, јер фи ло зо фи ра ње је во ђе но љу ба вљу 
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пре ма по рет ку бив ства, ко ји се са зна је да би се са њим са гла си ло, а 
гно за же ли вла да ви ну бив ством. Да би се до ко пао бив ства гно сти-
чар кон стру и ше си стем, што је гно стич ка, а не фи ло зоф ска фор ма 
ми шље ња. На да ље, аутор ус по ста вља ве зу из ме ђу си сте ма и за бра-
не по ста вља ња пи та ња, јер ко бив ство до во ди у си стем, не мо же 
до пу сти ти пи та ња ко ја уки да ју си стем као фор му ми шље ња (30). 

Фе ге лин нам пре до ча ва ка ко гно стич ки ми сли лац сво ју ин те-
лек ту ал ну под ва лу оправ да ва пре тен зи јом исто риј ске бу дућ но сти 
на власт. Дру гим ре чи ма, у свом си сте му гно сти чар од ре ђу је да је 
ње го ва ви зи ја ствар бу дућ но сти, те пре ма то ме ствар ност тре ба да 
се по ву че пред про јек ци ја ма си сте ма.

Из Хај де ге ро вог ту ма че ња бив ства, Фе ге лин пре у зи ма из раз 
„па ру си ја“ (при-су ство) те го во ри о па ру сти зму, као ду хов ном 
ста ву, у ко јем спа се ње од зла вре ме на тре ба оче ки ва ти до ла ском 
адвен том има нент но схва ће ног бив ства у ње го вом оби љу (34). То 
је да кле вр ста за пад њач ког гно сти ци зма ко ју Фе ге лин има пред 
очи ма и ко ју раз ли ку је од ра ни је фа зе гно сти ци зма хи ли ја стич-
ких по кре та Сред њег ве ка и Ре не сан се, ко ји су ста ја ли на тра гу 
је вреј ско-хри шћан ске апо ка лип се. Фе ге лин го во ри о па ру сиј ским 
ми сли о ци ма, па ру сисјским спе ку ла ци ја ма, па ру сиј ским ма сов ним 
по кре ти ма, и до бу у ко ме они пре вла да ва ју као о па ру сиј ском до бу. 
На овом ме сту Фе ге лин уво ди по ли тич ку на у ку, нео кла сич ну (не 
по зи ти ви стич ку) у пла то нов ско-ари сто те лов ском сми слу, politike
episteme чи ји је за да так бор ба про тив де мо на. Она, да кле још увек 
има сво ју те ра пиј ску функ ци ју.

У за вр шном де лу, Фе ге лин се по све ћу је уби ству Бо га у па ру-
сиј ској гно зи. Реч је о то ме да се по ре дак бив ства до жи вља ва као 
не са вр шен и не пре ве дан, те га тре ба за ме ни ти са вр ше ним и пра-
вед ним. „По ку шај да се ство ри нов свет прет по ста вља, да кле, ако 
га тре ба пред у зе ти сми сле но, да се уни шти ка рак тер по рет ка бив-
ства као прет ход но да тог, да се он про ту ма чи као да се су штин ски 
на ла зи у чо ве ко вој мо ћи рас по ла га ња. А пре у зи ма ње бив ства у моћ 
чо ве ко вог рас по ла га ња, опет, зах те ва да се уни шти тран сцен ден-
тал ни из вор бив ства – оно зах те ва де ка пи та ци ју бив ства, уби ство 
Бо га“ (35).  Ово уби ство Бо га Фе ге лин не огра ни ча ва са мо на Ни-
чеа и ње го во чу ве но Бог је мр тав, не го га на ла зи и код Марк са, 
Хе ге ла и оста лих гно сти ка. Јер, сву да где се ства ра но ви чо век, реч 
је за пра во о чо ве ку ко ји са мог се бе пре тва ра у Бо га. Од чо ве ка ко-
ји пре у зме у  се бе Бо га и ти ме до ђе у  пот пун по сед сво јих мо ћи, 
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твр ди Фе ге лин, по чи ње кри ти ка по ли ти ке, ко ја убр зо пре ста је да 
бу де те о ри ја и по ста је прак са. Реч је о прак си уни ште ња, во љи за 
уби ство. 

У овој књи зи Фе ге лин нам от кри ва да глав на ли ни ја мо дер-
ног европ ског ми шље ња но си пе чат гно сти ци зма, при че му је у 
ХХ ве ку гно стич ки по крет до сти гао сво ју ре во лу ци о нар ну фа зу. 
Из те пер спек ти ве све оно што је за де си ло Евро пу у ХХ ве ку, а то 
ће ре ћи уче ња Марк са, Ба ку њи на, Ле њи на, по зи ти ви стич ки сци-
јен ти зам, ко му ни стич ка, фа ши стич ка и на ци о нал-со ци ја ли стич ка 
ре во лу ци ја, мо же се об ја сни ти као ре во лу ци о нар ни гно сти ци зам. 
Ме ђу тим, оста је ли за Фе ге ли на не што у мо дер ној исто ри ји за па да 
што од у да ра од глав ног гно стич ког то ка? Хобс, Конт, Ше линг, Хе-
гел, Маркс, Хај де гер, (да нас би овај спи сак мо гао би ти про ши рен), 
али ка ко је до то га до шло? Исти ни за во љу, Фе ге лин на по чет ку 
књи ге да је пре глед ли те ра ту ре о ан тич кој и мо дер ној гно зи, а за тим 
об ја шња ва по ре кло ан тич ког гно сти ци зма, ме ђу тим оста је отво ре-
но пи та ње ода кле се по ја вио мо дер ни гно сти цизм, ка ко је по стао 
глав на ли ни ја ми шље ња у Евро пи? Ка ко је до шло до овог но вог 
фе но ме на за бра не пи та ња то нам Фе ге лин у овој књи зи не го во ри, 
не го нас по ста вља пред Кон та, Хе ге ла и Марк са. 

Ово пи та ње се мо же и дру га чи је по ста ви ти; за што се по ли-
тич ка на у ка од ре кла сво јих пла то нов ско-ари сто те лов ских ко ре на и 
за па ла у гно сти ци зам? Ово је мо жда још ва жни је ако се пред очи ма 
има те ра пе ут ско деј ство ко је по ли тич ка на у ка има за дру штво.

 Овај рад је примљен 5. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.
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