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ПРЕДГОВОР 
 

Први текст на тему Декартовог проблема утемељења настао је 
негде у пролеће 1983. године. Тада, као почетник у науци, још ни-
сам имао неопходну самоувереност, да бих објавио у њему изло-
жене тезе које су одступале од уобичајене рецепције Декартовог 
достигнућа. Текст је, због тога, задуго био препуштен забораву. 

Основу ове књиге чине идеје које сам разрађивао у периоду од 
2001–2008. године, док сам држао предавања из Филозофске мето-
дологије на Филозофском факултету у Новом Саду. Како сам нак-
надно установио, у њима се логиком спонтаности нашао главни 
део заборављеног првенца, који је, у разрађеном виду, чинио већи 
део садржаја поменутих предавања. У њима сам, иначе, настојао 
да покажем шта значи и куда води истраживање методе филозо-
фије. Такав предмет, колико је познато, нигде друго не постоји, 
чак је међу нашим филозофима изазивао потсмех. Наводно, по-
што филозофија нема методу, методологија јој није потребна. При 
том се, ваљда, мисли на превазиђено схватање да је задатак мето-
дологије да подучава „како би требало“, што је у филозофији не-
допустиво. Зато је у њеном курикулуму било места само за Општу 
методологију наука. Али, и ова је прошла лоше, утолико што се 
само понегде одржала на студијама филозофије. Овде на њу не ра-
чунамо, пошто је реч о ординарној научној методологији која фи-
лозофији заиста није потребна. Уз то, мада се она у англосаксон-
ској традицији често назива филозофија науке, у њој нема значај-
нијег филозофског изазова. Напротив, то је одавно област која 
сведочи колико су филозофи тзв. великих култура удаљени од ва-
жних питања времена, тако да на претходну примедбу, онако фах-
овски затворени, могу само да изражавају чуђење.  

Mетодологија је на америчким универзитетима углавном из-
бачена из наставних програма, што су као узор следили многи у 
Европи, па и креатори студија филозофије код нас. Уместо ње 
предаје се ординарна логика, што је више од осиромашења у пог-
леду филозофског садржаја.1 Зато припадници англосаксонске 
––––––– 

1 За то да у аналитичкој филозофији не буде филозофије, побринули су 
се сами аналитичари, тиме што су је свели на логичку анализу. Анализа је 
само једна метода филозофије, и више је него глупо исту универзализовати. 
Али, да би била метода филозофије неопходно је присуство оног другог де-
ла, наиме мудрости (sophia). Ње, међутим, нема, јер је одавно – већ од уте-
мељивача школе (Расла, Витгенштајна, Мура и осталих), пала у заборав. За-
то мудрост никада није била тема анализе, а тиме ни питање: како филозо-
фија да је достигне и осигура у времену владавине науке, него се под окри-
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традиције, као и њени претерано привржени следбеници, не могу 
ни да наслуте шта и колико губимо тиме што методологију никад 
нисмо усмерили у правцу самоиспитивања филозофије с обзиром 
на историјско-методску димензију. Тaj пропуст, барем донекле, 
треба да надокнадимо овом књигом. 

Разматрање методе филозофије и њених достигнућа овде је 
концентрисано у оси проблема утемељења. Резултати истражива-
ња методе, на случају модерне филозофије од њених почетака до 
краја, не излажу само зато што су вредни објављивања сами по 
себи, него и да бисмо показали шта значи методологија с фило-
зофским садржајем и филозофским изазовима, ако смо већ иста-
кли да англосаксонска традиција, којом смо се бавили у претход-
ној књизи Наука и истина (2014) те црте не поседује. 

Посебно ми је драго што сам већи део ових садржаја облико-
вао током предавања у оквиру курсева на наведеном предмету у 
Новом Саду, у периоду 2001-2008. У то време на тамошњој фило-
зофској катедри владао је безнадежни опскурантизам на основу 
мешавине хегелијанизма и хајдегеријанизма, вођених упадљивим 
амбицијама тамошњих тумача и праћених безнађем незаштиће-
них студената. Настојао сам да овим предавањима томе успоста-
вим противтежу и код студената обновим оптимизам, подсећа-
њем да филозофија не мора да буде суморан посао од ког их хвата 
мука да добијају жељу (често изражавану) да побегну главом без 
обзира. 

Код нас, иначе, још увек преовладава уверење да је филозофи-
рање дубоко ако је нејасно, тим пре што важи за срамоту ако тра-
жимо од аутора да јасно положи рачуне о чему, у ствари, говори. 
Таква ситуација држи отворена врата дилетантима који се, упркос 
поседованој дипломи, нису научили филозофском мишљењу. 
Наш филозоф замишљен у преовлађујућем идеалном типу углав-
ном зна да ради две ствари: да наставнички препричава садржаје 
које је упознао на студијама, или пак да у самосталним покушаји-
ма размишља нејасно и глуми мислиоца, рачунајући да лаици то 
прихватити као дубокоумно, зато што је нејасно. Најмање имамо 
аутора који мисле и пишу јасно. Имајући у виду коликo раширену 
подршку код нас има филозофски опскурантизам („што нејасније, 
то дубље и умније“), не би требало да нас чуди питање: како човек 
да се бави филозофијом, а да буде поштеђен својеврсне вербалне 
дијареје, којом га уводе у мрак они који би, иначе, по дужности 
требало да га у филозофију уведу? Вероватно због тога што је про-
блем хроничан, а филозофи не чине ништа да га реше у светлу јав-
––––––– 
љем хипостазирања сцијентизма филозофија своди на логичко-језичку ана-
лизу, с којима су више Богу досадили. Отписивање свега што не припада 
тој скученој традицији, а нарочито Хегела, захваљујући Поперовој приглу-
пој критици и Хајдегера, на основу елементарног незнања, може да се при-
пише одсуству мудрости код самих припадника те оријентације.   
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ности, филозофија код нас још увек пребива без икаквог угледа, а 
њени припадници слове за залудно учене људе који никоме нису 
потребни, пошто од њих нема видљиве користи. 

Ову књигу предајем на увид јавности као допринос оздравље-
њу и уношењу мало светла у забрињавајуће раширен опскуранти-
зам. Такође, верујем да дајем допринос барем малој обустави два 
провинцијална и анахрона таласа, који су тек после пада марксиз-
ма преплавили нашу филозофију. Први је талас мешавине про-
винцијално извитопереног хегелијанизма и хајдегеријанизма, ко-
ја, чудесним вербалним испадима, једино може да служи за засе-
њивање простоте. Други је англосаксонски талас, као пратилац 
светско-полицијског харања Империје. Не спорећи да је аналити-
чка традиција значајна и неопходна, ипак је несрећа ако се васпо-
стави као „једино ваљана“. (То важи и за сваку другу традицију; 
која год добије монопол и протегне се преко својих граница, од-
влачи у опскурантизам.) Кроз то искуство смо већ прошли да би-
смо схватили да је то тачно. Поврх тога, и њени заговорници знају 
да почешће, уз алиби тобожњег „учења јасноћи“, шире својеврсни 
опскурантизам, уз оријентацију на питања која никог не занимају, 
 тако да уместо користи имамо ширење пустоши духовног плића-
ка који од филозофа прави самозадовољног арогантног типа који, 
из блаженог незнања, не преза од увредљивог оспоравања читавих 
блокова европске традиције, а да их претходно није ваљано упо-
знао.2 Ваља нам да рачунамо с тим да је владавина таквих абера-
ција привремена. 

Посебно је потребно да напоменем да је и у овој књизи, као и 
у претходним, на делу критика Просветитељства, којом се упо-
тпуњавају и развијају већ изложене критике у претходним 
књигама.3 Ова напомена неопходна је због наше вештачки иза-
зване духовне провинцијализације, услед запоседања институцио-
налних и нарочито универзитетским места од стране амбициоз-
них медиокритета, недораслих времену и „задацима дана“ (Вебер). 

Заиста је потребно бити духовно провинцијалан, запуштен 
и неспособан за разумевање везе водећих модерних идеја и 
европских политичких збивања у ХХ веку, а у најкраћем идео-
––––––– 

2 Каква је то светска филозофија када се концентрише на неколико 
тема оксфордско-школске филозофије језика и деценијама врти у кругу од 
неколико десетина имена исте оријентације. У току последњих тридесет 
пет година (Види http:// kieranhealy.org/blog/archives/ 2013/06/ 19/lewis-and-
the-women/ – према три ударна часописа: Nous, Philosophical Review, Mind) 
посећено јула 2014) – од 20 најцитиранијих аутора нема ни једног ван 
САД и ни једног ван англосаксонске школе! Реч је, дакле, о тешком про-
винцијализму посебног ранга, који се, због тога што карактерише економ-
ски најмоћнију земљу света, посредством моћи и медијске пропаганде на-
меће као светски мејнстрим у филозофији. То није само лоше стање, него 
духовна катастрофа. A узор је неким нашим филозофским круговима.  

3 Брдар (2000), (2001), (2002), (2005), (2008) и (2014).  
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лошки (још увек) заслепљен, да би био против критике просве-
титељског рационализма и критичаре те врсте оптуживао за за-
говорнике мрака, регреса, итд. То је само жалосна реакција на 
критику, управо на основу критикованих шема (у мозгу уцр-
таних) под притиском тог истог, дубоко фелеричног просвети-
тељства. То констатовати и тиме се равнати, ствар је професи-
оналне части и достојанства, тако да у том погледу нема ком-
промиса. На жалост, наши факултети пуни су таквих анахро-
них професора. Они нису у стању да схвате да после колекти-
вне несреће у експериментима тзв. Модерне и револуције, што 
комунистичке што либералне, као и епохалне бруке континен-
талне филозофије ума искорумпиране овим догађајима, досто-
јанству позива једино одговара критичко претресање свих пој-
мова, теорија и филозофема Модерне, када то већ није било 
учињено на време. Нема никаквог разлога да штедимо било 
кога, наравно, уколико имамо самопоштовања и још држимо 
до себе. Пошто многи који држе значајна институционална ме-
ста за тај посао нису способни, нису у стању ни да схвате његов 
смисао и значај када га обави неко други. Али, зато су способни 
да анахронизам европског Просветитељства намећу као после-
дње достигнуће светског ума и еманципације. У маниру преуче-
них ђака нису ни свесни колико ову земљу и њену културу вуку 
у назад, колико им је перцепција свеколиких догађаја на рас-
пону од политике до друштвене науке и филозофије вредносно 
изокренута и кардинално промашена.  

Ово је крајње време да се изравнају рачуни: наши с европс-
ким наслеђем које је саучествовало у нашем усрећивању током 
ХХ века. Што се нас тиче то чинимо већ дуго, у серији књига. И 
ако читаоца буде чудила неуобичајена оштрина израза и бес-
компромисност става, нека има на уму само једно: после свега, 
вересије нема! Ценимо само готовинску вредност, пресити ци-
низма, самообмањивања и анахронизма раширених у литера-
тури. А дотична вредност je, како ова књига уз претходне све-
дочи, одувек била недопустиво мршава, само што то нисмо 
знали док је било време. Слушали смо друге, јер нисмо верова-
ли у себе. Сада ћемо да окренемо ред ствари. Аутор је то учи-
нио још пре три деценије, и одавно се држи става: ако нам није 
до истине, ког ће нам врага и наука и филозофија! А што се 
поменутих „кочничара“ тиче, нека виде шта ће и куда са собом.  

У Београду,  

     22. маја 2015.                                                                   Аутор 
 


