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Поента „патичког обрта“ је у томе да субјект не уређује
категоријално свет око себе, већ свет нагони субјекта на
сазнање. Мислим да је поента „повратка телу“ гносеолошког
карактера – као телесна бића сазнајемо, наше сазнање је
утеловљено.

ДР ДАМИР СМИЉАНИЋ

Атмосферичност и филозофија
Разговарао: Мирко Себић

у граничној области у којој се пресецају различити истраживачки интереси.
Синестетика као патичка теорија сазнања разбија илузију о уређеном свету
субјекта, како је он био обично приказиван (или макар претпостављан) у
старијој традицији теорије сазнања. Поента „патичког обрта“ је у томе да

Шта је феномен? Да ли је он схваћен као несводива субјективна чињеница, стање ствари за
појединачног неког у одређеном непоновљивом тренутку?

Пођимо од ваше најновије књиге „Атмосфера
смрти“, која је овенчана и наградом Друштва
књижевника Војводине. „Смрт је атмосфера,
дифузан и тешко описив феномен.“
Најпре питање да ли је смрт уопште феномен?
Можда бисмо о смрти могли говорити као о
интерпретацији нечег другог (као што то сугерише Алан Бадју читајући Светог Павла).

Шта значи да је смрт атмосфера? Херман
Шмиц, чију сте књигу Кратки увод у Нову феноменологију недавно превели, за атмосферу
везује извесну разливеност, рачвање. Осећај
смрти би могао бити разливен и дифузан, али
да ли је смрт само то или је конкретни, појединачни и коначни рез у ткиво живога?
Дамир Смиљанић: Ако сам о смрти говорио
као тешко ухватљивој атмосфери, тиме нисам
хтео да негирам да је можемо појмити као конкретни догађај у времену, али сам тиме хтео
показати да она не може да буде редукована
само на један „hard fact“. Смрт није само престанак виталних функција тела него и читав
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Дамир Смиљанић: Свакако су могуће интерпретације смрти као нечег трансцендентног, на
пример, као прелаз у неки други облик стварности. Али мени је пре стало до тога да у феноменолошком маниру останем „с ове стране“
искуства и напросто покушам да опишем начин
на који нам се смрт презентује, без метафизичких или религиозних „учитавања“. Тако на једном месту у својој књизи кажем да оно мистично не лежи у стању што долази после смрти
него у њој самој.

Дамир Смиљанић: Напросто оно што се
појављује. Али, наравно, онако како се мени
показује. Оно што се појављује увек се јавља у
колориту неког субјективног доживљаја, чак
и онда када наводно само региструјемо неко
објективно стање ствари.

НО ВА М ИС АО

телесна бића сазнајемо, наше сазнање је утеловљено.

Да ли је у традицији филозофије било блиских
теза које могу поткрепити концепт субјективне чињенице (рецимо Фихте или)?

/

сазнање. Мислим да је поента „повратка телу“ гносеолошког карактера – као

Дамир Смиљанић: Шмиц наводи Фихтеа као
некога ко је размишљао у том правцу, али му
замера да се врло брзо удаљио од концепције
субјективних чињеница. Мислим да концепт
субјективних чињеница може да се повеже с
оним што се у савременој аналитичкој филозофији дискутује као проблем „квалија“ (qualia):
сваки субјективни осет има неки специфични
квалитет који се разликује од квалитета што
га поседује неки други осет. На пример, мој
осећај укуса јабуке другачији је од осећаја укуса крушке, мој осећај бола у нози другачији је
од осећаја бола у глави. На другом полу бисмо
могли навести Адорнов концепт неидентичног
– и ту би се могле пронаћи неке сличности.

објаснили специфичност тих одредби у светлости те филозофије?

Нова феноменологија се оријентише према искуству и применљивости. Могло би се рећи да
је она емпиријска и прагматична. Како бисте

Дамир Смиљанић: Нова феноменологија даје
примат телесном искуству, самим тиме она се
креће у граничној области у којој се пресецају
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различити истраживачки интереси: психолошки, медицински, али и културолошки. Зато
је она интердисциплинарно применљива: у
неофеноменолошким дискусијама тако учествују и психотерапеути, психијатри, историчари медицине, кинезиолози, историчари и

ЧАСОПИС ЗА С АВРЕМЕН У К УЛ Т У РУ ВОЈВ ОДИНЕ

субјект не уређује категоријално свет око себе, већ свет нагони субјекта на

Синестетика – као уосталом и
Шмицова филозофија – полази од тела
као главног антрополошког
предуслова долажења до сазнања. Већ
је Ниче умео да говори о телу као
„великом уму“. Дакле, није то ништа
ново. Навео бих овде и врло сложену
концепцију разлике између физичког и
живог тела (нем. Körper/Leib) што је
налазимо код филозофског
антрополога Хелмута Плеснера. Ипак,
рекао бих да најразрађенију теорију
телесног доживљаја можемо наћи
управо у Шмицовој феноменологији.

Вратимо се изворима ваших филозофских инспирација. Да ли Нову феноменологију за разлику од сваке друге феноменологије уместо
програмског узвика: назад стварима, одликује
повратак стањима ствари а не самим стварима. Ако је то тако, шта то заправо значи?
Дамир Смиљанић: Пре бих рекао да Нову
феноменологију занимају стања у којима као
телесни субјекти развијамо однос према стварима у свакодневном животу. То одговара и дефиницији филозофије коју даје Шмиц, оснивач
тог филозофског правца: „Филозофија је самоосвешћивање човековог налажења себе у његовом окружењу.“ Можда би девиза Нове феноменологије могла да гласи: „Напред к субјекту!“

Нова феноменологија даје примат телесном искуству, самим тиме она се креће

Дамир Смиљанић (1972), студирао је филозофију, социологију, театрологију и науку о медијима на универзитету Ерланген–Нирнберг, запослен је као ванредни професор на Филозофском
факултету у Новом Саду. На своје филозофско
путовање кренуо је путем особеног редефинисања феноменолошког метода који су маркирали неки филозофи немачког говорног подручја
почевши од Хермана Шмица (ког је и преводио
на српски) и неких других, а који настоји да филозофира без опседнутости трансцеденталном
бестелесношћу. До сада је објавио књиге које се
баве теоријом сазнања (Синестетика, Иритације), филозофском методологијом (Апоретика)
и феноменом смрти (Атмосфера смрти). Повод
за овај разговор је управо осветљавање разлога
за упућивање на такав пут, односно смисао таквог путовања данас и овде.

„диспозитив“ (како би рекао Фуко) што спаја
конкретну ситуацију и социјални контекст, биолошко дешавање и емотивни став према њој,
медицинску дијагнозу и одређени наратив.
Смрт је ту и када је нема у материјалном смислу. Ми је дословно пред-осећамо. Што значи да
је доживљавамо као својеврсну атмосферу.

Дамир Смиљанић: Синестетика као патичка
теорија сазнања разбија илузију о уређеном
свету субјекта, како је он био обично приказиван (или макар претпостављан) у старијој
традицији теорије сазнања. Поента „патичког
обрта“ је у томе да субјект не уређује категоријално свет око себе, већ свет нагони субјекта на сазнање (често пута је то сазнање његове
немоћи). Синестетичар у центар своје истраживачке пажње не ставља картезијански принцип Мислим дакле јесам, него га интересује
заокупљеност субјекта самим собом услед
инволвираности у разне егзистенцијалне ситуације и проблеме. Субјект патичке теорије
сазнања стога примећује: Нешто ме погађа.
Језички гледано, то је оно кључно – прелаз из
номинатива у датив или акузатив.
Пре бих рекао да је субјект као нешто активно делујуће илузија. Односно да такав став о
субјекту као сигурном актеру не погађа ствар.
Али не бих овде инсистирао на радикализацији
разлике између активног и пасивног субјекта
или чак одбацивању једног од њих. Делатност
и трпљење су подједнако важни за наше поимање човековог (сазнајног) односа према свету. Међутим, чини ми се да у „апатичкој“ теорији
сазнања често пута доминира активни поглед
на човека. Мени је пак интересантнија перспектива афективне погођености (то је још један Шмицов појам), значи погођености субјекта разним афективним и емотивним стањима.
А колико је то важно и за перспективу делања
показује и начин на који ми изводимо радње –
у зависности од расположења у којем их изводимо, зависиће и начин на који ће други људи
да их перципирају и интерпретирају.

Да ли вам је позната филозофска концепција
француског филозофа Жан-Лика Мариона који
такође особеном феноменолошком редукцијом долази до феномена као дара/дариваности и да ли видите одређене додирне тачке са
француским феноменолошким заокретом који
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Теза херменеутичке логике, на коју се
позивам у оквиру својих синестетичких
истраживања, јесте да утисак није
напросто физиолошка чињеница, већ
херменеутички импрегниран
конгломерат смисла. У одређеном
смислу ја сазнајем одређеност неке
ствари, нечијег карактера или некакве
ситуације. У светлу таквих утисака
ми интерпретирамо стварност као
овакву или онакву. На једном месту у
Синестетици кажем да је утисак
реакција субјекта на одређену
иритацију у његовом окружењу. Али
сад бих допунио: он је уједно и тумач
целе ситуације.
религиозно инспирисане онтологије (с акцентом на појму процеса), како то показују Анријеви и Марионови списи. Истина, и Шмиц се бави
неким феноменима попут „нуминозног простора“, али чини ми се да не инсистира толико на
искуству трансценденције.

Чини ми се да у мисаоном пројекту који ви заступате постоји враћање телу као основи
мишљења, извесна утеловљеност свих менталних радњи. Шта је заправо тело и
телесно?
Дамир Смиљанић: Синестетика – као уосталом и Шмицова филозофија – полази од тела
као главног антрополошког предуслова долажења до сазнања. Већ је Ниче умео да говори

У вашој књизи „Иритације“ бавите се између
осталог и херменеутиком дражи. Да би се дошло до интерпретације дражи, морамо ли
поћи од додира и додиривања? Као што Кондијак претпоставља да је чуло додира једино
чуло које „само кроз себе суди“. Или… ?
Дамир Смиљанић: Чуло додира је у гносеолошком погледу прилично запостављено.
Француски мислилац Кондијак је изузетак – али
он чуло додира уводи у склопу једног мисаоног
експеримента: када замислимо оживљену статуу којој онда једно за другим додајемо чула,
покушавајући да се „уживимо“ у свет њених доживљаја. Могли бисмо рећи, нека врста пигмалионовског експеримента. Међутим, такви експерименти нам нису нужно потребни, јер чуло
додира већ по себи заслужује пажњу као орган
сазнања. Иако ми нагињемо пре да га тематизујемо у смислу органа осећајних доживљаја
(развијање хаптике код детета, еротски контакт
итд.). Тачно је да су тактилне дражи можда најугодније, али оне су у извесном смислу и рефлексивне – додирујући себе стичемо можда и
прво елементарно сазнање о сопству.

Херменеутичка логика на коју се ви позивате
(Кенинг, Клагес...) супротставља се логичком
атомизму и формализму, може се рећи да је ту
реч о некој врсти логичког импресионизма и
шта нам доноси тај приступ?
Дамир Смиљанић: Теза херменеутичке логике, на коју се позивам у оквиру својих синестетичких истраживања, јесте да утисак није
напросто физиолошка чињеница, већ херменеутички импрегниран конгломерат смисла. У
одређеном смислу ја сазнајем одређеност неке
ствари, нечијег карактера или некакве ситуације. У светлу таквих утисака ми интерпретирамо стварност као овакву или онакву. На једном
месту у Синестетици кажем да је утисак реакција субјекта на одређену иритацију у његовом
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Дамир Смиљанић: Израз „Нова феноменологија“, како га користи Шмиц, свакако је дискутабилан, јер он га искључиво везује за развој
свог Система филозофије (1964–1980) и посебно за оно што долази после те фазе, а не помиње новије тенденције које постоје пре свега у француској филозофији, а што их је један
други немачки феноменолог, наиме Бернхард
Валденфелс, навео у једној обимној историјској
студији. Свакако постоје додирне тачке између
обе струје, оне немачке и француске, а оне се
тичу посебно тематизације феномена (телесног) живота. Међутим, чини ми се да француски феноменолози често нагињу ка некој врсти

НО ВА М ИС АО

Синестетика – коју сте отворили као један
посебан пут у сазнајној проблематици ослањајући се на појаву синестезије као укрштања и претапања чулних утисака – покушава да осмисли сазнање као нешто што се
човеку дешава, чиме он не располаже произвољно попут сувереног субјекта класичне теорије сазнања. Шта је онда субјект у овом концепту? Сазнање онда није, како би рекли Делез
и Гатари, протегнута линија између субјекта
и објекта. Која је улога субјекта у патичкој
теорији сазнања?

о телу као „великом уму“. Дакле, није то ништа
ново. Навео бих овде и врло сложену концепцију разлике између физичког и живог тела
(нем. Körper/Leib) што је налазимо код филозофског антрополога Хелмута Плеснера. Ипак,
рекао бих да најразрађенију теорију телесног
доживљаја можемо наћи управо у Шмицовој
феноменологији. Мислим да је поента „повратка телу“ гносеолошког карактера – као телесна
бића сазнајемо, наше сазнање је утеловљено.
Без обзира на све трансхуманистичке фантазије о превазилажењу телесних лимита и достизању (макар виртуелне) бесмртности. Шта
је тело? Рекао бих, најкраће што могу, уједно
и наше највеће задовољство и наше највеће
проклетство.
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представљају Жан-Лик Марион, Мишел Анри и
други?

ЧАСОПИС ЗА С АВРЕМЕН У К УЛ Т У РУ ВОЈВ ОДИНЕ

теоретичари архитектуре, синолози, социолози емоција итд.

Логика се обично везује за анализу форми (нпр.
формалну структуру неког исказа). Међутим,
постоји могућност да у логици уважимо и тумачење израза, а управо то чине представници тзв. херменеутичке логике (нажалост, код
нас недовољно познати аутори: Георг Миш,
Ханс Липс, Јозеф Кениг). Као главна логичка
јединица овде се не узима предикација (приписивање неког предиката одређеном субјекту) него корелација између телесног израза
или изражајног карактера с једне, и одређеног
утиска с друге стране. Тако (формално) логички атомизам налази свој пандан (или макар
сувислу допуну) у (херменеутичко) логичком
импресионизму, анализа осета добија алтернативу (или опет кажем: допуну) у виду херменеутике утиска. Све ово је у духу једног интегративног приступа што га негује синестетичка
филозофија.

Улога филозофије данас. У једном раном Хегеловом спису („Разлика Фихтеовог и Шелинговог система филозофије“) стоји: „Кад ишчезава моћ сједињења из живота људи, кад су супротности изгубиле свој живи однос и узајамно деловање, кад задобијају самосталност,
настаје потреба филозофије“. Наш савременик француски филозоф Алан Бадју у „Манифесту за филозофију“ каже: „Филозофија је почела; она не постоји у свим повесним околно-

Све форме комуникације су заправо форме
преноса и посредовања, дакле општење нам

је рад мишљења на самом себи. Наравно, и
као реакција на спољне околности, можда
чак и на немоћ да се утиче на ове. Можда не
могу да променим свет око себе, али могу, а
можда и морам – себе. А можда промена света
и почиње тек од појединца, кад схвати шта је у
његовој моћи, а шта не. Не видим смисао филозофије у некој „промени света“, што не значи
да филозоф треба да скрсти руке и преда се
неком опортунизму. Али мислим да би било
боље да су многи звани и самозвани „мењачи
света“ почели од себе и нешто на себи променили, можда би већ и као последица тога
свет био бољи (макар би отпала покоја идеологија). Као што филозоф, по мом мишљењу,
није адвокат неког „светског духа“ (Хегел), исто
тако му не треба поверити улогу неке врсте
„менаџера актуелних дешавања“, да буде неки
„инстант револуционар“ или нешто слично.
Уосталом, постоје граничне ситуације што се
стално понављају, само што се на различит
начин доживљавају, из индивидуалне перспективе: рођење, раст, старење, болест, смрт,
али исто тако и оне из интерсубјективне: моћ,
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окружењу. Али сад бих допунио: он је уједно и
тумач целе ситуације.

Можда је то оно што нам у тренутку
недостаје – та врста резонанције са
светом (да употребим термин
социолога Хартмута Розе – Weltresonanz), односно искуство дубинске
усаглашености или неусаглашености
са светом око нас.

НО ВА М ИС АО

Дамир Смиљанић: Тешко је рећи да ли су
потребни неки објективни услови да би филозофија настала. Ја бих пре филозофију као
делатност довео у везу с индивидуалношћу,
с посебном диспозицијом индивидуе да промишља свет око себе и себе у њему. Филозофија је у извесном смислу ствар одређене надарености или макар надахнућа. Филозофија

Дамир Смиљанић: То је добро питање. Дословно сте погодили ствар, што би се рекло:
in medias res. Као неко ко се бави питањима
филозофије медија могу да се сложим с Вашом констатацијом. Посебно што делим становиште многих филозофа медија на немачкој
академској сцени на којој се ова дисциплина
третира као да је нова prima philosophia. Постоји дубока испреплетаност једног другим:
мишљење је у својој суштини медијални процес, а постоје пак медији мишљења као што
су појмови. Када чујемо реч „медиј“ ми одмах
помислимо на техничке и посебно на масовне
медије (радио, телевизија, интернет итд.). То
није погрешно, али је сувише уско. Филозофија техничких медија је само један сегмент
филозофије медија као фундаменталне дисциплине. Можда би зато, како би се избегли неспоразуми, требало да буде реч о филозофији
медијалности. Да смо приликом нашег односа
према свету нужно упућени на медије можемо
поимати у том смислу да баратање медијима
јесте наш начин бивствовања у свету. Хајдегерову класификацију „предручног“ и „приручног“ требало би употпунити управо медијима
као оном формом преко које нам је свет дословно „надохват руке“ – да се квазихајдегеријански поиграм речима: свет као оно „ручно
дохватљиво“. Када телефонирам са особом икс
на другом крају света, ја сам у извесном смислу превазишао дистанцу између себе и те особе. Иако смо (просторно) раздвојени, ми смо
уједно (медијално) повезани. Али да нам је
свет надохват руке, могло би се ускоро и овако протумачити: да га путем медија стварамо.
То показује пример виртуелног света. Неки
теоретичари медија, попут Бодријара, указали су на то брисање разлике између реалног
и фиктивног и прогласили наше доба добом
симулације. Али неки реални импулс – макар
само у виду нервног надражаја – мора бити активиран, како би настао доживљај у неком новом свету. Значи, мали је корак између стимулације и симулације. Управо ће наша чулност
бити медијално „проширена“, па ће тиме она
све више постати релевантна за наш процес
сазнања и доживљаја света. Платон је својевремено хтео да нас ослободи утицаја чула,
како би нам отворио видик и показао свет
идеја. Сада нам медији путем стимулације чула
отварају пут у виртуелне светове. Није ли то
иронија судбине људског духа? n
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Да ли мислите да филозофија данас може пронаћи и освестити те посебне услове за властито постојање и тиме постати животна
потреба а не само академска дисциплина? И
који су то услови из угла вашег поимања
филозофије?

је медијско. А како каже Зибил Кремер, медиј
утеловљује поруку кроз своје властито растеловљење, кроз одсуство. Да ли је
мишљење у основи ствар медијалности и,
сходно томе, не би ли онда главна филозофска дисциплина требало да буде филозофија
медија?

неправда, насиље итд. Међутим потребна је
посебна пријемчивост за такве ситуације, известан афинитет да се реагује на њих, да се оне
не прихвате и не игноришу. То је опет ствар
индивидуалности, можда чак и извесне идиосинкратичности. Тамо где ње нема, и филозофија ће бити јалова. Можда је то оно што нам
у тренутку недостаје – та врста резонанције са
светом (да употребим термин социолога Хартмута Розе – Weltresonanz), односно искуство
дубинске усаглашености или неусаглашености
са светом око нас. Јаки појединци који би дали
мисаони израз том искуству (дис)хармоничности. Да ипак не останем сувише апстрактан
и неодређен, навешћу ипак пример проблема
што би данас требало да мотивише филозофе и мобилише њихове критичке и креативне
потенцијале. Већ извесно време води се дискусија о тзв. трансхуманизму, (чини се већ
сад: реалној) могућности да се човек уз помоћ
техничке „подршке“ трансформише – пре свега
телесно – како би превазишао своје лимите и
недостатке. Ако се идеја „натчовека“ (мада не
у ничеанском смислу) почиње реализовати,
како филозофија треба да то коментарише: с
прихватањем техно-ентузијазма или с јаким
техно-скептицизмом? Борба око слике „новог
човека“ је већ почела, фронтови се формирају
– видећемо, на којој страни ће да се позиционира филозофија...

ЧАСОПИС ЗА С АВРЕМЕН У К УЛ Т У РУ ВОЈВ ОДИНЕ

стима; начин њезиног постојања јесте дисконтинуитет у времену као и у простору.
Стога ваља претпоставити да захтева посебне услове.“ Дакле, филозофија као нешто
што је потребно људском животу има неку
посебну ситуацију, посебне услове у којима
може настати.

