серија од шест медитација маркира све теме
које су кључне за његово филозофско дело.
На светлост филозофске позорнице треба извести љубав. Филозофија данас о љубави пева
тишину.

ФИЛОЗОФИЈА

Откуд љубав, у свету – нашем?!
Пише: Мирко Себић

се баш због тога треба запитати да ли љубав и мудрост, заједно
(филозофија), или појединачно, могу да значе ишта више од пуких речи.

Већ прва његова књига обојила је Декарта у
сиво; објављена у Француској 1975, носи наслов: Картезијанска сива онтологија (Sur
l’ontologie grise de Descartes. Science cartésienne
et savoir aristotélicien dans les ‘Regulae’). Тада није
била превише запажена, али можда баш због
тога данас, у испосничким европским филозофским круговима, њен аутор слови као најбољи познавалац ражалованог официра. Одмах затим следе три књиге, три чудне молитве

посвећене спасу заборављеног хришћанског
ероса, а то су: Идол и дистанца (L’idole et la
distance: cinq études, 1977), Бог без бића (Dieu
sans l’etre, Hors-texte, 1982) и Прологомена милосрђу (Prolégoménes a la charité, 1986) и после
много година њима придодата, попут закључка, четврта, Еротски феномен (Le phenomene
erotique. Six meditations, 2003).
Али један интелектуални потез обелодањен
давне 1989. године, узнемирио је јавну академску сцену да би показао границе феноменолошког метода. Књига Редукција и дариваност,
истраживања о Хусерлу, Хајдегеру и феноменологији (Reduction et donation. Recherches sur
Husserl, Heidegger et la phenomenologie) Мариона је утемељила као истраживача граница
феноменолошког метода, заправо као озбиљног критичара феноменолошких метода Едмунда Хусерла и Мартина Хајдегера. Његова
главна критичка теза је да се феноменолошка
редукција не може ограничити само на феномене схваћене као „предмете“, како је то
учинио Хусерл, нити на феномене као „бића“
или „битак“, као што је то учинио Хејдегер. Реч
је о томе да се феномен покуша посматрати
као le donne (dar). Своју убојиту жаоку класичној феноменолошкој редукцији Марион сажима у једној реченици: „Autant de reduction,
autant de donation“ (Колико редукције, толико

дариваности). Овакво поигравање – на француском – са германском строгошћу, бетонираном магистралом од Брентана до Хусерла уз
мало скретање сеоским путем ка Хајдегеру, изазвало је озбиљне расправе у француским филозофским круговима. На пример, у званичном
извештају о стању филозофије у Француској
који Доминик Жанико (Dominique Janicaud)
подноси влади те земље 1991. године, а који
је насловљен Теолошки пут француске феноменологије, аутор отворено оптужује Емануела Левинаса и Жан-Лика Мариона заједно са
Мишелом Анријем и Жан-Лујем Кретјеном да
су феноменолошке методе употребили за разматрање стриктно теолошких питања. Да ли је
та дијагноза опасна за теологију или за филозофију или за обе подједнако, остало је до данас
нејасно.

ЕРОТСКИ ФЕНОМЕН
Човек воли – то га, уосталом, разликује од
свих коначних бивствујућих, па и од анђела.
Човек се не дефинише логосом, нити бивањем
у себи, већ оним што воли (или мрзи), хтео то
он или не.
У књизи Еротски феномен Марион наставља
и на неки начин заокружује пројекат започет
у раној фази његовог мишљења. Заправо, ова
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Појам љубави треба да пружи рационалност
свему ономе што нееротска мисао дисквалификује као сулудо и ирационално. Да би то било
могуће, мора се доћи до једне нове рационалности која би се назвала еротска рационалност.
Реч је о некој другој фигури разума која није
усмерена на свет ствари, нити на продукцију
објеката већ се бави „граничним феноменима“
нашег живота, оним што нас се дотиче у последњем часу.
И на крају, љубав није везана за Биће, њен хоризонт надилази бивствовање јер није неопходно да нешто бива да би било вољено.
Да би остварио овај задак, Марион ће покушати да радикално другачије промисли его и да га
постави у релацију са Другим – ту операцију он
назива еротска редукција. У књизи постоје три
формулације тог методског потеза; кретање
кроз ове редукције је кретање у концентричним круговима где је свака претходна садржана у оној потоњој да би се на крају заокружио
један целовит али и слојевит потез. Уосталом,
такво је и Марионово филозофско писмо које
обилује прецизним меандрирањем и разигравањем мисаоних линија. Иако еротска редукција има везе са Марионовом искошеном
редукцијом која феномен схвата као дар(иваност), он се у књизи не позива на њу нити ближе образлаже њихове релације.
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НО ВА М ИС АО

сродним језицима, нема превода неког од главних дела овог филозофа. Можда

/

издавача „Академска књига“ пре четири године. Ни на српском нити на њему

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

једина његова књига која се појавила на нашем језику, у издању новосадског

/

Зашто је то тако? Напросто не располажемо никаквим појмовима, а без појма можемо безброј
пута изговарати љубавне речи а нећемо рећи,
нити ћемо знати, било шта више од тога што
смо изговорили. Заправо остаћемо громогласно неми. Марион се у књизи подухвата задатка да изгради појам љубави полазећи од овог
ужасног ћутања и надменог слепила филозофије за љубав. Дисциплина која у свом имену
садржи љубав о љубави неће ништа да зна.
Појам љубави би требало да се одликује моћима да одржи на окупу значења која нееротска
мисао непрестано сецка, растеже и кида: Једнозначност љубави изговара се само на јединствен начин.

Књига француског филозофа Жан-Лика Мариона Еротски феномен, до сада је

Жан-Лик Марион (1946), припада генерацији
француских мислилаца који су богато феноменолошко наслеђе наставили да разливају у шарене посуде суптилно припремљене властитим
духовним трагањима. У њу се између осталих
могу убројати: Мишел Анри (Michael Henry) Дидер Франк (Dider Franck), Жан-Луј Кретјен (JeanLouis Chrétien), Жан Гриш (Jean Greisch) и други.
Ову генерацију одредио је дијалог са филозофском мишљу Пола Рикера (Paula Riceura),
Емануела Левинаса (Emanuela Lévinasa) и Жака
Дериде (Jacques Derrida) али и чудна атмосфера француских академских кухиња шездесетих
година прошлог века. Поред ових мислилаца,
на Мариона су утицала нетипична читања теолошких списа Дионизија Аеропагита, Аурелија
Августина и нарочито широка и инспиративна мисао швајцарског теолога Ханса Урса фон
Балтазара (Hans Urs von Balthasar).

… не само што немамо појам љубави, већ чак
немамо ни реч којом бисмо је изговорили. „Љубав“? Нешто тако звучи као понајвише проституисана реч – строго говорећи као реч
проституција.

Реч је о преласку од успостављања извесности сопства у бићу, које не води ничему другом
до пукој таштини, ка успостављању сигурности кроз љубав. Ово померање чини сопство
рањивим и апсолутно отвореним према другом који једини може да испоручи сигурност
моје егзистенције.
Еротска редукција свргава хомогеност простора и поставља другог у центар свих сагледавања; она заправо свргава концепт да је простор
поредак једнаких могућности „свих бивствујућих
који могу постојати заједно и у исто време“. Јер,
онај који се пита да ли га неко воли не може једноставно одредити своје место у простору, он је
тамо где би желео да буде покрај оног за којег би
желео да га воли. Он није тамо где тренутно борави. Значења израза „тамо“ и „овде“ замењују
места. Тамо је овде а овде је тамо уколико ме
неко воли. Како ће изгледати простор и на ком
ће се месту налазити еротски редуковано Ја зависи од једног њему спољњег догађаја. Сваком
догађају је својствено да га се не може предвидети, нити произвести, нити својевољно понављати. Еротски редуковано Ја мора да чека на жељени догађај, мора да чека да „тамо“ постане „овде“.

Појам љубави треба да пружи
рационалност свему ономе што
нееротска мисао дисквалификује као
сулудо и ирационално. Да би то било
могуће, мора се доћи до једне нове
рационалности која би се назвала
еротска рационалност. Реч је о некој
другој фигури разума која није усмерена на
свет ствари, нити на продукцију
објеката већ се бави „граничним
феноменима“ нашег живота, оним што
нас се дотиче у последњем часу.
ницији оно стање у коме се не дешава оно што
би требало да се деси. Садашњост се доживљава као време у којем та спољашњост протиче.
Садашњост проласка омогућава да се време
заправо заустави. А прошлост се дефинише
као време у којем је спољашњост превазишла
тренутак своје садашњости и напустила моје
време (јер увек је реч о мени и за мене битној
спољашњости). Дакле, време се развија као догађај, као непредвидиво долажење, наговештај
догађаја једне спољашњости за које нико не
може знати ни дан ни час доласка. Садашњост
тог догађаја је поклон сам по себи.
„Еротска редукција уклања сваки идентитет сопства који би се темељио на промишљању себе.“ Из ова два свргавања одређених концепата времена и простора долазимо до укидања идентитета као самоизвесности или самоједнакости јер питање „Јесам

Дакле, реч је о преласку бића у небиће могућности у неко неизвесно постајање, долазак.
Потребно је дефинисати тачку у којој је овде
тамо и у којој је то моје тамо у којој ми се догађа она жељена спољашњост. Марион мисли
да је то плот. Јер плот није пуко протежно
тело, некаква кутија живаца и органа која заузима место у простору. Плот додирује и осећа
тела а да она то не осећају. Она осећајући себе,
додирује тела а да њих при том не осећа. Плот
ништа не може осетити а да не осети саму
себе и да осети да је осећана (она је рањена
оним што сама додирује). У плоти се оно што
осећа (унутрашњост) не разликује од осећаног односно спољашности, неке површине;
то је јединствено осећање које се може назвати осећана осећајност. Плот је неки проток између нечега што осећа/додирује и оног
додирнутог/осећаног. Због тога се не можемо
раздвојити од своје плоти, од ње се не можемо разликовати, нити одморити, одсуствовати.
Ја нисам пре плоти, не могу бити овде пре ње,
нити уопште могу бити негде без ње. Плот „стеже“ и учвршћује сопство. Она одређује моје
место, моје овде. Тамо сам где ме могу досећи
а досећи, додирнути ме могу само ако сам примио, заузео и заузет сам плоћу. Ја јесам само
тамо где ме моја плот излаже додирима других. И отуд питање „Јесам ли вољен?“ заправо
значи јесам ли уопште.
Задобијање плоти ме одређује у једном овде
које је несводиво на „обичну“ просторну тачку,
то је само моје „овде“ јер да бих био овде мора
да постоји и неко тамо, дакле, ја сам овде кад
бих да сам тамо.
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Дакле, еротска редукција ремети и временски след. Јер, у складу са еротском редукцијом, будућност се дефинише као време чекања једне спољашњости. Чекање је по дефи-

Ја јесам једно тамо – нисам једно тамо бића
(један Da-sein – пуки оп-станак) – већ једно
тамо у којем ме неко може волети. Ово тамо
које ме прима и одређује, не произилази стога,
најпре из бића („бити или не бити“ није питање које постављам), већ из једне могуће љубави („Јесам ли вољен или нисам“, питање је
које постављам).

НО ВА М ИС АО

Бити неупитно уверен у властиту сигурност, у
осигураност на основу извесности властитог Ја,
израз је пуке таштине. Да би се избегло таштини, предлаже се питање: „Нисам ли упркос своје
осигураности узалуд сигуран?“ Другим речима,
како се обезбеђује да се догоди та сигурност?
Ова упитаност се своди на питање „Воли ли
ме неко?“ Дакле, потребно је да самог себе откријем као дати и обожавани феномен који је
слободан од таштине и самозадовољне осигураности. Није довољно да сигурно знам да постојим да бих могао да поднесем то што јесам,
да бих то прихватио и заволео. Извесност моје
егзистенције није довољна да би се потврдила
као лепа, пожељна, праведна. Сама извесност
не осигурава ове ствари. Самопотврђујући исказ „Ја мислим, дакле постојим“, руши само једно питање – „Чему то?“. За било који его, постојати или не постојати у сваком тренутку може постати улог слободне воље.

ли вољен?“ рађа питање „Ко сам заправо ја?“.
Питајући се ово, редукујући се на еротско, ми
престајемо да знамо ко смо али зато знамо где
смо. Налазимо се тачно тамо где нас затиче то
питање и где ишчекујемо да нам се деси да нас
неко воли, да нас неко додирне, да будемо погођени. Не могу ја бити тај који додирује јер не
знам ко сам, нешто мора доћи споља. Морам
бити изложен томе што ће доћи споља. То што
сам овде заправо зависи само од неког тамо
на којем бих да ме неко воли. Ја са својим питањем: воли ли ме неко, заправо постајем једно тамо.

/

Бити уверен у сопство није исто што и бити уверен да је извесно да сопство постоји. То је разлика између Извесног и Сигурног сопства. Извесност се постиже епистемичком редукцијом
која потврђује свет ствари и трансцедентални
его, или онтолошком редукцијом, која ствар
чува само у њеном статусу бивствујућег где је
Dasein (ту-битак, оп-стојање) бивствујуће кроз
које се може назрети Биће.

Парадоксално, у овом случају простор руководи временом, оспољени смисао уређује унутрашњи смисао, јер оспољени смисао – простор, или боље речено, једно непросторно
овде/тамо еротске редукције – последње
одлучује о унутрашњем смислу – о времену,
или, боље, о ономе сада еротске редукције.
Темпоралност чекања испуњава се управо догађајем и тај догађај се збива само једном
адресату, дакле само једној спољашњости у
односу на једно овде. Од тог тренутка надаље, време се више не дефинише као екстензија духа већ као екстензија догађаја, једне
спољашњости која се појављује из-ван духа и
делује над њим.

Жан-Лик Марион, децембар, 2015. Београд

Производ еротске редукције је питање „Јесам
ли вољен?“ а то није само једно од упитних израза већ је то питање које ме препушта самом
себи да бих задобио плот отварајући неку унутрашњост помоћу спољашњости. Оно ми пружа моје (само моје) овде и даје ми моје (само
моје) тамо. Међутим, овде нас Марион суочава
са једном апоријом: ако нам сигурност љубави
долази од споља са неког другог места, онда
оно наше сопство суочава са непремостивом
одељеношћу, суочава нас са апсолутно другим
о коме ништа не можемо рећи па ни да ли нас
воли. Требало би да сигурност љубави можемо
постићи најпре љубећи самог себе. Али Марион категорички тврди да је љубав према самом
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себи немогућа и да непогрешиво води у самомржњу и мржњу свих на све. У први мах нам
се чини да се јаз између Ја и оног другог које
бих да ме воли може премостити обезбеђивањем да најпре самог себе волим. Али такав
захтев је немогуће испунити.

На тај начин свака љубав која започиње као
(немогућа) љубав свакога за себе окончава се и
у ефективној мржњи према самом себи, те у
(нужној) мржњи према другом. Уколико настојим да самог себе волим на крају бивам
омрзнут и мрзим. Дакле, сигурност
спољашњости остаје недоступна. Таштина
све коначно побеђује.

ДРУГА ЕРОТСКА РЕДУКЦИЈА: ДА
ЛИ МОГУ ДА ВОЛИМ, НАЈПРЕ, ЈА
СÂМ?
Први корак еротске редукције који обележава питање „Јесам ли вољен?“ завршава у апорији, неразрешивом противречју. Трагајући за
љубављу и сигурношћу долазимо до мржње.
Узрок ове апорије је схватање љубави као
узајамности. Несигурно ја са оваквим питањем
доживљава љубав само као оскудицу. Волети
значи најпре бити вољен, дакле унапред обезбеђен. Марион овде види пуко потврђивање
метафизичке функције бића као прве инстанције и последњег хоризонта, примата бити над

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

ПРВА ЕРОТСКА РЕДУКЦИЈА:
ВОЛИ ЛИ МЕ НЕКО?

Pavel Nekoranec; Unsplash

волети. Љубав служи постојању. Волети значи
бити вољен. Али по њему, љубав не може бити
узајамност јер узајамност подразумева размену а размењивати се могу само предмети. Љубавни актери немају предмете за размену.

Ако љубав није узајамност, економија једнаке размене, онда би могла бити предавање и
ту долазимо до питања Да ли могу да волим,
најпре, ја сâм? Овај приступ нам омогућава да о
љубави размишљамо као о чистом губитку пре
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Реч је о процесу без краја и одредљиве границе.
Плот не престаје да преплављује плот.
Али еротска редукција која нас доводи до плоти, до конкретне и несводиве индивидуалности не може да нас доведе до персонализације
еротског.

Љубавник, чије се искорачивање испуњава путем заклетве, жели бесконачност, док еротизација укрштених плоти у начелу остаје коначна. Сам ритуал у којем ми други даје моју
плот (и индивидуализује ме) а ја њему његову
(дакле, и ја њега индивидуализујем) мора да се
оконча без остављања трага и утврђивања
смисла.
Да би се остало у љубави, да би се стварно
волело, мора ли се захтевати верност? Еротски феномен, који тражи љубавник, захтева
дугу и дубоку верност. Али верност захтева
вечност.
Јер тако схваћена еротска редукција тражи
давање а потпуно давање не може бити временски ограничено, оно мора бити заувек.
Проблем је што се верност не може доказивати, јер колико год да се доказује о њој се на
крају одлучује. Увек је питање верности питање
одлуке да се верује. Да би се разматрао проблем верности, он се мора изместити из релације двоје љубавника, наиме мора се увести
трећи члан који сведочи о заклетви на верност
и потврђује је. Тај трећи у љубавном односу
може бити дете, плод зачећа и укрштања плоти.
Али Марион дете назива „трећи у одласку“. Јер
истина је да дете зачећем прима дар постанка
од љубавника, али баш зато оно не може да га
врати.

Као што га не може вратити, оно мора да га
пређе – најпре у себи. Наиме, оно се одмах одређује као трећи у одласку; дете дефинитивно прекида узајамност, одвраћајући враћање
дара од дародавца, не би ли га изместило ка
непознатом примаоцу и још небивствујућем,
другом детету, другом догађају који би тек
требало да дође.
Немогућност детета да сведочи о нашој заклетви, о верности у вечности, произилазе из
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ТРЕЋА ЕРОТСКА РЕДУКЦИЈА: ТИ,
ТИ СИ МЕ ЗАПРАВО, ПРВИ
ВОЛЕО
Нама треба неко трећи да бисмо изашли из
бескрајног понављања, из лоше бесконачности. Чини се да је једина могућност да љубав
задобије своју реалност та да избегне лошој
бесконачности понављања. Овде долазимо до
кључног Марионовог доприноса еротологији:

Потребно је дефинисати тачку у којој је
овде тамо и у којој је то моје тамо у којој
ми се догађа она жељена спољашњост.
Марион мисли да је то плот. Јер плот није
пуко протежно тело, некаква кутија
живаца и органа која заузима место у
простору. Плот додирује и осећа тела а
да она то не осећају. Она осећајући себе,
додирује тела а да њих при том не осећа.
Плот ништа не може осетити а да не
осети саму себе и да осети да је осећана
(она је рањена оним што сама додирује). У
плоти се оно што осећа (унутрашњост)
не разликује од осећаног односно
спољашности, неке површине; то је
јединствено осећање које се може назвати
осећана осећајност.
„Воли као да твој следећи чин љубави испуњава твоју последњу могућност да волиш.“ Или...
„Воли у тренутку као да никада никога нећеш
имати да волиш.“
Заправо реч је у претварању тренутка понављања у крајњу инстанцу – вечност. Први час
љубави морао би да се потврди као последњи
час, а да заправо то не буде. Парадокс је очигледан и неразрешив осим ако не уведемо вечног сапутника, осим ако не путујемо са-Богом/
збогом.

Љубавници испуњавају своју заклетву у оном
„збогом“ – у преласку као Богу, који их позива
као њихов последњи сведок, њихов први сведок, као онај ко никад не одлази и не лаже.

Ђанлоренцо
(1645–1652).

Бернини,

Екстаза свете Терезе,

Да би еротска редукција уопште била могућа
потребно је да неки други љубавник претходи
мени, да ме воли без мог знања. Наиме, питати
да ли сам вољен није могуће без тога да љубав
за мене већ постоји у вечности, да ме неко други већ није волео. А тај други може бити само
Бог.
Марион на крају закључује једном филозофском елаборацијом еванђеоске поруке из Прве
посланице Јованове па каже:

Бог се открива само путем љубави и као љубав; Он се такође открива путем поступака,
облика, тренутака, чинова и етапа љубави,
јединствене и једине љубави, оне коју практикујемо. (...) Логику еротске редукције Бог практикује као ми, са нама, према истом ритуалу
и следивши исти темпо као ми, до те мере да
можемо да се запитамо не учимо ли од њега и
ни од кога другог, Бог воли у истом смислу као
ми.
Али има једна бесконачна разлика. Кад Бог
воли (а он заправо никад не престаје да воли),
он воли напросто бесконачно боље од нас. Он
воли до савршенства, без мане, без грешке, од
почетка до краја. Он воли први и последњи. Он
воли као личност. Најзад, ја не откривам само
да ме други воли пре него што ја волим њега,
дакле да је тај други преда мном већ учињен
љубавником, него изнад свега да се тај први
љубавник одувек назива Богом. n
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Или нешто даље:

НО ВА М ИС АО

Спољашњост другог се појављује као заклетва (посвећивање мени) и пружа значење које
ипак не може у потпуности да испуни моју
љубавну интуицију. Оно што се појављује је
еротски феномен произведен „без егоистичних полова“ у прелазу моје властите одлуке
да волим (моје заклетве) и еротски испровоцираног значења (заклетве другог мени). Овај
укрштени феномен јесте заједнички љубавницима али укључује и подразумева две одвојене интуиције. Љубавник види овај феномен
као јединствен, осећа да је вољен и да га воле
само милошћу заклетве. Дакле, укрштање две
одвојене интуиције кроз које се долази до
заједничког еротског значења дешава се помоћу заклетве. Али заклетва није само језичка
изјава већ и чин. Али шта би заклетва која је
чин била у еротској редукцији, јер ту није могуће превести другост у перформативни језик
помоћу комуникационе заједнице. Марион,
тражећи излаз из Левинасове етичности другог, покушавајући да потпуније објасни непоновљивост и појединачност сваког еротског
Ја, описује индивидуализацију као догађај постојања кроз жељу за другим, жељу за вечном
љубављу која се задобија пасивношћу, апсолутном изложеношћу другом и ризик. Такву
пасивност он приписује плоти. Плот као што
смо рекли није исто што и тело, она је нешто
што претходи телу и њега конституише. Плот
је проток и препуштање, јер је изложеност и
препуштеност другом заправо чекање неког
струјања. Препустити се, не пружати отпор,
нека потече нешто што ће ми дати други, на

Према томе други ми даје оно што нема – моју
плот. А ја њему дајем оно што такође немам
– његову плот.

неминовности његовог одласка. Одлазак може
само да потврди коначност. Једино што дете
потврђује је то да је његово тело (а не плот) видљиви исход еротског укрштања, а то је сасвим
нешто друго од потврде љубави.
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Али ипак моје напредовање ка љубави тражи стално понављање јер друга особа никад не може бити поседована као предмет.
У овом понављању, напредујући ка другом,
нема осигурања моје властите љубави, нема
сигурности да ја заиста волим осим сигурности да сам одлучио да волим или да се понашам као да волим. Још је проблематичније
што ћу на крају волети саму љубав пре него
неког одређеног појединца. За моју љубавну интуицију нема одговарајуће интенције
другог, нема специфичног појма или значења
другог. Да би испоручио одређено значење,
други мора да се покаже њој или њему. То
може да се деси само у контраинтенционалности лица, која је у Левинсовој етичкој визури означена као „чиста спољашњост“. Али
како то Марион показује у једној другој књизи, етичка одредба означава универзално а
не појединачно значење.

чему ћу ја, као на неком екрану, развити своју
плот. Марион експлицитно тврди:

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

него као о узајамности (губитак је зато што је
реч о безрезервном давању себе) будући да се
Ја ослања на властити чин. Ја се тако испоручује себству. Ја искорачује у празнину.

