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ПРЕДГОВОР

Текстови у овој књизи писани су у распону од осам година 
(2010–2017), ако изузмемо оглед „Млади Лосев“ који је настао 
у другој половини 1998. и почетком 1999. Распоређени су у два 
одељка: „Философи“ и „Писци“. 

Први одељак садржи речи изговорене о појединим књига-
ма наших философа или пак поводом књига. Њима претхо-
ди реч на комеморацији Михаилу Ђурићу, једном од наших 
најзначајнијих философа. Остале се односе на генерацијски 
блиску групу философа (Здравко Кучинар, Алекса Буха, Да-
нило Баста, Слободан Жуњић), који уједно на сродан начин 
разумевају и негују саму философију. У првој половини оса-
мдесетих година прошлог века Кучинар, Баста и Жуњић били 
су чланови редакције часописа Theoria, који је тада обележио 
философски живот код нас, а Буха је био његов сарадник. 
Овде је, међутим, реч о њиховим књигама објављиваним у пе-
риоду 2010–2016.

Други одељак почиње расправом „Милош Црњански и 
кинеска философија“, писаној током 2013, упоредо са радом 
на мојој књизи Лотос и жад. Индијска и кинеска философија 
код Срба у XIX веку (Јасен, Београд, 2013). Текстови о Данилу 
Кишу и Мирку Ковачу писани су у периоду 2014–2016, упо-
редо са радом на књизи Белешке о Кишу и философији (2017): 
то су заправо они делови који се нису уклопили у поменуту 
књигу па се овде објављују као засебни чланци. Текст о Ран-
ку Крстајићу настао је 2012, поводом његовог романа Илузија 
(ΠΛΑΤΩ, Београд, 2012) којим је уједно обележена и шездесе-
тогодишњица његовог рођења.

У одељак „Огледи“ укључени су шири радови на различите 
теме: „Казна, патња испаштање“ (2011), „Бранислав Петро-
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нијевић о философији у Горском вијенцу“ (2017) и „Млади 
Лосев“ (1998/99). Овај потоњи рад писан је као прво погла-
вље планиране монографије о истакнутом руском мислиоцу 
Алексеју Лосеву. У међувремену је објављена читава његова 
заоставштина као и низ значајних радова о Лосеву тако да ми 
се чини да планирану монографију, укључујући и њено прво 
поглавље, ваља другачије конципирати. У том погледу, овај 
чланак више не сматрам делом те књиге и овде га прештам-
павам као самосталан рад. 

Укључен је и одељак „Разговори“, где је обухваћено два-
наест разговора са мном у периоду 2000–2017. Десет их је 
објављено у новинама и недељницима, а два су емитована у 
једночасовним емисијама на радију. Од разговора који су се 
појавили у штампи половина је објављена у листу Политика, 
а друга половина у другим периодичним гласилима. У њима 
је реч о три моје упоредне активности: као уредника ΠΛΑΤΩ-
ове философске библиотеке „На трагу“, до које ми је веома 
стало и у коју сам уложио знатан део времена и енергије, за-
тим као приређивача књига наших философа, међу којима 
сам посебно поносан на књиге оних наших значајних аутора 
које сам извукао из заборава, и, коначно, као писца философ-
ских књига. 

Први интервју сачињен је поводом изласка српског прево-
да романа Умберта Ека Име руже, чије превођење сам иници-
рао и где сам потписан као уредник. 

Наредна три тичу се ΠΛΑΤΩ-ове философске библиотеке 
„На трагу“, у којој је до сада објављено 95 наслова домаћих 
и страних аутора. У првом од њих реч је о сабраним Фило
зофским списима Љубомира Недића, првог професора фило-
софије на Философском факултету у Београду који је имао 
докторат из философије, иначе код нас познатијег као уте-
мељивача модерне српске књижевне критике. Готовo читав 
век након његове смрти његови философски радови, које сам 
приредио, напокон су представљени широј јавности, која уг-
лавном није ни знала да је он петнаест година држао катедру 
философије на Филозофском факултету у Београду и да је, 
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повукавши се због болести, као свог наследника на катедри 
одабрао Бранислава Петронијевића. У другом сам разговарао 
о философској библиотеци „На трагу“, а у трећем о мојим ау-
торским књигама Философија на истоку Европе и Философија 
на Великој школи. 

На Другом програму Радио-Београда, у емисији „Нојева 
барка“, разговарао сам један сат о мојој књизи Успон српске 
философије. На истом радију, у једночасовној емисији „Атлан-
тис“, вођен је разговор о мојој књизи На ефеском путу.

Потом је уследио разговор о великом издавачком пројек-
ту Историја филозофије у десет томова енглеског издавача 
Routledge из Лондона. Нажалост, до сада је изашло само шест 
томова. 

Наредни интервју тиче се моје књиге Од философије до 
књижевности (2011), а даља три обављена су поводом књи-
ге Белешке о Кишу и философији (2017). Завршни разговор 
вођен је о мојој последњој књизи (Нови почетак српске фи
лософије, 2017). 

У Београду, 
децембра 2017.
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