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по ље увек ши ре и ша ре ни је не го што то обра зац мо же под не ти. Та ко 
са гле да но, ни при пад ност „пра вој стра ни” у та квим по де ла ма не зна чи 
го то во ни шта. То што је Сервo Ми хаљ про гла шен на род ним хе ро јем ни је 
не ка уте ха ње го вој мај ци, ко ја о све му то ме мо же са мо да ка же да је „увек 
го во ри ла свом си ро том си ну да се не дру жи с ко му ни сти ма”, а од мак 
због ко јег је да нас мо гу ће осмех ну ти се на ову зго ду из школ ске по се те 
под вођ ством мла де ак ти вист ки ње не ста не чим се при се ти мо да ни пред 
ким из бо ри ни су бит но дру га чи је по ста вље ни.

Та ква је при ча зах те ва ла фак ту ру књи ге Ти бо ра Ва ра ди ја. До бро 
је иза бра но ње но по ре ђе ње са дав ном ви три ном у ста нич ном би феу у 
Чен ти, у ко јој не ма ства ри пре ви ше ма ле да бу де из ло же на они ма ко ји су 
ста ли да пре дах ну у ме мо ар ској сли чи ци Ва ра ди је вог пу то ва ња. Тре ба 
за ста ти. Да се раз гле да све што свет ну ди они ма ко ји су на пу ту (на ко-
јем ли су је зи ку нат пи си „свеж бу рек” и „до ма ћи сир”?), да се ви ди „где 
се с пу та си шло”, што би са ве то вао још је дан ба нат ски адво кат, Јо ван 
Сте ри ја По по вић, или ма кар да се од „жу ти ла” пу та на пра ви ла ка ри ма 
и учи ни га под но шљи ви јим. Да се у то ме што та ко ипак оста је угле да 
– на рав но, шта би дру го – соп стве ни од раз и ма па оног што тек до ла зи. 

Ду ња РАН ЧИЋ

МО РАЛ НА СЛО БО ДА ИЛИ ПРО ВЕ РЕ НЕ РЕ ЦЕП ТУ РЕ?

Здрав ко Ку чи нар, Ар тур Ли берт. Жи вот и де ла / Art hur Li e bert. Le ben und 
Wer ke / Li fe and Works, До си је сту дио, Бе о град 2015

Нај но ви ја књи га Здрав ка Ку чи на ра, Ар тур Ли берт, по све ће на je 
де лу зна ме ни тог фи ло зо фа и ње го вој де лат но сти у не мач кој, ју го сло-
вен ској, као и у свет ској фи ло зоф ској за јед ни ци. Ме ђу на род ни углед 
Ар тур Ли берт (1878–1946) сте као је као ру ко во ди лац Кан то вог дру штва, 
док је у Бе о гра ду де ло вао као го сту ју ћи про фе сор од кра ја 1933. до ју ла 
1939. Је вреј ско по ре кло, ко ли ко и ли бе рал но-ху ма ни стич ки по глед на 
свет, до ве ли су до Ли бер то вог от пу шта ња са Бер лин ског уни вер зи те та 
и ње го вог ан га жо ва ња у Бе о гра ду (по сред ством Ка ји це Ми ло ва но ва), а 
ка сни је и до из бе гли штва у Ве ли кој Бри та ни ји. У бе о град ском пе ри о ду 
об ја вио је чак пет књи га, а сва ка ко нај зна чај ни ји по ду хват у на шој сре-
ди ни био је ства ра ње ме ђу на род ног фи ло зоф ског дру штва Phi lo sop hia, 
као и исто и ме ног ча со пи са. Ме ђу чла но ви ма Ли бер то вог фи ло зоф ског 
дру штва нашлe су се нај мар кант ни је фи ло зоф ске лич но сти епо хе – Ед-
мунд Ху серл, Мар тин Бу бер, Ернст Ка си рер, Ханс Рај хен бах, за тим зна-
чај ни ин те лек ту ал ци на шег ме ђу рат ног пе ри о да, Сло бо дан Јо ва но вић, 
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Ал берт Ба за ла, Иво Ан дрић, Све ти слав Ви на вер, а на спи ску „ин те ре се-
на та” на шли су се ди рек то ри и про фе со ри на ших углед ни јих гим на зи ја.

Ау тор књи ге, Здрав ко Ку чи нар, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, био је пред сед ник Фи ло зоф ског дру штва Ср би је, уред ник 
Фи ло зо фи је, Гле ди шта, фи ло зоф ских би бли о те ка у Но ли ту и Биг зу. У 
сво јим де ли ма на сто јао је да ра све тли од нос из ме ђу не мач ке и на ше фи-
ло зоф ске кул ту ре, по ста вља ју ћи у сре ди ште раз ма тра ња про блем фи ло-
зоф ског де ло ва ња. Прем да бли скост из ме ђу ау то ра и пред ме та ис тра-
жи ва ња не мо ра де ло ва ти увек под сти цај но, јер про бле ма тич ни аспект 
„ужи вља ва ња” у жи вот ни кон текст мо же до ве сти до не ре флек то ва ног 
„ста па ња хо ри зо на та”, па се про блем и пред мет ис тра жи ва ња пре тва ра 
у ме ла су ко ја ис пу ња ва све пра зни не и ни ве ли ше раз ли ке, ана ли ти чан 
и строг при ступ Здрав ка Ку чи на ра не до зво ља ва би ло ка кву не из ди фе-
рен ци ра ност. 

 Књи га се са сто ји из че ти ри де ла. Пр ви је по све ћен Ли бер то вом 
жи во ту, дру ги де ли ма, јав ним пре да ва њи ма и ру ко пи сној за о став шти ни. 
У тре ћем де лу Здрав ко Ку чи нар пу бли ку је две Ли бер то ве бе се де, а у че-
твр том су пред ста вље ни сним ци до ку ме на та, пи са ма и на слов на стра на 
ча со пи са Phi lo sop hia. Сва че ти ри де ла пу бли ко ва на су на срп ском, не мач-
ком и ен гле ском, од но сно на је зи ци ма фи ло зоф ских кул ту ра у ко ји ма је 
Ар тур Ли берт де ло вао. 

Ау то ров рад на фи ло зоф ској ба шти ни ни је но ви јег да ту ма. Здрав ко 
Ку чи нар је већ дав не 1970. при ре дио фраг мен те Ксе ни је Ата на си је вић 
и пре суд но до при нео обе ле жа ва њу ње ног ју би ле ја. Ду бо ко све стан чи-
ње ни це да је фи ло зоф ско на сле ђе про из вод ра да и при ме не од го ва ра ју ће 
ме то де, а не чин от кри ва ња за бо ра вље ног, по ти сну тог, „скрај ну тог” и сл., 
ау тор ус по ста вља од нос из ме ђу спо ља шњег, ин сти ту ци о нал ног жи во та 
и уну тра шњег жи во та фи ло зоф ских иде ја. Ра ди се, да упо тре би мо про-
скри бо ва ну реч, о спе ку ла тив ном, те о риј ском ми шље њу, де мон стри ра-
ном на те ми на пр ви по глед при год ној, не го ва њу успо ме не на углед ног 
фи ло зо фа ко ји је де ло вао и у на шој сре ди ни. Кон трар ност ко ја се ја вља 
из ме ђу спо ља шње и уну тра шње исто ри је чи ни нај ва жни ју ди мен зи ју 
књи ге, а фи ло зоф ска ин сти ту ци ја по ја вљу је се као мост из ме ђу јед не и 
дру ге ди мен зи је. Књи га је за ми шље на и као на ја ва сле де ће, це ло ви те 
мо но гра фи је о Ар ту ру Ли бер ту. Ар тур Ли берт се у да ле ко ве ћој ме ри ба-
вио на ма не го ми њим. Не ки еле мен ти Ли бер то вог де ло ва ња по ја вљу ју 
се и у на шој спо ља шњој исто ри ји, као што је то пу бли ко ва ње Ху сер ло-
ве Кри зе европ ских на у ка у ча со пи су Phi lo sop hia (Бе о град 1936). Ду ња 
Мел чић и Зо ран Ђин ђић пре во де на наш је зик то зна ме ни то де ло 1991, 
да би трај но оста ло нео све шће но упра во „пре мо шћа ва ње” све та жи во та 
или „ну кле у са осми шља ва ња” праг ма тич ним за хва ти ма и зах те ви ма. 
Оно што чи ни срж про бле ма тич ног скло па са да шњи це оста ло је ду бо ко 
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не те ма ти зо ва но у на шем до са да шњем при сту пу де лу Ар ту ра Ли бер та. 
Књи га Здрав ка Ку чи на ра упу ћу је на тај не ми шље ни пра вац. 

У ис тра жи вач ко-спи са тељ ском ра ду, на ла зи Здрав ко Ку чи нар, нај-
зна чај ни ји су Ли бер то ви ра ни си сте мат ски ра до ви: Das Pro blem der 
Gel tung (1914) и Wie ist kri tische Phi lo sop hie über ha upt möglich – Ein Be i trag 
zur syste ma tischen Pha e no me no lo gie der Phi lo sop hie (1919). Реч је о де ли ма 
на ста лим у ду ху мар бур шког но во кан тов ства, са од луч ним ин си сти ра-
њем на „чи стој на у ци” и на раз ли ко ва њу ло гич ког ва же ња на уч них са-
зна ња у од но су на са мо пси хо ло шко ва же ње и на уч ну не при хва тљи вост 
ме та фи зич ких ста во ва. Ли берт ко ри сти кан тов ски жар гон, би ло да пи ше 
о ре во лу ци ји, кри зи, на ста ви или чак о фи ло зоф ском дру штву („Ка ко је 
фи ло зоф ско дру штво уоп ште мо гу ће?”). Ли бер то во ста но ви ште се нај-
че шће озна ча ва као но во кан тов ство мар бур шке шко ле, али уз огра ду да 
је по јам но во кан тов ства нео д ре ђен, па ни Ли бер то во ста но ви ште не под-
ле же уо би ча је ном и упро шће ном ру бри ци ра њу. У ње му се укр шта ју ја ки 
ути ца ји Дил та је вог исто ри зма, ба ден ског но во кан тов ства Еми ла Ла ска, 
па и та да ожи вље ног хе ге ли ја ни зма. У спи си ма ве за ним за ис пи ти ва ње 
про бле ма кул ту ре, кри зе и ду ха вре ме на, до ла зи до ре чи Ли бер то во 
при хва та ње сво је вр сне „ме та фи зи ке жи во та и исто ри је” и уда ља ва ње 
од по чет ног, од луч ног од ба ци ва ња зна ча ја ме та фи зи ке. Би ло да пи ше о 
ме та фи зи ци ре во лу ци је или о фи ло зоф ским про бле ми ма на ста ве, у пи-
та њу је кан тов ски кон цепт сло бо де. За то и сам из бор бе се да у тре ћем 
де лу („Фи ло зо фи ја у ме ђу на род ном ду хов ном жи во ту”, „Су шти на сло-
бо де и њен зна чај за ду хов но ства ра ла штво”) ко ји је учи нио Здрав ко 
Ку чи нар под ле же уну тра шњем дик та ту иде ја – „но у ме нал но сти” фи ло-
зоф ске ко му ни ка ци је, а не тех нич ком ор га ни зо ва њу функ ци о ни са ња 
јед не ин сти ту ци је. 

Ли берт од ба цу је по ку ша је одва ја ња и уда ља ва ња пе да го ги је од фи-
ло зо фи је и сво ђе ња ди дак ти ке на „тех но ло ги ју” на ста ве, збир ку ре це па та 
за на став ни ке. Сле дио је иде је не мач ког иде а ли зма, пре све га уче ње Ј. Г. 
Фих теа (J. G. Fic hte) о зна ча ју вас пи та ња. Сма трао је да се вас пи та њем 
по сти же оства ре ње ума у свим обла сти ма кул ту ре. По ред фи ло зо фи је 
вас пи та ња и на ста ве, на ро чи ту па жњу по све тио је по ло жа ју фи ло зо фи је 
у шко ли. Фи ло со фи ју на ста ве и Phi lo sop hie des Un ter richts (1935), срп ско 
и не мач ко из да ње, ау тор је за вр шио и пот пи сао као про фе сор Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду.

Упу ћи ва ње Здрав ка Ку чи на ра на Ли бер то ву ме та фо ру ку ли нар ске 
ди дак ти ке от кри ва још јед ну од по губ них стра те ги ја „пре мо шћа ва ња”. 
Ли бер то во кан тов ско пи та ње – ка ко је ди дак ти ка уоп ште мо гу ћа – во ди 
де струк ци ји со фи стич ке па ра диг ме у на ста ви, ко ја је да нас по но во по ста-
ла до ми нант на. Прем да ме та фо ра о ку ли нар ској ди дак ти ци по ти че од 
Пла то на, она се не мо же раз у ме ти без упу ћи ва ња на кон цепт сло бо де 
раз ви јен код Кан та, Ше лин га и Фих теа. На осно ву сра зме ре обр ну тих 
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про пор ци ја, Пла тон пред ста вља од нос зна ња и ими та ци је зна ња. Од нос 
ре то ри ке као ис ку ства ла ска ња и до дво рава ња фи ло зоф ском ар гу мен ту 
сра зме ран је од но су из ме ђу ку ли нар ства и ме ди ци не (Про та го ра). Ди-
дак ти ка је мо гу ћа на осно ву „мо рал не сло бо де чо ве ко ве”, а не на осно ву 
тех нич ких упут ста ва. Ли бер то во по се за ње за Пла то но вим фор му ла ци-
ја ма тре ба схва ти ти у кан ти јан ском по зи ва њу на ства ра ла штво и сло бо ду 
као на ко рен свих по ја ва. Пре ма Ли бер ту, ди дак ти ка гу би свој ка рак тер 
ка да се ис цр пљу је у да ва њу тач них упут ста ва и спе ци ја ли зо ва них пра-
ви ла. „Ди дак ти ка ни је ку вар”, не го јој је по треб на за ма шна ко ли чи на 
кан тов ско-кри тич ког ду ха, јер су вас пи та ва ње и под у ча ва ње из раз и до-
каз мо рал не сло бо де чо ве ка. Уче ње и вас пи та ње не по чи ва на прак тико-
ва њу успе шних „ворк шо по ва”, ни ти у раз ме ни про би тач них ре це па та 
за успех у жи во ту, не го на обра зла га њу про бле ма раз ли чи тим ти по ви ма 
ар гу мен та ци је – и рас пра вом о њи ма. Да кле, пи та ње о „нај ви шој нор ми” 
вра ћа нам се у об ли ку пи та ња о по тре би фи ло зоф ске ра зло жно сти. 

Два де се тих го ди на про шлог ве ка Ли берт се при дру жио по кре ту 
„иш че ки ва ња во ђе”, ко ји би као „кон струк тив ни и син те тич ки дух” у 
чо ве ков жи вот по но во унео је дин ство и ве зу са ап со лут ним. То је би ло 
оп ште ме сто код ве ћи не ми сли ла ца под ути ца јем мар бур шких но во кан-
то ва ца, ко ји су ни ве ли са ли пла то нич ку и кан тов ску тра ди ци ју. Ку ли нар-
ска ди дак ти ка мо же да об у зме и фи ло зо фе, па и оног ко је на њу пр ви 
ука зао. Ипак, ли бе рал ни ху ма ни зам кан тов ске про ве ни јен ци је био је 
да ле ко од на ци о нал со ци ја ли стич ких иде ја, а на ци стич ка власт је на 
ли сту „штет них и не по жељ них спи са” („schädlichen und unerwünschten 
Schrif tums”) ста ви ла сва Ли бе р то ва де ла.

 Прем да је књи га Здрав ка Ку чи на ра Ар тур Ли берт. Жи вот и де ла 
би о би бли о гра фи ја и тек на ја ва ком плек сни је мо но гра фи је, реч је о де лу 
ко је по сво јој ин тен ци ји, ме то ди и струк ту ри по га ђа и ра све тља ва сплет 
фи ло зоф ског жи во та и иде ја, од но сно про блем де ло ва ња фи ло зо фи је у 
кул ту ри, као што ре а фир ми ше про ми шља ње од ре ђе ња ње ног за дат ка 
(оно че му још, ко је се да нас ре ђе по ста вља). 

Ср ђан ДАМ ЊА НО ВИЋ




