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РА УЛ ФОР НЕТ БЕ ТАН КУР

ИН ТЕР КУЛ ТУ РАЛ НА ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА  
КАО ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА ЗА БО ЉИ СУ ЖИ ВОТ

1. Увод на за па жа ња

По зна ти фран цу ски фи ло зоф Ален Ту рен се већ не ко вре ме 
пи тао да ли би смо, об зи ром на од ре ђе не кул тур не раз ли ке ко је 
раз два ја ју љу де, би ли спо соб ни да жи ви мо за јед но.1 Ово уз не ми
ру ју ће пи та ње је да нас још ви ше ак ту ел но не го ка да га је кра јем 
де ве де се тих го ди на XX ве ка по ста вио Ту рен, јер из гле да да са да
шњи про це си та ко зва ног гло ба ли зо ва ног све та не до при но се по
бољ ша њу већ по гор ша њу „су жи во та”, не као про стог „за јед нич ког 
по сто ја ња” јед не ко ег зи стен ци је ко ја се де ли у дру штве ном про
сто ру без ствар не ин тер ак ци је ме ђу ста нов ни ци ма већ као ко му
ни ка тив ну прак су ме ђу раз ли чи тим гру па ма ко ја да је свом „за
јед нич ком по сто ја њу”, у окви ру истог дру штва, упра во ста ње 
„су жи во та”.

Ово пи та ње пра ви од јек у ин тер кул ту рал ној фи ло зо фи ји на
го ве шта ва ју ћи допринoс чи ње ни ци да дру штва та ко зва ног гло ба
ли зо ва ног све та пре ла зе, го во ре ћи у јед ној син те тич кој фор му ли, 
из „ко ег зи стен ци је” у „су жи вот”.

Пре не го што поч нем да об ја шња вам ка ко мо же фи ло зо фи ја, 
кон крет но ин тер кул ту рал на, да до при не се та квом за дат ку, до зво
ли ће те да ка жем пар ре чи о хи по те за ма ко је сто је иза ових убе ђе ња 
при ка за них у на сло ву овог пре да ва ња, да ин тер кул ту рал на фи
ло зо фи ја мо же и тре ба да до при не се су жи во ту да нас у све ту. Дру
гим ре чи ма, на сло вом пре да ва ња прет по ста вља мо да фи ло зо фи ја 

1 Cf. Alain To u ra i ne, Po ur rons-no us vi vre en sem ble? Éga ux et différents, 
Fayard, Pa ris 1997.
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не тре ба да бе жи од хо ро ра све та и да бе жи у чу ве ну „ку лу од сло
но ва че”, већ тре ба да се су прот ста ви том хо ро ру све та ко ји нам се 
пред ста вља кроз лош на чин на ко ји жи ви мо, ка ко би смо по ка за ли 
да се не ра ди о не из бе жној суд би ни већ о исто риј ској ре ал но сти 
ко ја мо же би ти из ме ње на. Али об ја сни мо де таљ ни је са му прет по
став ку.

Прет по ста вља мо, нај пре, као не што очи глед но, да као чо ве
чан ство жи ви мо за јед но; хи по те за ко ја се об ја шња ва или ар гу мен
ту је, да на ве де мо са да са мо је дан при мер, упра во оним што се ових 
да на зо ве „ми грант ска кри за”; је дан „тех нич ки тер мин” ко ји за
пра во кри је ма њак во ље да се фа во ри зу ју по ли ти ке го сто љу би вог 
при хва та ња пре ма ми гран ти ма. Ова чи ње ни ца је, чи ни нам се, 
до вољ на да илу стру је да, ка ко сам и ре као, ло ше жи ви мо за јед но, да 
жи ви мо у све ту ко ји се пред ста вља као гло ба лан, али је за пра во 
онај ко ји не уни вер за ли зу је за јед нич ко до бро, већ за пра во гло ба
ли зу је струк ту ре функ ци о ни са ња и на ви ке жи во та ко је ра си па ју 
„за јед нич ко зло”, ре че но јед ним дра стич ним и те шким ис ка зом 
ко јим је фи ло зоф осло бо ђе ња Иг на сио Еља ку ри ја (уби јен 1989. го
ди не од стра не вој ске у Ел Сал ва до ру) са жео сво ју ди јаг но зу ло шег 
су жи во та ко ји ка рак те ри ше де струк тив но са вре ме но чо ве чан ство.2

С дру ге стра не прет по ста вља мо, ка ко сам на го ве стио у прет
ход ним ре до ви ма, да се ра ди, та ко ђе, о за дат ку фи ло зо фи је. То јест, 
о чи ње ни ци да фи ло зо фи ја мо же до при не ти про це су по бољ ша ња 
људ ског су жи во та у са вре ме ном све ту. Прет по ста вља мо, да кле, 
да се фи ло зо фи ја не пре да је, да одо ле ва осе ћа њу фру стра ци је због 
им по тен ци је ми сли и ра зу ма пред „спек та клом” ира ци о нал ног и 
ци ни зма, и бо ри се про тив по сто је ћег прав ца ка ко јем се свет кре ће, 
по ку ша ва ју ћи да пре о бра ти ње го во не ху ма но и ау то де струк тив но 
усме ре ње. 

Има мо, пре ма то ме, дру га чи је ре че но, по ве ре ње у до бру сна гу 
ко ја мо же и тре ба да раз ви ја фи ло зоф ску ми сао у све ту и у људ ском 
би ћу.

За што? За то што фи ло зо фи ју на ко ју ов де ми сли мо не ка рак
те ри ше при пад ност не кој шко ли или од бра на не ког си сте ма, већ 
је ка рак те ри ше пре све га, и у осно ви, ода ност по тра зи за зна њем 
ко је би оства ри ло „не жни од нос”3 ко ји се пред ста вља као оба ве за 
у ње ном грч ком име ну „фи ло зо фи ја” и ко ји пред ста вља пра ву осно
ву ње не ка рак те ри стич не по тра ге у вре ме ну, од но сно ду шу ње ног 
исто риј ског пу та по пут увек об но вље не из ја ве љу ба ви му дро сти, 

2 Cf. Ig na cio Ellacuría, “El mal común y los de rec hos hu ma nos”, en Escri tos 
Filosóficos, to mo III, UCA Edi to res, San Sal va dor 2001, 447–450.

3 Cf. Mar tin He i deg ger, Erläuterungen zu Hölderlins Dic htung, GA, Bd. 4, 
Klo ster mann, Frank furt 1981, 155 ff.
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као људ ској са пут ни ци у бор би да се да нај бо ље од се бе. Би ти одан 
овој исто ри ји „стра сти” пре ма му дро сти зна чи за фи ло зо фи ју, кон
крет ни је ре че но, ода ност пам ће њу исти ни то сти и до бро те ко је је 
„те ра” да исто ри ји, ко ја је од ли ку је, по да ри об лик са да шњо сти, и 
то у да тим усло ви ма у сва ком вре ме ну. Због то га, у да на шње вре
ме и у окви ру те ме ко јом се ба ви мо у скло пу овог пре да ва ња, та 
ода ност под ра зу ме ва „оба ве зу” да се кон тек сту а ли зу је и на ста ви 
по ме ну та исто ри ја „не жног од но са”, др же ћи се чи ње ни це да људ
ски су жи вот од ли ку ју од но си ко ји ства ра ју исти ну и оп ште до бро, 
од но сно до бро ту.

Ка ко би смо ис та кли ва жност овог тре нут ка у дру гој хи по те зи 
на шег пре да ва ња, до да ли би смо да је, пре ма на шем ви ђе њу, свест 
тог љу бав ног пам ће ња пре ма исти ни и до бро ти она ко ја хра ни не
жност фи ло зо фи је, ка ко би, по пут зла ко је нас уни шта ва у на шем 
људ ском са ста ву, „са о се ћај но” осе ти ла сав ужас јед не дру га чи је 
епо хе ко ја на гла ша ва раз два ја ње, де ље ње и рас цеп људ ског ро да, 
ства ра ју ћи људ ска би ћа без осе ћа ја за чо ве чан ство, у све ту по го
ђе ном ап сурд ним на си љем, где се не це ни ту ђи жи вот.4 

Та ко ђе, не би тре ба ло да пре ћу ти мо да, за нас ко ји ства ра мо 
фи ло зо фи ју, то но си са со бом оба ве зу да се са мо кри тич ки за пи та мо 
да ли је фи ло зо фи ја ко ју да нас ства ра мо чу вар тог ми ле ни јум ског 
пам ће ња или ни је.

Је смо ли ми ко ји ства ра мо фи ло зо фи ју, та ко зва ни „фи ло зо фи” 
и на ше „фи ло зоф ки ње”, све сни тог пам ће ња или смо већ део тру пе 
„ве ли ког свет ског по зо ри шта”5? Осе ћа мо ли фи ло зоф ско пам ће ње 
као на сле ђе етич ке по за ди не ко ја у на ма бу ди „по тре бу” да се оба
ве же мо на за да так да по пра ви мо тај рас цеп људ ског ро да ко ји зна чи 
лош су жи вот, или пак на шим на ви ка ма и су је та ма охра бру је мо лош 
су жи вот?

Пре ма на шем ви ђе њу, ово са мо кри тич ко пре и спи ти ва ње од 
пре суд ног је зна ча ја. Јер од од го во ра ко је да је мо на та пи та ња не 
за ви си са мо сми сао и пра вац на шег фи ло зоф ског раз ми шља ња већ 
и са ма мо гућ ност по чет ка фи ло зо фи је као де ла на шег жи во та. Ти ме 
хо ћу да ка жем да фи ло зо фи ја, у сми слу у ком се ов де под ра зу ме
ва, не про ис ти че из на у ке ни ти се ре а ли зу је као спор око иде ја. 
Фи ло зо фи ја, за пра во, про ис ти че из ис ку ства да је у исто риј ском 

4 О не сре ћа ма на шег вре ме на ви де ти раз ми шља ња из ло же на у по гла вљу 
“La función cul tu ral de la filosofía en ti em pos de cri sis” у мо јој књи зи: Filosofía y 
espi ri tu a li dad en diálogo, Ver lag Ma inz, Aac hen 2016, 11–24, за тим у по гла вљу 
“Meditación in ter cul tu ral so bre la adver si dad de la épo ca” у мо јој књи зи: Ju sti cia, 
Restitución, Con vi ven cia. Desafíos de la filosofía in ter cul tu ral en Améri ca La ti na, 
Ver lag Ma inz, Aac hen 2014, 125–140, као и би бли о гра фи ју обе књи ге.

5 Из ре че но ве ли ком ме та фо ром чу ве ног шпан ског дра ма тур га Кал де ро на 
де ла Бар ке.
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све ту пре ки нут „не жни од нос” ко ји тре ба да при гр ли сва би ћа или, 
уко ли ко ви ше од го ва ра ме та фо ра Ок та ви ја Па за за тер мин Hölder-
lin, ис ку ство „сло мље ног кр ча га”.6 Не тре ба за бо ра ви ти, ако се 
освр не мо на свет ски „при зна тог фи ло зо фа”, да је и Хе гел по ла зио 
од то га да „по тре ба” за фи ло зо фи јом на ста је ка да се осе ћа да је из 
људ ског жи во та од сут на сна га ко ја га ује ди њу је и ми ри. Ње го ва 
тврд ња ка же: „Рас цеп је из вор по тре бе за фи ло зо фи јом... Ка да је 
сна га ује ди ње ња не ста ла из жи во та љу ди, а кон тра дик тор но сти 
из гу би ле свој жи ви од нос и уза јам но де ло ва ње и ка да по ста ју не
за ви сне, та да до ла зи до по тре бе за фи ло зо фи јом.”7

Из тог ис ку ства, ка да кон тра дик тор но сти ко је пре те да уни ште 
мо гућ но сти хар мо ни је и урав но те же но сти у ра зно ли ком све ту, 
све ту ра на и по ни же ња узро ко ва них аро ган ци јом и пре по тент но
шћу хе ге мон ске ци ви ли за ци је ко ја за ме њу је не жни при ступ тр го
вин ским и вој ним при сту пом све ту, за тва ра ју ћи ти ме хо ри зонт 
ди ја ло га за људ ски су жи вот да нас, из тог ис ку ства да нас на ста је 
фи ло зо фи ја; и на ста је из ње га не као по се бан на чин за ба ве за фи
ло зо фе, већ као по тре ба све та и људ ског ро да. Тај „сло мље ни 
кр чаг”, ко ји пред ста вља на ша дру штва и уоп ште наш свет, је оно 
што је по треб но од фи ло зо фи је, од но сно – ра ње на ствар ност је та 
ко јој је по треб но пам ће ње исти ни то сти и до бро те, уми ру ју ћег 
деј ства фи ло зоф ске ми сли8, ка ко би по но во са ста ви ла сло мље но.

По ме ни мо, нај зад, и тре ћу хи по те зу, ко ја је та ко ђе у по за ди ни 
раз ма тра ња ко је ћу из ло жи ти. У пи та њу је уве ре ност да је ин тер
кул ту рал ност на чин да се бал за мо ва но се ћа ње на чо ве чан ство 
пре по зна у свим сво јим ра зно ли ко сти ма. У том сми слу, прет по ста
вља мо да је ин тер кул ту рал на фи ло зо фи ја та ко ја по сма тра чо ве
чан ство из тог се ћа ња и на сто ји да по ста не ствар ност у по де ље ном 
све ту да на шњи це.

6 Oc ta vio Paz, “El cántaro ro to”, en Po e mas (1935–1975), Se ix Bar ral, Bar ce
lo na 1979, 255–259.

7 G. W. F. He gel, Dif fe renz des Fic hteschen und Schel lingschen System der 
Phi lo sop hie, in Wer ke in zwan zig Bänden, Bd. 2, Su hr kamp Ver lag, Frank furt/M. 
1970, 20–22. Ис ко ше ним сло ви ма на не мач ком ори ги на лу: “En tzwe i ung ist der 
Qu ell des Bedürf nis ses der Phi lo sop hie. (...) Wenn die Macht der Ve re i ni gung aus 
dem Le ben der Men schen verschwin det und die Gegensätze ihre le ben di ge Be zi e hung 
und Wec hsel wir kung ver lo ren ha ben und Selbständigkeit ge win nen, ent steht das 
Bedürf nis der Phi lo sop hie.”

8 Из раз „уми ру ју ће деј ство фи ло зоф ске ми сли” ин спи ри сан је иде јом 
Хо зеа Мар ти ја о „уми ру ју ћем кра ју љу ба ви”. Ви де ти, на при мер, José Martí, 
“Di scur so en el Li ceo Cu ba no, Tam pa”, en Ob ras Com ple tas, to mo 4, Ed. de Ci en ci as 
So ci a les, La Ha ba na 1975, 267–279, и “La procesión mo der na”, у Ob ras Com ple tas, 
to mo 10, ed. cit., 75–89. Да кле, Хо зе Мар ти би мо гао да бу де још је дан од при
ме ра ко ји мо гу да се на ве ду ка ко би се до ку мен то ва ла иде ја да по тре ба за фи
ло зо фи јом на ста је на дну тог бол ног осе ћа ња рас це па ује ди ње но сти људ ског 
ро да.
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2. Раз ми шља ња о бо љем су жи во ту из  
пер спек ти ве ин тер кул ту рал не фи ло зо фи је

Узи ма ју ћи у об зир, да кле, по за ди ну го ре по ме ну тих хи по те за, 
су ми ра ће мо раз ми шља ња у сле де ћим тач ка ма:

2. 1. Ка да у овом кон тек сту го во ри мо о су жи во ту, не ис ти че мо 
ње го ву по ли тич ку и прав ну ди мен зи ју, од но сно не ста вља мо у фо
кус сво је па жње фор мал ни оквир за ко на ко ји ре гу ли шу дру штве ни 
су жи вот из ме ђу гру па или за јед ни ца раз ли чи тог кул тур ног или вер
ског по ре кла, јер на тај на чин на сто ји мо, пре све га, да ука же мо на 
од но се из ме ђу жи вих би ћа ко је по др жа ва ју кул тур ни уни вер зу ми, 
где љу ди по ку ша ва ју да до стиг ну оства ре ње сво је људ ско сти. Због 
то га сма тра мо и да по ку шај по бољ ша ња људ ског су жи во та тре ба, 
пре све га, да пре у зме за да так пи та ња људ ског ква ли те та од но са 
из ме ђу би о гра фи ја и/или из ме ђу кул ту ра у сва ко днев ном жи во ту. 
По бољ ша ње су жи во та, пре ма то ме, не зна чи по бољ ша ње те о ри ја 
и мо де ла о ње му. Иза зов по бољ ша ња за пра во ле жи у по ку ша ју да 
се по бољ ша ју кон крет ни од но си на ни воу ди рект них су сре та „на 
ули ци”.

2. 2. У ци љу по бољ ша ња су жи во та, би ло на лич ном ни воу 
би о гра фи ја или на ко лек тив ном ни воу као ин тер ак ци је из ме ђу 
кул ту ра, мо ра мо про ћи кроз жи во те и тра ди ци је оних ко ји, за пра во, 
већ де ле ме сто жи во та, по ку ша ва ју ћи да тај „за јед нич ки дру штве
ни про стор” пре тво ре упра во у за јед нич ки „жи вот ни свет”. А 
раз лог за то ле жи, ако не гре ши мо у овој про це ни, у чи ње ни ци да 
је су жи вот, би ло до бар или лош, спој кул тур них си ту а ци ја или, 
ако же ли те, кон вер ген ци ја жи во та по ста вље них у од но су на соп
стве не ра ли ке или кул тур них успо ме на. Људ ски жи вот се отва ра 
ка жи во ту кроз кул ту ру, и у том сми слу жи вот на ис ку ства су увек 
нео дво ји ва од ис ку ства кул ту ро ло шке си ту а ци је.

2. 3. Прет ход на ин ди ка ци ја је кључ на да би се раз у ме ло ду бље 
зна че ње ко је ути че на су жи вот, а ти ме и да би се раз у ме ло шта 
за пра во не успе ва и про па да ка да је су жи вот лош, од но сно ка да 
за и ста не за слу жу је та кво име, јер се, на род ски ре че но, „не сла же
мо”, а у овом сми слу за слу жу је у нај бо љем слу ча ју ква ли фи ка ци ју 
ко ег зи стен ци је, ка ко смо и ре кли у увод ним раз ма тра њи ма. По
зи ва мо се на сле де ће: иде ја о ис ку ству жи во та као не раз дво ји вом 
ис ку ству кул тур не си ту а ци је до во ди до то га да при зна је мо да је 
ис ку ство жи вље ња, иа ко се по ка зу је као лич но, па чак и ин ди ви
ду ал но, ис ку ство ко је ни ко не мо же на зва ти сво јим екс клу зив ним 
осе ћа јем, јер увек над ма шу је гра ни це де ла жи во та ко ји сва ко осе ћа 
ин ди ви ду ал но. Дру гим ре чи ма: јер је то ис ку ство ко је ука зу је на 
усло ве ко ји су „из ван” оно га што сва ко од нас мо же на зва ти или 
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иден ти фи ко ва ти као свој ин ди ви ду ал ни жи вот. Ис ку ство жи вље ња 
је, на овај на чин, на шта је Хо се Ор те га и Га сет ис прав но ука зао 
у шпан ској фи ло зоф ској тра ди ци ји, ис ку ство уче шћа у жи во ту; 
ис ку ство у ко ме по сто ји те или сте ро ђе ни у при су ству и због при
су ства дру гих. Од но сно, у су шти ни, за људ ска би ћа не по сто ји ни
јед но жи вот но ис ку ство а да ни је у ви ду ори ги нал ног су жи во та. 
Жи ве ти, да кле, зна чи жи ве ти за јед но. Жи вот сва ког по је дин ца је 
сат кан од тог су штин ског су жи во та. И упра во та прет по ли тич ка 
фун да мен тал ност су жи во та као услов ствар не мо гућ но сти чи та вог 
лич ног жи во та пред ста вља ње гов су штин ски сми сао. Тај су штин
ски сми сао, ко ји мо же мо на зва ти он то ло шким, је и хо ри зонт чи јој 
све тло сти је ра зу мљи во да лош су жи вот, од но сно гре шка у ре до
сле ду или у фор ми су жи во та, ни је са мо по ли тич ки про ма шај, 
си ту а ци ја ко ја омо гу ћа ва да се ви де са мо не до ста ци гра ђан ства 
или ур ба но сти, већ је си ту а ци ја ко ја ути че на жи вот у ње го вој су
шти ни. Лош су жи вот ства ра жи вот но оште ће ни жи вот. Због то га 
ни је у пи та њу са мо ште та у дру штве ном, по ли тич ком и кул тур ном 
сми слу. Ра ди се, пре све га, о ан тро по ло шким оште ће њи ма људ ског 
бив ство ва ња.

2. 4. Ода тле сле ду је, као што је већ на го ве ште но у пр вој тач ки 
овог из ла га ња, да би ак тив но сти за рад по бољ ша ња су жи во та тре
ба ло схва ти ти као ра ди кал не ак тив но сти ко је упу ћу ју да ље од 
оних ко јим зах те ва мо при ла го ђа ва ње „дру штве ног уго во ра” у 
мул ти кул ту рал ним дру штви ма та ко зва ног гло ба ли зо ва ног све та. 
Зна чи, то мо ра ју би ти ак тив но сти ко је се бо ре за ре во лу ци ју у на
шим од но си ма са жи во том, ка ко би на пр во ме сто по ста ви ли осе ћај 
за јед нич ког „жи вот ног тки ва” ко ји нас де фи ни ше као „за јед ни цу 
јед на ких” пре не го што се, по уго во ру, пре по зна мо као за јед ни ца 
раз ли чи тих. Али мо ра би ти ја сно да овај ра ди кал ни пред лог за 
ак тив но сти ко је по бољ ша ва ју су жи вот не под ра зу ме ва пот це њи
ва ње по ли тич ких или дру штве них ак тив но сти. За пра во се ви ше 
ра ди о то ме да се на гла си да ће те ак тив но сти у ко рист пра вед ни
јег „дру штве ног уго во ра” ме ђу раз ли чи ти ма до сти ћи сво ју пра ву 
свр ху – а то је лич на и ко му ни ка ци ја ме ђу раз ли чи тим љу ди ма 
– са мо он да ка да се уо кви ре у хо ри зонт ак тив но сти ко ја ће учи ни
ти ви дљи вим при о ри тет не за мен љи вог и не сво дљи вог на јед но
став ни је „жи вот но тки во” ко је, као ве за за јед ни це ко ја уче ству је 
у жи во ту, мо ра во ди ти ра чу на о свој по ли ти ци ко ја за и ста же ли 
да про мо ви ше до бар су жи вот.

Не по сред на по сле ди ца прет ход не иде је је пре по ру ка да се 
кри тич ки до пу њу ју те о ри је при зна ва ња да се из раз ли чи тих пер
спек ти ва раз ви ја са вре ме на по ли тич ка фи ло зо фи ја, ка ко би се по
ста вио на пра вич ни је осно ве, су жи вот кул тур них и вер ских раз
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ли чи то сти у на шим са да шњим дру штви ма. Ове те о ри је при зна
ва ња дру гог у сво јој раз ли чи то сти, без сум ње, су ве ли ки до при нос 
ре ша ва њу мно гих про бле ма ко је по ста вља су жи вот ра зно ли ко сти 
у да на шњем све ту. Ме ђу тим, мо ра се ре ћи да су у исто вре ме 
недовољнe и да се мо ра ју пре о бли ко ва ти ин тер кул ту р но, пре све
га, у оно ме што се ти че ан тро по ло шког схва та ња у су шти ни, ли
бе рал ног и ин ди ви ду а ли стич ког, ко је те иде је пред ста вља ју. 9

Наш ар гу мент за од бра ну по тре бе овог кри тич ког освр та, 
ре зи ми ран украт ко, же ли да ис так не сле де ће: ако је про блем не
по зна ва ња дру гог, у су шти ни, по сле ди ца ло ги ке ан тро по ло ги је ко ја 
рас ки да са „жи вот ном ве зом”, ко ја рас ки да са „за јед ни цом жи во та”, 
те о ри ја ко ја на сто ји да по бољ ша су жи вот из ко ре на, он да мо ра 
по че ти са пре о кре том ло ги ке ин ди ви ду а ли стич ке ан тро по ло ги је, 
кон ку рен ци је и су ко ба (ан тро по ло ги ја ко ју мо же мо на зва ти су штин
ски „бу р жо а ском”), ка ко би се по но во про ми сли ло о при зна ва њу 
са ста но ви шта за јед нич ког осе ћа ња „жи вот не ве зе”. То за пра во 
зна чи про ме ну пи та ња или пре ла зак са кон фликт не па ра диг ме 
зах те ва ња при зна ва ња на па ра диг му за хвал ног при хва та ња дру
гог. Та ко се, са овом про ме ном ло ги ке, вра ћа „при род ност” осе ћа ја 
да пр ва ствар ко ја се дру гом ду гу је је сте за хвал ност што је на чи нио 
људ ски жи вот мо гу ћим сво јим уче шћем у ње му. 

2. 5. По др жа ва ју ћи ову пе р спек ти ву, тре ба та ко ђе ис та ћи да 
по бољ ша ње су жи во та у да на шњем све ту зах те ва, као ди рект ну 
по сле ди цу про ме не ло ги ке ин ди ви ду а ли стич ке ан тро по ло ги је, 
ин тер кул ту рал ни по вра так ис ку ству кул ту ра ко је зна ју и још увек 
пре но се сво јим жи вим се ћа њи ма иде ју да су афир ма ци је раз ли ка 
и ре зул ти ра ју ће зах те ва ње њи хо вог при зна ва ња се кун дар ни, по што 
је при мар но оно што прет хо ди це ло куп ном дру штве ном уго во ру, 
на и ме, при хва та ње дру гог с по што ва њем у „жи вот ну по ве за ност”. 
Су штин ски ре че но: пре уго вор ног при зна ва ње пра ва на дру гост 
и на ре зул ти ра ју ће при су ство као гра ђа ни на у јав ном жи во ту дру
штва у ко је је при мљен, пр ва ствар ко ју ду гу је мо дру гом је по што
ва ње њи хо вог при хва та ња без ре зер ви као оног ко ји ко ег зи сти ра 
с на ма. То зна чи да је прав но при зна ва ње дру гог, на кра ју, по сле
ди ца пр во бит ног жи вот ног при зна ва ња, упра во оно ли ко ко ли ко 
и оно без ко јег не ма „са стан ка” са жи во том.

2. 6. Ка ко би се из бе гао мо гу ћи не спо ра зум, на кра ју би тре ба ло 
пре ци зи ра ти да тер мин „раз ли чи тост” ов де не пред ста вља ни ка кав 
вид уч ти во сти. На во ди јед ну спрем ност људ ског ср ца: ср дач ност. 

9 По гле да ти у ве зи са овом тач ком став и ли те ра ту ру пред ста вље ну у мом 
ра ду: “¿Ba sta el re co no ci mi en to pa ra vi vir en ju sti cia y sin ex clu sión?”, у мо јој књи зи: 
Ju sti cia, Restitución, Con vi ven cia..., 47–60.
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Дру гим ре чи ма, од но си се на спрем ност ко јом су жи вот гу би ам би
ва лент ност ко ја га ка рак те ри ше као ствар ност чи ње нич не ко ег зи
стен ци је, ка ко би се тран сфор ми сао у ква ли тет жи во та, или, ако 
је та ко по жељ ни је, ка ко би се ква ли та тив но пре тво рио у су жи
вље ње, од но сно – ка ко би по стао за јед нич ка про сла ва пр вог за
јед нич ког до бра ко ји има људ ски род: жи во та. На овом ни воу где, 
по на вља мо, су жи вот ни је са мо исто вре ме ни за јед нич ки жи вот, 
већ ме ђу соб но уче шће, ква ли тет жи во та чи ни ује ди ње ње у ра зно
ли ко сти ви дљи вим и пре по зна тљи вим за то што се у жи вот ним 
иден ти те ти ма, би ли они лич ни или ко лек тив ни, од ра жа ва пот пис 
за јед ни це ко ја их, упра во ка да и су жи вот не раз ли ке, на се ља ва и 
због ко је ни јед на раз ли ка не мо же да ка же „по сто јим”, а да у са мој 
тој тврд њи не при зна при су ство оног дру гог, ко ји од у век уче ству је 
у ње ном жи во ту.

3. Крај ње за па жа ње

На осно ву раз ма тра ња из ло же них у прет ход ном одељ ку мо же 
се ви де ти да за фи ло зо фи ју, а по го то во за ин тер кул ту рал ну фи ло
зо фи ју, за да так по бољ ша ња су жи во та под ра зу ме ва ан тро по ло шки 
иза зов про мо ви са ња ра ди кал них пре о бра жа ја људ ске осе ћај но сти.

При ме ри из прет ход ног одељ ка за и ста по ка зу ју да по бољ ша ње 
су жи во та љу ди ни је ствар ко ја зах те ва са мо ког ни тив ну про ме ну 
или про ме ну мен та ли те та, то јест про ме ну у на чи ну ка ко схва та
мо дру гог. Та ко ђе, мо жда је и фун да мен та лан иза зов афек тив них 
про ме на, с об зи ром на то да се без вред но ва ња и ува жа ва ња бла-
го на кло но сти дру гог, без афир ма ци је „же ље за до брим” дру го ме, 
не ће по бољ ша ти су жи вот љу ди у пред ло же ном сми слу ње го вог 
тран сфор ми са ња на ме сти ма где тре ба да се де си пра ва и пу на ху
ма ни за ци ја људ ских би ћа. До бра на кло ност је та ко ја ће од лу чи ти 
на кра ју хо ће мо ли по вра ти ти као чо ве чан ство сна гу по ми ре ња 
ко ју смо ра ни је по ми ња ли и по но во по кре ну ти курс исто ри је ка 
пу ту но ве ху ма ни за ци је љу ди; ху ма ни за ци ја ко ју зо ве мо но ва за то 
што се ра ђа као ре зул тат стр пљи вог про це са слу ша ња дру гог и 
со ли дар но сти са њим у на шим од го ва ра ју ћим све то ви ма жи во та.

Због то га, и као став ке за мо гу ћи да љи ди ја лог, же лим да за
кљу чим ово крат ко из ла га ње на ред ним пи та њи ма: 

– Ка ко ми, као епо ха и као осо бе, осе ћа мо рас цеп су жи во та 
у чо ве чан ству? 

– Осе ћа мо ли се ло ше ка да, на при мер, кон ста ту је мо у по на
ша њу пре ма ми гран ти ма или из бе гли ца ма не до ста так при зна ва ња 
дру го га као слич ног?
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– Мо же мо ли оче ки ва ти, или бо ље ре че но – же ли мо ли као 
епо ха и као осо бе да за поч не мо по ли ти ку су жи во та ко ја, ви ше од 
то га што ду гу је дру го ме као гра ђа ни ну по за ко ну, про мо ви ше 
бри гу о раз ли чи то сти дру гог као ди мен зи ју ко ја нам је по треб на 
ка ко би смо из ро ди ли за јед но јед ну људ ску уни вер зал ност, то јест 
уни вер зал ност ко ја се раз у ме и ви ди у сва ком чо ве ку као пут ка 
по врат ку ин те грал но сти људ ског жи во та?*

Пре ве ле са шпан ског
Ан ђе ла Га шић, Ла на Чу брић, Ти ја на Чу пић,  
Ми ли ца Ли лић, Је ле на Спа со је вић

* Пре да ва ње одр жа но у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске, у Но вом Са ду, 12. ју ла 
2018. го ди не.




