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Сажетак: У овом ра ду ће мо од го во ри ти на сле де ћа пи та ња: ка
ко је Кан то ва фи ло зо фи ја ути ца ла на фи ло зоф ске ана ли зе Иса и је 
Бер ли на, у ком сми слу (да ли са мо у ме то до ло шком или и у са др
жин ском), ка ко је Бер лин у сво јим огле ди ма из вр шио при јем не ких 
од кључ них Кан то вих ста но ви шта, ко је су слич но сти из ме ђу ове 
дво ји це ми сли ла ца и ко је су глав не кри тич ке при мед бе ко је је Бер
лин упу тио Кан то вој фи ло зо фи ји? По ка за ће се да је ве за из ме ђу 
два ми сли о ца из у зет но ја ка и да фи ло зоф ске ана ли зе исто ри је иде
ја у огле ди ма Иса и је Бер ли на до ста ду гу ју Кан то вој фи ло зо фи ји.

Кључнеречи: пој мов ни мо де ли и ка те го ри јал ни окви ри, са знај на 
ор га ни за ци ја ис ку ства, ар ти ку ла ци ја исто риј ског са зна ња

...не ко ша пу та ње иде ја 
кроз пу стош жи во та...

Љу би ша Јо цић, из по е ме Сан или биљ ка

Увод

Исто ри ја ми шље ња по ка зу је да се ути ца ји иде ја ве ли ких 
ми сли ла ца че сто ши ре нео че ки ва ним и чуд но ва тим пу та
ња ма. Фи ло зоф ска ста но ви шта на ста вља ју свој жи вот и 
по сле смр ти њи хо вих тво ра ца и не ка да је тај жи вот ин тен
зив ни ји но што је био за вре ме жи во та са мих фи ло зо фа и 
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филозофкиња, за хва љу ју ћи ути ца ју иде ја и њи хо вој ре цеп
ци ји од стра не дру гих ми сли ла ца.

Кан то ва фи ло зо фи ја јед на је од  пре лом них и пре суд них ми
са о них тво ре ви на у исто ри ји ми шље ња. Кант је ства рао у 
до ба ве ли ких исто риј ских про ме на, ка да су ста во ви фи ло
зо фа још увек има ли ве ли ку ва жност у јав ним зби ва њи ма 
и по ли тич ким пре ви ра њи ма. Што је још ва жни је, сам Кант 
је био све стан ра ди кал не ино ва ци је ко ју пред ста вља ње го
ва тран сцен ден тал на фи ло зо фи ја и из ри чи то је по ре дио са 
Ко пер ни ко вом ино ва ци јом у на у ци.1 У ње го вим де ли ма се 
осе ћа свест о не сва ки да шњој вред но сти ин те лек ту ал ног по
ду хва та ко јег се ла тио. Зна чај, до ма шај, ути ца ји и ре цеп ци
ја ње го ве фи ло зо фи је по зна ти су, још увек ви дљи ви у фи
ло зо фи ји и, без пре те ри ва ња, мо же да се ка же да ће би ти 
присутни до кле год бу де фи ло зо фи је.

На дру гој стра ни, де ло Иса и је Бер ли на пред ста вља јед ну од 
нео бич ни јих ин те лек ту ал них тво ре ви на XX ве ка, са свим 
дру га чи јег ко ва, дру га чи јег облика из ла га ња и сти ла пи са
ња, са од је ци ма јед ног дру га чи јег исто риј ског пе ри о да но 
што је то би ло до ба у ко јем је ства рао Кант. За раз ли ку од 
ре во лу ци о нар ног pat hosа, присутнoг у Кан то вим де ли ма, 
уз ве ли ке на де у Фран цу ску ре во лу ци ју, у Бер ли но вим де
ли ма од је ку ју не мир, скеп ти ци зам и, на мо мен те, ре зиг на
ци ја, услед ка та стро фич них, не слу ће но ра зор них ра то ва и 
исто риј ских ло мо ва ко ји су за де си ли свет у XX ве ку, као и 
из не ве ре них на да свих ве ли ких ре во лу ци ја и по ли тич ких 
про је ка та у ко ји ма су жи во ти ми ли о на по је ди на ца, то ком 
XX ве ка, у ко нач ном, би ли бру тал но уни ште ни. 

Не са мо то – док су, у Кан то во до ба, фи ло зоф ске иде је на
и ла зи ле на при јем у јав но сти и че сто до ла зи ле у кон фликт 
са дру гим иде ја ма, у до ба у ко јем Бер лин ства ра де ша ва се 
не што су прот но. Сам Бер лин ће, до не кле ре зиг ни ра но, при
ме ти ти да „на ше вре ме” (а ра ди се о пе де се тим го ди на ма 
XX ве ка) не од ли ку је то ли ко су коб из ме ђу два бло ка иде ја  
већ пре „на до ла же ње та ла са не при ја тељ ства пре ма иде ја ма 
као та квим”.2 Бер лин за па жа да по сто ји је дан оп шти став 
да су иде је и њи хо ви су ко би из во ри ште дру штве них не ми ра 
и кон ста ту је да се у XX ве ку, у мно гим си сте ми ма и кул ту
ра ма умрт вљу је ра ци о нал на рас пра ва, ка ко би се, на си лу, 
утишали дру штве ни кон флик ти.3

1 Kant I. Pred go vor dru gom iz da nju, u: Kri ti ka či sto ga uma (1980), BIGZ, Be
o grad, str. 20.

2 Ber lin, I. Po li tič ke ide je u XX ve ku, u: Če ti ri ogle da o slo bo di (1992), No lit, 
Be o grad,  str. 106.

3 Исто, стр. 102.
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Ме то де и фор ме из ла га ња код ова два ми сли о ца сто је на 
су прот ним по ло ви ма. Кан то во из ла га ње је ме то дич но, 
система тич но, ње го ви тек сто ви су па жљи во сег мен ти ра
ни на од се ке, одељ ке и па ра гра фе а ње го во це ло куп но де ло 
твори си стем и склад но ор га ни зо ва ну це ли ну. 

Код Бер ли на је облик из ла га ња од ре ђен сло бод ни јом фор
мом огле даесе ја, ко ју он би ра за об лик изражавања сво јих 
ста во ва и иде ја. Ње го ви тек сто ви ни су стро го ор га ни зо ва ни 
по сег мен ти ма, из ла га ња су гу ста, пу на што екс пли цит них, 
што им пли цит них ре фе рен ци на ве ли ки број иде ја, ста но ви
шта и ми сли ла ца, че сто пра ће ни екс кур си ма и ди гре си ја ма.4  
Мно га Бер ли но ва ме то до ло шка и са др жин ска ре ше ња ни су 
да та екс пли цит но, та ко да се пред ње го вим чи та о ци ма и чи
та тељ ка ма на ла зи за да так да са ми до дат но екс пли ци ра ју и 
ре кон стру и шу ње го ве ста во ве. Ка да се, са фор мал не стра не, 
упо ре де тек сто ви два на ве де на ау то ра, сти че се ути сак да 
ме ђу њи ма те шко да мо же да бу де не ке слич но сти. 

У овом ра ду ће мо по ка за ти да из ме ђу дво ји це ми сли ла ца по
сто ји бли ска ве за, ко ја се огле да ка ко у спе ци фич ној ре цеп
ци ји Кан то вих иде ја од стра не са мог Бер ли на, та ко и у из
ве сним кри тич ким при мед ба ма ко је Бер лин упу ћу је не ким 
Кан то вим ста во ви ма. Ко нач но, ве за је ви дљи ва и у нео бич
ним за кључ ци ма Иса и је Бер ли на о не ким од нео че ки ва них 
по сле ди ца Кан то ве фи ло зо фи је. 

Увид у исто ри ју фи ло зо фи је ука зу је на оп шту слич ност 
дво ји це ми сли ла ца: њи хо во ин си сти ра ње на вред но сти сло
бо де, на ва жно сти мо рал них су до ва, упо р на кри ти ка де тер
ми ни зма и оп шта ху ма ни стич ка по зи ци ја – али, то су са мо 
оп шти ви до ви срод но сти Кан та и Бер ли на. Ов де је реч о 
спе ци фич ним слич но сти ма и де та љи ма ко ји су из Кан то ве 
фи ло зо фи је ушли у Бер ли но ве огле де, на ко ја ће мо скре ну ти 
па жњу у овом тек сту.

Текст ће се кре та ти у 6 ко ра ка:

1. Ме то до ло шка ве за

2. Са др жин ска срод ност

3. Бер ли но ва кри ти ка Кан та

4. Раз ли ке у схва та њу исто ри је

5. Бер лин: Кант као „спу та ни ро ман ти чар”

6. Бер лин: Кант као не по зна ти из вор на ци о на ли зма

4 О не ким те шко ћа ма у по гле ду фу сно та и на во да у Бер ли но вим тек сто ви
ма, ви де ти: Har di, H. Pred go vor, u: Ber lin, I. (2014) Ru ski mi sli o ci, Slu žbe ni 
gla snik, Be o grad, str. 1117.
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Ме то до ло шка ве за (Кант и исто ри ја иде ја,  
мо де ли, ка те го ри јал на ар ти ку ла ци ја ис ку ства)

Исто ри ја иде ја и мо де ли ми шље ња 

Је дан од Бер ли но вих спе ци фич них ме то до ло шких по сту
па ка је сте усред сре ђи ва ње на оно што он на зи ва мо де ли ма 
ми шље ња.5 Основ не је ди ни це ис тра жи ва ња у ње го вим ра
до ви ма ни су са мо је ди нич не иде је, у сми слу у ко јем их је 
фор му ли сао Ар тур О. Лав џој у уво ду сво је зна ме ни те књи
ге The Gre at Chain of Be ing.6 Бер лин се, по ред је ди нич них 
иде ја, фо ку си ра и на ве ће ску по ве иде ја (као и ка те го ри ја и 
ка те го ри јал них окви ра)7 у исто ри ји ми шље ња. У из ве сном 
сми слу мо гло би да се ка же и да Бер лин ана ли зи ра и је ди
ни це ко је су ма ње од је ди нич них иде ја – оно што он на зи
ва ка рак те ри стич ним из ра зом основ ни, при мар ни по да так 
одре ђе не иде је или од ре ђе ног ску па иде ја.8

Ка да се узме у об зир да се пред мет не је ди ни це у Бер ли но
вим ана ли за ма исто ри је иде ја про те жу од основ них по да
та ка, пре ко ка те го ри ја, иде ја до оп штих мо де ла, ка те го
ри јал них окви ра и пој мов них схе ма, мо жда би мо гло да се 
за кљу чи да Бер лин ана ли зи ра оно што Ла ри Ла у дан на зи ва 
ис тра жи вач ким тра ди ци ја ма, са свим њи хо вим ме ђу од
но си ма, по ве за но сти ма, слич но сти ма и, што је код Бер ли на 
нај ва жни је – раз ли ка ма и тран сфор ма ци ја ма, с тим што би 
се ов де ра ди ло о ис тра жи вач ким тра ди ци ја ма у исто ри ји 
иде ја.9 

Ана ли зи ра ју ћи струк ту ру на шег са зна ња, еле мен те чи та вог 
са знај ног про це са, он ће ре ћи сле де ће: 

„Нај пр во бит ни ји чин по сма тра ња или ми шље ња из и ску је 
да не ке фик си ра не на ви ке, чи тав оквир ства ри, осо ба, иде ја, 
ве ро ва ња, ста во ва, бу ду узе ти здра во за го то во, не пре и спи
та на твр ђе ња, не а на ли зи ра на ве ро ва ња. Наш је зик, или ко ји 
год сим бо ли зам у ко јем раз ми шља мо, у се би је им прег ни ран 
овим ба зич ним ста во ви ма. Ми, чак ни у на че лу, не мо же
мо да на бро ји мо све што зна мо и у шта ве ру је мо, јер ре чи 
или сим бо ли уз по моћ ко јих ми сли мо, у се би уте ло вљу ју и 

5 Ber lin, I. (2012) Ko re ni ro man ti zma, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, str. 18.;  
Ber lin, I. Po li tič ke ide je u XX ve ku, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 76. 

6 Lo ve joy О. A. In tro duc tion – The Study of The Hi story of Ide as, in: The Gre
at Chain of Be ing (2001), Har vard Uni ver sity Press, Har vard, pp. 324.

7 Ber lin, I. The Pur po se of Phi lo sophy, in: Con cepts and Ca te go ri es (1978), 
The Ho garth Press, Lon don, p. 7. 

8 Ber lin I. Ko re ni ro man ti zma, str. 106, 117. 
9 Ла у дан, Л. Ци ље ви и ору ђа ин те лек ту ал не исто ри је, у: Про грес и ње го ви 

про бле ми (2001), Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, стр. 211.
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изража ва ју од ре ђе не ста во ве ко ји су ex hypot he si „уча у ре ни” 
у њи ма и ни су ла ко опи си ви по мо ћу њих.”10 (прев. А. М.) 

О сло же но сти ка те го ри јал них окви ра и ску по ва иде ја,  
све до чи и сле де ћи Бер ли нов став:

„Да би смо ре кли би ло шта зна чај но о све ту мо ра мо да уве
де мо не што дру го но што је то не по сред но ис ку ство (шта 
год зна чи ло „не по сред но”), на и ме про шлост и бу дућ ност, 
од сут не пред ме те, дру ге осо бе и не ре а ли зо ва не мо гућ но сти, 
оп ште и хи по те тич ке су до ве и та ко да ље. И ако би се они од
ба ци ли јер не мо же мо да их по твр ди мо као из ве сне, на кра ју 
бу квал но не би оста ло ни шта. Не мо же мо да го во ри мо а да 
не ура чу на мо ба рем не ки ри зик...”11 (прев. А. М.) 

Ана ли за не ке иде је или не ког ску па иде ја има у ви ду све 
еле мен те, о ко ји ма Бер лин го во ри у на ве де на два од лом ка. 
Ка да при сту па ана ли зи не ке иде је, Бер лин по ла зи од оп штих 
и сло же них обра за ца, пра те ћи тра го ве ко ји во де до „уча у ре
них” ста во ва, до не пре и спи та них ве ро ва ња, по ку ша ва ју ћи 
да, ко ли ко је то мо гу ће, екс пли ци ра ба зич не ста во ве, ко ји ма 
је „им прег ни ран” наш је зик. Мо де ли су ком плек сни пред ме
ти ана ли зе – ко ји пред ста вља ју ску по ве ста во ва, ве ро ва ња, 
пој мо ва, ка те го ри ја, иде ја, оп штих ме та фи зич ких ис ка за о 
све ту и об у хва та ју ни зо ве ве ро ва ња, ста во ва, вред но сти, у 
јед ној ре пре зен та тив ној фор ми. Ка ко Бер лин од ре ђу је мо дел 
ми шље ња?

У Ко ре ни ма ро ман ти зма, он ће ре ћи да су то обра сци иде ја, 
ко ји, у ма њој или ве ћој ме ри, вла да ју од ре ђе ном кул ту ром и, 
у ма њој или ве ћој ме ри, ре пре зен ту ју глав ни идеј ни оквир 
не ке кул ту ре, уоп ште но, или не ког спе ци фич ног фе но ме на 
уну тар по је ди не кул ту ре – она ко ка ко, ре ци мо, ге о ме триј ски 
мо дел ми шље ња ре пре зен ту је низ фи ло зоф ских ста нови шта 
у ан тич кој Грч кој, или, ка ко мо дел по ро дич них од но са ре

10 „The most pri mi ti ve act of ob ser va tion or tho ught re qu i res so me fi xed ha bits, 
a who le fra me work of things, per sons, ide as, be li efs, at ti tu des to be ta ken for 
gran ted, un cri ti ci sed as sump ti ons, una nalysed  be li efs. Our lan gu a ge, or wha
te ver symbo lism we think with, is it self im preg na ted by the se ba sic at ti tu des. 
We can not, even in prin ci ple, enu me ra te all that we know and be li e ve, for 
the words or symbols with which we do so are ex hypot he si „en cap su la ted“ 
in them, and not ea sily de scri ba ble by them.”, Ber lin I. The Sen se of Re a
lity, in: The Sen se of  Re a lity (1996), Far rar, Stro uss and Gi ro ux, New York,  
pp. 1516.

11 „To say anything sig ni fi cantly abo ut the world we must bring in so met hing 
ot her than im me di a te ex pe ri en ce (wha te ver „im me di a te“ may mean), na mely 
the past and the fu tu re, and ab sent ob jects, and ot her per sons, and un re a li sed 
pos si bi li ti es, and ge ne ral and hypot he ti cal jud ge ments and so forth. And if 
the se, be ca u se we can not cer tify them as cer tain, are cut away, in the end li
te rally not hing will be left. We can not spe ak wit ho ut in cur ring so me risk...“, 
„Lo gi cal tran sla tion“, in: Con cepts and Ca te go ri es, pp.78.
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пре зен ту је ју деохри шћан ску ре ли ги о зну тра ди ци ју.12 Мо де
ли пред ста вља ју ка рак те ри стич не, тип ске ску по ве иде ја, пу
тем ко јих раз у ме ва мо од ре ђе ни кул тур ни оквир или специ
фич не по ја ве уну тар не ке кул ту ре.

Исто ри ја иде ја – ка те го ри је и иде је

По јам мо де ла, у кон тек сту ње го вих ана ли за, по ста ће ја сни
ји ка да се ука же на на чин на ко ји он упо тре бља ва тер ми не 
ка те го ри ја и иде ја, за ко је ће се ка сни је ис по ста ви ти да су 
еле мен ти мо де ла ми шље ња о ко ји ма Бер лин го во ри. Шта он 
под ра зу ме ва под ка те го ри ја ма?  

У јед ној ва жној фу сно ти, у ко јој го во ри о под ло жно сти ка
те го ри ја про ме на ма, он ће на ве сти фи зич ке ка те го ри је (тро
ди мен зи о нал ност, бес ко нач но про сти ра ње про сто ра, ире
вер зи бил ност вре мен ских про це са, пре бро ји вост пред ме та 
итд.), за тим чул на свој ства пред ме та и ка те го ри је вред но
сти.13 Исто вре ме но, на дру гом ме сту, он ће кон цепт узроч но
сти у исто ри ји на зва ти иде јом.14 Ко нач но, у јед ном тек сту 
ће ре ћи да се фи ло зо фи ја ба ви ис тра жи ва њем пер ма нент
них или по лупер ма нент них ка те го ри ја по мо ћу ко јих се 
ис ку ство ар ти ку ли ше и ор га ни зу је.15 У ком сми слу он упо
требља ва тер мин ка те го ри ја а у ком сми слу тер мин иде ја? 

При се ти мо се Кан то ве упо тре бе тер ми на ка те го ри ја и иде
ја. На Кан то вој та бе ли узроч ност при па да ка те го ри ја ма.16 
Пре ма Бер ли ну, при ме на ка те го ри је узроч но сти на исто риј
ска зби ва ња и исто ри о гра фи ју до во ди до иде је узроч но сти 
у исто ри ји. То је у скла ду са Кан то вим од ре ђе њем тер ми на 
иде је – иде ја је по јам из ве ден из ра зу ма, ко ји пре ва зи ла зи 
мо гућ ност ис ку ства.17 Ка те го ри је се, пре ма Кан ту, од но
се на ис ку ство и од го ва ра ју им од ре ђе ни опа жа ји, док са 
идејама то ни је слу чај.18 

Исто ри ја иде ја ана ли зи ра упра во те пој мо ве, ко ји, у ма њем 
или ве ћем сте пе ну, пре ва зи ла зе ис ку ство (нпр. свр хо ви тост 

12 Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 1819.
13 Ber lin, I. Isto rij ska ne mi nov nost, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, фу сно та на  

стр. 175.
14 Ber lin, I. Uvod, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 11.
15 Ber lin, I. The Pur po se of Phi lo sophy, in: Con cepts and Ca te go ri es, p. 9; 

AarsbergenLigtvoet, C. (2006) The Ability to Understand One Another,  
Isaiah Berlin – A Value Pluralist and Humanist View of Human Nature 
and The Meaning of Life, Rodopi, AmsterdamNew York, New York,  
pp. 103132.

16 Kant, I. Kri ti ka či sto ga uma, str. 90.
17 Исто, стр. 233.
18 Исто, стр. 90. и 236.
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у исто ри ји, де тер ми ни зам, ин де тер ми ни зам итд.) али и ве
зу ка те го ри ја (ко је су по ве за не са ис ку ством) са од ре ђе ним 
иде ја ма, као и про ме не у од но си ма из ме ђу ка те го ри ја и 
идеја. Бер лин ко ри сти по јам ка те го ри ја и у тра ди ци о нал ном 
сми слу (као нај оп шти ји по јам) и у кан тов ском сми слу.

Ка те го ри јал на ар ти ку ла ци ја ис ку ства

Вра ти мо се Бер ли но вим мо де ли ма. Они су ре пре зен ти од
ре ђе них ску по ва, обра за ца иде ја, ком плек сни пред ме ти ана
ли зе и са сто је се и од основ них по да та ка  и од ка те го ри ја 
и иде ја и од ве ро ва ња и, као што смо ви де ли у на ве де ном 
од лом ку, чи та вог ни за не а на ли зи ра них ста во ва, твр ђе ња и 
прет по став ки. Ме то до ло шко иден ти фи ко ва ње мо де ла је, 
пре ма Бер ли ну, по ста ло мо гу ће на осно ву Кан то ве на чел
не раз ли ке из ме ђу чи ње ни ца и си ро вог ис ку ства и схе ма и 
ка те го ри ја на осно ву ко јих се то ис ку ство ар ти ку ли ше и 
органи зу је у сми сле ну це ли ну:

„Про све тљу ју ћи од го вор на овај про блем дао је Кант, први 
ми сли лац ко ји је по ву као ја сну раз ли ку из ме ђу, са јед не 
стра не, пи та ња чи ње ни ца, и, са дру ге стра не, пи та ња о обра
сци ма уну тар ко јих су ове чи ње ни це на ма пред ста вље не – о 
обра сци ма ко ји ни су из ме ње ни, ко ли ко год да се са ме чи ње
ни це или на ше зна ње о њи ма мо гу да про ме не. Ови обра сци 
или ка те го ри је или фор ме ис ку ства по се би ни су би ле пред
мет ни ти јед не мо гу ће при род не на у ке.”19 (прев. А. М.)

Бер лин ће, у истом тек сту, на гла си ти да је Кант сма трао 
да су те ка те го ри је и обра сци, у на че лу, исти за сва ум на 
би ћа, да су пер ма нент не и не из ме њи ве али ће на по ме ну ти 
и да су ми сли о ци, ко ји су се ба ви ли исто риј ским и ду хов
ним на у ка ма, за па зи ли да су се ти основ ни обра сци, уну тар 
ко јих се ор га ни з о ва ло ис ку ство и ар ти ку ли са ло са зна ње о 
све ту – ипак ме ња ли, пре гру пи са ва ли, ре кон фи гу ри са ли.20 
Ти обра сци су не што по пут окви ра, уну тар ко јих се вр ши 
ка те го ри јал на ор га ни за ци ја си ро вог ма те ри ја ла ис ку ства. 
Он ће за кљу чи ти да пред мет фи ло зо фи је ни је не по сред но 
ис ку ство већ упра во ти обра сци (pat terns) у ко ји ма се ор га
ни зу је и ар ти ку ли ше ис ку ство, раз ли чи ти мо де ли и окви ри 

19 „An il lu mi na ting an swer to this pro blem was gi ven by Kant, the first thin
ker to draw a cle ar dis tin ction bet we en, on the one hand, qu e sti ons of fact, 
and, on the ot her, qu e sti ons abo ut the pat terns in which the se facts pre sen ted 
them sel ves to us – pat terns that we re not them sel ves al te red ho we ver much 
the facts them sel ves, or our know led ge of them, might al ter. The se pat terns 
or ca te go ri es or forms of ex pe ri en ce we re them sel ves not the su bjectmat ter 
of any pos si ble na tu ral sci en ce“, Ber lin I., „The Pur po se of Phi lo sophy“, in: 
Con cepts and Ca te go ri es, p. 7;

20 Исто, стp. 8.
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уз по моћ ко јих се си ров ем пи риј ски ма те ри јал ор га ни зу је у 
сми сле не са знај не фор ме.21

Та ко ће фи ло зоф, као исто ри чар иде ја, ана ли зи ра ти и ис тра
жи ва ти про ме не у нпр. ка те го ри ји узроч но сти, то ком исто
ри је ми шље ња и раз ли чи те пу те ве ко ји ма је та ка те го ри ја 
ула зи ла у иде је о узроч но сти у исто риј ском све ту. 

На осно ву све га на ве де ног мо же да се за кљу чи да је и са
ма исто ри ја иде ја, као ре ла тив но мла да ди сци пли на, по ста
ла мо гу ћа тек са Кан то вом фи ло зо фи јом и ње ним по то њим 
кон се квен ца ма. То ме у при лог иде и још је дан Бер ли нов 
став. Он ће, у јед ном тек сту, ре ћи да ис тра жи ва ње исто ри је 
иде ја пред ста вља тра га ње за ви зи јом ствар но сти ко ју ка те
го ри је, иде је и мо де ли прет по ста вља ју – не што по пут тран
сцен ден тал не де дук ци је (у Кан то вом сми слу) исто ријског 
са зна ња.22 

Све ово ука зу је на из у зе тан ути цај Кан то ве фи ло зо фи је на 
Бер ли нов рад и на ње го ва, екс пли цит но или им пли цит но, 
из ло же на ме то до ло шка на че ла. Не по сред ни ме то до ло шки 
ути цај је су би ли ра до ви Лав џо ја и Ко лин гву да (Ко лин гву
до ва је пре да ва ња Бер лин и по ха ђао то ком јед ног се ме стра), 
али, пре су дан Кан тов ути цај је не сум њив. 

По ме ну те Лав џо је ве је ди нич не иде је и Ко лин гву до ве ап со
лут не прет по став ке23 пред ста вља ју не по сред не, исто риј
ски бли ске, ме то до ло шке прет ход ни це, док је Кан то ва фи
ло зо фи ја не што да љи исто риј ски прет ход ник. По ред то га, 
Кан то ва фи ло зо фи ја је на Бер ли нов рад ути ца ла и по сред
но, пу тем но во кан тов ског раз ли ко ва ња ме то до ло ги је при
род них и ду хов них на у ка, као и код ми сли ла ца ко ји су, на 
тра гу тог но во кан тов ског раз ли ко ва ња гра ди ли ста но ви ште 

21 Ар тур Лав џој, у уво ду у по ме ну ту књи гу The Gre at Chain of Be ing, 
ка же да су док три не фи ло зо фа ско ро увек „...сло же ни и ра зно род ни 
агрегати...”, као и да је ве ћи на фи ло зоф ских си сте ма ори ги нал на или 
ди стинк тив на ви ше по обра сци ма, не го по са став ним ком по нен та ма...”; 
он ће, та ко ђе, на гла си ти да ино ва тив ност мно гих си сте ма про ис ти че из 
но вих на чи на на ко ји су при ме ње ни и ор га ни зо ва ни ста ри еле мен ти, ко
ји су ушли у тај си стем; Lo ve joy, O. A. In tro duc tion, in: The Gre at chain of 
be ing, рp. 39.

22 Ber lin, I. In tro duc tion, in: Vi co and Her der – Two Stu di es in The Hi story 
of Ide as (1976), The Ho garth Press, Lon don, p. XIX; ов де мо же да се по
ву че па ра ле ла и са Дил та је вим фи ло зоф ским ста но ви штем о по тре би 
за сни ва ња тран сцен ден тал ног ме то да у исто риј ском са зна њу – ви де
ти: Đin đić, Z. pred go vor knji zi Vil hel ma Dil ta ja, Za sni va nje du hov nih na u ka 
(1980), No lit, Be o grad, str. 1214.

23 Col ling wo od R. G. On Pre sup po sing, in:  An es say on me taphysics (1940), 
Cla ren don Press, Ox ford, рp. 2148. 
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о специ фич но сти исто риј ског са зна ња, као што је, при ме ра 
ра ди, Вил хелм Дил тај.24 

Са др жин ска срод ност –  
схва та ње сло бо де

Срод ност два ми сли о ца нај ви дљи ви ја је на по љу фи ло зоф
ског ар ти ку ли са ња про бле ма сло бо де,  ста ту са и сми сла сло
бо де у људ ском ра су ђи ва њу и де ла њу. Кан то во ин си сти ра
ње на нео п ход но сти прет по ста вља ња сло бо де као усло ва за 
при пи си ва ње мо рал них свој ста ва, ње го ва кри ти ка де тер ми
ни зма и оста ли ста во ви о ва жно сти ау то но ми је мо ра ла, Бер
ли ну су из у зет но бли ски. Бер лин из ла же Кан то ве ста во ве о 
сло бо ди са им пли цит ном на кло но шћу.25 На јед ном ме сту ће 
ре ћи да је Кан то ва мо рал на фи ло зо фи ја за сно ва на на уве
ре њу да је нај ва жни је ди стинк тив но свој ство људ ских би ћа 
упра во њи хо ва сло бо да, сло бо да да де ла ју, да би ра ју из ме ђу 
нај ма ње два прав ца, две ал тер на ти ве.26  

Го то во да би се исто мо гло ре ћи и за Бер ли но ву ми сао о сло
бо ди. Он из но ва и из но ва на гла ша ва пре вас ход ност сло бо де  
у људ ском све ту.27 Као што је по зна то, он је сво је схва та ње 
сло бо де ме та фо рич но из ра зио као „број отво ре них вра та” 
ко ја сто је пред по је дин цем28 – сло бо да по је дин ца за ви си од 
бро ја мо гу ћих пра ва ца ко ји се пред њим пру жа ју, од зна ча ја 
тих пра ва ца и ал тер на ти ва, зна ча ја ко је но се за ње га са мог, 
што до во ди до јед ног гра ду а ли стич ког и објек ти ви стич
ког кон цеп та сло бо де, где се у по јам сло бо де уво ди пи та
ње степе на и објек тив них мо гућ но сти ко је се на ла зе пред 
чове ком. 

Бер лин је, та ко ђе, по знат и по раз ли ко ва њу не га тив не и 
по зи тив не сло бо де, у спе ци фич ном дру штве ном и исто
риј ском сми слу.29 Бер лин, ге не рал но, ста вља на гла сак на 

24 Раз у ме се, ту тре ба по ме ну ти и ми сли о це као што су Ви ко, Хер дер али 
и чи тав низ дру гих ау то ра, ко је он по ми ње у сво јим ра до ви ма као уз о ре; 
ме ђу тим, по ме ну тој дво ји ци је по све тио не са мо огле де, већ и по ме ну ту 
књи гу Vi co and Her der – Two Stu di es in The Hi story of Ide as.

25 Ви де ти: Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 8287.
26 Ви де ти: Ber lin, I. Kant as an un fa mi li ar so ur ce of na ti o na lism, p. 235.
27 О Бер ли но вој ре цеп ци ји Кан то вог схва та ња сло бо де видети: Uvod, u: 

Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 38.
28 О сло же но сти, сте пе ну и зна ча ју „отво ре них вра та”, тј. ал тер на ти ва и 

мо гу ћих пра ва ца, ко ји сто је пред мо рал ним де лат ни ком, видeти: Ber lin, 
I. Uvod, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, ка рак те ри стич но на стр. 8. и стр. 43. 
и 46; о пој му сло бод ног чи на, ви де ти: Ber lin, I. Isto rij ska ne mi nov nost, u: 
Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 149.

29 Видeти и: Sven sen, L. F. H. Po zi tiv na i ne ga tiv na slo bo da, u: Fi lo zo fi ja  
slo bo de (2013), Ge o po e ti ka, Be o grad, str. 118133. 
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не га тив ни ка рак тер сло бо де, где се сло бо да де фи ни ше као 
од су ство при ну де:

„Сло бо да у свом основ ном зна че њу је сте сло бо да од ла на
ца, од там ни це, од ро бо ва ња дру ги ма. Све оста ло је про ши
ри ва ње овог зна че ња или ме та фо ра. Те жи ти сло бо ди зна чи 
те жи ти да се укло не пре пре ке; бо ри ти се за лич ну сло бо ду 
зна чи не до зво ља ва ти да нас спре ча ва ју, да нас ис ко ри шћа
ва ју или по ро бљу ју дру ти љу ди чи ји су ци ље ви дру га чи ји 
од на ших.”30

Пре ма ње му, уоп ште ни је по треб но прет по ста вља ти би ло 
ка кво са др жин ско од ре ђе ње пој ма сло бо де – у сми слу са
мо о дре ђе ња, ау то но ми је, са мо о ства ре ња – јер то све во ди ка 
за му ћи ва њу пој ма сло бо де и ме ња њу зна че ња те ре чи. Као 
што је по зна то, и Кан тов ка те го рич ки им пе ра тив са мо фор
мал но од ре ђу је кри те ри јум мо рал не ис прав но сти по ступ ка, 
не за ла зе ћи у са др жин ско од ре ђе ње рад ње, што је још јед на 
бли скост дво ји це ми сли ла ца. 

Ме ђу тим, у исто ри ји иде ја се пре по зна је и по зи тив но схва
та ње сло бо де, ко је Бер лин иден ти фи ку је као на ве де не кон
цеп те са мо о дре ђе ња, са мо за ко но дав ства, са мо о вла да ва ња, 
ак тив ног уче шћа у дру штве ном жи во ту; пре ма ње го вом 
ста но ви шту, иа ко су сви ти пој мо ви бли ски пој му сло бо де, 
они ни су јед на ки с њим – сло бо да има при мар но не га тив ни 
ка рак тер, ни је са др жин ски од ре ђе на спољ ним ци ље ви ма а, 
ве о ма че сто, иде а ли по зи тив не и не га тив не сло бо де мо гу да 
до ђу и у кон фликт.31 Бер лин се про бле мом сло бо де ба вио 
и у ме та фи зич ком и у по ли тич ком сми слу; у ме та фи зич ком 
сми слу је за сту пао јед ну ми ни ма ли стич ки по ста вље ну, уз
др жа ну те зу о то ме да је чо век, ба рем у ми ни мал ном сми слу, 
из вор сло бод ног чи на, не за ви сног од про стор новре мен ских 
да то сти и да је нео п ход но прет по ста ви ти да, ко ли ко год да 
има узроч них чи ни ла ца ко ји де тер ми ни шу чо ве ков из бор, 
увек по сто ји не ки, ма ка ко ма ли про стор, у ко јем из бор ни је 
де тер ми ни сан.32 

Бер лин је, исто вре ме но, ви со ко вред но вао Кан то ву кри
ти ку па тер на ли зма а у ви ше на вра та је по но вио да је Кант 
је дан од пр вих  ми сли ла ца ко ји је скре нуо па жну  на мо
рал но по губ не по сле ди це би ло ка квог об ли ка екс пло а та
ци је, ис ко ри шћа ва ња људ ског би ћа као сред ства за по сти
за ње не ког ци ља, ма ка ко да се оно суп тил но при кри ва ло. 

30 Ber lin, I. Uvod, Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 61.
31 Ber lin, I. Dva shva ta nja slo bo de, Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 204217.
32 Ber lin, I. Isto rij ska  ne mi nov nost, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 143;  

на по ме на 9.
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Инструментали за ци ја људ ског би ћа, по сма тра ње чо ве ка као 
сред ства а не као ци ља по се би, на и ла зи ло је на нај о штри ју 
осу ду у Кан то вом де лу.33

Бер лин сма тра да је Кант, за пра во, по ста вио основ ни про
блем сло бо де – не спо ји вост на вод не узроч не де тер ми ни са
но сти чо ве ко вих из бо рапо сту па ка и мо рал не од го вор но сти.  
Кант је, пре ма Бер ли ну, тај про блем до вео до кра ја – твр ђе
њем да чо век не мо же да се сма тра од го вор ним за сво је по
ступ ке ако они ни су сло бод но учи ње ни. Бер лин на гла ша ва 
да је Кан то во схва та ње сло бо де по ве за но са су штин ским 
сми слом чо веч но сти и да, пре ма Кан ту, сва ко су жа ва ње сло
бо де, сва ко огра ни ча ва ње по ља мо гу ћег де ло ва ња – кроз 
раз ли чи те об ли ке по ме ну те ин стру мен та ли за ци је љу ди – 
суштин ски оште ћу је чо ве ка. Из тог раз ло га, Кант је од ба цио 
чак и би ло ка кав слу чај у ко јем би се не ко до бро на ме та ло 
по је дин цу, без ње го вог сло бод ног при хва та ња. Све оно што 
је Кант го во рио о сми слу и вред но сти сло бо де, могло би да 
се при пи ше и Бер ли ну.

Бер ли но ва кри ти ка Кан та

Ипак, Бер лин ће у од ре ђе ним огле ди ма и кри ти ко ва ти од ре
ђе на Кан то ва ста но ви шта, у нај ве ћем де лу им пли цит но. Је
дан од оп штих мо де ла у исто ри ји ко је Бер лин кри тич ки об
ра ђу је је сте и мо дел по дво је ног соп ства (мо дел пре ма ко јем 
се у чо ве ко вом Ја на ла зе ви ши и ни жи део, при че му ви ши 
тре ба да овла да ни жим, мо дел при су тан у број ним ме та фи
зич ким или те о ло шким кон цеп ти ма). Овај мо дел има свој 
спе ци фи чан об лик у Кан то вој те зи о по сто ја њу но у ме нал ног 
и фе но ме нал ног ја. Свет фе но ме нал ног је под ло жан деј ству 
при род них за ко на и ка у зал них де тер ми на ци ја. Упра во се ов
де, по Бер ли ну ја вља про блем у Кан то вој ми сли: по сма тран 
на но у ме нал ној рав ни по је ди нац је сло бо дан, ау то но ман, 
са мо за ко но да ван, а сло бо да се не ти че пи та ња спо ља шњих 
пре пре ка или од су ства при ну де већ про ис ти че из пот чи ња
ва ња за ко ни ма ко ји су ре зул тат ау то но ми је ви шег соп ства. 
Иа ко Кант ни је тран спо но вао ви ше Ја на не ки ко лек тив ни 
ен ти тет, већ је оста јао у рав ни по је дин ца, ипак је те за о сло
бо ди као пот чи ња ва њу са мо до не тим за ко ни ма,  као што смо 
по ме ну ли, по Бер ли ну, про бле ма тич на.34  

33 Ber lin, I. Kant as an un fa mi li ar so ur ce of na ti o na lism, pp. 238239; као и: 
Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 8384. Бер лин под вла чи да и ли бе рал на 
и со ци ја ли стич ка иде о ло ги ја до ста ду гу ју Кан то вој кри ти ци ин стру мен
та ли за ци је чо ве ка, ње го ве екс пло а та ци је, као и ње го вом апе лу за са мо
одре ђе њем чо ве ка;

34 Ber lin, I. Dva shva ta nja slo bo de, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 222.
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Сле де ћи про блем у Кан то вој фи ло зо фи ји на ко ји Бер лин 
ука зу је је сте те за пре ма ко јој је сва ки по је ди нац до вољ но 
ра ци о на лан да при хва ти по сто ја ње мо рал ног за ко на – а кри
те ри јум за про ве ру мо рал не ис прав но сти или не ис прав но
сти рад ње је сте уни вер за ли за ци ја тј. мо гућ ност уни вер за
ли зо ва ња мак си ме и ње ног ва же ња као за ко на за ап со лут но 
све слу ча је ве. Ипак, ако је сва ки чо век до вољ но ра ци о на лан 
да се би из да је мо рал не за по ве сти ко је су са свим у скла ду 
са мо рал ним на ло зи ма свих дру гих љу ди, та да сле ди кон се
квен ца да су љу ди, у на че лу, са вр ше ни – при че му они ко ји 
се опи ру мо рал ним за по ве сти ма ни су до вољ но ра ци о нал ни 
(или су чак и ира ци о нал ни) и, сход но то ме, не спо соб ни су 
за са мо о дре ђе ње и ау то но ми ју.35 Бер лин у овој те зи пре по
зна је на зна ке де спо ти зма и то та ли та ри зма, јер ра ци о нал ни 
де лат ни ци мо гу, пре ма то ме, да на те ра ју оне ко ји се опи ру, 
да на си лу при хва те уни вер зал ни мо рал ни за кон.36 То мо же 
да бу де ра зум но, у слу ча ју да се ра ди о кри ми но ге ним и де
ви јант ним лич но сти ма ко је су да ле ко од сту пи ле од мо рал
ног де ла ња, али про блем на ста је ка да се по ста ви пи та ње: 
шта ако не ки то та ли тар ни си стем или иде о ло ги ја на мет ну 
дру га чи ји мо рал ни за кон, шта ако уме сто фор мал ног кри те
ри ју ма мо рал но сти ко ји не од ре ђу је са др жи ну рад ње на мет
ну упра во не ку са др жин ски од ре ђе ну мо рал ност као је ди но 
ис прав ну? Та да ће онај ко ји се опи ре та квом „мо ра лу” би ти 
на сил но при ну ђен да га при хва ти, а то је у су прот но сти са 
пој мом сло бо де.

Бер лин при ме ћу је да се ин ди ви ду ал на сло бо да у Кан то вој 
фи ло зо фи ји пре све га по и сто ве ћу је са ра ци о нал ним ци ље
ви ма и да су са мо ра ци о нал ни ци ље ви истин ске вред но сти 
људ ске при ро де. Уко ли ко се ова кав став упо ре ди са Бер ли
но вом плу ра ли стич ки за сно ва ним ак си о ло шким и ан тро по
ло шким ста во ви ма, ви де ће се да је реч о зна чај ној ра зли ци 
из ме ђу два ми сли о ца. По ред фор мал ног схва та ња кри те ри
ју ма мо рал но сти, бли ског не га тив ној сло бо ди, Кан ту је би
ло бли ско и по зи тив но схва та ње сло бо де, оли че но у чу ве ној 
иде ји о ау то но ми ји тј. са мо за ко но дав ству, где се сло бо да 
по сма тра као услов мо гућ но сти мо рал ног за ко на а мо рал
ни за кон као услов са зна ва ња сло бо де; на гла сак на по зи тив
ном од ре ђе њу, на ау то но ми ји и на пот чи ња ва њу са мо до не
тим за ко ни ма37, пре ма Бер ли ну је пред ста вља ло по ме ра ње 

35 Исто, стр. 239.
36 На рав но, Бер лин не ка же да је сам Кант ово хтео да твр ди, али при ме ћу

је да је то јед на од  не при јат них кон се квен ци ње го ве прак тич не фи ло зо
фи је, кон се квен ца су прот на вред но сти сло бо де.

37 Ber lin, I. Dva shva ta nja slo bo de, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, стр. 222.
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тежишта са основ ног зна че ња ре чи сло бо да на бли ски, али, 
ипак, дру га чи ји кон цепт.

Раз ли ке у схва та њу исто ри је

Јед на из у зет но ва жна раз ли ка из ме ђу Кан та и Бер ли на ви
дљи ва је у раз ли чи тим кон цеп ти ма исто ри је. Као што је по
зна то, Бер лин се до ста ба вио фи ло зоф ским прет по став ка ма 
исто риј ског са зна ња и  на ви ше ме ста је об ра ђи вао ту те му. 
Исто ри ја се, пре ма Бер ли ну, у основ ном сми слу, од но си на 
људ ски свет, на свет по сту па ка, на спе ци фич но људ ско ис
ку ство, ко је чо ве ка из два ја и раз ли ку је од све та при ро де или 
све та обје ка та. Ов де је та ко ђе ви дљив ути цај Ро би на Џ. Ко
лин гву да.38 Бер лин на гла ша ва да се чо ве ков свет раз ли ку је 
од све та дру гих по ја ва и би ћа у уни вер зу му по то ме што је 
јед но од ње го вих кључ них ди стинк тив них свој ста ва упра во 
сфе ра су бјек тив ног ис ку ства – по бу де, мо ти ви, уо бра зи ља, 
ци ље ви, на ме ре, по ступ ци. Дру гим ре чи ма, са мо у чо ве
ко вом све ту по сто је сло бо да и опре де љи ва ње за јед ну или 
другу вред ност.39

Стро го раз ли ко ва ње исто ри је од при ро де, тј. чо ве ко вог мо
рал ног жи во та од чо ве ко вог при род ног жи во та ни је би ло 
уо би ча је но у ме та фи зич кој тра ди ци ји. Исто ри ја се по сма
тра ла и про у ча ва ла кроз при зму ор ган ских, ме ха ни ци стич
ких или на ту ра ли стич ких мо де ла, пре у зе тих из све та при
род них на у ка. Исто риј ски свет је схва тан и ис тра жи ван као 
део општег све та при ро де. 

Кла си чан при мер ова квог мо де ла дат је у Кан то вом схва
та њу људ ске исто ри је као де ла оп ште при род не исто ри
је, при че му се исто риј ска на у ка по сма тра по ана ло ги ји са 
физиком.40 У овој тач ки се два ми сли о ца пот пу но ра зи ла зе.

38 Ви де ти: Ко лин гвуд, Џ. Р. Под руч је исто риј ског ми шље ња, у: Иде ја 
исто ри је (2003), Слу жбе ни лист, Бе о град, 2003, стр. 205. „Про це си при
ро де се, пре ма то ме, мо гу ис прав но опи са ти као сле до ви пу ких до га ђа ја, 
али, до га ђа ји исто ри је не мо гу.  Они ни су про це си пу ких до га ђа ја, не го 
про це си по сту па ка...”; Бер лин је по ха ђао Ко лин гву до ва пре да ва ња на 
Окс фор ду, о че му ви де ти: Gar di ner, P. In tro duc tion, in: Ber lin, I. Sen se of 
Re a lity, p. XV, као и: Ig na ti eff, M. Isa i ah Ber lin – a li fe (2000), Vin ta ge,  
Lon don, p. 58. 

39 У том по гле ду, ка рак те ри сти чан је сле де ћи Бер ли нов став: „Исто ри ја ни
је по моћ на де лат ност: она те жи да пру жи што пот пу ни је об ја шње ње о 
то ме шта љу ди ра де и за што им се до га ђа; љу де на зва ти љу ди ма зна чи 
при пи са ти им вред но сти ко је смо спо соб ни да као вред но сти и при зна
мо, ина че они за нас ни су љу ди” – Uvod, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 32.

40 Ви де ти: Vu ko vić, I. Me to do loš ke pret po stav ke isto rij ske na u ke, u: Opo na ša
nje Bo ga (2006), izd. knj. Zo ra na Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ciNo vi Sad, 
str. 226228.
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Бер лин: Кант као „спу та ни ро ман ти чар”

Ин те ре сант не су и Бер ли но ве ана ли зе Кан то ве фи ло зо фи је 
у кон тек сту по ја ве ро ман ти зма. Он га, за по тре бе пре да ва ња, 
свр ста ва у тзв. „спу та не ро ман ти ча ре”.41 Пре ма Бер ли ну, 
Кан то во гор љи во  ин си сти ра ње на сло бо ди42, на са мо о дре
ђе њу чо ве ка из у зет но је ва жно за ро ман ти чар ско схва та ње 
људ ске при ро де. Исто вре ме но, Кан то во твр до ин си сти ра ње 
на ау то но ми ји људ ске во ље и ње ној не за ви сно сти од при
род ног ка у за ли те та уне ло је но ви не у схва та ње при ро де ко је 
су има ле фор ма ти ван ути цај на од ре ђе не ста во ве ро ман ти
зма о при ро ди.43 То је је дан од ути ца ја ко ји су до ве ли до 
на стан ка ро ман ти чар ске иде је пре ма ко јој чо век об ли ку је 
при ро ду, го спо да ри њом, по ви ну је је сво јој сна жној, не спу
та ној, мо рал но ар ти ку ли са ној во љи, во љи ли ше ној око ва.44

Нео бич но је да је Кант на гла ша вао ва жност ау то но ми је во
ље у од но су на деј ства при род них узро ка а да је, ка ко смо 
го ре на ве ли, чо ве ко ву исто ри ју по сма трао као део оп ште 
при род не исто ри је. Бер ли но ве ана ли зе упра во и ука зу ју на 
чуд не и нео бич не спо је ве у ин те лек ту ал ним тво ре ви на ма.

Бер лин: Кант као не по зна ти  
из вор на ци о на ли зма

Још јед на по твр да тих чуд но ва тих спо је ва и по сле ди ца 
у исто ри ји ми шље ња ви ди се и у Бер ли но вој те зи по ко
јој је Кан то ва фи ло зо фи ја, у из ве сном сми слу, до при не ла 
раз во ју не мач ке на ци о на ли стич ке иде о ло ги је (али не са мо 
спе ци фич но не мач ког већ и на ци о на ли зма у на че лу). Пре
ма Бер ли ну, иде је има ју не пред ви ди ве пу та ње и по не кад 
ра зор не по сле ди це на прак тич ном пла ну, не за ви сно од пр
во бит них на ме ра њи хо вих тво ра ца.45 Исто ри ја иде ја пра ти 
ове прак тич не по сле ди ца иде ја тј. уло гу при мар но фи ло
зоф ских иде ја у кон сти ту и са њу раз ли чи тих иде о ло ги ја. Је
дан од па ра диг ма тич них при ме ра та квих чуд но ва тих ве за и 

41 Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 8190.
42 У на ве де ном пре да ва њу, Бер лин и сам ка же да хо ће да на гла си „же сти ну 

ње го вих по гле да; Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 87.
43 Исто, стр. 8889.
44 Исто, стр. 91.
45 „...јер ка да иде је за по ста ве они ко ји би тре ба ло њи ма да се ба ве – тј. они 

ко ји су на у чи ли кри тич ки да раз ми шља ју о иде ја ма – оне по не кад до би
ја ју не кон тро ли са ни за мах, као и не у кро ти ву моћ над људ ским ма са ма, 
ко ја мо же по ста ти пре ви ше на сил на да би се об у зда ва ла ра ци о нал ном 
кри ти ком. Пре ви ше од сто го ди на, не мач ки пе сник Хај не опо ме нуо је 
Фран цу зе да не пот це њу ју моћ иде ја; фи ло зоф ске за ми сли од не го ва не у 
ти ши ни про фе сор ског ка би не та мо гу да уни ште ци ви ли за ци ју.”; Ber lin 
I. Dva shva ta nja slo bo de, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 201.
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трансфор ма ци ја Бер лин от кри ва у Кан то вим иде ја ма сло
бо де, ау то но ми је и са мо о дре ђе ња, при мар но по ста вље них 
у окви ру Кан то ве фи ло зо фи је мо ра ла.46 Ме ђу тим, из ра зи ти 
на гла сак на пој мо ви ма не за ви сно сти, уну тра шњег усме ра
ва ња по је дин ца и ау то но ми је ство ри ли су плод но тле за раз
вој не мач ке на ци о на ли стич ке иде о ло ги је. Ка ко и на ко ји на
чин је до шло до ове нео че ки ва не тран сфор ма ци је Кан то вих 
првобит них иде ја? И за што је до ње до шло? 

Пре све га, Бер лин сма тра да је у тим иде ја ма ви дљив ути цај 
пи је ти стич ког иде а ла са мо и зо ла ци је.47 Ипак, по Бер ли ну, 
кључ ни ко рак је ту на чи нио Фих те. Док је у Кан то вој фи ло
зо фи ји глав ни ак тер у рас пра ва ма о сло бо ди из бо ра – ин ди
ви дуа, чо век као кон крет на је дин ка, као кон крет ни мо рал ни 
де лат ник, код Фих теа ак тер по ста је нај пре де ло твор на рад
ња Ја, тран сцен дент на ак тив ност ко ја се, по не где, по и сто
ве ћу је са свет ским ду хом или ап со лут ним бо жан ским прин
ци пом.48 Ме ђу тим, на ред ни ко рак у из ме ни са др жи не пој ма 
основ ног мо рал ног су бјек та је, пре ма Бер ли ну, пре су дан: у 
мо мен ту ка да основ ни мо рал ни су бјект по ста је ко лек ти ви
тет, гру па, на ци ја. Фих те је оти шао још је дан ко рак да ље и 
на ме сто мо рал ног су бјек та по ста вио др жа ву.49 Уко ли ко се 
пој мо ви ко лек ти ви те та, на ци је и др жа ве по ве жу са пој мо
ви ма са мо о дре ђе ња, са мо за ко но дав ства, са мо до вољ но сти, 
до би ја ју се основ ни са стој ци иде о ло ги је на ци о на ли зма у 
на че лу. Тим пу тем су основ не Кан то ве иде је из об ли че не. 

За што је до то га до шло? Бер лин на по ми ње да ни су са мо 
иде је ути ца ле на на ста нак иде о ло ги је на ци о на ли зма. Он ће 
у ви ше на вра та ре ћи да у све ту иде ја не по сто ји пар те но ге
не за и да иде је не на ста ју са мо из иде ја.50 По сто је број ни 
чи ни о ци из до ме на дру штве ног и еко ном ског жи во та ко ји 
ути чу на ства ра ње иде о ло ги је и на пре о бли ко ва ње из вор них 
фи ло зоф ских иде ја у свр ху иде о ло шких по тре ба.

По пи та њу ути ца ја фи ло зоф ских иде ја на раз вој иде о ло ги ја 
и, са мим тим, на прак тич ни план јав ног жи во та (по ли тич
ке бор бе, кон флик те, ра то ве, ра за ра ња) Бер лин да је не ко
ли ко ка рак те ри стич них ста во ва. У раз ли чи тим иде о ло ги
ја ма се че сто на ла зе фи ло зоф ске иде је али из об ли че не или 

46 Ber lin, I. Kant as an un fa mi li ar so ur ce of na ti o na lism, pp. 232248;  од ре
ђе ни па су си у овом огле ду ана лог ни су од ре ђе ним сег мен ти ма књи ге 
Koreni ro man ti zma, у ко ји ма Бер лин из ла же Кан тов ути цај на ро ман ти
зам; Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 8188.

47 Ber lin, I. Kant as an un fa mi lar so ur ce of na ti o na lism, pp. 241242. 
48 Исто, стр. 243.
49 Исто, стр. 244.
50 Исто, стр. 247.
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доведене до ап сурд них екс тре ма а те при мар не иде је че сто 
пред ста вља ју, иа ко без на ме ре њи хо вих тво ра ца, пре те че и 
не при мет не по чет ке мно гих иде о ло ги ја.51 

За кљу чак

Одав но је ре че но да су ве ли ки ми сли о ци и ства ра о ци ве ли ки 
не са мо по то ме што су ства ра ли и оста ви ли иза се бе већ и 
по то ме  у ко јој ме ри је њи хо во де ло ути ца ло на ми сли о це и 
ства ра о це ко ји су до шли по сле њих. У тој цир ку ла ци ји ути
ца ја по твр ђу је се ви тал ност иде ја, би ло да се оне пре у зи ма ју 
у свом из вор ном об ли ку или из ме ње не, би ло да се под вр га
ва ју кри тич кој ана ли зи – оне по ста ју нов са знај ни иза зов и 
да ју под стре ке но вим ко ра ци ма у исто ри ји ми шље ња. 

У Кан то вој фи ло зо фи ји су се укр сти ли ути ца ји мно гих ва
жних фи ло зоф ских иде ја и пи та ња на ста лих и по ста вље них 
пре ње га. На исти на чин, у Бер ли но вој фи ло зоф ској ана ли зи 
исто ри је иде ја мно ге слав не фи ло зоф ске иде јепрет ход ни це 
на шле су плод но тле. Је дан од кључ них ути ца ја је Кан то
ва тран сцен ден тал на фи ло зоф ска по зи ци ја, ка ко у до ме ну 
про бле ма са зна ња, та ко и у до ме ну про бле ма ети ке. У том 
по гле ду мо же мо да за кљу чи мо да је исто ри ја иде ја, као за
себ на ди сци пли на, она ко ка ко је при ме њи вао Иса и ја Бер
лин, да ле ки али из у зет но чу јан од јек од ре ђе них ва жних 
Кан тових ре ше ња и ста во ва.

Иа ко су, у ве ли кој ме ри, у те о риј скопо ли тич ком сми слу, 
би ли срод ни ци и иа ко су, обо ји ца, за сту па ли сво је вер зи је 
ли бе ра ли зма, то ни је при мар ни раз лог Кан то вог ути ца ја на 
Бер ли но ву по зи ци ју. Бер лин је, пре све га, био под ути ца јем 
Кан то вих епи сте мо ло шких и ме то до ло шких ста во ва, ко ји су 
му би ли при влач ни у ис тра жи ва њи ма исто ри је иде ја. По
ред то га, Бер лин је био и под ути ца јем ау то ра с ко ји ма ни је 
делио те о риј скопо ли тич ку срод ност .

Ни је те шко прет по ста ви ти да ће бу ду ће ге не ра ци је фи ло
зо фа и исто ри ча ра иде ја вр ши ти но ву ре цеп ци ју ка ко Кан
то вих, та ко и Бер ли но вих ста во ва и ста но ви шта. Ми сли мо 
да ће то до ве сти до но вих, вред них и са знај но ино ва тив них 
фи ло зоф ских син те за, ко ји ма се вре ди на да ти, ко је вре ди 
ишче ки ва ти и на ко ји ма тре ба па жљи во и упор но да се ра ди. 

И на кра ју, вра ти ће мо се сти хо ви ма са по чет ка овог ра да. 
Не са мо да се кроз пу стош жи во та чу је не ко ша пу та ње иде
ја; ако се ма ло бо ље ослу шне, чу је се и њи хо во ме ђу соб но 
дошап та ва ње.

51 Ber lin, I. Po li tič ke ide je u XX ve ku, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 79.
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Abstract

In this article, we will answer the following questions: How did 
Immanuel Kant’s philosophy influence Isaiah Berlin’s philosophical 
analysis? Was it just in the methodological sense of the term? How did 
Isaiah Berlin integrate some of the crucial Kant’s standpoints? What are 
the similarities between these two thinkers? What are the main critical 
arguments Berlin directed at Kant’s philosophy? It turns out that there is 
a strong philosophical connection between the two thinkers and that the 
philosophical analysis of the history of ideas in Isaiah Berlin’s works 

owes very much to the philosophy of Immanuel Kant.
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