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Сажетак
Те ма члан ка је од нос кон зер ва ти ви зма пре ма про све ти тељ-

ству. У ње го вом пр вом де лу из ла жу се глав ни мо мен ти ра но кон-
зер ва тив не кри ти ке про све ти тељ ства осам на е стог ве ка и Фран-
цу ске ре во лу ци је. Кроз при ме ре Га да ме ро вог, Ма кин та је ро вог и 
Теј ло ро вог уче ња, иза то га се, у глав ном де лу ра да, пред ста вља ју 
са вре ме не ис то ри стич ке и кон тек сту а ли стич ке при мед бе про све-
ти тељ ској фи ло зо фи ји исто ри је и по ли ти ке. За кљу чу је се да оп-
ту жбу Бер ка и Ме стра за раз би ја ње кон ти ну и те та и не по што ва ње 
тра ди ци је на сле ђу ју и раз ра ђу ју ре цент не кри ти ке ам би ци ја еман-
ци па ци је и ра ци о нал ног са мо о дре ђе ња про све ти те ља. На ла зи се 
да се по то ње за сни ва ју на њи хо вом не при ја тељ ству пре ма кул ту ри 
из ко је по ти чу и на сле пи лу упра во за онај пар ти ку лар ни кул тур ни 
кон текст из ко јег и та кве уни вер за ли стич ке аспи ра ци је про из ла зе. 
Тај из ра жен про тив став не гда њег и ово вре ме ног кон зер ва ти ви зма 
пре ма про све ти тељ ству, су ге ри ше се на кра ју, ни је тек слу чај на 
при мед ба ко ја пред ста вља по го дан на чин вла сти тог про фи ли са ња, 
већ упра во из раз оног кон сти ту тив ног не при ја тељ ства ко је прав да 
раз лог вла сти тог по сто ја ња.
Кључ не ре чи: кон зер ва ти ви зам, про све ти тељ ство, тра ди ци ја, ра ци о нал-

ност, мо рал, кон ти ну и тет

1.НАСЛЕЂЕ

Мо гло би се ре ћи да се кон зер ва ти ви зам од сво јих „ин сти-
ту ци о нал них“ по че та ка фор ми рао и де фи ни сао као про тив про све-
ти тељ ска по ли ти ка. У свим ва ри јан та ма, про тив опа сне „во лун та-
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ри стич ке“ илу зи је на прет ка ко ји се за сни ва на на у ци афир ми сао 
је по тре бу да се при хва те по сто је ћа огра ни че ња и обра сци упра-
вља ња ко је су утвр ди ли ве ко ви.1) Та кво опре де ље ње ће и до да нас 
оста ти тач ка на ко јој се од лу чу је о пра во вер но сти док три не. Про-
све ти тељ ство за кон зер ва тив це мо ра да пред ста вља епи зо ду ко ја се 
на нај дра ма тич ни ји на чин огре шу је о на лог очу ва ња оних мо де ла 
жи во та ко је је тра ја њем до ка за ло оправ да ност и, ти ме, по ка за ло 
не про ла зну исти ни тост њи хо ве по у ке.

Кла сич ни кон зер ва ти ви зам пред ста вља про тив про све ти тељ-
ску ре ак ци ју ко ју, на рав но, ка рак те ри ше не по ве ре ње у про све ће но 
ми шље ње осам на е стог ве ка али, у још ве ћој ме ри, омра за на ону 
прак су Фран цу ске ре во лу ци је за ко ју је сма тра но од го вор ном. Кон-
зер ва ти ви зам ће у зле ху дим по сле ди ца ма тог пре вра та ви де ти до-
след ну ре а ли за ци ју про све ти тељ ских иде а ла. Ја ко бин ски те рор ће 
по ста ти пра ва сли ка ли бе рал не иде о ло ги је при род них пра ва, јед на-
ко сти и на прет ка, а ре во лу ци о на ри – фа на ти ци на о ру жа ни опа сним 
принципима: ап стракт ним иде ја ма одво је ним од исто риј ског ис ку-
ства. Фи ло зоф ско лу ди ло је обе ле жи ло је дан аро ган тан и не мо ра-
лан век, ко ји је иг но рант ски, без бо жно, без об зир но и ла ко ми сле но 
пре зрео, пре се као и ис ко ре нио ве зе са сто жер ним ин сти ту ци ја ма и 
древ ним тра ди ци ја ма. Иде је фи ло зо фа снаб де ле су ре во лу ци о на ре 
те о ри ја ма на ко ји ма су те ме љи ли сво је про јек те и на пра ви ле од 
њих по ли ти зо ва не ми сли о це са исто риј ском ми си јом.

За Ре во лу ци ју и све про прат не не да ће ко је со бом но си кри-
ви су „на дри-му дра ци“, „фа на тич ни по бор ни ци са мо вољ не вла сти 
по је дин ца“,2) плит ки ре зо не ри „мр зо вољ не, уобра же не, крат ко ви де 
по мо дар ске фи ло зо фи је“,3) „бр зо пле ти и не зна лач ки“ са ве то дав ци 
ко ји су омо гу ћи ли „нео спо ра ва но и нео спо ри во“, „без об зир но и 
аро гант но“ ис по ља ва ње вла сти, без бед на прет ход ни ца „три јум-
фал не по вор ке“ ра сип ног и ди вљег тра ће ња јав ног до бра и су ро ва 
афир ма ци ја „из да је, пљач ке, си ло ва ња, уби ста ва, по ко ља и па ље-
ви на“,4) „екс тра ва гант ни и пре тен ци о зни“ спе ку лан ти ко ји су под у-
чи ли фран цу ске во ђе „да пре зи ру сво је прет ке и сво је са вре ме ни ке, 
па чак и са ме се бе све до тре нут ка ка да су за и ста по ста ли до стој ни 
пре зи ра“, ла жни све ти о ни ци због ко јих је Фран цу ска „ку пи ла бе-
ду зло чи ном“ и про сти ту и са ла сво ју вр ли ну од ре кав ши се и свог 

1) Ian Sha pi ro, MoralFoundationsofPolitics, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 2003, p. 151

2) Ед мунд Берк, Размишљања о Револуцији у Француској, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
2001, стр. 36.

3) Исто, стр. 65.

4) Исто, стр. 51.
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ин те ре са.5) Учи нак овог фи ло зоф ског упли ва у по ли ти ку је дру-
штве на апо ка лип са, за кљу чу је Берк: осра мо ће ње и рас пад свих ин-
сти ту ци ја.6)

Фи ло зо фи ја је, на и ме, у осам на е стом ве ку на сту пи ла са јед-
ном но вом иде јом да се дру штво за сни ва на уго во ру, да се у ста њу 
при ро де удру жу ју ра ци о нал не лич но сти и осни ва ју др жа ву, да би 
уре ди ле жи вот та ко да омо гу ћи без бед ност, бо гат ство, сре ћу и сло-
бо ду. Та и ло гич ки и исто риј ски на ка рад но уми шље на ви зи ја, ко ја 
под ра зу ме ва „љу де ро ђе не с два де сет и јед ном го ди ном, без ро ди-
те ља, про шло сти, тра ди ци је, оба ве за, отаџ би не, ко ји се по пр ви 
пут оку пља ју да би по пр ви пут скло пи ли спо ра зум“,7) као и пра-
те ћа про из вољ ност у по гле ду при пад но сти од ре ђе ној на ци о нал ној 
за јед ни ци, пре ма Ме стру је па то ге ни фан та зам и из раз „уобра же не 
са мо у ве ре но сти осам на е стог ве ка ко ја ни од че га ни је од у ста ја ла, 
и не ве ру јем да је ство ри ла ијед ног иоле та лен то ва ног жу то кљун ца 
ко ји ни је на пра вио три ства ри по што је за вр шио шко лу: обра зов ни 
си стем, устав и свет“.8) Кон цепт дру штве ног уго во ра као до бро-
вољ ног удру жи ва ња, ис точ ни грех по ли тич ке док три не про све ти-
те ља, на про сто је аисто риј ски мит од ко га је го ри је ди но ре ал ни 
по ку шај ње го вог бу да ла стог, ра зор ног и па три цид ног ре при зи ра-
ња до но ше њем ре во лу ци о нар ног уста ва. Устав се не пи ше a pri o ri, 
већ је не на пи си во де ло обо го тво ре не исто ри је. Пред тим су ди штем 
вре ме на, иде ја де кре ти ра ња уста ва, ко ји би уз то био и уни вер за-
лан, мо же по ста ти са мо све до чан ство те о риј ске за блу де ло сти, нар-
ци со ид не гор до сти, де ми јур шких пре тен зи ја, про ме теј ског мах ни-
та ња. Др жа ва за веч ност ле жи у ду бо ком мра ку ста ри не и, као све 
дру го што се про те же уна зад у „ма глу древ но сти“, де ло је бо га а 
не чо ве ка.9)

Апри о ри зам не про мен љи вих прин ци па је по гу бан у по ли ти-
ци. Вре ме и окол но сти ме ња ју и сло бо де и огра ни че ња и не ма тог 
ап стракт ног пра ви ла ко је би их мо гло утвр ди ти во вјек, па и „на у ка 
о из град њи по ли тич ке за јед ни це“ не тре ба о њи ма да рас пра вља 

5) Исто, стр. 49.

6) Исто, стр.84–85, 97; ви де ти Co nor O’Brien, „Ed mund Bur ke: Prop het Aga inst the Tyranny 
of the Po li tics of The ory“ in: Ed mund Bur ke, ReflectionsontheRevolutioninFrance, Yale 
Uni ver sity Press, New Ha ven, 2003, pp. 213–232.

7) Hip polyte Ta i ne,LesOriginesdelaFrancecontemporaine: L’ancienrégime, Fayard, Pa ris, 
1986, p. 353.

8) Пре ма Мар вин Пе ри, ИнтелектуалнаисторијаЕвропе, Clio, Бе о град, 2000, стр. 285.

9) Жо зеф де Ме стр, „Че твр то пи смо јед ног са вој ског ро ја ли сте сво јим су на род ни ци ма“, у: 
Жо зеф де Ме стр, Списиореволуцији, Умет нич ко дру штво Гра дац, Ча чак, 2001, стр.25.
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„прин ци пи јел но“.10) Сво ђе ње на је дан прин цип и не при зна ва ње 
сло же но сти не од го ва ра ни са знај ном ни за ко но дав ном ин те ре су и, 
у са мо у ве ре ном не зна њу, не у мор но ши ри на си ље по ку ша ва ју ћи да 
свет по ко ри сво јим про јек ти ма и про јек ци ја ма.11) Би ло да су план-
ски де ло ва ли, као код Бер ка, би ло да су ра ди кал ни екс по нен ти ку-
шње и не све сно сред ство ис ку пље ња про ми сли, као код Ме стра,12) 
ди вљач ни спе ку лан ти су, у ме ша ви ни не зна ња и не ма ра, ви де ли 
дру штво као ме ха ни зам са зaменљивим је ди ни ца ма, па су се ки-
ром вр ши ли ми кро хи рур шке опе ра ци је по ви тал ним ор га ни ма јед-
ног суп тил но уде ше ног ор га ни зма.13) Као лу да ци, ску пи ли су се и 
по ду хва ти ли уста но вље ња на ци је;14) као иг но ран ти, не зна њем су 
на зва ли све та вер ска и мо рал на уче ња; а као ла ко ми сле ни и без-
об зир ни љу ди, пре се кли су дру штве не ве зе са тра ди ци јом, као да 
при па да са мо њи ма, а не и про шлим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Из 
„вар вар ског ве ка“ у ко ме је та ко не што би ло мо гу ће ва ља се вра ти-
ти на ону ли ни ју склад ног ку му ла тив ног раз во ја ко ју је пре ки ну-
ла јед на зле ху да епи зо да, јед на др ска ин тер вен ци ја ино ва то ра ко ји 
ни су има ли об зи ра пре ма исто ри ји, на сле ђу, пре ци ма, тра ди ци ји, 
про ми сли. Ни ко не мо же, осим на вла сти ту ште ту, да иза ђе из тог 
окри ља – и не тре ба.

2.УМНОСТПРЕДАЊА

Са вре ме ни на след ни ци кон зер ва тив ног при го во ра про све-
ти тељ ству сво је уче ње с пра вом ра ди је свр ста ва ју у шко ле „исто-
ри зма“ или „кон тек сту а ли зма“. Фрон тал но му се и да ље су прот-
ста вља ју ћи и ве ру ју ћи да се оно не мо же „(са мо)про све ти ти“, они 
су о ча ва ју про све ти тељ ство са по губ ном сле пом мр љом у ср цу ње-
го ве по став ке. Те жња ка ин те лек ту ал ној не за ви сно сти про све ти те-

10) Берк, РазмишљањаоРеволуцијиуФранцуској, стр. 75.

11) Упо ре ди ти Исто, стр. 76.

12) За Ме стро ву „те о ди це ју“ ви де ти Жо зеф де Ме стр, „Раз ма тра ња о Фран цу ској“, у: Жо-
зеф де Ме стр,Списиореволуцији, Умет нич ко дру штво Гра дац, Ча чак, 2001, стр. 75–77; 
о (не ис кре ним) „пу те ви ма про ми сли у Фран цу ској ре во лу ци ји“ с оби ром на европ ску 
хри шћан ску ми си ју фран цу ске на ци је упо ре ди ти Исто, стр. 77–83, 87–89; 118–119; о ка-
рак те ру и ми си ји фран цу ског на ро да: Жо зеф де Ме стр, „Три фраг мен та о Фран цу ској“, 
у: Жо зеф де Ме стр, Списиореволуцији, Умет нич ко дру штво Гра дац, Ча чак, 2001, стр. 
56, 62–63, 65–69; за из ба вље ње и пре по род кон тра ре во лу ци јом ко ја не ће би ти „обр ну-
та ре во лу ци ја, већ су прот ност Ре во лу ци ји“: Ме стр, „Раз ма тра ња о Фран цу ској“, стр. 
84–85, 121–122, 138.

13) Упо ре ди ти Ме стр, „Раз ма тра ња о Фран цу ској“, стр. 73.

14) Исто, стр. 114.
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ља, на и ме, за сно ва на је на не при ја тељ ству пре ма кул ту ри из ко је 
по ти чу и ко ја их од ре ђу је, а њи хов циљ ра ци о нал ног са мо о дре ђе-
ња за сни ва се на пре ви ђа њу пар ти ку лар ног кул тур ног кон тек ста 
из ко јег та кав зах тев про из ла зи. Ма кин та јер по зи ва на при хва та-
ње „ра ци о нал но сти тра ди ци је“,15) а Га да мер ука зу је да „исто ри ја 
не при па да на ма, већ ми при па да мо њој“: „Знат но пре не го што у 
по врат ном осве шће њу са ми се бе раз у ме мо, раз у ме мо се бе на је-
дан са мо ра зу мљи ви на чин у по ро ди ци, дру штву и др жа ви у ко ји ма 
жи ви мо“.16) И два де се то ве ков ни као и осам на е сто ве ков ни про тив-
ни ци про све ти тељ ства упи њу се да до ка жу при о ри тет кул ту ре у 
свим на шим са знај ним и мо рал ним на сто ја њи ма, пре ма вла сти том 
са мо ра зу ме ва њу мо ти ви са ни пре све га за бри ну то шћу да би жи вот 
ко ји во ди мо др же ћи се са мо на че ла sapere aude17)– био зна чај но 
оси ро ма шен, а те о ри ја јед но ди мен зи о нал на.

Ве ро ват но нај по зна ти ју фор му ла ци ју ове при мед бе по ну дио 
је Га да мер. Про све ти тељ ство по чи ва на јед ној од ред бе ној пред ра-
су ди: „пред ра су ди про тив пред ра су да уоп ште и ти ме уки да ња мо ћи 
пре да је“. До про све ти тељ ства по јам пред ра су де ни је био не га тив-
но ин то ни ран, ни је зна чио „по гре шан суд“, већ оно што се њи ме 
и ка же: суд ко ји прет хо ди ис пи ти ва њу оно га о че му се су ди (Vor-
urteil), прет ход ни суд ко ји мо же иза ћи и на исти ну, не ка вр ста не-
пра во сна жне пре су де у прав ном по ступ ку. Са про све ти тељ ством, 
ме ђу тим, préjugé огра ни ча ва сво је зна че ње на „нео сно ва ни суд“. 
Ни евен ту ал на тач ност су да не ле ги ти ми ше га као пре тен ден та на 
пра во су ђе ња, већ тек ње го во ме тод ско пот кре пље ње и обра зло же-
ње. „Дух ра ци о на ли зма“ ко ји сле ди прин цип кар те зи јан ске сум ње 
до след но је дис кре ди то вао и пот пу но ис кљу чио пред ра су де из мо-
дер ног на уч ног са зна ња и про гла сио ум, а не ви ше пре да ју, по след-
њим из во ром свег ауто ри те та. Пре да ја по ста је пред мет кри ти ке, 
као што су чул ни ути сци пред мет при род них на у ка, па се и „исти-
ни те“ пред ра су де мо ра ју на кра ју под вр ћи су ду ума и оправ да ти 
пред њим.18)

Га да ме ру са да пре о ста је да пред ра су де не са мо оправ да не го 
ин ста ли ра као усло ве раз у ме ва ња, пре све га ре ха би ли ту ју ћи још 
две кле тве про све ти те ља: ауто ри тет и тра ди ци ју. Ни је сва ка пред-

15) Alas da ir Ma cIntyre, WhoseJustice?WhichRationality?, Duc kworth, Lon don, 1988, pp. 352–
353.

16) Ханс-Ге орг Га да мер, Истинаиметода:основифилозофскехерменеутике, „Ве се лин 
Ма сле ша“, Са ра је во, 1978, стр. 310.

17) Im ma nuel Kant, „Be ant wor tung der Fra ge: Was ist Aufklärung?“, KantsgesammeltenSchrif-
ten, Bd. 8, Wal ter de Gruyter, Ber lin, 1968 [1784], S. 35.

18) Га да мер,Истинаиметода, стр. 302–309.
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ра су да огра ни ча ва ју ћа, осим за кри тич ки ум ко ји би да се са мо-
кон стру и ше. По сто је и ле ги тим не, „оправ да не“ и за на ше са зна-
ње про дук тив не пред ра су де, ко је су део „исто риј ског ре а ли те та“ 
и услов раз у ме ва ња ко нач ног исто риј ског на чи на бив ство ва ња чо-
ве ка. Те ле ги тим не пред ра су де су нео дво ји ве од пој ма ауто ри те та, 
ко ји је про све ти тељ ство та ко ђе на екс клу зи ван на чин су прот ста-
ви ло пој му ума, ве ру ју ћи да осла ња ње на ње га ауто мат ски до во ди 
ум у за блу ду. Га да мер сма тра да та кве „ра ди кал не кон се квен це“ 
про све ти тељ ства ни су ви ше одр жи ве: иако је с пра вом уочи ло да је 
ауто ри тет из вор пред ра су да уко ли ко на сту па уме сто вла сти тог су-
да, про све ти тељ ство ни је за па зи ло да „он мо же би ти и из вор исти-
не“.19) Уме сто то га, оно је рас крин ка ва ло сва ки ауто ри тет и ти ме 
де фор ми са ло и ње гов по јам: зна че ње ко је се у је зич кој упо тре би 
и да нас при др жа ва уз „ауто ри тет“ – а не ма га у ње го вој су шти ни 
– је сте „сле па по слу шност“, ап со лут на су прот ност уму и сло бо-
ди. „Пра вил но схва ћен сми сао ауто ри те та“, под се ћа Га да мер, не ма 
ме ђу тим ни ка кве ве зе са „ак том пот чи ња ва ња и аб ди ка ци је ума“, 
већ упра во са са зна њем, са рад њом са мог ума ко ји, све стан сво јих 
гра ни ца, при зна је „да је онај дру ги над мо ћан над на ма у су ду и са-
гле да њу и да сто га ње гов суд има пр вен ство, тј. има пред ност пред 
соп стве ним су дом“. За по ве да ње ауто ри те та и по слу шност ауто-
ри те ту осни ва се на бо љем зна њу, ве ћој упу ће но сти, бо љој пре-
глед но сти дру гог, па је уви ђа ње те окол но сти и по сту па ње пре ма 
њој упра во „акт сло бо де и ума“. Ауто ри тет се сти че. При зна ва ње 
пра вог ауто ри те та, ко јем „ни је по тре бан ауто ри тар ни на ступ“,20) 
пре ма Га да ме ро вом ми шље њу је увек по ве за но са оним што је ње-
го ва су шти на, са ми шљу да оно што ауто ри тет ка же, као у слу ча ју 
вас пи та ча или струч ња ка, „ни је не ра зум на сво је вољ ност, већ се у 
прин ци пу мо же са гле да ти“. Пу тем лич но сти ко је их за сту па ју, ле-
ги ти ми шу и „уса ђу ју“, пред ра су де по ста ју „објек тив не“ и „по ти чу 
исту при стра сност за не ку ствар до ко је се мо же до ћи на дру ги на-
чин, на при мјер, за хва љу ју ћи до брим раз ло зи ма, ко је ис ти че ум“. 
„Ауто ри тет“ та ко по ста је део скло па уче ња о пред ра су да ма – ко је 
се мо ра осло бо ди ти „екс тре ми зма про свје ти тељ ства“.21)

19) Исто, стр. 310.

20) Да Га да мер ни је не при ја тељ сло бо де и да ње гов по јам „ауто ри те та“ ни је „ауто ри та ран“ 
ви де ти Bri ce Wac hter ha u ser, „Get ting it Right: Re la ti vism, Re a lism and Truth“ in: TheCam-
bridgeCompaniontoGadamer(edi ted by Ro bert Do stal), Cam brid ge Uni ver sity Press, New 
York, 2002, pp. 61; упо ре ди ти Edu ar do Ec he ver ria, „Ga da mer’s Her me ne u tics and the Qu e-
sti on of Re la ti vism“ in: HermeneuticsattheCrossroads(edi ted by Ke vin Van ho o zer, Ja mes 
Smith & Bru ce Ben son), In di a na Uni ver sity Press, Blo o ming ton, 2006, pp. 51–81.

21)  Га да мер,Истинаиметода, стр. 312–314.
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Јед на фор ма ауто ри те та је тра ди ци ја. Ро ман ти ча ри су је на-
ро чи то бра ни ли од про све ти тељ ства, ко ри гу ју ћи га ука зи ва њем 
да „осим ум ских раз ло га, и тра ди ци ја при др жа ва сво је пра во и у 
ве ли кој мје ри од ре ђу је на ше уста но ве и на ше по на ша ње“.22) Али 
ро ман ти зам ап стракт но су прот ста вља тра ди ци ју ум ној сло бо ди и 
у њој ви ди исто риј ску „да тост оне вр сте ка ква је при ро да“: тра ди-
ци ја се у „ро ман ти зму“ по ја вљу је као „опре ка са мо о дре ђе њу“, као 
не што што нас не у пит но од ре ђу је и има за ум ну вред ност, не што 
што са мо ра зу мљи во вла да и пред чи ме ум тре ба да ћу ти. Га да мер 
би да оспо ри да се тра ди ци ја и ум та ко без у слов но су прот ста вља-
ју. На про тив, тра ди ци ја је за пра во увек „мо ме нат сло бо де и са ме 
по ви је сти“. Тра ди ци ја се не ис пу ња ва „при род но, за хва љу ју ћи 
из др жљи во сти оно га што је јед ном ту“, већ је по сво јој су шти ни 
по твр ђи ва ње, при хва та ње, не га, „тра ди ци о на ли зам“, „очу ва ње“. 
Очу ва ње је јед на ко „по на ша ње из сло бо де“ ко ли ко и пре о крет: оно 
је чин и рад ња ума, исто као и план ска но вост, са мо ма ње упа дљив 
и дра ма ти чан.23) То и про све ти тељ ска кри ти ка тра ди ци је и ро ман-
ти чар ска ре ха би ли та ци ја тра ди ци је сме ћу с ума и не до пи ру до ње-
ног „истин ског по ви је сног бит ка“. Јед на исто риј ска хер ме не у ти ка 
са да мо ра да се осло бо ди „ап стракт не су прот но сти из ме ђу тра ди-
ци је и исто ри је, из ме ђу по ви је сти и зна ња“, и да про на ђе сво ју пер-
спек ти ву у је дин стве ном де ло ва њу жи ве тра ди ци је и исто риј ског 
ис тра жи ва ња.24) 

3.КОНТЕКСТУАЛИЗОВАНОСТМОРАЛА

Мо гло би се ре ћи да та кво на сто ја ње ре а ли зу је Ма кин та јер 
упра во про дор ним и, ре кло би се, суд бин ским ве зи ва њем јед ног 
мо мен та у исто ри ји фи ло зо фи је, про све ти тељ ског про јек та „не за-
ви сног ра ци о нал ног оправ да ња мо ра ла“, за кул ту ру из ко је ис хо-

22) Исто, стр. 315.

23) Упо ре ди ти Га да мер, Истинаиметода, стр. 600; Ханс-Ге орг Га да мер, „По хва ла те о ри-
ји“, у: Ханс-Ге орг Га да мер, Похвалатеорији:филозофскиесеји (при ре дио Са ша Ра дој-
чић), Ок то их, Под го ри ца, 1996, стр. 17–18; за ко мен тар ви де ти Jürgen Ha ber mas, „Af ter 
Hi sto ri cism, Is Me taphysics Still Pos si ble? On Hans-Ge org Ga da mer’s 100th Birt hday“ in: 
Gadamer’sRepercussions:ReconsideringPhilosophicalHermeneutics(edi ted by Bru ce Kra-
jew ski), Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ewing, 2003, pp. 15–20; Ric hard Rorty, „Be ing That 
Can Be Un der stood Is Lan gu a ge“ in: Gadamer’sRepercussions:ReconsideringPhilosophical
Hermeneutics(edi ted by Bru ce Kra jew ski), Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ewing, 2003, pp. 
21–29; An drew Bo wie, „Ga da mer and Ro man ti cism“ in: Gadamer’sRepercussions:Recon-
sideringPhilosophicalHermeneutics(edi ted by Bru ce Kra jew ski), Uni ver sity of Ca li for nia 
Press, Ewing, 2003, pp. 55–81.

24) Га да мер, Истинаиметода, стр. 316.
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ди.25) У кла сич ној тра ди ци ји чо век је био функ ци о нал но од ре ђен, 
а са од ба ци ва њем те тра ди ци је, чи ни се да су ге ри ше Ма кин та јер, 
пот ко па на је и сва ка нор ма. На ме сто пре по зна ва ња чо веч но сти у 
ис пу ња ва њу ску па уло га ко је има ју сво ју су шти ну и свр ху – „члан 
по ро ди це, гра ђа нин, вој ник, фи ло зоф, Бо жи ји слу га“ – на сту па 
„по је ди нац ко ји прет хо ди и ко ји је не за ви сан од свих уло га“.26) 
Тран сфор ма ци ја вр ли не би ла је пра ти лац тог исто риј ског про це са 
ко ји је у мо дер ној кул ту ри мар ги на ли зо вао при по вед но раз у ме ва-
ње је дин ства људ ског жи во та и прак се и тран сфор ми сао и об ли ке 
дру штве ног жи во та до ми на ци јом тр жи шта, фа бри ка и ко нач но би-
ро кра ти је над по је дин ци ма: они се са да раз у ме ва ју као не за ви сна, 
ра ци о нал на би ћа ко ја са ма се би про пи су ју сво је мо рал но ста но ви-
ште или као ано мич ни про из во ди окол но сти.27)

Не ма ви ше оне нео п ход не по за ди не ко ја прет ход но об ја шња-
ва осо би не дру штве ног и мо рал ног жи во та – дру штве не уло ге, до-
бар жи вот, чак ни ко рист – на осно ву ко јег би се и вр ли на тек мо гла 
раз у ме ти, де фи ни са ти и об ја сни ти. Де ца су ли ше на при ча ко јих 
би би ли део и ко је би их упу ти ле на ис прав ност по сту па ка, при ча 
о то ме шта је де те а шта ро ди тељ, ка ква је „по де ла ли ко ва у дра-
ми уну тар ко је су ро ђе ни“ и ка кви су „оби ча ји све та“. Ма кин та јер 
не оста вља ме ста сум њи да се ра ди о нео п ход но сти нај е ле мен тар-
ни јих бај ки ко је ори јен ти шу у све ту, ми то ло ги је у ко ју ва ља би ти 
уна пред сме штен, ко ор ди на та ко је мо ра ју од ре ђи ва ти свет, при ча 
ко је игра ју „кључ ну уло гу у на шем вас пи та ва њу за вр ли не“: де ца 
тре ба да слу ша ју, као што су до про све ће но сти увек слу ша ла, „о 
злим ма ће ха ма, из гу бље ној де ци, до брим али за ве де ним кра ље ви-
ма, ву чи ца ма ко је до је бли зан це, нај мла ђим си но ви ма ко ји не на-
25) Очи то па ра фра зи ра ју ћи Ме стра, у „Постскрип ту му дру гом из да њу“ Трагањазаврли-

ном Ма кин та јер ве ли: „Мо рал ко ји ни је мо рал од ре ђе ног дру штва не мо же се ниг де 
на ћи. По сто јао је мо рал Ати не из че твр тог ве ка, по сто ја ли су мо ра ли три на е сто ве ков не 
за пад не Евро пе, са да по сто је број ни та кви мо ра ли, али где је ика да по сто јао или по сто ји 
моралкаотакав?“ (Ала стер Ма кин та јер, Трагањезаврлином:студијеизтеорије мо-
рала, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 338). Фи ло зо фи је мо ра ла увек са мо ар ти ку ли шу мо рал 
од ре ђе ног дру штве ног и кул тур ног ста но ви шта, упр кос на по ри ма да се по стиг не ви ше 
од то га: Ари сто тел је гла сно го вор ник јед не кла се Ати не из че твр тог ве ка, а Кант да-
је ра ци о нал но оправ да ње за на сту па ју ће дру штве не сна ге ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма 
(Исто, стр. 343).

26) Ма кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, стр. 82–86.

27) Ам би јент у ко ји се сме шта „по је ди нац“ пре вас ход но ка рак те ри ше при мат еко ном ских 
вред но сти ко је ап сор бу ју ре ли гиј ске вред но сти. Ге не ра ци ја Ру соа и Ада ма Сми та на ла-
зи сво ју би бли ју у РобинзонуКрусоу Да ни је ла Де фоа. На чел но, у ње му се оте ло вљу је 
онај про све ти тељ ски ин ди ви ду а ли зам ко ји вред ну је лич но ис ку ство и ве ру је да соп-
стве ним сна га ма мо же да се са вла да сва ка си ту а ци ја. Мо дер ни чо век је homofaber, а 
дру штве ни жи вот аре на у ко јој се бо ре су ко бље не ин ди ви ду ал не во ље (Jürgen Fo hr-
mann, AbenteuerundBürgertum:zurGeschichtederdeutschenRobinsonadenim18.Jahr-
hundert, Met zler, Stut tgart, 1981; Ала стер Ма кин та јер, Краткаисторијаетике, Пла то, 
Бе о град, 2000, стр. 172–173; Ма кин та јер, Трагање заврлином, стр. 276–277, 291-193).
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сле де ни шта већ мо ра ју са ми да се про би ју у све ту и нај ста ри јим 
си но ви ма ко ји про тра ће сво је на сле ђе на рас ка ла шан жи вот и иду 
у про гон ство да жи ве са сви ња ма“. „Ли ши те де цу при ча и она ће 
оста ти без сце на ри ја, по ста ће упла ше ни му цав ци у сво јим по ступ-
ци ма, баш као и на сво јим ре чи ма. Оту да не ма дру гог на чи на да 
раз у ме мо би ло ко је дру штво, укљу чу ју ћи и соп стве но, осим кроз 
за ли ху при ча ко је кон сти ту и шу ње го ве по чет не драм ске мо гућ но-
сти. Ми то ло ги ја, у из вор ном зна че њу те ре чи, у ср цу је ства ри“.28)

Фи ло зоф ски пан дан дру штве ним про ме на ма, ко је су ли ши-
ле вр ли не њи хо ве кон цеп ту ал не по за ди не и оне мо гу ћи ле њи хо во 
оправ да ње, би ло је ко ре ни то од ба ци ва ње ари сто те лов ске те ле о ло-
шке мо рал не тра ди ци је, ко ја је обез бе ђи ва ла на ра ци ју. Са до бом 
про све ће но сти рас па ла се „мо рал на схе ма“, ко ја мо ра да има тро-
чла ну и те ле о ло шку струк ту ру уко ли ко вред но сно ми шље ње тре-
ба да одр жи ика кву ко хе рен ци ју. Пр ви еле мент струк ту ре би би-
ла људ ска при ро да „у си ро вом ста њу“, кон тин гент ни склоп ко ји 
(још) ни је у скла ду са дру гим еле мен том, пра ви ли ма и под у ка ма 
прак тич ког ума, ра ци о нал ном ети ком по мо ћу ко је она тре ба да се 
пре о бра зи у тре ћи еле мент, људ ску при ро ду ка ква би мо гла би ти 
уко ли ко оства ри свој те лос. Ни је дан од еле ме на та ове ари сто те-
лов ско-те и стич ке схе ме не ма ра зу мљив ста тус и функ ци ју без по-
зи ва ња на оста ла два, ин си сти ра Ма кин та јер. Већ јан се ни стич ки 
и про те стант ски те о ло зи, а на ро чи то по том Хјум, Ди дро и дру ги, 
од ба ци ли су, ме ђу тим, те ле о ло шко схва та ње људ ске при ро де и 
опе ри са ли чо ве ка од ма ка кве су шти не ко ја одређује ње го ву свр ху. 
Тре ћи еле мент, „су штин ска људ ска при ро да“ и, с њом, по тен ци јал-
ни чо век уко ли ко је оства рио свој те лос, иш че за ва са укла ња њем 
ари сто те ли зма и – осим што се огре шу је о „су шти ну ети ке“ ко ја се 
са сто ји у то ме „да омо гу ћи чо ве ку да пре ђе из свог са да шњег ста ња 
у ста ње сво је пра ве свр хе“ – оста вља пре о ста ла два еле мен та, ко је 
про све ти те љи ипак за др жа ва ју, да ви се у ва ку у му без ори јен ти ра. 
„Та ко су се осам на е сто ве ков ни фи ло зо фи мо ра ла упу сти ли у не из-
бе жно не у спе шан про је кат; јер, они су, за и ста, по ку ша ли да на ђу 
ра ци о нал ну осно ву за сво ја мо рал на уве ре ња у ка рак те ри стич но 
схва ће ној људ ској при ро ди, на сле див ши, с јед не стра не, скуп мо-
рал них за по ве сти и, с дру ге стра не, схва та ње људ ске при ро де, ко ји 
су кон ци пи ра ни из ри чи то та ко да бу ду у не са гла сју јед на с дру гом. 
Они су на сле ди ли не ко хе рент не фраг мен те не ка да ко хе рент не схе-
ме ми шље ња и де ло ва ња, и с об зи ром на то да ни су схва ти ли сво ју 
соп стве ну осо бе ну исто риј ску и кул тур ну си ту а ци ју, они ни су мо-

28) Ма кин та јер, Трагањезаврлином, стр. 239.
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гли да схва те не мо гу ћи и дон ки хо тов ски ка рак тер свог са мо на мет-
ну тог за дат ка“.29)

Не пре мо сти ви си стем ски bug про све ти тељ ског про јек та30) 
обе ле жа ва на сто ја ње да се, под прет по став ком су ве ре ног мо рал-
ног ауто ри те та по је ди нач ног де лат ни ка осло бо ђе ног хи је рар хи је 
и те ле о ло ги је, не за вр ши у про из вољ но сти и са мо во љи већ на ђе 
но ви ста тус пра ви ли ма мо ра ла ко ји би по зи ва ње на њих учи нио 
ра ци о нал ним. Ма кин та је ро ва про це на не оста вља ме ста дво је-
њу, а ар гу мен ти су учи нак и из гле ди: „с јед не стра не, ми још увек 
не ма мо, упр кос дво ве ков ним на по ри ма фи ло зо фи је мо ра ла и јед-
но ве ков ном на по ру со ци о ло ги је, би ло ка кву ко хе рент ну ра ци о-
нал но од бра њи ву фор му ла ци ју ли бе рал ног ин ди ви ду а ли стич ког 
ста но ви шта; с дру ге стра не, ари сто те лов ска тра ди ци ја се мо же 
та ко ре фор му ли са ти да вра ти сми сле ност и ра ци о нал ност на шим 
мо рал ним и дру штве ним ста во ви ма и ан га жма ни ма“.31) „Два ал-
тер на тив на схва та ња људ ског све та“, ко ја не ка ко од го ва ра ју и исто-
риј ским фор ма ци ја ма, на кра ју кра је ва и ни су то ли ко из ло же на као 
по ну де на пи ја ци, већ не по мир љи во, ну жно и суд бо но сно су прот-
ста вље на у са вре ме но сти. Од лу ка је не ми нов на али сре ћом из бор 
ни је те жак, бу ду ћи да је ја сно де фи ни сан ка рак тер стра на у су ко бу: 
ли бе рал ни ин ди ви ду а ли зам мо дер не је на ср тљи вац, а пред мо дер на 
мо рал на тра ди ци ја – ко ја је нај бо љи при мер тра ди ци је ко ји има мо, 
бу ду ћи да је ди на има ра ци о нал но пра во на ви сок сте пен по ве ре-
ња у сво је епи сте мо ло шке и мо рал не мо гућ но сти32) – на пад ну та 
стра на ко ја по зи ва на пра вед ну од бра ну и об но ву уре ђе ног све та у 
ко јем су вр ли не уоп ште мо гу ће.33)

29) Исто, стр. 78.

30) Не пре ста но на сто је ћи да ука же на не мо гућ ност и по губ ност по ку ша ја за сни ва ња се-
ку лар ног мо ра ла, на ма кар јед ном ме сту Ма кин та јер го во ри о два ве ли ка „про јек та“ 
про све ти тељ ства – ко ји на рав но про тив ре че је дан дру гом. Пр ви про јект би био „по-
ку шај да се де фи ни ше про све ти тељ ство по вла че њем раз ли ке из ме ђу не про све ће них и 
про све ће них, не про све ће них њих и про све ће них нас“, док би дру ги био „про јект де-
таљ ног спе ци фи ко ва ња при ро де и са др жа ја мо рал них пра ви ла ко је зах те ва уни вер зал ни 
ум, про јект уте ло вљен у оно ме што ће по ста ти ка нон ски тек сто ви про све ти тељ ства та ко 
раз ли чи тих ауто ра као што су Лок, Хјум, Смит, Ди дро, Бен там, Ро бе спјер, Џе фер сон и 
сам Кант, од ко јих је сва ко афир ми сао у не ком по гле ду не по ду дар не по зи ци је у од но су 
на ве ћи ну или на све дру ге ауто ре“. То не сла га ње се по ка за ло не ре ши вим, а та кав ис ход 
дру гог про јек та Ма кин та јер сма тра не са мо штет ним не го и по губ ним по ве ро до стој-
ност пре тен зи је пр вог (Alas da ir Ma cIntyre, „So me En lig hten ment Pro jects Re con si de red“ 
in: QuestioningEthics:ContemporaryDebatesinContinentalPhilosophy(edi ted by Ric hard 
Ke ar ney), Ro u tled ge, Lon don, 1998, pp. 245).

31) Ма кин та јер, Трагањезаврлином, стр. 330.

32) Исто, стр. 353.

33) Да је ме ђу тим мо гу ће, на стра ну да ли и по жељ но, оно што Ма кин та јер оспо ра ва и на 
че му гра ди ар гу мен та ци ју: те ле о ло шки оправ да ти и про све ти тељ ске прин ци пе мо ра ла 
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4.УПОРИШТЕДОМАЋИНАИОТПОРПАРАЗИТА

Оно што је за Ма кин та је ра ари сто те лов ска, за Теј ло ра је тра-
ди ци ја „ју де о хри шћан ског те и зма“. И код Теј ло ра исто ри ја из во ра 
мо ра ла тре ба да се по ја ви из уви ђа ња од но са из ме ђу фи ло зо фи је и 
тран сфор ма ци је мо дер не кул ту ре. Ши ри кул тур ни по кре ти но вог 
вред но ва ња тр го ви не, успон ро ма на, про ме не у схва та њу бра ка и 
по ро ди це и но ви зна чај ко ји се при пи су је осе ћа њи ма тек омо гу-
ћу ју сли ку ко ја об ја шња ва ни у ко ли ко са мо ни клу по ја ву мо дер ног 
фи ло зоф ског раз у ме ва ња при род ног по рет ка, ши ре ња прин ци па 
ауто но ми је и прак се те о риј ског са мо и спи ти ва ња.34) Та сли ка об у-
хва та јед ну но ву по ро ди цу „ин ди ви ду а ли стич ких мо рал них кул-
ту ра“, чи је су за јед нич ке од ли ке це ње ње ауто но ми је, при да ва ње 
зна чај ног ме ста са мо и стра жи ва њу, а на ро чи то осе ћа њи ма, и ви зи ја 
до брог жи во та ко ја укљу чу је лич но за ла га ње. 35) Чи тав тај мо дер-
ни склоп Теј лор об у хва та тер ми ном „се ку ла ри за ци ја“ ко ји, упр-
кос ви ше слој но сти, 36) са свим до бро по кри ва две глав не про ме не 
у од но су на прет ход ни пе ри од: по вла че ње ве ре у Бо га и опа да ње 
упра жња ва ња ре ли ги је на фор мал ни на чин. Бог се ви ше не сма тра 
ис кљу чи вим из во ром мо ра ла. Љу ди са да осе ћа ју да је „ду хов на ди-
мен зи ја“ њи хо вог жи во та схва тљи ва и без прет по став ке по сто ја ња 
Бо га, прет по став ке чи је по ри ца ње је прет ход ној кул ту ри, „до бу ве-
ре“ у ко јем сви увер љи ви из во ри мо ра ла оба ве зно укљу чу ју Бо га, 
мо ра ло из гле да ти „чуд но и би зар но, да не ка жем зло“.37)

Уз ро ман ти зам, је дан од та квих но вих из во ра мо ра ла пред-
ста вља „ра ди кал но про све ти тељ ство“. Сво јом при вр же но шћу илу-
зор ном иде а лу осло бо ђе ног, не си ту и ра ног и са мо од го вор ног ра зу-
ма, сво јим осла ња њем ис кљу чи во на чо ве ка ко ме ви ше ни за шта 
не тре ба јем ство бо га, оно је про ме ни ло „схва та ња при ро де и мо-
рал ног ме ста ра зу ма“, 38) али ни је ус пе ло да из о штри вла сти ту по зи-
ци ју и укло пи две сво је те шко укло пи ве стра не: „ре дук ци о ни стич-
ку он то ло ги ју и мо рал ни под сти цај“. Он то ло ги ја ко ја се при хва та 

(и по ли ти ке), ви де ти Ian Car ter, „Can En lig hten ment Mo ra lity be Ju sti fied Te le o lo gi cally?“ 
in: EnlightenmentandModernity(edi ted by Nor man Ge ras), Pal gra ve, New York, 1999, pp. 
80–99.

34) Чарлс Теј лор, Извори сопства: стварање модерног идентитета, Ака дем ска књи га, 
Но ви Сад, 2008, стр. 432–443.

35) Исто, стр. 459–460, 502–504.

36) Де таљ ни је у Чарлс Теј лор, Добасекуларизације, Ал ба трос плус, Бе о град, 2011.

37) Теј лор, Изворисопства, стр. 467–468.

38)  Исто, стр. 485, 487–488.
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оне мо гу ћа ва фор му ли са ње и при зна ва ње из во ра вла сти тог мо ра ла, 
па се по све ће ност до бри ма по ја вљу је у ви ду за ри ца ња или, нај че-
шће, у по ле мич ком кон тек сту и „ар гу мен та тив ној ре то ри ци“ осу де 
ре ли ги о зних и фи ло зоф ских за блу да ко је чо ве чан ству до но се не-
из мер ну пат њу. Не ма ви ше отво ре ног при зна ња из во ра вла сти тог 
мо ра ла, као што је то био слу чај у до про све ти тељ ском по зи ва њу 
на увек окре пљу ју ћа кон сти ту тив на до бра, већ пре о ста је са мо де-
кла ра тив но по зи ва ње на до бро ко је се не при зна је као из вор, али 
ко је углав ном убе дљи во слу жи да осу ди за блу де и су је вер је. Тај бес 
на не при ја те ља тек от кри ва по кре тач ке мо ти ве и вред но сти ко је 
се не гу ју, по ен ти ра Теј лор, ука зу ју ћи да је „са мо при кри ва ју ћа фи-
ло зо фи ја“ ра ди кал ног про све ти тељ ства двоструко „па ра зит ска“: 
„Пр во, она па ра зи ти ра на сво јим про тив ни ци ма у по гле ду фор му-
ла ци је из во ра сво јег схва та ња мо ра ла, ре чи ко ји ма се за кли ње, а 
оту да и у по гле ду сво је не у га сле мо рал не сна ге. Али дру го, бу ду ћи 
да под ри ва све прет ход не фор му ла ци је кон сти ту тив ног до бра ко је 
би мо гле да уте ме ље жи вот на до бра ко ја при зна је, не за ме њу ју ћи 
их ни чим, она та ко ђе у из ве сном сте пе ну жи ви од ових ра ни јих 
фор му ла ци ја“.39)

Та ко про све ти тељ ство ли це мер но по чи ва на праг ма тич кој 
про тив реч но сти: пре би ва на мо рал ним уви ди ма ко ји су ши ро ко 
рас про стра ње ни у кул ту ри не да ју ћи им оправ да но ме сто; за ви си 
од не при ја те ља не са мо при фор му ли са њу ре чи ко ји ма се за кли ње, 
не го и вла сти тих мо рал них иде а ла; го во ри с мо рал не по зи ци је ко ју 
не мо же да ле ги ти ми ше; жи ви од до ба ра уко ре ње них у кул ту ри ко-
ју по ри че... Из ну тра гле да но, на ту ра ли стич ко од ба ци ва ње ре ли ги је 
и ме та фи зи ке и не ги ра ње тра ди ци о нал не ети ке је но си ло из ве сну 
„мо рал ну енер ги ју“, уто ли ко што је би ло афир ма ци ја при ро де ко ја 
се у сво јој до бро ти и сми слу ослобађа из роп ства, али је тај мо тив 
остао са мо „не ар ти ку ли са ни из вор уз бу ђе ња и на дах ну ћа“ из ван 
је зи ка, па се и „просветитељски под сти цај“ пре о бра тио „у пу ко ци-
нич но рас крин ка ва ње“, у „ре во лу ци о нар ни им пулс“ да се уни шти 
по сто је ћи по ре дак.40)

За јед нич ка осо би на свих из во ра мо ра ла, ме ђу тим, је сте или 
би тре ба ло да бу де да ну де „по зи тив ни осло нац“.41) Уме сто то га, 
про све ти тељ ство је конституисало и ауто ри зо ва ло јед ну са мо хва-

39)  Исто, стр. 508.

40) Исто, стр. 514–515. Та ја ко бин ска фи ло зо фи ја, ко ју Теј лор про те же и на марк си зам, на 
кра ју „мо же да слу жи са мо су прот ста вља ју ћи се не че му“; не спо соб на да гра ди, она се 
ис цр пљу је у ра за ра њу и те ро ру (Исто, стр. 510–511).

41) Исто, стр. 774–778.
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ли са ву „фор му лич ног и исто риј ског при по ве да ња“. Оно је при пи-
са ло љу ди ма из ве сно са вр шен ство, а са мо од го вор ни ра зум про мо-
ви са ло у сред ство ко је обез бе ђу је раз у ме ва ње при ро де и њи хо вог 
ме ста, зна ча ја и уло ге у њој. Си ту а ци ја је ме ђу тим та ква, ка зу је та 
при по вест, да је ра зум „спу тан или за сле пљен“, па је про би ја ње 
кроз то ста ње сле пи ла ка са вр шен ству истин ско „ис ку ство про све-
ти тељ ства“. И у ин ди ви ду ал ним жи во ти ма и у исто ри ји, пре суд но 
је ва жно да на ра ци ја об ја сни „пад у сле пи ло и за блу ду, као и да 
ис тра жи пут на шег по ступ ног из ла ска из њих“: на лик хри шћан-
ској при чи, у „пра и сто ри ји“ смо по ста ли жр тве за блу де, али до ла-
зи до ба „бор бе за осло бо ђе ње“ од пре ва ра и су је вер ја ко ји вла да ју 
на шим ду хом; не спу та но ко ри шће ње ра зу ма во ди рас крин ка ва њу 
ис точ не за блу де и при зна је и осло ба ђа и до сто јан ство при ро де. 
Пре ма Теј ло ро вом пре пе ву, то је чво ри ште на ра ти ва по мо ћу ко јег 
про све ти тељ, би о граф ски го во ре ћи, раз у ме вла сти ти раз вој, рас-
кид с ра ни јим ре ли ги о зним, де и стич ким или ме та фи зич ким кон-
тек стом и осло бо ђе ње сво јих при род них мо ћи а, исто риј ски го во-
ре ћи, вр сну сто ри ју у ко ју се укла па.42)

Људ ска при по вест је оп ти ми стич ка са га о на прет ку, о по сте-
пе ном осло ба ђа њу ра зу ма ко је во ди от кри ва њи ма исти на и на тај 
на чин превазилажењу за блу да. Жи вот про све ти те ља „сти че сми-
сао“ пре у зи ма њем уло ге у лан цу на прет ка и сме шта њем вла сти тим 
до при но сом у „за јед ни цу об но вље ног и уса вр ше ног чо ве чан ства 
ко је ће јед ног да на би ти ствар ност“. Пла та тим уса мље ним бор ци-
ма да на шњи це би ће при зна ње и за хвал ност бу ду ћих ге не ра ци ја, 
оче ки ва на сла ва ко ју ће им ука за ти по том ство, ин стан ца на ко ју се, 
про ниц љи во при ме ћу је Теј лор, про све ти тељ ство че сто по зи ва као 
на сво ју „ве ли ку уте ху“ и „по смрт ну бе смрт ност“.43) Про све ти тељ-
ска при по вест, чи ни се овој ли ни ји ар гу мен та ци је, на кра ју и са ма 
мо ра (бле до) да ко пи ра струк ту ру по сто је ћих при ча ши ро ког за хва-
та и сми сло дар ног са др жа ја, у без на де жној по тра зи за те ме љи ма и 
ори јен ти ри ма све та ко ји на ја вљу је.44)

42) Упо ре ди ти Теј лор, Изворисопства, стр. 486, 470–473. 

43) Исто, стр. 527–531.

44) За ве ран при каз Теј ло ро ве су ге сти је те о цен трич ког за сни ва ња мо ра ла ви де ти Fer gus 
Ke rr, „The Self and the Good: Taylor’s Mo ral On to logy“ in: CharlesTaylor(edi ted by Ruth 
Ab bey), Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 2004, pp. 84–104; за оспо ра ва ње те о риј-
ске нео п ход но сти и по ли тич ке по жељ но сти уво ђе ња Бо га у на ше ин ди ви ду ал не и ко-
лек тив не са мо ин тер пре та ци је: Step hen Mul hall, „Ar ti cu la ring the Ho ri zons of Li be ra lism: 
Taylor’s Po li ti cal Phi lo sophy“ in: CharlesTaylor(edi ted by Ruth Ab bey), Cam brid ge Uni ver-
sity Press, New York, 2004, pp. 123–126.
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5.КОНТИНУИТЕТ

Мо гло би се ре ћи да кон стан ту ко ја по ве зу је кла сич ни и са-
вре ме ни кон зер ва ти ви зам пред ста вља на лог да тре ба од сту пи ти од 
илу зи је са мо до вољ но сти и са мо тво ра штва и по ми ри ти се са уви-
дом да смо од ре ђе ни це ли на ма ко је нас над ра ста ју и не у по ре ди во 
су ста ри је, те мељ ни је и зна чај ни је од нас, струк ту ра ма од ко јих 
смо не ми нов но и са ми сат ка ни и ко је нас пре вас ход но од ре ђу ју: 
вла сти том кул ту ром, исто ри јом, за јед ни цом. Од њих не из бе жно 
за ви си мо, оне нас омо гу ћу ју и кон сти ту и шу, и уме сто пр ко са, ва-
ља се осве сти ти о ду гу по што ва ња пре ма њи ма. Пред на ле ти ма 
про све ти тељ ских ино ва ци ја ко је се опа жа ју као да их кар ди нал-
но угро жа ва ју, оно вре ме  ни и ово вре ме ни кон зер ва ти ви зам се, до-
слов но као „ре ак ци ја“, ста вља на бра ник до бре уде ше но сти већ 
по сто је ћом и, по пра ви лу, древ ном кул ту ром од ре ђе не за јед ни це. 
Из окри ља та квог на сле ђа с ко јим би про све ти тељ ство без об зир но 
да рас кр сти, мо же се са мо при вид но иза ћи, и то на вла сти ту ште ту.

Ту оп ту жбу Бер ка и Ме стра за раз би ја ње кон ти ну и те та и не-
по што ва ње тра ди ци је на сле ђу ју и раз ра ђу ју са вре ме не кри ти ке 
Га да ме ра, Ма кин те је ра или Теј ло ра, кри ти ке оних ам би ци ја еман-
ци па ци је и ра ци о нал ног са мо о дре ђе ња за ко је уста но вљу ју да се 
за сни ва ју на не при ја тељ ству про све ти те ља пре ма кул ту ри из ко-
је по ти чу, на сле пи лу упра во за онај увек пар ти ку лар ни кул тур ни 
кон текст из ко јег и та кве уни вер за ли стич ке аспи ра ци је про из ла зе. 
Тај блок чи ни се да не из бе жно мо ра оста ти у не по мир љи вом су-
ко бу са про све ти тељ ством. Ни је реч са мо о ап сти ни ра њу од „те о-
ри је еман ци па ци је“ по то њег, не го мо жда пре о јед ном су прот ста-
вље ном или не у по ре ди вом „мен та ли те ту“ ко ји на ве о ма раз ли чит 
на чин схва та по зва ње чо ве ка, суд би ну све та и за да так ми шље ња. 
Бу ду ћи да кон зер ва ти ви зам уоп ште за и ста од ли ку је онај ем пи риј-
ски „стил“ или ме тод ко ји чо ве ка по сма тра у ње го вој исто риј ској 
кон крет но сти, док иде ју ап стракт ног чо ве ка, ли ше ног кон крет ног 
исто риј ског и ме сног иден ти те та, не са мо да сма тра по гре шном 
већ и од го вор ном за дез ор га ни за ци ју за пад ног дру штва,45) ње гов 
из ра жен про тив став пре ма про све ти тељ ству ни је тек слу чај на при-
мед ба ко ја пред ста вља по го дан на чин вла сти тог про фи ли са ња већ 
упра во из раз оног кон сти ту тив ног не при ја тељ ства ко је прав да раз-
лог вла сти тог по сто ја ња.

45) Karl Man nhe im, „Con ser va ti ve Tho ught“ in: Essays on Sociology and Social Psychology
(edi ted by Paul Kec ske me ti), Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1953, pp.116–119; Ро берт 
Низ бет, „Кон зер ва ти ви зам“, Трећипрограм, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град, бр. 101, 
1/1995, стр.276–277.
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PredragM.Krstic

CONTEMPORARYCONSERVATIVE
CRITIQUEOFTHEENLIGHTENMENT

Resume
The the me of the pa per is re la ti on ship of the Con ser va ti vism to-

wards the En lig hten ment. Its first part ex hi bits the prin ci pal mo ments 
of the early-con ser va ti ve cri ti que of the eig hte enth-cen tury En lig hten-
ment and the French Re vo lu tion. Thro ugh exam ples of Ga da mer’s, Ma-
cIntyre’s and Taylor’s doc tri nes, af ter that, the main part of the ar tic le 
re pre sents con tem po rary isto ri ci stic and con tex tu a list re marks to the 
En lig hten ment phi lo sophy of hi story and po li tics. It is con clu ded that 
the con stant lin king clas si cal and con tem po rary con ser va tism is an im-
pe ra ti ve that we sho uld de part from the il lu sion of self-suf fi ci ency and 
self-cre a tion and co me to terms with the in sight that we are de ter mi-



ПредрагМ.Крстић Савременаконзервативнакритика...

37

na ted with cer tain units that out grow us. That much ol der, mo re fun-
da men tal and mo re im por tant units than we are, are the struc tu res of 
which we ine vi tably are wo ven of and pri ma rily con sti tu ted: our own 
cul tu re, hi story, com mu nity. In stead of de fi an ce, one sho uld be co me 
awa re of the debt of re spect for what one pro fo undly de pend of and 
what ena ble him. Be fo re the on sla ught of the En lig hten ment in no va-
ti ons that are per ce i ved as car di nal thre at to that units, qu on dam and 
con tem po rary Con ser va tism has, li te rally as a “re ac tion”, pla ced it self 
on the bum per of the good ar ran ge ment by al ready exi sting and, as a 
ru le, an ci ent cul tu re of a par ti cu lar com mu nity. From the he art of such 
a he ri ta ge, with which the En lig hten ment tends rut hlessly to bre ak, one 
can only se e mingly co me out, and to the ir own de tri ment. 

Bur ke’s and Ma i stre’s ac cu sa ti ons for bre a king the con ti nu ity 
and ir re ve ren ce of tra di tion, in he rit and de ve lop the con tem po rary cri-
ti que of the En lig hten ment’s am bi tion of eman ci pa tion and ra ti o nal 
self-de ter mi na tion. Now days Con ser va ti vism con tend that it is ba sed 
on ho sti lity of the En lig hten ment to ward cul tu re from which it ori gi na te 
and blind ness for al ways par ti cu lar cul tu ral con text out of which such 
uni ver sa list aspi ra ti ons ari se. Con fron ting it still fron taly and be li e ving 
that it can not be self-en lig hte ned, the con tem po rary con ser va ti ve cri-
tics of the En lig hten ment thus fa ced the very En lig hten ment with the 
let hal blind spot in the he art of its set tings. 

It se ems that con ser va ti ve block ine vi tably must re main in ir re-
con ci la ble con flict with the En lig hten ment. Aut hor of the pa per finds 
that it is not just abo ut ab sta i ning from “the the ory of eman ci pa tion” of 
the lat ter, but per haps mo re of an adver sa rial or the in com pa ra ble “men-
ta lity”, that in a very dif fe rent man ner un der stan ding vo ca tion of man, 
the fa te of the world and the task of thin king. Sin ce the Con ser va tism in 
ge ne ral is cha rac te ri zed by a con si de ra tion of man in his hi sto ri cal and 
spa tial spe ci fi city, its ex pres sed co un ter mo ve to the En lig hten ment, it 
is sug ge sted, is not just a ran dom re mark which is a con ve ni ent way for 
its own pro fi ling, but rat her ex pres si on of the con sti tu ti ve ho sti lity that 
ju sti fi ces the re a son of its exi sten ce. 

In this sen se, one co uld say that the Con ser va tism from its be gin-
nings for med it self, and still de fi ned it self, as a co un ter-en lig hten ment 
po licy: aga inst dan ge ro us vo lun ta ri stic il lu sion of pro gress ba sed on 
sci en ce, it af fir med the need to ac cept the exi sting con stra ints and pat-
terns of go ver nan ce esta blis hed by the cen tu ri es. This com mit ment was 
and still re ma ins the po int at which de ci si ons are ma de abo ut ort ho doxy 
of doc tri ne. For con ser va ti ves, En lig hten ment al ways had re pre sen ted 
and must re pre sent the epi so de that in the most dra ma tic way of fends 
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the or der of pre ser ving tho se mo dels of li fe which by du ra tion has pro-
ven its va li dity and, thus, the truth of the ir ti me less les sons. 
Key words: Con ser va tism, En lig hten ment tra di tion, ra ti o na lity, mo ra lity, con-

ti nu ity
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