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„ИЗ ВАН НА ДЕ И СТРА ХА“
I

Да ли нас зна ње осло ба ђа? Кла сич ни грч ки фи ло зо фи да ју по твр дан од го вор на 
ово пи та ње, а њи хо во гле ди ште де ли и зна ча јан број хри шћан ских те о ло га. „И спо зна-
ћеш исти ну, и исти на ће те осло бо ди ти.“ Око овог про бле ма су са гла сни и сто и ци и 
ве ћи на мо дер них ра ци о на ли ста. Пре ма овом гле ди шту сло бо да пред ста вља ис пу ње-
ње мо је истин ске при ро де, ко је ни је оме та но би ло спо ља шњим или уну тра шњим 
пре пре ка ма. У одељ ку из ко јег сам ци ти рао, го во ри се о осло бо ђе њу од гре ха, тј. од 
ла жних пред ста ва о Бо гу, при ро ди и са мо ме се би ко је оме та ју мо је раз у ме ва ње.1 Чо-
ве ко ва по гре шна схва та ња оме та ју ње го ву сло бо ду да се са мо стал но оства ру је или 
усме ра ва, од но сно, да оства ру је истин ску свр ху сво је при ро де (ма ка ко ту свр ху или 
при ро ду де фи ни са ли) за хва љу ју ћи соп стве ној ак тив но сти. Због ово га је бит но да је 
чо век ра ци о на лан, што зна чи да мо же да раз у ме или зна, или ба рем обра зу је тач но 
ми шље ње о то ме за што ра ди оно што ра ди. То зна чи да уме да раз ли ку је де ла ње (ко је 
под ра зу ме ва пра вље ње из бо ра, да ва ње свр хе, стре мље ње ка ци ље ви ма) од пу ког по-
на ша ња (ка да на нас ути чу узро ци не по зна тих про це са или ка да су нам ма ли из гле ди 
да те узро ке про ме ни мо сво јим же ља ма или ста во ви ма). Из све га ре че ног сле ди да ће 
зна ње о бит ним чи ње ни ца ма (о спо ља шњем све ту, дру гим љу ди ма и о мо јој соп стве ној 
при ро ди) укло ни ти оне пре пре ке на мом пу ту ко је су про из вод не зна ња и за блу де.

Фи ло зо фи (као и те о ло зи, дра ма ти ча ри, пе сни ци) су се умно го ме раз ли ко ва ли у 
свом по гле ду на чо ве ко ву при ро ду и ње не ци ље ве, на вр сту и сте пен кон тро ле спо-
ља шњег све та ко ји су по треб ни да би се де ли мич но или у це ли ни оства ри ло њи хо во 
ис пу ње ње (без об зи ра да ли та ква оп шта при ро да или објек тив ни ци ље ви уоп ште 
по сто је), и на то где тре ба по ста ви ти гра ни цу ко ја раз два ја ак тив не аген те од спо ља-
шњег све та ма те ри је и би ћа ко ја ни су ра ци о нал на. Јед ни ми сли о ци су прет по ста вља-
ли да је та кво ис пу ње ње (не ка да би ло, или ће јед ног да на би ти) мо гу ће на зе мљи, док 
су дру ги ово по ри ца ли. Јед ни су твр ди ли да људ ски ци ље ви објек тив но по сто је те да 
их је мо гу ће от кри ти по себ ним ис тра жи вач ким ме то да ма, али се ни су сло жи ли у то ме 
ка кве би то ме то де би ле: ем пи риј ске или апри ор не, ин ту и тив не или дис кур зив не, 
на уч не или чи сто ре флек сив не, дру штве не или лич не, до ступ не са мо на ро чи то на да-
ре ним и срећ ним тра га о ци ма или сва ком чо ве ку. Дру ги су ве ро ва ли да су та кве гра-
ни це су бјек тив не или усло вље не фи зич ким, пси хо ло шким или со ци јал ним фак то ри ма, 
ко ји се ве о ма раз ли ку ју. Опет, Ари сто тел је прет по ста вљао да је са мо и спу ње ње или 
од го ва ра ју ће оства ре ње чо ве ко ве при ро де не мо гу ће уко ли ко су спо ља шњи усло ви 

1 На овом ме сту пра тим Фе су ђи е ро во ту ма че ње.

ИЛУМИНАЦИЈЕ

Иса и ја Бер лин



110

ису ви ше не по вољ ни (ако чо век до жи ви При ја мов удес). С дру ге стра не, сто и ци и епи-
ку реј ци су твр ди ли да је пот пу но ра ци о нал ну са мо кон тро лу мо гу ће до сти ћи без об-
зи ра на спо ља шње окол но сти уко ли ко се чо век у до вољ ној ме ри огра ди од дру штва 
и све та. Ово ме су до да ва ли оп ти ми стич но уве ре ње да је та ме ра, до вољ на за са мо и-
спу ње ње, у прин ци пу са вр ше но до ступ на сва ко ме ко све сно тра жи са мо стал ност и 
не за ви сност, тј. из лаз из то га да бу де играч ка спо ља шњим си ла ма на ко је не мо же да 
ути че.

Прет по став ке ко је де ле сва ова гле ди шта су:

(i) да ства ри и осо бе по се ду ју при ро де – ко нач не струк ту ре ко је су не за ви сне од на шег 
зна ња о њи ма;

(ii) да овим при ро да ма или струк ту ра ма упра вља ју уни вер зал ни и не про мен љи ви 
за ко ни;

(iii) да је зна ње о овим струк ту ра ма и за ко ни ма, ба рем у прин ци пу, до ступ но, те да оно 
мо же ау то мат ски са чу ва ти чо ве ка од тум ба ња у мра ку и тра ће ња тру да на пла но ве 
ко ји су, с об зи ром на чи ње ни це (при ро да ства ри и љу ди, као и за ко ни ко ји њи ма 
упра вља ју), осу ђе ни на не у спех. 

Ка да по гре шно упра вље не емо ци је ути чу на по на ша ње љу ди, они, пре ма овом 
уче њу, не мо гу со бом да упра вља ју и оту да не ма ју сло бо ду. Ту спа да ју, на при мер, 
стра хо ви од не по сто је ћих би ћа или мр жње ко је су про у зро ко ва не при ви ди ма, ма шта-
ри ја ма, нео све шће ним успо ме на ма и ста рим ра на ма, а не ра ци о нал ним ви ђе њем 
пра вог ста ња. Ра ци о на ли за ци је и иде о ло ги је, пре ма овом гле ди шту, пред ста вља ју 
ла жна об ја шње ња пра вих ко ре на по на ша ња, ко ји су или не по зна ти или за не ма ре ни 
или по гре шно про ту ма че ни, а ови за уз врат иза зи ва ју до дат не при ви де, ма шта ри је и 
раз не об ли ке не ра зум ног и при нуд ног по на ша ња. Оту да се истин ска сло бо да са сто ји 
у са мо стал ном усме ра ва њу – ко ли ко је об ја шње ње ко је чо век ну ди за сво је по на ша ње 
пот кре пље но све сним на ме ра ма и мо ти ви ма, то ли ко је он и сло бо дан. С дру ге стра не, 
ако иза об ја шње ња или оправ да ња чо ве ко вог по на ша ња сто ји не ка кво скри ве но 
пси хо ло шко или фи зи о ло шко ста ње, оно ће про из ве сти пот пу но исти ефе кат, тј. исто 
по на ша ње (пред ста вље но као на вод ни из бор). Ра ци о на лан чо век је сло бо дан ако 
ње го во по на ша ње ни је ме ха нич ко не го мо ти ви са но, с на ме ром да ис пу ни ци ље ве 
ко јих је (или ко јих мо же, од во ље, би ти) све стан. У том сми слу је ис прав но ре ћи да су 
ова на ме ра и свр ха нео п ход ни, ако не и до вољ ни, усло ви за ње го во по на ша ње. Чо век 
ко ји ни је сло бо дан је као не ко ко је дро ги ран или хип но ти сан: ма ка кво об ја шње ње 
да по ну ди за сво је по на ша ње, или из ме ни сво је то бо же не скри ве не мо ти ве и на че ла, 
ње го во по на ша ње ће оста ти не про ме ње но. Ка да је очи то да је чо ве ко во по на ша ње у 
овом сми слу мо гу ће пред ви де ти, сма тра мо да су га за ро би ле си ле над ко ји ма он не-
ма ни ка кву кон тро лу, и да је спу тан.

По сма тра ти ства ри на овај на чин зна чи по и сто ве ти ти ра зум ност и сло бо ду, или 
ба рем у зна чај ној ме ри би ти склон то ме. Ра ци о нал но ми шље ње по шту је пра ви ла и 
прин ци пе у свом са др жа ју, или ба рем у из во ђе њу за кљу ча ка, и не пре пу шта их ка у-
зал ном или на су мич ном ни за њу. За по на ша ње ка же мо да је ра ци о нал но ка да онај 
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ко ји ра ди или по сма тра мо же ба рем у прин ци пу да об ја сни сво је по на ша ње уз по моћ 
из ра за као што су мо ти ви, на ме ре, из бо ри, раз ло зи, пра ви ла, а не са мо на осно ву ка-
у зал них, ста ти стич ких, „ор ган ских“ или дру гих при род них за ко на истог ти па. (Раз у ме 
се, кру ци јал но је пи та ње да ли су об ја шње ња да та у из ра зи ма као што су мо тив, раз лог 
и сви ђа ње и она ко ја се од но се на узрок, ве ро ват но ћу и та ко да ље „ка те го ри јал но“ 
дру га чи ја, и мо гу ли се у прин ци пу су ко би ти или оди ста би ти од ме ђу соб не ва жно сти, 
но не же лим да то ов де по кре ћем). На зва ти чо ве ка ло по вом зна чи pro tan to при пи са ти 
му ра зум ност, на зва ти га клеп то ма ном зна чи по ре ћи је. Ако сте пен сло бо де ди рект но 
за ви си од оби ма зна ња ко је чо век има о ко ре ни ма свог по на ша ња (или се с њи ме по-
кла па), он да је клеп то ман ко ји зна да је то што је сте у тој ме ри и сло бо дан. Он мо жда 
ни је у ста њу да пре ста не да кра де или да ба рем по ку ша, али већ сâмо пре по зна ва ње 
про бле ма чи ни га не са мо ра ци о нал ни јим (ту не ма ди ску си је), не го и сло бод ни јим, 
јер ка ко је ре че но, он је са да у по зи ци ји да би ра да ли ће да про ба да се од у пре овој 
при ну ди (чак и ако је осу ђен на не у спех) или да је пу сти да иде сво јим то ком.

Али да ли је увек та ко? Да ли свест о мо јој на ра ви, или о ње ном ка у зал ном свој ству, 
зна чи исто што и моћ да њо ме вла дам или да је ме њам, од но сно, да ли ми то ова свест 
ну жно обез бе ђу је? По сто ји, раз у ме се, јед но ја сно, ма да ис тро ше но гле ди ште пре ма 
ко јем сва ко зна ње уве ћа ва сло бо ду у не ком по гле ду: уко ли ко знам да сам под ло жан 
епи леп тич ним на па ди ма, или осе ћа њи ма кла сне при пад но сти, или оп чи ња ва ју ћем 
ути ца ју од ре ђе не вр сте му зи ке, мо гу (у из ве сном сми слу овог „мо гу“) да ис пла ни рам 
свој жи вот у од но су на то. Уко ли ко не знам за ове ства ри, не мо гу то да учи ним. У том 
сми слу, сти чем из ве стан до би так у мо ћи и, сра змер но, у сло бо ди. Али ово зна ње мо-
же исто та ко да ума њи мо ју моћ у не ком дру гом по гле ду: ако до жи вим епи леп тич ни 
на пад или на ва лу јед не бол не, или чак при јат не, емо ци је, мо гу би ти за ко чен за не ка 
дру га сло бод на упра жња ва ња сво је мо ћи, или би ти оне мо гу ћен за дру га ис ку ства. 
Мо гу из гу би ти спо соб ност да пи шем по е зи ју, или да раз у мем грч ки текст ко ји чи там, 
или да раз ми шљам о фи ло зо фи ји, или да уста нем са сво је сто ли це. Дру гим ре чи ма, 
мо гу да пла тим за уве ћа ње мо ћи и сло бо де у јед ном под руч ју та ко што ћу их из гу би-
ти у дру гом. (Пред ла жем да се ка сни је вра ти мо на ово ме сто, у не што дру га чи јем 
кон тек сту.)2 Исто та ко, не мам ну жно спо соб ност да кон тро ли шем епи леп тич не на па-
де, кла сну свест или ови сност од ин ди јан ске му зи ке ако уви ђам да се они ја вља ју. Ако 
твр дим да имам та кву вр сту зна ња3 о се би као нпр. о дру го ме, мо гу упот пу ни ти сво је 
из во ре или има ти ве ћу по у зда ност, али чи ни ми се да та кво са мо по зна ва ње мо же и 
не мо ра при до да ти укуп ној су ми мо је сло бо де. Ово пи та ње је ем пи риј ско, а од го вор 
на ње га за ви си од спе ци фич них окол но сти. Укуп на су ма сло бо де ко ју ужи вам не ће 
би ти уве ћа на (из го ре на ве де них раз ло га) услед чи ње ни це да сва ки по раст зна ња 
осло ба ђа у не ком по гле ду. Та су ма мо же би ти ума ње на та ко што ће се јед ном ру ком 
узи ма ти ви ше не го што се да је дру гом.

2 Ви ди стр. 15.
3 Ов де под зна њем под ра зу ме ва мо оно што су под ти ме ми сли ли кла сич ни ау то ри, а то је зна ње 
о чи ње ни ца ма (не зна ње о то ме ,,шта чи ни ти“, јер оно мо же да кри је при вр же ност из ве сним ци-
ље вим и вред но сти ма или да из ра жа ва од лу ку да се де ла на од ре ђен на чин, уме сто да са мо кон-
ста ту је и опи су је).
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Ме ђу тим, тре ба узе ти у об зир јед ну ра ди кал ни ју кри ти ку спо ме ну тог гле ди шта. 
Тврд ња да је по је ди нац сло бо дан са мо уко ли ко раз у ме се бе (чак и ако ово ни је је ди ни 
услов за сло бо ду) под ра зу ме ва да ми има мо соп ство ко је тре ба раз у ме ти. То зна чи да 
по сто ји струк ту ра тач но опи са на као људ ска при ро да ко ја је то што је сте, ко ја по шту-
је за ко не ко ји је чи не, и пред мет је при род не на у ке. Ово су зна чај ни је пре и спи ти ва ли 
по је ди ни фи ло зо фи ег зи стен ци ја ли сти. Та кав став под ра зу ме ва да је све мно го ви ше 
ствар људ ског из бо ра не го што се обич но и ола ко прет по ста вља. Ме ђу тим, ка ко из бор 
под ра зу ме ва и од го вор ност, а по је ди на људ ска би ћа ве ћи ну вре ме на, док ве ћи на 
људ ских би ћа по не кад, же ле да из бег ну ово бре ме, по сто ји скло ност да се тра га за 
из го во ри ма и али би ји ма. Из тог раз ло га су љу ди скло ни да пре ви ше то га при пи су ју 
оним не из бе жним де ла њи ма при ро де или со ци јал ним за ко ни ма као што су ме ха ни зми 
не све сног ума, не про мен љи ви пси хо ло шки ре флек си или за ко ни со ци јал не ево лу ци-
је. Кри ти ча ри из ове шко ле (ко ја мно го ду гу је ка ко Хе ге лу и Марк су та ко и Кјер ке го ру) 
де ман то ва ли су објек тив ност по је ди них озло гла ше них пре пре ка ка сло бо ди, по пут 
со ци јал не пре си је од ко је је Џ. С. Мил на пра вио чу до – људ ске же ље и ак тив но сти 
има ју ути ца ја и мо гућ но сти да ме ња ју ове си ле и њи хо ва деј ства, а не са мо сред ства 
ко ја су из ван во ље и пла на по је дин ца, по пут ре во лу ци ја или ра ди кал них ре фор ми. 
Они су за сту па ли су пр от но гле ди ште: оно што ми тре ба је сте да ме дру ги не мал тре-
ти ра ју или да ме на став ни ци, при ја те љи или ро ди те љи не те ра ју да се по ви ну јем, или 
да без из бо ра при мам ути цај све ште ни ка, ко ле га, кри ти ча ра или со ци јал них гру па. 
Ако сам и при мио њи хов ути цај, да то бу де за то што сам та ко иза брао. Ако ме исме-
ва ју да сам гр бав, Је вреј, цр нац или ме сум њи че за из да ју, осе ћа ћу се увре ђе но или 
уз не ми ре но са мо уко ли ко при хва тим ово ми шље ње (или вред но ва ње) о се би. Али 
мо гу увек иза бра ти да их иг но ри шем или да се од у прем, да пуц нем пр сти ма на та кве 
об зи ре, про пи се и гле ди шта, и од јед ном сам сло бо дан. 

Прем да из гра ђе но на дру га чи јим пре ми са ма, ово је за пра во уче ње оних ко ји су 
опи си ва ли сто ич ког му дра ца. Ако иза бе рем да под лег нем јав ном мње њу или вред но-
сти ма ове или оне гру пе или осо бе, ја сам тај ко ји сно си од го вор ност, а не ове спо ља-
шње си ле. Ка да сво је по на ша ње при пи су јем том на вод но нео до љи вом ути ца ју, лич них 
или без лич них, си ла, то чи ним са ве ли ком же љом ка ко бих у ства ри из бе гао осу ду или 
осе ћај кри ви це. Пре ма овим кри ти ча ри ма, мо је по на ша ње, мој ка рак тер, мо ја лич ност 
ни је не ка ква тај но ви та суп стан ца или обра зац са ста вљен од хи по те тич ких, оп штих 
(ка у зал них) про по зи ци ја. Она пред ста вља обра зац са ста вљен од из бо ра, или про пу-
шта ња из бо ра, ко ји та ко ђе пред ста вља ју јед ну вр сту из бо ра, у сми слу, пу сти ти ства ри 
да иду сво јим то ком, не исту па ти као ак ти ван агент. Ако сам са мо кри ти чан и су о ча вам 
се с чи ње ни ца ма, мо гу ће ми је ви де ти да се пре ла ко отре сам сво јих од го вор но сти.

Ово је ујед но при мен љи во ка ко на те о риј ска под руч ја, та ко и на она прак тич на. 
На при мер, ако сам исто ри чар, ла ко се мо же де си ти да мо ја же ља да уве ли чам или 
ума њим углед по је ди на ца или кла са ду бо ко ути че на мо је ви ђе ње зна чај них фак то ра 
у исто ри ји, а то би, пре ма обра зло же ном, био чин мо је сло бод не про це не, јер јед ном 
ка да по ста нем све стан овог ути ца ја мо гу да се лек ту јем и су дим ка ко же лим. „Чи ње-
ни це“ ни кад не го во ре, са мо ја ко ји би рам, или ко ји сам ева лу а тор, су ди ја, мо гу то да 
чи ним пре ма сво јој слат кој во љи, у скла ду са прин ци пи ма, пра ви ли ма, иде а ли ма, 
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пред ра су да ма, осе ћа њи ма ко ја мо гу сло бод но да пре гле дам, ис пи там, при хва тим, 
од ба цим. Уко ли ко ума њим људ ски гу би так ко ји сно си (или је сно си ла, или ће сно си ти) 
да та по ли ти ка или еко но ми ја, че сто ћу на кон ис пи ти ва ња на ћи да то чи ним за то што 
се не сла жем са кри ти ча ри ма или про тив ни ци ма оних ко ји спро во де ту по ли ти ку или 
еко но ми ју, или сам на њих ки ван. Уко ли ко по ку шам да дру ги ма или се би об ја сним 
из ве стан свој не до сто јан чин у сми слу да је не што би ло ја че од ме не (по ли тич ка или 
вој на при ли ка, мо ја емо ци ја или уну тра шње ста ње), он да ва рам се бе, дру ге, или све 
за јед но. Де ла ње је из бор, из бор је сло бод на оба ве за пре ма овом или оном на чи ну 
по на ша ња, жи вље ња, итд. Мо гућ но сти ни кад не ма ма ње од две: чи ни ти или не чи ни-
ти, би ти или не би ти. Оту да, при пи са ти сво је по на ша ње не пр о мен љи вим при род ним 
за ко ни ма зна чи по гре шно пред ста ви ти ствар ност, јер та кав по сту пак не од го ва ра 
ис ку ству, и мо же се до ка за ти ње го ва ла жност. Кри во тво ри ти та ко (што је ве ћи на фи-
ло зо фа и обич них љу ди чи ни ла и још увек чи ни) зна чи из бе га ва ти од го вор ност да се 
на пра ви или про пу сти из бор, зна чи по ре ћи да су пу шта ње низ стру ју при хва ће ног 
ми шље ња и ау то ме ха нич ко по на ша ње по се би јед на вр ста из бо ра – сло бо дан чин 
пре да је. То је оту да што је увек мо гу ће, ма да по не кад бол но, за пи та ти се шта је то у 
шта за и ста ве ру јем, шта же лим, це ним, шта је то што ра дим, за шта жи вим, и да, на кон 
што дам од го во ре на ова пи та ња нај бо ље што умем, на ста вим да де лам на од ре ђен 
на чин или да из ме ним сво је по на ша ње.

Не же лим да по ри чем да све ово го во ри: да је кон цеп ту ал но по гре шно по сма тра-
ти бу дућ ност као да је већ струк ту ри ра на, ис пу ње на бу ду ћим чи ње ни ца ма; да је ем-
пи риј ски по гре шно гле да ти на це ло куп но на ше и ту ђе по на ша ње у од но су на си ле 
ко је су ису ви ше моћ не да би смо им се од у пр ли, јер оно за не ма ру је чи ње ни це. То 
уче ње, у сво јој екс трем ној фор ми, јед ним уда р цем раш чи шћа ва са усло вље но шћу. 
Усло вље ни смо сво јим из бо ри ма. Ве ро ва ти дру га чи је као нпр. у де тер ми ни зму, фа та-
ли зму или уче њу о шан си, је сте по се би из бор, за ко јим уз то на ро чи то жу дим. Ме ђу тим, 
за це ло је за рас пра ву да ли је ова скло ност по се би симп том чо ве ко ве на ро чи те при-
ро де. Та кве скло но сти као што су гле да ње на бу дућ ност као да је не пр о мен љи ва, 
си ме трич ки ана лог на про шло сти, те тра га ње за из го во ри ма, еска пи стич ке ма шта ри-
је или бе жа ња од од го вор но сти, је су пси хо ло шки по да ци. Ни сам мо гао ex hypot he si 
све сно да иза бе рем да бу дем са мо об ма нут, прем да мо же би ти да сам све сно иза брао 
да де лам на на чин ко ји ће нај ве ро ват ни је про из ве сти овај ре зул тат, уме сто да устук-
нем од ове по сле ди це. По сто ји раз ли ка из ме ђу из бо ра и при нуд ног по на ша ња, чак и 
ако је при ну да на ста ла као ре зул тат прет ход ног сло бод ног из бо ра. Илу зи је од ко јих 
па тим ути чу на по ље мог из бо ра, док са мо спо зна ја (уни ште ње ових илу зи ја) ме ња ово 
по ље у том сми слу да ми пру жа ви ше мо гућ но сти да истин ски иза бе рем уме сто да 
прет по ста вљам да сам не што иза брао ка да је, у ства ри, оно иза бра ло ме не (као што 
и је сте). Али шта ако и по ред раз ли ко ва ња истин ских и ла жних чи но ва из бо ра ја ипак 
от кри јем да имам при ро ду ко ју не мо гу да про ме ним? Да по сто је из ве сне ства ри ко је 
не мо гу да ра дим? Не мо гу (ло гич ки) да оста нем ра ци о на лан или нор ма лан и да не 
ве ру јем ни у јед ну оп шту тврд њу, или да оста нем при здра вом ра зу му и не ко ри стим 
ни је дан оп шти из раз. Не мо гу да за др жим те ло а пре ста нем да гра ви ти рам. Мо жда 
мо гу, у из ве сном сми слу, по ку ша ти да ура дим ово, али би ти ра ци о на лан под ра зу ме ва 
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да знам да не ћу ус пе ти. Зна ње о мо јој соп стве ној при ро ди и о при ро ди дру гих ства ри 
и осо ба, о за ко ни ма ко ји упра вља ју њи ма и мно ме, чу ва мо ју енер ги ју од ра си па ња и 
по гре шног ула га ња. Оно раз от кри ва ла жне тврд ње и оправ да ња, ста вља од го вор ност 
на сво је ме сто и од ба цу је ла жне из го во ре због не мо ћи, као и ла жне оп ту жбе про тив 
истин ски не ду жних. Ме ђу тим, ово зна ње не мо же да про ши ри по ље мо је сло бо де 
пре ко гра ни ца ко је од ре ђу ју фак то ри уи сти ну и трај но ван мо је кон тро ле. Уве ћа њем 
зна ња ће се уве ћа ти мо ја ра ци о нал ност, мо жда и мо је мо ћи и мо ја сло бо да, али оно 
ме не мо же учи ни ти бес ко нач но сло бод ним.

Да се вра ти мо на глав ну те му: Ка ко ме зна ње осло ба ђа? До зво ли те ми да још јед-
ном из ло жим кла сич но гле ди ште, ко је по ти че од Ари сто те ла, сто и ка, зна чај ног де ла 
хри шћан ске те о ло ги је, и на ла зи сво ју ра ци о на ли стич ку фор му ла ци ју у уче њу Спи но-
зе и ње го вих след бе ни ка, ме ђу ко ји ма су ка ко не мач ки иде а ли сти та ко и мо дер ни 
пси хо ло зи. Пре ма овој тра ди ци о нал ној по став ци, зна ње раз от кри ва не до вољ но по-
зна те и оту да не кон тро ли са не си ле ко је ути чу на мо је по на ша ње, и та ко ме осло ба ђа 
њи хо ве де спот ске сна ге ко ја је ве ћа он да ка да су си ле при кри ве не и оту да по гре шно 
ту ма че не. За што је то та ко? За то што ка да јед ном раз от кри јем ове си ле мо гу по ку ша-
ти да их пре у сме рим, да се од у прем или да ство рим усло ве у ко јим ће оне би ти ка на-
ли са не у без о па сним прав ци ма или ко ри сно упо тре бље не, пре све га за ис пу ње ње 
мо јих ци ље ва. Сло бо да је са мо стал но усме ра ва ње (би ло у по ли ти ци или ин ди ви ду-
ал ном жи во ту), и све што по ве ћа ва кон тро лу ко ју соп ство има над спо ља шњим (у 
од но су на ње га) си ла ма до при но си сло бо ди. Ова бе ко нов ска по став ка се за са да чи ни 
до вољ но убе дљи вом, иа ко су гра ни це ко је раз два ја ју соп ство и лич ност од „спо ља-
шњих си ла“, би ло у ин ди ви ду ал но-мо рал ном или јав но-дру штве ном по љу, из у зет но 
ма гло ви те (мо жда и ну жно). Ме ђу тим, ње ни зах те ви су пре ве ли ки. У сво јој кла сич ној 
фор ми она се на зи ва уче њем о са мо о пре де ље њу. Пре ма овом уче њу, сло бо да се са-
сто ји у узи ма њу уче шћа при ли ком од ре ђи ва ња соп стве ног по на ша ња. Што је ова 
уло га ве ћа, ве ћа је сло бо да. Роп ство, или не до ста так сло бо де, зна чи би ти усло вљен 
„спо ља шњим“ си ла ма, би ло да су оне фи зич ке или пси хо ло шке. Што је ве ћа уло га ко-
ју има ју ове си ле, сло бо да по је дин ца је ма ња. За са да је до бро. Али ако би се по ста ви-
ло пи та ње: мо же ли уло га ко ју имам (мо ји из бо ри, ци ље ви, на ме ре) да бу де дру га чи ја 
с об зи ром да је усло вље на (узро ко ва на) „спо ља шњим“ си ла ма, чи ни се да би кла си чан 
од го вор био да ово и ни је то ли ко ва жно. Сло бо дан сам ако, и са мо ако, мо гу да чи ним 
као што сам на ме рио. Све јед но је да ли је мо је ста ње ума по се би по сле ди ца не чег 
дру гог, нпр. фи зич ког или пси хо ло шког, или кли мат ског, или крв ног при ти ска, или мог 
ка рак те ра. То мо же и не мо ра би ти та ко, а све и да је сте про из вод не чег дру гог, оно 
мо же и не мо ра би ти по зна то. Све што је бит но, и што ови за бри ну ти око то га да ли су 
чо ве ко ви чи но ви сло бод ни же ле да зна ју, је сте да ли је мој соп стве ни све сни из бор 
ну жно ути цао на мо је по на ша ње. Ако је сте, то зна чи да сам сло бо дан у је ди ном мо гу-
ћем сми слу ко је ра ци о нал но би ће мо же да тра жи. Да ли је не што дру го ути ца ло на 
сам из бор (као и оста так ме не) – то ни је пре суд но. Све и да је мој из бор у пот пу но сти 
од ре ђен при род ним фак то ри ма, ни сам ни шта ма ње сло бо дан. 

Про тив ни ци де тер ми ни зма су, при род но, уз вра ти ли да ово са мо по ти ску је про блем 
је дан ко рак уна зад. „Соп ство“, уи сти ну, има сво ју уло гу, али је оно сâмо без на де жно 
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„усло вље но“. Мо жда ће вре де ти да се вра ти мо на са мо из во ри ште ове кон тро вер зе, 
јер, као што се че сто де ша ва, нај ра ни ја фор ма је ујед но и нај ја сни ја. Ко ли ко ја мо гу да 
ка жем, она је про и за шла из ин те ре са ра них грч ких сто и ка за две, с по чет ка не по ве-
за не, иде је. Јед но је иде ја ка у зал но сти, тј. пред ста ва (још но ва у че твр том ве ку пре 
Хри ста) о не рас ки ди вом лан цу до га ђа ја у ко јем сва ки прет ход ни до га ђај де ла као 
ну жан и до во љан узрок оног сле де ћег, а дру го је мно го ста ри је схва та ње о ин ди ви-
ду ал ној мо рал ној од го вор но сти. Ра но је при ме ће но, већ ко ли ко на по чет ку на ред ног 
ве ка, да је у том твр ђе њу да су људ ска ста ња ума, осе ћа ња и во ље (као и њи хо ви чи-
но ви) ка ри ке у не рас ки ди вом узроч ном лан цу, и да у исто вре ме љу ди сно се од го вор-
ност, тј. да мо гу да чи не дру га чи је не го што за пра во чи не, би ло не чег па ра док сал ног, 
и уи сти ну не ко хе рент ног.

Хри сип је био пр ви ми сли лац ко ји се су о чио са овом ди ле мом (ко ја из гле да ни је 
му чи ла Пла то на и Ари сто те ла) и он је до шао до ре ше ња по зна тог као са мо о пре де ље-
ње. Ово гле ди ште под ра зу ме ва да љу ди не ма ју сло бо ду, и да су по пут др ве та или 
ка ме на, док год за ми шља ју да њи ма упра вља ју спо ља шње си ле без мо гућ но сти да им 
се од у пру, и на њих је схва та ње од го вор но сти очи то не при мен љи во. Ме ђу тим, љу ди 
су сло бод ни ако са ми при кло не во љу од ре ђе ној свр си као јед ном од по сто је ћих фак-
то ра ко ји од ре ђу ју њи хо во по на ша ње, при че му је ово при кла ња ње во ље ну жан (био 
је ди ни или не) услов да оства ре од ре ђе ну ак ци ју. Без об зи ра да ли су љу ди у пот пу-
но сти све сни то га или не, за ак ци ју су кључ не ова кве од лу ке во ље, ка рак те ра и на ра-
ви на осно ву ко јих ти чи но ви про из ла зе. То је оно што под ра зу ме ва сло бо ду.

Кри ти ча ри овог гле ди шта, епи ку реј ци и скеп ти ци, убр зо су по ка за ли да је ово са-
мо по ло вич но ре ше ње. Ре че но је да су твр ди ли да схва та ње од го вор но сти оста је 
под јед на ко не при мен љи во као и ра ни је ако је во ља, на осно ву ко је се оства ру ју чи-
но ви, већ и са ма јед на од ка ри ка у ка у зал ном лан цу, тј. ре зул тат узро ка ко ји су „спо-
ља шњи“ за из бо ре, од лу ке, итд. Је дан кри ти чар4 је то пре о бли ко ва но опре де ље ње 
на звао he mi du lia – „по лу роп ство“. Са мо сам до по ла сло бо дан ако мо гу да си гур но 
твр дим да бих ура дио x јер сам та ко иза брао, али до да ју ћи уз то да ни сам мо гао да 
иза бе рем дру га чи је. С об зи ром да сам од лу чио да ура дим x, мој чин има мо тив, а не 
са мо узрок, и мо ја во ља на тај на чин са ма пред ста вља је дан од узро ка, што је, уи сти-
ну, је дан од ну жних усло ва мог по на ша ња, и са мим тим мо је или ту ђе сло бо де. Али, 
ако су из бор или од лу ка од ре ђе ни та ко да не мо гу, услед ка у зал но сти, би ти дру га чи-
ји не го што је су, он да ла нац ка у зал но сти оста је не пре ки нут, и, ка ко су кри ти ча ри твр-
ди ли, ни сам ни шта ви ше истин ски сло бо дан не го што сам то пре ма нај стро жим де-
тер ми ни стич ким прет по став ка ма.

Овим спо ром је от по че ла огром на рас пра ва о сло бод ној во љи ко ја од та да оку пи-
ра фи ло зо фе. Хри си пов од го вор да све што мо гу ра зум но да тра жим је сте да мој соп-
стве ни ка рак тер бу де ме ђу фак то ри ма ко ји ути чу на по на ша ње чи ни основ но је згро 
кла сич ног уче ња о сло бо ди као са мо о пре де ље њу. Ње го ве при ста ли це се про те жу у 
не пре ки ну том ни зу од Хри си па и Ци це ро на до Аквин ског, Спи но зе, Ло ка и Лајб ни ца, 
Хју ма, Ми ла, Шо пен ха у е ра, Ра се ла, Шли ка, Еје ра, Но вел-Сми та и ве ћи не фи ло зо фа у 

4 Ки ник Ено мај.
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на шем вре ме ну. Ову кла сич ну по став ку по на вља и Ри чард Хер, је дан од по след њих 
пи са ца из овог хро но ло шког ни за, ко ји по ку ша ва да раз ли ку је сло бо дан чин од пу ког 
по на ша ња у јед ној сво јој књи зи.5 На осно ву јед ног од два пи та ња ко је ће би ти сми сле-
ни је по ста ви ти у да тој си ту а ци ји („Да ли ћу ура ди ти x?“, од но сно, „Да ли да ура дим x?“) 
мо гу ће ми је зна ти да ли сам за и ста и сло бо дан да учи ним x. Хер ис прав но твр ди да по-
је ди нац мо же да пи та: „Да ли ћу на пра ви ти гре шку?“ или: „Да ли ћу се на су ка ти на мор ску 
оба лу?“, али не и: „Да ли да на пра вим гре шку?“ или: „Да ли да се на су чем на мор ску 
оба лу?“, јер на су ка ти се или по гре ши ти не мо же (у ло гич ком или пој мов ном сми слу) 
би ти део све сног из бо ра или ци ља. Из ово га Хер за кљу чу је да ми раз ли ку је мо сло бод-
но од не сло бод ног по на ша ња пре ма при су ству или од су ству оно га, ма шта то би ло, 
што чи ни ра зу мљи вим пи та ње: „Да ли да се усп нем на пла ни ну?“, али не и: „Да ли да 
те по гре шно раз у мем?“ На ово је, пра те ћи Кар не а да,6 мо гу ће упи та ти: „Ка ко ме чи ње-
ни ца да идем за ци ље ви ма, од лу чу јем итд. осло ба ђа од ка у зал ног лан ца, ако су од го-
вор на пи та ње: ’Да ли да се усп нем на пла ни ну?’ и чи ње ње ко је иде уз то, од ре ђе ни 
фак то ри ма из ван мо је кон тро ле?“ Ме ђу тим, по ста вља ње та квог пи та ња би ука зи ва ло 
на по гре шно тра га ње сто и ка и це ло куп не кла сич не тра ди ци је, јер ако је мој из бор тај 
ко ји је ну жан за про из во ђе ње же ље ног деј ства, он да ја ни сам узроч но од ре ђен као 
што су од ре ђе ни, ре ци мо, ка мен или др во ко ји не ма ју ни ка кве ци ље ве или не до но се 
ни ка кве од лу ке, а то је све што је дан ли бе ра ли ста мо же да по же ли да утвр ди.

Али, за пра во, ни је дан ли бе ра ли ста не мо же да при хва ти ово. Ни ко ко је искре но 
за бри нут за про блем за сно ван pri ma fa cie на не са гла сно сти из ме ђу де тер ми ни зма и 
сло бо де да се би ра из ме ђу ал тер на ти ва не ће се за до во љи ти твр ђе њем: „Мо гу да чи-
ним оно што би рам, али не мо гу да иза бе рем дру га чи је од оног што чи ним.“ Са мо о-
пре де ље ње очи то ни је исто што и ме ха нич ко опре де ље ње. Ако су де тер ми ни сти у 
пра ву (а ла ко мо же би ти да је су), он да она вр ста усло вље но сти у од но су на ко ју тре ба 
опи са ти људ ско по на ша ње ни је би хе ви о ри стич ка, не го тач но Хри си по ва he mi du lia. 
Али по ла век не не чи ни хлеб за ко јим ли бе ра ли сти жу де. Гра ни ца из ме ђу сло бо де и 
ну жде, или сло бо де и ње ног од су ства, уз ко ју (ба рем за ли бе ра ли сте) иде и по јам од-
го вор но сти, ни је ну жно обез бе ђе на чи ње ни цом да иза оно га што ра дим сто ји од лу ка 
или мо тив, ако су мо је од лу ке у пот пу но сти усло вље не прет ход ним узро ци ма. У том 
сми слу Бе ко но ви след бе ни ци пре ви ше твр де.

Ово је мо гу ће са гле да ти и из дру гог угла, што би нас вра ти ло на ве зе из ме ђу зна ња 
и сло бо де. По раст зна ња по ве ћа ва број до га ђа ја ко је мо же мо да пред ви ди мо, али 
упр кос све му што је ре че но про тив овог ста ва, не чи ни се да је пред ви дљи вост (ин дук-
тив на или ин ту и тив на) уса гла си ва са сло бо дом из бо ра. Мо жда ће ми ре ћи да осо ба 
ко ју по хва лим ре чи ма: „Од у век сам знао да ћеш се у овој си ту а ци ји по не ти са не ве ро-
ват ном хра бро шћу“, не ће прет по ста ви ти да је ње на сло бо да из бо ра ти ме оспо ре на. 
Али то се чи ни са мо због то га што је реч „зна ти“ упо тре бље на, као што и је сте, на 
кон вен ци о нал но пре те ран на чин. Ка да је дан чо век ка же дру го ме: „Знам те до бро: ти 
на про сто не мо жеш да не бу деш ве ли ко ду шан. Не би мо гао дру га чи је све и да хо ћеш“, 

5 Р. М. Хер, Сло бо да и ра зум (Окс форд, 1963), по гла вље 4.
6 Скеп тик Кар не ад из Ки ре не. (Прим. прев.)
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мо же се чи ни ти да је тај ко ји је ово ре као склон ла ска њу с об зи ром на хи пер бо лу ко ју 
уно си у ком пли мент ка да ко ри сти из ра зе „не мо жеш а да не...“ и „не би мо гао... све и 
да“. Ме ђу тим, по и ма ње вр ли не или за слу ге би иш че зло, и ком пли мент би се пре о бли-
ко вао од мо рал ног до ква зи е стет ског, ако би се ове ре чи за и ста схва ти ле до слов но, 
ако би нпр. ла ска вац за и ста хтео да ка же: „Ти не мо жеш а да не бу деш ве ли ко ду шан 
ко ли ко и да не бу деш стар, или ру жан, или да ми слиш на ен гле ском а не на ки не ском.“

Још ја сни је би све би ло уко ли ко би смо узе ли пе јо ра ти ван при мер као што је: „X не 
мо же а да не бу де су ров и па ко стан, ко ли ко и вул кан ко ји из ба цу је ла ву. Не би га тре-
ба ло кри ви ти, не го са мо жа ли ти, или га об у зда ти или укро ти ти као што би смо то 
ура ди ли са опа сном жи во ти њом.“ У том слу ча ју би се X мо жда осе ћао мно го ви ше 
увре ђен не го да смо му одр жа ли бу кви цу о ње го вим ло шим на ви ка ма под прет по-
став ком да је био сло бо дан да ода бе ре да учи ни то што је учи нио или да се су здр жао, 
као што је био сло бо дан да ода бе ре да слу ша на шу при ди ку или да не обра ћа па жњу 
на њу. Са ма чи ње ни ца да је мој ка рак тер тај ко ји усло вља ва мо је из бо ре и ак ци је не 
чи ни ме сло бод ним у оном сми слу ко ји под ра зу ме ва од го вор ност или мо рал на по-
хва ла и кри ви ца, ако су тај мој ка рак тер и ње го во деј ство по сле ди це не из бе жних 
узро ка. Зна ње о узро ци ма и усло ви ма ко ји од ре ђу ју мој из бор (зна ње да та кви усло ви 
и узро ци за и ста по сто је), зна ње да из бор ни је сло бо дан (без ана ли зи ра ња ове тврд ње), 
зна ње ко је по ка зу је да је по јам мо рал не од го вор но сти у пот пу но сти уса гла сив са ри-
го ро зним де тер ми ни змом, и ко ји от кри ва ли бе рал ство као за бу ну услед не зна ња или 
за блу де – та ква вр ста зна ња би из јед на чи ла на ша мо рал на схва та ња са естет ски ма. 
Она би нас на ве ла да на хе рој ство, че сти тост или пра вед ност гле да мо као што да нас 
гле да мо на ле по ту, бла гост, сна гу или ге ни јал ност, у сми слу да хва ли мо оне ко ји има ју 
ове ква ли те те, или им че сти та мо, без на го ве шта ја да су мо гли да по се ду ју дру га чи ју 
зби р ку осо би на.

Уко ли ко би по стао оп ште при хва ћен, ова кав по глед на свет озна чио би дра стич ну 
из ме ну ка те го ри ја. С об зи ром да је то ли ко вар вар ства за сно ва но на не зна њу, то би 
нас на ве ло да мно го раз ми шља мо о на шем са да шњем мо рал ном и прав ном ста но ви-
шту, и до брим де лом о на шем кри вич ном за ко но дав ству. Та ква про ме на уве ћа ла би 
ши ри ну и ду би ну на ших сим па ти ја, од го вор ност за ме ни ла зна њем и раз у ме ва њем, 
иза зва ла не го до ва ње, и су прот но од то га, јед но не ра зум но и не ко ри сно ди вље ње. 
Она би раз от кри ла да су пој мо ви по пут за слу ге, вр ли не, од го вор но сти, ка ја ња, а мо-
жда и до бро и ло ше, не ко хе рент ни или, у крај њој ли ни ји, не при мен љи ви. Пре о кре-
ну ла би по хва лу и по ку ду у чи сто по прав на или обра зов на сред ства, или их све ла на 
есте тич ко одо бра ва ње и оспо ра ва ње. Све би ово учи ни ла и, ако је исти на на тој стра-
ни, она би ко ри сти ла чо ве чан ству. Али та ква про ме на не би по ве ћа ла ра спон на ше 
сло бо де. Зна ње нас чи ни сло бод ни ји ма са мо ако за и ста по сто ји сло бо да из бо ра, ако 
за хва љу ју ћи на шем зна њу мо же мо да се по на ша мо дру га чи је од оно га ка ко би смо се 
по на ша ли без ње га. Мо же мо, и по на ша мо се дру га чи је, али не да та ко и мо ра мо. Сло-
бо да не мо же би ти уве ћа на та мо где је прет ход но не ма (као ни мо гућ но сти за њу). 
Но во зна ње би уве ћа ло на шу ра зум ност, уви ђа ње исти не би про ду би ло на ше раз у-
ме ва ње, при до да ло на шој мо ћи, уну тра шњој хар мо ни ји, му дро сти, де ло твор но сти, 
али не ну жно и на шој сло бо ди. Ако смо сло бод ни да би ра мо, он да нам по раст на шег 
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зна ња мо же ука за ти на гра ни це на ше сло бо де, као и на то шта их про ши ру је или су-
жа ва. Али то што знам да по сто је чи ње ни це и за ко ни ко је не мо гу да про ме ним не 
чи ни ме сло бод ним да ишта ме њам. Ако не мам ни ка кву сло бо ду са ко јом бих от по чео, 
зна ње је не ће уве ћа ти. Ако при род ни за ко ни упра вља ју сви ме, он да је те шко раз у ме-
ти шта се ми сли ло под из ја вом да на осно ву мог зна ња мо гу бо ље да их „ко ри стим“, 
осим ако то „мо гу“ не под ра зу ме ва из бор, од но сно, си ту а ци ју у ко јој сам у мо гућ но сти 
да би рам из ме ђу ал тер на ти ва и ни сам стро го опре де љен да иза бе рем јед ну пре дру-
ге. Дру гим ре чи ма, ако кла сич ни де тер ми ни зам пред ста вља исти ни то гле ди ште (без 
об зи ра што се не сла же са да на шњом прак сом), зна ње о ње му не ће по ве ћа ти сло бо ду. 
Сло бо ду не ће ство ри ти от кри ће да је не ма. Ово не ва жи ни шта ма ње за са мо о пре де-
ље ње не го за ње го ву нај на пред ни ју ме ха ни стич ко-би хе ви о ри стич ку ва ри јан ту. 

У Спи но зи ној Ети ци је, ве ро ват но, нај ја сни је из ло жен кла сич ни ау то де тер ми ни зам. 
Чи ни ми да је тач но за па жа ње Стју ар та Хемп ши ра ка да ка же да Спи но за по др жа ва 
иде ју да пот пу но ра ци о на лан чо век не би ра сво је ци ље ве, јер су они уна пред да ти. 
Хар мо нич ни је ће и успе шни је би ти оно што чо век ра ди, уко ли ко бо ље раз у ме при ро-
ду љу ди и све та. Као што код ма те ма ти ча ра пра вил но ра су ђи ва ње по ла зи од исти ни тих 
пре ми са и до ла зи до ло гич ки не за о би ла зних за кљу ча ка, та ко и ра ци о на лан чо век успе-
ва да из бег не про блем из бо ра из ме ђу ал тер на ти ва ко је су под јед на ко при хва тљи ве. 
Ње го ва се сло бо да са сто ји у чи ње ни ци да њи ме не упра вља ју си ле за ко је не зна или 
при ро да чи ји ути цај не раз у ме ка ко тре ба. И то је све. Спи но зи на пре ми са прет по ста-
вља да је уни вер зум ра ци о на лан по ре дак, и да би ће ко је раз у ме ра ци о нал ност тврд ње, 
чи на или по рет ка са мим тим и при хва та овај по ре дак или се с њи ме по и сто ве ћу је (као 
у ста ром сто ич ком по и ма њу). На осно ву то га се ис по ста вља да из бор про из ла зи из 
не до стат ка зна ња. По сто ји са мо јед но тач но ре ше ње за би ло ко ји про блем по на ша ња, 
као у те о ри ји. А ако га от кри је, ра зу ман чо век ло гич ки не мо же а да не де ла у са гла сно-
сти с њи ме. По јам сло бод ног из бо ра из ме ђу ал тер на ти ва гу би сво ју свр ху. Онај ко 
раз у ме све раз у ме и раз лог због ко јег је све та ко ка ко је сте а не обр ну то, а с об зи ром 
на ту сво ју ра зум ност он не мо же ни по же ле ти да бу де дру га чи је од оно га ка ко је сте. 
Ово је, мо же би ти, не до сти жан (а кад се про ми сли мо жда и не ко хе рен тан) иде ал, али 
упра во ова за ми сао под вла чи да је уве ћа ње зна ња eo ip so увек уве ћа ње сло бо де, тј. 
из лаз из ста ња у ко јем смо пре пу ште ни на ми лост и не ми лост оно ме што ни смо раз у-
ме ли. Јед ном ка да не што схва ти мо или са зна мо (и са мо та да), не мо гу ће је, пре ма овом 
по гле ду, опи са ти се бе као да смо пре пу ште ни на ми лост и не ми лост том истом, осим 
ако ова крај ње ра ци о на ли стич ка прет по став ка не упу ћу је (ма да ми се та ко не чи ни) да 
по раст зна ња под ра зу ме ва уве ћа ње це ло куп не су ме сло бо де. Мо же и не мо ра. То је 
по мно го че му ем пи риј ско пи та ње, што се на дам да ћу и по ка за ти. От кри ће да не мо гу 
да чи ним оно што сам ра ни је ве ро вао да мо гу учи ни ће ме ра зум ни јим (не ћу лу па ти 
гла вом о зид), али не ће ме ну жно учи ни ти сло бод ни јим. Мо же би ти да су зи до ви сву да 
око ме не. Мо гу и сам би ти део јед ног – ка мен ко ји са мо са ња да је сло бо дан. 

Да ље, по сто је две тач ке на ко је тре ба обра ти ти па жњу, а ти чу се ве зе из ме ђу сло-
бо де и зна ња:

(а) Ту је до бро по зна та при мед ба ко ју је ис та као Карл По пер. Он ка же да је иде ја 
пот пу ног са мо по зна ва ња у прин ци пу не ко хе рент на, јер ако мо гу да пред ви дим шта 
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ћу чи ни ти у бу дућ но сти, ово зна ње је до дат ни фак тор ко ји ме мо же на ве сти да то 
про ме ним, и та ко да ље ad in fi ni tum. Оту да је пот пу на са мо пре дви дљи вост ло гич ки 
не мо гу ћа. Ово мо же би ти тач но, ме ђу тим, то ни је ар гу мент про тив де тер ми ни зма као 
та квог (ни ти По пер то та ко пред ста вља), не го ис кљу чи во про тив са мо пре дви дљи во-
сти. Све што де тер ми ни зам тра жи је да X мо же у це ли ни да пред ви ди по на ша ње Y, и 
Y мо же у це ли ни да пред ви ди по на ша ње X (без ме ђу соб ног от кри ва ња сво јих про ро-
чан ста ва). Не мо гу би ти са мо све сно спон тан. Оту да не мо гу ни са мо све сно има ти у 
ви ду сва мо ја ста ња ако је ме ђу њи ма и спон та ност. Ово не зна чи да не мо гу ни ка да 
би ти спон тан, ни ти да, ако је сам спон тан, за ово ста ње не мо гу ма ње-ви ше зна ти док 
на сту па. Из овог раз ло га за кљу чу јем да По пе ров ар гу мент у прин ци пу не од ба цу је 
де тер ми ни зам (ни ти то на ме ра ва).

(б) Има ју ћи у ви ду ско ра шње при мед бе,7 Стју арт Хемп шир уна пре ђу је ста но ви ште 
да је са мо пре дви дљи вост (ло гич ки) не мо гу ћа. Ка да ка жем: „Знам да ћу учи ни ти x“ 
(на су прот ис ка зу: „Де си ће ми се x“, или: „Учи ни ћеш x“), ја не раз ми шљам ни ти до но сим 
за кључ ке о се би и оно ме што ћу ра ди ти као што бих мо жда раз ми шљао о дру гој осо-
би или о по на ша њу ка кве жи во ти ње. То би би ло исто (ако сам га до бро раз у мео) као 
да гле да мо на се бе, та ко ре ћи, спо ља, и од но си мо се пре ма соп стве ним чи но ви ма као 
да су они ис кљу чи во узро ко ва ни. Ка да ка жем да знам да ћу ура ди ти x, ја, пре ма ре че-
ном, го во рим да сам од лу чио да ура дим x; јер не ма ни ка квог сми сла пред ви де ти да 
ћу под од ре ђе ним окол но сти ма за и ста ура ди ти или од лу чи ти да ура дим x, без ука зи-
ва ња на то је сам ли или ни сам већ од лу чио да то ура дим. На исти на чин не ма сми сла 
ис каз: „Мо гу ти са да ре ћи да ћу у ства ри по сту пи ти на на чин x, иа ко сам, пра во ре че-
но, од ре ђен да учи ним са свим су прот но.“ Би ло ко ји чо век ко ји ка же: „Пре ви ше до бро 
знам се бе да бих по ве ро вао да ћу, ма шта да од лу чим, ура ди ти дру га чи је од x ка да 
за пра во ис кр сну од ре ђе не окол но сти“, у ства ри го во ри, ако до бро ту ма чим Хемп ши-
ро во ста но ви ште, да он и не пред ла же за пра во или озбиљ но да се ус про ти ви чи ње њу 
x, да он чак не пред ла же ни да по ку ша да учи ни дру га чи је, не го да је у ства ри од лу чио 
да пу сти до га ђа је да иду сво јим то ком. Ни је дан чо век ко ји је за и ста од лу чио да из бег-
не x не мо же искре но да пред ви ди свој не у спех да учи ни као што је од лу чио. Он мо же 
да пред ви ди да не ће ус пе ти, али не мо же ујед но и да од лу чи да из бег не x и да пред-
ви ди да у тој си ту а ци ји не ће ни по ку ша ти да та ко учи ни. Увек му оста је да по ку ша, и 
по то ме се он, у ства ри, раз ли ку је од оста лих ство ре ња у при ро ди. Ре ћи да не ће не што 
ус пе ти све и да по ку ша исто је што и ре ћи да је од лу чио да не по ку ша. У овом сми слу 
„знам“ зна чи „од лу чио сам“ и оно у прин ци пу не мо же би ти пред ска зу ју ће.

Уко ли ко сам до бро раз у мео, ово је Хемп ши ро во ста но ви ште, и имам до ста сим па-
ти ја за ње га, јер мо гу да ви дим да је са мо пре дви дљи вост че сто са мо на чин да се вр да-
њем не при зна од го вор ност за не згод не од лу ке. Дру гим ре чи ма, уме сто да при хва-
ти мо од го вор ност, ми смо до не ли од лу ку да пу сти мо ства ри да иду сво јим то ком, и 
за ма ски ра ли је при чом о на шој на вод но не про мен љи вој при ро ди. Ипак, сла жем се 
са Хеп ши ро вим кри ти ча ри ма у де ба ти ко ји твр де да се мо гу по ја ви ти и дру га чи је 

7 Ај рис Мер док, С. Н. Хемп шир, П. Л. Гар ди нер и Д. Ф. Пирс, „Сло бо да и зна ње“, у: Д. Ф. Пирс (ур.), 
Сло бо да и во ља, (Лон дон, 1963), стр. 80–104.
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окол но сти од ове, прем да че сте, си ту а ци је ко ју он опи су је. На при мер, мо гу ће је ре ћи 
да сам у овом тре нут ку ре шен да не ура дим x, и да у исто вре ме пред ви дим да ћу ура-
ди ти x за то што ни сам ис пу њен на дом да ћу, ка да до ђе вре ме, и по ред свег тру да ус-
пе ти да се од у прем да учи ним x. Мо гу за пра во ре ћи: „До бро знам се бе. Не мој се осла-
ња ти на ме не кад до ђе кри за. Иа ко сам у овом тре нут ку искре но ре шен да не бу дем 
ку ка ви ца и да учи ним све шта мо гу да оста нем на тво јој стра ни, мо гу ла ко по бе ћи. То 
што пред ви ђам да не ћу оста ти при сво јој од лу ци за сно ва но је на зна њу ко је имам о 
свом ка рак те ру, а не на мом тре нут ном ста њу све сти. Мо је пред ви ђа ње не зна чи да 
сам не ве ран (јер ја се у овом тре нут ку не ко ле бам), не го је, на про тив, из раз до бре 
ве ре и же ље да се су о чим са ре ал но шћу. Пот пу но искре но те уве ра вам да тре нут но 
имам на ме ру да бу дем хра бар и да се од у прем. Но, до бро ћеш ри зи ко ва ти ако се пре-
ви ше осло ниш на ову мо ју тре нут ну од лу ку. Не би би ло у ре ду да са кри јем сво је ду-
шев не сла бо сти од те бе.“ На осно ву сво јих пред ви ђа ња мо гу ово да ка жем за дру ге, 
упр кос њи хо вој нај и скре ни јој од луч но сти, као што и они мо гу да пред ви де мо је по-
на ша ње. Ве ру јем да је та кво објек тив но са мо по зна ва ње мо гу ће и да се де ша ва, упр кос 
Хемп ши ро вом при хва тљи вом и при ма мљи вом ар гу мен ту, и оту да ми се не чи ни да 
ње гов ар гу мент ума њу је сна гу де тер ми ни стич ке по став ке. Чи ни ми се да мо гу, с вре-
ме на на вре ме, прем да не увек, да по ста вим се бе, та ко ре ћи, на је дан по во љан спо ља-
шњи по ло жај, и да раз ми шљам о се би као да сам не ко дру го људ ско би ће. Мо гу са 
го то во истим ступ њем не при стра сно сти и по у зда но сти да про ра чу нам ко ли ке су ми 
шан се да оста нем при сво јој са да шњој од лу ци као да раз ма трам слу чај не ке дру ге 
осо бе. У том слу ча ју, из ја ва: „Знам ка ко ћу по сту пи ти“ не мо ра ну жно би ти од лу ка, 
не го са мо опис. Чи ни се да је ова вр ста са мо пре дви дљи во сти мо гу ћа и уса гла си ва са 
де тер ми ни змом, под усло вом да не из и ску је да бу де од ви ше пре ци зна или не по гре-
ши ва, или да се до ди ру је са ра ни је на ве де ним По пе ро вим при го во ром. Ово је мо гу ће 
уко ли ко са мо пре дви дљи вост оста не оглед на, оста вља ју ћи ме ста за мо гу ће из ме не у 
по на ша њу као ре зул тат ње са ме. Дру гим ре чи ма, не ви дим раз лог да прет по ста вим 
да је де тер ми ни стич ка док три на, би ло да се ра ди о мом соп стве ном по на ша њу или 
по на ша њу дру гих, у прин ци пу не ко хе рент на, или не у са гла си ва са пра вље њем из бо ра, 
ако ови из бо ри ни су ни шта ма ње од ре ђе ни не го не ке дру ге по ја ве. Чи ни ми се да та-
кво зна ње, или за сно ва но уве ре ње, по ве ћа ва ме ру ра зум но сти, де ло твор но сти или 
мо ћи. Је ди на сло бо да ко јој до при но си је сло бо да од илу зи ја. Ме ђу тим, ово ни је основ-
ни сми сао ре чи око ко је се ку ва кон тро вер за већ два де сет два сто ле ћа.

Не мам же љу да ду бље за ла зим у про блем сло бод не во ље не го што већ је сам, но 
хтео бих да по но вим оно што сам ре као на дру гом ме сту, и због че га су ме оштро ис-
кри ти ко ва ли де тер ми ни сти. Шта би би ло ако би се на пра вио зна ча јан ко рак у пси хо-
фи зи о ло ги ји, у том сми слу да ми, ре ци мо, је дан на уч ник пре да за пе ча ћен ко ве рат, и 
за мо ли ме да на дру гом ме сту што тач ни је при бе ле жим сва сво ја ис ку ства (уну тра шња 
и спо ља шња) за је дан од ре ђен пе ри од, ре ци мо, по ла са та. И да ура дим ово нај бо ље 
што мо гу, а он да отво рим ко ве рат ко ји сам до био на по чет ку и про чи там у ње му го-
то во иста она ис ку ства ко ја сам сâм за пи сао у свој днев ник у по след њих по ла са та. Да 
се то де си, си гур но бих се по тре сао, а ми слим да би и дру ги. У том слу ча ју би смо мо-
ра ли, са за до вољ ством или не, да при зна мо да је људ ско по на ша ње за ко је се ве ру је 
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да при па да по љу сло бод ног из бо ра, ипак под ре ђе но по зна тим ка у зал ним за ко ни ма. 
При хва та ње овог от кри ћа би мо гло по се би да про ме ни на ше по на ша ње, да нас учи-
ни срећ ни ји ма или хар мо нич ни ји ма, али би сам овај ре зул тат опет био по сле ди ца 
на ше но ве све сти. Не ви дим за што би та ква от кри ћа би ла не мо гу ћа, а по себ но не ве-
ро ват на. Она би до не ла огром не пре о бра жа је у пси хо ло ги ји и со ци о ло ги ји. Уо ста лом, 
у дру гим на у ка ма су на ста ле зна чај не ре во лу ци је у на шем вре ме ну.

Ме ђу тим, у од но су на ове на уч не про бо је, за ми шље но от кри ће ко је смо ми опи са-
ли (а с овом прет по став ком се не сла же ве ћи на мо јих кри ти ча ра) не са мо да би про из-
ве ло огром ну про ме ну у на шем ем пи риј ском зна њу, не го би из ме ни ло наш пој мов ни 
оквир мно го ра ди кал ни је не го што су то учи ни ла от кри ћа фи зи ча ра у се дам на е стом 
или два де се том сто ле ћу, или би о ло га у де вет на е стом. Та кав рас кид с про шло шћу би, 
са мо у пси хо ло ги ји, учи нио огром но на си ље над на шим са да шњим схва та њи ма и оби-
ча ји ма. Чи тав реч ник људ ских од но са би пре тр пео ко ре ни ту из ме ну. Из ра зи као што 
су: „Ни сам тре бао да учи ним x“, „Ка ко си мо гао да иза бе реш x?“ итд., за пра во, чи тав 
је зик кри ти ка и про це на соп стве ног и ту ђег по на ша ња био би под врг нут на глим пре-
о бли ко ва њи ма. И из ра зи ко је ко ри сти мо ка ко у опи сним та ко и прак тич ним свр ха ма 
(а ко је би још оста ле за до след ног де тер ми ни сту?), по пут по пра вља ња, за стра ши ва ња, 
бо дре ња, оба ве зно би би ли знат но дру га чи ји од је зи ка ко ји да нас ко ри сти мо.

Чи ни ми се да не би би ло му дро пот це ни ти по сле ди це уки да ња по хва ла, осу да, 
до бр ог де ла хи по те тич ких су до ва, и чи та ве мре же пој мо ва, као и њи хо вих број них 
са да шњих функ ци ја и зна че ња ко ји се ти чу сло бо де, из бо ра, од го вор но сти. На рав но, 
ис ти ца ње чи ње ни це да ова про ме на мо же на ста ти не ма ни ка кву на ме ру да по ка же 
да је де тер ми ни зам исти нит или ла жан. То је са мо ре зул тат, не до вољ но по знат они ма 
ко ји при хва та ју де тер ми ни зам. Би ло да је исти на о де тер ми ни зму ем пи риј ско пи та ње 
или не, ја за пра во же лим да ука жем на је дан дру ги про блем ко ји је по се би не до вољ-
но ја сан. Ако би се по сти гао та ко ре во лу ци о на ран на пре дак у пси хо фи зи о ло шком 
зна њу, ја ви ла би се по тре ба за но вим пој мо ви ма ко ји би га фор му ли са ли, као и по тре-
ба за до след ним из ме на ма (нај бла же ре че но) пој мо ва у дру гим по љи ма. То би, ме ђу-
тим, по ка за ло да су гра ни це из ме ђу ем пи риј ског и пој мов ног не до вољ но ја сне. Уко-
ли ко би до шло до ових ем пи риј ских от кри ћа, она би мо жда озна чи ла ве ћу ре во лу ци ју 
у људ ском ми шље њу не го би ло ко ја ра ни ја.

До ко но је на га ђа ти о пре о бли ко ва њу је зи ка, или иде ја (дру ги на чин да се ка же 
исто), до ког би до шло услед три јум фа овог ег закт ног зна ња. Ме ђу тим, да ли би та кав 
на пре дак у зна њу оба ве зно под ра зу ме вао и све у ку пан по раст сло бо де? Кад је реч о 
сло бо ди од гре ша ка, од за блу да, ма шта ри ја, по гре шно упра вље них емо ци ја – то сва-
ка ко. Али да ли има мо на уму баш то зна че ње ове ре чи ка да је ина че упо тре бља ва мо 
у фи ло зо фи ји или у сва ко днев ном го во ру?

II

Не спо рим мо гућ ност да из раз сло бо да (у сми слу да је чо век сло бо дан или сло-
бод ни ји не го пре) ко ри сти мо да њи ме озна чи мо мо рал ну сло бо ду, не за ви сност или 
са мо о пре де ље ње. Ипак, ово схва та ње је, као што је че сто ис ти ца но, да ле ко од то га 
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да бу де ја сно. За да так мо рал не пси хо ло ги је би био да ис пи та глав не из ра зе по пут во-
ље, на ме ре, де ла ња, и с њи ма у ве зи пој мо ве као што су са вест, ка ја ње, кри ви ца, уну-
тра шња при ну да на су прот спо ља шњој, и та ко да ље. До та да по јам мо рал не не за ви-
сно сти (шта је, или шта би од че га би ло сло бод но, и ка ко се та не за ви сност по сти же) 
оста је не ја сан. Шта ви ше, сум њи ва је сло бо да јед ног чо ве ка ако ње го во по на ша ње 
про из ла зи из ње го вих ми сли, осе ћа ња, во ље (ма ка ко да је ово ус по ста вље но) и ујед-
но по ка зу је кон стант ну пра вил ност, те нас на во ди да ка же мо да се он ни је ни мо гао 
по на ша ти дру га чи је од оно га ка ко се по на шао. Да ли би смо за јед ног чо ве ка ре кли да 
је ти пи чан при мер не ко га ко је мо рал но (или дру га чи је) сло бо дан ако смо си гур ни да 
мо же мо да пред ви ди мо ка ко ће се он по на ша ти (мо жда бо ље од ње га са мог) на осно ву 
то га што до бро по зна је мо ње гов ка рак тер, на чи не ре а го ва ња, по глед на свет? Зар не 
ми сли мо да га бо ље опи су је из раз „за точ ник сво је лич но сти“ ко ји је ко ри стио Па трик 
Гар ди нер? И то та ко при клад но да би, у од ре ђе ним слу ча је ви ма, мо гао, са жа ље њем 
или за до вољ ством, да га сам усво ји? Чо век ко ји је та ко огра ни чен соп стве ним на ви-
ка ма и на че ли ма ни је па ра диг ма људ ске сло бо де.

Чи ни ми се да је основ на прет по став ка јав ног мње ња и го во ра да је сло бо да глав-
на од ли ка ко ја из два ја чо ве ка из све га што ни је људ ско. Ме ра ове сло бо де за ви си од 
бро ја пре пре ка ко је спу та ва ју на ше ис пу ње ње из бо ра, док сам из бор под ра зу ме ва да 
ни смо усло вље ни прет ход ним окол но сти ма, ба рем не у пот пу но сти. Мо же би ти да 
здрав ра зум гре ши у овом слу ча ју као и у дру ги ма, али то мо ра ју да до ка жу они ко ји 
се не сла жу са овом прет по став ком. Мо же би ти да здрав ра зум ни је до вољ но све стан 
ра зно вр сно сти пре пре ка, јер оне мо гу би ти фи зич ке или пси хич ке, „уну тра шње“ или 
„спо ља шње“, или сло же не це ли не са чи ње не од оба еле мен та (и че сто их је те шко, а 
мо жда и не мо гу ће, рас пле сти у пој мов ном сми слу), про у зро ко ва не дру штве ним и/или 
ин ди ви ду ал ним фак то ри ма. Здрав ра зум мо же пре ви ше по јед но ста ви ти овај про блем, 
али чи ни ми се да је у пра ву кад је реч о ње го вој су шти ни, а то је да сло бо да зна чи 
чи ни ти уз од су ство пре пре ка ко је оме та ју ак ци ју. Оства ре ње на ших на ме ра мо гу спре-
ча ва ти пре пре ке у об ли ку фи зич ке си ле (ко је по ти чу из при ро де или од чо ве ка) као 
што су: ге о граф ски усло ви или зи до ви за тво ра, на о ру жа ни љу ди или прет ња од не-
до стат ка хра не, скло ни шта или ка кве дру ге жи вот не по тре бе (слу чај на или на мер но 
ис ко ри шће на про тив нас). Или опет мо гу би ти пси хо ло шке: стра хо ви и „ком плек си“, 
не зна ње, гре шке, пред ра су де, за блу де, фан та зи је, ком пул зи је, не у ро зе и пси хо зе, углав-
ном, ира ци о нал ни фак то ри ра зних вр ста. Шта за и ста до но си сло бо ду од пре пре ка? 
Мо рал на сло бо да (ра зум на са мо кон тро ла), зна ње о то ме шта пре ти гу бит ком, и о 
то ме шта је не чи ји мо тив у по сту па њу, по том, не за ви сност од не по зна тог ути ца ја дру-
ге осо бе или соп стве не про шло сти или јед не гру пе или кул ту ре, и на кра ју, уни ште ње 
на да, стра хо ва, жуд њи, љу ба ви, мр жњи, иде а ла за ко је ће се ис по ста ви ти да су неосно-
ва ни јед ном ка да се ис пи та ју и ра зум но про у че. Све то осло ба ђа од пре пре ка ме ђу 
ко ји ма су и оне нај о па сни је и нај под му кли је на пу ту чо ве чан ства. Упр кос про ниц љи-
вим но ра се ја ним уви ди ма мо ра ли ста од Пла то на до Марк са и Шо пен ха у е ра, пра во 
деј ство ових пре пре ка тек по чи ње да се пра вил но раз у ме ва у на шем ве ку, са успо ном 
пси хо а на ли зе и при хва та њем ње них фи ло зоф ских на го ве шта ја. Би ло би бе сми сле но 
по ри ца ти ва ља ност овог здра вог ра зу ма кад је реч о пој му сло бо де, или о ње го вом 
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при сном ло гич ком осла ња њу на ра ци о нал ност и зна ње. Као и сва ка сло бо да и ова се 
са сто ји или за ви си од укла ња ња пре пре ка, у овом слу ча ју пси хо ло шких смет њи ко је 
спре ча ва ју пу ну упо тре бу људ ске сна ге да би се оства рио иза бра ни циљ. Но без об зи ра 
ко ли ко су ове пре пре ке ва жне или до сад не по де сно ана ли зи ра не, оне пред ста вља ју 
са мо јед ну та кву ка те го ри ју. На гла ша ва ње ових пре пре ка на ра чун дру гих (ко је лак ше 
уви ђа мо) до ве ло би до из об ли че ња. Ипак чи ни ми се да су упра во ово ра ди ли ми сли-
о ци, од сто и ка до Спи но зе, Бре дли ја и Стју ар та Хемп ши ра, ко ји су сло бо ду сво ди ли 
на са мо о пре де ље ње.

Би ти сло бо дан зна чи да смо у ста њу да иза бе ре мо без при ну де. Из бор под ра зу ме-
ва ба рем две „отво ре не“, нео ме та не мо гућ но сти ко је се над ме ћу. За уз врат, ове мо гућ-
но сти мо гу исто та ко за ви си ти од спо ља шњих окол но сти ко је оста вља ју сло бод ни ма 
са мо по је ди не пу те ве. Ка да го во ри мо о по љу сло бо де ко је ужи ва чо век или дру штво, 
чи ни ми се да има мо на уму ши ри ну или про стран ство пу те ва ко ји су пред њи ма, та ко-
ре ћи, број отво ре них вра та, и ме ру у ко јој су она отво ре на. Ова ме та фо ра је не са вр ше-
на, јер „број“ и „ме ра“ баш и не па шу нај бо ље. Јед на вра та су мно го ва жни ја од дру гих, 
до бра до ко јих до во де су бит ни ја у жи во ту по је дин ца или дру штва. Јед на вра та во де 
до дру гих отво ре них вра та, дру га опет до оних за тво ре них. По сто ји ствар на и по сто-
ји мо гу ћа сло бо да, а оне за ви се од то га ко ли ко се ла ко по је ди на вра та мо гу отво ри ти 
за хва љу ју ћи на шим по сто је ћим и мо гу ћим, фи зич ким и ду хов ним, спо соб но сти ма. 
Ка ко од ме ри ти јед ну си ту а ци ју на спрам дру ге? Ка ко од лу чи ти да ли је ви ше сло бо дан 
чо век ко јег не оме та ју ни дру ги љу ди ни окол но сти као што су при ба вља ње без бед-
но сти или ма те ри јал не ну жно сти и удоб но сти, али ко ме је ус кра ће на сло бо да го во ра 
и удру жи ва ња, или чо век ко ме је, ре ци мо, због еко ном ске по ли ти ке у др жа ви не мо-
гу ће да при ба ви ви ше од оно га што је ну жно за жи вот, али ко ји по се ду је сјај не мо гућ-
но сти за обра зо ва ње или за сло бод ну ко му ни ка ци ју или удру жи ва ње са дру ги ма? 
Увек ће се по ја вљи ва ти про бле ми овог ти па, и они су до ста по зна ти у ли те ра ту ри 
ути ли та ри јан ства, и, оди ста, у свим об ли ци ма не то та ли тар не прак тич не по ли ти ке. Чак 
и ако у та квим слу ча је ви ма не мо же да од лу чи ни ка кво стро го и бр зо пра ви ло, опет 
оста је ар гу мент да сло бо ду по је дин ца или гру пе (до од ре ђе ног сте пе на) од ре ђу је 
ра спон оп ци ја из ме ђу ко јих они мо гу да би ра ју.

Уко ли ко је чо ве ко во по ље из бо ра, би ло „фи зич ких“ или „ду хов них“, огра ни че но, 
све и да је он ти ме за до во љан, то га не ће учи ни ти сло бод ни јим не го чо ве ка чи ји је 
оп сег из бо ра ши ри. Исто ва жи и за тврд њу да што је чо век ра ци о нал ни ји ти ме ће му 
би ти ја сни ји је дан и је ди ни ра ци о нал ни пут, те је ма ње ве ро ват но да ће се ко ле ба ти 
из ме ђу ал тер на ти ва (иа ко ми се ово и не чи ни то ли ко тач ним). Укла ња ње пре пре ка 
на тај на чин што ће се укло ни ти же ља, па чак и свест, да се сту пи на пут на ко јем ле же 
пре пре ке мо же до при не ти спо кој ству, за до вољ ству, мо жда чак и му дро сти, али не и 
сло бо ди. Не за ви сност ума, ко ја под ра зу ме ва раз бо ри тост и ин те гри тет лич но сти, 
здра вље и уну тра шњу хар мо ни ју, умно го ме је по жељ но ста ње, и она из и ску је укла-
ња ње до вољ ног бро ја пре пре ка да би се озна чи ла (и са мо из тог раз ло га) као вр ста 
сло бо де – али са мо као јед на вр ста из ме ђу оста лих. Не ко мо же ре ћи да је ово је дин-
стве но ба рем у сле де ћем: да је ова вр ста сло бо де нео п хо дан услов за све дру ге вр сте 
сло бо де, јер уко ли ко сам не ук, оп сед нут, не ра зу ман, оту да сам слеп за чи ње ни це, а 



чо век то ли ко за сле пљен, за пра во, ни је сло бо дан, по пут чо ве ка чи је су мо гућ но сти 
објек тив но за пре че не. Али ме ни се ово не чи ни исти ни тим. Ако сам не у пу ћен у сво ја 
пра ва, или сам од већ не у ро ти чан (или од већ си ро ма шан) да бих имао ко ри сти од њих, 
то их чи ни бес ко ри сним за ме не, али не зна чи да их не мам. Вра та су за тво ре на на пу ту 
ко ји во ди до дру гих, отво ре них вра та. Уни шти ти или не ма ти услов за сло бо ду (зна ње, 
но вац), не зна чи уни шти ти ту са му сло бо ду, јер ње на су шти на не по чи ва у ње ној при-
сту пач но сти (што мо же ва жи ти за ње ну вред ност). У што ви ше аве ни ја љу ди мо гу да 
кро че, што су те аве ни је ши ре, у што се ви ше аве ни ја сва ка од њих по је ди нач но на ста-
вља, то су љу ди сло бод ни ји. Што бо ље љу ди зна ју да се аве ни је про сти ру пред њи ма, 
и ка ко се отва ра ју, сма тра ће се бе сло бод ни ји ма. Би ти сло бо дан без зна ња о то ме 
мо же би ти гор ка иро ни ја, али уко ли ко чо век убр зо от кри је да су вра та би ла отво ре на 
иа ко он то ни је знао, осе ћа ће се огор че но не због свог не до стат ка сло бо де не го због 
свог не зна ња. Иа ко зна ње о пре пре ка ма ко је су пред на ма мо же ла ко би ти не за мен-
љив услов за упо тре бу сло бо де, а пре пре ке на пу ту до зна ња и са ме мо гу пре чи ти 
сло бо ду – сло бо ду са зна ва ња, под руч је сло бо де ће за ви си ти од при ли ка за ак ци ју, а 
не од зна ња о њи ма. Ре че но је да не зна ње за тва ра пу те ве, док их зна ње отва ра. Али 
ова из ре ка не го во ри да сло бо да под ра зу ме ва свест о сло бо ди, а по го то во не да се 
ра ди о ис то ме.

Не вре ди ни шта ни то што на ра спон чо ве ко ве сло бо де кон крет но ути чу вра та 
ко ја су отво ре на, а не ње го ве лич не спо соб но сти. Он ни је сло бо дан про сто он да ка да 
не ма пре пре ка, пси хо ло шких или дру гих, на пу ту ка ње го вим же ља ма (ка да мо же да 
ра ди ка ко хо ће), јер да је та ко он би мо гао обез бе ди ти се би сло бо ду ме ња ју ћи не сво је 
при ли ке за ак ци ју, не го сво је же ље и скло но сти. Ако го спо дар мо же да до ве де сво је 
ро бо ве до то га да во ле сво је лан це он ти ме не уве ћа ва pri ma fa cie њи хо ву сло бо ду, 
иа ко мо же уве ћа ти њи хо во за до вољ ство или ба рем сма њи ти њи хо ву бе ду. По је ди ни 
без об зир ни го спо да ри су то ком исто ри је ко ри сти ли ре ли гиј ска уче ња да сма ње не за-
до вољ ство код љу ди због бру тал ног и не пра вед ног по сту па ња. Уко ли ко та кви по ступ ци 
успе ва ју, а по сто ји и те ка ко осно ва да ве ру је мо у то, и уко ли ко су жр тве на у чи ле да 
не обра ћа ју па жњу на сво је му ке и увре де (као, на при мер, Епик тет), он да би по је ди ни 
де спот ски си сте ми тре ба ло да бу ду пред ста вље ни као про из во ђа чи сло бо де. Укла-
ња њем збу њу ју ћих ис ку ше ња, и „по ро бљи ва њем“ же ља и стра сти, они про из во де 
(пре ма овим прет по став ка ма) ви ше сло бо де не го ин сти ту ци је ко је про ши ру ју по ље 
ин ди ви ду ал ног или де мо крат ског из бо ра и ко је ти ме ства ра ју за бри ња ва ју ћу ну жду 
да се иза бе ре, од но сно, да се по је ди нац опре де ли ра ди је за је дан пра вац не го за дру-
ги, а то је тај ужа сни те рет em bar ras de cho ix (ко ји из ве сни ми сли о ци ра ци о на ли стич ке 
тра ди ци је узи ма ју као симп том не ра зум но сти). Ова древ на за блу да је са да од већ по-
зна та да би је тре ба ло по би ја ти. Де фи ни ци ја сло бо де као пот пу ног од су ства пре пре-
ка ко је ме оме та ју да чи ним као што же лим мо же ла ко би ти у скла ду са вр ло ску че ним 
жи во том, ску че ним услед ути ца ја ко ји на ме не има ју лич не и без лич не си ле, обра зо-
ва ње или за кон, при ја тељ или не при ја тељ, ре ли гиј ски учи тељ или ро ди тељ, па ко ји 
чак и сâм по вре ме но огра ни ча вам. За то тре ба на гла си ти су штин ску раз ли ку из ме ђу 
ове де фи ни ци је и оне ко ја ка же да је сло бо да ра спон објек тив но отво ре них мо гућ но-
сти, би ле оне же ље не или не, без об зи ра што је те шко или не мо гу ће да ти пра ви ла за 
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од ме ра ва ње или упо ре ђи ва ње ње них сте пе на, или за про це њи ва ње раз ли чи тих си-
ту а ци ја ко је се ње ти чу.

По сто ји, на рав но, гле ди ште, до бро по зна то свим фи ло зо фи ма мо ра ли сти ма, пре ма 
ко јем је роб Епик тет сло бод ни ји не го ње гов го спо дар или им пе ра тор ко ји га је при-
мо рао да умре у из гнан ству. Или оно пре ма ко јем ка ме ни зи до ви не пред ста вља ју 
за твор. Ма ка ко би ло, та кве из ја ве цр пу сво ју ре то рич ку сна гу из чи ње ни це да по сто-
ји мно го бли же гле ди ште пре ма ко јем је роб нај ма ње сло бо дан ме ђу љу ди ма, а ка ме-
ни зи до ви и гво зде не ре шет ке пред ста вља ју озбиљ не пре пре ке ка сло бо ди; као и то 
да мо рал на и фи зич ка или по ли тич ка или прав на сло бо да ни су са мо пу ки хо мо ни ми. 
Уко ли ко не ма мо у ви ду ба рем јед ну трун чи цу за јед нич ког зна че ња (не ку за јед нич ку 
осо би ну или „по ро дич ну слич ност“) из ме ђу ових гле ди шта, по сто ји опа сност да ће 
јед но од њих би ти пред ста вље но као глав но, док ће дру го би ти при мо ра но да се с 
њи ме уса гла си, или од ба ци као три ви јал но и по вр шно. Со фи зми су нај о зло гла ше ни ји 
при ме ри про це са по мо ћу ко јих се раз ли чи ти ти по ви при ну де и кон тро ле ми сли пред-
ста вља ју као сред ства ко ји ма се по сти же, или ко ји чак чи не, „истин ску“ сло бо ду. Или, 
су прот но то ме, ли бе рал ни по ли тич ки или прав ни си сте ми се др же за до вољ на сред-
ства да оси гу ра ју не са мо сло бо ду, не го и при ли ке за упо тре бу та кве сло бо де ка ко би 
осо бе ко је су од већ не ра зум не или не зре ле услед не до стат ка обра зо ва ња или дру гих 
сред ста ва ум ног раз во ја мо гле да раз у ме ју или има ју ко ри сти од та квих пра ви ла или 
за ко на. Из овог раз ло га је ва жно уста но ви ти основ но зна че ње из ра за сло бо да, уко-
ли ко оно по сто ји.

Има још јед на ва жна чи ње ни ца на ко ју бих же лео да се вра тим, а ко ја се ти че зна-
ња и сло бо де.8 Исти на је да зна ње, пре ма де фи ни ци ји, увек отва ра јед на вра та, али 
зар ни кад не за тва ра дру га? Зар се не мо же де си ти да, уко ли ко сам пе сник, из ве сни 
об ли ци зна ња сма ње мо је мо ћи, а са мим тим и мо ју сло бо ду? Узми мо да су ми као 
под сти цај за има ги на ци ју по треб не од ре ђе не илу зи је и ми то ви ко је ми обез бе ђу је 
ре ли ги ја у ко јој сам од га јан или у ко ју сам се пре о бра тио. По том до ђе је дан ува же ни 
ра ци о на ли ста и по би је ова ве ро ва ња, раз ју ри мо је илу зи је, рас те ра ми то ве. Зар ја не 
бих он да пла тио свој очи глед ни до би так у зна њу и ра ци о нал но сти ти ме што би се 
мо је по ет ске мо ћи ума њи ле или уни шти ле? Ла ко је ре ћи да је оно што сам из гу био 
би ло сна га ко ја је хра ни ла илу зи је или не ра зум на ста ња и ста во ве ко ји су не ста ли с 
уве ћа њем зна ња, или да има оних мо ћи ко је су не по жељ не (као што је моћ са мо об-
ма не) и да су у сва ком слу ча ју мо ћи са мо мо ћи, а не сло бо де. Мо жда би не ко ре као да 
уве ћа ње зна ња не мо же (на ово би се, ми слим, по ла га ло као на ана ли тич ку исти ну) 
сма њи ти мо ју сло бо ду, јер зна ти ко ре не сво јих ак тив но сти зна чи би ти спа сен од слу-
же ња не по зна том, од тум ба ња у мра ку ме ђу пло до ви ма ма ште ко ја про из во ди стра-
хо ве и не ра зум но по на ша ње. Шта ви ше, то ће ре ћи да сам као ре зул тат уни ште ња 
сво јих идо ла очи то до био на сло бо ди да се са мо о пре де љу јем, јер са да мо гу да дам 
ра зум но оправ да ње за сво ја уве ре ња, и ја сни ји су ми мо ти ви сво јих ак ци ја. Али зар 
не по сто ји он да но ва пре пре ка пре да мном, уко ли ко ни сам ви ше то ли ко сло бо дан да 
пи шем ону вр сту по е зи је ка кву сам ра ни је пи сао? Ни су ли се јед на вра та за тво ри ла 

8 Ви ди стр. 3.
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отва ра њем дру гих? Исто та ко, пи та ње је да ли је не зна ње сре ћа у ова квим окол но сти-
ма или ни је. Но пра во пи та ње ко је же лим да по ста вим (и оно на ко је не знам од го вор) 
је сте да ли по сто је из ве сна ста ња ума или емо ци ја ко ја отва ра ју пут кре а тив ном ра ду, 
али ко ја се ја вља ју са мо он да ка да не по сто ји прет ход но зна ње на том по љу? Ово је 
ем пи риј ско пи та ње, али од тог од го во ра за ви си и од го вор на мно го ве ће пи та ње – да 
ли зна ње ни кад не до ки да, не го увек уве ћа ва, це ло куп ну су му људ ске сло бо де.

Исто та ко, са мо свест – де те зна ња – мо же спу та ти спон та ност ко ја ми тре ба за мо ју 
пе вач ку из вед бу, на исти на чин као што су Ру со и дру ги сма тра ли да по раст кул ту ре 
ко чи ра дост вар вар ске не ви но сти. Ни је то ли ко ва жно да ли је ово на ро чи то уве ре ње 
исти ни то; прост не ци ви ли зо ван ди вљак је мо гао по зна ва ти ма ње ра до сти не го што је 
то Ру со прет по ста вио, док вар вар ство мо жда уоп ште ни је ста ње не ви но сти. До вољ но 
је при хва ти ти да из ве сни об ли ци зна ња има ју пси хо ло шки ути цај да спре че по је ди не 
вр сте са мо и зра жа ва ња ко је, по сва ку це ну, мо ра ју би ти раз ма тра не као об ли ци сло-
бод не ак тив но сти. Раз ми шља ње мо же уни шти ти мо је сли ка ње уко ли ко оно за ви си од 
не раз ми шља ња. Зна ње да бо лест, за ко ју ни је от кри вен лек, уни шта ва ме не или мог 
при ја те ља, мо же ла ко осла би ти мој на ро чи ти кре а тив ни ка па ци тет и ус кра ти ти ме у 
овом или оном по гле ду, а би ти ус кра ћен (без об зи ра на ду го роч не пред но сти) не зна-
чи обез бе ди ти се би ви ше сло бо де. На ово је мо гу ће уз вра ти ти да уко ли ко сам обо лео, 
а не знам од че га, ма ње сам сло бо дан не го онај ко ји то зна и ко ји мо же ба рем по ку-
ша ти да пре ду зме ко ра ке да за у ста ви бо лест, чак и уко ли ко се она до тад по ка за ла 
не из ле чи вом. Ако се не ус по ста ви ди јаг но за, то ће си гур но до ве сти до ра си па ња тру да 
на по гре шне прав це, и су зи ће мо ју сло бо ду ти ме што ће ме оста ви ти на ми лост и не-
ми лост при род ним си ла ма са ко ји ма не мо гу ра ци о нал но да ра чу нам или да са ра ђу јем. 
Ово је уи сти ну та ко. Та кво зна ње не мо же ума њи ти мо ју сло бо ду ра зум ног би ћа, али 
ме мо же срав ни ти као умет ни ка. Јед на вра та се отва ра ју, а, као ре зул тат ово га, дру га 
за тва ра ју.

До зво ли те ми да из не сем још је дан при мер. От пор упр кос сла бим из гле ди ма мо же 
има ти сми сла са мо уко ли ко ти из гле ди ни су са свим по зна ти. У су прот ном се мо же 
чи ни ти не ра зум ном бор ба про тив оно га за шта се мо жда не зна да је не по бе ди во, али 
у шта је са ве ли ким сте пе ном ве ро ват но ће мо гу ће по ве ро ва ти да је та кво. Јер мо гу ће 
је да упра во мо је не зна ње о овим из гле ди ма ства ра си ту а ци ју у ко јој се ја успе шно 
од у пи рем. Да је Да вид знао ви ше о Го ли ја ту, да је ве ћи на ста нов ни ка Бри та ни је зна ла 
ви ше о Не мач кој 1940. го ди не, да се исто риј ске при ли ке мо гу све сти на не што по пут по-
у зда ног во ди ча за ак ци ју, по је ди на до стиг ну ћа се мо жда ни кад не би де си ла. От кри јем 
ли да бо лу јем од смр то но сне бо ле сти, то от кри ће ће ми омо гу ћи ти да по ку шам да 
на ђем лек – што ни је би ло мо гу ће док сам био не у пу ћен у узрок свог ста ња. Али прет-
по ста ви мо да уве рим се бе да при ли ке не иду у ко рист от кри ћа про тив о тро ва, да 
јед ном ка да отров уђе у си стем смрт мо ра да на сту пи. Или да се не мо же от кло ни ти 
за га ђе ње ат мос фе ре на ста ло као ре зул тат ис пу шта ња ну кле а р ног от па да. Шта сам 
он да ти ме сло бод ни ји да учи ним? Мо гу по ку ша ти да се по ми рим са оним што је на-
сту пи ло, да се не пра ћам про ти ву бо ди ла,9 да сре дим сво је по сло ве, са чи ним те ста мент, 

9 Из раз пре у зет из Де ла апо стол ских (9, 5; 26, 14). (Прим. прев.)



да се при ли ком су о че ња са не из бе жним уз др жим од не при клад ног по ка зи ва ња ту ге 
или огор че ња. То је сми сао ко ји су вре ме ном за до би ли „сто и ци зам“ или „фи ло зоф ско 
при хва та ње ства ри“. Али све и да по ве ру јем да је ствар ност јед на ра ци о нал на це ли на 
(ма шта све ово мо же да зна чи), и да је би ло ка кав дру га чи ји по глед на њу гре шка услед 
не зна ња (на при мер, уви ђа ње да по сто је раз ли чи те мо гућ но сти ко је се не мо гу увек 
уса гла си ти), мо ја сло бо да из бо ра ти ме не ће би ти по ве ћа на. Ни ти ће на њен по раст 
ути ца ти чи ње ни ца да све у тој ствар но сти за ви си од ра зу ма, што бих ја и же лео да 
бу де бу ду ћи да сам пот пу но ра зум но би ће. Та кво схва та ње би ме са мо сме сти ло из ван 
на де и стра ха, јер то су симп то ми не зна ња и ма шта ри је, и из ван из бо ра, та ко ђе, бу ду-
ћи да би ра ње под ра зу ме ва ствар ност од ба рем две ал тер на ти ве, ре ци мо, чи ње ња и 
уз др жа ва ња од чи ње ња. Ре че но нам је да је сто ик По сеј до ни је ре као бо лу ко ји га је 
раз ди рао: „Уза луд се тру диш, бо ле; иа ко си те го бан ја не ћу ни ка да при зна ти да си 
зло.“10 Али По сеј до ни је је био ра ци о на ли стич ки усме рен де тер ми ни ста: шта год да 
за и ста је сте, је сте она ко ка ко тре ба да бу де. По же ле ти дру га чи је знак је не ра зум но сти. 
Ра зум ност зна чи да је из бор – и сло бо да, у сми слу ње не мо гућ но сти – јед на илу зи ја 
ко ју истин ско зна ње не пот хра њу је не го уби ја.

Зна ње уве ћа ва не за ви сност ка ко у сми слу ко ји је Кант под ра зу ме вао, та ко и Спи-
но за и ње го ви след бе ни ци. Же лео бих да још јед ном упи там: је ли сва сло бо да са мо то? 
По раст зна ња спре ча ва љу де да тра ће сво ја сред ства на об ма њу ју ће про јек те. Спре-
чи ло нас је да да ље спа љу је мо ве шти це, би чу је мо лу да ке или пред ви ђа мо бу дућ ност 
слу ша њем про ро чан ста ва или гле да њем у траг жи во ти ња или лет пти ца. Оно мо же 
да ука же на то да су мно ге ин сти ту ци је или те ку ће од лу ке – прав не, по ли тич ке, мо рал-
не, со ци јал не – за о ста ле, да су су ро ве и глу пе, и не у са гла си ве са те жњом ка прав ди 
или ра зум но сти или сре ћи или исти ни, исто као што ми да нас ми сли мо о спа љи ва њу 
удо ви ца или кон зу ми ра њу ме са не при ја те ља ра ди за до би ја ња ве шти на. Ако на ше 
мо ћи пред ви ђа ња, као и на ше зна ње о бу дућ но сти, по ста ну знат но ве ће, чак и ако се 
ни кад не упот пу не, оне мо гу ра ди кал но да из ме не наш по глед на то шта од ре ђу је јед-
ну осо бу, чин, из бор, и eo ip so наш је зик и на шу пред ста ву о све ту. Мо же би ти да ово 
чи ни на ше по на ша ње ра ци о нал ни јим, мо жда то ле рант ни јим, ми ло срд ни јим, ци ви ли-
зо ва ни јим, мо жда га мо же по бољ ша ти у ра зним по гле ди ма, али да ли оно по ве ћа ва 
по ље сло бод ног из бо ра? Да ли то чи ни за по је дин це или гру пе? Оно ће за си гур но 
уни шти ти из ве сна има ги на тив на под руч ја за сно ва на на не-ра ци о нал ним ве ро ва њи ма, 
што нам мо же на док на ди ти ти ме што ће из ве сне на ше ци ље ве учи ни ти до сти жни ји ма. 
Али ко мо же да ка же да ће се ова рав но те жа ус по ста ви ти у ко рист ве ће сло бо де? За-
што би смо ми то мо ра ли да при хва ти мо као исти ну, осим ако се не би де си ло да не ко 
ус по ста ви ло гич ку јед на кост из ме ђу пој мо ва сло бо де, са мо о пре де ље ња и са мо спо-
зна је на не ка кав апри о ран на чин (као што су Спи но за и Хе гел и њи хо ви са вре ме ни 
след бе ни ци на сто ја ли да ура де)? Ба ве ћи се овом те мом, Стју арт Хемп шир и Е. Ф. Ка рит 
твр де да по је ди нац, при ли ком су о че ња са из ве сном си ту а ци јом, мо же увек да иза бе-
ре ба рем из ме ђу то га да по ку ша да учи ни не што и да пу сти ства ри да иду сво јим то ком. 
Увек? Ако има сми сла ре ћи да по сто ји спо ља шњи свет, он да зна ти тај свет (у сми слу 

10 Ци це рон, Рас пра ве у Ту ску лу, II, 61, СКЗ, Бе о град, 1974, стр. 77. (Прим. прев.)
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мо ћи опи са ти га) не зна чи про ме ни ти га. Што се ти че оног дру гог, праг ма тич ког зна-
че ња ре чи „зна ти“ (у ко јем је: „Знам да ћу то учи ни ти“ бли ско то ме: „Знам шта тре ба 
да учи ним“, и ко је бе ле жи не ин фор ма ци ју не го од лу ку да про ме ним ства ри на из ве-
стан на чин), зар се оно не би уки ну ло уко ли ко би пси хо фи зи о ло ги ја до вољ но уз на-
пре до ва ла? Зар у том слу ча ју мо је од лу чи ва ње да чи ним или не чи ним не би све ви ше 
и ви ше на ли чи ло на пред ло ге Кан то ве сви те?

Ре че но нам је да зна ње про ши ру је гра ни це сло бо де, и то је a pri o ri прет по став ка. 
Да ли је не за ми сли во да ће по раст зна ња све ви ше до при но си ти утвр ђи ва њу ове де-
тер ми ни стич ке по став ке као ем пи риј ске исти не? Као и то ме да се об ја сне на ше ми сли 
и емо ци је, же ље и од лу ке, на ши чи но ви и из бо ри у окви ру из ра за као што су не про-
мен љи во, пра вил но, по при ро ди сле ду ју ће, где би те жња за ме ња њем де ло ва ла го-
то во не ра зум но, као за ба вља ње јед ном ло гич ком по гре шком? Ово су, на кра ју кра је-
ва, би ли про грам и пред ста ва мно гих углед них фи ло зо фа, раз ли чи тих по сво јим по-
гле ди ма на свет, по пут Спи но зе, Хол ба ка, Шо пен ха у е ра, Ком теа, би хе ви о ри ста. Да ли 
би та кво ис пу ње ње про ши ри ло под руч је сло бо де? У ком сми слу? Зар не би пре учи-
ни ло из ли шним овај по јам, за јед но са ње го вим ан то ни мом, те на пра ви ло јед ну ро ма-
неск ну си ту а ци ју? „Уки да ње“ пој ма сло бо де би ло би пра ће но пре пу шта њем тро на 
оном зна че њу ре чи „зна ти“ (на ко је су Хемп шир и Харт скре ну ли па жњу) ка да го во ри-
мо не у сми слу зна ти то и то, не го зна ти шта ћу (не из бе жно) учи ни ти; јер, уко ли ко је 
све усло вље но, он да не ма из ме ђу че га да се би ра, па та ко ни би ло шта да се од лу чу је. 
Мо жда су баш на ову си ту а ци ју ми сли ли они ко ји су ре кли за сло бо ду да је она пре-
по зна ва ње ну жног. Ако је та ко, њи хов је по јам сло бо де ра ди кал но дру га чи ји од пој ма 
оних ко ји га де фи ни шу из ра зи ма по пут све сног из бо ра и од лу ке.

Не же лим да вред ну јем: са мо да ука жем да је јед но ре ћи да је зна ње до бра ствар, 
а са свим дру го ре ћи да је оно у свим си ту а ци ја ма ну жно уса гла си во са сло бо дом, још 
го ре да су у од но су спре ге (или чак да су, до слов це, исто, ка ко по је ди ни прет по ста-
вља ју). Мо жда је ова тврд ња уко ре ње на у оп ти ми стич ном гле ди шту – ко је, из гле да, 
ле жи у ср цу до бр ог де ла ме та фи зич ког ра ци о на ли зма – да све до бре ства ри мо ра ју 
би ти уса гла ше не, те оту да и пој мо ви сло бо де, по рет ка, зна ња, сре ће, бли ске бу дућ но-
сти (и отво ре не?) мо ра ју би ти ба рем уса гла ше ни, а мо жда да се, на је дан си сте ма ти чан 
на чин, и ме ђу соб но под у пи ру. Али ова прет по став ка ни је са ма по се би очи глед на, 
ба рем не ка да је реч о ње ним ем пи риј ским осно ва ма. Уи сти ну, ово је мо жда јед на од 
нај не при хва тљи ви јих пред ста ва ика да ко јом су се по за ба ви ли ду бо ко ум ни и ути цај ни 
ми сли о ци.

Из вор ник: “From Ho pe and Fe ar Set Free”, у: Isa i ah Ber lin, Con septs and Ca te go ri es : Phi lo sop hi cal 
Es says, Pi mli co, Lon don, 1999, стр. 173–198.

(С ен гле ског пре ве ла Гор да на Рај њак)
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