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Е С Е  Ј И

СЕ БА СТИ ЈАН КОН РАД

ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВО У ГЛО БАЛ НОЈ ИСТО РИ ЈИ:  
ИСТО РИ О ГРАФ СКА КРИ ТИ КА

Про све ти тељ ству је ду го при па да ло кључ но ме сто у при по
ве сти ма свет ске исто ри је. Оно је слу жи ло као озна ка за мо дер но 
и чак и да нас на ста вља да игра ту уло гу. Ме ђу тим, стан дард не 
ин тер пре та ци је те жи ле су то ме да при сво је и ове ко ве че евро цен
трич ну ми то ло ги ју. Оне су по мо гле да се утвр ди схва та ње о гло
бал ним ин тер ак ци ја ма та ко као да их је под ста кла са мо Евро па. 
Исто ри ча ри су са да по че ли да оспо ра ва ју ово схва та ње. Пер спек
ти ва гло бал не исто ри је по ја вљу је се у ли те ра ту ри ко ја се кре ће 
из ван оп се си је европ ским по ре клом про све ти тељ ства. 

До ми нант не ин тер пре та ци је за сно ва не су на при по ве сти ма 
о је дин стве но сти и рас про сти ра њу. Прет по став ка да је про све ти
тељ ство би ло спе ци фич но европ ска по ја ва оста је јед на од те мељ
них пре ми са за пад не мо дер но сти и мо дер ног За па да. Про све ти
тељ ство се по ја вљу је као из вор ни и ау то ном ни про из вод Евро пе, 
ду бо ко угра ђен у кул тур не тра ди ци је За па да. Пре ма овој ве ли кој 
при по ве сти, ре не сан са, ху ма ни зам и ре фор ма ци ја „да ли су нов 
под сти цај ин те лек ту ал ном и на уч ном раз во ју ко ји се, на кон не што 
ви ше од три и по сто ле ћа, рас цве тао у на уч ној ре во лу ци ји а за тим 
и у про све ти тељ ству 18. ве ка”.1 Ре зул та ти су укљу чи ва ли ин ди
ви ду ал на људ ска пра ва, ра ци о на ли за ци ју и оно што је Макс Ве бер 
гла со ви то на звао „раш ча ра ва њем све та”.2 То је, от при ли ке то ком 
19. ве ка, учи ни ло сте че но зна ње а за тим су ови са стој ци мо дер но га 

1 Toby E. Huff, In tel lec tual Cu ri o sity and the Sci en ti fic Re vo lu tion: A Glo bal 
Per spec ti ve (Cam brid ge, 2010), 4.

2 Max We ber, „Wis sen schaft als Be ruf”, in Wol fgang J. Mom msen and Wol fgang 
Schluc hter, eds., Max We ber-Ge sam ta us ga be, vol. I/17: Wis sen schaft als Be ruf 1917/1919 
/ Po li tik als Be ruf 1919 (Tübin gen, 1992), 9.
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из во же ни у оста так све та. Као што је у сво ме де лу Успон За па да 
три јум фал но твр дио Ви ли јам Мек нил: „По себ но смо ми, и чи тав 
свет у 20. ве ку, ство ре ња и на след ни ци пре гр шта ге ни ја из ра но
мо дер не Евро пе”.3

Ово ту ма че ње ви ше ни је одр жи во. На уч ни ци са да оспо ра ва
ју евро цен трич ни при каз о „на стан ку мо дер ног све та”. Ова кво 
по нов но чи та ње под ра зу ме ва три ана ли тич ка ко ра ка. Пр во, кул
тур ну ди на ми ку 18. ве ка, ко ја се кон вен ци о нал но озна ча ва као 
„про све ти тељ ство”, ви ше ни је мо гу ће раз у ме ти као нео гра ни че но 
и ау то ном но по стиг ну ће је ди но европ ских ин те лек ту а ла ца – она је 
има ла мно го ау то ра на мно гим ме сти ма. Дру го, иде је про све ти тељ
ства тре ба раз у ме ти као од го вор на ме ђу соб но де ло ва ње ко је је пре
ва зи ла зи ло гра ни це и на гло бал ну ин те гра ци ју. Осим уо би ча је ног 
и за Евро пу ве за ног пој ма на прет ка „ра зу ма”, ба вље ње пр о све ти
тељ ством увек је пред ста вља ло на чин да се ми сли ком па ра тив но 
и гло бал но. И тре ће, про све ти тељ ство се ни је окон ча ло са ро ман
ти змом – оно је на ста вље но кроз 19. сто ле ће и на кон ње га. Пре суд
но је да то ни је би ла тек исто ри ја ши ре ња – гло бал ном ути ца ју 
про све ти тељ ства ни су удах ну ле жи вот је ди но иде је па ри ских 
фи ло зо фа. Пре је то био рад исто риј ских уче сни ка ши ром све та 
– на ме сти ма по пут Ка и ра, Кал ку те и Шан га ја – ко ји су за сво је вла
сти те на ро чи те ци ље ве при хва ти ли из раз и оно што су сма тра ли 
ње го вим нај ва жни јим зах те ви ма. 

Дру гим ре чи ма, про све ти тељ ство има исто ри ју и та исто ри ја 
је ва жна. Она ни је ен ти тет, „ствар” ко ја је би ла из ми шље на а за тим 
рас про стра ње на. Мо ра мо да се по ме ри мо из ван за ду бље но сти у 
де фи ни ци је ко је зна че ње про све ти тељ ства чи не не про мен љи вим. 
Од чу ве ног огле да Има ну е ла Кан та из 1784. об ја вље ног у Бер лин-
ском ме сеч ни ку (Ber li nische Mo natsschrift), исто ри ча ри раз ми шља ју 
о ње го вом пи та њу „Was ist Aufklärung?” (Шта је про све ти тељ ство?). 
На уч на бит ка из ме ђу по ку ша ја да се де фи ни ше ње го ва су шти на 
и на по ра да се оза ко не ње го ва огра ни че ња про из ве ла је обим ну 
би бли о гра фи ју.4 Од го во ри су би ли ра зно вр сни, у за ви сно сти од 
вре ме на и ме ста, али ни су по да ри ли ме ро дав ну де фи ни ци ју већ су 
пре по ка за ли ко ли ко је кон цепт за и ста рас те гљив.

Узми мо, на при мер, але го ри ју ко ју је 1872. на чи нио ја пан ски 
умет ник Шо саи Икеи, ко ју мо же мо да чи та мо као је дан мо гу ћи 

3 Wil li am H. McNe ill, The Ri se of the West: A Hi story of the Hu man Com mu nity 
(Chi ca go, 1963), 599.

4 Im ma nuel Kant, „An An swer to the Qu e sti on: What Is En lig hten ment?”, in 
Ja mes Schmidt, ed., What Is En lig hten ment? Eig hte enth-Cen tury An swers and Twen-
ti eth-Cen tury Qu e sti ons (Ber ke ley, Ca lif., 1996), 58–64. Ви де ти та ко ђе и мо ну мен
тал ну Encyclo pe dia of the En lig hten ment, ed. Alan Char les Kors (Ox ford, 2002).
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Слика 1. 
Насловна страна чувеног огледа Имануела Канта 

Одговор на питање: шта је просветитељство  ? (1784).
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од го вор Кан ту иа ко са пред но шћу од го то во сто ле ћа на кнад ног 
по сма тра ња. У сво ме др во ре зу под на сло вом Огле да ло успо на и 
па да про све ти тељ ства и тра ди ци је он осли ка ва су ко бе и бит ке 
из ме ђу но вог и ста рог у ра ном Меј ђи Ја па ну (1868–1912), при че му 
но во сти че пред ност (ви де ти сли ку 2). Не би се сви пред ме ти на
шли на Кан то вом по пи су: др во рез при ка зу је ка ко за пад ни ки шо
бран по бе ђу је ја пан ски па пир на ти сун цо бран, сто ли ца пре вла да ва 
над тра ди ци о нал ним тро но шцем, олов ка над ки стом, ци гла над цре
пом, крат ка ко са по бе ђу је тра ди ци о нал ну хон ма ге му шку фри зу ру 
са под ши ша ним те ме ном и та ко да ље. Чи тав про цес под стак нут је 
пар ном ло ко мо ти вом, ис так ну тим сим бо лом ду ха на прет ка ко ји 
је оча рао са вре ме не Ја пан це. А у сре ди ни др во ре за пе тро леј ка по
бе ђу је све ћу и ти ме, ви ше не го сим бо лич ки, осве тља ва све што је 
из гле да ло мрач но у пре мо дер ном Ја па ну. 

Кључ ни из раз у на сло ву др во ре за је ка и ка, ко ји се обич но 
пре во ди као „про све ти тељ ство”. Та ко ђе се пре во ди и као „ци ви
ли за ци ја” и са др жи ко но та ци је о дру штве ном ево лу ци о ни зму.5 На 
овој сли ци оно је при ка за но ма ње као ква зи при род ни раз ви так, као 
што је на го ве стио Кант – про све ти тељ ство је, пи сао је он, „го то
во не из бе жно јер је са мо оно за га ран то ва на сло бо да” – а ви ше као 
же сто ка бит ка. Ци ви ли за ци ја/про све ти тељ ство не до ла зе са мо са 
сна гом уве ре ња већ и са упо тре бом си ле; не са мо са обе ћа њем осло
бо ђе ња – „чо ве ко вог из ла ска из са мо скри вље не не зре ло сти” – већ 
и са „мо би ли за ци јом у њи хо ву ко рист де ло твор них сред ста ва фи
зич ке си ле”, као што би се, сто ле ће ка сни је, из ра зи ли пост ко ло
ни јал ни на уч ни ци.6 

Под јед на ко је зна чај но то што је у при ка зи ва ње про све ће не 
мо дер но сти укљу чен пред мет ко ји те шко да из гле да као да му је 
ту ме сто: рик ша. На де сној стра ни др во ре за, му шка рац ко ји је озна
чен као „рик ша” га зи по дру гом му шкар цу ко ји пред ста вља во лов
ске за пре ге, оми ље но пре во зно сред ство ели та из раз до бља То ку
га ва. За раз ли ку од дру гих пред ме та ко ји су по ме ну ти, рик ша 
ни је уве зе на из Евро пе већ је, у ства ри, пред ста вља ла про на ла зак 
из ра ног Меј ђи пе ри о да. Ипак је доц ни је по ста ла сим бол но вих вре
ме на, за јед но са зда њи ма од ци гле у Гин зи (че твр ти То ки ја), во зо ви
ма, ча сов ни ци ма и ве штач ким осве тље њем. При ка зи ва ње рик ше 
је, пре ма то ме, под сет ник да је оно што се сма тра ло но вим, ци ви
ли зо ва ним или про све ће ним, у ства ри, би ло ве о ма ам би ва лент но и 

5 Do u glas R. How land, Tran sla ting the West: Lan gu a ge and Po li ti cal Re a son 
in Ni ne te enth-Cen tury Ja pan (Ho no lu lu, 2002), 40–42.

6 Kant, „An An swer to the Qu e sti on”, на во ди са стра не 59, 58; Di pesh Cha
kra barty, Pro vin ci a li zing Eu ro pe: Post co lo nial Tho ught and Hi sto ri cal Dif fe ren ce 
(Prin ce ton, N. J., 2000), 44.
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хи брид но, и ви ше про из вод ло кал них усло ва и струк ту ра мо ћи не го 
план за ми шљен у Па ри зу, Един бур гу или Ке ниг збер гу 18. ве ка.

На гла ша ва ње раз ли ка у упо тре би „про све ти тељ ства” ши ром 
све та под ра зу ме ва од ба ци ва ње ра ни јих уских де фи ни ци ја овог 
пој ма.7 Но ви ји ра до ви о европ ској исто ри ји све ви ше су скеп тич ни 

7 За стан дард не при ка зе про све ти тељ ства ви де ти: Pe ter Gay, The En lig-
hten ment: An In ter pre ta tion, 2 vols. (New York, 1966–1969); Do rin da Ou tram, The 
En lig hten ment (Cam brid ge, 1995); Hugh Tre vorRo per, Hi story and the En lig hten ment 
(New Ha ven, Conn., 2010); John W. Yol ton, Pat Ro gers, Roy Por ter, and Bar ba ra 
Staf ford, eds., The Blac kwell Com pa nion to the En lig hten ment (Ox ford, 1992).

Слика 2. 
Shōsai Ikkei, Kaika injun kōhatsu kagami, 1872.
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у по гле ду схва та ња да про све ти тељ ство пред ста вља ко хе рент ни 
скуп иде ја. Уме сто то га исто ри ча ри се усред сре ђу ју на ам би ва лент
ност и ра зно ли кост про све ти тељ ских схва та ња. Је дан пра вац у 
на у ци ко ји се ба ви идеј ним рас пра ва ма раз ја снио је да раз ли чи та 
европ ска про све ти тељ ства мо ра ју да се по ста ве у по себ не кон тек
сте – Ха ле, На пуљ, Хел син ки и Утрехт по ред оста лих – кон тек сте 
ко ји ма она од го ва ра ју и уну тар ко јих су она про из во ди ла сво ју 
по не кад ве о ма раз ли чи ту и цен три фу гал ну ди на ми ку.8 У сво ме 
мо ну мен тал ном де лу Џон По кок је ре кон стру и сао на чин на ко ји 
је Едвард Ги бон сту пао у бор бу са мно го раз ли чи тих „пр о све ти
тељ ста ва”.9 Џо на тан Изра ел и дру ги зна чај но су про ши ри ли вре
мен ски по глед уна зад и ти ме усло жни ли на ше раз у ме ва ње про све
ти тељ ства.10 Дру ги пра вац у ис тра жи ва њу по сма трао је дру штве
ну исто ри ју иде ја и ко му ни ка ци је, до дат но до при не в ши иде ји о 
хе те ро ге но сти про све ти тељ ства. Чим се те жи ште са уз ви ше них 
фи ло зоф ских рас пра ва по ме ри на ма те ри јал ну про из вод њу јав не 
сфе ре и об ли ке на род ног мен та ли те та, сли ка по ста је мно го ма ње 
јед но лич на. Про све ти тељ ство, ши ро ко за ми шље но, би ло је, пре ма 
то ме, по де ље но на те ме љу дру штве них и род них ли ни ја.11 Увре же на 
ди хо то ми ја на про све ти тељ ство и пр о тив про све ти тељ ство та ко
ђе је до ве де на у пи та ње.12 И, ко нач но, уо би ча је на за ми сао о 18. ве ку 
као до бу ра зу ма по че ла је да иш че за ва. Све ви ше је по че ло да 
би ва ја сно да се про све ти тељ ство не мо же про сто из јед на чи ти са 
се ку ла ри за ци јом већ да је, су прот но то ме, оно би ло ду бо ко уко ре
ње но у ре ли гиј ске по гле де на свет.13 Сто га, сти ли зо ва ње раз до бља 
као до ба раш ча ра ва ња и са мо пред ста вља мо дер ни мит. Уме сто 
то га, по пу лар не дру штве не прак се по пут окул ти зма, ме сме ри зма 

8 Fran co Ven tu ri, Set te cen to ri for ma to re, 5 vols. (Tu rin, 1966–1990); Roy 
Por ter and Mikuláš Te ich, eds., The En lig hten ment in Na ti o nal Con text (Cam brid ge, 1982).

9 J. G. A. Po cock, Bar ba rism and Re li gion, 5 vols. (Cam brid ge, 1999–2011).
10 Jo nat han I. Israel, Ra di cal En lig hten ment: Phi lo sophy and the Ma king of 

Mo der nity, 1650–1750 (Ox ford, 2001); Jo nat han I. Israel, En lig hten ment Con te sted: 
Phi lo sophy, Mo der nity, and the Eman ci pa tion of Man, 1670–1752 (Ox ford, 2008).

11 Ou tram, The En lig hten ment; Ro bert Dar nton, „The High En lig hten ment and 
the LowLi fe of Li te ra tu re in PreRe vo lu ti o nary Fran ce”, Past and Pre sent 51 (May 
1971): 81–115; Ro bert Dar nton, The Li te rary Un der gro und of the Old Re gi me (Cam
brid ge, Mass., 1982); De na Go od man, The Re pu blic of Let ters: A Cul tu ral Hi story of 
the French En lig hten ment (It ha ca, N. Y., 1996); Bar ba ra Taylor and Sa rah Knott, eds., 
Wo men, Gen der and En lig hten ment (New York, 2005); De na Go od man, Be co ming 
a Wo man in the Age of Let ters (It ha ca, N. Y., 2009).

12 J. G. A. Po cock, „The ReDe scrip tion of En lig hten ment”, Pro ce e dings of the 
Bri tish Aca demy 125 (2004): 101–117; Ro bert E. Nor ton, „The Myth of the Co un ter
En lig hten ment”, Jo ur nal of the Hi story of Ide as 68, no. 4 (2007): 635–658.

13 Da vid Sor kin, The Re li gi o us En lig hten ment: Pro te stants, Jews, and Cat ho lics 
from Lon don to Vi en na (Prin ce ton, N. J., 2008); Jo nat han She e han, „En lig hten ment, 
Re li gion, and the Enig ma of Se cu la ri za tion: A Re vi ew Es say”, Ame ri can Hi sto ri cal 
Re vi ew 108, no. 4 (Oc to ber 2003): 1061–1080.
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и ма ги је ни су са мо пре жи ве ле већ су се и из ме ша ле са елит ном 
кул ту ром, ем пи риј ском на у ком и сла вље њем ра зу ма.14

Тре нут но са мо ма ла, иа ко вр ло гла сна, ма њи на исто ри ча ра 
при хва та је дин ство про све ти тељ ског про јек та.15 Ве ћи на ау то ра 
на гла ша ва ње гов плу рал ни и спор ни ка рак тер: про све ти тељ ства 
или les lu miè res, ка ко га је, му дро га ан ти ци пи ра ју ћи, од 18. ве ка 
озна ча во фран цу ски из раз.16 Ни је слу чај но сам по јам „про све ти
тељ ство” из вор но био па ро ла ко ју су ко ри сти ли ка то лич ки и ро
ја ли стич ки про тив ни ци фран цу ских фи ло зо фа.17 Пре ма то ме, је дин
ство по ја ве уста но ви ли су ње ни не при ја те љи. Доц ни је се уста ли ло 
ми шље ње да је у Ла тин ској Аме ри ци и Ази ји оно би ло при хва ће но 
као на из глед ин те гри сан и је дин ствен скуп иде ја. Дру гим ре чи ма, 
као кон кре ти зо ван кон цепт „про све ти тељ ство” је пр вен стве но 
пред ста вља ло сло ган ко јим су се слу жи ли исто риј ски уче сни ци 
ка ко би озна чи ли по крет про тив ко га би се тре ба ло бо ри ти или 
би га тре ба ло опо на ша ти. Про све ти тељ ство је би ло „пре ста ње 
ин те лек ту ал не на пе то сти”, ка ко се из ра зи ла Џу дит Шклар, „не го 
низ слич них су до ва”.18

Ова кво ши ро ко раз у ме ва ње је за нас ко ри сно по ла зи ште за 
пре ва зи ла же ње раз ли чи тих на чи на на ко је са вре ме на исто ри о гра
фи ја раз у ме ва уло гу про све ти тељ ства у гло бал ној исто ри ји. Оно 
нам мо же по мо ћи да се усред сре ди мо на тран сна ци о нал не усло ве 
ко ји су су де ло ва ли у ства ра њу про све ти тељ ства 18. ве ка, углав ном 
у атлант ском све ту, али и дру где. Ко нач но, оно нам омо гу ћа ва да 
про ши ри мо рас пра ву до 19. ве ка и утвр ди мо на чин на ко ји су се 
ове рас пра ве про ши ри ле ши ром Ази је, док је „про све ти тељ ство” 
по ста ло пред мет ко јим су се ба ви ли дру штве ни ре фор ма то ри ши
ром пла не те.19 

14 Mic hael Sa ler, „Mo der nity and En chant ment: A Hi sto ri o grap hic Re vi ew”, 
Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew 111, no. 3 (Ju ne 2006): 692–716. For a re cent over vi ew 
of the mul ti fa ce ted ap pro ac hes, see Ka ren O’B rien, „The Re turn of the En lig hten ment”, 
Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew 115, no. 5 (De cem ber 2010): 1426–1435.

15 На ро чи то: Jo nat han Israel, and John Ro bert son, The Ca se for the En lig hten-
ment: Sco tland and Na ples, 1680–1760 (Cam brid ge, 2005). Обра ти ти па жњу да се 
сва ки ау тор од лу чу је за ве о ма раз ли чи то про све ти тељ ство: за Изра е ла, „пра во” 
про све ти тељ ство се за вр ши ло до че тр де се тих го ди на 18. ве ка, док за Ро берт со на 
оно тек та да по чи ње. 

16 Fa nia OzSal zber ger, Tran sla ting the En lig hten ment: Scot tish Ci vic Di sco ur se 
in Eig hte enth-Cen tury Ger many (Ox ford, 1995). Ви де ти и: Sor kin, The Re li gi o us 
En lig hten ment; She e han, „En lig hten ment, Re li gion, and the Enig ma of Se cu la ri za tion.”

17 Dar rin M. McMa hon, Ene mi es of the En lig hten ment: The French Co un ter-
En lig hten ment and the Ma king of Mo der nity (Ox ford, 2001), 11.

18 Ju dith N. Shklar, „Po li tics and the In tel lect”, in Stan ley Hof fmann, ed., Po-
li ti cal Tho ught and Po li ti cal Thin kers (Chi ca go, 1998), 94–104, на овом ме сту 94.

19 Та ква исто ри ја се мо же ла ко про ду жи ти до 20. сто ле ћа – и до на ше са
да шњо сти – ка да су марк си сти, ди ја лек ти ча ри про све ти тељ ства, пост мо дер ни сти 
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У при ви ле го ва ним ве за ма и син хро ниј ским кон тек сти ма у 
про сто ру то ком ду гих идеј них кон ти ну и те та у вре ме ну, пер спек
ти ва гло бал не исто ри је има су штин ске по сле ди це за на ше раз у
ме ва ње „про све ти тељ ства”. Ма ло је дру гих из ра за ко ји су то ли ко 
нор ма тив но оп те ре ће ни, или су пак то ли ко сна жно оп сед ну ти 
пој мо ви ма европ ске је дин стве но сти и над моћ но сти, и ма ло их је 
ко ји су сте кли то ли ко сна жну моћ у са вре ме ним по ли тич ким рас
пра ва ма. Сме шта ње исто ри је про све ти тељ ства у гло бал ни кон текст 
има ће, пре ма то ме, уз не ми ру ју ће и, мо гу ће, ко ри сне по сле ди це. 
На по слет ку, та ква пер спек ти ва из ме шта из сре ди шта рас пра ву о 
уни вер за ли зму ко ја је су штин ски по ве за на са оп штим пој мо ви ма 
про све ти тељ ског ми шље ња. Ње го во ши ре ње ди љем све та ни је у 
то ли кој ме ри омо гу ћи ла ин те гри са на уни вер зал ност про све ти
тељ ских ста во ва. Пре је то би ла гло бал на исто ри ја упу ћи ва ња на 
про све ти тељ ство, исто ри ја по нов не ар ти ку ла ци је и по нов ног из
ми шља ња, у усло ви ма не јед на ке мо ћи, ко ја је ви ше стру ке тврд ње 
о про све ти тељ ству пре о бра зи ла у све при сут ни ути цај. 

* * *

„На уч ни ци ко ји се ба ве пр о све ти тељ ством”, при зна ла је До
рин да Ау трам, „тек тре ба да се ухва те у ко штац са пи та њи ма о 
од но су из ме ђу про све ти тељ ства и ства ра ња гло бал ног све та”.20 
Ме ђу ин тер пре та ци ја ма о уло зи про све ти тељ ства у свет ској исто
ри ји до са да су пре о вла ђи ва ле три ве ли ке при по ве сти. У оп штим 
уџ бе ни ци ма и пре глед ним кур се ви ма, про све ти тељ ство је обич но 
при ка зи ва но као апо те о за уни вер зал ног ра зу ма на ра чун ре ли ги је 
и тра ди ци о нал них ко смо го ни ја, и као уна пре ђи ва ње све о бу хват не 
ра ци о на ли за ци је дру штве ног и кул тур ног жи во та. Украт ко, оно 
озна ча ва се ку лар ни на пре дак.21 На ста нак про све ти тељ ства, пре ма 

и са мо зва ни рат ни ци у „су ко бу ци ви ли за ци ја” на ста ви ли да при сва ја ју и ре де
фи ни шу „про све ти тељ ство” за сво је вла сти те ци ље ве. За кри тич ку про це ну 
ви де ти: Ke ith Mic hael Ba ker and Pe ter Hans Re ill, eds., What’s Left of En lig hten ment? 
A Post mo dern Qu e sti on (Stan ford, Ca lif., 2001); Schmidt, What Is En lig hten ment?; 
Gra e me Gar rard, Co un ter-En lig hten ments: From the Eig hte enth Cen tury to the Pre sent 
(Lon don, 2005). Увр сти ћу и пра вац пр о тив про све ти тељ ског ми шље ња, од Ед
мун да Бер ка, Ни чеа и Адор на до Ган ди ја и Ки та Ики, и усред сре ди ћу се на оне 
тре нут ке у ко ји ма се „про све ти тељ ству” при сту па ло као по зи тив ном ре сур су. 
О овим и дру гим трен до ви ма ви де ти: Tet suo Naj i ta and H. D. Ha ro o tu nian, „Ja pan’s 
Re volt aga inst the West”, in Bob Ta das hi Wa ka bayas hi, ed., Mo dern Ja pa ne se Tho ught 
(Cam brid ge, 1998), 207–272; Mark Sed gwick, Aga inst the Mo dern World: Tra di ti o-
na lism and the Sec ret In tel lec tual Hi story of the Twen ti eth Cen tury (Ox ford, 2009).

20 Ou tram, The En lig hten ment, 8.
21 На при мер: Ger tru de Him mel farb, The Ro ads to Mo der nity: The Bri tish, 

French, and Ame ri can En lig hten ments (New York, 2004); Tzve tan To do rov, In De fen ce 
of the En lig hten ment (Lon don, 2009); Lo u is Du pré, The En lig hten ment and the 
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стан дард ној вер зи ји, био је у пот пу но сти и ис кљу чи во европ ска 
ствар: тек ка да је у пот пу но са зре ло оно се, за тим, про ши ри ло по 
све ту. Ово ди фу зи о ни стич ко гле ди ште до ве ло је до пи та ња по пут 
оно га за што се еман ци па ци ја од ре ли гиј ске вла сти ни је раз ви ла 
из ван За па да.22 Стан дард на па ра диг ма за сно ва на је на ло ги ци по
на вља ња, од ла га ња и де ри ва ци је. „Про све ти тељ ство је би ло европ
ски фе но мен”, ка же Јир ген Остер ха мел са жи ма ју ћи пре о вла ђу ју ће 
схва та ње, „ко ји је имао мно ге аспек те ши ром све та али је на стао 
је ди но у Евро пи”.23

Про тив на овом пре о вла ђу ју ћем схва та њу, по ја ви ла се дру га 
ин тер пре та ци ја за сно ва на на ра ди кал но кри тич ком ви ђе њу про
све ти тељ ства. На уч ни ци из обла сти пост ко ло ни јал них сту ди ја 
усме ри ли су те жи ште ка не по сред ним ве за ма из ме ђу про све ти тељ
ског ми шље ња и им пе ри ја ли зма. Са пре о вла ђу ју ћом па ра диг мом 
о бла го твор ној мо дер ни за ци ји ово схва та ње де ли прет по став ку 
да је про све ти тељ ство је дин ствен европ ски изум. Оно та ко ђе из
јед на ча ва про све ти тељ ство са „на сту па њем уни вер зал ног ра зу ма”. 
Осим то га, оно де ли и ди фу зи о ни стич ко схва та ње пр ве ин тер пре
та ци је. Ме ђу тим, ов де се ши ре ње по ру ке про све ти тељ ства не сма
тра еман ци па ци јом већ де при ва ци јом.

Ту су укљу че на два раз ли чи та али по ве за на ар гу мен та. Пр ви 
је прет по став ка да је екс пан зи о ни стич ка жуд ња За па да би ла уко
ре ње на у са мој про све ти тељ ској ми сли. Пре ма овој кри ти ци, по
сто јао је са мо ма ли ко рак из ме ђу утвр ђи ва ња уни вер зал них стан
дар да и од лу ке да се ин тер ве ни ше и да се ти стан дар ди при ме не, 
та ко ђе и по сред ством си ле, под по кро ви тељ ством па тер на ли стич ке 
ци ви ли за циј ске ми си је. У јед ном од екс трем ни јих ис ка за, „но ви 
об ли ци људ ског на си ља под стак ну ти у Евро пи на кон 17. ве ка у 
име про све ти тељ ских вред но сти” схва та ју се не са мо као да су 
во ди ли ка им пе ри ја ли зму већ и ка „Тре ћем рај ху, гу ла гу, два свет
ска ра та и прет њи ну кле ар ног уни ште ња”.24 Дру ги ар гу мент је да 
ши ре ње про све ти тељ ске ко смо ло ги је тре ба да се схва ти као об лик 

In tel lec tual Fo un da ti ons of Mo dern Cul tu re (Chi ca go, 2004); John M. He a dley, The 
Eu ro pe a ni za tion of the World: On the Ori gins of Hu man Rights and De moc racy 
(Prin ce ton, N. J., 2008); Step hen Eric Bron ner, Rec la i ming the En lig hten ment: To ward 
a Po li tics of Ra di cal En ga ge ment (New York, 2004); Ro bert B. Lo u den, The World 
We Want: How and Why the Ide als of the En lig hten ment Still Elu de Us (Ox ford, 2007).

22 Ви де ти, на при мер: Ant hony Pag den, Worlds at War: The 2,500-Year Strug-
gle bet we en East and West (Ox ford, 2008). 

23 Jürgen Oster ham mel, „Wel ten des Ko lo ni a li smus im Ze i tal ter der Auf klärung”, 
in HansJürgen Lüse brink, ed., Das Eu ro pa der Aufklärung und die außereuropäische 
ko lo ni a le Welt (Göttingen, 2006), 19–36, на вод са стра не 19.

24 As his Nandy, „The Po li tics of Se cu la rism and the Re co very of Re li gi o us 
To le ran ce”, in Ve e na Das, ed., Mir rors of Vi o len ce: Com mu ni ti es, Ri ots and Sur vi vors 
in So uth Asia (Del hi, 1990), 90.
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кул тур ног им пе ри ја ли зма уз мо гућ ност од стра њи ва ња ал тер на тив
них по гле да на свет.25 Кри тич ки усме ре ни на уч ни ци су ту ма чи ли 
ши ре ње про све ти тељ ског уче ња у 19. ве ку као про цес при сил не 
и че сто бру тал не ди фу зи је ко ју су омо гу ћи ли и под ста кли ве о ма 
аси ме трич ни од но си мо ћи.26

Пост ко ло ни јал на кри ти ка мно го нам је по мо гла да раз у ме мо 
сло же ност пре но ше ња зна ња у ко ло ни јал ним усло ви ма. На ро чи то 
је из о штри ла на шу осе тљи вост за аси ме трич не струк ту ре раз ме не 
и под ста кла нас да „у исто ри ју мо дер но сти упи ше мо дво знач но сти, 
про тив реч но сти, упо тре бу си ле, тра ге ди је и иро ни ју ко ја је пра ти”.27 
Кри тич ка пер спек ти ва гло бал не исто ри је ко ја не ма на ме ру да ре
про ду ку је ли бе рал ну иде о ло ги ју гло ба ли за ци је тре ба да се гра ди 
на овим при сту пи ма. Ме ђу тим, то не под ра зу ме ва да су рас пра ве 
18. ве ка о про све ти тељ ству већ са др жа ва ле кли це им пе ри ја ли зма 
– но ви ја ис тра жи ва ња по ка за ла су у ко јој ме ри су про све ти тељ ски 
ми сли о ци би ли пре да ни те мељ ној кри ти ци им пе ри ја ли зма и ње го
вих основ них прет по став ки.28 И у сво јим ра ди кал ни јим ви до ви ма, 
пост ко ло ни јал на кри ти ка ука зу је на опа сност од по сту ли ра ња 
не спо ји вих ре жи ма зна ња, ци ви ли за циј ских уре ђе ња из ме ђу ко јих 
је ди ја лог, за пра во, не мо гућ. Ова кав кул тур ни есен ци ја ли зам мо
гао би да нам оне мо гу ћи пре по зна ва ње оби ма у ко ме су и на вод но 
чи сте ста ро се де лач ке тра ди ци је и на из глед уни вер зал ни об ли ци 
за пад ног зна ња ре зул тат сло же них про це са ин тер ак ци је. 

И еман ци па тор ска мо дер ни за ци ја и кул тур ни им пе ри ја ли зам 
су ду бо ко ди фу зи о ни стич ки и европ ско по ре кло про све ти тељ ства 
при хва та ју као го то ву чи ње ни цу. Осим то га, од су ство про све ти тељ
ства на дру гим ме сти ма узи ма ју као јед но од сво јих ак си о мат ских 
на че ла. По след њих го ди на, ме ђу тим, европ ско пра во на ори ги
нал ност, на екс клу зив но ау тор ство про све ти тељ ства, до ве де но је 
у пи та ње. Исто ри ча ри су за по че ли да тра га ју за па ра ле ла ма и ана
ло ги ја ма, за ау тох то ним про це си ма ра ци о на ли за ци је ко ја ни је 
за ви си ла од раз во ја у Евро пи већ је до ве ла до слич них ре зул та та. 
Ово ис тра жи ва ње пред ста вља део ши ре на уч не рас пра ве о по ре

25 Ви де ти: Ro bert Young, Whi te Mytho lo gi es: Wri ting Hi story and the West 
(Lon don, 1990).

26 О овом пи та њу ви де ти: Ed ward Said, Cul tu re and Im pe ri a lism (New York, 
1993); Gayatri Cha kra vorty Spi vak, A Cri ti que of Post co lo nial Re a son: To ward a 
Hi story of the Va nis hing Pre sent (Cam brid ge, Mass., 1999). Ви де ти и при ло ге у: 
Da niel Ca rey and Lynn Fe sta, eds., The Post co lo nial En lig hten ment: Eig hte enth-Cen tury 
Co lo ni a lism and Post co lo nial The ory (Ox ford, 2009).

27 Cha kra barty, Pro vin ci a li zing Eu ro pe, 43.
28 San kar Mut hu, En lig hten ment aga inst Em pi re (Prin ce ton, N. J., 2003); Jen

ni fer Pitts, A Turn to Em pi re: The Ri se of Im pe rial Li be ra lism in Bri tain and Fran ce 
(Prin ce ton, N. J., 2006); Jürgen Oster ham mel, Die Ent za u be rung Asi ens: Eu ro pa und 
die asi a tischen Re ic he im 18. Ja hr hun dert (München, 1998).
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клу мо дер но сти. На ста ло је из же ље да се оспо ре ди фу зи о ни стич ки 
пој мо ви мо дер ни за ци је и да се при зна дру штве на ди на ми ка ко ја 
је по сто ја ла у мно гим дру штви ма пре њи хо вог су сре та са За па дом. 
Циљ је био да се ста ри ја схва та ња о тра ди ци о нал ним дру штви ма 
и „на ро ди ма без исто ри је” за ме не ши рим раз у ме ва њем ви ше стру ких 
„ра них мо дер но сти”.29 

И док се ве ли ки део ис тра жи ва ња ко је је на сто ја ло да из вр ши 
де е вро пе и за ци ју про све ти тељ ства ба ви ло Ла тин ском Аме ри ком 
и Ха и ти јем, на ро чи то сна жан зах тев за „ра ним мо дер но сти ма” 
био је на чи њен у кон тек сту азиј ске исто ри је. Ге не а ло ги ја ових рас
пра ва во ди нас на зад до та квих кла сич них ра до ва као што је књи га 
Ро бер та Бе ле Ре ли ги ја То ку га ва (1957). У овој књи зи он је на сто јао 
да утвр ди по ре кло мо дер ног Ја па на у од ре ђе ним прав ци ма кон фу
ци јан ског ми шље ња, „функ ци о нал ној ана ло ги ји са про те стант ском 
ети ком” ко ју је Макс Ве бер из дво јио као по кре тач ку сна гу у по
за ди ни за пад ног ка пи та ли зма.30 Ана ли за Ро бер та Бе ле по ста ла је 
при мер за про ва лу ра до ва са ци љем да се умно жи по јам мо дер
ни за ци је. У ислам ском све ту, Пи тер Гран је у Егип ту 18. ве ка ви део 
об лик „кул тур не об но ве” у на ста ја њу – спе ци фич но ислам ско по
ре кло мо дер ни за ци је дав но пре На по ле о но вог по хо да на Еги пат.31 
У сво јој по тра зи за не за ви сним „ислам ским пр о све ти тељ ством”, 
Рај нхард Шул це је твр дио да су „иде ју о ау то но ми ји ми шље ња 
ко је пу тем ис ку ства и ра зу ма сти же до исти не фор му ли са ли мно
го број ни ислам ски фи ло зо фи” у 18. сто ле ћу.32 У Ис точ ној Ази ји 
Марк Ел вин у Ки ни 18. ве ка ви ди „тренд ка по сма тра њу ма ње зма
је ва и чу да, што се не раз ли ку је од раш ча ра ва ња ко је је по че ло да 
се ши ри Евро пом у до ба про све ти тељ ства”.33 Слич но то ме, Џо ел 
Мо кир је убе ђен да „не ки од раз ви та ка ко је по ве зу је мо са европ
ским пр о све ти тељ ством нео бич но на ли ку ју на до га ђа је у Ки ни”.34 

29 Early Mo der ni ti es, Spe cial Is sue, Da e da lus 127, no. 3 (1998).
30 Ro bert N. Bel lah, To ku ga wa Re li gion: The Cul tu ral Ro ots of Mo dern Ja pan 

(New York, 1957), 2.
31 Pe ter Gran, Isla mic Ro ots of Ca pi ta lism: Egypt, 1760–1840 (Au stin, Tex., 1979).
32 Re in hard Schul ze, „Was ist die isla mische Aufklärung?”, Die Welt des Islams 

36, no. 3 (1996): 276–325, на овом ме сту 309. Ви де ти и: Schul ze, „Islam und an de re 
Re li gi o nen in der Aufklärung”, Si mon Dub now In sti tu te Year bo ok 7 (2008): 317–340.

33 Mark El vin, „Va le atque ave”, in K. G. Ro bin son, ed., Jo seph Ne ed ham: 
Sci en ce and Ci vi li sa tion in Chi na, vol. 7: The So cial Bac kgro und, pt. 2: Ge ne ral 
Con clu si ons and Re flec ti ons (Cam brid ge, 2004), xliv –xli ii, he re xl. See al so the de
ba te abo ut the emer gen ce of a „pu blic sphe re” in Qing Chi na; e. g., Fre de ric Wa ke man, 
„Bo un da ri es of the Pu blic Sphe re in Ming and Qing Chi na”, Da e da lus 127, no. 3 
(1998): 167–190.

34 Joel Mokyr, „The Gre at Synergy: The Eu ro pean En lig hten ment as a Fac tor 
in Mo dern Eco no mic Growth”, in Wil fred Dol fsma and Luc So e te, eds., Un der stan ding 
the Dyna mics of a Know led ge Eco nomy (Chel ten ham, 2006), 7–41.
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Ове ско ра шње ин тер вен ци је пру жа ју до бро до шле опо ме не 
да је сли ка о не за пад ним дру штви ма као стаг ни ра ју ћим и не по
крет ним не тач на. За пад ни је по се до вао мо но пол над кул тур ним 
пре о бра жа ји ма и идеј ним су ко би ма. Та ква ар хе о ло ги ја не за ви сних 
кли ца мо дер ног че сто је по ве за на са ве ћим про јек том ре ви зи је 
те о ри је мо дер ни за ци је и са ње ним за ме њи ва њем па ра диг мом о 
ра ним, ал тер на тив ним и ви ше стру ким мо дер но сти ма.35 Ме ђу тим, 
пре пра вља ње те о ри је мо дер ни за ци је ни је ма ње про бле ма тич но. 
На кра ју кра је ва, па ра диг ма о ви ше стру ким мо дер но сти ма та ко ђе 
као по ла зну тач ку узи ма иден ти чан те лос – мо дер но, ка пи та ли
стич ко дру штво – чак и ако се овај циљ не по сти же пре о бра жа ји
ма под стак ну ти ма са За па да већ пре на те ме љу не дав но „из но ва 
от кри ве них” ста ро се де лач ких кул тур них ре сур са: реч је о те ле о ло
ги ји уни вер зал ног раш ча ра ва ња, оства ре ног уну тар сва ког дру штва 
по на о соб али ши ром пла не те. При ви ђе ња па ра ле ла – „по тра га за 
ин диј ским Ви ком, ки не ским Де кар том, арап ским Мон те њем” – 
је сте то што на ста вља да му чи но ви ју по тра гу за ал тер на тив ним 
мо дер но сти ма.36 На гла сак је на уну тра шњим усло ви ма и ди на ми
ци про ме не – и на „чуд ним па ра ле ла ма” из ме ђу ве о ма раз дво је них 
де ло ва пла не те.37 На овај на чин, исто ри ја мо дер ног до ба кон стру
и са на је као по ре дак ана лог них, ау то по е тич ких ци ви ли за ци ја и 
сто га за по ста вља и, у ства ри, уни шта ва ду гу исто ри ју ве за и си сте
мат ске ин те гра ци је све та. Сво ђе ње сло же не и ло кал но спе ци фич не 
исто ри је кул тур ног пре о бра жа ја на ста ро се де лач ку пре и сто ри ју 

35 О ви ше стру ким мо дер но сти ма ви де ти: Mul ti ple Mo der ni ti es, Spe cial 
Is sue, Da e da lus 129, no. 1 (2000); Do mi nic Sac hsen ma i er and Jens Ri e del with 
Shmuel N. Ei sen stadt, eds., Re flec ti ons on Mul ti ple Mo der ni ti es: Eu ro pean, Chi ne-
se, and Ot her In ter pre ta ti ons (Le i den, 2002).

36 Shel don Pol lock, „Pre tex tu res of Ti me”, Hi story and The ory 46, no. 3 (2007): 
366–383, на вод са стра не 380. Ово је тач но чак и за је дан од нај фа сци нант ни јих 
при ме ра но ви јих ис тра жи ва ња: Vel che ru Na rayan a Rao, Da vid Shul man, and Sa
njay Su brah manyam , Tex tu res of Ti me: Wri ting Hi story in So uth In dia, 1600–1800 
(Del hi, 2001). Ау то ри тра же ра зно ли ке жан ро ве ка ко би од ре ди ли и пи са ње 
исто ри је у тра ди ци ји Ју жне Ази је и сто га од ба цу ју стан дард ну прет по став ку 
да је у ин диј ском кон тек сту исто риј ска свет сти гла тек са Бри тан ци ма. Њи хо ва 
књи га пред ста вља уз о ран рад у фи ло ло шком ис тра жи ва њу и у ин те лек ту ал ној 
ви зи ји и жи во пи сно при ка зу је сло же ност и ди на мич ност дру шта ва ју жне Ин
ди је пре 1800. го ди не. Ме ђу тим, ау то ри се по не кад не су здр жа ва ју од то га да 
овај но ви осе ћај за исто ри ју уба цу ју у по зна ти је зик ин ди ви ду а ли за ци је, ра цио
на ли за ци је, се ку ла ри за ци је и „до ла ска од ре ђе не вр сте ’мо дер но сти’ на да ле ки југ” 
(264). Тре ба уо чи ти да по је ди ни при ло зи рас пра ви о „ра ним мо дер но сти ма” не 
при хва та ју те ле о ло шко гле ди ште ко је се чи ни ин хе рент ним пре ма сво јој озна
ци. До бар пре глед рас пра ве мо же се про на ћи у: Lynn A. Stru ve, ed., The Qing 
For ma tion in World-Hi sto ri cal Ti me (Cam brid ge, Mass., 2004).

37 Vic tor B. Li e ber man, Stran ge Pa ral lels: So ut he ast Asia in Glo bal Con text, 
c. 800–1830, 2 vols. (Cam brid ge, 2003–2004). Ви де ти и: Jack Goody, The Theft of 
Hi story (Cam brid ge, 2006), 118–121; Jack Goody, Re na is san ces: The One or the 
Many? (Cam brid ge, 2009).
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мо дер ног има, ода тле, за циљ да за се ни ши ре струк ту ре и аси ме
три је мо ћи ко је су ство ри ле мо дер ни свет.38

* * *

Ове три па ра диг ме – мо дер ни за ци ја, пост ко ло ни ја ли зам и 
ви ше стру ке мо дер но сти – ме ђу соб но се при бли жа ва ју у сво јој ме
то до ло шкој при стра сно сти пре ма на ци о нал ним и ци ви ли за циј ским 
окви ри ма. Упр кос њи хо вим број ним раз ли ка ма, оне се осла ња ју на 
ин тер на ли стич ку ло ги ку у сво ме по ку ша ју да об ја сне шта је, у ства
ри, би ла гло бал на по ја ва. Ме ђу тим, као од го вор на под сти цај на 
но ви ја ис тра жи ва ња, раз ли чи та схва та ња „про све ти тељ ства” мо
ра мо да ста ви мо у кон текст ве за ко је су об ли ко ва ле и ме ња ле дру
штва на гло бал ном ни воу. У од но су на пи та ње мо дер но сти, Сан џај 
Су брах ман јам твр дио је да је то „исто риј ски гло ба лан и кон јунк ту-
ран фе но мен, а не ви рус ко ји се ши ри са јед ног ме ста на дру го. Он 
се на ла зи у ни зу исто риј ских про це са ко ји су до та да ре ла тив но 
изо ло ва на дру штва до ве ло у ве зу, и ми мо ра мо да тра жи мо ње го ве 
ко ре не у ску пу раз ли чи тих фе но ме на”.39 Са та квог ста но ви шта, 
ни је то ли ко под сти цај но тра га ти за на вод ним по ре клом – европ ским 
или не ким дру гим – не го се усред сре ди ти на гло бал не усло ве и 
ин тер ак ци је у ко ји ма се по ја ви ло „про све ти тељ ство”.

Рас пра ве о про све ти тељ ству би ле су про из вод слич них на
сто ја ња да се при ла го ди гло бал ној си ту а ци ји. Оне су во ђе не у 
про сто ру ко ји је пре ва зи ла зио гра ни це За пад не Евро пе, док је 
про ток кон це па та и иде ја сле дио раз ли чи те пу те ве.40 Ове рас пра
ве би ле су по ве за не пре ко гра ни ца али се ни су раз ви ле сву да и на 
јед нак на чин. Пу те ви ин тер ак ци је ни су би ли слу чај ни, већ су их 
од ре ђи ва ле ве ли ке струк ту ре свет ске еко но ми је и по ли тич ке мо
ћи по пут Бри тан ске им пе ри је. По зи ва ње на „про све ти тељ ство” 
прет по ста вља не ки од нос пре ма Евро пи чак и ка да је упу ћи ва ње 
би ло пр вен стве но ре то рич ко и стра те шко. Ве зе су ус по ста вље не 
и из ван по ве за ног атлант ског све та, ме ђу тим, бр зи на и ду би на 
ве за би ле су ве о ма раз ли чи те – док је Ма драс био де ло ви ше стру

38 За кри ти ку ви де ти: Arif Dir lik, Glo bal Mo der nity: Mo der nity in the Age 
of Glo bal Ca pi ta lism (Bo ul der, Co lo., 2007); Ti mothy Mitchell, „In tro duc tion”, in 
Mitchell, ed., Qu e sti ons of Mo der nity (Min ne a po lis, 2000), xi–x vii.

39 Sa njay Su brah manyam , „He a ring Vo i ces: Vig net tes of Early Mo der nity in 
So uth Asia, 1400–1750”, Da e da lus 127, no. 3 (1998): 75–104, на овом ме сту 99–100.

40 Ви де ти: Ja mes E. Van ce, Jr., Cap tu ring the Ho ri zon: The Hi sto ri cal Ge o-
graphy of Tran spor ta tion sin ce the Six te enth Cen tury (Bal ti mo re, 1990); Em ma 
Rothschild, The In ner Li fe of Em pi res: An Eig hte enth-Cen tury Hi story (Prin ce ton, 
N. J., 2011); Jürgen Oster ham mel, Die Ent za u be rung Asi ens; Su raiya Fa roq hi, The 
Ot to man Em pi re and the World aro und It (Lon don, 2004).
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ке мре же у Ин диј ском оке а ну и да ље, Ко ре ја – „пу сти њач ко кра
љев ство” – те жи ла је изо ла ци ји и, ако је пре но ше ње иде ја уоп ште 
до ти ца ло дру штве не ели те, оно се пре од ви ја ло у луч ким гра до
ви ма не го на дру гим ме сти ма.41

У од но су на ове раз ли чи те об ли ке кул тур не ин тер ак ци је, 
бу ји ца уз бу дљи вог но вог ис тра жи ва ња из но ва је ло ци ра ла на ста
нак про све ти тељ ског ми шље ња. До са да је ве ћи на ових ис тра жи
ва ња пред ста вља ла спе ци ја ли зо ва ну ли те ра ту ру, док син тет ска 
слика тек тре ба да се по ја ви. Ме ђу тим, по зи ва ње на ова де ла до
зво ља ва да се рас пра вља о про све ти тељ ству у кон тек сту ко ји пре
ва зи ла зи Евро пу. Гло бал ност про све ти тељ ства 18. ве ка тре ба да 
бу де утвр ђе на на два ни воа – оно је би ло про из вод гло бал не кон
јунк ту ре и од го вор на ње га и би ло је де ло мно гих ау то ра у раз ли
чи тим де ло ви ма све та. 

Про из вод ња зна ња у по зном 18. ве ку би ла је струк ту рал но 
угра ђе на у ве ћи гло бал ни кон текст и ве ли ки део рас пра ве о про
све ти тељ ству у Евро пи мо же да се раз у ме као од го вор на иза зо ве 
гло бал не ин те гра ци је. Ва не вроп ски свет био је увек при су тан у 
ин те лек ту ал ним рас пра ва ма 18. ве ка. Ни је дан са вре ме ни жа нр 
ни је био по пу лар ни ји и ути цај ни ји од пу то пи са.42 Опи си Хју ро на 
у Се вер ној Аме ри ци По ли не жа ни на по име ну Омаи, ко га је ка пе
тан Кук до вео 1774. у Ен гле ску, и ман да ри на на ки не ском дво ру, 
сти за ли су до ши ро ке чи та лач ке пу бли ке и про на ла зи ли су свој пут 
до по пу ла р не кул ту ре. Нај не по сред ни ји је био ути цај иде а ли зо
ва ња вла да ви не ца ре ва из ди на сти је Ћинг – КангХси ја (1661–1722) 
и ЋенЛу на (1736–1795). Ки на је узи ма на као оте ло тво ре ње про
све ће ног и ме ри то крат ског дру штва и би ла је ин стру мен та ли зо ва на 
у ко рист кри ти ке ап со лу ти стич ке вла да ви не у Евро пи.43 

41 Ви де ти: C. A. Bayly, Im pe rial Me ri dian: The Bri tish Em pi re and the World, 
1780–1830 (Lon don, 1989); Da vid Ar mi ta ge and Sa njay Su brah manyam , eds., The 
Age of Re vo lu ti ons in Glo bal Con text, c. 1760–1840 (New York, 2009); C. A. Bayly, 
The Birth of the Mo dern World, 1780–1914: Glo bal Con nec ti ons and Com pa ri sons 
(Ox ford, 2004); Jürgen Oster ham mel, Die Ver wan dlung der Welt: Ei ne Geschic hte 
des 19. Ja hr hun derts (München, 2009).

42 JoanPau Ru biés, Tra vel lers and Co smo grap hers: Stu di es in the Hi story of 
Early Mo dern Tra vel and Et hno logy (Lon don, 2007); Ant hony Pag den, Eu ro pean 
En co un ters with the New World: From Re na is san ce to Ro man ti cism (New Ha ven, 
Conn., 1994).

43 D. E. Mun gel lo, The Gre at En co un ter of Chi na and the West, 1500–1800 
(Lan ham, Md., 1999); Jo nat han D. Spen ce, The Chan’s Gre at Con ti nent: Chi na in 
We stern Minds (New York, 1999); Ju lia Ching and Wil lard Gur don Ox toby, eds., 
Di sco ve ring Chi na: Eu ro pean In ter pre ta ti ons in the En lig hten ment (Roc he ster, N. Y., 
1992); Oster ham mel, Die Ent za u be rung Asi ens, 271–348; J. J. Clar ke, Ori en tal En-
lig hten ment: The En co un ter bet we en Asian and We stern Tho ught (Lon don, 1997). 
Ви де ти и: Hum ber to Gar cia, Islam and the En glish En lig hten ment, 1670–1840 (Bal
ti mo re, 2012).
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Ме ђу тим, при ла го ђа ва ње све ту ни је би ло огра ни че но на ње
го ву функ ци ју огле да ла. На мно ге на чи не, по треб но је да се сре
ди шњи еле мен ти кул тур ног пре о бра жа ја ко ји се обич но украт ко 
на зи ва „пр о све ти тељ ством” раз у ме ју као од го вор на гло бал но 
по ве зи ва ње то га вре ме на. Ши ре ње хо ри зо на та Евро пе ко је је от
по че ло то ком ве ли ких ге о граф ских от кри ћа и ко је је до жи ве ло 
вр ху нац у пу то ва њи ма Џеј мса Ку ка и Лу ја де Бу ген ви ла до ве ло је 
до укљу чи ва ња „све та” у европ ски си стем зна ња. На ро чи то се на
ста нак мо дер них на у ка мо же по сма тра ти као по ку шај при ла го ђа
ва ња гло бал ним чи ње ни ца ма. Да љи при ме ри укљу чу ју рас пра ве 
о при ро ди чо ве чан ства ко је су усле ди ле за ин тер вен ци ја ма Бар
то ло меа де лас Ка са са, иде ју о пра ву на ци ја и ме ђу на род ном свет
ском по рет ку ка ко је то пред ло жио Ху го Гро ци јус, ет но ло шка и 
ге о граф ска ис тра жи ва ња пла не те, ком па ра тив но про у ча ва ње је
зи ка и ре ли ги је, те о ри је о сло бод ној тр го ви ни и ци ви ли за тор ским 
учин ци ма тр го ви не и пој мо ве ра се на јед ној а ко смо по ли ти зма на 
дру гој стра ни. Схва та ње о ра сту ћој ме ђу соб ној по ве за но сти пла
не те по ста ви ло је са знај ни иза зов ко ји је по сте пе но са вла дан по
сред ством ре ор га ни за ци је зна ња и по рет ка на уч них ди сци пли на.44 

На овом ни воу, све тов ност европ ског про све ти тељ ства ни је 
би ла огра ни че на на упу ћи ва ња на уда ље на ме ста, у су шти ни ин
стру мен та ли зо ва на као огле да ла са мог се бе – као што је Мон те скје 
за ми шљао Ори јент у сво јим Let tres per sa nes. Ни је од по мо ћи ни 
про ра чу на ва ње рав но те же ути ца ја, јед не вр сте кул ту ро ло шког 
уво зноиз во зног ли ста ко ји ме ри ши ре ње за пад не кул ту ре про тив 
по зајм љи ва ња са Ис то ка – пор це ла на и ча ја али и иде ја о са мо ме 
жи во ту. Уме сто то га, тре ба да раз у ме мо про из вод њу зна ња у по
зном 18. ве ку као су штин ски по ве за ну са гло бал ним усло ви ма: као 
осо бен на чин ин те гра ци је све та у кон тек сту ши ре ња европ ских 

44 Ре пре зен та тив ни ра до ви у мно штву ли те ра ту ре укљу чу ју: Chri stop her 
Fox, Roy Por ter, and Ro bert Wo kler, eds., In ven ting Hu man Sci en ce: Eig hte enth-
Cen tury Do ma ins (Ber ke ley, Ca lif., 1995); La rry Wolff and Mar co Ci pol lo ni, eds., 
The An thro po logy of the En lig hten ment (Stan ford, Ca lif., 2007); La u ren Ben ton, A 
Se arch for So ve re ignty: Law and Ge o graphy in Eu ro pean Em pi res, 1400–1900 (Cam
brid ge, 2009); István Hont, Je a lo usy of Tra de: In ter na ti o nal Com pe ti tion and the 
Na tion-Sta te in Hi sto ri cal Per spec ti ve (Cam brid ge, Mass., 2005); Lynn Hunt, Mar
ga ret C. Ja cob, and Wij nand Mij nhardt, The Bo ok That Chan ged Eu ro pe: Pi cart and 
Ber nard’s „Re li gi o us Ce re mo ni es of the World” (Cam brid ge, Mass., 2010); Ka ren 
O’B rien, Nar ra ti ves of En lig hten ment: Co smo po li tan Hi story from Vol ta i re to Gib bon 
(Cam brid ge, 1997); Hans Erich Bödeker, Clo rin da Do na to, and Pe ter Hanns Re ill, 
eds., Di sco ur ses of To le ran ce and In to le ran ce in the Eu ro pean En lig hten ment (To
ron to, 2009); Wil li am Max Nel son, „Ma king Men: En lig hten ment Ide as of Ra cial 
En gi ne e ring”, Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew 115, no. 5 (De cem ber 2010): 1364–1394; 
Franz Le an der Fil la fer and Jürgen Oster ham mel, „Co smo po li ta nism and the Ger man 
En lig hten ment”, in Hel mut Wal ser Smith, ed., The Ox ford Hand bo ok of Mo dern 
Ger man Hi story (Ox ford, 2011), 119–143.
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тр го вач ких од но са, при са је ди ње ња вој них и тр го вач ких ба за и 
ко ло ни ја и кар то граф ског при ка зи ва ња пла не те. Кључ но је то што 
ове рас пра ве ни су са мо из ра жа ва ле чи ње ни цу о по ве зи ва њу као 
та кву већ су по себ ни на чи ни и струк ту ре ин те гри са ња ути ца ли 
на из ра зе ко ји су ко ри шће ни и на те о ри је ко је су раз ви ја не. Дру
гим ре чи ма, ге о по ли тич ке хи је ра р хи је про на шле су свој пут све 
до са мог са др жа ја реч ни ка ко ји је био ско ван ка ко би се ми сли ло 
о све ту. Ди хо то ми је ци ви ли за ци је и вар вар ства, као и от кри ће про
гре сив ног ре жи ма вре ме на и те о ри је ста ди ју ма у исто ри ји, при
ме ра ра ди, ни су од го ва ра ли са мо ши ре њу хо ри зо на та већ и, по себ
но, на стан ку европ ске пре вла сти или, пре ци зни је, оно ме што су 
Евро пља ни до жи вља ва ли као та кво, чак и ако су се њи хо ви тр гов
ци још увек жа ли ли на ло кал не вла да ре у Ази ји а лорд Ма карт ни 
био при мо ран да кле чи ис пред ки не ског ца ра.

Пре ма то ме, рас пра ве о про све ти тељ ству би ле су увек по ли
тич ки тре ну ци а ни ка да са мо ин те лек ту ал но при хва та ње јед ног 
стра ног све та. Из ми шља ње „Ис точ не Евро пе”, на при мер, ни је 
пред ста вља ло са мо сту пањ ци ви ли за ци је ко ји је про пи са ла прет
по ста вље на исто ри ја већ је би ло и те сно по ве за но са раз ли ка ма у 
мо ћи на кон ти нен ту.45 И ка да је Хе гел де фи ни сао сло бо ду у сми
слу од но са го спо да ра и ро ба, он је пре фор му ли сао ари сто те лов ску 
он то ло ги ју ко ја би та ко ђе тре ба ло да се по ста ви уну тар ду ге исто
ри је не ми ло срд ног раз вла шћи ва ња и роп ства ко ји су об ли ко ва ли 
атлант ску еко но ми ју.46 При ка зи ва ње све та на ге о граф ској кар ти 
би ло је сме ште но уну тар аси ме трич них од но са мо ћи ко ји су струк
ту ри ра ли ин те гра ци ју пла не те и ко ре спон ди ра ло је са њи ма. 

Ин те лек ту ал не рас пра ве у Евро пи у 18. ве ку ни су са мо би ле 
сме ште не у гло бал ни кон текст већ су до че ки ва не и при хва та не и 
за и ста су во ђе не ши ром све та. Исто ри ја рас пра ва из до ба про све
ти тељ ства би ла је исто ри ја раз ме на и по ве зи ва ња, пре во ђе ња и 
на во ђе ња и за јед нич ке про из вод ње зна ња. „Па, чи је је би ло про
све ти тељ ство?”, упи тао је Хор хе Ка њи за рес Есгве ра и ово пи та ње 
се мо же про ши ри ти из ван атлант ског све та.47 Про све ти тељ ство, 
као што то на го ве шта ва ју но ви ја ис тра жи ва ња, би ло је де ло мно
гих уче сни ка и про из вод гло бал них ме ђу соб них ути ца ја.

45 La rry Wolff, In ven ting Ea stern Eu ro pe: The Map of Ci vi li za tion on the Mind 
of the En lig hten ment (Stan ford, Ca lif., 1994); Ma ria To do ro va, Ima gi ning the Bal kans 
(Ox ford, 1997).

46 Su san BuckMorss, „He gel and Ha i ti”, Cri ti cal In qu iry 26, no. 4 (2000): 
821–865.

47 Jor ge CañizaresEs gu er ra, How to Wri te the Hi story of the New World: Hi-
sto ri es, Epi ste mo lo gi es, and Iden ti ti es in the Eig hte enth-Cen tury Atlan tic World 
(Stan ford, Ca lif., 2001), 266.
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Исто ри ча ри су на ро чи то пот це ни ли гло бал но при ку пља ње 
чи ње ни ца и по да та ка и за јед нич ку про из вод њу мо дер них ре жи ма 
зна ња. Исто ри ча ри на у ке до при не ли су ши ро ком по гле ду на транс
ре ги о нал не мре же и пре ко гра нич ну ко му ни ка ци ју ко ја се ули ва
ла у про све ти тељ ску на у ку и по глед на свет.48 Ге о граф ски до ма шај 
ових мре жа био је ши рок и се зао је од Ла тин ске Аме ри ке па све 
до Ти бе та, Ја па на и Оке а ни је.49 Ме ђу тим, на су прот ра ни јој ли те
ра ту ри ко ја се за сни ва ла на ди фу зи о ни стич ком чи та њу на уч них 
су сре та ња, исто ри ча ри су за по че ли да на гла ша ва ју сте пен у ко ме 
је „на уч но зна ње [начињено] по сред ством за јед нич ке из град ње 
про це са пре го ва ра ња об у че них за јед ни ца и по је ди на ца” у мно гим 
де ло ви ма све та „до ве ло ко ли ко до на стан ка но вих об ли ка зна ња 
то ли ко и до ре кон фи гу ра ци је по сто је ћих зна ња и спе ци ја ли зо ва
них прак си на обе стра не су сре та ња”.50

Ова ли те ра ту ра на го ве шта ва да про из вод ња зна ња у до ба 
про све ће но сти у ве ли кој ме ри ни је би ла огра ни че на на ака де ми је 
и ла бо ра то ри је већ је на ста ја ла из об ли ка „сло бод не на у ке” у број
ним зо на ма су сре та ња у Ла тин ској Аме ри ци, Афри ци и Ази ји. 
Са ма цир ку ла ци ја по ја ви ла се као сре ди шњи са сто јак ства ра ња 
зна ња. Са свим си гур но, ови од но си ни по што ни су би ли јед на ки 
– еко ном ски, по ли тич ки и вој но, рав но те жа је, обич но али не и 
увек, би ла на ру ше на у ко рист Евро пља на. Ме ђу тим, аси ме трич ни 
усло ви про из вод ње зна ња ни су уна пред ис кљу чи ва ли ак тив ну 
са рад њу ве о ма ра зно ли ких уче сни ка. „Зна чај ни де ло ви оно га што 
се из да је за ’за пад ну на у ку’”, за кљу чу је Ка пил Раџ, „у ства ри су 
на чи ње ни из ван За па да”.51

Фи ло зоф ски и по ли тич ки реч ник про све ти тељ ства та ко ђе је 
био гло бал на тво ре ви на. У мно гим слу ча је ви ма, то је био ре зул тат 

48 Ви де ти: Ric hard H. Gro ve, Green Im pe ri a lism: Co lo nial Ex pan si on, Tro pi cal 
Island Edens and the Ori gins of En vi ron men ta lism, 1600–1860 (Cam brid ge, 1995); 
John Ga sco ig ne, Jo seph Banks and the En glish En lig hten ment: Use ful Know led ge 
and Po li te Cul tu re (Cam brid ge, 1994); Ric hard Drayton, Na tu re’s Go vern ment: Sci en ce, 
Im pe rial Bri tain and the „Im pro ve ment” of the World (New Ha ven, Conn., 2000); 
Da vid N. Li ving sto ne and Char les W. J. Wit hers, eds., Ge o graphy and En lig hten ment 
(Chi ca go, 1999); Da ni e la Ble ic hmar, Pa u la De Vos, Kri stin Huf fi ne, and Ke vin She
e han, eds., Sci en ce in the Spa nish and Por tu gu e se Em pi res, 1500–1800 (Stan ford, 
Ca lif., 2009).

49 Ви де ти: John Ga sco ig ne, The En lig hten ment and the Ori gins of Eu ro pean 
Au stra lia (Cam brid ge, 2005); Gor don T. Ste wart, Jo ur ney to Em pi re: En lig hten ment, 
Im pe ri a lism, and the Bri tish En co un ter with Ti bet, 1774–1904 (Cam brid ge, 2009); 
Grant K. Go od man, Ja pan and the Dutch, 1600–1853 (Ric hmond, 2000).

50 Ka pil Raj, Re lo ca ting Mo dern Sci en ce: Cir cu la tion and the Con struc tion of 
Know led ge in So uth Asia and Eu ro pe, 1650–1900 (Del hi, 2006), 223.

51 Ibid. За слич ну ар гу мен та ци ју ви де ти: Dhruv Ra i na and S. Ir fan Ha bib, 
Do me sti ca ting Mo dern Sci en ce: A So cial Hi story of Sci en ce and Cul tu re in Co lo nial 
In dia (New Del hi, 2004); Tho mas R. Tra ut mann, Lan gu a ges and Na ti ons: The Dra-
vi dian Pro of in Co lo nial Ma dras (New Del hi, 2006).
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ва жне пре фор му ла ци је по себ ног ску па иде ја и прак си по ве за них 
са „пр о све ти тељ ством” у Евро пи. Сто га се на ша па жња по ме ра 
из са ло на у Па ри зу, Бер ли ну и На пу љу ка усло ви ма у ко ји ма су се 
кул тур не ели те у Ка ра ка су и Вал па ри зу, у Ма дри ду и Ка и ру ба ви
ле сво јим зах те ви ма. Пре пу шта ње про све ти тељ ским за ми сли ма 
до се за ло је знат но из ван За пад не Евро пе – од Грч ке и Ру си је, где 
је Ка та ри на II, пре и на чив ши се бе у „про све ће ног мо нар ха”, на
сто ја ла да ис пра ви „ира ци о нал ни” ток исто ри је, до Фи ла дел фи је, 
род ног ме ста аме рич ке Де кла ра ци је не за ви сно сти – до ку мен та 
гло бал ног до ме та, „ин стру мен та бре ме ни тог на шом вла сти том 
суд би ном и суд би ном све та”, ка ко је на кнад но раз ми шљао То мас 
Џе фер сон.52 У кул тур ним сре ди шти ма по пут Ли ме и Бо го те, ма
ле гру пе кре ол ских „про све ти те ља” (ilu stra dos) ба ви ле су се иде
ја ма европ ских фи ло зо фа док су, та ко ђе, от кри ва ле ра ни је ра до ве 
до ма ћих ели та у сво ме на сто ја њу да оспо ре кључ не прет по став ке 
европ ске про све ти тељ ске ра ци о нал но сти и евро цен трич ност 
европ ских те о ри ја о Ла тин ској Аме ри ци.53

По зи ва ње ка сног 18. ве ка на про све ти тељ ство ни је би ло огра
ни че но на атлант ски свет. И на дру гим ме сти ма европ ска екс пан
зи ја је под ста кла су коб са зах те ви ма за ва лид но шћу про све ти тељ
ских про је ка та. У Егип ту је, на при мер, На по ле о но ва екс пе ди ци ја 
по слу жи ла као оки дач за дру штве ни пре о бра жај ко ји је се зао уна
зад до рас пра ва о уну тар ислам ској ре фор ми, али је са да та ко ђе био 
оза ко њен по зи ва њем на ау то ри тет про све ти тељ ства.54 У Ин ди ји 

52 Da vid Ar mi ta ge, The Dec la ra tion of In de pen den ce: A Glo bal Hi story (Cam
brid ge, Mass., 2007), 1. Ви де ти и: Su san Man ning and Fran cis D. Co gli a no, eds., 
The Atlan tic En lig hten ment (Ham pshi re, 2008); He nry F. May, The En lig hten ment in 
Ame ri ca (New York, 1976); Gor don Wo od, The Ra di ca lism of the Ame ri can Re vo lu-
tion (New York, 1992); Ro bert A. Fer gu son, The Ame ri can En lig hten ment, 1750–1820 
(Cam brid ge, Mass., 1997); Char les W. J. Wit hers, Pla cing the En lig hten ment: Thin king 
Ge o grap hi cally abo ut the Age of Re a son (Chi ca go, 2007).

53 CañizaresEs gu er ra, How to Wri te the Hi story of the New World. Ви де ти и: 
Neil Sa fi er, Me a su ring the New World: En lig hten ment Sci en ce and So uth Ame ri ca 
(Chi ca go, 2008); И за је дан ра ни суд: Ed mun do O’Gor man, El pro ce so de la 
invención de Améri ca (Me xi co City, 1958). О им пе ри јал ном и Атлант ском кон тек
сту ви де ти: Je remy Adel man, „An Age of Im pe rial Re vo lu ti ons”, Ame ri can Hi sto-
ri cal Re vi ew 113, no. 2 (April 2008): 319–340; J. H. El li ott, Em pi res of the Atlan tic 
World: Bri tain and Spain in Ame ri ca, 1492–1830 (New Ha ven, Conn., 2006); A. Owen 
Al drid ge, ed., The Ibe ro-Ame ri can En lig hten ment (Ur ba na, Ill., 1971); Re nan Sil va, 
Los ilu stra dos de Nu e va Gra na da, 1760–1808: Genealogía de una co mu ni dad de 
interpretación (Medellín, 2002).

54 Dror Ze ’e vi, „Back to Na po leon? Tho ughts on the Be gin ning of the Mo dern 
Era in the Mid dle East”, Me di ter ra nean Hi sto ri cal Re vi ew 19, no. 1 (2004): 73–94. 
Ви де ти и: Do nald Mal colm Reid, Who se Pha ra ohs? Ar cha e o logy, Mu se ums, and 
Egyptian Na ti o nal Iden tity from Na po leon to World War I (Ber ke ley, Ca lif., 2002); 
Juan Co le, Na po le on’s Egypt: In va ding the Mid dle East (New York, 2007); Ire ne A. 
Bi er man, ed., Na po leon in Egypt (Re a ding, 2003).
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је сул тан Ти пу, вла дар Ми со реа и искон ски не при ја тељ Бри та на
ца, био тај ко ји је се бе пред ста вио као про све ће ног мо нар ха: он је 
био је дан од осни ва ча (фран цу ског) ја ко бин ског клу ба у Се рин га
па та му, он је за са дио др во сло бо де и зах те вао да бу де осло вља ван 
као „гра ђа нин Ти пу”.55 

У ана ли тич ком по гле ду, ва жно је пре по зна ти да рас про стра
ње но ба вље ње овим пој мо ви ма и иде ја ма ни је оста ло без ути ца ја 
на њих са ме. Ка ко су уче сни ци у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и тре ну
ци ма мо би ли са ли кон цеп те у сво је вла сти те свр хе, њи хо ва по нов на 
ар ти ку ла ци ја по кре ну ла је про цес по ме ра ња. Ове пре фор му ла ци
је би ле су про из вод по себ них исто риј ских си ту а ци ја, али је њи хов 
ути цај на ди ла зио њи хо во ло кал но де ло ва ње. Тре ну ци при хва та ња 
би ли су, пре ма то ме, че сто ме ста про грам ске ра ди ка ли за ци је. Нај
и стак ну ти ји при мер ове вр сте по нов ног де фи ни са ња би ла је ре
во лу ци ја на Ха и ти ју (Сан До мин гу) 1791, са мо две го ди не на кон 
па да Ба сти ље. Ка ко је то из ра зио Ло рен Ди боа: „Де мо крат ске мо
гућ но сти за ко је су им пе ри јал не си ле твр ди ле да су их до не ле 
ко ло ни ја ма би ле су у ства ри из ми шље не, не уну тар гра ни ца Евро
пе већ у бор би за пра ва ко ја се ши ри ла у атлант ским им пе ри ја ма”.56 

Нај ра ди кал ни ја ре во лу ци ја то ком до ба ре во лу ци ја има ла је 
мно го узро ка, а глав ни ме ђу њи ма би ли су струк ту рал ни су ко би 
у ро бо вла снич ком дру штву и пре о бра жа ји атлант ске еко но ми је. 
Исто вре ме но, Фран цу ска ре во лу ци ја и сим бо лич ка моћ Де кла ра
ци је пра ва чо ве ка из 1789. пред ста вља ли су ва жне ре фе рент не 
тач ке. Гла сно го вор ни ци по бу ње них ро бо ва и gens de co u le ur че сто 
су фор му ли са ли сво је зах те ве слу же ћи се је зи ком ре пу бли кан ског 
пра ва.57 Ва жна ко ли ко и пре но ше ње иде ја, по бу на ни је би ла са мо 
уда ље на и пе ри фер на по сле ди ца Фран цу ске ре во лу ци је. Као што 
су убе дљи во по ка за ли но ви ји ра до ви, она је има ла вла сти ти свет
ско и сто риј ски зна чај. Она је би ла део ре во лу ци је јав не сфе ре ко ја 
се про те за ла пре ко Атлан ти ка и да ље, ши ре ћи се на дру штве не 
гру пе из ван бур жо а ских европ ских ели та.58 Што је нај зна чај ни је, 
она је по но во по ста ви ла окви ре рас пра ви о људ ским пра ви ма док 

55 Ka te Brit tle bank, Ti pu Sul tan’s Se arch for Le gi ti macy: Islam and Kin gship 
in a Hin du Do main (Del hi, 1997), 5. по гла вље.

56 La u rent Du bo is, A Co lony of Ci ti zens: Re vo lu tion and Sla ve Eman ci pa tion 
in the French Ca rib bean, 1787–1804 (Cha pel Hill, N. C., 2004), 4–5.

57 Ca rolyn E. Fick, The Ma king of Ha i ti: The Sa int Do min gue Re vo lu tion from 
Be low (Knox vil le, Tenn., 1990); La u rent Du bo is, Aven gers of the New World: The 
Story of the Ha i tian Re vo lu tion (Cam brid ge, Mass., 2004).

58 Pe ter Li ne ba ugh and Mar cus Re di ker, The Many-He a ded Hydra: Sa i lors, 
Sla ves, Com mo ners and the Hid den Hi story of the Re vo lu ti o nary Atlan tic (Bo ston, 
2001); La u rent Du bo is and Ju li us S. Scott, eds., Ori gins of the Black Atlan tic (New 
York, 2009).
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је, упр кос ду гој исто ри ји про све ће не кри ти ке роп ства, На род на 
скуп шти на у Па ри зу отво ре но од ба ци ла про ши ри ва ње гра ђан ских 
пра ва на ро бо ве. Мо гу ће пре но ше ње пра ва чо ве ка на ро бов ско 
ста нов ни штво „оспо ри ло би он то ло шке и по ли тич ке прет по став
ке нај ра ди кал ни јих пи са ца про све ти тељ ства”.59 По јам hu ma nité, 
она ко ка ко се ко ри стио у ма тич ној Фран цу ској, био је за сно ван на 
умно го ме ап стракт ном за ни ма њу за при род на пра ва. Са мо је ње
го во пре о бли ко ва ње на Ка ри би ма пре тво ри ло по зив на „људ скост” 
у зах тев са уни вер зал ним до ма ша јем ко ји се, ре тро спек тив но, 
узи мао као да је од у век по сто јао. Уни вер за ли за ци ја пра ва чо ве ка 
– јер ни је би ло у пи та њу ни шта ма ње – би ла је, пре ма то ме, ре
зул тат про то ка иде ја и њи хо ве по нов не ар ти ку ла ци је у ко ло ни
јал ним усло ви ма.60 

Ко нач но, при хва та ње кон це па та и иде ја по треб но је по ста
ви ти у ши ро ки кон текст тран сна ци о нал ног по ве зи ва ња у ко ме су 
пре но ше ња из Евро пе би ла тек је дан чи ни лац, до ду ше ва жан. Гло
бал но об на вља ње про све ти тељ ских зах те ва би ло је ре зул тат хи
бри ди за ци је иде ја и прак си. Као што по ка зу је при мер Ха и ти ја, 
раз ли чи ти об ли ци пре у зи ма ња би ли су део сло же них тран скул
тур них то ко ва. Ра ди кал ни зах те ви, ка ко су фор му ли са ни у Па ри
зу, би ли су при хва ће ни на Ха и ти ју и по кре та ли су, на при мер, 
Ту сенЛу вер ти ра, во ђу по бу ње них ро бо ва. Ту сен је чи тао оштру 
кри ти ку европ ског ко ло ни ја ли зма у Рај на ло вој ви ше том ној Hi sto i re 
des de ux In des, и на ро чит ути сак на ње га оста ви ло је Рај на ло во пред
ви ђа ње о до ла ску „цр ног Спар та ка”.61 Ме ђу тим, Евро па ни је би ла 
је ди ни из вор ин спи ра ци је. Две тре ћи не ро бо ва би ло је ро ђе но у 
Афри ци и сти гли су из раз ли чи тих по ли тич ких, дру штве них и 
вер ских сре ди на. То им је омо гу ћи ло да се осла ња ју на спе ци фич
но по и ма ње кра љев ства и пра вед не вла да ви не из за пад не и цен
трал не Афри ке, и да при ме не ре ли гиј ске прак се као што је ву ду 
за ства ра ње ре во лу ци о нар них за јед ни ца.62 Ре во лу ци ја на Ха и ти ју 

59 Mic helRolph Tro u il lot, Si len cing the Past: Po wer and the Pro duc tion of 
Hi story (Bo ston, 1995), 82.

60 Нај ек спли цит ни је у: Nick Nes bitt, Uni ver sal Eman ci pa tion: The Ha i tian 
Re vo lu tion and the Ra di cal En lig hten ment (Char lot te svil le, Va., 2008).

61 C. L. R. Ja mes, The Black Ja co bins: To us sa int Lo u ver tu re and the San Do-
min go Re vo lu tion (1938; re pr., New York, 1963), 25. Тврд њу је пре и спи та ла: Lo u is 
Sa laMo lins, Les mi sères des Lu miè res: So us la ra i son, l’o u tra ge (Pa ris, 1992). Ви
де ти и: Sri ni vas Ara va mu dan, Tro pi co po li tans: Co lo ni a lism and Agency, 1688–1804 
(Dur ham, N. C., 1999); La u rent Du bo is, „An En sla ved En lig hten ment: Ret hin king 
the In tel lec tual Hi story of the French Atlan tic”, So cial Hi story 31, no. 1 (2006): 1–14.

62 Ви де ти: Da vid Ba rry Ga spar and Da vid Pa trick Geg gus, eds., A Tur bu lent 
Ti me: The French Re vo lu tion and the Gre a ter Ca rib bean (Blo o ming ton, Ind., 1997); 
John K. Thor nton, „’I Am the Su bject of the King of Kon go’: Afri can Po li ti cal Ide o
logy and the Ha i tian Re vo lu tion”, Jo ur nal of World Hi story 4, no. 2 (1993): 181–214; 
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би ла је ре зул тат тро стра не тр го ви не у атлант ском све ту, не са мо 
ро бом и рад ни ци ма већ и прак са ма и иде ја ма. До га ђа ји на Ха и ти
ју, са сво је стра не, при мо ра ли су фран цу ски На ци о нал ни кон вент 
да уки не роп ство 1794. го ди не. По кре ти овог тран сна ци о нал ног 
до га ђа ја мо гли су се опет осе ти ти и у обе Аме ри ке и оста ли су 
ути цај но све до чан ство на гло бал ном ни воу.63 Про це си ме ша ња и 
хи бри ди за ци је би ли су ка рак те ри стич ни, и за и ста кон сти ту тив ни, 
за раз вој про све ти тељ ских иде ја и прак си. Пу шта ње у про мет 
раз ли чи тих ин те лек ту ал них и кул тур них ре сур са би ло је нор ма
лан са став ни део ове исто ри је. 

* * *

Про све ти тељ ство је би ло ви ше од са мо свој ног тре нут ка у 
европ ској исто ри ји. Као што су по ка за ла но ви ја ис тра жи ва ња, оно 
је на ста ло у ре жи му гло бал ног син хро ни ци те та али ту ни је ста ло. 
Оста вља ју ћи ту ли те ра ту ру по стра ни, мо гу ће је утвр ди ти пу та њу 
про све ти тељ ства у 19. ве ку, а за тим је мо гу ће об ја сни ти и ду гу 
исто ри ју про све ти тељ ства. До са да су на уч ни ци за не ма ри ва ли 
ову мо гућ ност прет по ста вља ју ћи да је раз вој про све ти тељ ства у 
су шти ни окон чан око 1800, ако не и пре, и да је оно као обје кат 
на уч ног ин те ре со ва ња ожи ве ло тек то ком три де се тих и че тр де
се тих го ди на 20. ве ка.64 Ме ђу тим, ова хро но ло ги ја је евро цен трич
на и при том бри ше бур не и же сто ке спо ро ве о „про све ти тељ ству” 
у остат ку све та, на ро чи то у Ази ји. Кључ но је да ове рас пра ве не 
тре ба по сма тра ти са мо као по сле ди це осни вач ког тре нут ка. Уме
сто то га, раз ли чи те пре фор му ла ци је про све ти тељ ских стан дар да 
би ле су део ње го ве кон ти ну и ра не исто ри је.65 

Ber nard Ca mi er and La u rent Du bo is, „Vol ta i re et Za i re, ou le théâtre des Lu miè res 
dans l’a i re atlan ti que française”, Re vue d’hi sto i re mo der ne & con tem po ra i ne 54, no. 
4 (2007): 39–69.

63 Da vid P. Geg gus, ed., The Im pact of the Ha i tian Re vo lu tion in the Atlan tic 
World (Co lum bia, S. C., 2001); Sybil le Fischer, Mo der nity Di sa vo wed: Ha i ti and the 
Cul tu res of Sla very in the Age of Re vo lu tion (Dur ham, N. C., 2004); Do ris L. Gar ra
way, ed., Tree of Li berty: Cul tu ral Le ga ci es of the Ha i tian Re vo lu tion in the Atlan tic 
World (Char lot te svil le, Va., 2008).

64 Paul Ha zard, La cri se de la con sci en ce eu ropéen ne, 1680–1715 (Pa ris, 1935); 
Max Hork he i mer and The o dor W. Ador no, Di a lek tik der Aufklärung: Phi lo sop hische 
Frag men te (Am ster dam, 1947). Та ко ђе и: Schmidt, What Is En lig hten ment?

65 За под сти цај не ра до ве ко ји ин те лек ту ал ну исто ри ју по ста вља ју у гло
бал ни кон текст ви де ти: Chri stop her L. Hill, Na ti o nal Hi story and the World of 
Na ti ons: Ca pi tal, Sta te, and the Rhe to ric of Hi story in Ja pan, Fran ce, and the Uni ted 
Sta tes (Dur ham, N. C., 2008); An drew Sar to ri, Ben gal in Glo bal Con cept Hi story: 
Cul tu ra lism in the Age of Ca pi tal (Chi ca go, 2008). Та ко ђе и: Ca rol Gluck and An na 
Lo wen ha upt Tsing, eds., Words in Mo tion: To ward a Glo bal Le xi con (Dur ham, N. 
C., 2009).
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Та кви зах те ви мо гу од мах да под стак ну два при го во ра. Да ли 
је то још увек би ло „про све ти тељ ство” и да ли је оправ да но да мно
штво рас пра ва на ме сти ма као што су Ин ди ја, Фи ли пи ни и Ко ре
ја под во ди мо под тај на зив? И ако је сте, зар то ни је, у су шти ни, 
био про цес ди фу зи је, про цес по сред ством ко га је обра зац ми шље
ња и иде ја био пре но шен из Евро пе у оста так све та? Ова дру га 
ствар на во ди ла би на по ми сао да не ма мно го то га да се на у чи о про
све ти тељ ству пра ће њем исто ри је ње го вог ши ре ња.

Оста ви мо по стра ни, на тре ну так, по то ње пи та ње и по ста ви мо 
оно о су шти ни про све ти тељ ства. Да ли гло бал на пре у зи ма ња про
све ти тељ ства у 19. ве ку ба ца ју све тло на „про све ти тељ ство са мо”? 
Ово пи та ње је по гре шно по ста вље но бу ду ћи да прет по ста вља чи сто 
и чвр сто фик си ра но про све ти тељ ство. Та ква ак си о мат ска де фи ни
ци ја од ба цу је сва ку мо гућ ност гло бал них пер спек ти ва по што све 
ва ри ја ци је схва та као мањ ка вост и не до ста так. Ме ђу тим, про све
ти тељ ство ни је би ло ствар те би пре тре ба ло да се пи та мо ко ји 
исто риј ски чи ни о ци су га на чи ни ли. Про све ти тељ ство не тре ба да 
се бр ка ни са ка квом ана ли тич ком ка те го ри јом. Оно је, пре све га, 
би ло кон цепт ко ји се ко ри стио ка ко би се фор му ли са ли и ле ги ти
ми са ли по себ ни зах те ви. „Исто ри ча ри не би тре ба ло да се му че 
око ма ло бо ље де фи ни ци је”, ре као је Фре де рик Ку пер у сво јој 
рас пра ви о пој му „мо дер но сти”: „Уме сто то га, тре ба ло би да слу
ша ју шта се го во ри у све ту”. Пре ма то ме, ако је про све ти тељ ство 
„оно што чу ју, тре ба ло би да пи та ју ка ко се оно ко ри сти и за што”.66 

За и ста, ка да су дру штве ни ре фор ма то ри ши ром пла не те при
хва ти ли про све ти тељ ску ре то ри ку, они су мо гли да из но се на ви
де ло мно штво зах те ва у сво ме реч ни ку. За не ке, по јам је озна ча вао 
при вр же ност ра зу му, „уса вр ша ва ње” и не ку вр сту осло ба ђа ња ко је 
је, ипак, де фи ни са но на раз ли чи те на чи не. Ме ђу тим, „про све ти
тељ ство” се ко ри сти ло и за уки да ње ца ри на и за ус по ста вља ње 
при ват не сво ји не у зе мљи. На ње га се по зи ва ло ка ко би се ле ги ти
ми са ла сло бод на љу бав и ка ко би се удо ви ца ма до пу сти ло по нов
но сту па ње у брак. Оно се на во ди ло у при лог ре фор ме ка зне ног 
си сте ма и под сти ца ло је рас пра ве о на ци о нал ном ка рак те ру. По
ми ња ло се при ли ком да ва ња до зво ле за осни ва ње роб них ку ћа, 
ко ри шће ње до њег ру бља, ула ска у упо тре бу џеп них ча сов ни ка и 
во до рав ног пи са ња и уво ђе ња за пад ног ка лен да ра. „Ка да год отво
ри мо уста”, при знао је ја пан ски ре фор ма тор Цу да Ма ми чи се дам
де се тих го ди на 19. ве ка, „при ча се о ’про све ти тељ ству’”.67

66 Fre de rick Co o per, „Mo der nity”, in Co o per, Co lo ni a lism in Qu e sti on: The ory, 
Know led ge, Hi story (Ber ke ley, Ca lif., 2005), 113–149, на овом ме сту 115.

67 На ве де но у: Al bert M. Cra ig, Ci vi li za tion and En lig hten ment: The Early 
Tho ught of Fu ku za wa Yukic hi (Cam brid ge, Mass., 2009), 147.
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Ово зна чи да је, то ком свог гло бал ног раз во ја, из раз „про све
ти тељ ство” по стао у од ре ђе ној ме ри одво јен од пој мо ва и иде ја са 
ко ји ма је пр во био по ве зан. Сто га се, на при мер, се ку ла ри зу ју ћи 
под сти цај из ра за мо гао пре о кре ну ти на глав це: „Да нас на све ту не 
по сто ји ре ли ги ја ко ја про мо ви ше про све ти тељ ство као што то чи ни 
хри шћан ство”, на гла ша вао је Цу да ре чи ма ко је би иза зва ле мр ште
ње Вол те ра и Ди дроа у 18. ве ку – а и Џо на та на Изра е ла у 21. ве ку.68 
Ово не би тре ба ло да бу де про сто од ба че но као кул тур но не ра зу
ме ва ње. Ми не мо же мо да раз у ме мо гло бал не ма ни фе ста ци је про
све ти тељ ства по ре де ћи их са ап стракт ним пла но ви ма, већ са мо 
по сма тра ју ћи окол но сти у ко ји ма се по зи ва ло на „про све ти тељ
ство” – као на ау то ри тет, циљ или упо зо ре ње. Дру гим ре чи ма, 
ма ње је ва жно ди ја хро ниј ски упо ре ђи ва ти зах те ве, ре ци мо, фи ли
пин ских ilu stra dos са уче њем Евро пе 18. ве ка не го раз у ме ти, озна
ча ва ју ћи их као део фи ли пин ског „про све ти тељ ства”, шта је то 
зна чи ло у по след њим го ди на ма 19. сто ле ћа.

Ма ко ли ко би ла збу њу ју ћа ра зно ли ка упу ћи ва ња на про све ти
тељ сто, оно ни је би ло не кри тич ко. Ка да су дру штве ни ре фор ма то ри 
при хва ти ли ње гов реч ник, упу ћи ва ња су се по не кад екс пли цит но 
од но си ла на „про све ти тељ ство” и жар гон ске екви ва лен те тог из ра
за. Ме ђу тим, ми не на ла зи мо увек ту реч. Кад је јед ном ус по ста вљен 
скуп иде ја и на кон што је био по ве зан са пр о све ти тељ ством, би ло 
је мо гу ће при ла го ђа ва ти га и на дру гом ме сту без ко ри шће ња истог 
реч ни ка. И у тим слу ча је ви ма ре фор ма тор ске ели те су се осла ња ле 
на осо бе не гру пе иде ја, тек сто ва и ау то ра, че сто под стак ну те пре
во ди лач ким по кре ти ма раз ли чи тих вр ста. Ра до ви пред вод ни ка по
кре та – Ру соа и Вол те ра, Ада ма Сми та и Бен џа ми на Фран кли на, 
али и Фу ку за ве Ју ки чи ја и Ли јан га Кви ча оа – би ли су до ступ ни 
ло кал ној пу бли ци по сред ством пу бли ка ци ја и пре во да. Пре ма 
то ме, ове рас пра ве о уса вр ша ва њу и про ме ни мо же мо да по сма
тра мо као по ве за не али не и кон вер гент не фе но ме не – чак и кад 
је озна ка ко ја им је при пи са на се за ла од „про све ти тељ ства”, као 
у Ис точ ној Ази ји, до „ре не сан се”, као у Бен га лу и арап ском све ту. 

 Ни ти је хро но ло ги ја ових рас пра ва би ла слу чај на. Тај минг 
је углав ном од го ва рао тре ну ци ма у ко ји ма су ло кал не кри зе би ле 
по ве за не са ду бо ким дру штве ним пре о бра жа ји ма, ко је је под сти
ца ла ин те гра ци ја ових дру шта ва у свет ску еко но ми ју и им пе ри
јал ни по ре дак.69 У та квим тре ну ци ма до ма ће и спо ља шње ну жде, 

68 На ве де но у: Wil li am Reynolds Bra i sted, ed., Me i ro ku Zasshi: Jo ur nal of 
the Ja pa ne se En lig hten ment (Cam brid ge, Mass., 1976), 39.

69 О по ве зи ва њу уну тра шњих и спо ља шњих кри за ви де ти: Mic hael Geyer 
and Char les Bright, „World Hi story in a Glo bal Age”, Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew 
100, no. 4 (Oc to ber 1995): 1034–1060.
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за го вор ни ци про ме не по ве за ли су сво је зах те ве за дру штве ним 
об но вом и са тра ди ци о нал ним ре сур си ма и са но вим до ступ ним 
про све ти тељ ским дис кур сом, ка ко би по ве за ли сво је про гра ме 
дру штве не ре фор ме са ау то ри те том европ ских си ла. У де ло ви ма 
Ин ди је, у кон тек сту са мо зва не „бен гал ске ре не сан се”, о на че ли ма 
пост про све ти тељ ске ре форм ске ере рас пра вља ло се већ то ком 
два де се тих го ди на 19. ве ка. Ра мо хан Рој, нај у ти цај ни ји уче сник у 
бен гал ском по ве зи ва њу са За па дом, спо јио је раз ли чи те тра ди ци је 
у свој про је кат дру штве не ре фор ме, што га је учи ни ло за го вор ни ком 
„ре ли ги је ра зу ма”, ка ко га је на звао Фри дрих Вил хелм Ше линг.70 
У Осман ском цар ству, тек сто ви фран цу ских phi lo sop hes по ја ви ли 
су се као ва жна ори јен та ци о на тач ка то ком три де се тих го ди на 19. 
ве ка, док је уво ђе ње ових кла си ка у јав ну рас пра ву мо ра ло да при
че ка до сре ди не сто ле ћа. Услед то га, при пад ни ци по кре та Мла де 
Осман ли је, ме ђу ко ји ма је био На мик Ке мал, ле ги ти ми са ли су сво
је ци ље ве по зи ва њем на де ла Ло ка, Ру соа и Мон те скјеа.71 У Егип ту 
је Ри фа Ал Тах та ви 1841. био пред ло жен за ше фа кан це ла ри је за 
пре во ђе ње (Tercüme Oda si) и над гле дао је об ја вљи ва ње сто ти на 
европ ских де ла на арап ском је зи ку.72 То ком се дам де се тих го ди на 
19. ве ка у Ја па ну је ча со пис Me i ro ku zasshi но ве кључ не пој мо ве 
као што су „пра ва”, „сло бо да” и „еко но ми ја” пред ста вио ши рој пу
бли ци, док је бест се лер Фу ку за ве Ју ки чи ја Усло ви на За па ду рас
пра вљао о за пад ним ин сти ту ци ја ма, оби ча ји ма и ма те ри јал ној 
кул ту ри.73 У Ки ни ди на сти је Ћинг, Јен Фу се од де ве де се тих го ди
на 19. ве ка по ја вио као нај у глед ни ји пре во ди лац де ла То ма са Хак
сли ја, Ада ма Сми та, Хер бер та Спен се ра, Мон те скјеа и дру гих.74

70 Ше линг је на ве ден у: Bru ce Car li sle Ro bert son, Ra ja Ram mo han Roy: The 
Fat her of Mo dern In dia (Del hi, 1995), 71. Ви де ти и: Da vid Kopf, Bri tish Ori en ta lism 
and the Ben gal Re na is san ce: The Dyna mics of In dian Mo der ni za tion, 1773–1835 
(Ber ke ley, Ca lif., 1969); Lynn Za sto u pil, Ram mo hun Roy and the Ma king of Vic to rian 
Bri tain (Ba sing sto ke, 2010); C. A. Bayly, „Ram mo han Roy and the Advent of Con
sti tu ti o nal Li be ra lism in In dia, 1800–30”, Mo dern In tel lec tual Hi story 4, no. 1 (2007): 
25–41. За че тр де се те и пе де се те го ди не 19. ве ка ви де ти: Brian A. Hatcher, Idi oms 
of Im pro ve ment: Vidyаsаgar and Cul tu ral En co un ter in Ben gal (Cal cut ta, 1996).

71 Ibra him AbuLug hod, Arab Re di sco very of Eu ro pe: A Study in Cul tu ral 
En co un ters (Prin ce ton, N. J., 1963); Chri stoph Her zog, „Aufklärung und Osma nisches 
Re ich: Annäherung an ein hi sto ri o grap hisches Pro blem”, in Wol fgang Har dtwig, ed., 
Die Aufklärung und ihre Welt wir kung (Göttingen, 2010), 291–321; Dag mar Glass, 
Der Muq ta taf und se i ne Öffentlichkeit: Aufklärung, Räsonnement und Me i nungsstre it 
in der frühen ara bischen Ze itschrif ten kom mu ni ka tion, 2 vols. (Würzburg, 2004).

72 Al bert Ho u ra ni, Ara bic Tho ught in the Li be ral Age, 1798–1939 (Cam brid ge, 
1983); Ro xan ne L. Eu ben, Jo ur neys to the Ot her Sho re: Mu slim and We stern Tra ve lers 
in Se arch of Know led ge (Prin ce ton, N. J., 2006).

73 Bra i sted, Me i ro ku Zasshi; Car men Blac ker, The Ja pa ne se En lig hten ment: A 
Study of the Wri tings of Fu ku za wa Yukic hi (Cam brid ge, 1964).

74 Be nja min I. Schwartz, In Se arch of We alth and Po wer: Yen Fu and the West 
(Cam brid ge, Mass., 1964).
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Као по сле ди ца ове про мен љи ве хро но ло ги је, те жи ште у рас
пра ва ма ни је увек би ло на истим про бле ми ма. То је би ло пр вен стве
но сто га што су се ло кал ни кон тек сти, у ко ји ма су се ко ри сти ли овим 
пој мом, зна чај но про ме ни ли од Бен га ла два де се тих до Ко ре је то ком 
де ве де се тих го ди на 19. ве ка. Осим то га, и са ма озна ка се та ко ђе 
про ме ни ла. „Про све ти тељ ство” три де се тих го ди на 19. ве ка ви ше 
ни је има ло исто зна че ње као у 18. ве ку, а до осам де се тих го ди на 
19. ве ка ње го ва зна че ња су се до дат но из ме ни ла. Док су се иде је 
про све ти тељ ства раз ра ђи ва ле ши ром пла не те, оне су се по сте пе но 
ста па ле са дру гим прав ци ма ми шље ња од ко јих су не ки, у осно ви, 
би ли фо р му ли са ни про тив њих. На ро чи то ва жан био је је ути цај 
ли бе ра ли зма, ути ли та ри зма у сми слу Џо на Стју ар та Ми ла, Дар ви
но вог и Спен се ро вог ево лу ци о ни зма и по зи ти ви стич ке фи ло зо
фи је ка ко ју је за ми слио Конт, че сто по пу ла ри зо ва них по сред ством 
гло бал них бест се ле ра – Са мо по мо ћи Са мју е ла Смај лса и струч
ни јих при руч ни ка ау то ра као што су Фре де рик Ба стја и Хен ри 
Ви тон. Као ре зул тат спа ја ња реч ни ка, пр о ме нио се и са др жај пој ма 
„пр о све ти тељ ства”. Те жи ште је са да ма ње би ло на по је ди нач ној све
сти осло бо ђе ној од ре ли гиј ских око ва и угње та ва ња др жа ве а ви ше 
на ко лек тив ним и на ци о нал ним пр о јек ти ма тех нич ког и ма те ри
јал ног уса вр ша ва ња. До осам де се тих го ди на 19. ве ка не дво сми слен 
по јам ма те ри јал ног на прет ка био је чвр сто уте ме љен и из гу био је 
осе ћај ам би ва лент но сти и мо гућ ност не ли не ар них ал тер на ти ва 
ко је су још увек би ле при сут не у 18. ве ку. И ко ли ко год мо гло из гле
да ти па ра док сал но, укљу чи ва ње и ка ле мље ње раз ли чи тих пра ва ца 
ми шље ња по мо гло је да се мно га пр о све ти тељ ства 18. ве ка пре тво
ре у син гу лар но „хи пер ре ал но” пр о све ти тељ ство из осам де се тих 
го ди на 19. ве ка.75 Оно је об у хва та ло мно штво уче сни ка. Мно ги од 
њих ко ри сти ли су пој мо ве „пр о све ти тељ ство” и „ци ви ли за ци ја” 
ско ро као си но ни ме. По вре ме но су из бе га ва ли оба пој ма и са мо 
су вр ши ли ре фор му реч ни ка. На при мер, у Ја па ну је из раз ke i mo 
(„про све ти тељ ство”) све ви ше усту пао ме сто пред из ра зом ka i ka, 
ко ји је имао сна жан со ци јал ноево лу ци о ни стич ки при звук.76

Из јед на ча ва ње ци ви ли за ци је и пр о све ти тељ ства ука зу је на 
сте пен у ко ме је по то ње пр о ме ни ло зна че ње – оно је са да пр вен стве
но би ло ме ри ло за ре ла тив ни ге о по ли тич ки по ло жај од ре ђе не на
ци је у гло бал ној аре ни. Ово, са свим си гур но, ни је би ло пот пу но 
но во – раз ми шља ње у ступ ње ви ма би ло је је дан од на чи на на 
ко ји су про све ти тељ ски ми сли о ци 18. ве ка пре во ди ли кул ту ро ло шку 

75 У овој упо тре би из ра за „хи пер ре а лан” сле дим Ди пе ша Ча кра бар ти ја: 
Cha kra barty, Pr o vin ci a li zing Eu ro pe.

76 Ali sta ir Swa le, The Po li ti cal Tho ught of Mo ri Ari no ri: A Study in Me i ji 
Con ser va tism (Ric hmond, 2000); How land, Tran sla ting the West, 40–42.
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раз ли ку у је зик на прет ка. Ме ђу тим, док је ова иде ја ко ег зи сти ра ла 
са дру гим схва та њем то га шта зна чи би ти „про све ћен” – на пре дак 
ра зу ма, јав на сфе ра, све тов ни по гле ди на свет – до кра ја 19. ве ка 
про све ти тељ ство је све ви ше би ло при до да ва но у при по вест о 
ево лу ци о ни зму и на пре до ва њу ци ви ли за ци је. На тај на чин оно се 
пре о бра зи ло из про це са у не што усво је но – не ко га је имао ви ше, 
а не ко ме су би ли по треб ни учи те љи да му га да ју. Уо ста лом, ово је 
био слу чај и у Евро пи, где су кул тур ни ра то ви ко је су во ди ле ли бе
рал не др жа ве про тив цр ка ва би ли пред ста вља ни као „ве ли ка бит ка” 
из ме ђу све тло сти про све ти тељ ства и та ме пап ског сред њег ве ка, 
и где је про све ти тељ ство, пре ру ше но у ре то ри ку ци ви ли за тор ске 
ми си је и ме ђу на род ног пра ва, слу жи ло као иде о ло шко упо ри ште 
им пе ри ја ли зма.77

Ме ђу тим, овај пре о бра жај био је чак из ра же ни ји из ван Евро
пе. Ре то ри ка „ци ви ли за ци је и про све ти тељ ства”, моћ ни сло ган у 
Ја па ну, Ко ре ји и Ки ни, ши ро ко се ко ри стио у по ку ша ју су о ча ва ња 
са иза зо ви ма гло бал но сти. По јам је увек об у хва тао по зи ци о ни ра ње 
у све ту, као у ути цај ном трип ти ху о вар вар ству, по лу про све ти тељ
ству и ци ви ли за ци ји Фу ку за ве Ју ки чи ја. У мно гим дру штви ма 
пре о вла да ва схва та ње да про све ти тељ ство ни је по се бан европ ски 
већ да је пре уни вер зал ни стан дард. За пад на дру штва мо гла су и да 
из гле да ју над моћ но у то вре ме, али то ни је увек био слу чај, ни ти 
је то био слу чај у бу дућ но сти. „Евро па ко ја је, у сми слу про све ће но
сти, ка сни ла за на ма са да је би ла ис пред нас”, об ја вио је ко реј ски 
ча со пис Hwang sŏng sin mun 1899. го ди не.78

Го во ри ти о про све ти тељ ству зна чи ло је, сто га, ми сли ти гло бал
но – и хит ност са ко јом су би ла при зи ва на на че ла про све ти тељ ства 
би ла је у ве зи са рас по де лом мо ћи. Ка рак те ри стич но је да је ве за 
из ме ђу ло кал ног и гло бал ног би ла оства ре на по сред ством три фун
да мен тал на на чи на на ко је је те као пре о бра жај све та у 19. ве ку – 
ин те гра ци јом свет ске еко но ми је, по ја вом си сте ма на ци о нал них 
др жа ва и учвр шћи ва њем им пе ри ја ли зма. Ови ве ли ки про це си 
ус по ста ви ли су гло бал ни оквир ко ји је де ло вао као да је про жет 
про све ти тељ ским реч ни ком са уни вер зал ном вред но шћу раз ме не, 
и ко ји је под ста као ве зе из ме ђу, ина че, не спо ји вих ме ста.79 Сто га 

77 Ви де ти: Chri stop her Clark and Wol fram Ka i ser, eds., Cul tu re Wars: Se cu-
lar-Cat ho lic Con flict in Ni ne te enth- Cen tury Eu ro pe (Cam brid ge, 2003); Bru ce Ma
zlish, Ci vi li za tion and Its Con tents (Stan ford, Ca lif., 2004); Mart ti Ko sken ni e mi, The 
Gen tle Ci vi li zer of Na ti ons: The Ri se and Fall of In ter na ti o nal Law, 1870–1960 (Cam
brid ge, 2001).

78 На ве де но у: An dre Schmid, Ko rea bet we en Em pi res, 1895–1919 (New York, 
2002), 83.

79 Char les Tilly, Big Struc tu res, Lar ge Pro ces ses, Hu ge Com pa ri sons (New 
York, 1984), 147, го во ри о „два не за ви сна глав на про це са” ко ји ма се мо ра до да ти 
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су они де ло ва ли та ко што су омо гу ћа ва ли ства ра ње кон тек ста и 
струк ту ри са ли на чин на ко ји су ко ри шће не иде је про све ти тељ ства. 
Оно што је још ва жни је, дис курс „про све ти тељ ства” ко ри шћен је 
као сред ство при ла го ђа ва ња иза зо ви ма ко је је до но сио жи вот у 
гло бал ном све ту.

Пр во, на ста нак свет ског си сте ма тр жи шта и аку му ла ци ја 
ка пи та ла ни су са мо син хро ни зо ва ли на ци је ши ром све та већ су 
и учи ни ли да ре фор ме са ци љем по сте пе не ин ко р по ра ци је дру шта
ва у ка пи та ли стич ке струк ту ре из гле да ју као исто риј ска ну жност. 
Мно ги од уче сни ка ко ји су фор му ли са ли сво је ци ље ве слу же ћи 
се про све ти тељ ском ре то ри ком има ли су за циљ пре о бра жај дру
штва под по кро ви тељ ством ли бе ра ли зма и тр жи шне ин те гра ци је. 
По зи ви на про све ти тељ ство че сто су би ли по ве за ни са зах те ви ма 
за но вим об ли ци ма опо ре зи ва ња и уво ђе њем злат ног стан дар да, 
за ли бе ра ли за ци јом ца ри на, за ре жи мом сло бод не тр го ви не и отва
ра њем лу ка. Про јек ти да се про све ти пук и да се бес по сле но ста
нов ни штво пре о бра зи у пре да ну рад ну сна гу би ли су, сто га, и 
зах те ви за уче шћем у гло бал ној еко но ми ји.

Дру го, укљу чи ва ње на ци ја у ме ђу на род ни си стем др жа ва 
би ло је пра ће но стра те ги ја ма из град ње на ци је за о де ну тим у про
све ти тељ ске пој мо ве. Ве ли ка ре ор га ни за ци ја (tan zi mat) Осман ског 
цар ства на кон 1839. те Гу ан гсји ре фор ме у Ки ни 1898, све су то 
би ли по ку ша ји да се гру пи шу раз ли чи ти прав ци ре фор ми стич ког 
ми шље ња у ра зу мљи ви од го вор на про ду бљи ва ње по ли тич ке и 
дру штве не кри зе у др жа ви. Ре фор ма то ри су се обич но слу жи ли 
про све ти тељ ском ре то ри ком на два на чи на. С јед не стра не, но ви 
је зик упо тре бља ван је ин тер но, у по ку ша ју да се про сте на род не 
ма се до ве ду на „ци ви ли зо ва ни” на чин по на ша ња, јав ног ис ка зи ва
ња ми шље ња и ра да – по сред ством ци ви ли за тор ске ми си је. С дру ге 
стра не, она је би ла усме ре на про тив прет ње ко ло ни за ци је, јед не 
од глав них бри га из град ње на ци је. Го ди не 1897. Чу ла лонг корн, 
вла дар Си ја ма, јед не од не ко ли ко још не ко ло ни зо ва них зе ма ља 
Ази је, кре нуо је на ду го пу то ва ње по Евро пи ка ко би из пр ве ру ке 
мо гао да ви ди све оно – од бој них бро до ва и ва тро га сних ко ла до 
бо та нич ких ба шти и бол ни ца – што је дру штва чи ни ло „про све ће
ни ма” и „ци ви ли зо ва ни ма”.80 На Фи ли пи ни ма, шпан ској ко ло ни ји, 
са мо зва ни „пр о све ти те љи” по зи ва ли су се на ау то ри тет ра зу ма и 
при род ног пра ва у сво јој на ци о на ли стич кој кри ти ци шпан ске вла
да ви не и ути ца ја шпан ских ми си о на ра. На Ја ви, Ра ден Аџенг Кар

им пе ри ја ли зам као хе ге мо ниј ски на чин ин тер ак ци је. 
80 Ni els P. Pe ter sson, „König Chu la long korns Eu ro pa re i se 1897: Europäischer 

Im pe ri a li smus, symbo lische Po li tik und mo nar chischbüro kra tische Mo der ni si e rung”, 
Sa e cu lum 52, pt. 2 (2001): 297–328.
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ти ни, јед на од не ко ли ко же на чи ји су се гла со ви мо гли чу ти у 
по ли тич кој јав ној сфе ри у Ази ји, упу ти ла је два ме мо ран ду ма 
хо ланд ским ко ло ни јал ним вла сти ма 1903. у ко ји ма се по зи ва ла на 
на че ла пр о све ти тељ ства зах те ва ју ћи мо дер но обра зо ва ње и дру
штве но осло ба ђа ње де во ја ка и же на на Ја ви.81 

Тре ће, по зи ва ње на „пр о све ти тељ ство” би ло је са став ни део 
стра те ги ја да се зе мља по зи ци о ни ра уну тар ве ћег им пе ри ја ли стич
ког по рет ка. Ре то ри ка пр о све ти тељ ства, дру гим ре чи ма, мо гла се 
ко ри сти ти као им пе ри јал но сред ство. За екс пан зи о ни стич ки Ја пан, 
ко смо ло ги ја раз ли чи тих ступ ње ва ци ви ли за ци је и раз ли чи те хро
но ло ги је на прет ка би ле су кључ ни еле мен ти при оправ да њу ко ло
ни јал ног пљач ка ња у Ис точ ној Ази ји. У чу ве ном огле ду, Фу ку за ва 
Ју ки чи је ис та као да „на ша зе мља не мо же се би да до зво ли да че ка 
на пр о све ће ност на ших су се да и на са рад њу у сна же њу Ази је. Уме
сто то га, тре ба ло би да пу сти мо да се њи хо ви дру штве ни ре до ви 
при дру же кам пу ци ви ли зо ва них зе ма ља За па да [dat sua nyūo]”. 
Сто га, сле ди ње гов чу ве ни за кљу чак, Ја пан тре ба да по сту па са 
Ки ном и Ко ре јом „она ко као што чи не за пад ња ци”.82 То ни је би ло 
ни шта ма ње од отво ре ног по зи ва на ко ло ни за ци ју.

У свим овим слу ча је ви ма, по јам „пр о све ти тељ ство” је исто
риј ским уче сни ци ма по мо гао да раз ми шља ју гло бал но и да сло
же ни свет учи не ра зу мљи вим. У од но су на ло кал не, ре ги о нал не 
и гло бал не иза зо ве, они су ар ти ку ли са ли сво је зах те ве кроз про све
ти тељ ски дис курс не са мо за то што је он био lin gua fran ca ко ји је 
обе ћа вао да ће њи хо вим иде ја ма до де ли ти оп ште ва же ње већ и 
за то што се „про све ти тељ ство” пре о бра зи ло, за хва љу ју ћи и њи
хо вим на сто ја њи ма, у је зик гло бал ног по зи ци о ни ра ња. Из раз је, 
пре ма то ме, био ко ри шћен на на чи не ко ји су се раз ли ко ва ли од 
ра ни је упо тре бе – ме ђу тим, би ло би крат ко ви до за не ма ри ва ти ову 
ду жу исто ри ју. „Сва ко чи та ње про шлих кон цеп ту а ли за ци ја од 
стра не по то њих по ко ле ња ме ња спек тар мо гу ћих пре не се них зна
че ња”, под се ћа нас Рај нхарт Ко зе лек. „Из вор ни кон тек сти пој мо ва 
се ме ња ју, па та ко и из вор но или на ред но зна че ње ко је пој мо ви 
по се ду ју”.83 Овај про цес је по себ но уоч љив из пер спек ти ве гло

81 Bar ba ra N. Ra mu sack, „Wo men and Gen der in So uth and So ut he ast Asia”, 
in Bon nie G. Smith, ed., Wo men’s Hi story in Glo bal Per spec ti ve, 3 vols. (Ur ba na, 
Ill., 2005), 2: 101–138.

82 Fu ku za wa Yukic hi, „On DeAsi a ni za tion”, in Cen tre for East Asian Cul tu
ral Stu di es, comp., Me i ji Ja pan thro ugh Con tem po rary So ur ces, 3 vols., vol. 3: 1869–
1894 (Tokyo, 1972), 133.

83 Re in hart Ko sel leck, „A Re spon se to Com ments on the Geschic htlic he Grund
be grif fe”, in Hart mut Leh mann and Mel vin Ric hter, eds., The Me a ning of Hi sto ri cal 
Terms and Con cepts: New Stu di es on Be griffsgeschic hte (Was hing ton D. C., 1996), 
59–70, на вод са стра не 62.
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бал не исто ри је: пу та ња „про све ти тељ ства” и раз ли чи ти на чи ни 
на ко је се оно ко ри сти тре ба да се схва ти као део ње го вог кон цеп
ту ал ног раз во ја. 

* * *

С об зи ром на ове су штин ске пре о бра жа је, са да би мо гло да 
де лу је као ре то рич ко пи та ње да ли је ово би ло ви ше од исто ри је 
рас про сти ра ња. Ме ђу тим, њи ме се вре ди за ба ви ти на тре ну так 
јер је по треб но да схва ти мо да кон цеп ту ал на про ме на ни је би ла 
са мо ре зул тат про мен љи вих ге о по ли тич ких кон тек ста и европ ске 
екс пан зи је у раз до бљу им пе ри ја ли зма. Уме сто то га, не е вроп ски 
уче сни ци све ви ше су пре у зи ма ли вођ ство у ис ка зи ва њу зах те ва 
за јед на ко шћу и за про све ти тељ ским обе ћа њи ма.84 Ду га исто ри ја 
про све ти тељ ства ви ше је би ла ре зул тат ње го вог не пре ста ног по
нов ног осми шља ва ња не го што је би ла про цес ди фу зи је. 

Сто га мо же мо да го во ри мо о гло бал ној за јед нич кој про из
вод њи про све ти тељ ског зна ња. Овај про цес је по при мао мно ге 
об ли ке, али су ов де на ро чи то ва жна два ме ха ни зма. Ма да је ре
то ри ка про све ти тељ ства оста ла за о де ну та у ау то ри тет европ ских 
си ла, она се сје ди ни ла са дру гим кул тур ним тра ди ци ја ма и све 
ви ше се раз два ја ла од сво га ис кљу чи вог по ве зи ва ња са Евро пом. 
Пр во, ме ша ње и хи бри ди за ци ја ин те лек ту ал них ре сур са би ли су 
ка рак те ри стич ни за сва ки по ку шај по ве зи ва ња прет по ста вље ног 
уни вер за ли зма про све ти тељ ских пој мо ва са осо бе но сти ма њи хо
вих ло кал них ма ни фе ста ци ја. Овај обра зац био је из ра же ни ји у 
азиј ским кон тек сти ма 19. ве ка јер су до ма ћи ин те лек ту ал ни ре
сур си има ли ве ћу те жи ну, ау то но ми ју и из др жљи вост у Ази ји 
не го у атлант ском све ту. За ује ди ња ва ње тра ди ци ја тре ба ло је 
за хва ли ти и стра те шкој по тре би пре са ђи ва ња ра ди кал них ви зи ја 
на по зна ти те рен. „Вер зи ја про све ти тељ ства” Ра мо ха на Ро ја, ка ко 
је ис та као Кри сто фер Беј ли, „са др жа ва ла је у се би хин ду и стич ки, 
му сли ман ски и за пад ни по јам вр ли не”.85 А ка да је 1869. Фу ку за ва 
об ја вио свој Увод у зе мље све та (Se kai ku ni zu kis hi), уре дио га је 
по ме трич ком обра сцу ка ко би олак шао ње го во чи та ње на на чин 
бу ди стич ких ка ти хи зи са.86

У Ис точ ној Ази ји, је дан од нај че шћих са сто ја ка у овом про
це су, до не кле па ра док сал но, био је кон фу ци ја ни зам. Про те ру ју ћи, 

84 Ce mil Aydin, The Po li tics of An ti-We ster nism in Asia: Vi si ons of World Or der 
in Pan-Isla mic and Pan-Asian Tho ught (1882–1945) (New York, 2007).

85 Bayly, „Ram mo han Roy and the Advent of Con sti tu ti o nal Li be ra lism in In dia”, 
29.

86 Ma ri us B. Jan sen, The Ma king of Mo dern Ja pan (Cam brid ge, Mass., 2002), 
460–461.
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то бо же, кон фу ци јан ско на сле ђе на сме тли ште исто ри је, иде је по ве
за не са пр о све ти тељ ством би ле су, уме сто то га, сје ди ње не са по сто
је ћом ко смо ло ги јом ко ја се, за уз врат, пре о бли ко ва ла у усло ви ма 
гло бал не ин тер ак ци је. У Ја па ну је по јам ri, ко ји у кон фу ци јан ској 
ми сли озна ча ва на че ло ко је обез бе ђу је по ре дак и хар мо ни ју људ
ском дру штву, ко ри шћен да из ра зи прин цип сло бод не тр го ви не и 
ра ци о нал ност тр жи шне раз ме не.87 У Ки ни је по јам на прет ка био 
кон стру и сан по зи ва њем и на нео кон фу ци јан ске рас пра ве и на со
ци јал дар ви ни стич ке тек сто ве.88 И Ли ју Ши пеј, опи јен сво јим оду
ше вље њем Ру со ом, об ја вио је 1903. де ло Глав не иде је ки не ског 
дру штве ног уго во ра, твр де ћи да је су шти ну Ру со о вог про јек та 
мо гу ће про на ћи у мно го ста ри јем на сле ђу кон фу ци ја ни зма.89 Ко
ли ко год да је то би ла иде о ло шка стра те ги ја ка ко би се одо ма ћи ли 
ре фор ми стич ки кон цеп ти, она је ути ца ла на са др жај ових кон це
па та и омо гу ћи ла је, на при мер, да про све ти тељ ски зах те ви бу ду 
из ра же ни је зи ком ко ји је имао ма ње по ве ре ња у ато ми зо ва ни ин
ди ви ду а ли зам. Спор но је то што је про све ти тељ ска ре то ри ка, 
по не кад, мо гла да по мог не у ле ги ти ми са њу ре ар ти ку ла ци је кон
фу ци јан ског ми шље ња у од го во ру на гло бал не про ме не.90

Дру го, „пр о све ће ни” кон цеп ти би ли су ис трг ну ти из сво је 
ве зе са Евро пом. Око 1900, по зи ва ње на „пр о све ти тељ ство” би ло 
је већ гло ба ли зо ва но у то ли ком оби му да је За пад на Евро па пре
ста ла да ва жи као је ди но ме сто са ау то ри те том. На при мер, на 
Ја ви је Кар ти ни ле ги ти ми са ла свој зах тев за еман ци па ци јом же на 
не са мо по хо ланд ском мо де лу већ и по мо ћу тек сто ва ин диј ске 
фе ми нист ки ње Пан ди те Ра ма бај. С дру ге стра не, ли бе рал не ре
фор ме у Бен га лу три де се тих го ди на 19. ве ка би ле су под стак ну те 
ана ло ги ја ма са Ир ском и Грч ком и, на ро чи то, са осло бо ди лач ким 
по кре ти ма у Ла тин ској Аме ри ци.91 На кра ју ве ка, нај сна жни ја ре

87 Tes sa Mor risSu zu ki, A Hi story of Ja pa ne se Eco no mic Tho ught (Lon don, 
1989), 29.

88 До бар пре глед идеј них стру ја ња у Ки ни мо же се сте ћи у: Char lot te Furth, 
„In tel lec tual Chan ge: From the Re form Mo ve ment to the May Fo urth Mo ve ment, 
1895–1920”, in Mer le Gold man and Leo OuFan Lee, eds., An In tel lec tual Hi story of 
Mo dern Chi na (Cam brid ge, 2002), 13–96. Из раз „ки не ско про све ти тељ ство” углав
ном је ре зер ви сан за по крет „Че твр ти мај” из 1919. го ди не. Ви де ти: Ve ra Schwarcz, 
The Chi ne se En lig hten ment: In tel lec tu als and the Le gacy of the May Fo urth Mo ve ment 
of 1919 (Ber ke ley, Ca lif., 1986).

89 Xi a o ling Wang, „Liu Shi pei et son con cept de con trat so cial chi no is”,Étu des 
chi no i ses 27, no. 1–2 (1998): 155–190; Hao Chang, Chi ne se In tel lec tu als in Cri sis: 
Se arch for Or der and Me a ning, 1890–1911 (Ber ke ley, Ca lif., 1987).

90 Ви де ти: Vi ren Murthy, „Mo der nity aga inst Mo der nity: Wang Hu i’s Cri ti cal 
Hi story of Chi ne se Tho ught”, Mo dern In tel lec tual Hi story 3 (2006): 137–165; Ban 
Wang, „Di sco ve ring En lig hten ment in Chi ne se Hi story: The Ri se of Mo dern Chi ne se 
Tho ught, by Wang Hui”, bo un dary 2, 34, no. 2 (2007): 217–238.

91 Bayly, „Ram mo han Roy and the Advent of Con sti tu ti o nal Li be ra lism in In dia.”
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фе рент на тач ка био је Ја пан. На кон вој не по бе де над Ру си јом 1905, 
Ја пан се у мно гим де ло ви ма све та – укљу чу ју ћи Еги пат, Си јам и 
Осман ско цар ство – по ја вио као при ви ле го ва ни кон тра пункт ко ји 
је обе ћа вао да ће обез бе ди ти пр о све ти тељ ство и мо дер ни за ци ју без 
им пе ри ја ли зма и ра сне иде о ло ги је ко је је по ка зи вао „За пад”.92

Уло га Ја па на као кул тур ног по сред ни ка би ла је на ро чи то 
сна жна у Ис точ ној Ази ји. „На сре ћу, Ја пан је пре у зео вођ ство у отва
ра њу пре ма пр о све ти тељ ству [kyoh wa]”, пи сао је 1899. уред ник 
ли ста Hwang sŏng sin mun.93 При ву чен успе шним раз во јем Ја па на 
али и угро жен ње го вим агре сив ним им пе ри ја ли змом, ко реј ски по
крет за „ци ви ли за ци ју и пр о све ти тељ ство” (munmyŏng ka eh wa) био 
је пр вен стве но усме рен ка др жа ви Меј ђи. До бар при мер пру жа 
ути цај ни пр о све ти тељ ски ми сли лац Ју Кил чун, ко ји је сво је сту
ди је за по чео на Фу ку за ви ном Уни вер зи те ту Ке јо. Раз о ча ран мо дер
ни за ци јом Ја па на, за ко ју је осе ћао да је ин фе ри ор на ко пи ја и пу ка 
ими та ци ја За па да, Ју је пу то вао у Сје ди ње не Др жа ве ка ко би ви
део мо дер ност „сво јим вла сти тим очи ма”. По по врат ку, об ја вио је 
ути цај но де ло За па жа ња са пу то ва ња по За па ду (Sŏyu kyŏn mun), 
пре ко ко јег је про све ти тељ ство по ста ло одо ма ће ни тер мин у Ко ре
ји. Ме ђу тим, иа ко је Ју све учи нио ка ко би си сте мат ски од стра нио 
све ја пан ске тра го ве о сво ме су сре ту са За па дом, ње го ва књи га ипак 
је би ла уве ли ко об ли ко ва на по узо ру на Фу ку за ви ну Seiyō jijō. За
и ста, Фу ку за ва је по мо гао из да ва ње књи ге ко ја је од штам па на у 
Ја па ну у ње го вој штам па ри ји бу ду ћи да до 1895. у Ко ре ји ни је по
ста ја ла ни јед на штам пар ска ма ши на са хан гул ским пи смом.94 

Ја пан се, да кле, по ја вио као ва жан по сред ник у ин те лек ту ал
ној об но ви Ки не ди на сти је Ћинг. Као по сле ди ца не у спе шног уда ра 
1898, То кио је по стао маг нет за ре форм ски ори јен ти са не Ки не зе. 
Мно ги од њих су бо ра вак у Ја па ну до жи ве ли као кључ ну пре крет
ни цу. „Књи ге ка кве ни ка да пре ни сам ви део бље ште ми пред очи
ма. Иде је са ка кви ма се ни ка да пре ни сам су срео збу њу ју ми ум. 
То је као гле да ње у сун це на кон бо рав ка у мрач ној про сто ри ји”, 
при знао је Љанг Ћи чао, нај у ти цај ни ји ки не ски ми сли лац на пре
ло му сто ле ћа, ко ји је на ме ра вао да ја пан ски bun mei ka i ka пре не се 
у Ки ну у об ли ку оп штег „про све ти тељ ства”: „Ја сам као дру га 
осо ба”.95 У го ди на ма ко је су до ла зи ле, вре ње под стак ну то овом 

92 Aydin, The Po li tics of An ti-We ster nism in Asia.
93 На ве де но у: Schmid, Ko rea bet we en Em pi res, 90.
94 Ibid., 110–111; Lee SangIk, „On the Con cepts of ’New Ko rea’ En vi si o ned by 

En lig hten ment Re for mers”, Ko rea Jo ur nal 40, no. 2 (2000): 34–64; Shin Yongha, „The 
Tho ught of the En lig hten ment Mo ve ment”, Ko rea Jo ur nal 24, no. 12 (1984): 4–21.

95 На ве де но у: Do u glas R. Reynolds, „A Gol den De ca de For got ten: Ja pan
Chi na Re la ti ons, 1898– 1907”, Tran sac ti ons of the Asi a tic So ci ety of Ja pan 4, no. 2 
(1987): 93–153, на вод са стра не 116. Ви де ти и: Reynolds, Chi na, 1898–1912: The 
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раз ме ном омо гу ћи ло је про из вод њу но вих зна ња. Ја пан ски на став
ни ци су ра ди ли као са вет ни ци при ли ком ре фор ме ки не ског обра зов
ног си сте ма. Љанг је осно вао пре во ди лач ку кан це ла ри ју у Шан га ју 
и до 1911. око 1000 ја пан ских де ла би ло је об ја вље но на ки не ском 
је зи ку. Што је нај ва жни је, у Ки ну су уве зе ни ја пан ски нео ло ги зми: 
„на у ка” и „рад”, „на ци ја” и „јед на кост”, „дру штво” и „ка пи та ли зам” 
би ли су ме ђу сто ти на ма пој мо ва ко ји су но во ско ва ни у Ја па ну док 
су се, за уз врат, раз ви ја ли кла сич ни ки не ски ка рак те ри.96 Ау то ри
тет об ли ка зна ња ко ји су по ве зи ва ни са Ја па ном био је огро ман 
– чи ни ло се као да по дра жа ва ње Ја па на обе ћа ва пре чи цу до мо дер
ни за ци је у по ре ђе њу са уче њем са „За па да”. Исто вре ме но, кул ту ро
ло шко по зајм љи ва ње из Ја па на би ло је ле ги ти ми са но као укла па ње 
у вер зи ју мо дер но сти – ко ја је већ по при ми ла „азиј ска обе леж ја” и 
ти ме по ста ла дру га чи ја – ли ше ну оне вр сте ин ди ви ду а ли зма ко ји се 
гра ни чио са его и змом за ко ји су мно ги по сма тра чи сма тра ли да пре
о вла ђу је у Евро пи. „Ја пан по се ду је од ре ђе не пред но сти над За па дом”, 
ис та као је Џанг Џи донг 1898. го ди не. „Ки на и Ја пан де ле слич не 
окол но сти и оби ча је, што [нам] олак ша ва да по дра жа ва мо Ја пан.”97 

Ре зул тат ових про це са ме ша ња и ши ре ња раз ли чи тих вр ста 
мо де ла би ла је тран сна ци о нал на про из вод ња зна ња ко ја се не мо же 
огра ни чи ти на европ ску ге не а ло ги ју. Дру штве не гру пе Ис тан бу
ла, Ма ни ле и Шан га ја до слов це су на чи ни ле про све ти тељ ство – оне 
се ни су на ла зи ле на са мом кра ју ко ји при хва та ино ва ци је осми
шље не на не ком дру гом ме сту јед но сто ле ће ра ни је. Исто ри ча ри 
су на сто ја ли да чи та ју исто ри ју зна ња као пи смо ко је је на пи са но 
на јед ном ме сту а за тим је при хва ће но и при ла го ђе но на дру гом, 
ко је је ути ца ло на ми сао и де ло ва ње при ма ла ца, ако их ни је и од ре
ђи ва ло. Ме ђу тим, и обр ну та пу та ња је ба рем исто то ли ко зна чај на. 
Го вор о „про све ти тељ ству” у Се у лу пред ста вљао је од го вор на 
осо бе ну си ту а ци ју у Ко ре ји то ком де ве де се тих го ди на 19. ве ка, а 
не за ка сне ли од го вор Вол те ру. 

Xin zheng Re vo lu tion and Ja pan (Cam brid ge, Mass., 1993); Pa u la Har rell, So wing the 
Se eds of Chan ge: Chi ne se Stu dents, Ja pa ne se Te ac hers, 1895–1905 (Stan ford, Ca lif., 
1992). По себ но о Љан гу и ње го вом тран сна ци о нал ном про гра му ви де ти: Xi a o
bing Tang, Glo bal Spa ce and the Na ti o na list Di sco ur se of Mo der nity: The Hi sto ri cal 
Thin king of Li ang Qic hao (Stan ford, Ca lif., 1996); Jos hua A. Fo gel, ed., The Ro le of 
Ja pan in Li ang Qic ha o’s In tro duc tion of Mo dern We stern Ci vi li za tion to Chi na (Ber
ke ley, Ca lif., 2004).

96 Lydia H. Liu, Tran slin gual Prac ti ce: Li te ra tu re, Na ti o nal Cul tu re, and Tran-
sla ted Mo der nity– Chi na, 1900–1937 (Stan ford, Ca lif., 1995).

97 На ве де но у: Reynolds, „A Gol den De ca de For got ten”, 113. За под сти цај ну 
сту ди ју слу ча ја ви де ти: Joan Jud ge, „The Ide o logy of ’Good Wi ves and Wi se Mot
hers’: Me i ji Ja pan and Fe mi ni ne Mo der nity in La teQing Chi na”, in Jos hua A. Fo gel, 
ed., Sa ga ci o us Monks and Blo od thirsty War ri ors: Chi ne se Vi ews of Ja pan in the 
Ming-Qing Pe riod (Nor walk, Conn., 2002), 218–248.
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* * *

Про све ти тељ ство је би ло оп сед ну то про бле мом по ре кла. Са
свим си гур но, то ни је са мо по се би би ло ори ги нал но, бу ду ћи да је 
тра га ње за по ре клом за о ку пља ло ин те лек ту ал це од раз до бља ху
ма ни зма. Ме ђу тим, кра јем 18. ве ка по тра га за по ре клом за у зе ла 
је сре ди шње ме сто и би ла је у скла ду са оп штим сме ром ка исто
ри зо ва њу на у ке и фи ло зо фи је. С об зи ром на то да би блиј ски и 
бо жан ски ау то ри тет ви ше ни је обез бе ђи вао ап со лут ну си гур ност, 
на ње го во ме сто сту пи ли су ге не а ло ги ја и на сто ја ња да се све по
ја ве пра те уна зад до њи хо вих нај ра ни јих по че та ка. Иа ко је про све
ти тељ ство би ло де фи ни са но по сред ством при ви ле гу ју ће ра ци о
нал но сти, усме ре но сти ка бу дућ но сти и на прет ка – Ернст Ка си рер 

Слика 3. 
У Османском царству позивање на начела просветитељства јавило се 
као важан елемент политичког дискурса тридесетих година 19. века. Од 
средине столећа па надаље, Младе Османлије, међу којима је био Намик 
Кемал (1840–1888), легитимисале су својe мотиве наводећи радове Лока, 
Русоа и Монтескјеа, која су се почела преводити на турски. Стога је осман
ски новинар Ебузија Рефик назвао 1903. Кемала „Волтером... ове нације”. 
Ипак, Кемал се служио многим идејним ресурсима у своме трагању за 
дру штвеном и политичком реформом. Као што је јасно показао његов 
одговор на оптужницу против исламске религије Ернеста Ренана, њего
ва верзија просветитељства није била пука копија француских расправа 
из 18. столећа већ једно изворно становиште које је одговарало потреба ма 
османског друштва у позном 19. веку. 
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је био је дан од пр вих ко ји је ука зао на овај па ра докс – оно је, исто
вре ме но, би ло ве за но за ду хо ве про шло сти и оча ра но про шло шћу. 
„Дух по ре кла је”, пре ма Пје ру СенАма ну „сра мот на тај на по ли
тич ке фи ло зо фи је про све ти тељ ства, зли дух ко ји је про го ни, увек 
при сут на прет ња од не пот пу но сти”.98 

Сто га је Кон ди јак тра гао за по ре клом људ ског зна ња, а Ру со 
је ис та жи вао по ре кло не јед на ко сти. По тра га за по ре клом (и те ме
љи ма) за ко на, на ци о нал не све сти, ре ли ги је, пред ста вља ла је трај ну 
бри гу на уч ног ис тра жи ва ња, фи ло зоф ске спе ку ла ци је и еру дит ских 

98 Pi er re Sa intAmand, „Ho sti le En lig hten ment”, in JeanJo seph Go ux and 
Phi lip R. Wo od, eds., Ter ror and Con sen sus: Vi cis si tu des of French Tho ught (Stan
ford, Ca lif., 1998), 145–158, на вод са стра не 145.

Слика 4.
Краљ Сијама Чулалонгкорн (Рама V, р. 1868–1910) наставио је модерниза
цијске реформе које је започео његов отац, краљ Монгкут. Након истра
живачких путовања у суседне земље попут холандске Јаве и у британске 
колоније Сингапур, Индију и Бурму, кренуо је на путовање по Европи 
и „видео да тамо има много више да се уради него што има времена”. 
Брижљиво је забележио разлике између Енглеске и Русије, Мађарске и 
Швајцарске („слична Јави али је стотину пута лепша”), Италије, Аустрије 
и Португалије („Нисам видео земљу гору од ове”). Његове политичке и 
дру штвене реформе премашивале су увођење западне технологије и ши
риле су се на бирократски и правни систем, док је његово спајање европ
ских идеја о поштеној владавини са схватањем краљевске власти из 
теравада будизма требало да осигура његов положај апсолутистичког 
вла дара и просвећеног монарха у исто време. 
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рас пра ва. Вин кел ман и доц ни је Ши лер по кре ну ли су култ ан ти ке, 
ар хи ме дов ске упо ри шне тач ке европ ске кул ту ре. Као по сле ди ца 
На по ле о на и Шам по ли о на, ар хе о ло ги ју је пра ти ла егип то ло ги ја. 
Ко ло ни јал на екс пан зи ја је про ши ри ла по тра гу за по ре клом – Евро пе, 
чо ве ка, мо дер ног – на чи тав свет: ет но гра фи су тра га ли за „при
ми тив ним љу ди ма”, Ви ли јам Џонс је ис тра жи вао за јед нич ко по
ре кло грч ког и сан скри та, лин гви сти су пом но ис пи ти ва ли ин до
е вр оп ске је зи ке и ари јев ско по ре кло европ ске ци ви ли за ци је. И 
из ван Евро пе, по тра га за по ре клом би ла је стра те ги ја укла па ња у 
овај дис курс – хин ду и стич ки ре фор ма то ри у Бен га лу тра га ли су 
за нај ста ри јим до ступ ним тек сто ви ма ка ко би де фи ни са ли кул
тур не те ме ље Ин ди је, док је Хо се Ри зал на Фи ли пи ни ма кон стру
и сао прет ко ло ни јал но „злат но до ба” чи ја су до стиг ну ћа за се ни ла 
европ ску ци ви ли за ци ју. 

Ова фе ти ши за ци ја по ре кла ни је би ла са мо део про све ти тељ
ског дис кур са већ се она од та да на ла зи ла и у ср жи ве ли ке при
по ве сти о про све ти тељ ству. На ро чи то су по ку ша ји да се про све
ти тељ ство сме сти у свет ску исто ри ју функ ци о ни са ли уну тар 
исто ри је по ре кла. Исто ри ча ри су тра га ли за по ја вом оно га што су 
сма тра ли су шти ном про све ти тељ ства – у ма те ри ји, про сто ру и 
вре ме ну – и те жи ли су то ме да ње го ву по то њу исто ри ју ту ма че као 
исто ри ју по сте пе ног рас про сти ра ња, ако не и сла бље ња. Ка рак
те ри стич но је да је то би ла исто ри ја у ко јој је Евро па 18. сто ле ћа 
слу жи ла као ме сто на стан ка, а оста так све та био је, ме ђу тим, про
стор де ри ва тив ног дис кур са.99

Про све ти тељ ство 18. ве ка, ипак, ни је пред ста вља ло ин те лек
ту ал ни мо но пол Евро пља на. Нео п ход но је да се оно раз у ме као 
ре зул тат тран сна ци о нал не за јед нич ке про из вод ње зна ња од стра
не мно гих уче сни ка ши ром све та. То не по ри че да су осо бе не 
рас пра ве би ле ду бо ко уко ре ње не у европ ске тра ди ци је и да су их 
об ли ко ва ле по себ не си ту а ци је на ме сти ма као што су Един бург, 
Ха ле и На пуљ. Ме ђу тим, идеј на ди на ми ка, као и ре во лу ци о нар ни 
ути цај пре о бра жа ја по зног 18. сто ле ћа, умно го ме су би ли под стак
ну ти гло бал ним усло ви ма. 

Осим то га, про све ти тељ ство ни је би ло огра ни че но на свој 
атлант ски аспект у 18. ве ку – оно је има ло мно го ду жи ток. Би ла је 
то исто ри ја не то ли ко ње го вог ши ре ња ко ли ко ње го вог не пре ста ног 
по нов ног осми шља ва ња. Гру пе и дру штве ни ми љеи ко ји су зах те

99 О пој му де ри ва тив ног дис кур са ви де ти: Part ha Chat ter jee, Na ti o na list 
Tho ught and the Co lo nial World: A De ri va ti ve Di sco u r se (Min ne a po lis, 1986). Вео
ма је рас про стра ње но ин тер на ли стич ко схва та ње европ ске исто ри је. Је дан од 
ње го вих нај гла сни јих за ступ ни ка је: Da vid S. Lan des, The We alth and Po verty of 
Na ti ons: Why So me Are So Rich and So me So Po or (New York, 1998).



625

ва ли дру штве ну и кул тур ну про ме ну по зи ва ли су се на ау то ри тет 
про све ти тељ ства спа ја ју ћи га са дру гим тра ди ци ја ма. У то ку тог 
про це са, оно што је сма тра но је згром пр о све ти тељ ства те мељ но 
се пр о ме ни ло и због кре а тив ног сје ди ња ва ња еле ме на та из раз ли
чи тих кул тур них сре ди на и за то што су те иде је фор му ли са не у 
ге о по ли тич ким кон тек сти ма ко ји су се зна чај но раз ли ко ва ли од 
Евро пе 18. ве ка. Пр о све ти тељ ство се све ви ше ко ри сти ло као кон
цепт ко ји је исто риј ским уче сни ци ма до пу штао да ми сле на гло
ба лан на чин и да сво је за јед ни це по ста ве на свет ску по зор ни цу.

Ово из и ску је по нов но пр о ми шља ње пр о сто р не и вре мен ске 
ди мен зи је гло бал ног пр о све ти тељ ства. Ње го ву исто ри ју об ли ко
ва ли су осо бе ни усло ви на ме сти ма на ко ји ма се оно раз ви ја ло, 
ви ше не го тек сто ви европ ских му дра ца. Са свим си гур но, по сте
пе но пре во ђе ње и рас про сти ра ње њи хо вих спи са и упро шће них 
при руч ни ка за и ста су из вр ши ли ути цај и о њи ма се рас пра вља ло 
на ме сти ма то ли ко да ле ким као што су Чи ле и Ви јет нам. Ме ђу тим, 
чак и зна чај ни ја од ове цен три фу гал не ди се ми на ци је би ла је свр ха 
њи хо ве упо тре бе: ели те у Кал ку ти, Ли ми и То ки ју по зи ва ле су се 
на пр о све ти тељ ске иде је за сво је вла сти те ци ље ве и зах те ве, чи ме 
су пре о бра зи ле зна че ње пој мо ва. У пр о стор ном сми слу, гло бал
ност пр о све ти тељ ства се не мо же про сто об ја сни ти зра че њем из 
сре ди шта. Ње го ву тем по рал ност та ко ђе тре ба из но ва пр о ми сли ти, 
по што она ни је би ла од ре ђе на по ре клом и кон ти ну и те ти ма већ 
пре исто вре ме но шћу и сти ца ји ма по вољ них окол но сти. Дру гим 
ре чи ма, Па риз 18. ве ка ни је пред ста вљао мо дел, а Шан гај с по чет
ка 20. ве ка је био ње гов из да нак. Ели те у по зној Ки ни ди на сти је 
Ћанг би ле су об ли ко ва не од си ла и ства ри из њи хо вог вла сти тог 
вре ме на, а на чин на ко ји су phi lo sop hes би ли пре во ђе ни, на во ђе ни 
и пре у зи ма ни био је струк ту ри ран од стра не ових усло ва.

Сто га, са гле да ва ње про све ти тељ ства у гло бал ној исто ри ји 
не би тре ба ло пр вен стве но да се ба ви ни ти ге о граф ским ни ти 
вре мен ским по ре клом. Уме сто то га, те жи ште мо ра да се на ла зи 
на тре ну ци ма ар ти ку ла ци је и осми шља ва ња и ови тре ну ци тре ба 
да се схва те у сво јим кон сте ла ци ја ма гло бал ног син хро ни ци те та. 
На сво ме нај оп шти јем ни воу, ди на ми ка при хва та ња би ла је усло
вље на и по сре до ва на ге о по ли тич ким по рет ком све та и ка пи та ли
стич ком ин те гра ци јом пла не те у до ба им пе ри ја ли зма. У овим 
усло ви ма, иде је ко је су би ле (по не кад стра те шки) по ве за не са 
Евро пом пре у зе ли си дру га чи ји уче сни ци и они су би ли по ве за ни 
са дру гим прав ци ма кул тур не прак се и ми шље ња.

Ко нач но, ипак je тек про цес гло бал ног про ти ца ња, пре во ђе ња 
и тран сна ци о нал не за јед нич ке про из вод ње био тај ко ји је про све ти
тељ ство пре о бра зио у оп шти и уни вер зал ни фе но мен ка квим се 
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увек и по ка зи вао. Дис курс Евро пе 18. сто ле ћа по чи вао је на је зи
ку уни вер зал них зах те ва и ва ља но сти у чи та вом све ту. Ме ђу тим, 
да би се ови зах те ви учи ни ли ва ља ни ма у прак си и да би за и ста 
убе ди ли (и че сто при мо ра ли) на род ши ром све та да при хва те њи
хо ве зах те ве, би ло је по треб но ви ше од на вод но на сле ђе не мо ћи 
ра зу ма. Ово оства ре ње би ло је де ло мно гих раз ли чи тих уче сни ка 
под ути ца јем ге о по ли ти ке и не ви ђе не ди стри бу ци је мо ћи, пот хра
ње не ве ли ким на да ма и уто пиј ским обе ћа њи ма те прет ња ма и 
на си љем.100 Са мо је овај сло же ни и не ли не а ра ни про цес гло бал ног 
спро во ђе ња у де ло мо гао да учи ни уни вер за ли стич ке зах те ве про
све ти тељ ства све при сут ни ма и, у овом огра ни че ном сми слу, уни
вер зал ни ма.*

Пре вео с ен гле ског 
Ми ха ел Ан то ло вић 

100 Cha kra barty, Pro vin ci a li zing Eu ro pe.
* Из вор: Se ba stian Con rad, „En lig hten ment in Glo bal Hi story: A Hi sto ri o

grap hi cal Cri ti que”, The Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, Vol. 117, No. 4 (2012), 999–1027.




