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ДушанДостанић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ХЕРДЕРОВОСХВАТАЊАНАЦИЈЕ*

Сажетак
У овом ра ду аутор се ба ви схва та њем на ци је код не мач ког 

фи ло зо фа Јо ха на Гот фри да Хер де ра. У ра ду се ука зу је на Хер де ро-
во схва та ње је зи ка као глав не ка рак те ри сти ке на ци је. По ред то га, 
по себ на па жња по све ће на је Хер де ро вом пој му „на род ног ду ха“. 
Пре ма Хер де ру, све ка рак те ри стич не цр те јед ног на ро да у су шти-
ну су де ло и ма ни фе ста ци ја по себ ног „на род ног ду ха“. У тре ћем 
де лу ра да аутор се ба ви по гле дом не мач ког фи ло зо фа на пи та ње 
од но са из ме ђу раз ли чи тих кул ту ра. Ти ме се ука зу је на основ не цр-
те Хер де ро вог кул тур ног на ци о на ли зма као и ње го во од нос пре ма 
про све ти тељ ском ко смо по ли ти зму. Циљ ра да је да се ука же на ко-
ре не и за че так са вре ме них раз ма тра ња о на ци ји, на ци о на ли зму и 
на ци о нал ном иден ти те ту.
Кључ не ре чи: Јо хан Гот фрид фон Хер дер, на ци ја, дух на ро да, кул ту ра, 

је зик, иден ти тет

Јо хан Гот фрид фон Хер дер спа да у ред нај зна чај ни јих фи-
ло зо фа и ме ђу нај у ти цај ни је ду хо ве кра ја XVI II ве ка. У на уч ном 
сми слу, Хер дер је зна ча јан за за чет ке мо дер ног из у ча ва ња књи-
жев но сти, хер ме не у ти ке, ан тро по ло ги је, лин гви сти ке, фи ло зо фи-
је исто ри је, а оста вио је тра га и у дру гим обла сти ма.1) Са дру ге 
стра не, иако се Хер дер сма тра оцем исто ри ци зма и на ци о на ли зма, 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1)  An drew Bo wie, IntroductiontoGermanPhilosophyfromKanttoHabermas, Po lity Press, 
Cam brid ge, 2003, p. 50.
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ње го ва со цио-по ли тич ка ми сао ни је до вољ но при зна та. Че сто се 
мо же чу ти да за Хер де ра по ли ти ка ни је пред ста вља ла основ ну пре-
о ку па ци ју те да он ни је по ли тич ки ми сли лац у пра вом сми слу ре-
чи бу ду ћи да су по ли тич ке иде је за у зи ма ле са мо ма ли део ње го вог 
ина че огром ног ин те лек ту ал ног де ла.2) Ово пре све га због то га што 
ме ђу Хер де ро вим об ја вље ним спи си ма не по сто ји ни јед но ве ће 
де ло ко је би се не дво сми сле но мо гло кла си фи ко ва ти као по ли тич-
ка рас пра ва3), та ко су ње го ве по ли тич ке иде је раз ба ца не у ни зу де-
ла ко ја ни су по ли тич ка у ужем сми слу те ре чи. Он ни је раз вио це-
ло ви ту по ли тич ку те о ри ју у оном сми слу ка ко су то учи ни ли Хобс, 
Кант или Ру со. Упр кос то ме, Хер дер ни је уза луд про зван „не мач ки 
Ру со“. Oстварио je сна жан ути цај у по ли тич кој ми сли, пре све га 
као пре те ча ро ман ти зма,4) а као ми сли лац ко ји је оста вио тра га на 
раз ми шља ња та ко раз ли чи тих пи са ца као што су Фих те, Ше линг, 
Фри дрих Шле гел, Дил тај и Хе гел имао је и ве ли ки по сре дан и кон-
тро вер зан ути цај на по ли ти ку.

Ме ђу те о ре ти ча ри ма не по сто ји сла га ње ве за но за оце ну 
Хер де ро ве ми сли. Је дан број пи са ца на тра гу Лу ка че вих раз ми-
шља ња о ира ци о на ли зму убра ја и Хер де ра у „га ле ри ју бес кру пу ло-
зних“ ко ја во ди ди рект но до Хи тле ра. За Не ве на Цве ти ћа ни на Хер-
дер је уз Ше лин га и Шле ге ла уто пиј ски кон зер ва ти вац, а то зна чи 
да иако сто ји на по зи ци ја ма хи је рар хиј ског ре да, он не же ли да 
тај ред уте ме љи на си љем или не ка квом по ли тич ком ак ци јом. Уме-
сто то га, ње го во ус по ста вља ње пре пу шта спон та ним дру штве ним 
си ла ма или Бож јем Про ви ђе њу.5) Са дру ге стра не, Исaија Бер лин 
ви ди у том истом Хер де ру пре те чу ли бе ра ли зма и но си о ца ду ха 
то ле ран ци је, оба зри во сти и ува жа ва ња не са вр ше но сти жи во та, ба-
рем у оној ме ри у ко јој се то мо же ре ћи за ро ман ти зам.6) На Бер ли-
но вом тра гу Бај зер убра ја Хер де ра у ба шти ни ке ли бе рал них иде ја, 
ука зу ју ћи на че сту гре шку да се ан ти ра ци о на ли сти по и сто ве ћу ју 
са ре ак ци о на ри ма. За ње га, Ха ман, Ја ко би и Хер дер пред ста вља ју 

2) Re in hold Aris, HistoryofPoliticalThoughtinGermany1789-1815, Ro u tled ge, 1965, p. 235.

3) F. M. Bar nard, HerderonSocialandPoliticalCulture, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid-
ge, 1969, p. 6-7.

4) „Ако по сто ји и јед на лич ност за ко ју се мо же твр ди ти да је отац ро ман ти чар ске по ли-
тич ке ми сли он да је то за и ста Хер дер.“ Fre de rick C. Be i ser, Enlighment,Revolutionand
Romanticism:TheGenesisofModernGermanpoliticalthought,1790-1800, Har vard Uni ver-
sity Press, Cam brid ge, 1992, p. 189. Брај зер ни је уса мљен у свом ста ву. Ри ди гер За фран-
ски сма тра да је исто ри ја ро ман ти зма за по че ла 1769. го ди не, ка да је Хер дер по шао на 
сво је по мор ско пу то ва ње, да упо зна свет и са мог се бе.  

5) Не вен Цве ти ћа нин, Епохасонестранелевицеидеснице, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град, 2008, стр. 181-182.

6) Иса и ја Бер лин, Корениромантизма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006. стр. 155.
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про гре сив не ми сли о це.7) Иза њи хо ве кри ти ке ра ци о на ли зма ста ја-
ле су, по Бај зе ро вом ми шље њу, ли бе рал не вред но сти. 

Па ипак, без об зи ра на раз не по ку ша је да се Хер дер укло пи 
у ову или ону гру пу, он не при па да са мо исто ри ји по ли тич ких те-
о ри ја. Исти на, ње го ва де ла се у да на шње вре ме рет ко об ја вљу ју и 
још ре ђе чи та ју, али по ли тич ка и со ци јал на ми сао не мач ког Ру соа 
оста је ак ту ел на и у XXI ве ку. Он је пр ви по ста вио пи та ња раз ли ка 
ме ђу кул ту ра ма и ка ко од го во ри ти на та пи та ња. Ти ме је пи та ње 
кул ту ре по ста ло по ли тич ко пи та ње, а да нас је оп ште при хва ће но 
да је упра во кул ту ра оно што нас чи ни по ли тич ким, те са мим тим 
кул ту ра ни је кон тек сту ал на ствар за по ли ти ку не го есен ци јал на.8) 
С тим у ве зи ни је чу до да се Хер дер че сто по сма тра као ду хов ни 
отац не мач ког и сло вен ских од но сно ис точ но е вроп ских на ци о на-
ли за ма. Ње гов, пре све га кул тур ни од но сно кул ту ро ло шки при ступ 
по ли ти ци, ис ти ца ње је дин стве не вред но сти сва ке кул ту ре, на гла-
ша ва ње зна ча ја за јед ни це, одва ја ње за јед ни це и др жа ве, не га ти ван 
од нос пре ма фе но ме ни ма као што су др жа ва, моћ, су ве ре ни тет и 
про грес, не по ве ре ње, ако не и не при ја тељ ство спрам те о ри ја дру-
штве ног уго во ра и при род них пра ва, чи не Хер де ро ву ми сао из у-
зет но ин те ре сант ном у кон тек сту ак ту ел них спо ро ва из ме ђу ко-
му ни та ри ста и ли бе рал них уни вер за ли ста.9) До сво јих за кљу ча ка 
Хер дер је до ла зио пре ко раз ми шља ња о је зи ку. Као што при ме ћу је 
Бо у ви, да нас се на је зик гле да као на очи глед но по ли тич ку ствар, 
при че му се че сто за бо ра вља да тај по ли тич ки ста тус је зи ка има по-
себ ну мо дер ну исто ри ју.10) Та ко се при хва та ње је зи ка као по ли тич-
ке чи ње ни це као и „лин гви стич ки за о крет“ у мо дер ној фи ло зо фи ји 
ди рект но ве зу ју за Ха ма но во и још ви ше Хер де ро во де ло. Исто-
вре ме но, мо же се ре ћи да ко ли ко је да на шњи ли бе ра ли зам уко ре-
њен у про све ти тељ ској фи ло зо фи ји то ли ко je и мо дер ни ко му ни та-
ри зам, ба рем јед ним сво јим де лом уко ре њен у Хер де ро вој ми сли. 
Та ко Пе тер Кра ус по ми ње Хер де ров, Хум бол тов и Хе ге лов ути цај 

7) Fre de rick C. Be i ser, Enlighment,RevolutionandRomanticism:TheGenesisofModernGer-
manpoliticalthought,1790-1800, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1992, p. 24.

8) Mic hael Thomp son, Mar co Ver we ij, Ric hard J. El lis, „Way and How Cul tu re Mat ters“ in 
Ro bert E. Go o din, Charls Tilly (ed.) TheOxfordHandbookofContextualPoliticalAnalysis, 
Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2006, p. 319-320.

9) Ви ди: Сло бо дан Ди вјак (ур.) Нација, култура и грађанство, Слу жбе ни лист Ср би је, 
Бе о град, 2002, Ду шан До ста нић, „Зна чај про у ча ва ња кул ту ре за мо дер ну по ли тич ку ми-
сао“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2/2011, стр. 277-300, 
Ду шан До ста нић „Мо дер на др жа ва пред иза зо ви ма ко му ни та ри зма“, По ли тич ка ре ви ја, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2/2012, стр. 83-111. 

10) An drew Bo wie, Introduction toGermanPhilosophy fromKant toHabermas, Po lity Press, 
Cam brid ge, 2003, p. 41.
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на ко му ни та ри стич ка схва та ња Чар лса Теј ло ра.11) По ред оста лог и 
Хер де ро ва кри ти ка про све ти тељ ства и ра ци о на ли зма де ли мич но 
ожи вља ва код да на шњих пи са ца као што је Ро џер Скру тон или у 
пост мо дер ни стич кој вер зи ји Ала сте ра Ма кин та је ра и Ри чар да Рор-
ти ја. Та ко је не мач ки пи сац остао ин те ре сан тан раз ли чи тим шко-
ла ма по ли тич ког ми шље ња. На ње га ће се по зи ва ти на ци о на ли сти 
и кон зер ва тив ци јед на ко ко ли ко и ли бе ра ли или ко му ни та ри сти, а 
за слу ге ће му при пи си ва ти и марк си сти. На исти на чин Хер де ро ва 
ми сао тр пе ће кри ти ке са сва ке од ових стра на. 

У овом ра ду по ку ша ће мо да на зна чи мо кон ту ре Хер де ро вог 
схва та ња на ци је и иден ти те та. Ипак тре ба во ди ти ра чу на о јед ној 
ства ри, а то је Хер де ро ва при пад ност вај мар ској кла си ци. Основ ну 
ка рак те ри сти ку вај мар ске кла си ке пред ста вља ло је прет по ста вља-
ње кул ту ре по ли ти ци.12) Ве ли ча ње кул ту ре и скеп са пре ма др жа-
ви и по ли ти ци од ли ку ју и Хер де ро ву ми сао. Ме ђу тим, на те ме љу 
ми сли ко ја ни је би ла за ин те ре со ва на за пи та ња по ли ти ке, мо ћи и 
др жа ве, не го је пре ко јед ног апо ли тич ног (ако не и ан ти по ли тич-
ног) пој ма кул ту ре же ле ла да се од њих дис тан ци ра, оста вља ју ћи 
кул ту ру као под руч је сло бо де и свог по но са, на ста ће је дан скроз 
на скроз по ли тич ки кон цепт. То у по чет ку не по ли тич ко схва та ње 
кул ту ре и иден ти те та пре суд но ће ути ца ти на прав ну и по ли тич ку 
те о ри ју. 

ОДЈЕЗИКАДОДУХАНАЦИЈЕ

Хер дер је пре све га по знат по сво јој фи ло зо фи ји је зи ка ко јом 
се на овом ме сту не ће мо де таљ ни је ба ви ти. Оно што је за нас ва-
жно је сте да на те ме љу сво је фи ло зо фи је је зи ка не мач ки фи ло зоф 
за сни ва уче ње о на ци ји. Он твр ди да се по сред ством је зи ка ства-
ра ју се на ци о нал на кул ту ра и на ци о нал ни иден ти тет. За пра во Хер-
дер ће од на ро да ство ри ти по ли тич ки фе но мен. Ка ко пи ше Рај нолд 
Арис ми сли о ци XVI II ве ка ни су при да ва ли по ли тич ку ва жност 
кон цеп ту на ци је. За ве ћи ну њих на род (Volk) је био ма са не пи сме-
них ста нов ни ка не ке зе мље пре ма ко јој се га јио ели ти стич ки пре-
зир. Ми сли о ци XVI II ве ка би ли су да ле ко од иде је да се на на род 
мо же гле да ти као на ин кар на ци ју кул ту ре. Упра во је Хер дер раз вио 
иде ју о на ро ду као о ор ган ској це ли ни ко ја је ство ре на на те ме љу 

11) Pe ter A. Kra us, „Ko mu ni ta ri smus“ in Cla us Of fe, Mar tin Hart man (hrsg.), PolitischeTheorie
undPolitischePhilosophie, Ver lag C. H. Beck, München 2011, s. 30-31. 

12) Волф Леп нис, Култураиполитика, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2009. 
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за јед нич ке исто ри је и кул ту ре.13) Да кле, иако је по јам на ци је био 
по знат и пре Хер де ра, овај не мач ки ми сли лац на пра вио је „ко пер-
ни кан ски обрт“ и пој му на ро да дао но во зна че ње. Уме сто ма се по-
да ни ка јед ног вла да ра, од но сно ни жег сло ја и нео бра зо ва не све ти-
не, на род по ста је ко лек ти ви тет, ор ган ска це ли на, ко ја по се ду је свој 
је зик, сво ју ду шу, свој ка рак тер, сво је ства ра ла штво, те пре ма то ме 
сво ју ин ди ви ду ал ност и сво ју уну тра шњу вред ност. Ти ме се омо-
гу ћа ва да се пој мо ви на род и на ци ја схва та ју као си но ни ми, при 
че му Хер де ро во схва та ње пој ма на ци ја ни у ком слу ча ју не тре ба 
по ве зи ва ти са фран цу ским раз у ме ва њем на ци је од но сно на ци јом 
као гра ђан ством. 

У за сни ва њу на ци је је зик игра осо би то ва жну уло гу. На ци ја 
је при род на, ор ган ска и дру штве на гру па, у ко јој осно ву за јед нич-
ког иден ти те та чи ни је зик. Пре ма Хер де ру, је зик и по е зи ја ни су 
спо ља шње озна ке већ кон сти ту тив ни еле мен ти јед не на ци је. Пре ко 
је зи ка по је ди нац по ста је све стан свог соп ства као и при пад но сти 
на ци ји. Чо век, као би ће је зи ка, је са мим тим и би ће ко је је ство ре но 
за жи вот у дру штву. Ни је дан чо век не по сто ји сам за се бе, и сва ки 
је укљу чен у це ли ну ро да ко ме при па да, од но сно пред ста вља са мо 
јед ну ка ри ку у лан цу. 

Хер дер ин си сти ра на при па да њу гру пи, од но сно на чо ве-
ко вој уко ре ње но сти. Тим пу тем, не мач ки фи ло зоф по мо ћу је зи ка 
спа ја лич ни и ко лек тив ни иден ти тет. Ста ње дру штве но сти је пре-
ма Хер де ру при род но ста ње за чо ве ка. Сва ки чо век при па да не кој 
гру пи, а ако се одво ји од ње осе ћа се као ту ђин. Дру гим ре чи ма 
по је ди нац је нео дво јив од на ци је ко јој при па да. „Це лу иде ју би ти 
код ку ће или би ти од се чен од при род них ко ре на, це ла иде ја ко ре на, 
при па да ња гру пи, сек ти, по кре ту углав ном је из у мео Хер дер.“14) 
Он да ље твр ди да се је зи ком де те ту пре но си це ла ду ша, це ли на-
чин ми шље ња ње го вих ро ди те ља. При хва та ју ћи је зик де те с њим 
упи ја мле ко сво је мај ке и дух сво га оца.15) То да кле зна чи да се 
по мо ћу је зи ка пре но се и чу ва ју иде је ко је јед на на ци ја ба шти ни, 
а на ци ја за сни ва као ду хов на за јед ни ца уте ме ље на на за јед нич ким 
уну тра шњим вред но сти ма. Уче њем је зи ка пре но си се иден ти тет, 
од но сно по глед на свет или ка ко то Хер дер ка же об ли ку је се ду ша. 
На ци ја да кле чи ни ре фе рент ни оквир и хо ри зонт у окви ру ко га се 
свет мо же раз у ме ти и ин тер пре ти ра ти. Пре ма то ме, по је ди нац се 

13) Re in hold Aris, HistoryofPoliticalThoughtinGermany1789-1815, Ro u tled ge, 1965, p. 242.

14) Иса и ја Бер лин, Корениромантизма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 74.

15) Јо хан Гот фрид Хер дер, Расправаопореклујезика, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто-
ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 1989, стр. 85-86.
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не со ци ја ли зу је по сред ством при нуд не си ле за ко на, не го кроз обра-
зо ва ње и кул тур ну тра ди ци ју. Ле ген де ко је је де те слу ша ло, сли ва ју 
се у ње го ву ду шу, хра не је и об ли ку ју. Упра во ду хов не, од но сно 
ор ган ске си ле ко је де лу ју из ну тра ства ра ју со ци јал ну и по ли тич ку 
ко хе зи ју. 

Хер дер ода тле на ста вља да ље и фор му ли ше кон цепт на род-
ног ду ха (Volk sge ist).  „Као што чи та ва на ци ја има је дан за јед нич ки 
је зик, она та ко ђе де ли и оми ље не пу те ве има ги на ци је, од ре ђе ни 
ред и објек те ми шље ња: украт ко, је дандух ко ји се из ра жа ва, без 
об зи ра на не ке по себ не раз ли ке, у оми ље ним де ли ма ду ха и ср ца 
сва ке на ци је.“16) Да кле, сва ка на ци ја по се ду је соп стве ни дух, ко-
ји се очи ту је кроз по се бан је зик, по е зи ју, ми то ве, оби ча је, му зи ку, 
фол клор, ри ту а ле, ар хи тек ту ру, ре ли ги ју, се ку лар ни сим бо ли зам 
тог на ро да. Та ко се, на при мер, на ци о нал ни дух јед ног на ро да мо-
же иш чи та ти из ње го вог је зи ка. „Нај леп ши оглед о по ве сти и ра-
зно ли кој ка рак те ри сти ци људ ског ума и ср ца би ло би, зна чи, фило-
зофскоупоређивањејезика, јер у сва ком од ових из ра жен је ра зум 
јед ног на ро да и ње гов ка рак тер. На при мер, да ли је дан на род има 
мно го име на или мно го рад ње, ка ко се из ра жа ва ју ли ца и вре ме на, 
ка кав по ре дак пој мо ва он во ли – све је то че сто ве о ма ка рак те ри-
стич но у ње го вим цр та ма. По не ка на ци ја има по се бан је зик за му-
шки и за жен ски род; код дру гих се у са мој ре чи ја раз ли ку ју чак 
и по ло жа ји. Де лат ни на ро ди има ју пре о би ље гла гол ских на чи на; 
пре фи ње ни је на ци је има ју мно штво осо би на ства ри ко је су уз ди-
гле до ап страк ци је.“17)

Исто као и је зик та ко и му зи ка ис ка зу је по се бан ка рак тер 
од ре ђе не на ци је. Хер дер ка же: „Му зи ка јед не на ци је, и у сво јим 
нај не са вр ше ни јим то ко ви ма и оми ље ним зву ци ма, по ка зу је уну-
тра шњи ка рак тер те на ци је, тј. пра во рас по ло же ње ње ног осе ћај-
ног ор га на и исти ни ти је не го што би га мо гло осли ка ти нај ду жи 
опис спо ља шњих слу чај но сти.“18)

За ње га, као што сва ки на род по се ду је свој соп стве ни је зик 
та ко сва ки на род по се ду је соп стве ни дух, од но сно ства ра соп стве-
ну кул ту ру. Дру гим ре чи ма не по сто ји на род ли шен кул ту ре. Као 
што уоча ва Арис, Хер дер је ко ри стио по јам на род ног ду ха упра во 
као ме та фи зич ку ме та фо ру за осно ва но уве ре ње да се у сва ком на-

16) Jo hann Gottfried Her der, “On Cha rac ters of Na ti ons and Ages” in Ioan nis D. Evri ge nis, Da-
niel Pel le rin (ed.), AnotherPhilosophyofHistoryandSelectedPoliticalWritings, Hac kett 
Pu blis hing Com pany, In di a na po lis/Cam brid ge, 2004, p. 119.

17) Јо хан Гот фрид Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, Из да вач ка књи жар-
ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 2012, стр. 126.

18) Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, стр. 105.
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ро ду мо же от кри ти ин те лек ту ал но кре та ње ко је је од ре ђе но тра-
ди ци јом и окру же њем.19) Да кле, кул ту ра од ре ђе ног на ро да из раз 
је спе ци фич ног ду ха тог на ро да, од но сно тра ди ци је и окру же ња. 
Она је све до чан ство тог на ро да о ње го вом на чи ну жи во та и ми-
шље ња. „Пе сме сва ке на ци је су нај бо љи све до ци о свој стве ним јој 
осе ћа њи ма, на го ни ма и на чи ни ма гле да ња; истин ски ко мен тар на-
чи на ње ног ми шље ња и осе ћа ја, из вла сти тих јој, ве се љу пре да тих 
уста.“20) Пре ма то ме, је дан на род, ње гов на чин жи во та и ње го во 
са мо ра зу ме ва ње, као и ње гов је дин стве ни дух, мо гу се раз у ме ти 
је ди но кроз тво ре ви не тог на ро да.

Љу ди ко ји при па да ју ис тој гру пи има ју не што што им је сви-
ма за јед нич ко и што их одва ја од свих дру гих. Све те ства ри као 
што су ми то ви, мо рал, на род не пе сме или ин сти ту ци је ко је нас 
окру жу ју ни је ство рио је дан чо век и по је ди нач ни аутор, од ре ђе не 
гру пе, чак ни јед на ге не ра ци ја. Њих су ства ра ле ге не ра ци је, њи хо-
во по ре кло је да ле ко и ду бо ко, али ипак све те ства ри ство ри ли су 
љу ди - не све сно - то ком ду гог исто риј ског и ево лу тив ног про це-
са. То су об ли ци из ра жа ва ња ко је је ство ри ла ко лек тив на без лич на 
ма шта и во ља це ле за јед ни це, ко ја де лу је на раз ли чи тим ни во и ма 
све сти.21) Ра ди се о де ли ма ко лек тив ног на род ног ге ни је, из ко јих 
из би ја ви тал на и кре а тив на енер ги ја тог на ро да. Сто га су за Хер-
де ра све те кре а ци је ду ха на ци је на род но бла го. „Икаквојебла-
гопородични језикзабудућирод! Ско ро у свим ма лим на ци ја ма 
свих де ло ва све та, ко ли ко год оне ма ло би ле обра зо ва не, пе сме о 
њи хо вим оче ви ма, спе во ви о де ли ма њи хо вих пре да ка чи не бла го 
њи хо вог је зи ка, по ве сти и по ет ске умет но сти, њи хо ву му дрост и 
под сти цај, њи хо ву по у ку, игре и плес.“22) Хер дер твр ди да та квом 
бла гу тре ба при ћи са озбиљ но шћу што он и сам чи ни. Да би бо ље 
ис тра жио ду хо ве раз ли чи тих на ро да то ком свог пу то ва ња бро дом 
Хер дер са ку пља на род не пе сме и оста ле кул тур не тво ре ви не на ро-
да. Ти ме ће он по ста ти ин спи ра ци ја свим ро ман ти ча ри ма у њи хо-
вом са ку пљач ком ра ду. 

На дру гом ме сту Хер дер об ја шња ва да сва ка на ци ја има кул-
ту ру ко ја јој нај бо ље од го ва ра и ко ја је нај при ла го ђе ни ја под не-
бљу на ко ме је на ста ла. „Сва кој на ци ји је ње на вр ста пред ста ва 
ути сну та уто ли ко ду бље за то што је она њој свој стве на, срод на с 

19) Aris, op.cit., p. 243.

20) Ibid, стр. 115.

21) Иса и ја Бер лин, Противструје:есејиизисторијеидеја, За јед ни ца књи жев ни ка Пан че-
ва, Пан че во, 1994, стр. 364.

22) Хер дер, Расправаопореклујезика, стр. 89-90.
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ње ним не бом и ње ном зе мљом, про ис те кла из ње ног на чи на жи во-
та, на сле ђе на од ота ца и пра о та ца.“23) Го то во да се мо же ре ћи да су 
љу ди јед но са њи хо вом тра ди ци јом, па им са свим ло гич но њи хо во 
под не бље, кли ма и њи хо ва тра ди ци ја нај бо ље од го ва ра ју. Ин тер-
пре ти ра ју ћи Хер де ро ву ми сао Иса и ја Бер лин ве ли: „Свет је оно 
што чо век на пра ви од ње га; наш свет, наш не мач ки свет, из гра ди ли 
су дру ги Нем ци и за то нам он ми ри ше, из гле да и зву чи по зна то.“24)

Пре ма то ме, све што при пад ни ци гру пе ра де или ства ра ју 
по се ду је је дан ви ши ква ли тет на осно ву ко га их пре по зна је мо, на 
при мер, као Нем це, а не као Ки не зе. Та ко лек тив на по себ ност је 
оно што Хер дер на зи ва на ци о нал ним ду хом од но сно на ци о нал ним 
ка рак те ром. У Идејамазафилозофијуповестичовечанства он го-
во ри о на ци о нал ном ка рак те ру као не че му што се при род но и ор-
ган ски раз ви ја уну тар на ци је то ком чи та вих ми ле ни ју ма, јер на род 
је јед на ко при род на биљ ка ко ли ко је то и по ро ди ца, са мо са ви ше 
гра на. У скла ду са тим, сва ки на род је ду жан да раз ви је соп стве ну 
ли те ра ту ру кроз ко ју ће из ра зи ти соп стве не вред но сти, уве ре ња и 
по гле де на свет. Уоча ва се да Хер дер по ред је зи ка, по себ ну па жњу 
по све ћу је и по е зи ји сва ке на ци је. Он ка же да ако се је зик јед не на-
ци је при род но раз ви ја у скла ду са кли мом на од ре ђе ном под руч ју 
те ети ком и на чи ном раз ми шља ња тог на ро да, он да исто та ко и 
„књи жев ност тог на ро да ко ја је ори ги нал на и на ци о нал на мо ра да 
се фор ми ра у скла ду са при род ним ма тер њим је зи ком те на ци је на 
та кав на чин да то дво је функ ци о ни шу за јед но. Ли те ра ту ра од ра ста 
у је зи ку, а је зик у ли те ра ту ри; не срећ на је ру ка ко ја же ли да одво ји 
то дво је, вар љи во је око ко је за же ли да ви ди мо је дан без дру гог.“25) 
На дру гом ме сту Хер дер је још кон крет ни ји. Та ко он твр ди да се 
ду ша на ци је се нај сло бод ни је по ка зу је кроз по е зи ју.26)

Пре ма то ме, тво ре ви не на род не ду ше као што су на род не пе-
сме, при че, ле ген де и ми то ви до би ја ју на свом до сто јан ству. Овај 
не мач ки фи ло зоф не по сма тра ми то ве на на чин на ко ји су то чи ни-
ли про све ти те љи, као не ка кве из ми шљо ти не, пе снич ка пре те ри ва-
ња или бај ке ко је су сми сли ли моћ ни и ја ки ка ко би љу де др жа ли у 
не зна њу, па ти ме и у по кор но сти. Док су про све ти те љи у скла ду са 
сво јом ди јаг но зом сма тра ли да се ми то ва и ле ген ди тре ба осло бо-
ди ти, Хер дер је ста јао на дру га чи јим по зи ци ја ма. „Ми то ло ги ја сва-

23) Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, стр. 106.

24) Бер лин, Корениромантизма, стр. 74.

25) Jo hann Gottfried Her der, “Frag ments on Re cent Ger man Li te ra tu re (1767-8)” in Mic hael N. 
For ster (ed.), Herder:PhilosophicalWritings, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, 
p. 50.

26) Her der, “On Cha rac ters of Na ti ons and Ages”, p. 119-120.
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ког на ро да је оти сак осо бе не вр сте: ка ко је он гле дао на при ро ду, 
на ро чи то, да ли је, за ви сно од ње го ве кли ме и ства ра лач ког ду ха, у 
њој на шао ви ше до бра или ви ше ло ше га, и ка ко је, ре ци мо, по ку-
ша вао да јед но об ја сни дру гим. ... И нај хлад но крв ни ји пут ни ци би-
ли су за па ње ни при ли ком при зо ра оп се на ове вр сте, јер су ви де ли 
успе хе уобра зи ље у ко је су је два по ве ро ва ли, и че сто ни су зна ли да 
их об ја сне. Уоп ште, ма шта је још нај не и стра же ни ја од свих сли ка 
људ ске ду ше. ... Али од врат на је по ја ва кад њу зло у по тре бља ва ју 
об ма на или де спо ти зам, слу же ћи се за сво је на ме ре укуп ним, још 
нео б у зда ним оке а ном људ ске ма ште и сно ва.“27)

Ми то ви да кле не мо ра ју би ти тач ни, они се чак мо гу и зло-
у по тре бља ва ти, док на кра ју људ ска уобра зи ља чак мо же би ти и 
ко ри сна. Без об зи ра на све, ми то ви и ле ген де они ма ко ји ма су на-
ме ње не, об ја шња ва ју свет ви ђе ног и не ви ђе ног. Још ва жни је, они 
нам го во ре о на чи ну раз ми шља ња на ро да ко ји их је ство рио. Ува-
жа ва ју ћи ми то ве и ле ген де као из раз на ци о нал ног ду ха, не мач ки 
фи ло зоф твр ди да по мо ћу њих мо же мо раз у ме ти ка ко раз ли чи ти 
на ро ди раз у ме ју се бе и сво је ме сто у све ту. На род ни ми то ви, ле ген-
де, бај ке, пе сме, епо ви, све то спа да у до мен ко лек тив ног са мо и зра-
жа ва ња. На тај на чин, Хер дер је за шти тио ле ген де од про све ти те-
ља и сло бод них ми сли ла ца ко ји су у њи ма ви де ли са мо су је вер не 
шу пље при че. И не са мо то! Хер дер ће се одво ји ти од оног пу та 
ко ји су за цр та ли Де карт и Бе кон, и упу сти ће у од бра ну пред ра су да, 
што је у до ба про све ће но сти пред ста вља ло пра ву је рес. Тим пу тем 
ће по сле ње га по ћи и уте ме љи тељ кон зер ва ти ви зма, Ед мунд Берк, 
у сво јим Размишљањима оФранцуској револуцији. У Још једној
филозофијиисторије не мач ки Ру со ка же: „Предрасуда је до бра у 
свом вре ме ну: она чи ни љу де срећним. Она те ра на ро де на зби ја ње 
око њи хо вог цен тра; чи ни да они чвр шће сто је на сво јим коренима, 
ви ше цве та ју на свој соп стве ни на чин, стра сни ји су и та ко ђе срећ-
ни ји у сво јим скло но сти ма и свр ха ма.“28)

Да кле за Хер де ра са ми ми то ви и пред ра су де по се ду ју не што 
што се не мо же ре чи ма из ра зи ти, не што мно го ду бље, не што ира-
ци о нал но што се мо же пре не ти је ди но кроз мит ске сли ке. Ло гич ки 
си сте ми ни су у ста њу да усре ће љу де на на чин на ко ји то ми то ви и 
ле ген де мо гу да учи не. Пре ма то ме, ми то ви мо гу по се до ва ти мно го 
ви ше му дро сти не го раз ви је ни ло гич ки си сте ми. Они ко ји ма су ти 
ми то ви на ме ње ни из њих чи та ју по у ке и са ве те. Та ко Хер дер до-

27) Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, стр. 107-8.

28)  Jo hann Gottfried Her der, “AnotherPhilosophyofHistory” in Ioan nis D. Evri ge nis, Da niel 
Pel le rin(ed.), AnotherPhilosophyofHistoryandSelectedPoliticalWritings, Hac kett Pu blis-
hing Com pany, In di a na po lis/Cam brid ge, 2004, p. 29-30.
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ла зи до па ра док сал ног за кључ ка, да су они на ро ди ко ји су нај ма ње 
уче ни, а ко ји су исто вре ме но нај пу ни ји пред ра су да у од ре ђе ном 
сми слу ипак у пред но сти. Ен др ју Бо у ви с тим у ве зи ка же: „При-
род не на у ке мо гу бо ље об ја шња ва ти ствар ност не го што то чи не 
ло кал ни ми то ви ко ји не ну де ни ка кву моћ и кон тро лу над ствар но-
шћу. Ови ми то ви ипак мо гу би ти део чи та ве мре же ве ро ва ња ко ја 
омо гу ћа ва ју љу ди ма да при хва те свет над ко јим би ина че има ли тек 
сла бу кон тро лу. Са ма на у ка, са дру ге стра не, не ну ди ни ка ква сред-
ства да ство ри но ве мре же ве ро ва ња уме сто оних ко је је ра зо ри ла. 
Хер дер има за циљ да бра ни ди мен зи је кул тур ног зна че ња ко ји се 
ни кад не мо же из ра зи ти на уч ним тер ми ни ма и ко је су на та ло же не 
у исто ри ји је зи ка и дру штве не гру пе.“29)

На осно ву овог Хер де ро вог ста ва ро ман ти ча ри су из ве ли за-
кљу чак о по тре би ства ра ња мо дер них ми то ва.30) Све оно скри ве но 
и не све сно у јед ном на ро ду из ла зи на по вр ши ну кроз ми то ве, пе-
сме и фол клор, а у то ме је и њи хо ва сна га и ва жност. Иса и ја Бер-
лин ин тер пре ти ра ју ћи Хер де ра ка же: „Умет ност, мо рал, оби ча ји, 
ре ли ги ја, на ци о нал ни жи вот, из ра ста ју из пра ста рих тра ди ци ја а 
ства ра ју их чи та ва дру штва ко ја жи ве це ло ви тим за јед нич ким жи-
во том. Гра ни це и по де ле из ме ђу и уну тар та ко је дин стве них из ра за 
ко лек тив ног ма што ви тог од зи ва на за јед нич ко ис ку ство ни су дру-
го до ве штач ке и ис кри вље не ка те го ри за ци је глу пих, дог мат ских 
пе да на та ка сни јег до ба.“31) Дру гим ре чи ма, ду хов ни жи вот на ро да 
по сма тра се као је дин стве на це ли на. Ми то ви су по ве за ни са мо ра-
лом, мо рал са пред ра су да ма, пред ра су де са ре ли ги јом, ре ли ги ја са 
по е зи јом, по е зи ја са ле ген да ма, а све то на кра ју са је зи ком и ду хом 
на ци је.

НЕСАМЕРЉИВОСТКУЛТУРА
ИКУЛТУРНИНАЦИОНАЛИЗАМ

Као што пре ма Хер де ру сва ка на ци ја има свој дух, исто та ко 
и сва ка кул ту ра има сво је те жи ште (Schwer punkt) и сво је иде а ле, 
па пре ма то ме ако про це њу је мо ин сти ту ци је не ког дру штва или 
не ког до ба, то мо же мо чи ни ти са мо пре ма иде а ли ма те кул ту ре и 
тог до ба. Дру гим ре чи ма, сва ка кул ту ра и ње не те ко ви не мо гу се 
про це њи ва ти ис кљу чи во у скла ду са соп стве ним кри те ри ју ми ма. 

29) Bo wie, IntroductiontoGermanPhilosophyfromKanttoHabermas, p. 53.

30) Бер лин, Корениромантизма, стр. 132.

31) Бер лин, Противструје:есејиизисторијеидеја, стр. 17. 
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Иса и ја Бер лин, у скла ду с тим, твр ди да код Хер де ра па да чи та ва 
иде ја са вр ше ног жи во та, од но сно по сто ја ња не ка квог иде а ла ко ме 
сви љу ди те же. Су прот но про све ти тељ ству Хер дер твр ди да ако 
уни вер зал ни од го во ри ва же у фи зи ци, хе ми ји и ма те ма ти ци у ети-
ци и есте ти ци то ни је слу чај. Ње го ва прет по став ка је да је ра зно-
ли кост, а не уни форм ност основ на ка рак те ри сти ка уни вер зу ма. На 
по љу кул ту ре и умет но сти то је ди рект но су прот ста вља ње про све-
ти те љи ма и кла си ча ри ма ко ји су ве ро ва ли да су про на шли објек-
тив не кри те ри ју ме по ко ји ма се мо же про це њи ва ти ле по та не ког 
де ла. Уни вер зал ни и веч ни кри те ри ју ми не по сто је у ли те ра ту ри, 
а кул тур ни стан дар ди кла си ча ра су за пра во стан дар ди фран цу ске 
де ка ден ци је.32) На овом ме сту осе ћа се од бра на соп стве не кул ту-
ре и на ци о нал ног иден ти те та од ту ђег кул тур ног им пе ри ја ли зма. 
На ви ше ме ста Хер дер се кри тич ки од но си пре ма фи ло зоф ском и 
фи лан троп ском то ну свог вре ме на ко је ве ли ко ду шно да ру је сво је 
иде а ле, вр ли не и вер зи ју сре ће и нај у да ље ни јим на ци ја ма.33)

Хер дер на овом ме сту по ста је ти пи чан пред став ник ан ти про-
све ти тељ ског ду ха. Та ко он кул ту ри про све ти тељ ства, ко ју сма тра 
де ка дент ном и аро гант ном, су прот ста вља јед но став ни је, ро бу сни-
је и ак тив ни је кул ту ре про шло сти. Исто као што је зах те вао да се 
сва ка на ци ја про це њу је пре ма соп стве ним кри те ри ју ми ма, та ко је 
зах те вао и да се и сва ка исто риј ска епо ха ин тер пре ти ра у скла ду са 
соп стве ним ду хом. „Пре ма то ме  ни  сред њи век за ње га ви ше ни је 
био јед но став но до ба мра ка и вар вар ства не го епо ха у ко јој је про-
на шао ви со ко ра зви је ну ци ви ли за ци ју. Већ као мла дић скре нуо је 
Ге те о ву па жњу на гот ску умет ност као спе ци фич ну сред ње ве ков ну 
умет ност и про гла сио је нај ве ћим и нај ти пич ни јим до стиг ну ћем 
не мач ке ци ви ли за ци је.“34)

По ред по што ва ња за ста ре кул ту ре, Хер дер сту па у од бра ну 
„ди вља ка“. Не мач ки фи ло зоф мно го ви ше це ни кре а тив ни и ак тив-
ни дух ди вља ка, ко ји се у свом ужем кру гу из ра жа ва исти ни ти је, 
од ре ђе ни је и упе ча тљи ви је не го не ког та штог Евро пља ни на ко ји је 
из гу био кре а тив ност и сто ји ви со ко на ле стви ци ко ју су из гра ди ле 
ту ђе ру ке. „А при род ни чо век је, до ду ше, огра ни чен, али здрав и 
ва љан чо век на Зе мљи.“35) Ти ме се Хер дер про ти ви про све ти те љи-
ма као и сви ма ко ји сво ју жи вот ну ми си ју ви де у ци ви ли зо ва њу 

32) Be i ser, Enlighment,RevolutionandRomanticism:TheGenesisofModernGermanpolitical
thought,1790-1800, p. 206.

33) Her der, “AnotherPhilosophyofHistory”, p. 30.

34) Aris, op.cit., p. 239.

35) Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, стр. 130.
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дру гих на ро да. Исто као и Жан Жак та ко ће и не мач ки Ру со га ји ти 
по што ва ње пре ма пле ме ни том ди вља ку. Не мач ки фи ло зоф ди ви се 
не ис ква ре но сти, ви тал но сти и про сто ду шно сти не ци ви ли зо ва ног 
чо ве ка. Иса и ја Бер лин ле по при ме ћу је да је Хер дер је дан од ма-
ло број них ми сли ла ца ко ји се ап со лут но ди вио ства ри ма она кви ма 
ка кве оне је су и ни је же лео да од њих ство ри не што дру го. „Он има 
до бро ми шље ње о Гр ци ма, о сред њем ве ку, о осам на е стом ве ку, он 
има до бро ми шље ње о го то во све му, осим о свом вре ме ну и ме сту. 
Ако по сто ји би ло шта што Хер дер ни је во лео, то је укла ња ње јед не 
кул ту ре од стра не дру ге.“36)

Ме ђу тим, Хер дер не бра ни са мо да ле ке на ро де од европ ских 
„усре ћи те ља“. Он је за пра во за бри нут за ду хов ни по ло жај соп стве-
не на ци је. Та ко се већ у свом пут нич ком днев ни ку кри тич ки освр ће 
на кул тур ну по ли ти ку Фри дри ха II, „ње го ве Фран цу зе“ и де ло ва ње 
Ака де ми је ко ју је овај осно вао.37) Хер дер чак твр ди да је Вол тер, 
ко га је Фри дрих до вео у Пру ску, пре зи рао Нем це, а да их ни је ни 
по зна вао, док је Ака де ми ја до при не ла сро за ва њу фи ло зо фи је.38) 
Дру гим ре чи ма, Фран цу зи и њи хо во про све ти тељ ство ни су до не ли 
Пру ској ни ка кву ко рист и ви ше су ште ти ли не го до при не ли кул-
тур ном раз во ју Не мач ке. Под ути ца јем фран цу ских про све ти те ља 
на стао је Фри дри хов про све ће ни ап со лу ти зам ко га Хер дер окри-
вљу је за спу та ва ње не мач ког кул тур ног раз во ја.

Да кле, пре ма Хер де ро вом ми шље њу, при хва та ње не при-
клад них стан дар да спре ча ва раз ви так аутен тич не на ци о нал не кул-
ту ре и умет но сти. По е зи ја ко ја је из раз на ци о нал ног ду ха мо же се 
про це њи ва ти са мо на осно ву тог ду ха чи ји је из раз, а не не ких уни-
вер зал них стан дар да ко ји је гу ра ју у већ го то ве ка лу пе. То да кле, 
у по гле ду на чи на жи во та и уре ђе ња дру штва, зна чи да оно што је 
до бро за Пор ту гал це не мо ра ва жи ти и за Нем це, при че му и јед ни 
и дру ги мо гу би ти у пра ву. Дру гим ре чи ма, тач ност јед ног од го во-
ра не по вла чи за со бом и по гре шност дру га чи јег ре ше ња. Жи вот ни 
сти ло ви Нем ца и Пор ту гал ца мо гу би ти раз ли чи ти, а ипак јед на ко 
до бри и јед на ко вред ни. Не ма објек тив ног ме ри ла у скла ду са ко-
јим би смо мо гли ре ћи да је је дан на род ни еп леп ши од дру гог. У 
сво јој фи ло зо фи ји је зи ка Хер дер је на сто јао да по ка же да раз ли чи-

36) Бер лин, Корениромантизма, стр. 77.

37) Иако Хер дер исме ва Фри дри хо во по дра жа ва ње Фран цу за и осни ва ње Ака де ми је у Бер-
ли ну, он се ви ше пу та над ме тао, а три пу та су ње го ви есе ји на гра ђи ва ни на го ди шњим 
кон кур си ма Ака де ми је. Без об зи ра на ње гов ге не рал ни став о Ака де ми ји ипак је иза-
бран за ње ног по ча сног чла на. 

38) o hann Gottfried Her der, “Jo ur nal of My Voyage in the Year 1769” in F. M. Bar nard (ed.), Her-
deronSocialandPoliticalCulture, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1969, p. 94.
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ти је зи ци ства ра ју раз ли чи те све то ве, те је пре ма то ме не ло гич но 
ко ри сти ти ме ре и стан дар де јед ног до ба и јед не на ци је за ме ре ње 
до стиг ну ћа дру ге на ци је и дру гог до ба. 

На тим осно ва ма, Хер дер др жи да је раз ли ка из ме ђу про-
све ће них и не про све ће них на ро да са мо ре ла тив на, од но сно са мо у 
ква ли те ту, а не у кван ти те ту. „Раз ли ка из ме ђу про све тље них и не-
про све тље них, из ме ђу кул ти ви са них и не кул ти ви са них на ро да ни-
је, да кле, спе ци фич на не го је са мо по ступ на.“39) Ова раз ли ка за ви си 
од тач ке гле ди шта оно га ко ји по сма тра раз ли чи те на ро де. Ако, са 
јед не тач ке гле ди шта, је дан на род мо же из гле да ти за о стао, из дру-
гог угла нам се по ка зу је као сна жан, кре а ти ван и ви та лан. Кул ту ре 
су јед но став но раз ли чи те, али не ви ше и ни же. 

У том сми слу Хер дер по себ но це ни аутен тич ност и ори ги-
нал ност. „Нем ци тре ба да бу ду Нем ци а не тре ће ра зред ни Фран-
цу зи; жи ве ти зна чи би ти за гњу рен у вла сти ти је зик, тра ди ци ју, ло-
кал на осе ћа ња; јед но о бра зност је смрт.“40) Сва ка гру па тре ба да се 
раз ви ја у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма. Шта ви ше, ра зно ли кост 
је Бож ји знак. Сам Бог же ли да свет ко ји је ство рио бу де ба шта раз-
ли чи то сти. Та ко се Хер дер оти снуо на сво је пу то ва ње бро дом у на-
ме ри да са ви ше стра на упо зна свет свог Бо га, а то зна чи нај бли жи 
мо гу ћи кон такт са том ба штом раз ли чи то сти и упо зна ва ње но вих 
љу ди, њи хо вих оби ча ја и кул ту ра. Ако је ра зно ли кост Бож ји знак 
то он да зна чи и да је очу ва ња осо бе не кул ту ре у крај њем слу ча ју 
ду жност пре ма Бо гу. „Са мо у гла су Бо га, тј. укљу че ни у ства ра лач-
ку тра ди ци ју, мо же мо и на ста ви ти де лат но да жи ви мо, без и ме но 
деј ству ју ћи у ду ша ма сво јих дра гих.“41) Сва ки чо век при па да на ро-
ду ко ме при па да, и ње гов је за да так да људ ском ро ду са оп шти свој 
по глед на свет.

Са овог ста но ви шта Хер дер кри ти ку је и ри мо ка то лич ку цр-
кву. Он ука зу је да ри мо ка то лич ка цр ква фор си ра ју ћи ла тин ски је-
зик гу ши из ра жа ва ње на на род ном је зи ку и спу та ва оства ри ва ње 
на род ног ду ха. „Не са мо да су ма тер њи је зи ци на ро да ко ји су би ли 
за по се ли Евро пу, а са њи ма и са ми ти на ро ди, одр жа ва ни у ста њу 
си ро во сти, не го је, из ме ђу оста лог, та ко ђе по себ но ти ме на род ли-
ша ван свог крај њег уче шћа у јав ним ве ћа њи ма, јер он ни је знао 
ла тин ски је зик. Са мо кул ту ром је зи ка отац на ро да се мо же уз ди ћи 
из вар вар ства, па је Евро па та ко ду го оста ла вар вар ска и због то га 

39) Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, стр. 122.

40) Бер лин, Противструје:есејиизисторијеидеја, стр. 19.

41) Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, стр. 123.
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што се је дан ту ђин ски је зик ско ро хи ља ду го ди на на ме тао при род-
ном ор га ну ње них ста нов ни ка.“42)

Бра не ћи ра зно ли кост и аутен тич ност сва ког на род ног ду ха, 
Хер дер у Јошједнојфилозофијиисторије на па да ко смо по лит ски 
дух про све ти тељ ства. Он оп ту жу је ко смо по лит ски ин ди ви ду а ли-
зам про све ти тељ ства да је на те рао љу де да се сти де свог на ци о нал-
ног иден ти те та, при че му ука зу је на мо дер ну ис ко ре ње ност. Љу ди 
не при па да ју ви ше ниг де за то што их је про све ти тељ ство учи ло 
да мо ра ју при па да ти сву где.43) Ти ме су се одво ји ли од сво је кул ту-
ре, исто ри је, је зи ка и ми то ва сма тра ју ћи их ни ским и вул гар ним 
одво ји ли су се од на род ног ду ха. Хер дер по ру чу је љу ди ма да се 
не одва ја ју од соп стве не тра ди ци је. Он им пре по ру чу је да што ду-
бље уро не у сво је ко ре не. „Где је си и тај ко ји је си ро ђен, чо ве че, 
ту је си тај ко ји је тре ба ло да бу деш: не на пу штај ла нац, ни ти га 
пре ва зи ла зи не го се за ка чи за ње га! Са мо у ње го вој по ве за но сти, у 
оно ме што ти осе ћаш и да јеш, па у оба слу ча ја постајеш де ла тан, 
са мо ту има за те бе жи во та и спо ко ја.“44) По ру ка је ја сна. Чо ве чан-
ству се мо же при па да ти са мо кроз при пад ност не кој од ре ђе ној тра-
ди ци ји, кул ту ри и не ком од ре ђе ном на ро ду. На тај на чин Хер дер 
успе ва да по ве же свој ху ма ни зам и свој на ци о на ли зам, од но сно да 
ус по ста ви ба ланс из ме ђу ко смо по ли ти зма и на ци о на ли зма. За ње-
га на ци ја ни је пре пре ка ху ма ни те ту, она ре пре зен ту је чо ве чан ство 
ко је сва ка ко има ви ше стра на те сва ка на ци ја ре пре зен ту је раз ли-
чи ту стра ну. За пра во Хер дер је за др жао иде ал чо ве чан ства, али га 
је осло бо дио про све ти тељ ског ра ци о на ли зма. Арис ука зу је да је 
Фих те при хва тио ову Хер де ро ву иде ју ко ју је да ље раз ра дио у сво-
јим по зна тим го во ри ма.45)

Има ју ћи све го ре на ве де но у ви ду ни ма ло не чу ди Ка си ре-
ров став да је Хер дер од свих ми сли ла ца и пе сни ка осам на е стог ве-
ка по се до вао нај о штри ји осе ћај и нај ду бље раз у ме ва ње ин ди ви ду-
а ли те та.46) Он га ји по што ва ње пре ма свим раз ли чи то сти ма и ужи ва 
у ло кал ним осо бе но сти ма.

На овом ме сту ипак тре ба би ти по себ но опре зан. Ка да Хер-
дер го во ри о раз ли чи тим на ро ди ма и раз ли чи том ду ху сва ког на ро-
да он та да не ми сли да је ту реч о ра сним раз ли ка ма. Код ње га не 
на и ла зи мо на онај ми сти ци зам кр ви ко ји је учио да из ме ђу на ро да 

42) Ibid, стр. 293.

43) e i ser, op.cit.,.p. 204.

44) Хер дер, op.cit., стр. 122.

45) Aris, op.cit., p. 241.

46) Ernst Cas si rer, TheMythoftheState, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 1946, p. 184.
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по сто је не ка кве су штин ске, ма да нео пи пљи ве, раз ли ке ко је има ју 
ве зе са ра сом. Сам Хер дер на кра ју кра је ва не при хва та ни по де-
лу љу ди на ра се. Та по де ла му из гле да на сил на и ве штач ка. „Та ко 
су се, на при мер, не ки усу ди ли да че ти ри или пет де ло ва људ ског 
ро да, из вор но по де ље них по под руч ји ма или чак бо ја ма, на зо-
ву расама: не ви дим ни је дан узрок за овај на зив. На Зе мљи не ма 
ни че ти ри или пет ра са, ни ти ис кљу чи вих ва ри је те та. Бо је се гу бе 
пре ли ва ју ћи се јед не у дру ге, тво ре ви не слу же ге нет ском ка рак те-
ру.“47)Као што смо већ на гла си ли Хер дер је да ле ко од по ми сли да 
кул ту ре де ли на ни же и ви ше. Са мим тим он не пра ви раз ли ку ни 
ме ђу љу ди ма. „По врх то га, не јед на кост љу ди по при ро ди ни је та ко 
ве ли ка као што то по ста је вас пи та њем, ка ко то по ка зу ју осо би не 
јед ног истог на ро да под ње го вим ра зно ли ким вр ста ма вла да ви не. 
За крат ко вре ме, и нај пле ме ни ти ји на род под јар мом де спо ти зма 
гу би сво ју пле ме ни тост. Та ко, очи глед но је да ова бе да ни је де ло 
при ро де не го је де ло љу ди.“48) Да кле, и нај пле ме ни ти је кул ту ре под 
ло шом вла да ви ном мо гу па сти у вар вар ство, као што би и осло-
бо ђе ње на род ног ду ха до ве ло до ви со ких кул тур них до стиг ну ћа. 
Са мим тим, иако Хер дер го во ри и о ути ца ји ма кли ме и тла на фор-
ми ра ње ка рак те ра од ре ђе ног на ро да у ње го вом ра ду не ма она квих 
при зву ка „кр ви и тла“ ка кви се мо гу сре сти код дру гих ауто ра ко ји 
су се ка сни је ба ви ли кон цеп ти ма на ро да и на род ног ду ха, што је 
при ме ра ра ди слу чај са Хан сом Фре је ром.49)

Иса и ја Бер лин та ко ђе твр ди да Хер дер ни је био на ци о на ли-
ста и да се гну шао по ли тич ког на ци о на ли зма иако при зна је да је 
се ме на ци о на ли зма при сут но у Хер де ро вим на па ди ма на уни вер-
за ли зам и ис пра зни ко смо по ли ти зам, те да је не мач ки фи ло зоф био 
нај ве ћи под стре кач кул тур ног на ци о на ли зма ме ђу на ро ди ма ко је 
су угње та ва ла ве ли ка европ ска цар ства.50) Ернст Ка си рер при хва-
та да је Хер дер био на ци о на ли ста, али под вла чи да хер де ров ски 
на ци о на ли зам ни је исто што и про сти пар ти ку ла ри зам. На про тив, 
ње гов на ци о на ли зам је у скла ду са ствар ним уни вер за ли змом, па 
чак га и прет по ста вља, бу ду ћи да је кул ту ра сва ке на ци је ин ди-
ви ду ал на ма ни фе ста ци ја уни вер зал ног, је дан ин ди ви ду а лан глас у 
оп штем све о бу хват ном скла ду. На кра ју Ка си рер за кљу чу је да је 
Хер де ров и на ње му ство ре ни ро ман ти чар ски на ци о на ли зам био 

47) Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, стр. 90.

48) Ibid, стр. 132.

49) Je rry Mul ler, TheMindandtheMarket:CapitalisminModernEuropeanThought, An chor 
Bo oks, New York, 2002, p. 278.

50) Бер лин, Противструје:есејиизисторијеидеја, За јед ни ца књи жев ни ка Пан че ва, Пан-
че во, 1994, стр. 17-18.
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про дукт љу ба ви, а не мр жње.51) И дру ги пи сци се у прин ци пу сла-
жу са Бер ли ном и Ка си ре ром ка да об ја шња ва ју да Хер дер ни је ба-
шти нио мо дер ни на ци о на ли зам пра ве ћи при том оштру раз ли ку 
из ме ђу не мач ког фи ло зо фа и ка сни је исто ри је европ ског на ци о на-
ли зма. Та ко на при мер Рај нолд Арис ци ти ра Мај не кеа ко ји ка же да 
је Хер де ров на ци о на ли зам има свој ко рен и сво ју гра ни цу у ње го-
вом ху ма ни зму. Он је тран сфор ми сао кон цепт ин ди ви ду ал но сти на 
на ци о нал ну гру пу, та ко да на ци је по ста ју ве ли ке ин ди ви дуе. Ње гов 
на ци о на ли зам се да кле фун да мен тал но раз ли ку је од мо дер ног на-
ци о на ли зма бу ду ћи да не ма ни ка кве ве зе са кон цеп том јед не моћ-
не, мо дер не, цен тра ли зо ва не др жа ве. То да кле ни је по ли тич ки већ 
је дан ет нич ки и ду хов ни на ци о на ли зам, без ика квих агре сив них 
тен ден ци ја.52)

На овом тра гу је и Џон Пла ме нац, ко ји та ко ђе твр ди да 
Хер дер ни је био по ли тич ки на ци о на ли ста. Шта ви ше, исти аутор 
под вла чи да не ма ни че га не ли бе рал ног у ве зи са Хер де ро вим кул-
тур ним на ци о на ли змом. Хер дер ни је ја ди ко вао због не мач ке по де-
ље но сти ни ти је бес по го вор но тра жио не мач ко по ли тич ко ује ди-
ње ње. Не го ва ње аутен тич не кул ту ре де ло ва ло му је као до вољ но. 
„Он се ин те ре со вао за оно што чи ни да Њем ци пре по зна ју јед ни 
дру ге као Њем це, иако су не ки од њих би ли про те стан ти а дру-
ги ка то ли ци, не ки по да ни ци Хо ен цо лер на а дру ги Хаб збур га или 
дру гих ни жих су ве ре них кне же ва. Ако је био озло је ђен кул тур ном 
до ми на ци јом Фран цу за, то је би ло због то га што је ми слио да је 
она опа сна по ње мач ку кул ту ру, ње мач ки дух, ње мач ке оби ча је и 
на ви ке, на чин ми шље ња и осе ћа ња. Ње му ни је па ло на па мет да 
је очу ва ње или раз ви так те кул ту ре тра жио ује ди ње ње Ње ма ца у 
јед ну др жа ву.“53) За Хер де ра су ка те го ри је на ци је и кул ту ре би ле 
ису ви ше ва жне да би мо гле по слу жи ти као оправ да ње би ро крат ске 
и цен тра ли зо ва не др жа ве.

Тек ка сни је до ћи ће до спа ја ња не мач ког по ли тич ког и кул-
тур ног на ци о на ли зма. Ме ђу тим, у овим оце на ма не тре ба би ти 
су ви ше ис кљу чив. Мла ди Хер дер је сте ра ди је ода брао вер ност 
ру ском не го пру ском дво ру; он је та ко ђе га јио сво је вр сну од бој-
ност пре ма Пру си ји ко ја ће ка сни је из вр ши ти не мач ко ује ди ње ње 
упра во због ње не цен тра ли зо ва но сти и би ро кра тич но сти и ње не 
нео се тљи во сти на ло кал не и исто риј ске спе ци фич но сти. Та ко ђе, 

51) Cas si rer, TheMythoftheState, p. 185-186.

52) Aris, op.cit., p. 243.

53) John Pla me natz “Dva ti pa na ci o na li zma” u An drey Wa ski e vicz, Zbig ni ew Pelczynski, (ur.) 
Izbortekstova, Fon da ci ja John Pla me natz, Bar, 2001. str. 37.
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Хер дер ни је имао ле по ми шље ње ни о Фри дри ху Ве ли ком ни ти о 
пру ском ми ли та ри зму, што са мо по се би ни је чуд но ако се има у 
ви ду да је Хер дер имао тек два на ест го ди на ка да је по чео Сед мо го-
ди шњи рат, је дан од нај ве ћих и нај кр ва ви јих су ко ба ко ји је свет до 
та да ви део. За ње га је пи та ње не мач ког ује ди ње ња са свим си гур но 
пре све га пред ста вља ло кул тур но пи та ње, али ипак то још увек не 
зна чи да он, на кра ју кра је ва, ни је имао на уму и јед но по ли тич ко 
ује ди ње ње Не ма ца, ако ни шта дру го оно ба рем као мо гу ће ре ше ње 
у бу дућ но сти. О то ме до ста ре чи то го во ри јед на ре че ни ца из ње-
го вог Днев ни ка. „ДржавекраљаПруске не ће би ти срећ не док не 
по ста ну ауто ном ни де ло ви ве ли ке брат ске [немачке] уни је.“54) Пре-
ма то ме, не мач ке зе мље тре ба да за др же сво ју ауто но ми ју, оне тре-
ба да не гу ју сво је ло кал не спе ци фич но сти и сво ју аутен тич ност, 
али оне ће би ти истин ски срећ не тек у јед ној брат ској за јед ни ци са 
оста лим Нем ци ма. 

Хер дер не го во ри ка ко ће се до „брат ске за јед ни це“ до ћи, али 
је си гур но да он не ма на уму ни не ка кву по ли тич ку ак ци ју, а још 
ма ње би ло ка кво вој но ре ше ње. На ви ше ме ста у сво јим ра до ви ма 
он се оштро про ти ви сва кој ра то бор ној по ли ти ци, па та ко и оној 
ко ја би се за кла ња ла иза на ци је. Чо век је за ње га би ће спо соб но да 
са о се ћа са дру ги ма па пре ма то ме и ми ро љу би во ство ре ње. „Да-
кле, са мо ње го во об лич је по у ча ва га ми ро љу би во сти, а не раз бој-
нич ком уби тач ном уни шта ва њу: пр во обе леж је ху ма но сти.“55) Су-
прот но Хоб су за Хер де ра је при род но ста ње ми ра ме ђу љу ди ма. Он 
без сум ње алу ди ра на ве ли ког Ен гле за ка да ка же: „Би ло је фи ло зо-
фа ко ји су наш род, због на го на са мо о др жа ња, свр ста ва ли у зве ри 
и ње го во при род но ста ње на зи ва ли рат ним ста њем. Очи глед но је у 
овој тврд њи мно го то га што ње му ни је свој стве но. ... Су прот но је 
исти ни по ве сти пред ста вља ти зло ћуд ни, не при ја тељ ски ка рак тер 
љу ди зби је них на јед ном про сто ру, су пар нич ких умет ни ка, су прот-
ста вље них по ли ти ча ра, за ви дљи вих на уч ни ка, као оп ште осо би не 
људ ског ро да. Нај ве ћи број љу ди на зе мљи не по зна је ове раз ди-
ру ће жа о ке и кр ва ве ра не ко је оне иза зи ва ју; он жи ви у сло бод ној 
ат мос фе ри, а не у ку жном ва зду ху гра до ва. ... Да кле, ни је рат не го 
мир при род но ста ње не зби је ног људ ског ро да, јер рат је ста ње ну-
жде, не пр во бит ног ужи ва ња.“56) Рат је да кле пре ма Хер де ру не-
при род но ста ње за чо ве ка. Ни је ху ма ност не го су стра сти го ни ле 
на ро де да се као ди вље жи во ти ње удру жу ју и су ко бља ва ју. Сто га 

54) Her der, “Jo ur nal of My Voyage in the Year 1769” p. 93.

55) Хер дер, Идејезафилозофијуповестичовечанства, стр. 59.

56) Ibid, 111.
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ни је ни чу до да на истом ме сту нај слав ни ја име на исто ри је Хер дер 
на зи ва да ви те љи ма људ ског ро да, кру ни са ним џе ла ти ма или џе ла-
ти ма ко ји су се бо ри ли за сво је кру не.57) Ка ко је за Хер де ра рат као 
та кав не при ро дан, не при род на мо ра би ти и сва ка осва јач ка по ли-
ти ка „кру ни са них џе ла та“ од но сно њи хо ве ам би ци је, им пе ри јал не 
те жње за мо ћи, сла вом и пре сти жом. Он та ко ђе на гла ша ва да је 
соп стве на зе мља нео п ход на сва ком на ро ду, те да су они не раз дво-
ји ви од свог тла. „Осо би на сва ког те ла и ње го вог на чи на жи во та, 
све ра до сти и по сло ви на ко је су на вик ну ти од де тињ ства, це ли 
ви до круг њи хо ве ду ше – кли мат ски су усло вље ни. Оду зме ли им 
се њи хо ва зе мља, од у зе то им је све.“58) Пре ма то ме осва јач ки ра то-
ви су са ми по се би не пра вед ни. Са дру ге стра не, ко ло ни ја ли стич ка 
по ли ти ка не до но си оче ки ва не ре зул та те већ на ду жи рок ште ти и 
са мим ко ло ни за то ри ма. „Сви пре бр зи, пре на гли пре ла зи у су прот-
ну хе мис фе ру и кли му рет ко су би ли спа со но сни за јед ну на ци ју, 
јер при ро да ни је уза луд по ву кла сво је гра ни це из ме ђу ме ђу соб но 
уда ље них зе ма ља. Ка ко по вест осва ја ња та ко и по вест тр го вин ских 
дру шта ва, али ве ћи ном по вест ми си ја, ну жно би да ла ту жну и де-
лом сме шну сли ку, ако би се не при стра сно овај пред мет с ње го вим 
по сле ди ца ма та ко ђе из ву као из вла сти тих ре ла ци ја са они ма ко ји 
су већ про шли тај пре ла зак. Са од врат но шћу и гро же њем чи та ју 
се ве сти о не ким европ ским на ци ја ма ко је су се, по то ну ле у нај-
бе срам ни је оби ље и нај бе зо се ћај ни ју гор дост, те ле сно и ду шев но 
из о па чи ла, и чак ви ше не ма ју сна ге за ужи ва ње и са ми лост.“59) Са 
ових по зи ци ја Хер дер кри ти ку је европ ску осва јач ку по ли ти ку, а не 
ште ди ни сво је зе мља ке ко ји су се пре ви ше за не ли на ци о на ли стич-
ким осе ћа њи ма. Њи ма по ру чу је да на Зе мљи има до вољ но ме ста 
за све. 

Мо же мо за кљу чи ти да је Хер де ров на ци о на ли зам био спо на 
из ме ђу ко смо по ли ти зма про све ти тељ ства и мо дер ног на ци о на ли-
зма. Ра ди се та ко ре ћи о јед ној ме ђу зо ни. Са јед не стра не хер де-
ров ски на ци о на ли зам је пред ста вљао иза зов ко смо по ли ти зму, те 
кри ти ко вао ње го ва сла ба ме ста, али са дру ге стра не он ни је исе као 
спо не из ме ђу на ци је и чо ве чан ства. Шта ви ше, кул тур ни на ци о на-
ли зам ко ји Хер дер за сту па је у функ ци ји по ве зи ва ња по је дин ца и 
чо ве чан ства. У крај њој ли ни ји, не спу та но из ра жа ва ње сва ког на-
ци о нал ног ду ха ко ри сно је за чи та во чо ве чан ство. Исто та ко, Хер-
дер свој на ци о на ли зам не ве зу је за др жа ву и по ли ти ку. Кул тур но 

57)  Ibid, 132.

58)  Ibid, 91-92.

59)  Ibid, 99.
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је дин ство на ци је је оно што је глав но, док је по ли тич ко ује ди ње ње 
ма ње ва жна ствар. Чак и ако је оно по треб но до ње га се не ће до ћи 
пла ни ра ном по ли тич ком ак ци јом и др жав ном ин тер вен ци јом, не го 
спон та но и при род но. На кра ју кра је ва то је ствар Про ви ђе ња. Као 
што и Арис при зна је, Хер де ро ва ми сао би ла је при род на за ону 
ге не ра ци ју ко ја је ви ше це ни ла ети ку не го по ли ти ку и ко ја ни је 
има ла по ве ре ња у др жа ву.60) Од бој ност пре ма ап со лу ти зму и би ро-
кра ти ји спре чи ла га је да објек тив но са гле да уло гу ко ју ће др жа ва 
у бу дућ но сти игра ти. С тим у ве зи, па да у очи и ње гов не до ста так 
осе ћа ја за ре ал ну по ли ти ку. Хер дер је био из у зет но не рас по ло жен 
пре ма Фри дри ху Ве ли ком и Пру ској, али ће упра во та ап со лу ти-
стич ка и ми ли та ри стич ка Пру ска на кра ју кра је ва оства ри ти не-
мач ко ује ди ње ње. 

*
*
*

Хер де ро ва ми сао по ка зу је јед ну чу де сну ка рак те ри сти ку. Он 
је по шао од фи ло зо фи је је зи ка и та ко уте ме љио уче ње о на ци ји. 
Ти ме је по ли ти зо вао је зик, а на ци ју за сно вао као по ли тич ки по јам. 
Та ко је Хер дер упр кос то ме што је из бе га вао да се ба ви по ли ти ком 
и по ли тич ким те ма ма на кра ју ипак по стао је дан из у зет но ва жан 
по ли тич ки пи сац, по кре тач ро ман ти зма и уте ме љи тељ на ци о на-
ли зма. Та ко ђе, Хер де ро ва ми сао пред ста вља ће иза зов глав ном то-
ку по ли тич ке и фи ло зоф ске ми сли ње го вог вре ме на. Он не са мо 
што ће афир ми са ти на род но ства ра ла штво не го ће то ства ра ла штво 
про гла си ти је дин стве ним кул тур ним бла гом. Ако је сва ки на род 
но си лац са мо се би свој стве ног ду ха, и је дин стве не кул ту ре, он да 
исто та ко сва ки на род има пра во и оба ве зу да ту сво ју кул ту ру раз-
ви ја и да се на тај на чин пред ста вља дру гим на ци ја ма. Пре ма то ме, 
не по сто је стан дар ди пре ма ко ји ма би смо мо гли да упо ре ђу је мо 
ства ра ла штво раз ли чи тих на ро да и да га вред ну је мо као бо ље или 
ло ши је. Кул ту ре су раз ли чи те, на ро ди су раз ли чи ти и сва ки тре ба 
да бу де она кав ка кав је сте. Иако ан ти про све ти тељ и уте ме љи тељ 
на ци о на ли зма, Хер дер за др жа ва спо ну са ко смо по ли ти змом. На-
ци је ни су јед на од дру ге одво је не не ка квим не пре мо сти вим пре-
пре ка ма, све оне за јед но уче ству ју у чо ве чан ству. За то Хер дер у 
свом на ци о на ли зму не ви ди ни је дан је ди ни раз лог за агре си ју и 
кон флик те ме ђу на ро ди ма. 

На овим осно ва ма Хер де ро ва ми сао је из ме ни ла до та да по-
зна ту по ли ти ку. На кон ње га, по ли ти ка се ви ше не мо же во ди ти на 

60)  Aris, op.cit., p. 244.
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та кав на чин да за не ма ру је пи та ња је зи ка и пи та ња кул ту ре. При-
пад ни ци исте кул ту ре не ће се за до во љи ти са мо кул тур ним је дин-
ством, не го ће зах те ва ти и по ли тич ко је дин ство да би оси гу ра ли 
и са чу ва ли сво ју по себ ност. Дру гим ре чи ма, сва ка на ци ја зах те ва 
пра во да бу де при зна та и да мо же да се са ма раз ви ја без ту ђег ту-
тор ства и кон тро ле. Та ко ће Хер де ро ва ми сао пред ста вља ти увод у 
све да нас ак ту ел не рас пра ве о од но су из ме ђу кул ту ре и по ли ти ке.

DusanDostanic

HERDER’SCONCEPTIONOFTHENATION

Summary
In this ar tic le the aut hor de als with the con cep tion of a na tion 

by the Ger man phi lo sop her Jo hann Gottfried Her der. In this pa per is 
po in ted out Her der’s con cep tion of lan gu a ge as the main fe a tu re of the 
na tion. In ad di tion, spe cial at ten tion was paid to Her der’s no tion of “na-
ti o nal spi rit”. Ac cor ding to Her der, every dis tin cti ve cha rac te ri stic of a 
na tion is es sen ti ally a pro duct and a ma ni fe sta tion of a “na ti o nal spi rit”. 
In the third part the aut hor de als with Ger man phi lo sop hers vi ew upon 
the qu e sti on of re la ti ons bet we en dif fe rent cul tu res. Thus the fun da-
men tal fe a tu res of Her der’s cul tu ral na ti o na lism are in di ca ted as well as 
his re la ti on ship with en light ment’s co smo po li tism. The pur po se of this 
work is to emp ha si ze the ro ots and the be gin nings of the mo dern con si-
de ra ti ons of na tion, na ti o na lism and na ti o nal iden tity. 
Key words: Jo hann Gottfried von Her der, na tion, na ti o nal spi rit, cul tu re, lan-

gu a ge, iden tity 
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Resume
Her der’s ide as show so me ex tra or di nary cha rac te ri stics. He 

unin ten ti o nally en ters the fi eld of po li tics. Star ting from his phi lo sophy 
of lan gu a ge Her der gets to his con cept of the na tion. Ac cor ding to him, 
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everything which one na tion cre a tes is ac tu ally not a cre a tion of one 
in di vi dual, not even one ge ne ra tion, but of a na ti o nal ge ni us or a “spi rit 
of a na tion” as he calls it. That me ans that every na tion as a col lec ti ve, 
has its own cul tu re, sa me as it has its own lan gu a ge. Thus cul tu res of 
dif fe rent na ti ons ha ve dif fe rent stan dards and dif fe rent cen ters. So the-
se dif fe rent cul tu res can’t be com pa red one to anot her. They co uld ha ve 
very dif fe rent ide als. The re are no bet ter or wor se cul tu res, no hig her or 
lo wer ones. In a sa me sen ce the re are no bet ter or ra ci ally su per i or na-
ti ons. In that way, Her der be co mes one of the most im por tant Ger man 
thin kers of a co un ter-en light ment. For him the main cha rac te ri stic of a 
Uni ver se is not uni for mity but a di ver sity. On that gro und, he ma na ges 
to de fend na ti o nal myths and even na ti o nal pre ju di ces aga inst en light-
ment’s ra ti o na lism. Ac cor ding to Her der the main fe a tu re of a hu man 
be ings is not the re a son but lan gu a ge. That me ans that we can’t un der-
stand one pe o ple and its cul tu re by applying so me uni ver sal ra ti o nal 
stan dards. Qu i te op po si te, one na tion can be un der stood only from its 
own cre a ti ons its po e try, mu sic, myths, le gends, sto ri es, cu stoms and 
prac ti ces. Na tion is what it cre a tes and one pe o ple can be un der stood 
only thro ugh its cre a ti ons. In ac cor ding to this, Her der thinks that one 
pe o ple is what it is and that is it sho uld be on a first pla ce. Even mo re, 
in di vi dual shold be de eply ro o ted in his na ti o nal hi story, tra di tion and 
cul tu re. His advi ce for every na tion is to stay what it is. Uni que fe e ling 
of iden tity and aut hen ti city is vi tal for every na tion as much as its self 
este em. In this way Her der ma na ges to turn lan gu a ge and na tion in to 
a po li ti cal facts. Sin ce Her der, cul tu re be co mes so met hing what is es-
sen tial for a po li tics and po li ti cal phi lo sophy in ge ne ral. In ot her words, 
Her der cre a tes a uni que con cep tion of a cul tu ral na ti o na lism, as a zo ne 
bet we en en light ment’s co smo po li tism and la ter po li ti cal na ti o na lism. 
As much as he star ted as a thin ker who didn’t want to ha ve anything to 
do with sta te and po li tics, and as much he de spi sed ap so lu ti stic re gi me 
and bu re a uc racy in the la ter ca u se of hi story his ide as be ca me fun da-
men taly con nec ted to po li ti cal na ti o na lism and na ti o nal aspi ra ti ons for 
a uni fi ca tion. In that way Her der in the end was apo li ti cal or even an ti-
po li ti cal po li ti cal thin ker.

* Овај рад је примљен 27. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2012. године.
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