
УДК: 321.7+329.12]:123
Примљено:  23. септембра 2010.
Прихваћено: 25. новембра 2010.
Прегледни рад

Српска политичка мисао 
број 4/2010.

год. 17. vol. 30.
стр. 153-172.

153

ВишњаСтанчић
Институт за политичке студије, Београд

ЛИБЕРАЛНАДЕМОКРАТИЈА
КАООСТВАРЕЊЕСЛОБОДЕ

Сажетак
У овом ра ду се ана ли зи ра ју пој мо ви  ли бе ра ли зма и де мо-

кра ти је ко ји пред ста вља ју ком по нен те ли бе рал не де мо кра ти је, 
дру штве но-по ли тич ког уре ђе ња ко је се сма тра оп ти мал ним окви-
ром за ин сти ту ци о на ли за ци ју сло бо де. Ли бе рал на де мо кра ти ја та-
ко по мно ги ма пред ста вља по ли тич ки иде ал ко ји је од нео пре ва гу 
над оста лим по ли тич ким иде о ло ги ја ма, и ко ме, сход но то ме, тре ба 
те жи ти. За то се сма тра ре ле вант ним ис тра жи ва ње о то ме шта чи ни  
су шти ну ли бе рал не де мо кра ти је и на ко ји на чин, од но сно за хва љу-
ју ћи ко јим ме ха ни зми ма, она успе ва да оства ри овај циљ. Нај пре се 
раз ма тра ју нор ма тив на од ре ђе ња ли бе ра ли зма и де мо кра ти је та ко 
што се по ка зу је у че му се са сто је ова два уче ња , а за тим се по ка-
зу је у ка квом све од но су мо гу би ти ова два уре ђе ња. Циљ ра да је 
да се на осно ву ових ана ли за по ка же за што се ли бе рал на де мо кра-
ти ја мо же сма тра ти оп ти мал ним прав но-по ли тич ким по рет ком за 
оства ре ње сло бо де,  и ко је су то вред но сти и иде а ли ова квог уре ђе-
ња ко ји  има ју ранг ци ви ли за циј ских  те ко ви на.
Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, де мо кра ти ја, сло бо да, јед на кост, то ле ран ци-

ја, ху ма ни зам, људ ска пра ва, ле ги ти ми тет.
Де мо крат ска ре во лу ци ја је про ис те кла из исто риј ске те жње 

за што ве ћом јед на ко шћу; у том сми слу она се мо же сма тра ти не-
у мо љи вом ре во лу ци јом. Мно ги сма тра ју да је пут ка де мо кра ти ји 
дру штве ни про цес ко ји се не мо же за у ста ви ти. Сар то ри, на при мер, 
ис ти че да „ве тар исто ри је ду ва са мо у јед ном прав цу – ка де мо-
кра ти ји”1). За и ста, у са вре ме ном све ту по сто ји тренд раз во ја де мо-
кра ти је; мно ги се сла жу да је де мо кра ти ја оста ла без не при ја те ља, 

1)   Ђо ва ни Сар то ри,  Де мо кра ти ја-шта је то? , ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 273.
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од но сно да је по бе ди ла су пар нич ке иде о ло ги је ко је су се ја вља ле 
то ком исто ри је: на след ну мо нар хи ју, фа ши зам и, нај зад, ста љи ни-
зам (као по ку шај, ис кре ни или не, оства ре ња ко му ни зма).

Та по бе да де мо кра ти је се, до ду ше, рас про сти ре са мо дон де 
до кле се рас про сти ре и мо дер ни зо ва ни свет, та ко да је да нас ско ро 
по ло ви на од бли зу две ста др жа ва де мо крат ска.2) По бе да де мо кра-
ти је се за у ста вља, углав ном, на гра ни ца ма Афри ке, ис кљу чу је ве-
ли ки део Азиј ског кон ти нен та и на и ла зи на од ба ци ва ње од стра не 
ислам ских зе ма ља у ко ји ма су по ли ти ка и ре ли ги ја спо је не.  

Ка да се ка же да  де мо кра ти ја као по ли тич ки иде ал по бе ђу је 
, то у ства ри зна чи да се сма тра да на чел но гле да но, и по ла зе ћи од 
до са да шњег исто риј ског ис ку ства, ни је мо гућ об лик људ ске вла да-
ви не ко ји би пред ста вљао ви ши сту пањ сло бо де. Де мо кра ти ја би 
у том слу ча ју пред ста вља ла за вр шну тач ку иде о ло шке ево лу ци је 
чо ве чан ства, од но сно ко на чан об лик људ ске вла да ви не.

Де мо кра ти ја ко ја, као по ли тич ки иде ал, по бе ђу је и ко ја се 
сма тра оп ти мал ним по рет ком сло бо де је сте ли бе рал на де мо кра ти-
ја. Ка да го во ри мо о мо дер ним де мо кра ти ја ма, од но сно о де мо кра-
ти ја ма ко је су на ста ле по сле Аме рич ке и Фран цу ске ре во лу ци је 
мо ра мо има ти у ви ду да се, за раз ли ку од ан тич ке де мо кра ти је, ра-
ди о ли бе рал ним де мо кра ти ја ма и да је ту реч де мо кра ти ја са мо 
скра ће ни ца за ли бе рал ну де мо кра ти ју. Да кле, оно што омо гу ћа ва 
оства ре ње сло бо де је су те мељ ни прин ци пи и ин сти ту ци је ка ко де-
мо кра ти је, та ко и ли бе ра ли зма. Ли бе рал ну де мо кра ти ју да кле чи не 
две ком по нен те и  за то је ва жно ис та ћи ко ји су еле мен ти ова квог 
уре ђе ња ли бе рал ни, а ко ји де мо крат ски, од но сно шта по ти че од 
ли бе ра ли зма, а шта од де мо кра ти је.

ЛИБЕРАЛИЗАМ

Док три на и прак са ли бе ра ли зма од но си се на под руч ја по ли-
ти ке, дру штва и еко но ми је. Он се ја вио као пр ва и нај ра ни ја но во-
ве ков на иде о ло ги ја ко јом су оспо ра ва на уста ље на и ка но ни зо ва на 
схва та ња о вла да ју ћем дру штве ном и по ли тич ком по рет ку. Ли бе-
ра ли зам је до нео са со бом нов од нос из ме ђу сло бо де и по ли тич ке 
вла сти, од но сно из ме ђу по је дин ца и др жа ве (по ли тич ке за јед ни це).

На пу ште на је ан тич ка иде ја сло бо де у за јед ни ци. Ста ри Гр ци 
су сма тра ли да је сло бо да мо гу ћа је ди но у по ли тич кој за јед ни ци и 
да  по ли тич ка за јед ни ца пред ста вља сфе ру истин ске сло бо де. Чо-

2) Ви де ти:  Ву чи на Ва со вић, Са вре ме не де мо кра ти је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, 
стр. 19.
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век овој за јед ни ци ду гу је сво ју сло бо ду и не ма дру гих мо гућ но сти 
да бу де сло бо дан, јер је по сво јој при ро ди др жа во твор но, од но сно 
по ли тич ко би ће (zoon po li ti kon). Ли бе рал но схва та ње од но са из-
ме ђу сло бо де и по ли тич ке за јед ни це је су прот но ова квом схва та-
њу; пре ма ли бе рал ном уче њу сло бо да и по ли тич ка власт су ме ђу-
соб но су прот ста вље не. Као што др жа ва огра ни ча ва ин ди ви ду ал ну 
сло бо ду, та ко и ин ди ви ду ал на сло бо да по ста вља гра ни це др жа ви. 
Др жа ва та ко пред ста вља при нуд ни по ре дак, а не сфе ру оства ре ња 
сло бо де. За раз ли ку од ан тич ког схва та ња по ко ме је сло бо ду мо гу-
ће оства ри ти тек у по ли тич кој за јед ни ци, пре ма ли бе рал ном уче њу 
чо век је сло бо дан и пре сту па ња у по ли тич ку за јед ни цу: сло бо да, 
да кле, прет хо ди др жа ви. Као сфе ру сло бо де ли бе ра ли зам ви ди дру-
штво, ко је пред ста вља сфе ру при ват ног жи во та по је дин ца и ко је је 
као та кво су прот ста вље но др жа ви.  

Ли бе ра ли зам се мо же прег нант но од ре ди ти као иде о ло ги ја 
сло бо де: за ли бе ра ли зам сло бо да пред ста вља вр хов ну вред ност ко-
ју тре ба прет по ста ви ти свим дру гим вред но сти ма. Ли бе ра ли зам је 
та ко про је кат ко ји те жи сло бо ди. Пи та ње ко је се на ме ће је – чи-
јој, ако не сло бо ди ин ди ви дуе? Сло бо да ко ју ли бе ра ли зам бра ни 
је ин ди ви ду ал на сло бо да, од но сно сло бо да по је дин ца у од но су на 
др жав ну власт. 

Ли бе ра ли зам је те о ри ја гра ни ца др жав не вла сти, па та ко ли-
бе рал на др жа ва пред ста вља огра ни че ну др жа ву. По сто је два аспек-
та на ко је се овај из раз од но си, а то су гра ни це вла сти и гра ни це 
функ ци ја др жа ве; уко ли ко је власт огра ни че на, ра ди се о прав ној 
др жа ви, а уко ли ко су огра ни че не функ ци је др жа ве, реч је о ми ни-
мал ној др жа ви. Тре ба на по ме ну ти да прав на и ми ни мал на др жа-
ва мо гу би ти раз дво је не: мо гу по сто ја ти прав не др жа ве ко је ни су 
исто вре ме но и ми ни мал не (као што је слу чај са со ци јал ном др жа-
вом), као и ми ни мал не др жа ве ко је ни су исто вре ме но и прав не. 
Ан ти под прав не др жа ве пред ста вља ап со лу ти стич ка др жа ва, док 
је су прот ност ми ни мал не др жа ве мак си мал на др жа ва. Овај тер мин 
по ти че од при де ва ab so lu tus ко ји зна чи сло бо дан од свих од но са 
(од огра ни че ња, усло ва или оба ве за). 

По ред то га што огра ни ча ва др жав ну власт, ли бе ра ли зам по-
ста вља гра ни це и функ ци ја ма др жа ве; мо же се ре ћи да су те о ри ја о 
по тре би да се власт кон тро ли ше и те о ри ја огра ни че ња уло ге др жа-
ве по ве за не – ми ни мал на др жа ва се лак ше кон тро ли ше не го мак си-
мал на, од но сно кон тро ла вла сти је лак ша уко ли ко је вла сти по ве-
ре но ма ње функ ци ја. Да кле, сло бо да се га ран ту је не са мо устав ним 
ме ха ни зми ма прав не др жа ве, већ и огра ни че њем уло ге др жа ве.
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Ка да се сло бо да од ре ди као сло бо да од др жа ве, та да се на-
ста нак ли бе рал не др жа ве мо же по сма тра ти као по сте пе но ши ре ње 
сфе ре у ко јој је по је ди нац осло бо ђен од ме ша ња др жа ве, од но сно 
као по сте пе на еман ци па ци ја гра ђан ског дру штва од др жа ве: је дан 
од ва жних ре зул та та ли бе ра ли зма је упра во раз два ја ње при ват не и 
јав не сфе ре.

Да би се ова гра ни ца по ву кла по треб но је фор му ли са ти на че-
ло на ко ме се она мо же за сно ва ти; то на че ло би утвр ђи ва ло гра ни це 
уну тар ко јих по је дин ци и гру пе мо гу де ла ти сло бод но, то јест без 
ме ша ња др жав не вла сти, од но сно гра ни це не по вре ди во сти чо ве ка. 
Мил то на че ло ова ко фор му ли ше: „Је ди ни циљ ко ји љу ди ма да је 
овла шће ње да се, по је ди нач но или ко лек тив но, ме ша ју у сло бо ду 
де ла ња ма ко га од њих – је сте са мо за шти та. Је ди на свр ха ра ди ко је 
се власт мо же пу но прав но вр ши ти над ма ко јим чла ном ци ви ли-
зо ва не за јед ни це, про тив ње го ве во ље, је сте да се спре чи на но ше-
ње ште те дру ги ма.“3) Да кле, по је ди нац је за шти ћен од би ло ка квог 
ме ша ња др жав не вла сти све док ње го во де ла ње не на но си ште ту 
дру ги ма. Он је сло бо дан у при ват ним ми шље њи ма и осе ћа њи ма, 
ужи ва сло бо ду го во ра и удру жи ва ња са дру гим по је дин ци ма, као и 
сло бо ду да сле ди сво је уку се и про јек те.

Две глав не сфе ре осло ба ђа ња од др жа ве (ко је је ли бе ра ли-
зам до нео са со бом) би ле су сфе ра ре ли ги је и ду хов но сти уоп ште 
и еко ном ска сфе ра. Чи ње ни ца је да је исто ри ја ли бе рал них др жа-
ва у ве зи са про па шћу кон фе си о нал них др жа ва и успо ном др жа-
ва ко је има ју не у тра лан или аг но стич ки став пре ма ре ли ги о зним 
уве ре њи ма сво јих гра ђа на, као и са уки да њем сте га и при ви ле ги ја 
фе у да ли зма и на стан ком ка пи та ли зма, од но сно ја вља њем зах те ва 
за еко ном ском сло бо дом (сло бо дом рас по ла га ња бо гат ством и сло-
бо дом раз ме не). 

Оно што чи ни су шти ну прав не др жа ве је сте устав, па су та ко 
са мо ли бе рал ни ре жи ми  устав ни ре жи ми. Устав је тај за хва љу ју ћи 
ко ме је власт огра ни че на, на шта ука зу је и ети мо ло ги ја са ме ре чи: 
реч устав по ти че од ре чи  за у ста ви ти, а оно што се за у ста вља 
је упра во власт. Иде ја уста ва је: за у ста ви ти ти ра ни на. Устав ни 
ме ха ни зми су ти ко ји оне мо гу ћа ва ју са мо вољ но, од но сно не ле-
ги тим но вр ше ње вла сти. Устав на тај на чин пред ста вља од бра ну 
по је дин ца од зло у по тре бе вла сти и га рант ин ди ви ду ал не сло бо де. 
Ње го ва вред ност је да кле у то ме што по ста вља ју ћи гра ни це вла сти 
бра ни ин ди ви ду ал ну сло бо ду, а са мим тим и власт чи ни ле ги тим-

3)   Џ. С. Мил, О сло бо ди, ,, Фи лип Ви шњић ’’, Бе о град, 1988, стр. 43.
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ном. ,,Вла да без уста ва је моћ без пра ва.”4)  Др жав на власт без уста-
ва би ла би са мо го ла си ла без прав ног и мо рал ног осно ва.5)

Устав пред ста вља по зи тив но прав ни из раз при род них пра ва 
чо ве ка. Сва ки устав, по ред то га што кон сти ту и ше по ли тич ку за-
јед ни цу, од но сно од ре ђу је об лик др жа ве, са др жи и основ на пра ва 
гра ђа на. Та пра ва су: пра во на жи вот, сло бо ду и имо ви ну, сло бо ду 
ми сли и са ве сти, сло бо ду го во ра, сло бо ду ве ро и спо ве сти, сло бо ду 
удру жи ва ња, сло бо ду кре та ња... Људ ска пра ва има ју ин ди ви ду а-
ли стич ки и се ку лар ни ка рак тер. Та пра ва су не што што при па да 
сва ком људ ском би ћу као та квом, без ика квих прет ход них усло ва: 
ин ди ви дуе има ју ова пра ва на осно ву са ме чи ње ни це да су људ ска 
би ћа. Та пра ва се не из во де из прав ног по рет ка, већ из са ме људ-
ске при ро де. По је дин ци по се ду ју ова пра ва у од но су на др жав ну 
власт: она пред ста вља ју  сло бо ду по је дин ца од др жа ве и на су прот 
њој.  Она при па да ју сви ма, без об зи ра на раз ли ке у по гле ду ра се, 
бо је, по ла, ве ро и спо ве сти, имо ви не, на ци о нал ног или дру штве ног 
по ре кла, по ли тич ког или дру гог ми шље ња...

ФИЛОЗОФСКАПРЕТПОСТАВКАЛИБЕРАЛИЗМА

На по кон, шта је фи ло зоф ска прет по став ка ли бе ра ли зма? 
Кла сич но ли бе рал но ста но ви ште уче ње о при род ним пра ви ма узи-
ма као фи ло зоф ску прет по став ку ли бе ра ли зма. О уче њу о при род-
ним пра ви ма чо ве ка го во ри се као о фи ло зоф ској прет по став ци 
ли бе ра ли зма за то што оно слу жи ус по ста вља њу гра ни ца вла сти 
на осно ву од ре ђе ног схва та ња људ ске при ро де; зах тев за огра ни че-
њем вла сти др жа ве та ко се оправ да ва по зи ва њем на из вор но људ-
ско ста ње ко је се опи су је као ста ње сло бо де и јед на ко сти. 

Пре ма уче њу о при род ним пра ви ма чо век по се ду је по при-
ро ди – и ти ме не за ви сно од сво је во ље, а на ро чи то од во ље дру-
гих – од ре ђе на те мељ на пра ва. То су: пра во на жи вот, сло бо ду и 
сво ји ну. Ова пра ва су при род но да та, од но сно ни су ус по ста вље на 
људ ском во љом, што зна чи да прет хо де фор ми ра њу би ло ко је дру-
штве не за јед ни це; „да та су ро ђе њем“ и у том сми слу су из вор на и 
нео ту ђи ва. Уче ње о при род ним пра ви ма ле жи у осно ви Де кла ра-
ци је не за ви сно сти и Де кла ра ци је пра ва чо ве ка и гра ђа ни на у ко ји-
ма се афир ми ше те мељ но на че ло ли бе ра ли зма – на че ло огра ни че не 

4)   Ко ста Ча во шки, Устав као јем ство сло бо де, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те-
о ри ју; ,,Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1995, стр. 32. 

5)   Ибид., стр. 32.
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др жа ве: „Циљ сва ког по ли тич ког удру жи ва ња је очу ва ње при род-
них и не за ста ри вих пра ва чо ве ка“6) 

Из ово га сле ди да се при мар на функ ци ја вла сти пре ма ли-
бе рал ном уче њу са сто ји у за шти ти ових пра ва, а ње на ва ља ност 
се про це њу је у од но су на то да ли она оства ру је сво ју функ ци ју: 
ин ди ви дуе има ју ду жност пре ма др жа ви је ди но уко ли ко она ис пу-
ња ва сво ју оба ве зу. По ли тич ки жи вот се за сни ва на пре ћут ном или 
екс пли цит ном уго во ру из ме ђу на ро да и др жа ве. Да кле, власт тре ба 
да бу де огра ни че на сво јом свр хом; је ди ни оправ дан раз лог за огра-
ни ча ва ње пра ва је сте за шти та пра ва дру гих љу ди. 

По сто ји још јед на стру ја ли бе ра ли зма ко ја ну ди дру га чи ји 
основ за ли бе рал но уче ње. Као но ва те о риј ска осно ва ли бе рал не 
др жа ве по ја вљу је се фи ло зо фи ја ути ли та ри зма, а пред став ник ова-
квог схва та ња је сте Џон Стју арт Мил. Мил је сма трао да не по сто ји 
та ко не што као што су при род на пра ва, од но сно пра ва ко ја прет хо-
де уста но ви вла сти. Уме сто ду го трај не тра ди ци је при род них пра ва 
он је по ста вио на че ло ко ри сно сти, од но сно на че ло нај ве ће сре ће, 
као кри те ри јум ко јим тре ба да бу ду во ђе ни они ко ји вла да ју. Гра-
ни це ко је се по ста вља ју вла сти не за сни ва ју се, да кле, на уче њу о 
при род ним пра ви ма чо ве ка чи је се по сто ја ње не мо же до ка за ти; 
оне сле де из објек тив ног са зна ња да љу ди те же за до вољ ству, а из-
бе га ва ју бол. Функ ци ја др жа ве та ко је сте да оства ри нај ве ћу сре ћу 
за нај ве ћи број сво јих чла но ва. Да кле, у оправ да њу схва та ња о ну-
жном огра ни ча ва њу др жав не вла сти ли бе рал на ми сао се кре та ла 
од уче ња о при род ним пра ви ма ка фи ло зо фи ји ути ли та ри зма.

Либерализамкаоантипатерналистичкоучење

Ли бе ра ли зам се мо же пред ста ви ти као ан ти па тер на ли стич-
ко уче ње par ex cel len ce . Па тер на ли стич ко ста но ви ште је да је 
ду жност др жа ве да бри не о сво јим по да ни ци ма она ко ка ко отац 
бри не о сво јој де ци. По ла зе ћи од прет по став ке да по је ди нац ни је 
нај ком пе тент ни ји су ди ја ка да се ра ди о ње го вој вла сти тој сре ћи, 
па тер на ли стич ко уче ње оправ да ва за ди ра ње др жа ве у при ват ну 
сфе ру по је дин ца. Па тер на ли зам се, да кле, са сто ји у огра ни ча ва њу 
сло бо де по је дин ца за рад до бра по је дин ца; oдносно по је ди нац се 
шти ти од са мог се бе, од сво јих вла сти тих скло но сти и им пул са. 
Из над сва ког по је дин ца уз ди же се ста ра тељ ска власт  ко ја бди над 

6) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1995, стр. 24.
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суд би ном сво јих по да ни ка и на сто ји да их учи ни срећ ним, чак и 
про тив њи хо ве во ље. 

Ми сли о ци ко ји су се за ла га ли за ли бе рал ну др жа ву (ме ђу 
њи ма се ис ти чу Лок, Кант, То квил и Мил) осу ђи ва ли су ова кву 
ста ра тељ ску власт сма тра ју ћи  је де спот ском. Та ква власт ста вља 
сва ког по је дин ца под сво је окри ље и др жи  га у ста њу не зре ло сти. 
Кант се про ти вио ова квој вла сти јер је сма трао да по да ни ке чи ни 
па сив ним: она сво је гра ђа не тре ти ра као де цу ко ја не мо гу да раз-
ли ку ју шта је за њих ко ри сно, а шта штет но и ко ја због то га мо ра ју 
да че ка ју на суд др жа ве о то ме ка ко да по стиг ну сво ју сре ћу. Они 
та ко ђе мо ра ју да прет по ста ве (иако је то прет по став ка без га ран-
ци је) до бро на мер ност свог вла да ра, од но сно то да он за и ста хо ће 
њи хо ву сре ћу. 

Кри ти ка па тер на ли зма је у ства ри од бра на ин ди ви ду ал не 
ауто но ми је; мно ги ста ју у од бра ну сло бо де по је дин ца јер сма тра ју 
да она има мо рал ну вред ност. Пре ма ли бе рал ном уче њу мо ра да 
по сто ји од ре ђе на сфе ра при ват ног у ко ју ни др жа ва ни дру штво не 
сме да за дре; да кле, сфе ра ин ди ви ду ал не сло бо де је не при ко сно-
ве на.

Ли бе ра ли зам, на су прот па тер на ли стич ком уче њу, по ла зи од 
прет по став ке да је сва ки по је ди нац су ве рен над са мим со бом, над 
сво јом ду шом и те лом: по је ди нац тре ба сам да од лу чу је о ства ри-
ма ко је се ти чу са мо ње га. Он је је ди ни ком пе тент ни су ди ја  ка да је 
реч о ње го вој вла сти тој сре ћи. Ли бе ра ли зам се за ла же за сло бо дан, 
од но сно не спу тан раз вој ин ди ви ду ал но сти, та ко да је про тив то га 
да по је дин ца дру ги во де и да од лу чу ју уме сто ње га. 

Мо ра по сто ја ти бар ми ни мал но под руч је лич не сло бо де, ако 
не же ли мо да уни зи мо или по рек не мо сво ју при ро ду. Пот пу но од-
у ста ја ње од сло бо де пред ста вља ло би по раз лич но сти и де гра ди-
ра ње људ ске при ро де; о би ћу ко је дру ги спре ча ва ју да ура ди ма кар 
не што по сво ме не мо же се уоп ште го во ри ти са ста но ви шта мо ра-
ла. Чо век мо ра по не ти бре ме сло бо де.

ДЕМОКРАТИЈА

Де мо крат ска ре во лу ци ја је про ис те кла из исто риј ске те жње 
за што ве ћом јед на ко шћу, а са сто ји се у пре ла ску фе у дал ног ари-
сто крат ског дру штва у де мо крат ско дру штво; она та ко пред ста вља 
по бе ду на че ла јед на ко сти, без мо гућ но сти вра ћа ња на ари сто крат-
ски по ре дак.  Де мо крат ско дру штво је дру штво ко је ка рак те ри ше 
јед на кост усло ва, а она се са сто ји у то ме да су уки ну те раз ли ке 



СПМ број 4/2010, година XVII, свеска 30. стр. 153-172.

160

по ро ђе њу, од но сно на след не при ви ле ги је. У уста ву ко ји је до нет 
по сле Фран цу ске ре во лу ци је за пи са но је: „Јед на кост се са сто ји у 
то ме да је за кон јед нак за све... Јед на кост не до пу шта раз ли ке по 
ро ђе њу ни ти на сле ђи ва ње вла сти“.7) 

Је дан од ди стинк тив них де мо крат ских прин ци па је сте јед нак  
при ступ свих све му по за слу зи. У Де кла ра ци ји о пра ви ма из 1789. 
го ди не на ве де но је: „По што су сви гра ђа ни јед на ки (пред за ко ном) 
они има ју и јед на ке осно ве у по гле ду пла та и по зи ци ја у јав ној слу-
жби, у скла ду са њи хо вим спо соб но сти ма и ис кљу чи во у скла ду са 
њи хо вом вр ло шћу и ин те ли ген ци јом.“.8) У де мо кра ти ји су, да кле, 
уки ну те дис кри ми на ци је ста рог ста ле шког дру штва. Де мо крат ско 
дру штво та ко од ли ку је хо ри зон тал на со ци јал на струк ту ра, на су-
прот вер ти кал ној со ци јал ној струк ту ри ари сто крат ских дру шта ва.

„Де мо кра ти ја се мо же по сма тра ти као етос, као на чин жи-
вље ња и са жи вље ња“.9) Њу ка рак те ри ше јед на кост по што ва ња, од-
но сно ега ли тар ни етос ко ји се ис ка зу је у јед на кој вред но сти ко јом 
љу ди вред ну ју јед ни дру ге: де мо кра ти ја сви ма да је исти ранг и то 
се мо же сма тра ти јед ном од ње них нај ве ћих за слу га.

Де мо кра ти ја је је ди ни об лик вла да ви не у ко ме по сто ји иден-
ти тет из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма се вла да, од но сно 
у ко ме је уки ну та тра ди ци о нал на раз ли ка из ме ђу ових ка те го ри ја, 
раз ли ка на ко јој се те ме љи ла це ло куп на по ли тич ка ми сао. Ус по-
ста вља ње иден ти те та из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма 
се вла да пред ста вља по ку шај да се ре ши стал ни про блем сло бо де 
и при ну де, од но сно про блем ан та го ни зма из ме ђу по је дин ца и др-
жа ве.

Са ус по ста вља њем де мо кра ти је мо же се ре ћи да је до шло 
до се ку ла ри за ци је по ли тич ке вла сти: оно што ка рак те ри ше де мо-
кра ти ју као по себ ни по ли тич ки по ре дак у од но су на дру ге об ли ке 
вла да ви не је сте про фа на ле ги ти ми за ци ја. Прет ход ни по ли тич ки 
по ре ци има ли су дру га чи ји те мељ ле ги ти ми за ци је: би ла је то ле ги-
ти ми за ци ја пре ко од ре ђе не сли ке све та. Са де мо кра ти јом је ус по-
ста вљен ово зе маљ ски основ по ли тич ке вла сти; те мељ ле ги ти ми за-
ци је по ли тич ког по рет ка по ста је не у тра лан спрам по гле да на свет, 
па се та ко по ли ти ка  одва ја од бо жан ског ауто ри те та.

Са ус по ста вља њем де мо кра ти је по ли тич ка власт је, по ред 
то га што је се ку ла ри зо ва на, и де пер со на ли зо ва на: на ме ра је би ла 
да се дру штво осло бо ди по мо ћу без лич не вла да ви не за ко на. Ка да 

7)  Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја-шта је то? , ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 210.

8)  Ибид., стр. 210.

9)  Ибид., стр. 89.
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се из ја вљу је да су сло бо да и за кон не раз дво ји ви, од но сно да та мо 
где не ма за ко на не ма ни сло бо де, под ра зу ме ва се да по сто ји са мо 
је дан на чин да се из гра ди по ли тич ко уре ђе ње ко је ни је ре пре сив-
но: да се де пер со на ли зу је и што ви ше огра ни чи по ли тич ка моћ. 
То ме до при но си и чи ње ни ца да љу ди лак ше под но се, од но сно при-
хва та ју власт уко ли ко је она де пер со на ли зо ва на. 

ДВАПОЈМАДЕМОКРАТИЈЕ

„Де фи ни са ње де мо кра ти је је ва жно, јер утвр ђу је шта оче-
ку је мо од де мо кра ти је“.10) Иако је де мо кра ти ја, као што са ма реч 
ка же, при мар но об лик вла да ви не, чи ни се да по ред овог зна че ња 
по сто ји још јед но зна че ње ове ре чи. Мо же се ре ћи да по сто је два 
раз ли чи та пој ма де мо кра ти је ко ја су се ја ви ла то ком ду ге исто ри-
је те о ри је де мо кра ти је. Нор бер то Бо био то на зи ва „дво сми сле ном 
при ро дом пој ма де мо кра ти је“.

 За не ке је де мо кра ти ја при мар но об лик вла да ви не, од но сно 
скуп пра ви ла игре ко ја од ре ђу ју ко тре ба да вла да и по мо ћу ко јих 
про це ду ра. Ова пра ви ла де мо кра ти је раз ра ђи ва на су ве ков ним до-
ка зи ва њем и про тив до ка зи ва њем и уре ђе на су уста вом. На по кон, у 
че му се са сто ји до бра де мо крат ска вла да ви на ако не, пре све га, у 
стро гом по што ва њу тих пра ви ла? 

Ова кво од ре ђе ње де мо кра ти је је сте фор мал но од ре ђе ње; ње-
му се су прот ста вља тзв. суп стан ци јал но од ре ђе ње де мо кра ти је. 
Де мо кра ти ја се, да кле, од ре ђу је као скуп фор мал них пра ви ла или 
као уре ђе ње ко је сле ди од ре ђе ни иде ал. Не сме ју се, ме ђу тим, та ко 
оштро су прот ста ви ти фор мал на пра ви ла и иде а ли. Зар се за бо ра-
вља ко ли ко је ве ли ких бор би упра во за иде а ле ство ри ло та пра ви-
ла?

Не ки при го ва ра ју ка ко су „чи сто фор мал не“ про це ду ре де мо-
кра ти је не што са свим дру го у од но су на прав ду. Ме ђу тим, мо жда 
и ни је та ко: прав да је не што ко ли ко са др жин ско, то ли ко и про це-
ду рал но; те мељ не вред но сти де мо крат ског про це са нам до пу шта ју 
да ка же мо да је и сам тај про цес је дан об лик прав де. Про це ду ра ни-
је без мо рал ног зна ча ја: чак и нај бо ље за ми шље ни суд ски си стем 
у ста њу је да га ран ту је са мо про це ду рал ну, али не и ма те ри јал ну, 
са др жин ску прав ду. Је дан устав мо же оси гу ра ти пра во на по ште но 
су ђе ње, али не мо же ап со лут но га ран то ва ти да ће по ште но су ђе ње 
до ве сти и до пра вед не пре су де; упра во за то што та ква га ран ци ја 

10)  Ибид., стр. 87. 
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ни је мо гу ћа, ми то ли ко и по ла же мо на по ште но су ђе ње. Да кле, из-
бор из ме ђу де мо крат ског про це са и са др жин ских, од но сно ма те ри-
јал них ис хо да ни је јед но ста ван из бор из ме ђу про це ду ре и прав де. 

Из ве сни број те о ре ти ча ра де мо кра ти је( пр вен стве но де мо-
крат ска ле ви ца) под де мо кра ти јом под ра зу ме ва не што ви ше од 
фор мал не по ли тич ке јед на ко сти: она је уре ђе ње ко је те жи да сле-
ди иде ал од ре ђе ног сте пе на еко ном ског из јед на ча ва ња. Уко ли ко се 
де мо кра ти ја по и сто ве ти са јед на ко шћу, та јед на кост сва ка ко не би 
об у хва та ла са мо по ли тич ку и дру штве ну јед на кост, већ и еко ном-
ску. За не ке је де мо кра ти ја уре ђе ње ко је, са јед не стра не, из ра ста 
из дру штве не и еко ном ске јед на ко сти, а са дру ге , у из ве сној ме ри 
под сти че дру штве ну и еко ном ску јед на кост. „Де мо кра ти ја не из бе-
жно до спе ва, иако са исто риј ски вр ло раз ли чи тим бр зи на ма, до ди-
стри бу ци је и ре ди стри бу ци је бо гат ства“11). 

Да кле, по је ди ни ауто ри де мо кра ти ју по и сто ве ћу ју са јед на-
ко шћу. За њих је, ка ко Френк Ка нин гам ка же, „де мо кра ти ја по ве за-
на са прав дом, при че му је ова про ту ма че на као јед на кост у јед ном 
или ви ше зна че ња“12). И Сар то ри го во ри слич но: „про блем јед на ко-
сти ме ђу љу ди ма је про блем прав де“13).Али, о ка квој јед на ко сти је 
тач но реч? Да ли је, да би се пот пу но раз у мео по јам јед на ко сти, до-
вољ но го во ри ти о јед на ко сти у јед ни ни, или је по треб но го во ри ти о 
јед на ко сти ма? У јед ни ни јед на кост је иде ја-про тест: она је сим бол 
по бу не про тив раз ли ка по ро ђе њу, при ви ле ги ја и хи је рар хиј ских 
по де ла. Ме ђу тим, ка да се до ђе до јед на ко сти као иде ји-пред ло гу, 
он да се о про бле му мо же раз го ва ра ти са мо у окви ри ма јед на ко-
сти у мно жи ни. Јед на ко сти су број не: по ли тич ка јед на кост, прав на 
јед на кост, дру штве на јед на кост, еко ном ска јед на кост...Де мо кра ти-
ју, ко ја је схва ће на пр вен стве но као об лик вла да ви не, ка рак те ри ше 
дру штве на јед на кост ко ја пред ста вља  јед на кост усло ва и ко ја  ни је 
на мет ну та од о зго. Не ки од де мо кра ти је, ме ђу тим, зах те ва ју и од-
ре ђе ни сте пен еко ном ске јед на ко сти, а да би он по сти гао по треб но 
је да др жа ва ин тер ве ни ше та ко што пре у зи ма уло гу оно га ко вр ши 
ди стри бу ци ју и ре ди стри бу ци ју бо гат ства. Ова ко схва ће на де мо-
кра ти ја тре ба да оства ри ди стри бу тив ну прав ду. 

11)  Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја-шта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 250.

12)   Френк Ка нин гам, Те о ри је де мо кра ти је, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2003, стр. 262.

13)   Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја-шта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 208.
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ОДНОСИЗМЕЂУЛИБЕРАЛИЗМАИДЕМОКРАТИЈЕ

На осно ву од ре ђе ња ли бе ра ли зма и де мо кра ти је и ис ти ца-
ња њи хо вих слич но сти и раз ли ка, мо же се од ре ди ти и у ка квом су 
од но су ова два по рет ка, од но сно да ли и у ко јој ме ри од ре ђе ни об-
лик вла да ви не до при но си оства ре њу од ре ђе не кон цеп ци је др жа ве 
и обр ну то. 

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја су спо ји ви и као та кви мо гу ко-
ег зи сти ра ти; од но сно мо же по сто ја ти др жа ва ко ја је исто вре ме но и 
ли бе рал на и де мо крат ска. Ово, ме ђу тим, не ис кљу чу је мо гућ ност 
ли бе рал не, а не де мо крат ске др жа ве, као и де мо крат ске, а не ли бе-
рал не др жа ве. За ову пр ву би ли су кон зер ва тив ни ли бе ра ли, док 
су се за ову дру гу за ла га ле ра ди кал не де мо кра те. Ово упу ћу је на 
за кљу чак да, на чел но гле да но, ли бе рал на др жа ва ни је ну жно де-
мо крат ска, као што ни де мо крат ска др жа ва ни је ну жно ли бе рал на. 
Иако би да нас не де мо крат ске ли бе рал не др жа ве би ле не за ми сли ве, 
у по чет ку, од но сно у раз до бљу ства ра ња ли бе рал не др жа ве, би ло је 
мо гу ће да ли бе рал не др жа ве не бу ду де мо крат ске. На и ме, у исто-
ри ји по сто је при ме ри ли бе рал них др жа ва у ко ји ма ни је по сто ја ло 
оп ште пра во гла са и у ко ји ма је уче шће у упра вља њу би ло огра ни-
че но на кла се бо га тих.

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја мо гу би ти ан ти те тич ки у сми слу 
да ни је дан од ових по ре да ка не мо же у пот пу но сти да се оства-
ри, а да то не бу де на ште ту дру гог. Су шти ну де мо кра ти је чи ни 
ап со лут ни су ве ре ни тет ве ћи не, док се ли бе ра ли зам бо ри про тив 
ап со лут не вла сти као та кве, па би ла то и власт ве ћи не. Да кле, уко-
ли ко је на де лу ап со лут ни ве ћин ски прин цип – по ре дак ни је ли бе-
ра лан; уко ли ко се, са дру ге стра не, ве ћин ски прин цип огра ни чи, то 
би пред ста вља ло из ве сно уме ра ва ње де мо кра ти је ко је се не мо же 
по и сто ве ти ти са ње ним из вор ним зна че њем. Као об лик вла да ви не 
де мо кра ти ја је по ве за на и са со ци ја ли змом и са ли бе ра ли змом; oна 
та ко мо же у пот пу но сти да се оства ри и у со ци јал ној др жа ви ко ја 
је на пу сти ла иде ал ми ни мал не др жа ве.

Иако по сто ји мо гућ ност да ли бе рал на и де мо крат ска др жа ва 
не иду за јед но, чак и мо гућ ност да ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја до-
ђу у су коб, чи ни се да се то ком исто ри је ства ра ла њи хо ва ме ђу за-
ви сност, од но сно да су ли бе рал ни иде а ли и де мо крат ске про це ду ре 
по сте пе но по ста ја ли све ис пре пле те ни ји. За ви сност ли бе а ли зма од 
де мо кра ти је се огле да у то ме што се чи ни да ће пра ва гра ђа на, ко ја 
пред ста вља ју су шти ну ли бе рал ног уче ња, нај бо ље би ти за шти ће на 
уко ли ко они са ми мо гу да их шти те та ко што ће са ми би ра ти за ко не 
ко ји ма тре ба да се по ви ну ју. Ста ро је пра ви ло, у жи во ту као и у по-
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ли ти ци, да ни је дан ин те рес ни ка да ни је до вољ но шти ћен уко ли ко 
онај чи ји је то ин те рес не мо же сам да га бра ни; oне га ран ци је ко је 
су за сно ва не на во љи дру гих су не по у зда не.

Дру гим ре чи ма, по ли тич ка пра ва су по треб на да би обез бе-
ди ла она ко ја то ни су:  по ли тич ка пра ва, ко ја чи не су шти ну де-
мо кра ти је, по треб на су да би обез бе ди ла ин ди ви ду ал на пра ва ко ја 
чи не су шти ну ли бе ра ли зма. За ли бе ра ле се вред ност по ли тич ких 
пра ва са сто ји упра во у то ме што су она сред ство за за шти ту оно га 
што они сма тра ју нај ви шом вред но шћу, за за шти ту ин ди ви ду ал не, 
не га тив не сло бо де. Чу ве не су ре чи: „Iura ac ti vae ci vi tas (ак тив на 
гра ђан ска пра ва) нај бо ље су јем ство за iura li ber ta tis et ci vi tas (пра-
ва на сло бо ду и гра ђан ство)“14)

За ви сност у дру гом сме ру, у оном ко ји иде од ли бе ра ли зма ка 
де мо кра ти ји, огле да се у то ме што је нео п ход но да основ на пра ва 
на сло бо ду бу ду за шти ће на, од но сно при зна та ка ко би де мо кра ти ја 
би ла ствар на. Гла са ње је тек он да аутен тич но уко ли ко је сло бод но, 
од но сно уко ли ко по је ди нац ко ји гла са ужи ва сло бо ду ми шље ња и 
са ве сти, сло бо ду го во ра, сло бо ду штам пе и све оне сло бо де ко је 
чи не су шти ну ли бе рал не др жа ве и ко је та ко пред ста вља ју ну жне 
прет по став ке за ствар но уче шће гра ђа на.

Уко ли ко се де мо кра ти ја од ре ди као скуп пра ви ла игре, он-
да су пра ва на сло бо ду нео п ход на за ствар но функ ци о ни са ње про-
це ду рал них ме ха ни за ма ко ји ма се од ли ку је де мо крат ски ре жим. 
Устав је тај ко ји пред ста вља по зи тив но прав ни из раз ових пра ва и 
ко ји чи ни су шти ну ли бе ра ли зма; из то га сле ди да је ли бе рал на др-
жа ва не са мо исто риј ска, не го и прав на прет по став ка де мо крат ске 
др жа ве.

Да кле, ме ђу за ви сност и ком пле мен тар ност ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је огле да се у то ме да је са мо де мо кра ти ја у ста њу да у 
пот пу но сти раз ви је ли бе рал ни иде ал и да пр вен стве но у ли бе рал-
ној др жа ви де мо кра ти ја мо же би ти на де лу. То по ка зу је да се при-
ват на и јав на ауто но ми ја ме ђу соб но усло вља ва ју, од но сно да по-
сто ји уну тра шња по ве за ност из ме ђу де мо кра ти је и људ ских пра ва. 
Ма ло је ве ро ват но да не ка не ли бе рал на др жа ва мо же да га ран ту је 
истин ско функ ци о ни са ње де мо кра ти је, као што је, са дру ге стра не, 
исто та ко ма ло ве ро ват но да не ка не де мо крат ска др жа ва мо же да 
га ран ту је основ не сло бо де. Ако је исти на да су пра ва на сло бо ду 
од по чет ка би ла ну жан услов за ствар но по сто ја ње де мо кра ти је, 

14) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1995, стр. 62.
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јед на ко је исти нада је раз вој де мо кра ти је вре ме ном по стао глав но 
сред ство про тив свих мо гу ћих об ли ка зло у по тре бе вла сти. 

Да нас су де мо крат ске др жа ве је ди но оне ко је су на ста ле из 
ли бе рал них ре во лу ци ја и је ди но су у де мо крат ским др жа ва ма пра-
ва чо ве ка за шти ће на. Све по сто је ће де мо крат ске др жа ве су пр во-
бит но би ле ли бе рал не. Ли бе рал на др жа ва и де мо крат ска др жа ва 
да нас, уко ли ко па да ју, па да ју за јед но: сва ка ауто ри тар на и дик та-
тор ска др жа ва да нас у све ту исто вре ме но је и ан ти ли бе рал на и ан-
ти де мо крат ска. 

На кон при ка зи ва ња мо гу ћих од но са из ме ђу ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је по ста вља се пи та ње: ка кав је њи хов од нос по сма тран 
исто риј ски? Ако го во ри мо о мо дер ној де мо кра ти ји, а не о ан тич-
кој, он да је пр во до шао ли бе ра ли зам, па за тим де мо кра ти ја, што 
зна чи да је  ли бе рал на др жа ва  прет хо ди ла раз во ју ли бе рал не де-
мо кра ти је. Ли бе рал на др жа ва на ста ла је он да ка да је ап со лу ти зам 
за ме њен устав ном вла да ви ном; слав на ре во лу ци ја ко ја се од и гра ла 
у Ен гле ској 1688. го ди не би ла је упра во је дан та кав до га ђај. Ап-
со лу ти стич ка мо нар хи ја за ме ње на је пар ла мен тар ном, па  се та ко 
та ре во лу ци ја мо же на зва ти „устав ном ре во лу ци јом“. Да кле, ли бе-
рал на др жа ва је би ла по сле ди ца еро зи је ап со лу ти стич ке вла сти и 
ре во лу ци о нар ног рас ки да ко ји се збио у XVII ве ку у Ен гле ској и 
кра јем XVI II ве ка у Фран цу ској. 

Ли бе рал на др жа ва та ко пред ста вља онај об лик др жав не ор-
га ни за ци је ко јим по чи ње мо ди фи ка ци ја кон цеп ци је су ве ре ни те та: 
кла сич на кон цеп ци ја нео гра ни че ног, од но сно ап со лут ног др жав-
ног су ве ре ни те та за ме ње на је иде јом огра ни че ног и кон тро ли са ног 
су ве ре ни те та, од но сно др жа ва је огра ни че на пра вом. У том сми слу 
ли бе рал на др жа ва пред ста вља пр ви об лик ин сти ту ци о на ли зо ва не 
вла сти у по ли тич кој исто ри ји, вла сти чи ји је од нос пре ма гра ђа ни-
ма уна пред про пи сан, огра ни чен и кон тро ли сан. Би ло је то ве ли ко 
ци ви ли за циј ско до стиг ну ће. 

Да кле, пр во је на ста ла ли бе рал на др жа ва, док је уре ђе ње ка-
кво је ли бе рал на де мо кра ти ја ка сни ја тво ре ви на. Сам ли бе ра ли зам 
у не ком пот пу ном об ли ку исто риј ски ни у јед ном раз до бљу и ни у 
јед ној зе мљи ни је био до кра ја ре а ли зо ван. Ли бе рал на де мо кра ти ја 
на ста ла је по сте пе ном мо ди фи ка ци јом и по ве зи ва њем чи стих на-
че ла ли бе ра ли зма са прин ци пи ма де мо кра ти је.

На кон ових раз ма тра ња на ме ће се пи та ње за што ли бе рал ну 
де мо кра ти ју тре ба прет по ста ви ти оста лим дру штве но-по ли тич-
ким уре ђе њи ма. За што се баш ли бе рал на де мо кра ти ја сма тра оп-
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ти мал ним по рет ком сло бо де и прав де, две ју вред но сти ко је сто је у 
осно ви мо дер не и ху ма ни стич ке ци ви ли за ци је? 

Мо же се ре ћи да се ли бе рал на де мо кра ти ја, као од ре ђе ни по-
ли тич ко-прав ни оквир, сма тра је ди ним по ли тич ким уре ђе њем ко је 
ни је ре пре сив но, па та ко пру жа нај ве ће мо гућ но сти за оства ре ње 
сло бо де, од но сно за ње ну ин сти ту ци о на ли за ци ју. На по кон, де мо-
кра ти ја се сма тра до брим об ли ком вла да ви не за то што је упра во 
де мо крат ско уре ђе ње ма ње ло ше од свих дру гих дру штве но-по ли-
тич ких уре ђе ња ко ја су се ја ви ла то ком исто ри је.

ДЕМОКРАТИЈА–ЈЕДИНИЛЕГИТИМНИПОРЕДАК?

Те жња за ле ги ти ми те том је уни вер зал но свој ство по ли тич-
ких по ре да ка; увек ка да по сто ји по ли тич ка власт, по сто ји и по тре-
ба да се она ле ги ти ми зу је: то је по тре ба да се власт оправ да и уте-
ме љи. По ли тич ка моћ увек у се би са др жи мо ме нат си ле, али она 
ни је до вољ на да би се за до би ла по слу шност; сви вла сто др шци зна-
ју да си ла не мо же би ти ле ги ти ма циј ски ти ту лус. Ње га чи не прин-
ци пи по мо ћу ко јих они ко ји вла да ју по ку ша ва ју да ле ги ти ми зу ју 
сво ју власт, од но сно да је оправ да ју и уте ме ље. Они та ко пред ста-
вља ју „по след ње при бе жи ште по ли тич ке вла сти“.15) Је ди но по мо ћу 
прин ци па ле ги ти ми те та  они ко ји вла да ју мо гу да мо ти ви шу по-
да ни ке на по слу шност: вла да ри ко ји су ра за ра ли чо ве ко ву сло бо-
ду на сто ја ли су да за др же ње не фор ме. Ови прин ци пи олак ша ва ју 
те рет вла сти по ли тич ким по да ни ци ма из ра жа ва ју ћи уни вер зал ну 
пси хо ло шку по тре бу љу ди да ве ру ју ка ко они ко ји  над њи ма вла-
да ју сво ју власт не те ме ље на си ли, не го на осно ва ма ко је и они 
са ми при хва та ју.

Прин ци пи ле ги ти ми те та је су раз ло зи ко ји ма се утвр ђу је и 
пра во вла да ра да вла да и ду жност по да ни ка да се по ко ра ва. Прин-
ци пи по мо ћу ко јих се власт ле ги ти ми зу је ху ма ни зу ју по ли тич ку 
власт оно ли ко ко ли ко их по да ни ци при хва та ју као пра вед не и ра-
ци о нал не. Да кле, прин ци пи ле ги ти ми те та мо ра ју би ти при зна ти од 
стра не оних ко ји ма се вла да, на шта ука зу је и сам тер мин: le gi ti mus 
по ти че од ре чи le ge и in ti mus и озна ча ва за кон ко ји нам је бли зак, 
ин ти ман и ко ји смо при хва ти ли.

Чи ни се да је де мо кра ти ја по бе ди ла као прин цип ле ги тим-
но сти: у це лом „про бу ђе ном“ и мо дер но шћу на че том све ту по ста-
је све исти ни ти је да је ле ги тим на власт –   са мо она власт ко ја је 

15) Ви де ти:  Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, 
стр. 596.
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иза бра на од о здо. То ме се од у пи ру са мо ислам и дру штва у ко ји ма 
тра ди ци о нал ност још ни је на гри же на.

„Де мо крат ска ле ги ти ми за ци ја вла сти има ла је у про шло сти 
три не при ја те ља: ес ха то ло шког не при ја те ља (ко му ни зам као кра-
љев ство ци ље ва), бо жан ско пра во или, у сва ком слу ча ју, на след но-
тра ди ци о нал но, и тре ћег, про сту си лу, ре жи ме ма ча“.16) Те о крат ска, 
са крал на, на след на и тра ди ци јом ле ги ти ми са на власт још оп ста је 
на не ким ме сти ма: у ислам ским зе мља ма и тра ди ци о нал ним дру-
штви ма. Што се ти че ре жи ма ма ча, си ла оста је са мо си ла, та ко да 
ова кви ре жи ми не ма ју ле ги ти ма циј ски ти ту лус. Мо дер ни зо ва ни 
свет ви ше не ве ру је у ауто крат ску ле ги тим ност. За дух на шег вре-
ме на де мо кра ти ја ви ше не ма не при ја те ља: не су прот ста вља ју јој се 
ви ше ал тер на тив ни ле ги ти ми те ти. Та мо где је по ли ти ка ауто ном на 
у од но су на ре ли ги ју вла да је ле ги тим на са мо ако су је иза бра ли 
они ко ји ма се вла да и ако је за сно ва на на њи хо вој са гла сно сти.

Још је дан од су штин ских раз ло га због ко јих је ли бе рал но 
уче ње вред но је сте ли бе рал ни ху ма ни зам.  Ху ма ни зам је схва та ње 
по ко јем се чо век по сма тра као свр ха по се би, а не као сред ство у 
оства ри ва њу ви ших ци ље ва. За раз ли ку од ан тич ког схва та ња, пре-
ма ли бе рал ном уче њу људ ско би ће, од но сно по је ди нац пред ста вља 
вред ност по се би, не за ви сно од дру штва или др жа ве. У људ ској 
исто ри ји би ло је мно го слу ча је ва жр тво ва ња по је ди на ца на ол та-
ри ма ве ли ких исто риј ских иде ја –  прав де, на прет ка, оп штег ин-
те ре са, све тих за да та ка...Не ке дру ге вред но сти про гла ша ва не су 
ви шим у од но су на вред ност ин ди ви дуе, по је дин ци су жр тво ва ни 
у име ра зних про јек то ва них иде а ла и уто пиј ских ви зи ја. Не сме се 
пре не брег ну ти да свет ко ји не при зна је вред ност ин ди ви дуи је сте 
без об зир ни, не ху ма ни свет. Жи вот сва ког чо ве ка је ва жан, вре дан и 
свет. Ве ро ва ње у ту вред ност нас при мо ра ва да од би је мо дру штва 
ко ја ни су ин ди ви ду а ли стич ка. 

Ин ди ви ду а ли зам пред ста вља су шти ну ли бе рал ног уче ња. То 
је схва та ње по ко ме је по је ди нац но си лац ауто но ми је: он сам про-
пи су је и ода би ра ци ље ве свог жи во та и ни је ду жан да их под ре ди 
др жа ви или би ло ко јим спо ља шњим, др жав ним или дру гим ци ље-
ви ма. Ли бе ра ли зам та ко афир ми ше људ ску ин ди ви ду ал ност и про-
ти ви се пре мо ћи ко лек тив них си ла и др жа ве над чо ве ком. Пре ма 
ли бе рал ном уче њу чо век не сме би ти сред ство вла де; ле ги тим на 
власт је са мо она ко ја при зна је по је дин ца као но си о ца сло бо де и 
ауто но ми је и као по ла зну тач ку сво је де лат но сти. Ли бе рал ни ин ди-
ви ду а ли зам и де мо крат ски по ре дак сто је у осно ви мо дер ног све та 

16)   Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја-шта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 272.
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ко ји је на стао из ли бе рал них и де мо крат ских ре во лу ци ја  у XVII и 
XVI II ве ку.

ИДЕАЛТОЛЕРАНЦИЈЕ

Чо ве чан ство је ду бо ко по де ље но су прот ста вље ним, па чак и 
не по мир љи вим по гле ди ма на свет: по сто ји мно штво ви зи ја до бра 
и то је чи ње ни ца „ко ја не оста вља ме сто за из бор“17). С об зи ром на 
ова кво ста ње  по ста вља се пи та ње ка ко оства ри ти ста бил но и пра-
вед но дру штво сло бод них и јед на ких гра ђа на ду бо ко по де ље них 
ре ли ги о зним, мо рал ним, фи ло зоф ским и иде о ло шким док три на ма. 
Ка ко је уоп ште мо гу ће да по сто ји дру штво ко је чи не при пад ни ци 
раз ли чи тих ве ра? С об зи ром да уну тар јед ног дру штва не по сто ји 
кон сен зус у по гле ду ве ре или не ке дру ге све о бу хват не док три не, 
по ста вља се пи та ње шта уоп ште мо же оси гу ра ти осно ву за је дин-
ство дру штва.

Ве ков на прак са не то ле ран ци је по твр ђу је да се до ско ра ми-
сли ло да је дин ство и сло га у дру штву зах те ва ју јед но ду шну ре-
ли гиј ску са гла сност или са гла сност око не ке мо рал не док три не; 
не то ле ран ци ја је та ко сма тра на усло вом дру штве ног по рет ка и ста-
бил но сти. По ред то га, то ле ран ци ја је до жи вља ва на као ми ре ње са 
је ре тич ким по гле ди ма и од у ста ја ње од ап со лут ног зах те ва за исти-
ном. Ап со лут ни ка рак тер зах те ва за исти ном огле да се у спрем-
но сти да се вла сти та кон цеп ци ја на мет не сред стви ма по ли тич ког 
на си ља.

Ка ко је, да кле, мо гу ће да афир ми ше мо не ку све о бу хват ну 
док три ну, а да при том не же ли мо да упо тре би мо др жав ну власт ка-
ко би смо је сви ма на мет ну ли? Ка ко да обез бе ди мо ко ег зи стен ци ју 
раз ли чи тих по гле да на свет уну тар исте по ли тич ке за јед ни це? Та ко 
што ће свим љу ди ма би ти при зна та сло бо да ми сли и са ве сти  као 
и дру га људ ска пра ва, ко ја та ко пред ста вља ју од го вор на иза зо ве 
дру штве не мо дер не.18) Је ди но при зна ва њем ових пра ва и сло бо да 
мо гу ће је обез бе ди ти ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих по гле да на свет 
уну тар исте по ли тич ке за јед ни це.При зна ва ње ових пра ва је у ства-
ри то ле ран ци ја ко ја не пред ста вља ре ла ти ви зам, не го при зна ва ње 
пра ва на уве ре ња раз ли чи та од соп стве них. На че ло то ле ран ци је је 
та ко те мељ но ли бе рал но на че ло ко је  се пр во бит но од но си ло на 
тр пе љи вост у вер ској сфе ри: на ста ло је као ре ак ци ја на су ро ве вер-

17) Ви де ти: Јир ген Ха бер мас, Пост на ци о нал на кон сте ла ци ја, От кро ве ње, Бе о град, 2002, 
стр.137.

18) Ибид., стр. 137.
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ске ра то ве. Ли бе рал ном на че лу то ле ран ци је су прот ста вља се сва ки 
об лик дог ма ти зма, фа на ти зма и ис кљу чи во сти. Ако у да на шњем 
све ту по сто ји прет ња ми ру, она по ти че још је дан пут од фа на ти зма, 
од но сно од сле пог ве ро ва ња у соп стве ну исти ну и спрем ност да се 
она на мет не. 

Јед на од кључ них ка рак те ри сти ка ли бе рал не др жа ве је сте 
не у трал ност др жа ве спрам по гле да на свет: она не на ме ће гра ђа-
ни ма ни ка кав по глед на свет, ни ка кву ви зи ју до бра и не у трал на је 
спрам све о бу хват них ре ли ги о зних, мо рал них и иде о ло шких док-
три на сво јих гра ђа на. Са ус по ста вља њем ли бе рал не де мо кра ти је 
та ко до ла зи до одва ја ња ре ли ги је од др жа ве, што ли бе рал ну др жа-
ву чи ни ла ич ком др жа вом, на су прот кон фе си о нал ној.

Да кле, ли бе рал на де мо кра ти ја не зах те ва кон сен зус око све-
о бу хват них вред но сти; њи ма се мо же без бед но пре пу сти ти да об-
ли ку ју ми сао и де ло ва ње љу ди  у при ват ној сфе ри. Та ко је осво је на 
ду хов на сло бо да чо ве ка ко ја у ства ри пред ста вља еман ци па ци ју 
од ла на ца ко ји ма су по је дин ци ве ко ви ма би ли ве за ни по мо ћу тра-
ди ци је, оби ча ја и ауто ри те та, ре ли гиј ских и све тов них. Чо век је 
нај зад осло бо ђен спо ља шњих ауто ри те та: из бо ре не су мо рал на и 
ре ли гиј ска сло бо да ин ди ви дуе.

Кон сен зус ко ји је нео п хо дан и ко ји омо гу ћу је ко ег зи стен ци ју 
раз ли чи тих по гле да на свет уну тар исте по ли тич ке за јед ни це је-
сте кон сен зус око по ли тич ких вред но сти, а не и око све о бу хват них 
вред но сти. Те по ли тич ке вред но сти је су гра ђан ске сло бо де, вла да-
ви на пра ва и пра во на уче шће у по ли тич ком жи во ту. Оне ре гу ли шу 
основ ни оквир дру штва. 

„’Схва ти ти ре ла тив ну вред ност соп стве них убе ђе ња’, ре као 
је је дан са вре ме ни пи сац, а ’ипак их се не по ко ле бљи во др жа ти –  
по то ме се про све ћен чо век раз ли ку је од вар ва ри на’. Да тра жи мо 
ви ше од то га на ла же нам мо жда ду бо ка и не из ле чи ва ме та фи зич ка 
по тре ба; ме ђу тим, при ста ја ње да та по тре ба упра вља на шим по-
ступ ци ма знак је јед на ко ду бо ке, али опа сни је, мо рал не и по ли тич-
ке не зре ло сти“.19)

Мо же се ре ћи да ли бе рал на иде ја то ле ран ци је пред ста вља 
ци ви ли за циј ску иде ју. Од ре ђе ни прин ци пи и вред но сти ли бе ра-
ли зма (као што су иде ал то ле ран ци је, плу ра ли зам, на че ло по де ле 
вла сти, ху ма ни зам, ин ди ви ду а ли зам...) пред ста вља ју трај ну ци ви-
ли за циј ску те ко ви ну, уто ли ко што са њи ма сто ји или па да за пад на 
ци ви ли за ци ја. 

19)  Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр 259.
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Summary
In this work the aut hor analyzed no ti ons of li be ra lism and de-

moc racy  which re pre sent com po nents of li be ral de moc racy, so cio-po-
li ti cal or der that is con si de red to be the op ti mal struc tu re for the in sti-
tu ti o na li sa tion of fre e dom. The re fo re, ac cor ding to many the o re ti ci ans,  
li be ral de moc racy re pre sents po li ti cal ideal which has pre va i led over 
ot her po li ti cal ide o lo gi es, and that may be  the re a son why we sho uld 
stri ve for  it. Con se qu ently, it is of gre at im por tan ce to re se arch the es-
sen ce of  li be ral de moc racy and its mec ha nisms for ac hi e ving this goal. 
Firstly, the aut hor in qu i ri es nor ma ti ve con cep ti ons of li be ra lism and 
de moc racy, and af ter wards  pos si ble re la ti ons bet we en them . The pur-
po se of this work is to show, on the ba sis of the se analyses, why  li be ral 
de moc racy co uld be con si de red to be the op ti mal po li ti cal or der for the 
re a li zing of  fre e dom, and what are the va lu es and ide als of this struc tu-
re that  are ac tu ally ci vi li za tion ac hi e ve ments.
Key words: li be ra lism, de moc racy, fre e dom, equ a lity, to le ran ce, hu ma nism, 

hu man rights, le gi ti macy. 
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Abstract
Li be ral de moc racy is ma inly con si de red to be the op ti mal so-

cio-po li ti cal or der for the in sti tu ti o na li sa tion of fre e dom,  which is one 
of the most im por tant va lue of mo dern we stern  ci vi li za tion. The re-
fo re, the aut hor finds it im por tant to exa mi ne what li be ral de moc racy 
is con si sted of and what are its mec ha nisms for the ac com pli sment of 
fre e dom. This re se arch is en ter pri sed  thro ugh analyses of nor ma ti ve 
con cep ti ons of li be ra lism and de moc racy and the ir pos si ble re la ti ons. 
On the ba sis of the se analyses the aut hor con clu des that li be ral and 
de moc ra tic or ders in he rently go to get her, in spi te of the fact that they 
co uld be not only se pa ra ted, but op po sed to one anot her. De moc ra tic 
prin ci ples ena ble  re a li za tion of  the li be ral ones, as well as li be ral prin-
ci ples con tri bu te to ac hi e ve ment of de moc ra ti cal ones.

Af ter this the aut hor po ints out the  gre at im por tan ce of  va lu es 
and ide als of the se two the o ri es, such as ideal of to le ran ce, plu ra lism, 
hu ma nism, in di vi du a lism, hu man rights and fre e doms…The aut hor 
wan ted to un der li ne that the se va lu es are ci vi li za tion ac hi e ve ments  and 
that the world which do esn’t re cog ni zes them is ne ces sa rily un hu man .
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