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Сажетак
Пред мет овог ра да је ко му ни та ри стич ки иза зов мо
дер ној др жа ви. Аутор ука зу је на раз ли ку из ме ђу ли бе
рал ног и ко му ни та ри сточ ког схва та ња др жа ве. У пр
вом де лу ра да на во де се основ на пи та ња са ко ји ма се 
су о ча ва те о ри ја др жа ве на кра ју ХХ и по чет ку XXI ве
ка. Дру ги део ра да ба ви се ли бе рал ним кон цеп том не у
трал не др жа ве. У тре ћем де лу ра да пр во се раз ма тра 
ши ра ко му ни та ри стич ка по зи ци ја. На кон то га пре ла
зи се на цен трал не тач ке спо ре ња из ме ђу ли бе ра ла и 
ко му ни та ра ца. Ти ме се ука зу је и на њи хо ве раз ли чи те 
по зи ци је ка да је у пи та њу др жа ва. Аутор у ра ду во
ди ра чу на о раз ли чи тим об ли ци ма ко му ни та ри стич ке 
ми сли и њи хо вим ме ђу соб ним раз ми мо и ла же њи ма.
Кључ не ре чи: др жа ва, не у трал на др жа ва, ин сти ту
ци је, ли бе ра ли зам, ко му ни та ри зам, иден ти тет, соп
ство, за јед ни ца

Nе мач ки прав ник и фи ло зоф, Јо зеф Изе не зе, при ме тио је да, 
от ка ко је др жа ва по ста ла пред ме том ре флек си је, она се мо ра 

оправ да ти пред три бу на лом ума, за што је по треб на, за што по сту па 
ова ко, а не дру га чи је, за што је устро је на ова ко, а не она ко и за што 
уоп ште др жа ва, а не анар хи ја.1) Ка ко се јед ном по кре нут про цес 
кри тич ког про ми шља ња о др жа ви ви ше не мо же за у ста ви ти ни-
ти од го ди ти, ни са ма др жа ва ни је у ста њу да га до би је и за вр ши у 

* Истраживач приправник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
1) Jo sef Isen see, Dr ža va, ustav, de mo kra ti ja, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2004, str. 13.
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сво ју ко рист, и у нај бо љем слу ча ју мо же га са мо из др жа ти. Се бе 
мо же оправ да ти са мо уко ли ко се у свом де ло ва њу по ви ну је зах-
те ви ма ума и оно ли ко ко ли ко их сле ди. Исто ри ја мо дер не др жа ве 
ко ја још од свог на стан ка, пре от при ли ке пет ве ко ва, про ла зи кроз 
стал не про ме не и ме та мор фо зе као и исто ри ја по ли тич ких и те о-
ри ја о др жа ви, ко је по ка зу ју раз вој ми сли о др жа ви као и од го во ре 
на иза зо ве вре ме на, до ка зу је да јед ном да то оправ да ње не мо же ва-
жи ти за у век. Та ко на ци о на ла др жа ва де вет на е стог ве ка ни је има ла 
исту струк ту ру ни ти ис пу ња ва ла исте за дат ке као др жа ва на кра ју 
два де се тог ве ка. 

Ве ћи број те о ре ти ча ра ис ти че да др жа ва про жи ма ве ћи део на-
ших жи во та, те да не по сто ји ме сто на ко је се мо же мо од др жа ве 
скло ни ти. Упр кос свим ан ти др жав ним уто пи ја ма, она је ре ал ност 
ко ја се не мо же иг но ри са ти. Па ипак, мо же се чу ти да је два де се ти 
век за по ста вио фи ло зо фи ју др жа ве.2) По чет ком ве ка плу ра ли стич-
ка те о ри ја др жа ве Ла ски ја, Бен тли ја и Ко ла од ри ца ла је др жа ви 
пр вен ство у од но су на дру ге гру пе ис ти чу ћи да је она су штин ски 
јед на ка са дру гим вр ста ма удру же ња. Са дру ге стра не прав ни по зи-
ти ви зам пре тво рио је др жа ву у скуп прав них нор ми. На кон Дру гог 
свет ског ра та успон би хеј ви о ри зма, но вог плу ра ли зма, те по ја ча но 
ин те ре со ва ње за дру штве не по кре те и ци вил но дру штво пи та ња 
др жа ве сме шта на мар ги не по ли тич ке те о ри је. То ипак ни је зна чи-
ло и пре ста нак кри тич ког про ми шља ња др жа ве. Про ме не у све ту 
кра јем два де се тог ве ка вра ћа ју по јам др жа ве у цен тар по ли тич ких 
де ба та, а на ше вре ме на ме ће др жа ви но ве иза зо ве и ути че на про-
ме ну ње не фи зи о но ми је.

На кра ју ХХ ве ка др жа ва се на ла зи на уда ру про це са гло ба ли-
за ци је ко ји ма се мо ра при ла го ди. По сто је ми шље ња да су мно ге 
кла сич не кон цеп ци је ве за не за др жа ву озбиљ но до ве де не у пи та ње  
под деј ством про це са гло ба ли за ци је, при че му се пре све га ми сли 
на иде ју су ве ре но сти др жа ве.3) Про це си ре ги о на ли за ци је ука зу ју 
да се број ни про бле ми са вре ме ног дру штва ви ше не мо гу ре ша ва ти 
у окви ру на ци о нал них др жа ва, па до ла зи до пре но ше ња тра ди ци о-
нал них функ ци ја др жа ве на ме ђу на род не ор га ни за ци је. У том сми-
слу мо же се го во ри ти о ду бо ком про це су де су ве ре ни за ци је. „На ци-
о нал ну др жа ву, исто вре ме но, пот ко па ва ју и ет нич ки ар ти ку ли са не 
ло кал не са мо у пра ве и ре ги о нал не ауто но ми је, као и ино стра не и 

2) Нор ман Бе ри, Увод у мо дер ну по ли тич ку те о ри ју, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.
3) Ву ка шин Па вло вић, Др жа ва и дру штво, Чи го ја штам па, 2011, стр. 299.
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до ма ће, а нај че шће по ве за не, не вла ди не ор га ни за ци је, ин те ре сне 
гру пе и гру пе при ти ска, те аген ци је за ло би ра ње, ко је пре у зи ма ју, 
на ме ћу, кон тро ли шу, про зи ва ју и ути чу на по сло ве ко ји су од вај ка-
да би ли у екс клу зив ној над ле жно сти др жав них ор га на.“4) Са тим у 
ве зи је и иза зов мо дер ној др жа ви ко ји до ла зи са стра не еко ло ги је 
и ко ји до во ди у пи та ње мо гућ ност су ве ре них др жа ва да са ме ре-
ша ва ју про бле ме гло бал ног за га ђе ња. Ве ли ки иза зо ви са вре ме ној 
др жа ви до ла зе и из по ља кул ту ре, као и од стра не ра ди кал ног фе-
ми ни зма. Са дру ге стра не рас пад Со вјет ског Са ве за, Че хо сло вач ке 
и Ју го сла ви је по ли ни ја ма ет нич ких по де ла вра тио је на дру га чи ји 
на чин на днев ни ред пи та ње на ци о нал не др жа ве, по ве ћа њам бро ја 
др жа ва у све ту и про ду бље њем на де на ци о на ло-осло бо ди лач ких и 
се па ра ти стич ких по кре та у све ту да уско ро мо гу има ти сво ју др-
жа ву. 

На тре ну так мо же из гле да ти да су до са да шње осно ве оправ-
да ња др жа ве по тро ше не и да не мо гу да се но се за зах те ви ма вре-
ме на. Ипак не тре ба бр зо пле то за кљу чи ти да је реч о про це су не-
стан ка др жа ве. Још ма ње је по зна то ка ква би то но ва фор ма ор-
га ни за ци је мо гла за ме ни ти др жа ву. Свет ска др жа ва ни ти је бли зу 
оства ре ња, ни ти по сто је га ран ци је да би јед на свет ска др жа ва би ла 
бо ље ре ше ње од ве ли ког бро ја не за ви сних др жа ва. Тре ба има ти на 
уму и упо зо ре ње Кар ла Шми та да ка да би се не ка ква свет ска др-
жа ва, ко ја би об у хва та ла чи та ву Зе мљу, од но сно чо ве чан ство и мо-
гла ус по ста ви ти она ни по што не би би ла др жа ва, бу ду ћи да не би 
пред ста вља ла по ли тич ко је дин ство.5) Са дру ге стра не, ако би не ка 
над на ци о нал на тво ре ви на, као што је на при мер Европ ска уни ја, 
по ни шти ла др жав ност сво јих др жа ва чла ни ца и пре тво ри ла се у 
евросп ку са ве зну др жа ву, она би и са ма по ста ла др жа ва, мо гу ће 
им пе ри јал на, али ипак др жа ва. По ни шта ва ње на ци о нал них др жа ва 
не би да кле уки ну ло др жа ву као ка те го ри ју. Ако и по ред свих иза-
зо ва да на шњи це ал тер на ти ва др жа ви не по сто ји, то зна чи да се на 
но ве иза зо ве др жа ви мо же од го во ри ти са мо из град њом но вих уста-
но ва и про ме ном ин сти ту ци о нал них аран жма на. Иде је и те о ри је 
увек су об ли ко ва ле струк ту ру и фор му др жав них ин сти ту ци ја, па 
та ко и ко му ни та ри стич ка те о ри ја има зах те ве за про ме ну и ре ди зај-

4) Не над Кец ма но вић, По ли ти ка, др жа ва и моћ, Чи го ја штам па, Бе о град, 2009, стр. 149-
150.

5) Карл Шмит, „По јам по ли тич ког“ у Карл Шмит, Нор ма и од лу ка: Карл Шмит и ње го ви 
кри ти ча ри, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001, стр. 38.
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ни ра ње ин сти ту ци ја. У на шем ра ду фо ку си ра ће мо се на при ка зи-
ва ње иза зо ва ко је пред мо дер ну др жа ву по ста вља ко му ни та ри зам. 

НЕУТРАЛНА ДРЖАВА 

Пре не го што се по све ти мо ко му ни та ри стич ком раз ма тра њу 
др жа ве, нео п ход но је ба рем у осно ви ним цр та ма при ка за ти мо дел 
не у трал не др жа ве са ко јим ко му ни та ри сти во де по ле ми ку, крат ку 
исто ри ју раз во ја не у трал не др жа ве, као и основ не ар гу мен те њој у 
при лог. 

Пре ма Кар лу Шми ту, већ од XI II ве ка ства ра ју се по ли тич ка је-
дин ства, ко ја се не са мо у чи ње нич ном не го све ви ше и у прав ном 
по гле ду, ус кра ћу ју im pe ri um-у, у на сто ја њу да auto ric tas sa cer do ti
um-а по ти сну са мо на ду хов не ства ри, што је знак не ста ја ња сред-
ње ве ков ног хри шћан ског цар ства.6) Ме ђу тим, на кон ис ку ства вер-
ских гра ђан ских ра то ва у Евро пи, др жа ва од у ста је од свог оре о ла 
све то сти, ду хов них за да та ка и бри ге за спас ду ша сво јих гра ђа на. 
Ра то ви у име ве ре и на њој за сно ва ног по рет ка су штин ски су угро-
жа ва ли ред и по ре дак уоп ште. У та квој си ту а ци ји др жа ва је мо ра ла 
до ка за ти да је сна жни ја од ре ли ги је те да она упра вља вер ским вла-
сти ма, а не обр ну то. Ка ко се пи та њи ма ве ре ба ви цр ква, а не др жа-
ва, ре ли ги ја се по вла чи у до мен при ват ног, а од хри шћан ске др жа-
ве на ста је се ку лар на др жа ва одво је на од ин сти ту ци је цр кве. То ком 
XVII и XVI II ве ка европ ске др жа ве ве жба ју вер ску то ле ран ци ју, а 
ра ђа ју се и прет по став ке за ства ра ње ли бе рал не др жа ве. Ка да је ре-
ли ги ја по ста ла при ван та ствар, оре ол све то сти до би ја ју при ват на 
сфе ра и при ват но вла сни штво. 

Мајкл Вол зер при ме ћу је да се не у трал на др жа ва мо ра фор-
ми ра ти са о бра зно умет но сти раз два ја ња из ме ђу јав не и при ват не 
сфе ре.7) Та ко је на че ло ре ли гиј ске то ле ран ци је, у ду го трај ном про-
це су, јед но став но про ши ри ва но и на дру га кон тро верз на пи та ња. 
Не у трал на др жа ва је да кле про из вод ли бе ра ли зма, ко ји је опет 
по ли тич ка те о ри ја мо дер ни те та. Основ не пред по став ке на ко ји ма 
по чи ва не у трал на др жа ва су исто вре ме но и од ли ке мо дер ног жи во-
та - по сто ја ње ауто ном ног по је дин ца ко ји др жи до сло бо де и при-

6) Карл Шмит, Но мос зе мље у ме ђу на род ном пра ву Ius Pu bli cum Euro pa e um, Фе дон, Бе о-
град, 2011, стр. 42.

7) Ја нош Киш, Не у трал ност др жа ве, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем-
ски Кар лов ци, 1996, стр. 83.
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ват но сти, уве ћа ње бо гат ства и стал ни ток ин вен ци ја и ино ва ци ја, 
ме ха ни зам вла сти ко ји је за ци вил ни жи вот исто вре ме но ну жан и 
стал на прет ња.8) Ако је др жа ва исто вре ме но и нео п ход на и прет ња 
ци вил ном жи во ту тре ба ло би оме ђи ти ње но де ло ва ње. Исто вре ме-
но, у оним под руч ји ма у ко ји ма др жа ва де лу је она је ду жна да сво је 
гра ђа не тре ти ра као јед на ко прав не. Због то га др жа ва пре ма раз ли-
чи тим гру па ма на сто ји да за др жи не у тра лан став, што зна чи јед-
нак трет ман и не ме ша ње у ме ђу соб не спо ро ве из ме ђу ра ли чи тих 
ре ли ги ја, кул ту ра и по гле да на свет. Гра ђа ни се за ми шља ју као ра-
ци о нал ни по је дин ци, но си о ци при род них пра ва, а не као чла но ви 
за јед ни ца ко је од ре ђу ју њи хо ве ци ље ве и вред но сти. Да кле, ли бе-
ра ли ис ти чу при о ри тет пра ва над до брим. Ове прин ци пе не оправ-
да ва то што се њи ма мак си ма ли зу је дру штве но бла го ста ње, или на 
дру ги на чин про мо ви шу не ко до бро, не го што осна жу ју кон цепт 
пра ва, мо рал ну ка те го ри ју ко ја до ла зи пре до бра и не за ви сно је од 
ње га. „Под овим се под ра зу ме ва уве ре ње да је оно што сва ка осо ба 
вред ну је као не што што до при но си жи во ту лич на од лу ка за ко ју се 
не мо же тра жи ти по моћ у вред но сти ма за јед ни це или би ло ко јој 
вр сти ко лек ти ви зма.“9) Ова „де кул ту ри за ци ја“ по ли тич ког, чи шће-
ње јав не сфе ре од кул тур них и ет нич ких еле ме на та и њи хо во за-
др жа ва ње у при ват ној сфе ри, сма тра се кључ ном ка рак те ри сти ком 
мо дер не др жа ве. По зи ва ју ћи се на Ро лан да Двор ки на, Ја нош Киш 
сма тра да се у ра ци о нал ној ин тер пре та ци ји ли бе ра ли зма не у трал-
ност те ме љи на јед на ко сти, а не обр ну то.10) У иде ји да су за др жа ву 
сви ње ни по да ни ци јед на ко вред ни, без об зи ра на њи хо ве по себ-
но сти и раз ли ке, је би тан ега ли тар ни суп страт сва ке не у трал не др-
жа ве, бу ду ћи да др жа ва је дан ко по шту је мо рал ну лич ност сва ког 
свог по је ди нач ног гра ђа ни на. Као лич но сти - као све сни ства ра о ци 
вла сти тог жи во та – ми смо јед на ки.11) Гра ђа ни су та ко ђе јед на ко 
спо соб ни да пре и спи ту ју и ме ња ју сво је кон цеп ци је до бра на ра-
зло жним и ра ци о нал ним осно ва ма. Та ко је по ред ега ли тар ног при-
су тан и сна жан ин ди ви ду а ли стич ки мо ме нат и зах тев за ауто ном-
но шћу. Ако пра во до ла зи пре до бра, то зна чи да пра ва и сло бо де 
гра ђа на ни су по ве за на са ње го вим при па да њем или не при па да њем 
не ком ко лек ти ву од но сно са при хва та њем или не при хва та њем не-
ке кон цеп ци је до брог жи во та. Гра ђа нин је сло бо дан да се одво ји 

8) John Gray, Li be ra li zam, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 1999, str. 97.
9) Нор ман Бе ри, на ве де но де ло, стр. 33.
10) Ја нош Киш, нав. де ло, стр. 44.
11) Ја нош Киш, нав. де ло, стр. 153.
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од гру пе ко јој при па да или да при ђе не кој дру гој гру пи, а да се 
то не од ра зи на ње го ва пра ва. Др жа ва је ду жна да свим гра ђа ни-
ма обез бе ди мир и си гур ност, као и по што ва ње њи хо вих основ них 
људ ских пра ва, а у слу ча ју со ци јал не др жа ве, она је над ле жна и за 
со ци јал ну прав ду, тј. со ци јал но ста ра ње. У оста ле ства ри др жа ва 
не ма пра ва да се ме ша, а сва ки по је ди нац је нај бо љи су ди ја у ства-
ри ма ко је га се лич но ти чу. „Мил је за сту пао јед ну вер зи ју овог 
ар гу мен та твр де ћи да сва ка осо ба има је дин стве ну лич ност чи је је 
до бро раз ли чи то од до бра би ло ко га дру гог.“12) Ако је та ко он да др-
жа ва тре ба да обез бе ди нај ши ри мо гу ћи про стор сво јим гра ђа ни ма 
ка ко би би ли у мо гућ но сти да сле де сво је кон цеп ци је до брог жи во-
та. Оту да и ли бе рал но ин те ре со ва ње за гра ђан ске и лич не сло бо де. 

По ред мо рал не ауто но ми је и са мо о дре ђе ња, на че ло јед на ког 
до сто јан ства под ра зу ме ва да др жа ва све сво је ак ци је мо ра оправ да-
ти пред гра ђа ни ма, као пред рав но прав ним парт не ри ма у рас пра ви 
и то ар гу мен ти ма ко је ни је дан ра зу ман чо век не мо же од ба ци ти.13) 
Та ко др жа ва сво је по ступ ке не мо же прав да ти по зи ва ју ћи се на тра-
ди ци ју, ре ли ги ју, иде о ло ги ју или по се бан по глед на свет. Џон Ролс 
твр ди да би не у трал ну др жа ву „ко ја сво је де ло ва ње не оправ да ва на 
осно ву ин трин сич не су пер и ор но сти или ин фе ри ор но сти схва та ња 
до брог жи во та и ко ја не по ку ша ва да сми шље но ути че на про су ђе-
и ва ње љу ди о вред но сти дру га чи јих схва та ња“14) тре ба ло за сту па ти 
са ста но ви шта са мо о дре ђе ња. Већ ов де на ла же се прет по став ка о 
мо гућ но сти одва ја ња чи ње нич ких од вред но сних су до ва, при че му 
се у прав да њу др жав них од лу ка сме ју ко ри сти ти са мо чи ње нич ки 
су до ви. Та ко ђе, ту је при сут на и про све ти тељ ска ве ра у људ ски ра-
зум и уни вер зал ни, сва ком нор мал ном чо ве ку под јед на ко до ступ ни 
com mon sen se. На рав но, би ло је по треб но до ста вре ме на да се ово 
на че ло јед на ког до сто јан ства из ве де до сво јих крај њих по сле ди ца, 
јер је оста ја ло отво ре но пи та ње, шта је за пра во трет ман до сто јан 
чо ве ка. При ме ра ра ди, ду го се че ка ло на жен ско пра во гла са.

За ово раз ма тра ње бит но је да др жа ва не мо же фа во ри зо ва ти 
ни јед ну кул тур ну или ре ли гиј ску ску пи ну, ни ти на ме та ти не ки на-
чин жи во та као по же љан, али та ко ђе она па ра лел но са тим не сме 
ни ко га дис кри ми ни са ти или сво јим гра ђа ни ма ус кра ћи ва ти не ка-

12) Вил Ки мли ка, Са вре ме на по ли тич ка фи ло зо фи ја, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о-
град, 2009, стр. 241.

13) Киш, нав. де ло, стр. 32-44, 54.
14) Ки мли ка, нав. де ло, стр. 243.
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ква пра ва и услу ге због не ких њи хо вих при ват них ка рак те ри сти-
ка15). Иако др жа ва не ма пра ва да од лу чу је уме сто сво јих гра ђа на 
она ни је не у трал на пре ма ра зним кон цеп ци ја ма жи во та, су штин-
ски јед на ко вред ним, те она и не же ли да про це њу је њи хо ву вред-
ност или без вред ност. Ово од у ста ја ње од хи је рар хи зо ва ња сти ло ва 
жи во та про ши ру је се и на до мен мо ра ла и кул ту ре. Ни у том до ме-
ну др жа ва ни не мо же ин тер ве ни са ти и за бра њи ва ти не ку вер ску 
или кул тур ну прак су гра ђа на са мо за то што је не ка ве ћи на или ма-
њи на сма тра не мо рал ном или не при ме ре ном. Да кле, кул ту ра, кул-
тур не чи ње ни це и кул ту ре не пре фе рен ци је гра ђа на за др жа ва ју се 
у сфе ри при ват ног, што не не зна чи да су уво ђе ње оп ште јед на ко-
сти у дру штву ни ти не у трал ност по сле ди ца др жав них од лу ка. Та ко 
Ки мли ка сма тра да ли бе ра ли зам не зах те ва не у трал ност по сле ди ца 
већ са мо не у трал но оправ да ва ње.16) Ствар на по де ла на „ни же“ и 
„ви ше“, бо га ти је и си ро ма шни је, и да ље оп ста је, а јед на кост ме ђу 
гра ђа ни ма је јед на кост фор мал но-прав не при ро де. 

„Ка да се по ла зи од прет по став ке да учла ње ње у по ли тич ку за-
јед ни цу ни је усло вље но ма те ри јал но-имо вин ским и кул тур но-ет-
нич ким кри те ри ју ми ма, он да се ова за јед ни ца не схва та као не што 
што има сво је суп стан ци ал но уте ме ље ње, већ као не што чи ја је 
су шти на да та ње ним об ли ком из ра же ним у тер ми ни ма уни вер зал
них пра ви ла игре.“17) Др жа ва се да кле ви ше не мо же прав да ти ве-
ром, мо ра лом, оби ча ји ма, не го са мо ста но ви штем уни вер зал ног 
ра зу ма. Уте ме ље на на про све ти тељ ском уни вер за ли стич ком ра ци-
о на ли зму, др жа ва се њи ме ле ги ти ми ше оста вља ју ћи све кул ту ре не 
и тра ди циј ске раз ли ке не би тим. Гра ђа нин је чо век ко ји при хва та 
основ на и за све ва же ћа пра ви ла игре са др жа на у уста ву. Ин ди ви-
ду ал на пра ва прет хо де по ли тич кој за јед ни ци, па гра ђа ни за др жа-
ва ју и пра во на от пор. За јед ни ца, да кле, по сто ји због по је ди на ца.

Ова ко по ста вље на схе ма не у трал не, ли бе рал но де мо крат ске 
др жа ве све ви ше се ста вља пред знак пи та ња и мо же се по сма тра-
ти и као нео ствар љи ви иде ал. Др жа ва сво јим ак тив но сти ма (све-
сно/не све сно, вољ но/не вољ но) мо же јед ну гру пу фа во ри зо ва ти на-
спрам дру ге, по го то во ако је фа во ри зо ва на гру па исто вре ме но и 
ве ћин ска. У не ким слу ча је ви ма, чак и ако је оствар љи ва, до след на 

15) Киш, нав. де ло, стр. 34.
16) Co lin Far relly, Con tem po rary Po li ti cal The ory, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, 2004, p. 110.
17) Сло бо дан Ди вјак, Про блем иден ти те та: кул тур но, ет нич ко, на ци о нал но и ин ди ви ду

ал но, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 18.
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не у трал ност не мо ра би ти по жељ на. „Од др жа ве се, на и ме, оче ку је 
одр жа ва ње сваг да шњег sta tu sa quo, не за ви сно од то га да ли је sta tu
sa quo сам по се би при хва тљив.“18) Не у тра ла др жа ва мо же се схва-
та ти као аг но стич ка, без иде а ла, ко ја од ба цу је сва ки суд о мо рал-
ним пи та њи ма и као та ква, у мо рал ном и епи сте мо ло шком сми слу 
је скеп тич на. С тим у ве зи Ки мли ка су ге ри ше да „не у трал ност“ ни-
је нај срећ ни је иза бран тер мин бу ду ћи да ли бе рал ни ега ли та ри зам 
ни је за сно ван на иде ји мо рал не не у трал но сти, већ је и сам у од ре-
ђе ној ме ри мо рал на те о ри ја за сно ва на на на че ли ма ин трин скич не 
мо рал не вред но сти по је ди на ца, ра сне и род не јед на ко сти, прав де 
као не при стра сно сти, јед на ко сти мо гућ но сти, ин ди ви ду ал них пра-
ва и од го вор но сти итд.19) На истом тра гу је и Ја нош Киш, по бор ник 
не у трал не др жа ве, ко ји на сто ји да по ка же да је она спо ји ва са од-
ре ђе ном кон цеп ци јом по ли тич ког мо ра ла, те да не у трал на др жа ва 
ко ја се др жи сво јих на че ла, ни је и рав но ду шна др жа ва.20) Ипак, са-
ма про ме на тер ми на не ре ша ва про блем, јер се не у трал ној др жа ви 
и мно го дру гог ста вља на те рет. Хе до ни зам као и етич ка не си гур-
ност мо дер них дру штва при ка зу је се као плод не у трал не др жа ве. 

КОМУНИТАРИЗАМ

На кон пе ри о да за не ма ри ва ња кул ту ре од стра не ор то док сних 
марк си ста21) и те о ре ти ча ра ра ци о нал ног из бо ра, те ма ко мун та ри-
зма је у по след ње вре ме по но во ушла у жи жу ин те ре со ва ња по ли-
ти ко ло га као и иде ја за јед ни це ко ја је на кон Дру гог свет ског ра та 
ис па ри ла из по ли тич ке те о ри је или је тре ти ра на као де ри ват сло бо-
де и јед на ко сти.22) Тер мин за јед ни ца ула зи у по ли тич ку те о ри ју на 
ве ли ка вра та, а са вре ме на по ли тич ка те о ри ја спа ја ин те ре со ва ња за 
пи та ња кул ту ре, за јед ни це и др жа ве. У том сми слу Реј монд Плант 
твр ди: „С про па шћу ре ли гиј ских или чак ми то ло шких осно ва по-
ли тич ке ле ги тим но сти, дио за да ће по ли тич ке фи ло зо фи је је по стао 
пру жи ти уни вер зал не раз ло ге за по ли тич ку ле ги тим ност. То је мо-
жда нај ја сни је из ра же но у уче њи ма о људ ским пра ви ма. По тим 

18) Киш, нав. де ло, стр. 48.
19) Ки мли ка, нав. де ло, стр. 244.
20) Киш, нав. де ло, стр. 90.
21) На су прот овом ор то док сном марк си зму ко ји кул ту ру схва та као ста тич ну „су пер струк-

ту ру“ у окви ру марк си зма на ста ла је и до ста ути цај на  Грам ши је ва те о ри ја кул тур не 
хе ге мо ни је.

22) Ки мли ка, нав.де ло, стр. 233. 
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су уче њи ма људ ска пра ва схва ће на као да се од но се на све осо бе 
по сву да. У та квом сви је тлу, по ли тич ки по ре дак мо ра би ти уте ме-
љен на за хтје ви ма ра зу ма, а не на ло кал ним и спе ци фич ним ври-
јед но сти ма по је ди них др жа ва. Но, у про шлих се де се так го ди на 
у по ли тич кој те о ри ји до го дио пре по род по ку ша ја те о ре ти зи ра ња 
не на оп ћи и све о бу хва тан на чин, већ на сто је ћи схва ти ти ври јед-
но сти по ли тич ких за јед ни ца. То ко му ни та ри стич ко ми шље ње је 
екс пли цит но су прот ста вље но тен ден ци ја ма уни вер за ли за ци је ко је 
сам спо ме нуо.“23) Иде ја ап стракт не, без лич не, прав не и не у трал не 
др жа ве су о ча ва се са те о ри ја ма ко је по чи ва ју на прет по ста вље ном 
пр вен ству за јед ни це, тра ди ци је, кул ту ре и ста ту са. 

Ко ји су раз ло зи због ко јих су кул ту ра и за јед ни ца и њи хо ва 
ве за са др жа вом ста вље ни ме ђу основ на пи та ња по ли тич ке те о-
ри је? Рас пад др жа ва ко му ни стич ког бло ка од и грао се по ли ни ја ма 
на ци о нал них по де ла и по кре нуо та лас ет нич ког на ци о на ли зма и у 
ис точ ној Евро пи ко ји је зна чај но ути цао на про це се де мо кра ти за-
ци је. По ред Евро пе, до по ве ћа ња ет нич ких кон фли ка та до шло је и 
у дру гим де ло ви ма све та. Па ра лел но са тврд њом да да нас го то во 
не по сто је ет нич ки хо мо ге на дру штва по је ди ни ис тра жи ва чи ис-
ти чу да је ско ро по ло ви на др жа ва у све ту у раз ли чи том сте пе ну 
за хва ће на ет нич ким кон флик ти ма.24) Сто га је ле гит мно упи та ти се, 
ако је ли бе рал на др жа ва за и ста не у трал на спрам кул тур ног плу-
ра ли зма, због че га је по је ди ним на ци ја ма то ли ко бит но да фор ми-
ра ју сво је по себ не на ци о нал не др жа ве? Ово пи та ње зна чај но је и 
за за пад на дру штва у ко ји ма је ве ли ки прир лив ими гра на та из зе-
ма ља тре ћег све та до вео до отва ра ња број них пи та ња. Еми грант-
ске за јед ни це ис ти чу зах те ве за при зна њем и жа ле се на си стем ску 
дис кри ми на ци ју њи хо вих сти ло ва жи во та. Та ко, Фран цу зи по ре-
клом из се вер не Афри ке или Нем ци тур ског по ре кла ко ји пред ста-
вља ју тре ћу ге не ра ци ју ими гра на та че сто од би ја ју ин те гра ци ју у 
дру штво и гр че ви то се др же свог ет ни ког, кул тур ног и ре ли гиј ског 
иден ти те та. Са дру ге стра не, ста ро се де о ци ре а гу ју ди ле мом да ли 
се њи хов иден ти тет и на чин жи во та до во ди у пи та ње. За пад не де-
мо кра ти је су о ча ва ју се и са се це си о ни змом уну тар сво јих гра ни ца. 
Шко ти, Ка та лон ци и Фла ман ци са свим ја сно ис ти чу зах те ве за сво-
јим на ци о нал ним др жа ва ма. У за пад ној Евро пи че сти су про те сти 

23) Raymond Plant, Su vre me na po li tič ka mi sao, Na kla da Ja sen ski i Turk, Za greb, 2002. str. 46.
24) Ву ка шин Па вло вић, Др жа ва и дру штво, Чи го ја штам па, 2011, стр. 397-398.
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на ко ји ма се ис ти чу зах те ви по пи та њи ма иден ти те та, јед на ко сти, 
прав де и де мо кра ти је. 

У та квом ко не тек сту, ко му ни та ри стич ки при ступ ис ти че у пр-
ви план вред ност за јед ни це и ње ну по себ ност, па по ли тич ки фи ло-
зоф Адам Свифт при ме ћи је да је и за јед ни ца до би ла свој „изам“. 
Ова стру ја у по ли тич кој фи ло зо фи ји на ста је у ХХ ве ку и по ве зу је 
се са Мај клом Сан де лом, Ала сте ром Maкинтајером, Мај клом Вол-
зе ром, Да ни је лом Бе лом и Чар лсом Теј ло ром... Нор ман Бе ри сма-
тра да ко му ни та ри зам пред ста вља ра зор ни ју и по вр шно по сма тра-
но сна жни ју кри ти ку ин ди ви ду а ли зма не го што је то био слу чај са 
марк си змом бу ду ћи да ово уче ње ни је оп те ре ће но марк си стич ком 
ме та фи зи ком или њи хо вом ана хро ном по ли тич ком еко но ми јом.25) 
По ко му ни та ри сти ма вред но сти за јед ни це, тра ди ци је и оп штог до-
бра ни су до вољ но при зна те ме ђу ли бе ра ли ма, ко ји чак и не раз у-
ме ју њен ствар ни зна чај. Ма кин та јер на при мер твр ди да је чи та ва 
ли бе рал на кул ту ра све сно ан ти тра ди циј ски усме ре на.26) 

Осно ва ко мун тар не ми сли и ни је та ко но ва ако се има у ви ду 
ши рок круг те о ре ти ча ра ко ји су на су прот ли бе рал ном ин ди ви ду а-
ли зму, ато ми зму, су бјек ти ви зму и пре на гла ше ном зна ча ју тр жи шта 
ис ти ца ли иде ал за јед ни це. Ма кин та јер је на при мер ин спи ри сан 
Ари сто те лом, Сан дел Ха ном Арент, док Пе тер Кра ус по ми ње Хер-
де ров, Хум бол тов и Хе ге лов ути цај на ко му ни та ри стич ка схва та ња 
Чар лса Теј ло ра.27) Ис ти ца ње Хер де ра по себ но је за ни мљи во бу ду-
ћи да је упра во овај не мач ки кри ти чар про све ти тељ ства нај до след-
ни је ис ти цао иде ју уко ре ње но сти. Ко му ни та ри стич ка ми сао мно-
го ду гу је и Хе ге лу, ба рем оно ли ко ко ли ко ли бе рал на ми сао ду гу је 
Кан ту. Хе ге ло ва кри ти ка при род но прав ног ин ди ви ду а ли змна, ње-
го во од ба ци ва ње ега ли та ри зма Фран цу ске ре во лу ци је, као и од ба-
ци ва ње уго во ра као мо де ла за људ ске од но се, те схва та ње др жа ве 
као com mu ni tas com mu ni ta tum ин спи ри са ли су да на шње ко му ни та-
ри сте. 

Ипак, ко му ни та ри зам чи ни је дан хе те ро ген скуп те о ри ја ко ји 
се услов но мо же тре ти ра ти као је дин ствен. Та ко Кра ус ис ти че да 
ко му ни та ри сти не чи не си сте мат ске на по ре на ства ра њу но ве фи-

25) Бе ри, нав. де ло,стр. 38.
26) An drew Pyle (ed), Key Phi lo sop hers in Con ver sa tion: The Co gi to In ter vi ews, Ro u tled ge, 

Lon don, 1999, p. 80.
27) Pe ter A. Kra us, „Ko mu ni ta ri smus“ in Cla us Of fe, Mar tin Hart man (hrsg.), Po li tische The o rie 

und Po li tische Phi lo sop hie, Ver lag C. H. Beck, München 2011, s. 30-31.
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ло зоф ске шко ле већ је реч о ма ње-ви ше срод ним, па ра лел ним до-
при но си ма кри ти ци ин ди ви ду а ли стич ког ли бе ра ли зма.28) За Свиф-
та ко му ни та ри зам пред ста вља „па па зја ни ју“ ко ја је у по ре ђе њу 
са оста лим „из ми ма“, из у зет но ло ше де фи ни сан из раз. Иако чак 
и во де ћи фи ло зо фи ко му ни та ри зма сво јим ар гу мен ти ма на па да ју 
раз ли чи те ме те, они по ста вља ју су штин ска пи та ња у до ме ну фи ло-
зо фи је.29) За ни мљи во је да Ма кин та јер, ко ји се сма тра нај до след ни-
јим и нај све о бу хват ни јим од свих ко му ни та ри стич ких кри ти ча ра 
ли бе ра ли зма, упор но од би ја да бу де свр стан у ред ко му ни та ри ста. 
Овој збр ци до при но си и чи ње ни ца да је и сам по јам за јед ни це ви-
ше зна чан, од но сно да се мо же сма тра ти су штин ски спор ним пој-
мом. Уз то, по је ди ни ко му ни та ри сти при зна ју свој дуг ли бе ра ли-
зму, док је дан број ли бе ра ла на сто ји да у сво је кон цеп ци је увр сти 
ко му ни ста ри стич ке еле мен те, а мо гу се чу ти и ста во ви да је спор 
из ме ђу ли бе ра ли зма и ко му ни та ри зма за пра во бу ра у ча ши во де, 
од но сно спор у окви ру ли бе ра ли зма, а не из ме ђу ли бе ра ли зам и 
ње го вих кри ти ча ра.30) То зна чи да ко му ни та ри сти кри ти ку ју ли бе-
ра ли зам ка кав он за пра во ни ка да ни је био, те у том сми слу по сто-
је по ку ша ји ми ре ња ли бе ра ли зма и ко му ни та ри зма до во ђе њем на 
за јед нич ку осно ву. Реч је о Рол со вој кон цеп ци ји по ли тич ког ли бе-
ра ли зма те Ми ле ро вој и Та ми ри ној иде ји ли бе рал ног на ци о на ли-
зма.31) По на шем ми шље њу без об зи ра на све по ку ша је по ми ре ња 
ли бе ра ли зма и ко му ни та ри зма, по треб но је има ти у ви ду зна чај не 
раз ли ке уну тар са мог ко му ни та ри зма и те мељ но раз ли чи те по зи-
ци је из ме ђу по је ди них ко му ни та ри ста и ли бе ра ла. 

КОМУНИТАРИСТИЧКЕ ПРИМЕДБЕ

Из ко му ни та ри стич ке пер спек ти ве про из ла зи да по ли тич ке 
уста но ве, као на при мер др жа ва и пра во, из ра ста ју из јед ног ет нич-
ког од но сно кул тур ног ко ре на, за хва љу ју ћи че му за до би ја ју осо-
бе ни ка рак тер. За Вол зе ра др жа ве су по ли тич ки из раз за јед нич ког 
на чи на жи во та,32) што зна чи да по ли тич ке уста но ве ни ка да не мо гу 

28) Kra us, „Ko mu ni ta ri smus“ in Cla us Of fe, Mar tin Hart man (hrsg.), нав. де ло, s. 30.
29) Адам Свифт, По ли тич ка фи ло зо фи ја, Clio, Бе о град 2008, стр. 157-160.
30) John S. Dryzek, Bon nie Ho nig, An ne Phil lips (ed), Ox ford Hand bo ok of Po li ti cal The ory,  

Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2006, p. 19.
31) Пе тар Ма тић, Ми ша Сто ја ди но вић, „Ли бе рал ни на ци о на ли зам: у по тра зи за из гу бље-

ним иден ти те том“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1/2010.
32) Мајкл Вол цер, Под руч ја прав де: од бра на плу ра ли зма и јед на ко сти, Фи лип Ви шњић, 

Бе о град, 2000, стр. 74.
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у стро гом сми слу би ти не у трал не, чак и он да ка да то же ле и по ку-
ша ва ју та ко ле ги ти ми зо ва ти. Оне за пра во те же очу ва њу оног об-
ли ка жи во та у ко ме су уко ре ње не. Из ко му ни та ри стич ке пер спек-
ти ве, кон цеп ци ја не у трал не др жа ве је не мо гу ћа и крај ње сум њи ва. 
Сан дел да је при мер абор ту са. Ка кву год од лу ку др жа ва до не се по 
пи та њу абор ту са она ће по ла зи ти од од ре ђе не мо рал не од но сно ре-
ли гиј ске кон цеп ци је и сто га не ће би ти не у трал на, те је ово пи та ње 
не мо гу ће раз ре ши ти без за па да ња у мо рал не и ре ли гиј ске кон та-
вер зе.33) Ако је већ та ко, ко му ни тар ци сма тра ју да би не у трал ну др-
жа ву тре ба ло на пу сти ти ра ди по ли ти ке „оп штег до бра“, при че му 
је оно за ко му ни та ри стич ко дру штво суп стан ци јал на кон цеп ци ја 
до брог жи во та коja де фи ни ше „на чин жи во та“ за јед ни це.34) Ова кво 
схва ће но оп ште до бро пред ста вља стан дард пре ма ко ме се про це-
њу ју из бо ри по је ди нач них гра ђа на. Да кле, ко му ни та ри стич ка др-
жа ва тре ба да про мо ви ше оне кон цеп ци је жи во та ко је су у скла ду 
са на чи ном жи во та те за јед ни це (на при мер по ро дич не вред но сти 
или хе те ро сек су ал не од но се). Од ње се не мо же оче ки ва ти да по 
овим пи та њи ма бу де не у трал на или не за ин те ре со ва на, као што не 
мо же оста ти не за ин те ре со ва на за суд би ну сво јих су на род ни ка ко ји 
жи ве и ван ње них гра ни ца. Пре ма то ме, ако је др жа ва по ли тич ки 
из раз за јед нич ког на чин жи во та она за слу жу је да бу де кри ти ко ва-
на ка да од би ја да ре про ду ку ју од ре ђе не ци ље ве и мо де ле жи во-
та „ин хе рент не по ли тич ком об ли ку жи во та“. Др жав на власт се не 
мо же огра ни ча ва ти по мо ћу ап стракт них, а уни вер зал но ва же ћих 
прин ци па и не мо же ста ја ти ван по сто је ћег по ли тич ког по рет ка 
уте ме ље ног на од ре ђе ним кул тур ним прет по став ка и од ре ђе ном 
се ту вред но сти. Тај по ре дак се не мо же про це њи ва ти и вред но ва ти 
пре ма вред но сти ма ко је су му стра не ма ко ли ко се твр ди ло да су 
„уни вер зал не“. 

Ко му ни та ри сти до во де у пи та ње и са ме те ме ље не у трал не др-
жа ве. На и ме, оправ да ња др жа ве ко ја пру жа ли бе рал на те о ри ја, а 
ко ја за ви се од ње не еко ном ске ефи ка сно сти или сте пе на по што ва-
ња људ ских пра ва и са ма су оп те ре ће на прет по став ка ма о људ ској 
при ро ди, о прав ди и мо ра лу ко је из ви ру из од ре ђе не сли ке све та 
за ко ју се, са му по се би, не мо же ре ћи да је бо ља или го ра од не-
ке дру ге сли ке све та. У том сми слу ко му ни та ри сти и постструк ту-
ра ли сти твр де да по је ди нац схва ћен на ли бе ра лан на чин ни је не-

33) Co lin Far relly, Con tem po rary Po li ti cal The ory, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, 2004, 109-110.
34) Ки мли ка, нав. де ло, стр. 247.
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у трал на чи ње ни ца, не го обич на иде ло шка пре ми са ко ја оста вља 
зна чај не по ли тич ке по сле ди це при за кљу чи ва њу. Ли бе ра ли мо жда 
пре тен ду ју на уни вер зла ност сво јих за кљу ча ка, али те су њи хо ве 
по чет не по зи ци је - све сно или не све сно, на мер но или не на мер но - 
јед на ко иде о ло шки обо је не као и би ло чи је ту ђе. Ако је та ко, он да 
и ли бе рал ни за кључ ци мо гу ва жи ти са мо у од ре ђе ном кон тек сту и 
у од ре ђе ној тра ди ци ји. На кра ју кра је ва, ли бе рал ни мо дел др жа ве 
схва та се као за пад ни мо дел, на стао у окви ру за под но е вроп ског, 
или пре ци зни је, енглског кул тур ног кон тек ста. 

За ко му ни та ри сте, да кле, не по сто ји ни ка кав „ап стракт ни чо-
век“, „мак си ма ли за тор ко ри сти“, са сво јим ап стракт ним пра ви ма 
и лич ним пре фе рен ци ја ма, одво јен од сво је за јед ни це, кул ту ре, 
тра ди ци је, исто ри је... Да на шњи ко му ни та ри сти ап стракт но и ато-
ми стич ко схва та ње по је дин ца иш чи та ва ју код ли бе рал них те о ре-
ти ча ра. „На при мер, Теј лор твр ди да су мно ге ли бе рал не те о ри је 
за сно ва не на ‘ато ми зму’, на ‘крај ње по вр шној мо рал ној пси хо ло-
ги ји’ по ко јој су по је дин ци са мо до вољ ни из ван дру штва.“35) За чо-
ве ко во са мо о дре ђе ње нео п хо дан је не ка кав кон текст за јед ни це јер 
га је ван кон тек ста дру штве них од но са и оби ча ја не мо гу ће пот пу но 
раз у ме ти. Ко му ни та ри сти при хва та ју Вит ген штај но во ми шље ње 
да су гра ни це на шег је зи ка гра ни це на шег све та. Скру тон твр ди 
да ра ци о нал но по на ша ње у дру штву до ла зи кроз усва ја ње фор ми, 
оби ча ја и тра ди ци ја ко је ни ко не мо же сам осми шља ва ти.36) Оту да 
за тим сле ди ко му ни та ри стич ки од го вор ко ји гла си да по је ди нац не 
прет хо ди дру штве ним уре ђе њи ма, већ да је њи ма кон сти ту и сан.37) 
Шта ви ше, љу ди су угра ђе ни у мре же дру штве них од но са и ни ка-
да изо ло ва ни, а са мо ра зу ме ва ње и са мо ре флек си ја се не од ви ја у 
дру штве ном ва ку му. Ко му ни та ри сти се по зи ва ју на Вит ген штај на 
и ње го во схва та ње дру штве ног ка рак те ра соп ства. Мајкл Сан дел 
твр ди да су на ша соп ства бар де ли мич но кон сти ту и са на ци ље-
ви ма ко је не би ра мо, не го их от кри ва мо јер смо сра сли са не ким 
за јед нич ким дру штве ним кон тек стом.38) Вред но сти за јед ни це ко-
јој при па да мо до брим де лом, али ипак не пот пу но, од ре ђу ју наш 
иден ти тет. Наш осе ћај иден ти те та и на ше са мо по што ва ње, уско су 
по ве за ни са сна гом на шег ко лек тив ног иден ти те та. Љу ди сво је ве-

35) Ки мли ка, нав. де ло, стр. 276.
36) An drew Pyle (ed), Key Phi lo sop hers in Con ver sa tion: The Co gi to In ter vi ews, Ro u tled ge, 

Lon don, 1999, p. 30.
37) Бе ри, нав. де ло, стр. 41. 
38)  Ки мли ка, нав. де ло, стр. 252.
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за но сти и при пад ност за јед ни ци не мо гу да би ра ју, они их за ти чу, 
као што не мо гу би ра ти уло ге у ко ји ма се на ла зе већ их са мо мо гу 
ин тер пре ти ра ти. То зна чи да по је ди нац не мо же би ра ти да ли ће 
би ти Ср бин, Хр ват, пра во сла вац или му ха ме да нац... Он са мо мо же 
ту ма чи ти шта зна чи би ти Ср бин и пра во сла вац. Не ки, као на при-
мер Скру тон, сма тра ју да од нос из ме ђу по је дин ца и за јед ни це ко јој 
при па да тре ба по сма тра ти ди ја лек тич ки.

Пре ма ко му ни та ри стич ком ста но ви шту, љу ди има ју по себ не 
вр сте оба ве за пре ма сво јој по ли тич кој за јед ни ци. Чо век не би ра 
сам од се бе пра ви ла по ко ји ма жи ви, већ при ма од ре ђе не вред но-
сти, нор ме и уло ге ко је му омо гу ћа ва ју жи вот у за јед ни ци. Ти ме ко-
му ни та ри зам упу ћу је кри ти ку ли бе рал ним кон цеп ци ја ма соп ства и 
са мо о дре ђе ња.

На су прот ли бе ра ли ма ко ји ин си сти ра ју на мо рал ном при о ри-
те ту по је дин ца у од но су на за јед ни цу и на сло бо ди да од лу чу ју о 
вла сти тој кон цеп ци ји жи во та, ко му ни та ри сти спрем но за кљу чу ју 
да др жа ва „по шту је на ше са мо о дре ђе ње не та ко што нам омо гу ћа-
ва да се по ву че мо из на ших дру штве них уло га, не го та ко што нас 
под сти че да ду бље про дре мо у њих и раз у ме мо их, што и по ли ти ка 
оп штег до бра на сто ји да по стиг не.“39) Ауто но ми ја лич но сти се не 
оства ру је не ка квим осло бо ђе њем од дру штве них огра ни че ња, бе-
жа њем из дру штва, не го упра во пот пу ни јим уче шћем у гра ђан ском 
по рет ку и ду бљом ин те гра ци јом у за јед ни цу. Ра ди одр жа ва ња за-
јед ни це ко ја гран ту је са мо о дре ђе ње по треб на су не ка огра ни че ња 
ин ди ви ду ал ног са мо о дре ђе ња. У нај бо љем слу ча ју здра ва за јед ни-
ца одр жа ва рав но те жу из ме ђу ин ди ви ду ал них из бо ра по је ди на ца и 
за шти те на чи на жи во та за јед ни це.

Вред но сти, нор ме и уло ге раз ли ку ју се од дру штва до дру штва 
и од кул ту ре до кул ту ре. За раз ли ку од ли бе ра ла по ко ји ма је за јед-
ни ца зна чај на са мо уто ли ко уко ли ко до при но си до бро би ти по је ди-
на ца ко ји је чи не, ко му ни та ри сти сма тра ју да су за јед ни це ствар не 
и ути чу на жи во те сво јих чла но ва, те се не мо гу про сто све сти на 
скуп по ли тич ких аран жма на ко ји у крај њој ли ни ји сто је у функ ци-
ји при ват них ин те ре са. Вол зер твр ди да је за јед ни ца са ма по се би 
до бро, чак нај ва жни је до бро ко је се мо же рас по де ли ти.40) Др жа ва 
се, да кле, не мо же про це њи ва ти са ста но ви шта ин ди ви ду ал не ко-
ри сти или сте пе на по што ва ња пра ва већ пра ва и сло бо де мо гу има-

39)  Ки мли ка, нав. де ло, стр. 249.
40)  Мајкл Вол цер, нав. де ло, стр. 57.
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ти зна че ње са мо у кон тек сту од ре ђе не за јед ни це, те ни јед но пра во 
не мо же мо има ти на су прот за јед ни ци. 

До бар део ко му ни та ри стич ке кри ти ке ли бе ра ли зма усме рен је 
на то да по ка же да ли бе ра ли пре на гла ша ва ју пра ва, а за не ма ру-
ју ду жно сти по је ди на ца пре ма за јед ни ци. О ка квим год пра ви ма 
да се ра ди она ни су и не мо гу би ти ап со лут на. Ма кин та јер твр ди 
да не по сто је при род на или људ ска пра ва и да је ве ро ва ње у њих 
јед на ко ве ро ва њу у ве шти це и јед но ро ге. До бро прет хо ди пра ву 
и пра во са мо њи ме мо же би ти од ре ђе но. Да ро ва ње ап стракт них 
пра ва љу ди ма је за не ма ри ва ње њи хо вих за јед нич ких вред но сти и 
сха ват ња. Са мо по зи ва њем на за јед нич ку кон цеп ци ју до бра (а не 
на пра ва) мо же се спре чи ти дру штве ни су коб по је ди на ца и гру-
па. Ма кин та јер за кљу чу је да при хва та њем ли бе рал ног по и ма ња 
сло бо де и људ ских пра ва, а не при хва та њем вред но сти за јед ни це 
као ауто ри та тив ног по гле да на жи вот, за јед ни ци пре ти рас пад. Он 
у ли бе ра ли зму про на ла зи мо рал ни ни хи ли зам, јер су за пад на др-
штва од ба ци ва њем ари сто те лов ске тра ди ци је и објек тив них стан-
дар да до брог и ло шег на пу сти ла истин ску ети ку за рад за до во ље ња 
лич них пре фе рен ци ја. „Оно што спре га фи ло зоф ског и исто риј ског 
ар гу мен та от кри ва је сте да или чо век мо ра да сле ди сво је ам би ци је 
и ко лапс раз ли чи тих вер зи ја про све ти тељ ског про јек та док на кра-
ју не оста не са мо ни че ов ска ди јаг но за и ни че ов ска про бле ма ти ка, 
или чо век мо ра да ми сли да про све ти тељ ски про је кат не са мо што 
је био по гре шан не го га на пр вом ме сту уоп ште ни је тре ба ло за по-
чи ња ти. Не ма тре ће ал тер на ти ве и, још од ре ђе ни је, не ма ал тер на-
ти ве ко ју пру жа ју они ми сли о ци ко ји се на ла зе на ср цу са вре ме ног 
кон вен ци ал ног на став ног про гра ма из фи ло зо фи је мо ра ла, а то су 
Хјум, Кант, и Мил. Ни је он да чу до да под у ча ва ње ети ке та ко че сто 
има де струк тив не и скеп тич не по сле ди це на свест уче ни ка.“41) Та-
ко у за пад ним дру штви ма ца ру ју ано ним ност и бес циљ ност, и на-
гри за се мо рал јер ква зи е га ли ти стич ки на чин раз ми шља ња одва ја 
лич ност од за јед ни це.42) Ро џер Скру тон се за ла же да при хва та ње 
ари сто те лов ске по зи ци је бу де из ве де но до кра ја. При др жа ва ти се 
Ари сто те ла ар гу мент је за тра ди ци о нал ну сек су ал ну мо рал ност,43) 
али се ти ме не мо гу прав да ти сек су ал не сло бо де и за го ва ра ти пра ва 
хо мо сек су а ла ца.

41)  Ала стер Ма кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2008, стр. 155-156.
42)  Бе ри, нав. де ло, стр. 40.
43)  Pyle, нав. де ло, p. 31.
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До бро ко је прет хо ди пра ви ма у крај њој ли ни ји им пли ци ра да 
др жа ва има на ту ра ли стич ку осно ву јер на ста је при род ном ево лу-
ци јом, а не уго во ром ме ђу по је дин ци ма ко ји по се ду ју при род на 
пра ва. Др жа ва и јав но до бро не мо гу се из ве сти из дру штве ног уго-
во ра јер би то зна чи ло из во ђе ње вла сти из „мо рал ног ва ку ма“. Сва-
ка за јед ни ца ства ра свој осо бе ни мо рал и сво је вред но сти, сво ју 
кул ту ру, и сво је тра ди ци је, а из њих ни чу ин сти ту ци је те за јед ни-
це. „По што су по ли тич ке ин сти ту ци је по овом схва та њу уко ре ње-
не у вред но сти ма од ре ђе не по ли тич ке за јед ни це и ње не по ли тич ке 
кул ту ре, ја сно је да је не мо гу ће до след но одва ја ње из ме ђу кул ту-
ре (ко ја би при па да при ват ној сфе ри) и по ли ти ке (од но сно јав не 
сфе ре).“44) Не мо гућ ност раз два ја ња при ват не и јав не сфе ре ру ши 
те мељ не прет по став ке не у трал не др жа ве. Раз ли ке у кул тур ном 
иден ти те ту, по тој ло ги ци, ства ра ју раз ли ке у по ли тич ким иден ти-
те ти ма, од но сно по ли тич ким си сте ми ма, а раз ли чи те кул ту ре ства-
ра ју раз ли чи та по ли тич ка оче ки ва ња. У том сми слу Вол зер у сво-
јој књи зи Под руч ја прав де твр ди да прав да за ви си од дру штве них 
зна че ња. Пре ба чен на те рен по ли тич ких ин сти ту ци ја ова кав став 
про из во ди зна чај не по сле ди це. „Ло јал ност ин сти ту ци ја ма, вје ро-
ва ње у њи хо ву ври јед ност, не те ме љи се ни на че му дру го ме осим 
на чи ње ни ци да се оно, ка ко твр ди Рор ти, по кла па с вје ро ва њем 
мно гих дру гих чла но ва гру пе с ко ји ма се иден ти фи ци ра мо ра ди 
мо рал ног или по ли тич ког од лу чи ва ња и на чи ње ни ци да су та вје-
ро ва ња, ври јед но сти и ло јал но сти ди стинк тив ни за гру пу, те гру па 
на осно ви њих ства ра сво ју сли ку о се би и осје ћај за вла сти ту ври-
јед ност.“45) Ин сти ту ци је из ни кле из кул тур них осо бе но сти за јед-
ни це мо гу има ти соп стве ну уну тра шњу вред ност те пре ко њих за-
јед ни ца ства ра сли ку о се би. За јед ни ца се схва та у хо ри зон тал ним 
и у вер ти кал ном сми слу бу ду ћи да она ства ра ин сти ту ци је ко је се 
сма тра ју ауто ри та тив ним, а не спо ља шњим кри те ри ју ми ма мо рал-
не или по ли тич ке фи ло зо фи је ло јал ност овим ин сти ту ци ја ма се не 
мо же прав да ти или оспо ра ва ти. Ка ко се ле ги тим ност не ке прак се 
тра жи у њој са мој, пра во на по сто ја ње има ју је ди но оне ин сти ту-
ци је кроз ко је се из ра жа ва на ци о нал ни иден ти тет. Ко му ни та ри сти 
оп ту жу ју ли бе ра ли зам да пот ко па ва ин сти ту ци је на ме ћу ћи им ве-
штач ке мо рал не кри те ри ју ме у чи јем цен тру се на ла зи по је ди нац, 
а не за јед ни ца. За бри ну ти за суд би ну на ших ин сти ту ци ја спрем ни 

44) 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“, По ли
тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2011. стр. 279.

45) Raymond Plant, Su vre me na po li tič ka mi sao, str. 436-7.
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су да окри ве по ли ти ку ли бе ра ла за сро за ва ње угле да тра ди ци о нал-
них ин сти ту ци ја (по ро ди це, цр кве, шко ле, ме ди ја...) ука зу ју ћи да је 
ли бе ра ли зам пот ко пао тра ди ци о нал не за јед ни це и ство рио „по пу-
стљи во дру штво“ ко је ви ше ин те ре су је оства ре ње ин ди ви ду ал них 
пре фе рен ци ја не го ис пу ње ње за јед нич ких од го вор но сти. 

У ве зи са уну тра шњом вред но шћу ин сти ту ци ја кон зер ва тив ни 
фи ло зоф Ро џер Скру тон чак зах те ва од гра ђа на да пре ма ин сти ту-
ци ја ма осе ћа ју пи је тет, при вр же ност, ло јал ност и стра хо по што ва-
ње, а од др жа ве тра жи да на ци о нал ну цр кву тер ти ра као цр кву са 
спе ци јал ним пра ви ма и ду жно сти ма, да шти ти на ци о нал не ми то ве 
и ти ме по ни шта ва иде ју не у трал не др жа ве сар ка стич но при ме ћу ју-
ћи да су ко му ни тар ни ли бе ра ли сен те мен тал ци ко ји же ле оно ли ко 
за јед ни це ко ли ко мо же по бољ ша ти жи вот ле ви чар ских ин те лек ту-
а ла ца не спрем них да пла те це ну одр жа ња за јед ни це: по бо жност, 
ис кљу чи ва ње, за јед нич ки мо рал, мо жда чак и за јед нич ку ре ли-
ги о зност, као и осе ћај да сми сао жи во та за ви си од по кро но сти и 
буд но сти пре ма не при ја те љу.46) Из те пер спек ти ве, сви ими гран-
ти мо ра ју се при ла го ди ти ин сти ту ци ја ма, иден ти те ту и кул тур ним 
прак са ма др жа ва у ко је су до шли или да их на пу сте. Не што по мир-
љи ви је ре че но, ни је нео п ход но да сви има мо иста ве ро ва ња, да сви 
во ди мо исти по ро дич ни жи вот, или уче ству је мо у истим про сла-
ва ма, али тре ба да де ли мо исто мо рал но и прав но на сле ђе, је зик и 
исти јав ни про стор.47) 

Ли бе рал ни ји ко му ни та ри сти од Скру то на, ко ји ви со ко це не 
дру штве ни плу ра ли зам, при лич но су не по вер љи ви пре ма ли бе рал-
ном про јек ту не у трал не др жа ве, ве ру ју ћи да она у крај њем слу ча ју 
пот ко па ва плу ра ли зам. Ако су Скру тон и ко му ни та ри сти кон зер ва-
ти ци окре ну ти про шло сти, он да ши рок круг ко му ни та ри ста ко ји 
сво је ста во ве спа ја ју са ли бе рал ним на ци о на ли змом и ре пу бли ка-
ни змом мо же мо на зва ти оним „окре ну тим бу дућ но сти“. Та ко не ки 
ле ви ко му ни та ри сти ви де мул ти кул ту ра ли зам „као од го ва ра ју ћи 
на чин за шти те за јед ни ца од на гри за ју ћих ефе ка та ин ди ви ду ал не 
ауто но ми је и афир ми са ња вред но сти за јед ни це. Та кву за шти ту за-
слу жу ју пре све га ен то-кул тур не ма њи не, де ли мич но и за то што су 
нај у гро же ни је, али и сто га што још увек има ју ко му нал ни на чин 

46) Деј вид Ми лер, „На ци о нал ност и кул тур ни плу ра ли зам“, у Сло бо дан Ди вјак, (ур.) На
ци ја, кул ту ра и гра ђан ство, Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о град, 2002. стр. 277-278, Tab-
ble, нав. де ло, p. 467.

47) Ro ger Scru ton, “Mul ti cul tu ra lism, R.I.P.” in The Ame ri can Spec ta tor, De cem ber 2010, Ja nu-
ary 2011, p. 50.
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жи во та ко је је по треб но за шти ти ти. За раз ли ку од ве ћи не, ет но-
кул тур не ма њи не још увек ни су под ле гле ли бе рал ном ин ди ви ду а-
ли зму, па су та ко очу ва ле ко хе рен тан ко лек тив ни на чин жи во та.“48) 
Ови ко му ни та ри сти тра же по што ва ње пра ва ма њи на, пре и спи ту-
је тра ди ци о нал не прак се и афир ми ше за себ не иден ти те те, те их 
је мо гу ће спо ји ти са фе ми ни змом, мул ти кул ту ра ли змом и уоп ште 
по ли ти ком при зна ња. Али и они до во де у пи та ње не у трал ност др-
жа ве јер од ин сти ту ци ја зах те ва ју да по шту ју ћи груп не по себ но сти 
по ста ну ин клу зив ни је и де мо крат ски је, а др жа ви на ме ћу оба ве зу 
за шти те плу ра ли зма иден ти те та и спре ча ва ње мар ги на ли за ци је 
ма њин ске гру пе. У том сми слу се ре ци мо зах те ва да је зик не бу-
де пре пре ка за укљу чи ва ње раз ли чи тих кул тур них ма њи на у до-
но ше ње од лу ка. Ова стру ја сма тра и да је у се ку лар ном дру штву 
кон зер ва тив на иде ја за јед ни це за ста ре ла уз основ ну прет по став ку 
да мо дер на дру штва ка рак те ри ше из ра зи та ра зно вр сност и кул-
тур ни плу ра ли зам. Ако се у про шло сти ова ша ре но ли кост мо гла 
за не ма ри ва ти или по ти ски ва ти по мо ћу мо де ла „нор мал ног“ жи во-
та, да нас се зах те ва по ли ти ка при зна ва ња раз ли чи тих иден ти те та. 
Иако ле ви и де сни ко му ни та ри сти де ле слич не по ла зне по зи ци је 
о си ту и ра но сти по је ди на ца у со ци јал ном и кул тур ном кон тек сту, 
мул ти кул тур ни ко му ни та ри зам је из у зет но кри ти чан пре ма де сном 
ко му ни та ри зму и на ци о на ли зму, сма тра ју ћи их не ко хе рент ним, 
опре сив ним и ис кљу чу ју ћим што је ста но ви ште ко је за сту па ју Јан-
го ва, Бен ха биб и Па рек. Они по ли ти ку схва та ју сред ством пре ко 
ко га се ши рок круг иден ти те та мо же из ра жа ва ти, ле ги ти ми зо ва ти, 
па и из јед на чи ти, и за ла жу се за де ли бе ра тив не фор ме де мо кра-
ти је са зах те вом за при зна ва ње ими грант ских кул тур них тра ди-
ци ја. Та ко су цен трал на ме та Па ре ко ве кри ти ке упра во Скру то но-
ве по зи ци је.49) И ова кав мул ту кул тур ни ко му ни та ри зам „окре нут 
бу дућ но сти“ јед на ко је скеп ти чан пре ма не у трал ној др жа ви, као 
и кон зер ва тив на стру ја. По њи ма и ли бе рал на др жа ва фа во ри зу је 
„нор мал ност“ од но сно јед не гру пе и њи хо ве прак се на су прот дру-
ги ма. Не у трал ност др жа ве че сто ни је до вољ на, бу ду ћи да се мно ге 
гру пе (црн ци, же не, до мо ро ци, ет нич ке и вер ске ма њи не, хо мо сек-
су ла ци) и да ље осе ћа ју мар ги на ли зо ва ним или жи го са ним упр кос 
то ме што има ју за јед нич ка пра ва гра ђан ства, и то не са мо због свог 
дру штве но-еко ном ског ста ту са не го и због дру штве но-кул тур ног 

48) Ки мли ка, нав. де ло, стр. 371.
49) Adam Ja mes Tab ble, “Ex clu si on for De moc racy”, Po li ti cal The ory, Vol. 34, Nо 4, Sa ge Pu-

bli ca ti ons, 2006, p. 467.
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иден ти те та, од но сно раз ли чи то сти. 50) Да кле, онај оп сег пра ва и ин-
сти ту ци ја ко је чи не ли бе рал ну гра ђан ску др жа ву по ста вљен је та ко 
да од го ва ра јед ном кул тур ном кру гу и од ре ђе ним гру па ма, али не и 
дру ги ма. Ме ђу тим, ли бе рал ни на ци о на ли сти упра во у име кул ту ре 
и иден ти те та кри ти ку ју мул ти кул ту ра ли зам као са мо де струк тив ни 
кон цепт.

На овом ме сту мо же се по ста ви ти и пи та ње гра ни ца за јед ни це. 
Је дан број ко му ни та ри ста ме ђу ко ји ма Скру тон и Вол зер сма тра ју 
да се гра ни це за јед ни це и на ци о на ле др жа ве по кла па ју. „Ко му ни-
та ри стич ки је про ја кат ин тер пре та ци ја и по нов но ус по ста вља ње 
сми сла за јед ни чих зна че ња ко ји су по ре чи ма Нен си Ро зен блум 
‘ла тент ни’ у на ци о нал ној др жа ви.“51) На на ци о нал ни иден ти тет се 
не гле да са мо као на по себ но до бро, већ и као на по себ ну по ли-
тич ку вред ност ко ја обез бе ђу је не по ли тич ке усло ве прав де. Вол зер 
твр ди да је по ли тич ка за јед ни ца ве ро ват но нај бли жи свет за јед нич-
ких зна че ња до ко га мо же мо до ћи. „Је зик, исто ри ја и кул ту ра се 
удру жу ју (при сни је ов де, не го игде дру го) да би про из ве ли ко лек-
тив ну свест.“52) Али, но то ни је оп шти став, јер су ко му ни та ри сти 
ко ји на ги њу мул ти кул ту ра ли зму скеп тич ни пре ма кон цеп ту на ци-
о нал не др жа ве и од ба цу ју иде ју да тре ба да по сто ји је дин стве на и 
за јед нич ка на ци о нал на кул ту ра, ко ри сте ћи се ар гум не том да не ке 
гру пе све сно од би ја ју да бу ду ин те гри са не у за јед нич ку на ци о нал-
ну кул ту ру, од но сно да из ра жа ва ју же ље за одва ја њем из др жа ве. И 
пи сци као што су Сан дел и Ма кин та јер оста ју не по вер љи ви пре ма 
др жа ви јер је она су ви ше ши рок оквир за по сти за ње кон сен зу са о 
пи та њи ма до брог жи во та. Све др жа ве у све ту са сто је се од ве ли-
ког бро ја раз ли чи тих кул тур них гру па и раз ли чи тих за јед ни ца ко је 
ба шти не вр ло раз ли чи те иде је до брог жи во та. То зна чи да је ко му-
ни та ри стич ку по ли ти ку мо гу ће во ди ти је ди но на ло кал ном ни воу, 
док др жав на по ли ти ка мо ра оста ти ко ли ко-то ли ко ли бе рал на ако 
се же ли из бе ћи ис кљу чи ва ње ве ли ког бро ја љу ди.53) Да кле, по треб-
но је ја ча ти ло кал не ни вое вла сти и по ли ти ке, ра ди ти на де цен-
тра ли за ци ји и фе де ра ли за ци ји, а од у ста ја ти од на ци о нал не др жа ве 
кад год и ко ли ко год је то мо гу ће. Об ли ци за јед ни шта ва ла ко мо гу 
тран сцен ди ра ти на ци о нал не др жа ве, за шта је до бар при мер био 

50) Ки мли ка, нав. де ло, стр. 362-363.
51) Plant, Su vre me na po li tič ka mi sao, str. 459.
52) Вол цер, нав. де ло, стр. 56.
53)  Ки мли ка, нав. де ло, стр. 302-4.
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ислам. Осе ћај иден ти те та ла ко се мо же по ве за ти са за јед нич ким 
зна че њи ма ко ја пре ла зе на ци о на ле гра ни це.54) Ка ко дру га чи је об ја-
сни ти ве ли ки број до бро во ља ца из ислам ских зе ма ља у ра то ви ма у 
Бо сни и Хер це го ви ни или Ав га ни ста ну?

КРИТИКА КУЛТУРНОГ ТРЖИШТА

Ко му ни та ри сти су скеп тич ни и пре ма де ло ва њу кул тур ног тр-
жи шта. Ако се кул тур но тр жи ште пре пу сти са мо се би, оно ће на 
кра ју пот ко па ти кул тур ну струк ту ру ко ја по др жа ва плу ра ли зам. 
Џо зеф Раз ка же да је по др жа ва ње вред них об ли ка жи во та ствар 
дру штва, а не по је дин ца.55) За ни мљи во је да Раз, иако ли бе рал (ко-
му ни та ри стич ки), сма тра да Рол со ва не у трал ност ни је ни ко хе-
рент на оп ци ја ни по жељ на стра те ги ја56) и твр ди да је и сам ли бе ра-
ли зам по се бан на чин жи во та ко ји из ра жа ва од ре ђе ну кон цеп ци ју 
до бра пре ма ко јој ли бе рал на др жа ва не мо же и не тре ба да бу де 
не у тра ла на. На ње га не ма ути ца ја ко му ни та ри стич ка кри ти ка да 
пре ко не у трал не по зи ци је по ку ша ва да „про кри јум ча ри“ од ре ђе ну 
кон цеп ци ју до брог жи во та (што и не кри је). На да ље, ли бе ра ли му 
се за ме ра и то да кул тур ни плу ра ли зам и то ле рант ну по ли тич ку 
кул ту ру узи ма ју здра во за го то во. Чарлс Теј лор на сту па са слич не 
по зи ци је уз ар гу мент да ли бе рал на не у трал ност не мо же одр жа ти 
дру штве не усло ве по треб не за ко ри шће ње ауто но ми је.57) По ње му 
је са мо о дре ђе ње мо гу ће у од ре ђе ној вр сти дру штва, са од ре ђе ном 
вр стом дру штве ног окру же ња. У ва жно сти кул тур ног иден ти те та 
ле жи ду жност др жа ве је да оси гу ра оп ста нак ли бе рал не на ци о нал-
не кул ту ре. Не у трал на др жа ва ко ја не шти ти од ре ђе но дру штве но 
окру же ње и од ре ђе не ин сти ту ци је не успе ва да очу ва усло ве у ко-
ји ма је са мо о дре ђе ње за пра во је ди но мо гу ће. Али, шта он да оста је 
од не у трал но сти др жа ве? Ако др жа ва ипак ова пло ђу је од ре ђе ни 
си стем вред но сти, да ли је он да при ча о не у трал но сти са мо ре-
то ри ка? Уни вер зал на пра ви ла игре тре ба ла би да ва же у сва ком 
кул тур ном кон тек сту ако су за и ста уни вер зла на, а ве за из ме ђу тих 
пра ви ла и за пад не кул ту ре би ла би са мо исто риј ски кон тин гент-
на. Шта се де ша ва ка да ин сти ту ци је зна чај не за фор ми ра ње на шег 
иден ти те та, као што су по ро ди ца, шко ла, цр ква, ци вил но дру штво 

54) Plant, Su vre me na po li tič ka mi sao, str. 460.
55) Ки мли ка, нав. де ло, стр. 279.
56) Gray, Li be ra li zam, str. 111.
57) Ки мли ка, нав. де ло, стр. 276-8.
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итд. про па да ју? Мо же ли се при хва ти ти ми шље ње Ха не Арент да 
не раз ви је но ци вил но дру штво во ди у то та ли та ри зам? 

Не у трал на др жа ва на ме ће и про бле ма од но са ле га ли те та и ле-
ги ти ми те та. На и ме и ра ни је је ши рок круг пи са ца ис ти цао да ли-
бе рал на др жа ва па ти од кри зе ле ги ти ми те та58) што су при хва ти ли 
и не ки мо дер ни ауто ри, као Јир ген Ха бер мас, ко ји сма тра да ве ред-
но сти ка пи та ли стич ког ин ди ви ду а ли зма, од но сно ин тру мен тал на 
ра ци о нал ност и опор ту ни зам под ри ва ју кул тур ну уса гла ше ност 
нео п ход ну за функ ци о ни са ње и одр жа ва ње ка пи та ли стич ког по-
рет ка, што до во ди до сма ње ња ле ги тим но сти.59) Да на шњи ко му ни-
та ри сти при хва та ју ова кве ста во ве сма тра ју ћи да је за об ја шње ње 
ле ги ти ми те та и со ли дар но сти по треб но ви ше од за јед нич ких на-
че ла прав де, од но сно по што ва ње јед ног ни за за све ва же ћих, ап-
стракт них пра ви ла. „Дру штво чи ји при пад ни ци бри ну не са мо о 
се би и сво јим по ро ди ца ма, већ и о не за ви сно сти свих сво јих су гра-
ђа на, и ко ји су спрем ни да оства ре ње соп стве них ин те ре са огра-
ни че у ме ри у ко јој то оба ве зе пре ма њи хо вим су гра ђа ни ма зах-
те ва ју (...) је сте дру штво ко је ка рак те ри шу со ли дар ност, брат ство, 
за јед ни штво.“60) Ра ди се за пра во о пи та њу шта је осно ва за јед нич ке 
при пад но сти и за што по јед ни ци же ле да на ста ве да жи ве за јед но у 
окви ру јед не др жа ве, а не да ство ре но ву или да се при по је дру гој 
зе мљи. Ко му ни та ри сти на пи та ње шта је осим за јед нич ких по ли-
тич ких пра ви ла нео п ход но за одр жа ва ње је дин ства од го ва ра ју да 
је то за јед нич ки иден ти тет, од но сно за јед нич ки на чи на жи во та. Да 
би љу ди би ли вољ ни да оства ри ва ње лич них ин те ре са огран че у 
ко рист со ли дар но сти са су гра ђа ни ма, мо ра ју има ти ду бљи осе ћај 
за јед нич ког иден ти те та не го што је при пад ност ис тој др жа ви. Ли-
бе рал ни кон цепт не у трал не др жа ве ко ји се за сни ва са мо на се ту 
оп ште при хва ће них пра ви ла игре не ма од го вор на пи та ње иден ти-
те та, те је не до ста так тр жи шта у не мо гућ но сти да ство ри со ли дар-
ност и за јед ни чи иден ти тет. За сво је су гра ђа не жр тву је мо се за то 
што су нам бли ски, што де ли мо за јед нич ку тра ди ци ју, кул ту ру, је-
зик и исто ри ју, а не за то што има мо исто др жа вљан ство. 

58) Карл Шмит, „Ле гал ност и ле ги тим ност“, у Нор ма и од лу ка: Карл Шмит и ње го ви кри
ти ча ри, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001.

59) Ен др ју Вин сент, Те о ри је др жа ве, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 53. 
60) Свифт, на ве де но де ло, стр. 189.
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НЕУТРАЛНА ДРЖАВА – ЗАСТАРЕЛА И ПРЕВАЗИЂЕНА

Део кри ти ке про тив не у трал не др жа ве сво ди се на то да је она 
про сто за стра ле ла ствар. Ако је ли бе ра ли зам те о ри ја мо дер ног до-
ба, у пост мо дер ном вре ме ну ли бе ра ли зам и не у трал на др жа ва по-
ста ју ре лик ти про шло сти. Ово ми шље ње за сту па Џон Греј ко ји се 
сла же са Ма кин та је ром и ко му ни та ри сти ма да је про све ти тељ ски 
про је кат про пао, као и на ње му уте ме љен про је кат ли бе рал не, не-
у трал не др жа ве. Греј твр ди да са мо у ру ша ва ње со вјет ске им пе ри је 
не зна чи по бе ду ли бе рал ног мо де ла не го је тек увод у епо ху про-
па сти За па да. То што по је ди ни ли бе ра ли не же ле при хва ти ти свој 
по раз не зна чи мно го. Про блем де фи ни са ња усло ва мир ног су жи-
во та раз ли чи тих по гле да на свет, ак ту е лан је да нас исто ко ли ко и 
у Хоб со во вре ме, али ли бе рал ни од го вор ви ше не за до во ља ва, те 
је по треб но ство ри ти пост ли бе рал ну по ли тич ку те о ри ју. Та ко се 
и Греј за ла же за по сти за ње при вре ме ног mo du sa vi ven di из ме ђу 
раз ли чи тих кул ту ра по мо ћу по ли тич ких на год би. То под ра зу ме ва 
ства ра ње ин сти ту ци ја по ли тич ког и прав ног плу ра ли зма у ко ји ма 
ба зич не је ди ни це не би би ли по је дин ци већ за јед ни це.61) 

На кра ју се мо же по ста ви ти и пи та ње успе ха чи та вог ли бе-
рал ног про јек та и са њим по ве за не не у трал не др жа ве. Ма кин та јер 
сма тра да је мо дер ни свет оства рио нај го ре ноћ не мо ре шкот ског 
про све ти тељ ства пре не го ње го ва на да ња. Са јед не стра не на за ле 
се ма се кул тур них про ле те ра, а са дру ге пре кла па ју ће ели те ко је 
кон тро ли шу по ли тич ку по ну ду, ма ни пу ли шу еко ном ским ор га ни-
за ци ја ма, прав ном струк ту ром и то ко ви ма ин фор ма ци ја.62)  

***

У овом из ла га њу уоча ва ју се глав не ли ни је ра зи ла же ња из ме-
ђу ко му ни та ри ста и ли бе ра ла. Су штин ске раз ли ке из ме ђу ове две 
стру је у по ли тич кој ми сли до ла зе до из ра жа ја на пи та њу др жа ве. 
Док ли бе ра ли за го ва ра ју кон цепт не у трал не др жа ве као је ди ни 
пра ве дан, или нај ма ње ло ше ре ше ње, до тле ко му ни та ри сти упу-
ћу ју зна чај не при мед бе овом кон цеп ту. Ра ди се о ши ро ком кру гу 
при мед би на ко је ли бе рал на по ли тич ка те о ри ја те шко на ла зи од го-
во ре. Ка ко је и сам ко му ни та ри зам при лич но ши рок, са уоч љи вим 
зна чај ним раз ли ка ма и раз ми мо и ла же њи ма и при мед бе упу ће не 

61) Сло бо дан Ди вјак, Про блем иден ти те та: кул тур но, ет нич ко, на ци о нал но и ин ди ви ду
ал но, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 25-26.

62) Pyle, нав. де ло, p. 80.
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не у трал ној др жа ви су не ка да те мељ не, а не ка да до зво ља ва ју мо-
гућ ност по ми ре ња и про на ла же ње сред њег ре ше ња у окви ру по ли-
тич ког ли ба ра ли зма или ли бе рал ног на ци о на ли зма. Па ипак основ-
не ли ни је на па да ука зу ју да ли бе рал на ми сао и не у трал на др жа ва 
не мо гу да са чу ва ју за јед ни цу, ство ре и одр же со ли дар ност ме ђу 
љу ди ма, из гра де и одр же за јед нич ки иден ти тет, те да се на тој ба зи 
не мо же одр жа ти ни јед на кон цеп ци ја оп штег до бра. Фо ку си ра њем 
на пра ва по је ди на ца те шко се мо же ство ри ти оквир за оства ре ње 
за јед нич ке кон цеп ци је до бра. То би зна чи ло да је не у трал на др жа-
ва за пра во не за ин те ре со ва на, рав но ду шна др жа ва ко ја ства ра ју ћи 
по пу стљи во дру штво са ста вље но од ауто ном них и јед на ко прав них 
по је ди на ца ра за ра за јед ни цу. Ако се пи та ња до брог жи во та, вред-
но сти и кул ту ре оста ве тр жи шту и лич ном из бо ру, ис ход би мо гао 
би ти по ра зан по са ме ли бе ра ле.

Ко мун та ри сти твр де да је по гре шна са ма по ла зна тач ка ли бе-
рал не те о ри је на ко јој се гра ди не у трал на др жа ва. Љу ди се не мо гу 
по сма тра ти као ап стракт ни, изо ло ва ни по је дин ци. Они су оно што 
су за хва љу ју ћи члан ству у не ким за јед ни ца ма уну тар ко јих сти чу 
иден ти тет. Та ко и др жа ва, пра во и све ин сти ту ци је про јек то ва не за 
ап стракт не по је дин це мо гу би ти ти ран ске пре ма љу ди ма од кр ви и 
ме са. Ве штач ки про јек то ва не ин сти ту ци је мо гу се са ста но ви шта 
мо ра ла, тра ди ци је и иден ти те та од ре ђе не за јед ни це сма тра ти не ле-
ги тим ним, чак шет ним и де струк тив ним. Ко му ни та ри сти за то обр-
ћу ли бе рал ну схе му и сма тра ју да за јед ни це на осно ву сво је тра ди-
ци је, иден ти те та, исто ри је и мо ра ла мо ра ју са ме из се бе из не дри ти 
сво је ин сти ту ци је и кон цеп ци ју др жа ве, а не да се при ла го де зах-
те ви ма не у трал не др жа ве и ин сти ту ци ја ко је у осно ви ре пр ду ку ју 
са свим од ре ђе ни ли бе рал ни по глед на свет. Та ко ђе др жа ва сво је 
по ступ ке не мо ра прав да ти са мо на осно ву сви ма до ступ них ар гу-
ме на та, ко ји у крај њој ли ни ји апе лу ју на свим љу ди ма за јед нич ки 
com mon sen se, већ су до вољ на оправ да ња ко ја се по зи ва ју на за јед-
нич ки на чин жи во та. Ако се при хва ти ко му ни та ри стич ка кри ти-
ка ме ња ју се и зах те ви пре ма др жа ви. На спрам не у трал не др жа ве 
по ста вља се ак тив на др жа ва ко ја шти ти и про мо ви ше вред но сти 
од ре ђе них за јед ни ца. Она се пре ма сви ма не од но си на исти на чин. 
Ако су кул ту ра и тра ди ци ја оно што нас чи ни по ли тич ким он да се 
оне не мо гу сма тра ти одво је ном од др жа ве и тра жи се др жав на ин-
тер вен ци ја у тој обла сти. На овом ме сту се и са ми ко му ни та ри сти 
ме ђу соб но одва ја ју ти ме што јед на стру ја же ли да очу ва иден ти-
тет ве ћи не, док је дру га за ин те ре со ва ни ја за до бро бит ма њин ских 
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за јед ни ца. Пи та ње оби ма др жав не ин тер вен ци је је та ко ђе спор но, 
али зајд нич ка тач ка обе гру пе је су прот ста вља ње ли бе ра ли ма и 
кри ти ка прак се не у трал не др жа ве. 

Ипак, ма ко ли ко кри ти ко ва ли ли бе ра ли зам, ве ћи на ко му ни та-
ри ста ни је спрем на да при хва ти крај ње кон се квен це свог уче ња и 
по ка зу је ин те рес да са чу ва не ке спо не са ли бе ра ли змом. У ве ћи ни 
слу ча је ва не зах те ва ју пре ве ли ку др жав ну ин тер вен ци ју и оно што 
тра же че сто је са мо ви ше со ли дар но сти и ви ше за јед ни штва, од-
но сно сна жни је ци вил но дру штво, сна жни ја по ро ди ца, ак тив ни ја 
су сед ства и ло кал не за јед ни це, сна жни ји сред њи ни вои по ли ти ке. 
Уме сто на гла ска на по је дин цу, они тра же да др жа ва за шти ти за-
јед ни це. Но стал ги ја за про шлим вре ме ни ма за ме њу је се по тра гом 
за но вим из во ри ма за јед ни штва, при че му се вољ но или не вољ но 
при хва та ју не ки еле мен ти ли бе рал не по ли ти ке. 

Dusan Dostanic
Modern State Under Communitarian Challenges

Summary
The subject of this paper is the communitarian challenge 
to the modern state. The author points out the difference 
between liberal and communitarian view upon the state. In 
the first part of the paper are outlined the main issues fac
ing the theory of the state at the end of XX and the begin
ning of XXI century. The second part deals with the liberal 
concept of a neutral state. In the third part of the paper is 
first discussed the broader communitarian position. Then 
we move on to a central point of contention between liber
als and communitarians. After that are pointed out their 
different positions when it comes to the state. The author 
takes into account the different forms of communitarian 
thinking and their mutual disagreements.
Key words: state, neutral state, institutions, liberalism, 
communitarianism, identity, self, community
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Resume
In this article are observed the key differences between 
liberals and communitarians. The essential differences 
between these two streams of political thought can be seen 
at the question of the state. While liberals advocate the 
concept of a neutral state as the only just or at least “not 
so bad” solution, communitarians point out significant 
objections to this concept. On the other hand, communi
tarianism is a quite broad concept, with obvious internal 
differences and disagreements. It sometimes has essential 
complaints to the liberal concept of the neutral state, and 
sometimes allows the possibility of reconciliation and 
finding solutions somewhere in the middle which can be 
the political liberalism or liberal nationalism. Yet the ba
sic line of the attack suggests that liberal thought and a 
neutral state cannot preserve community, create and main
tain solidarity among people, build and maintain a com
mon identity, and that on this basis concept of common 
good cannot be created. This would mean that the neutral 
state is actually indifferent, apathetic state that creates a 
permissive society composed of autonomous and equal 
individuals which destroys community. If the question of 
the good life, values and culture, is left to the market and 
personal choice, the outcome could be devastating for the 
Liberals.
Communitarians argue that the liberal theory upon which 
is neutral state build is wrong itself. People should not 
be viewed as abstract, isolated individuals. They are what 
they are due to membership in certain communities within 
which they acquire identity. So, state, law and all other 
institutions designed for abstract individuals can be op
pressive for the people of flesh and blood. Communitar
ians therefore reverse the liberal scheme and believe that 
community based on their traditions, identity, history and 
morality must make their own institutions and the concept 
of a state, which means not to adapt to the demands of a 
neutral state and the institutions that basically reproduce 
quite a liberal view of the world. Also, state cannot jus
tify its actions on the basis of “all available arguments”, 
which ultimately appeal to all people and their common 
sense. Quite opposite, justifications which refer to a com
mon way of life are sufficient. Against the neutral state 
stands active state which protects and promotes the values 
of certain communities. It does not apply to everyone in 
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the same way. If the culture and tradition are things which 
make us political, then they cannot be considered sepa
rate from the state. So, it requests state intervention in this 
area. At this point communitarians take different paths. 
Some of them want to preserve the identity of the major
ity, while the others are more interested in the welfare of 
minority communities. The question of the scope of state 
intervention is also controversial, but both groups oppose 
the practice of liberals and neutral states.
However, no matter how critical of liberalism, most 
of communitarians are not ready to accept the ulti
mate consequences of their teachings and show inter
est to retain some ties with liberalism. In most cases 
they do not want too much government intervention 
and all they really what is often just more solidarity, 
more unity and a stronger civil society, stronger fami
lies, more active neighborhoods and local communi
ties, a stronger midlevel policy. Instead of emphasis 
on the individual, they are asking the state to protect 
community. Nostalgia for the past times is replaced 
by the quest for new sources of community, with more 
or less willingness to accept some elements of liberal 
politics.
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