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* Фа кул тет за европ ске прав но-по ли тич ке сту ди је, Уни вер зи тет Син ги ду нум, 
Но ви Сад

ЂорђеСтојановић*

ОД НОС ХА РИ ЗМАТ СКОГ ПО ЛИ ТИЧ КОГ 
ВОЂ СТВА И ЛИ БЕ РАЛ НЕ ДЕМОКРАТИЈE

Резиме

Рад се ба ви про бле мом од но са ха ри змат ског по ли тич
ког вођ ства и де мо кра ти је углав ном пре ко ин тер пре та ци је 
схва та ња ха ри зме у де лу Мак са Ве бе ра (Max We ber) и Едвар
да Шил са (Ed ward Shils). У скла ду са тим, циљ ово га ра да 
ни је да по ну ди не ке ко нач не од го во ре за пот пу но ре ша ва ње 
ово га од но са, већ да по ну ди те о рет ски кон текст у окви ру 
ко га се од нос мо же ана ли зи ра ти. Ар гу мен ти за ко ег зи стен
ци ју по ли тич ке ха ри зме и ли бе рал не де мо кра ти је се де ри ви
ра ју из чи ње ни це да до ми на ци ја би ро кра ти је ства ра кри зу 
ле ги ти ми те та либералнe демократијe. Осим то га, ис тра
жу је се и мо гућ ност да се ха ри зма ис ко ри сти за об ја шње ње 
по ли тич ке ин те гра ци је. Рад се за кљу чу је раз ма тра њем ха
ри зме као фе но ме на ко ји ни је ни преде мо крат ски ни ан ти
де мо крат ски, већ је мо гућ ка ко у ре гу лар ним та ко и у кри
зним си ту а ци ја ма функ ци о ни са ња ли бе рал ног де мо крат ског 
си сте ма.
Кључ не ре чи: ха ри зма, ле ги ти ми тет, лич на ха ри зма, ин сти

ту ци о нал на ха ри зма, ли бе рал на де мо кра ти ја, 
Макс Ве бер (Max We ber), Едвард Шилс (Ed ward 
Shils).
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Увод

Оста вља ју ћи по стра ни еви дент не про бле ме у де фи ни-
са њу са мог фе но ме на ха ри зме, нај оп шти ја на ме ра ово га ра да 
је да ана ли тич ки по твр ди ка ко се кон цепт ха ри зме, то јест 
ха ри змат ског (по ли тич ког) вођ ства, ква ли фи ко во у она фе-
но ме но ло шка чво ри шта ко ја ће се го то во увек, на овај или 
онај на чин, по ја вља ти као „те о рет ска кон стан та“ по ли ти ко-
ло шко-со ци о ло шких оп сер ва ци ја ли бе рал но-де мо крат ског 
по рет ка (то јест ин сти ту ци ја) са ве ћим или ма њим сте пе ном 
оп ште ака дем ске за ин те ре со ва но сти или аутор ски про фи ли-
са не ва жно сти. На пр вој ин тер пре та тив ној ин стан ци, то ме је 
сва ка ко до при не ла ме та мор фо за ха ри змат ског од при мар но 
екле зи ја стич ког фе но ме на у се ку лар ни фе но мен. На дру гој 
ин тер пре та тив ној ин стан ци, то ме је до при не ло из ме шта ње 
те жи шта ње го вог екс пли цит но над при род ног или бо жан ског 
идеј ног омо та ча као „про фет ског“ ха ри змат ског дис кур са 
во ђе у сме ру ин хе рент не си стем ске ком по нен те као „тран-
сце дент ног“ ха ри змат ског дис кур са ин сти ту ци о нал не ле-
ги ти ми за ци је. На тре ћој ин тер пре та тив ној ин стан ци, то ме 
је до при не ло и ши ре ње кон цеп та ка груп ној пер цеп ци ји ха-
ри змат ског, ка кон струк ци ји ха ри змат ског пре ко од ре ђе ног 
сим бо лич ко-кул ту ро ло шког окви ра ко ји се ти че исто риј ски 
и про стор но спе ци фи ко ва не упо тре бе мо ћи (на ово ме ни-
воу ле жи и же ља ауто ра да се ха ри зми при сту пи са што ма-
ње „упли ва“ пси хо ло шке или со ци о ло шке ко но та тив но сти). 
Аутор ски став је да ха ри зма пред ста вља дру штве ни од нос 
ко ји је си ту а ци о но (кон тек сту ал но) ге не ри сан и да ни је пре-
де мо крат ски или ан ти-де мо крат ски фе но мен, то јест да рас-
по ла же са ка па ци те ти ма ком па ти бил ним са де мо крат ском 
кул ту ром и еви дент ном уло гом у де мо крат ским ин сти ту-
ци ја ма и про це си ма. Кон се квен то, по ла зим од кон ста та ци је 
Тал ко та Пар сон са (Tal cott Par sons), да ха ри зма ни је ме та фи-
зич ки ен ти тет већ да је ис ку стве но ре ги стро ва ни ква ли тет 
љу ди и ства ри у од но су пре ма људ ским ста во ви ма и по ступ-
ци ма.1

1 Parsons, T. The Structure of Social Action: A study in Social Theory with Special 
Reference to a Group of Recent Europian Writers. The Free Press, New York, 
1966, стр. 668-669.
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До дат на мо ти ва ци ја за овај рад, ко ја ни ка ко ни је ма ње 
ва жна, је по сто ја ње од ре ђе не пра зни не у ела бо ри ра њу по ли-
тич ког вођ ства у по сто је ћој по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри на 
овим про сто ри ма, као и, по ма ло за па њу ју ћа, тен ден ци ја да се 
фе но мен ха ри змат ског по ли тич ког вођ ства и ха ри зме уоп ште 
(ко ји Ср би ју „по тре са“ нај ма ње 60 го ди на) ис тра жи вач ки иг-
но ри ше или тре ти ра као то тал но ра зу мљив по се би, па ти ме 
и ауто мат ски дис кре ди то ван или не до во љан за не ко ва ља ни-
је на уч но про у ча ва ње. Има ју ћи све ово на уму, рад је за пра во 
за ми шљен и као део јед не ши ре це ли не ко ја би би ла усме ре-
на ка по сте пе ном по пу ња ва њу тог ака дем ског ва ку у ма. Он 
по ку ша ва да пре све га што пре ци зни је пред ста ви кон структ 
ха ри зме Мак са Ве бе ра (Max We ber), да уста но ви од ли ке ве-
бе ров ске ру ти ни за ци је исте, да ис пи та кон структ ин сти ту-
ци о нал не ха ри зме Едвар да Шил са (Ed ward Shils), те да ту ма-
че њем и кри тич ком ин тер е пре та ци јом ха ри зме код прет ход-
на два ауто ра, од ре ди ни вое на ко ји ма ха ри зма и де мо крат ска 
по ли ти ка и ин сти ту ци је мо гу би ти по ве за не (ком па ти бил не 
или ко ег зи сти ра ју ће). Ер го, ха ри зму не тре ба тре ти ра ти ни-
ти као ана хрон кон цепт, ни ти као не ко па то ло шко по ли тич-
ко ста ње, ни ти као кон цепт ко ји је а при о ри су про ста вљен 
де мо крат ски устро је ном си сте му, она ни је са мо зна чај на на 
ни воу про у ча ва ња, ре ци мо, нео по пу ли зма, иде о ло шких кон-
фрон та ци ја или ра ди кал них по ли тич ких (дру штве них) по-
кре та, што су ван сва ке сум ње де мо крат ске по ја ве, већ се 
мо же ту ма чи ти и као стал но при сут ни ка ко функ ци о нал ни 
та ко и ба зич ни ква ли тет (пред у слов) де мо крат ских про фи ли-
са них ре жи ма. Рад не ће ана ли зи ра ти ха ри змат ском вођ ству 
срод не кон цеп те, по пут тран сфор ма ци о ног или ви зи о нар ског 
вођ ства,2 али ће сва ка ко би ти афир ма ти ван по пи та њу фор-
му ли са ња не чег што би на чел но мо гло да се озна чи као нео-
ха ри змат ска па ра диг ма по ли тич ког вођ ства, пре вас ход но у 
сми слу ко ри го ва ња ин ди ви ду ал ног и струк ту рал ног ре дук-
ци о ни зма у ње го вом трет ма ну.

2 Види Burns, J. M. Leadership. Harper & Row, New York, 1978. и Sashkin, M. 
„The visionary leader.“ у Conger, Ј. А. и Kanungo,  R. N. (ур.), Charismatic lead
ership: The elusive factor in organizational effectiveness. Jossey-Bass, San Fran-
cisco. 1988, стр. 122-160.
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1. Ин ди ви ду ал на ха ри зма, ин сти ту ци о нал на 
ха ри зма и ли бе рал на де мо кра ти ја

Ди ја хро ниј ски по сма тра но реч ха ри зма (χάρισμα), ре-
зул тат „се ман тич ке кон цеп ту а ли за ци је“ Све тог Па вла сре-
ди ном I ве ка на ше ере, про ис ти че из ста ро грч ке ре чи ха рис 
(χάρις) са ши ро ким ко но та тив ним спек тром зна че ња. Ве ћи 
део та кве ети мо ло шки кон сте ла ци је је по ве зан са три ни воа 
зна че ња ре чи „ми лост“: оно га ко ји је упу ћен на лич ну ле по ту 
или шарм, оно га ко ји је упу ћен на бла го на кло ност или љу-
бав, те оно га ко је је упу ћен на дар или ко рист „про те жи ра-
ну“ од стра не ен ти те та са бо жан ским атри бу ти ма.3 Ре ли гиј-
ска де но та тив ност ха ри зме про из вод је, да кле, кон цеп ту ал не 
ин вен тив но сти Све тог Па вла, за ко га ха ри зма, осло бо ђе на 
од хе лен ско-хе ле ни стич ко-рим ског си сте ма ре ци проч но сти 
да ри ва ња од стра не љу ди и бо го ва, пред ста вља ја сно ди фе-
рен ци ра ни по јам у од но су на ха рис. На и ме, она је ди рект на 
по сле ди ца по је ди нач ног и кон крет ног озби ље ња ха ри са, то 
јест Бо жан ске ми ло сти или Бла го да ти, ко ја укљу чу је раз ли-
чи те атри бу те (над при род не мо ћи) и ко ја је ма ни фе сти ва на 
ек ста тич ним по на ша њем или из у зет ним спо соб но сти ма, те 
је до ми нант но упу ће на на ко рист оно вре ме не хри шћан ске за-
јед ни це, а ма ње на лич ни углед не ког по је дин ца.4

Не ула зе ћи ду бље у хро но ло шки след док три нар них 
ме та мор фо за у од ре ђи ва њу ха ри зме, нпр. „екс трак то ва ње“ 
уни вер зал не ми ло сти Све тог Ду ха из ње ног ра зно ли ког, али 
и све де ног, „ми стич ног“ ис по ља ва ња код Све тог Ав гу сти на 
или ње ну ин стру мен та ли за ци ју код Све тог То ме Аквин ског 
као на чи на за ин стру и ра ње не ког у Бо жан ске „ства ри“ (што 
је прин ци пи јел но по диг ну то на це ло куп но фор мал но устрој-
ство Цр кве), еви ден ти ра ће мо још као ва жан и фе но ме но ло-
шки по мак ка кра љев ској ха ри зми.5 Пре ко сред ње ве ков ног 
ве ро ва ња у ис це ли тељ ске мо ћи мо нар ха, ха ри зма је по ста ла 
њи хо ва трај на, на след на, осо би на. Ер го, оно што је не ка да 

3 Nida, E. A. и Louw, J. P. Lexical Semantics of the Greek New Testament. Scholars 
Press, Atlanta, 1992, стр.62-63 и Spicq, C. Theological Lexicon of the New Testa
ment. Hendrickson, Peabody, 1994, стр. 500-503.

4 Potts, J. A History of Charisma. Palgrave Macmillan, Houndmills, 2009, стр. 36, 
46.

5 Ibidem, стр. 87-90, 99-100.
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мо гло да бу де од ли ка би ло ког чла на за јед ни це јед ним де лом 
је по ста ло ин сти ту ци о на ли зо ва ни ква ли тет.6 Ов де сва ка ко 
тре ба на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу бо жан ског пра ва кра-
ље ва, то јест њи хо ве од го вор но сти са мо ме Бо гу, од ге ну и-
ни тет ног (чи стог, истин ског или ор то док сног) ха ри змат ског 
во ђе ко ји сво јим вла да њем, у сме ру по ве ре њем обе ле же них 
след бе ни ка, кон ти ну и ра но мо ра по твр ђи ва ти бо жан ску „иза-
бра ност“. И ма да из гле да да би и го ре ре че но би ло до вољ но 
за од ре ђе не за кључ ке у сме ру ак ту ел не пер цеп ци је ха ри зме, 
ипак та кав по ку шај би био по при лич но не а де кван тан и па-
ра бо ли чан, јер се мо дер но схва та ње ха ри зме не мо же ап сол-
ви ра ти без се ку лар но-праг ма тич не ре кон цеп ту а ли за ци је фе-
но ме на ре а ли зо ва ног од стра не Кар ла Еми ла Мак си ми ли ја на 
Ве бе ра (Karl Emil Ma xi mi li an We ber), али јас Мак са Ве бе ра.

У том сми слу, пре де таљ ни јег про пи ти ва ња Ве бе ро вог 
кон цеп та ха ри зме, а ана ли тич ких смер ни ца ра ди, ре ци мо да 
се, за Мар ти на Спен се ра (Mar tin E. Spen cer), упо тре ба пој ма 
ха ри зма кре ће у нај ма ње три зна чењ ска кру га, са по ма ло елу-
зив ном но том и не про фи ли са ном, кон фу зном упо тре бом у 
за ин те ре со ва ним на у ка ма: 1) кла сич но-ве бе ров ска ва ри јан та 
се од но си на над при род ну об да ре ност во ђе, где је ха ри зма во-
ђе при род но не по сто ја на и за ви сна од бла го ста ња ко је до но си 
след бе ни ци ма, што је бла го ста ња ма ње то је про бле ма тич-
ни је во ђи но бо жан ско по сла ње; 2) ха ри зма се упо тре бља ва и 
да ука же на ква ли тет гру па, уло га и обје ка та, Ве бер го во ри 
о ње ној ру ти ни за ци ји, то јест „кан це ла риј ској“ ин сти ту ци-
о на ли за ци ји или ин сти ту ци о на ли за ци ји у слу жба ма (ма ни-
фе сто ва ну и срод нич ким гру па ма или „крв ним“ ли ни ја ма), 
док Шилс сма тра да је ха ри зма ши ро ко дру штве но рас про-
стра ње на у кор по ра тив ним те ли ма, ин сти ту ци ја ма и стра ти-
фи ка ци о ном си сте му (о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи); те 
3) се ку лар ном и ко ло кви јал ном сми слу, ха ри зма се од но си на 
лич не осо би не во ђе, као ван ред на, али не над при род на, сна га 
не ке та лен ти ма об да ре не по ли тич ке фи гу ре.7 До дај мо ово ме 
и де фи ни ци ју ха ри змат ског вођ ства Ен Рут Вил нер (Ann Ruth 
Wil lner) и До ро ти Вил нер (Do rothy Wil lner) као ин тер ак тив-
ног про це са из ме ђу во ђе и след бе ни ка, у ко ме они при хва та ју 

6 Ibidem, стр. 101.
7 Spencer, M. E. „What Is Charisma?“ The British Journal of Sociology, 24(3), 

1973, стр. 341-342.
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во ђи но: 1) са мо пред ста вља ња као њи хо вог суд бо но сног во ђе; 
2) од ре ђе ње њи хо вог за јед нич ког све та ка кав је сте и ка кав 
тре ба да бу де; и 3) убе ђе ње о вла сти тој ми си ји и ду жно сти ма 
след бе ни ка по во дом ме ња ња прет ход но де фи ни са ног све та.8 
Со ци јал на пси хо ло ги ја, оста вља ју ћи про стор да је ха ри зма 
јед ним де лом дру штве ни кон структ, на гла ша ва суп стан тив-
ну по зи ци ју ин ди ви ду ал них и дру штве них фак то ра ко ји до-
при но се ха ри зми во ђе.9

На по ме ни мо још, у ово ме ори јен та ци о ном кон цеп ту ал-
ном „кро ки ју“ ха ри змат ског и ха ри зма ти ка, да Ро берт Ха ус 
(Ro bert J. Ho u se) и Џејн Ха у вел (Ja ne M. Ho well) ха ри змат ске 
во ђе де ле на пер со на ли зо ва не („ло ше“) ха ри змат ске во ђе, оне 
ко је ка рак те ри ше ја ка же ља за мо ћи, ауто ри тар ност, се бич-
ност, екс по ла та ци ја и иг но ри са ње пра ва и осе ћа ња дру гих, 
и со ци ја ли зо ва не („до бре“) ха ри змат ске во ђе, оне ко ји су у 
слу жби ко лек тив них ин те ре са, спрем ни за дво смер ну ко му-
ни ка ци ју, ко ји пра те мо рал не стан дар де след бе ни ка, по др жа-
ва ју их и ува жа ва ју њи хо ва пра ва и осе ћа ња,10 Као еле мен те 
ха ри змат ског вођ ства мо же мо од ре ди ти: 1) ви зи ју; 2) раз у ме-
ва ње свр хе, иден ти те та или ми си је гру пе или ин сти ту ци је и 
по све ће ност истим; 3) пер су а зив ну ар ти ку ла ци ју свхе и ви-
зи је ин сти ту ци је; 4) ру ти ни за ци ју ви зи је и ми си је у ад ми ни-
стра тив ним и ор га ни за ци о ним струк ту ра ма, слу жба ма или 
над ле штви ма, те про це ду ра ма ин сти ту ци ја; и 5) ко ри шће ње 
ма ште (сли ко ви то сти), је зи ка, при ча и сим бо ла у ве зи са ин-
сти ту ци јом ко ја је основ по ру ке ха ри змат ског ли де ра.11 Рав-
но те же ра ди, по сто је и ми шље ња, по пут ста ва Пје ра Бур ди јеа 
(Pi er re Bo ur di eu), да кон цепт ха ри зме не прет ста вља ни шта 
дру го до пу ки те о рет ски кон структ ко ји је у функ ци ји апо-
ло ги је или оправ да ња од ре ђе них од но са мо ћи, ин ди ви ду ал-
но ли дер ство је ре зул тат дру штве ног ути ца ја на по је дин ца, 
ха ри змат ски во ђа ни је онај ко ји „ву че кон це“ већ онај ко ји 

8 Wilner, A. R. и Wilner, D. „The rise and role of charismatic leaders.“ Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 358, 1965, стр. 81.

9 Riggio, R. E. и Riggio, H. R.  „Social Psychology and Charismatic Leadership.“ 
у Hoyt, C. L., Goethals, G. R. i Forsyth, D. R. (ур.) Leadership and Psychology. 
Vol. I od Leadership at the Crossroads. London, Praeger, 2008, стр. 31.

10 House, R. J. и Howell, J. M. „Personality and charismatic leadership.“ Leadership 
Quarterly, 3(1), 1992, стр. 84.

11 Starratt, R. J. The Drama of Leadership. The Falmer Press London, 1993, стр. 44.
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ин тер пре ти ра већ за те че но (обич но- кри зно) ста ње.12 По Кар-
лу Фри дри ху (Carl Fri e drich), екс пла на тор ни по тен ци јал ха-
ри зме је бе зна ча јан, с об зи ром на чи ње ни цу да је у мо дер ном 
све ту ве ра у тран се дент но не до вољ но оп шта или ин тен зив на 
да би се мо гла ока рак те ри сти као осно ва за ле ги ти ми за ци-
ју би ло ког по ли тич ког вођ ства,13 док за Ен то ни ја Ги ден са 
(Ant hony Gid dens), ути цај ха ри змат ског ли де ра „ата ку је“ на 
ре гре сив ну стра ну лич но сти, што за вр ша ва су пре си јом не-
за ви сних мо рал них про це на.14

Ка да го во ри мо о вре ме ну (или дру штве но-исто риј ском 
кон тек сту) у ко ме на ста је Ве бе ро во де ло, оно се мо же од ре-
ди ти као мо дер но на осно ву не ко ли ко бит них ка рак те ри сти-
ка и/или про це са: 1) по ли тич ког „пре о бли ча ва ња“ европ ског 
на ци о на ли зма у им пе ри ја ли зам са по ја вом ма сов не ин ду-
стриј ске про из вод ње, ме ђу на род ног про це са ур ба ни за ци је и 
зна чај ног уве ћа ња би ро кра ти је у јав ном и при ват ном сек то ру; 
2) рас па да ари сто крат ске кла се и ње не за ме на са ин ду стриј-
ском упра вљач ком кла сом; 3) ја ча ња марк си зма; 4) сла бље ња 
ре ли ги је као ко хе зив не со ци јал не сна ге; 5) три јум фа на у ке 
упот пу ње ног док три ном про гре са; 6) ра ци о на ли стич ке ре ви-
зи је це ло ку по ног кул тур ног кор пу са, по чев од ор га ни за ци је 
ма сов не про из вод ње, па све до ин те лек ту ал ног про сто ра, са 
по себ ним на гла ском на дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке.15 
За Ве бе ра, раз ли ко ва ње на ли ни ји сред ње ве ков но-мо дер но 
не но си са со бом не ки сиг ни фи кант ни тур бу лент ни на бој, 
мо дер ност се раз ма тра на два ни воа: као ак ту ел на епо ха За-
пад не ци ви ли за ци је и као но ви на per se, она је кон цеп ту ал но 
„сте рил на“ и не ба ви се исто риј ским вре ме ном и кул ту ром. 
До по чет ка 20. ве ка ха ри зма пред ста вља по јам ко ји је екс клу-
зив но по ве зан са хри шћан ским уче њем (би блиј ским ко мен-
та ри ма, те о ло шком док три ном или бо го слу жбе ним ри ту а ли-
ма), са зна че њем ми ло сти или та лен та да ри ва ног од Бо га, док 
је, чак до кра ја Дру гог свет ског ра та, тер мин нај бли жи по 

12 Bourdieu, P. „Legitimation and Structured Interests in Weber’s Sociology of Re-
ligion.“ у Lash, S. и Whimster, S. (ур.) Max Weber, Rationality and Modernity: 
Allen & Unwin, Boston, 1987, стр. 129-130.

13 Friedrich, C. J. „Political Leadership and the Problem of the Charismatic Power.” 
The Journal of Politics, 23(1), 1961, стр. 23.

14 Giddens, A. The Nation State and Violence. Vol. II од A Contemporary Critique of 
Historical Materialism. University of California Press, Berkeley, 1985, стр. 305.

15 Potts, J. A History of Charisma. op. cit., стр. 110-111.
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се ман тич ком са др жа ју, али ни ка ко до во љан за из ра жа ва ње 
сна ге ин трин сич ног ауто ри те та, био по јам пре сти жа, ко ји је, 
ипак, као при мар ни ни во зна че ња иден ти фи ко ван са при ви-
дом „нат при род них мо ћи“.16

Не за о би ла зно ме сто Ве бе ро ве со ци о ло шке по став ке је 
по сто ја ње три ти па ле ги тим не до ми на ци је, то јест ауто ри те-
та: 1) ра ци о нал но-ле гал ни ауто ри тет- по чи ва на по што ва њу 
ле гал но уста но вље ног им пер со нал ног по рет ка, на ра ци о нал-
но сти за ко на; 2) тра ди ци о нал ни ауто ри тет- по чи ва на ве ро-
ва њу у оба ве зност уз ви ше не тра ди ци је, на во ђи и по ли тич кој 
ло јал но сти за сно ва ној на оби чај ним обли га ци ја ма про шло-
сти; и 3) ха ри змат ски ауто ри тет- по чи ва на ода но сти ван-
ред ној све то сти, хе ро и зму или је дин стве ном ка рак те ру по је-
дин ца и нор ма тив ном обра сцу ко ји је ус по ста вио, на лич ној 
об да ре но сти јед не не ин сти ту ци о на ли зо ва не фи гу ре.17 Ова 
три иде ал на ти па до ми на ци је се раз ли ку ју и по уте ме ље њу 
пот чи ња ва ња (по слу шно сти или по ви но ва ња): 1) ра ци о нал-
но-ле гал ни ауто ри тет зах те ва пот чи ња ва ње на осно ву пот-
пу но ис по што ва ног за кон ског из бо ра прет по ста вље них; 2) 
тра ди ци о нал ни ауто ри тет зах те ва пот чи ња ва ње за то што су 
то љу ди од у век чи ни ли; док 3) ха ри змат ски ауто ри тет зах те-
ва пот чи ња ва ње за то што тран сфор ми ше жи вот.18 Чи ње ни ца 
је и оп ште по зна то ме сто да за Ве бе ра од нос мо ћи и до ми-
на ци је из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних ко ји су пот чи ње ни 
пред ста вља кру ци јал но ме сто у од но су пре ма дру штве ном 
ор га ни за ци ја ма, али оно што се ма ње зна је да глав на од ли ка 
то га од но са пред ста вља кон ти ну и тет ор га ни за ци је пер се, то 
јест ка ко од но си мо ћи сти чу, пер пе ту и ра ју или гу бе свој ле-
ги ти ми тет, ка ко по ста ју, пре ко ем па ти је, ин спи ра ци је, ра ци-
о нал не пер су а зив не ар гу мен та ци је или ком би на ци је ова три 
на чел на об ли ка ути ца ња, при хва ће ни као ва лид не нор ме.19 У 
том сми слу, Ве бе ров го ре из не ти три пар тит ни иде ал-тип ски 
мо дел се не од но си са мо на по ли тич ку моћ и ауто ри тет, већ 

16 Ibidem, стр. 109-110..
17 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University 

of California Press, Berkeley, 1978, стр. 215-216.
18 Parkin, F. Max Weber. Routledge, London, 1988, стр. 77.
19 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 

стр. 946.
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пред ста вља и ти по ло ги ју дру штве них ор га ни за ци је in ge ne-
re.20

Ве бе ро во схва та ње ха ри зме се раз ли ку је од оно га ко је 
су сре ће мо код Све тог Па вла у два мо мен та: оно је, пре све га, 
ду хов но ин ди ви ду а ли зо ва но (дис тан ци ра но је у од но су на 
„плу рал ни“ су бјек ти ви тет за јед ни це), те об у хва та „хо ри зон-
тал ну“ и „вер ти кал ну“ ди мен зи ју рас про сти ра ња кроз исто-
ри ју и раз ли чи те кул ту ре. По Ве бе ру, ха ри зма пред ста вља 
тер мин ко ји се од но си на од ре ђе на свој ства лич но сти (не до-
ступ на „обич ним“ љу ди ма), у сми слу по себ не об да ре но сти 
са над при род ним, над људ ским или („ба рем“) ван ред ним мо-
ћи ма или ква ли те ти ма, ко ји пред ста вља ју осно ву за тре ти ра-
ње не ко га као во ђе.21 У сво ме иде ал ном об ли ку, она је пот пу-
но су про ста вље на би ро крат ској ор га ни за ци ји (она је ира ци-
о нал на), те је са мо о дре ђу ју ћа и са мо о гра ни ча ва ју ћа.22 Кон-
сквент но, ова ква де фи ни ци ја ха ри зма се не ба ви при ро дом и 
осо би на ма ха ри зме, већ са мо кон ста ту је да се ра ди о не че му 
лич ном и не сва ки да шњем. Ве бер ни је огра ни чио упо тре бу 
пој ма ха ри зма на ма ни фе ста ци је бо жан ског, он ни је те жио 
ка есен ци ја ли стич ком кон ста то ва њу рас по ла га ња или об да-
ре но сти са над при род ним ква ли те ти ма не ког ин ди ви ду у ма, 
оно што је ре ле вант но је сте за пра во да је сам ин ди ви ду ум 
пер ци пи ран или од ре ђен као не ко ко рас по ла же са та квим 
ква ли те ти ма. На тој ли ни ји, то је не ко ко не ве ру је ну жно у 
сво је бо жан ско на дах ну ће и ко се за хва љу ју ћи сво јим над-
про сеч ним мо ћи ма на ме ће сво јој око ли ни пу тем ван се риј ске 
хра бро сти, од луч но сти, ути ца ја, про ниц љи во сти енер ги је 
итд. Пар сонс ће при ме ти ти ка ко код Ве бе ра из вор на ха ри-
зма во ђе у про це су ру ти ни за ци је ха ри зме не не ста је, она би ва 
објек ти фи ко ва на као од ли ка по рет ка ко ји има ха ри змат ске 
„ко ре не“, оно што на јед ном ни воу ка рак те ри ше спе ци фич ну 
вр сту во ђе, на сле де ћем по ста је ком по нен та си сте ма де ло ва-
ња in to to, што зна чи да и тра ди ци о нал ни и ра ци о нал но-ле-
гал ни ауто ри тет има ју ха ри змат ску под ло гу.23 Пар сонс за-

20 Kim, S. Max Weber’s Politics of Civil Society. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2004, стр. 87.

21 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 
стр. 241.

22 Ibidem, стр. 1112.
23 Parsons, T. „Introduction.“ у Parsons, T. (ур.) Max Weber: The Theory of Social 
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кљу чу је ка ко то ди рект но од ре ђу је да је ха ри змат ско код Ве-
бе ра од ре ђе но спе ци фич ном вр стом са др жа ја, мо ду са опред-
ме ће ња и од но са пре ма осно ви ле ги ти ми са ња ус по ста вље ног 
ин сти ту ци о нал ног по рет ка са ко јим је кон фрон ти ран.24 Ову 
Пар сон со ву тврд њу ипак тре ба узи ма ти са мо као на чел ну, са 
од ре ђе ним сте пе ном кон тек сту ал не ре зер ви са но сти, у сми-
слу да је код Ве бе ра са мо ре ги стро ван про цес пре но са ха-
ри зме на ин сти ту ци је. Су штин ски по сма тра но, код Ве бе ра, 
ипак, ин сти ту ци о нал на ха ри зма зна чај но гу би на ин тен зи те-
ту и аутен тич но сти.

Услед то га што не раз ма тра су бјек тив не вред но сти и 
те ле о ло шке ци ље ве, већ је ори јен ти са на на ефек тив ност и 
ефи ка сност, ин стру мен тал на ра ци о нал ност по ста је ба зич-
ни ког ни тив ни про цес ко ји по др жа ва ве бе ров ски по зи ци о-
ни ра ну ра ци о нал но-ле гал ну ле ги ти ми за ци ју. На тој ли ни ји, 
прин ци пи би ро крат ског ад ми ни стри ра ња, по Ве бе ру, су ди-
рект но по ве за ни са ра ци о нал но-ле гал ном ле ги ти ми за ци јом, 
јер је ње но функ ци о ни са ње од ре ђе но стрикт ним пра ви ли ма 
уну тар хи је рар хиј ски устро је не ор га ни за ци је, ко ја је струк-
ту и ра на по де лом ра да и де тер ми ни са на пре ко спе ци ја ли за-
ци је и екс перт но сти.25 С об зи ром на чи ње ни цу да је би ро кра-
ти ја одво је на од про це са до но ше ња про пи са, ње на овла шће-
ња су усме ре на на њи хо ву при ме ну, од нос у ко ме би ро кра ти-
ја пред ста вља ин стру мент др жав не мо ћи је ре пли ци ран кроз 
ре ла ци ју би ро кра ти је и ко ри сни ка ње них услу га. Би ро кра ти-
ја та ко, пре ко ра ци о нал но-ле гал не фор ме, ус по ста вља др жав-
ну су пре ма ти ју у дру штву, што, пре ко ану ли ра ња по ли тич ке 
од го вор но сти и мо рал не ауто но ми је, те епи сте мо ло шке ре-
дук ци је и ре стрик ци је, до во ди до по те шко ћа у функ ци о ни са-
њу ли бе рал но де мо крат ских ре жи ма. На и ме, са јед не стра не, 
због дис тан ци ра но сти од про це са до но ше ња про пи са (упу-
ће ност на њи хо ве тех нич ко-ре а ли за ци о не аспек те), ад ми ни-
стра тив на би ро кра ти ја мо же би ти осло бо ђе на од го вор но сти 
за осна жи ва ње истих, а гра ђа ни, ко ји су под ре ђе ни им пер-
со нал ном ад ми ни стра тив ном функ ци о ни са њу би ро кра ти је, 
не ма ју ни ка кву мо гућ ност ути ца ња уну тар ње ног апа ра та. 

and Economic Organization. Oxford University Press, New York, 1947, стр. 76.
24 Loc. cit.
25 Gerth, H. H. и Wright Mills, C. (ур.) From Max Weber: Essays in Sociology. 

Oxford University Press, New York, 1946, стр. 196-217.
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Услед то га, би ро крат ски зах тев за ле ги ти ми за ци јом пре ко 
ра ци о нал но-ле гал не фор ме по ста је не ком па ти би лан са по ли-
тич ким вред но сти ма мо рал не ауто но ми је и по ли тич ке од го-
вор но сти. Са дру ге стра не, би ро кра ти ја тре ти ра вред но сти 
као чи ње ни це, оне ко је не мо гу до би ти та кав ста тус, обе ле-
жен са ин стру мен тал ном пред ви дљи во шћу, јед но бра зно шћу 
и им пер со нал но шћу, се озна ча ва ју као апо ли тич не су бјек-
тив не вред но сти. Ер го, ра ци о нал но-ле гал на фор ма ле ги ти-
ми за ци је на епист мо ло шком пла ну не ке вред но сти ис кљу чу-
је из по ли ти ке, док дру ге ре кон цеп ту а ли зу је пре ко ин стру-
мен тал но-ра ци о нал ног ша бло на. Та ква кон сте ла ци ја до во ди 
до то га да код Ве бер ха ри змат ско на че ло ле ги ти ми за ци је по-
ста је су прот ност ра ци о нал но-ле гал ном об ли ку: 1) еви дент но 
је је дин ство из ме ђу функ ци ја до но ше ња про пи са и ад ми ни-
стра ци је; 2) ин стру мен тал на ра ци о нал ност ни је кри те ри јум 
за про це њи ва ње ква ли те та од лу ка; 3) не ма епи сте мо ло шке 
„де гра да ци је“ су бјек тив них вред но сти. Ов де, та ко ђе, тре ба 
на гла си ти да иако се ха ри зма мо же ана ли тич ки из дво ји ти као 
за се бан тип вла сти, она оста је при сут на и у дру гим вр ста ма 
ауто ри те та, да су обе леж ја ха ри зме под ло жна про ме на ма у 
од но су на тран сфор ма ци је од ли ка со ци јал не струк ту ре, то 
јест у од но су на кон тек сту ал ни ра курс, пот пу но функ ци о-
нал ни ха ри зма тик у јед ној си ту а ци ји мо же по ста ти пот пу но 
дис функ ци о на лан у дру гој си ту а ци ји.26

Је дан од мо гу ћих па ра док са у иш чи та ва њу Ве бе ро ве 
по став ке ха ри зме је сте што она, са јед не стра не, са свим ја-
сно пред ста вља од ре ђе ње вођ ства пре ко ње го вих пси хо ло-
шко-ин ди ви ду а ли зо ва них ди мен зи ја, те је ре зул тат бо жан-
ске ми ло сти ко ји не зах та ва спољ ну ве ри фи ка ци ју, док, са 
дру ге стра не, она без со ци јал не по твр де уоп ште не по сто ји, 
то јест би ва бе зна чај ном.27 Ако се ово ме до да и иде ја о пер-
ма нет ном при су ству (ге не ри са њу) ха ри зма ти ка и њи хо вој 
про пор ци о нал но вр ло че сто не по твр ђе ној ха ри змат ској при-
зна то сти, отва ра се про стор за раз ма тра ње од ли ка њи хо ве 
со ци јал не ва ли да ци је. На и ме, са мо он да ка да је ха ри змат ска 
по ру ка пре не ше на од стра не ха ри змат ског ин ди ви ду у ма на 

26 Oom men, T. K. „Cha ri sma, So cial Struc tu re and So cial Chan ge.“ Com pa ra ti ve 
Stu di es in So ci ety and Hi story, 10(1), 1967, стр. 88.

27 We ber, M. Eco nomy and So ci ety: An Outli ne of In ter pre ti ve So ci o logy. op. cit., 
стр. 241-242.
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дру штве ну гру пу мо же мо го во ри ти о ње ној сми сле но сти и 
ва жно сти уну тар дру штве ног ра ма где ауто ри тет (власт) на-
ста је. Да би се истин ска ха ри зма мо гла схва ти ти, то јест да би 
би ла при зна та и по зи ци о ни ра на ван би зар ног и не у ра чун љи-
вог, она мо ра би ти по сма тра на у по љу дру штве ног кон тек ста 
де ло ва ња ха ри зма ти ка и од ли ка (са др жа ја) ха ри змат ске по-
ру ке, ко ја се тре ба „до ка за ти“ као ре ле вант на за дру штве ну 
гру пу да би ла ак цеп ти ра на и по ста ла те мељ за ак ци ју, што 
по вла чи за со бом да не сме од сту па ти од груп но од ре ђе ног 
„ко лек тив ног“ успе ха.28 Не ма ње ва жна чи ње ни ца, ка рак те-
ри стич на за Ве бе ро ву по став ку, је сте и да се ефек тив на и ста-
бил на по ли тич ка до ми на ци ја, пре за до би ја ња ле ги тим но сти 
(а по др жа на но вим ин сти ту ци о нал ном и ле гал ном ор га ни за-
ци јом), пр во тре ба пре о бра зи ти у од ре ђе ни аутен тич ни сим-
бо лич ки си стем. 

У том сми слу, ха ри змат ска по ли ти ка прет по ста вља од-
ре ђе ни вид суп стан ци јал них зна че ња и етич ких вред но сти, 
а по сто ја ње су про ста вље них сим бо лич ких скло по ва, то јест 
раз ли чи тих ха ри змат ских по кре та, ре зул ту је у кон ку рент-
ским ве ро ва њи ма за рад оправ да ња ус по ста вља ња но вог по-
рет ка. Ово ука зу је на то да, код Ве бе ра, ха ри змат ски по кре-
ти ни су при мар но усме ре ни на ре а ли за ци ју еко ном ских или 
по ли тич ких ци ље ва, ни ти да су ха ри змат ски ис кљу чи во због 
ван ред них и над при род них ква ли те та сво јих во ђа, оно што 
их чи ни ха ри змат ским је сте за пра во бор ба за кон тро лу сим-
бо лич ке под ло ге вла сти пре ко кре и ра ња и ре кре и ра ња ак-
ту ел них кул ту ро ло шких струк ту ра ко је од ре ђу ју до бру или 
ло шу упо тре бу мо ћи у од ре ђе ној исто риј ској и про стор ној 
да то сти не ке за јед ни це.29 Ха ри змат ски по кре ти, да кле, оспо-
ра ва ју су штин ска вред но сна уве ре ња и нор ма тив ну по став-
ку на ко ји ма по чи ва ле ги тим ност по ли тич ког и прав ног по-
рет ка од ре ђе не исто риј ске ин стан це пре не го што их за ме не 
вла сти ти том, ра ди ка ли зо ва ном вер зи јом ин сти ту ци о нал не и 
за кон ске ор га ни за ци је. Ха ри зма тик или ха ри зма ти ци, ка ко 
ха ри змат ски по је ди нац та ко и ха ри змат ски по крет, оп ста ју 
за хва љу ју ћи ло јал но сти и ауто ри те ту про ис те клим из ми си је 

28 Fri e dland, W. H. „For a So ci o lo gi cal Con cept of Cha ri sma.“ So cial For ces, 43(1), 
1964, стр. 25.

29 Kalyvas, A. „Cha ri sma tic Po li tics and Symbo lic Fo un da ti ons of Po wer in Max 
We ber.“ New Ger man Cri ti que, 85, 2002, стр. 79.
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за ко ју се ве ру је или пер ци пи ра да је оте ло тво ру је или оте-
ло тво ру ју, та ми си ја не мо ра ну жно да бу де ре во лу ци о нар на, 
али је у ве ћи ни слу ча је ва ори јен ти са на ка ин вер зи ји вред но-
сти и од ба ци ва њу оби ча ја.30 

Про ши ру ју ћи Ве бе ро ву по став ку, Шилс, ко ји је се пре-
вас ход но ба ви фе но ме ном ха ри зме у под руч ју не е кле зи ја-
стич ких ин сти ту ци ја за ко је се кон вен ци о нал но прет по ста-
вља да су пот пу но осло бо ђе не од ха ри змат ских ква ли те та, 
де фи ни ше ха ри зму као ква ли тет по је ди на ца, по сту па ка, уло-
га, ин сти ту ци ја, сим бо ла и ма те ри јал них обје ка та про и за шао 
на прет по ста вље ној по ве за но сти са ну жним, из вор ним, „жи-
вот ним“ или мо ћи ма пре суд ним за де тер ми ни са ње по рет ка, 
ов де се по ре дак мо же до дат но схва ти ти и као при мор ди ла ни 
или про то, као су штин ски по ре дак ства ри ко ји сто ју у од но су 
пре ма не ком тран сце дент ном по рет ку.31 Ни јед но дру штве не 
мо же из бе ћи од ре ђе ну по ве за ност са (дир ке мов ски си ту и ра-
ним) све тим, сва дру штва др же за све те од ре ђе не стан дар де 
про це њи ва ња, пра ви ла по на ша ња и ми шље ња, те об ли ке ак-
тив но сти, вред ност ин ди ви ду а ли те та, исти не, па чак и про-
фе си о нал них по стиг ну ћа мо гу би ти обе ле же на раз ли чи тим 
сте пе ном при сут но сти те све то сти или ха ри зме.32 Шилс сма-
тра да је Ве бер пре вас ход но усме рен ка по сма тра њу ха ри зме 
у ње ном нај кон цен три са ни јем и нај ин тен зив ни јем об ли ку 
(пре ко спе ци фич них уло га, ак ци ја и си ту а ци ја), а да је пот-
пу но не га тив но ори јен ти сан ка ње ној дис пер зи ји, она за ње га 
не мо же по ста ти ин те грал ни мо ме нат се ку лар не ин сти ту ци-
о на ли за ци је.33 Он по ла зи од прет по став ке да се нај ве ћа моћ 
ма ни фе сту је и са мо о бја вљу је пре ко мо ћи от кри ва ња, кре и-
ра ња, одр жа ва ња или де струк ци је по рет ка. Ту, сва ка ко, по-
сто ји од нос нај ви ше вла сти у дру штву, оли че не кра ље ви ма, 
пред сед ни ци ма, пред сед ни ци ма вла да, пар тиј ским во ђа ма, 
су ди ја ма или до но си о ци ма за ко на, као но си о ци ма нај ви ше 
зе маљ ске мо ћи, са не ким тран сце ден тим по рет ком, а по сто-

30 We ber, M. Eco nomy and So ci ety: An Outli ne of In ter pre ti ve So ci o logy. op. cit., 
стр. 1117.

31 Shils, E. Cen ter and Pe rip hery: Es says in Mac ro so ci o logy. Uni ver sity of Chi ca go 
Press, Chi ca go, 1975, стр. 127.

32 Shils, E. „Tra di tion and Li berty: An ti nomy and In ter de pen den ce.“ Et hics, 68(3), 
1958, стр. 156.

33 Shils, E. „Cha ri sma, Or der, and Sta tus.“ Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew, 30(2), 
1965. стр. 202.
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ја ње то га по рет ка, за рад ле ги тим но сти, зна чи и по ве за ност 
са од ре ђе ним тран сце дент ним мо ћи ма то јест са не чим што 
је да ле ко ва жни је од њих са мих и то пре ко: 1) при мор ди јал не 
по ве за но сти са ха ри змат ском лич но сти (на след не мо нар хи-
је); 2) ку му ла тив ног и кон ти ну и ра ног тра ди ци о нал ног уви да 
у а) при ро ду ег зи стен ци је, б) етич ке им пе ра ти ве или  в) раз-
бо ри та раз ма тра ња про ду ка о ва на ду го трај но шћу по сто ја ња; 
и 3), за овај рад нај ин те ре сант ни је, на род ног су ве ре ни те та, 
во ље оних ко ји кон сти ту шу од ре ђе ну за јед ни цу.34

У ра ци о нал но-ле гал ним си сте ми ма ха ри зма ни је аку-
му ли ра на у но си о цу цен трал не уло ге или у уло зи per se, већ 
је рас по ре ђе на са ре ду ко ва ном и не јед на ком сна гом кроз це-
ло куп ну хи је рар хи ју уло га и пра ви ла: она је ин хе рент на (за 
по ре дак ре ле вант ном) си сте му уло га. У де мо крат ским по ре-
ци ма се су сре ће вла дар ска ле ги ти ми за ци ја, про ис те кла на 
при зна ва њу ха ри зма тич но сти гра ђа на (де мо крат ског из бор-
ног те ла), и ле ги ти ми за ци ја ба зи ра на на ха ри зми ве о ма моћ-
не (нај ви ше) вла сти као та кве. Ако се, да кле, прет по ста ви да 
је ле ги тим ност ло ци ра на у суп стра ту вла да ви не ре а ли зо ва не 
пре ко од ре ђе них уло га, у про це ду ри уста но вље ња од ре ђе-
них уло га и про це ду ри на и ме но ва ња њи хо вих но си о ца, он-
да, са јед не стра не, на ни воу кре и ра ња и ис пу ња ва ња уло га, 
фор му ли са ња за ко на и на ни воу на ред би и пре су да, мо же-
мо го во ри ти о ком по нен ти ха ри змат ске ле ги ти ми за ци је вла-
сти по ри сте кле на на во љи ха ри змат ског су ве ре на, то јест на 
во љи ха ри змат ског де мо крат ског на ро да.35 Са дру ге стра не, 
за ра ци о нал но-ле гал ну ле ги ти ми за ци ју ка рак те ри сти чан је 
још је дан „ге не ра тор“ ха ри змат ских обе леж ја. Чи ње ни ца да 
је не ко део или пар ти ци пант (но си оц од ре ђе не уло ге) ра ци-
о нал но-ле гал ног уни вер зу ма на ред би и пре су да у чи јем је-
згру се на ла зи вр хов но на че ло вла сти, или вр хун ска уло га 
ко ја под ра зу ме ва то на че ло, је до вољ на да се ока рак те ри ше 
као ма ни фе ста ци ја те нај ви ше од свих мо ћи, па, у скла ду са 
тим, ње го ва ха ри зма не про из ла зи из ње го ве ха ри зма тич не 
ин ди ви ду ал но сти већ се из во ди из при пад но сти кор пра тив-
ном те лу, дис тан ци ра ном од би ло ко је по себ не мо ћи, што 
се мо же озна чи ти као ин сти ту ци о нал на ха ри змат ска ле ги-

34 Ibi dem, стр. 205.
35 Ibi dem, стр. 206.
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ти ми за ци ја.36 У дру штву по сто ји ши ро ки, не пот пу ни, кон-
сен зус ме ђу ха ри змат ски ква ли фи ко ва ним, али, си мул та но, 
и ди сен зус, чи ја су два глав на из во ра раз ли чи те кон цеп ци је 
ло ку са и суп стан це ха ри зме. У том кон тек сту, дру штве ни по-
ре дак не тре ба иден ти фи ко ва ти са тран се дент ним по рет ком, 
то јест со ци јал ни по ре дак се не мо же сма тра ти ма ње ва жним 
од тран сце дент ног по рет ка. Ово ме тре ба до да ти да по сто ји 
ви ше раз ли чи тих ин тер пре та ци ја тран сце дент ног по рет ка 
у за ви сно сти од кул тур не тра ди ци је и вр сте ис ку ства, те да 
ха ри зма не мо ра ну жно би ти усме ре на ка де ва ста ци ји не ког 
дру штве ног (по ли тич ког) по рет ка она га та ко ђе мо же одр жа-
ва ти или кон зер ви са ти.37

Зa „ха ри змат ску по ли ти ку“ ни је, да кле, по треб но да се 
не ко пер ци пи ра као од Бо га об да ре ни (са мо про мо ви са ни и 
при хва ће ни) по је ди нац („ве ли ки чо век“), већ је до вољ но да 
се ха ри змат ски ле ги ти ми зу је не ким по ве за но шћу са не ким 
ви шим, ре као бих пер фек ту и ра ним или иде а ли зо ва ним, по-
рет ком ства ри. Та ко, у са мим де мо кра ти ја ма, као што је већ 
на по ме ну то, из вор ха ри змат ске ле ги ти ми за ци је мо же би ти и 
во ља на ро да (то јест де мо крат ског из бор ног те ла), ха ри зма је 
тран сфе ри сна и дис пер зо ва на на си стем уло га ко је чи не сам 
по ре дак (као из раз ну кле у са мо ћи, вла сти ко ја је „моћ мо ћи), 
то јест на при пад но сти кор пра тив ним те ли ма или ин сти ту-
ци ја ма. Ма да је ја сно да ин сти ту ци о нал на ха ри зма не за ви си 
од за сно ва но сти ко ја је ре зул тат ха ри змат ског ин ди ви ду у ма, 
за Шил са, оста је као исти ни та мо гућ ност да са мо ан га жман 
ха ри змат ског по је ди на ца мо же ре зул то ва ти ства ра њем но ве 
и про пор ци о нал но моћ не ин сти ту ци је.38 Фе но мен ха ри зме се, 
да кле, мо же ис ко ри сти ти да би се об ја снио и про блем ин тер-
пре та ци је при мар не пол тич ке ло јал но сти по је дин ца др жа ви 
на ни воу урав но те же ња уну тра шњих др жав них ан та го ни-
за ма кон струк ци јом или до се за њем од ре ђе ног вред но сно-
сим бо лич ко-иде о ло шког кон сен зу са (про блем по ли тич ке 
ин те гра ци је). По ред то га, ха ри зма се мо же тре ти ра ти и као 
про јек ци ја ко лек ти ви те та, то јест мо же се ре ћи да дру штве-

36 Loc. cit.
37 Ibi dem, стр. 200, 210.
38 Ibi dem, стр. 207.
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на кон струк ци ја ха ри зме на ста је као ре зул тат не ке од ре ђе не 
струк ту ре дру штве них од но са.

Као ну жне али не до вољ не дру штве не усло ва ко ји ре-
зул ту ју на ста ја њем ха ри зме мо же мо озна чи ти: 1) ку му ла ци ју 
и кул ми на ци ју кри зних си ту а ци ја, у мо мен ти ма еко ном ских, 
етич ких, ре ли гиј ских или по ли тич ких ком пли ка ци ја или не-
у рав но те же но сти;39 2) при кри ве но не за до вољ ство; 3) не а де-
кват ност или не у спех пред у зе тих ме ра за су че ља ва ње са не-
ким ин те зив ним дру штве ним „злом“; и 4) за шти ту по ве за ну 
са сте че ним пра ви ма, укљу чу ју ћи и она из сфе ре по ли тич ке 
вла сти, што по зи ци ју во ђе као ха ри зма ти ка мо же де фи ни са-
ти пре ко јед не или об је ди ња ва ња ви ше раз ли чи тих уло га: 1) 
осве шћи ва ња дру штве них про бле ма и су ге ри са ња мо гућ но-
сти за њи хо во ре ша ва ње; 2) пла си ра ња но вих при сту па у ре-
ша ва њу про бле ма; 3) по све ће но сти ци ље ви ма ко ји су ши ро ко 
при хва ће ни од стра не љу ди у од ре ђе ној вре мен ској ин стан-
ци; и 4) из ра жа ва ње по ру ке на та кав на чин да де лу је на зна-
тан део ве ћин ске по пу ла ци је.40 Ова кав раз ме штај ар гу ме на-
та су ге ри ше да ста тус ха ри змат ског во ђе не мо ра апри ор но 
да бу де од ре ђе на кроз оп ти ку дру штве них про ме на, већ да 
мо же мо го во ри ти о ха ри зма ти ци ма чи је је глав но обе леж је 
сла ма ње си сте ма и ха ри зма ти ци ма чи је је глав но обе леж је 
одр жа ва ње си сте ма.41

Ни је спор но да је ве ћи део идеј ног фор му ли са ња ха-
ри зме код Шил са ори јен ти сан ка до след ном кон цеп ту ал ном 
при пи си ва њу ха ри змат ских ква ли те та ин сти ту ци ја ма или 
ко лек тив ним те ли ма (ка ин сти ту ци о нал ној ха ри зми). Не-
сум њи во је да и код Ве бе ра мо же мо кон ста то ва ти тран сфер 
ин ди ви ду ал не ха ри зме на оно што он озна ча ва као ха ри зма 
кан це ла ри је или слу жбе, али код ње га је та фор ма пре не ше не 
ха ри зме, ко ја је, уоста лом, пр ви ко рак ка ње ном иш че за ва њу, 
нај че шће су про ста вље на истин ској („ор то док сној“) лич ној 
ха ри зми. Без об зи ра да ли се ра ди о пер со нал ној или ин сти-
ту ци о нал ној ха ри зми, услед ње ног од но са пре ма или по ве-
за но сти са „над при род ним“ или „тран це дент ним“, за то што 

39 Ви ди We ber, M. Eco nomy and So ci ety: An Outli ne of In ter pre ti ve So ci o logy. op. 
cit., стр. 1111-1112.

40 Oommen, T. K. „Charisma, Social Structure and Social Change.“op. cit. стр. 95-
96.

41 Ibidem, стр. 99.
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пред ста вља њи хо ву функ ци ју, она во ди ка ди мен зи ји те ле о-
ло шког сми сла људ ског де ла ња и до га ђа ња у све ту и пред ста-
вља из вор ха ри змат ског ауто ри те та.42 Ова кво по зи ци о ни ра ње 
ства ри се ја сно мо же ре ги стро ва ти код Шил са. Под ву ци мо да 
ле ги тим ност мо же мо си ту и ра ти као ужи кон цепт од ха ра и-
зме, у сми слу ја она ква ли тет ко ји се при пи су је са мо нор ма-
ма ко је се ти чу по рет ка, она је ин сти ту ци о нал на апли ка ци ја 
ха ри зме.43 Осим то га, Ве бе ров ха ри змат ски ауто ри тет је по-
ста вљен та ко да из ње га про ис ти чу сви мо ду си дру штве них 
ор га ни за ци ја. И ма да то зна чи да су и ра ци о нал но-ле гал ни и 
тра ди ци о нал ни ауто ри тет у сво јим ини ци јал ним мо мен ти ма 
би ли про дукт ха ри змат ског им пул са, ха ри змат ско на че ло ле-
ги ти ми за ци је, уво ђе њем но вог жи вот ног си сте ма опо зит ног 
по сто је ћем по рет ку, пред ста вља нај о штри ју прет њу тра ди-
ци о нал ном и ра ци о нал но-ле гал ном ауто ри те ту. Ис па да та ко 
да, пре ко по ве за но сти са тран сцед нтал ним из во ром по рет ка, 
ха ри змат ски ауто ри тет има сво је вр сну „ди ја лек тич ку сна гу“, 
ко ја по вре ме но пред ста вља но се ћу тач ку ге не зе дру штве не 
ор га ни за ци је, док по вре ме но во ди и ка ње ној тран сфор ма ци-
ји или де ва ста ци ји.

По Ве бе ру, сва ка тран спо зи ци ја ха ри зме у не што што 
се мо же од ре ди ти као ин сти ту ци о нал но во ди ка ње ној тран-
сфор ма ци ји, то јест ру ти ни за ци ји (или објек ти фи ка ци ји), чи-
ста или лич на („кон цен тро ва на“) ха ри зма ула зи у про цес тра-
ди ци о на ли за ци је или про цес ра ци о на ли за ци је, то јест у про-
цес ко ји ком би ну је ове две мо гућ но сти.44 Ру ти ни за ци ја та ко 
ма ни фе сту је стан дар ди зо ва ње у сва ки да шњем је дин стве ног 
кон так та са „тран сце дент ним“. Ка да се ра ди о про бле му сук-
це си је, мо гу се кон ста то ва ти два про бле ма: 1) он се мо же ре-
ши ти пре ко тра ди ци о нал них ме ха ни зма- а) от кро ве ња, под-
ра зу ме ва се лек ци ју про ро чи шта или му дра ца, б) име но ва ња, 
под ра зу ме ва се лек ци ју но вог во ђе од стра не ха ри змат ског 
во ђе пре вла сти те смр ти и по тра ге, под ра зу ме ва на ла же ње 
осо бе (ха ри зма ти ка) са спе ци фич ним се том ква ли те та; 2) 
де пер со на ли зо ва ња ха ри зме и ње ног пре но са на крв не ве зе 

42 Parsons, T. The Structure of Social Action: A study in Social Theory with Special 
Reference to a Group of Recent Europian Writers. op. cit., стр. 668.

43 Ibidem, стр. 669.
44 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 

стр. 246.
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или не ку за себ ну ин сти ту ци ју.45 Ха ри зма је, да кле, ин хе рент-
но не ста бил на, од са мог по чет ка сво га тра ја ње је опа да ју ћа, 
при ти сну та ма те ри јал ним ин те ре си ма и тран зи тор на, оно га 
мо мен та ка да еко ном ска и ор га ни за ци о на, то јест струк ту-
рал на, пи та ња по ста ну пре ва лент на, ини ци ра се ње но пре и-
на че ње у ра ци о нал но-ле гал ну ле ги ти ми за ци ју.46 На тој ли ни-
ји, ха ри зма пред ста вља од ли ку ко ја ка рак те ри ше по ли тич ке 
по кре те у ра ној фа зи њи хо вог на ста ја ња, оно га мо мен та ка-
да се кон тро ла над ма са ма ре а ли зу је, до ла зи до ње ног из ме-
шта ња ка ру ти ни за ци ји ад ми ни стра тив но би ро крат ског: чи-
ста ха ри зма по сто ји са мо у тре нут ку ха ри змат ског „ве ли ког 
пра ска“. Ин сти ту ци о нал но кон ста то ва ње ха ри зме ни ка ко не 
зна чи да „ха ри змат ско ха ри зма ти ка“ ну жно до би ја ква ли те те 
про гре сив не и по зи тив не исто риј ске сна ге у слу жби људ ске 
сло бо де, док „ха ри змат ско ру ти ни за ци је (или ин сти ту ци је)“ 
пред ста вља не што ре тро град но и не га тив но: за ха ри зму се 
ипак мо же ре ћи да је све при сут на исто риј ска мо гућ ност, ко ју 
би у сва ком слу ча ју тре ба ло ис тра жи ти за себ но,47 а не са мо 
и ис кљу чи во као об лик от по ра ка пи та ли зму и би ро кра ти ји.48

Ве бер је, на да ље, сма трао ка ко сви по ку ша ју усме ре ни 
ка пот чи ња ва њу по ли тич ких прет став ни ка во љи би ра ча за-
вр ша ва ју „гло ри фи ка ци јом“ пар тиј ских ор га ни за ци ја, ко је су 
је ди но спо соб не да мо би ли шу љу де, те да је очи глед на тен-
ден ци ја да се за ступ ни ци тре ти ра ју ма ње као „слу ге“ гла са-
ча а ви ше као њи хо ви „го спо да ри“ или, што је го то во исто, 
ре пре зен тан ти (аген ти) од ре ђе них (нпр. еко ном ских) ин те ре-
са ко ји су стро го кон тро ли са ни.49 Из бо ри се та ко, осим пле-
би сци тар не ва ри јан те ко ја има ха ри змат ски ка рак тер, сво де 
или на огра ни че ни из бор из ме ђу пре тен де на та екс по ни ра них 

45 Allen, K. Max Weber: A Critical Introduction. Pluto Press, London, 2004, стр. 
108-109. и Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. 
op. cit., стр. 246-247.

46 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 
стр. 1120.

47 Bendix, R. Max Weber: An Intellectual Portrait. University of California Press, 
Berkeley, 1977, стр. 328-329.

48 Gerth, H. H. i Wright Mills, C. „Introduction.“ у Gerth, H. H. и Wright Mills, C. 
(ур.) From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford University Press, New York, 
1946, стр. 72-73.

49 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 
стр. 1128.
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зах те ви ма у сме ру мо ћи или на ха ри зму ре то ри ке, ко ја као 
пре вас ход но емо ци о нал на ствар има за циљ да про жме ма се 
осе ћа јем мо ћи пар ти је, по бе де и ха ри зме пар тиј ског во ђе.50 
Ипак, Ве бер екс пли цит но су ге ри ше да сви ма сов ни зах те ви 
има ју од ре ђе не ха ри змат ске ква ли фи ка ти ве, ко ји би ро крат-
ску струк ту ру пар ти је мо гу ста ви ти у слу жбу ха ри зма ти ка.51 
Као што је ра ни је су ге ри са но, би ро кра ти ја има ин стру мен-
тал ну по зи ци ју, она је увек кон тро ли са на са не ког њој екс тер-
ног по ли тич ког те жи шта, она је увек „де мо крат ски објект“ а 
не „де мо крат ски су бјект“. На тој ли ни ји, мо же се раз ли ко ва-
ти би ро кра ти ја као кон се квен ца ха ри змат ске ру ти ни за ци је и 
би ро кра ти ја ко ја је по зи ци о ни ра на као еле ме нет ра ци о нал-
но-ле гал них по ре да ка уну тар де мо крат ске (плу ра ли стич ке) 
струк ту ре мо ћи.52 Ха ри змат ска би ро кра ти ја увек све до чи 
о не кој то та ли тар ној ре жим ској ва ри јан ти и, vi ce ver sa, то-
та ли тар на ре жим ска ва ри јан та увек ука зу је на ха ри змат-
ску ин сти ту ци о на ли за ци ју би ро кра ти је. Иако по сто ји ја сна 
раз ли ка из ме ђу ха ри змат ске, се би окре ну те и ни чим спу та-
не, би ро кра ти је као вла да ју ће кла се (ре ци мо: слу чај бив ше 
СФРЈ), и иде ал-тип ски од го вор не и не у трал не би ро кра ти је 
као сво је вр сног де мо крат ског ору ђа, ми шље ња сам да се за 
сва ку би ро кра ти ју, по го то ву за ону ра ци о нал но-ле гал не про-
ве ни јен ци је, мо же ре ћи да те жи ка то ме да се пред ста ви као 
„тран сце дент но“ са мо до вољ на, па да, ако ни је ха ри змат ска, 
да је сва ка ко про-ха ри змат ска. Овај про-ха ри змат ски ква ли-
тет пред ста вља од раз ње не „ме та-ста бил но сти“ на ли ни ји 
„из у зе то сти“ од ре гу лар них (из бор них) про ме на: и ма да је 
са мо ин стру мент, стал но при су ство у из вр ша ва њу од лу ка се 
са мо пер ци пи ра као „моћ по се би“.

Др жим да је код Шил са за раз ли ку од од Ве бе ра су ве-
ре на во ља на ро да, оли че на у де мо крат ским из бо ри ма, ауто-
мат ски ква ли фи ко ва на као из вор ха ри змат ског, то јест сма-
трам да се код Шил са мо же ре ги стро ва ти три јад на по став ка 
ха ри змат ског: 1) „при мар не“ ха ри зме, ко ја омо гу ћа ва по сто-
ја ње ин сти ту ци ја на ни воу ис хо ди шне (про то) дру штве не и 
по ли тич ке ин те гра ци је (ово се чак од но си и на ин сти ту ци ју 

50 Ibidem, стр. 1128-1129.
51 Ibidem, стр. 1130.
52 Constans, H. „Max Weber’s Two Conceptions of Bureaucracy.“ The American 

Journal of Sociology, 63(4), 1958, стр. 400-401.
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ци вил ног дру штва) и ко ја је ори јен ти са на ка тран се дент ном 
по рет ку, то јест со ци јал но пер ци пи ра ној бли зи ни ну кле у су 
нај ви ше („жи вот не“) мо ћи, и, на њој за сно ва ној, ха ри змат ској 
атри бу ци ји вла сти у ве ли ким ма сов ним дру штви ма за рад 
очу ва ња и ста би ли зо ва ња са мог по рет ка (где ха ри зма ни је 
рав но мер но рас по ре ђе на на це ли ну дру штва али ка то ме тен-
ди ра); 2) се кун дар не ха ри зме, ко ја је сво је вр сна „хaризмат ска 
по ли тич ка рас по де ла“, ма ни фе сту је се по тре бом да ин тер-
пре та то ри тран сце дент ног по рет ка, прет став ни ци зе маљ ског 
по рет ка и сам на род, по ред чи ње ни це да су јед ни дру ги ма 
по треб ни за ве ри фи ка ци ју вла сти те хра и зме, на ла зе у про-
це су стал ног над ме та ња за сво ју „ва ри јан ту“ ха ри зме, то јест 
за ње но по зи ци о ни ра ње ко је ни је дру штве но пе три фи ко ва но 
већ стал но флук ту и ра ка јед ном од го ре по бро ја них те жи-
шта; и 3) тер ци јар ну ха ри зму, ко ја се по зи ци о ни ра као ин ди-
ви ду ал на ха ри зма, ко ја мо же би ти а) „ста тич на или инерт-
не ха ри зма- екс трак то ва на из при мар не ха ри зме, то јест из 
при пад но сти ин сти ти у ци ји или уло зи (ран гу) у ин сти ту ци-
ји, ти ме и као дру штве но „кон зер ви ра ју ће или пре па ри ра ју-
ће“, или б) аутен тич на, ве бе ров ски си ту и ра на, „ди на мич на и 
мо бил на“ ин ди ви ду ал на ха ри зма- ко ја, пер цеп ци јом дру гих 
или са мо пер цеп ци јом, про кла му је по ве за ност са над при род-
ним (Бо жан ским) или тран сце дент ним, са не чим што мо же 
ини ци ра ти, одр жа ти или уни шти ти не што што је фор ма тив-
но за људ ску ег зи стен ци ју, и та ко до ла зи на чел ну по зи ци-
ју ко ја отва ра мо гућ но си за ства ра ње но вих ин сти ту ци ја, то 
јест за дру штве но по ли тич ке про ме не.

За кљу чак

Sum ma sum ma rum, Шил со ва по став ка су ге ри ше да у 
ком плек сној де мо крат ској си ту а ци ји мо же мо го во ри ти о не-
ком ко рас по ла же са ве ћим или ма њим из но сом ха ри зме са-
мим чи ном при па да ња од ре ђе ној ин сти ту ци ји (ко ја из ра жа ва 
бли скост не ком „тран сце дент ном“ ста њу ства ри), по ло жа јем 
(ви шим или ни жим) или уло гом (зна чај ни јом или спо ред ни-
јом) ко ју за у зи ма у од ре ђе ној ин сти ту ци ји (при том: ха ри зма 
тен ди ра да бу де рспро стр та по це ли ни ин сти ту ци о нал ног 
раз ме шта ја дру штве но-по ли тич ког по рет ка) и, не за ви сно од 
прет ход на два мо мен та ко ји по зи ци о ни ра ју ха ри змат ско на-
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че ло као вред но сно-сим бо лич ко-иде о ло шко ве зив но тки во 
не ког дру штве но-по ли тич ког по рет ка, сво јом ин ди ви ду ал но 
про кла мо ва ном и груп но при хва ће ном ха ри змат ском по себ-
но шћу као ге не ра то ром ин сти ту ци о нал них (дру штве них и 
по ли тич ких) про ме на. Ми шље ња сам да се ова кво кон цеп-
ту ал но си ту и ра ње ха ри зме у де мо кра ти ја ма не мо же озна-
чи ти као „за ба шу ри ва ње“ од но са мо ћи већ као не из бе жно 
свој ство де мо крат ски сте че не мо ћи. У екс тре му, др жав на си-
ла (при ну да) је де мо крат ска оправ да на моћ ако је јед ним де-
лом би ла ха ри змат ски (вред но сно) ве ри фи ко ва на пре ко во ље 
гра ђа на. За Шил са, уко ли ко је мо је ту ма че ње тач но, по сто ји 
раз ли ка из ме ђу ха ри зма тич ног и ха ри зма ти ка, то јест не ко је 
ха ри зма ти чан и за то што је, ре ци мо, но си оц уло ге пред сед-
ни ка др жа ве, за то штo је ин сти ту ци ја пред сед ни ка др жа ве 
већ ха ри зма тич на и за то што је осво јио гла со ве ха ри зма тич-
ног из бор ног те ла или на ро да (гра ђа на). Онај ко је ин сти ту-
ци о нал но ха ри зма ти чан, не мо ра би ти ха ри зма тик, у сми слу 
по себ не об да ре но сти и ме ња ња ин сти ту ци је. Код Ве бе ра, ако 
при хва ти мо прет ход ну ди стинк ци ју, ха ри зма тик прет хо ди 
ха ри зма тич ном, то јест ин сти ту ци о на ли за ци ји или ру ти ни-
за ци ји ха ри зме, она је јед ним де лом ци клич на: кре ће се од 
ха ри зма ти ка до ха ри зма ти ка, уз про цес опа да ња ин тен зи те-
та пре ко про це са ру ти ни за ци је или ин сти ту ци о на ли за ци је, 
али ни ка да та ко да пот пу но не ста не као ин сти ту ци о нал ни 
еле мент.

У мо дер ним (ма сов ним) де мо кра ти ја ма по ло жај и функ-
ци о ни са ње по ли тич ких пар ти ја пред ста вља мо жда нај е кла-
тант ни ји при мер мо гу ће ве бе ров ског ин ста ли ра ња (ин сти ту-
ци о на ли за ци је) ха ри змат ског на че ла у по ли тич ком жи во ту 
не ке за јед ни це. С об зи ром на чи ње ни цу да је по ло жај пар ти ја 
за раз ли ку од ад ми ни стра тив не би ро кра ти је обе ле жен од су-
ством при ну де, она мо ра да осво ји из бо ре за рад оства ре ња 
вла сти тих ци ље ва пре ко екс по ла та ци је (при сва ја ња) др жав-
них сред ста ва мо ћи. Но си о ци про ме на у по став ци по ли тич-
ких вред но сти од ре ђе ног де мо крат ског си сте ма је су, да кле, 
по ли тич ки ли де ри и њи хо ве пар ти је, они су је ди ни ко ји се 
на ла зе у мо гућ но сти да кон тро ли шу и ме ња ју од ре ђе ни ин-
сти ту ци о нал ни склоп. Они ко ји од не су из бор ну по бе ду су 
ус пе ли да ле ги ти ми зу ју про кла мо ва не вред но сти, пр во на ха-
ри змат ском ни воу а доц ни је и на ра ци о нал но-ле гал ном ни-
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воу, они ко ји то ни су ус пе ли мо ра ју да че ка ју сле де ћи из бор-
ни ци клус. Фи гу ри ра ње ма са у по ли тич ком про це су ре зул-
ту је са два по ли тич ка аран жма на: „де мо кра ти јом са во ђом“ и 
„де мо кра ти јом без во ђе“.53 Ли бе рал на „де мо кра ти ја без во ђе“ 
ану ли ра над ме та ње за те мељ не по ли тич ке вред но сти, сим бо-
лич ке (по лит-кул ту ро ло шке) га ба ри те, не ког ре жи ма, из бор-
ни про цес је „по ли тич ки хи бер ни ран“, све ден на јав но по-
вла ђи ва ње, до дво ра ва ње или ма ни пу ли са ње са ма са ма за рад 
др жав них функ ци ја, то јест мо ћи, а про блем од го вор но сти  
је зна чај но уве ћан. Са јед не стра не, пред ло жак ова кве по зи-
ци је по ли тич ке ха ри зме им пли ци ра да сва ки пут кад се пре-
не брег не (ли бе рал на) вред но сна кон струк ци ја де мо крат ског 
вођ ства (ко ја је да ле ко ис под пра га ре во лу ци је, али је сва-
ка ко из над пра га по ли тич ког ре фор ми зма), кад се она узме 
као не про пи ту ју ћа у ар хи тек ту ри де мо крат ских си сте ма, 
це ло куп ном де мо крат ском мо де лу пре ти опа сност од би ро-
кра ти за ци је, то јест од вред но сног тре ти ра ња би ро крат ског 
устрој ства per se (ово сва ка ко под ра зу ме ва ста но ви ште о де-
мо кра ти ји као стал но про пи ту ју ћем вред но сно-нор ма тив ном 
кон цеп ту). Са дру ге стра не, то су ге ри ше па ра лел но по сто ја-
њу ви ше ха ри змат ских вред но сно-сим бо лич ких пред ло жа ка 
ко ји се на ла зе у ста њу стал не ком пе ти ци је, чак и кон флик та 
раз ли чи тих ха ри зми у де мо крат ским ин сти ту ци ја ма: оног 
ко ји тек тре ба да уђе у про цес ру ти ни за ци је и оног ко ја је 
већ ин сти ту ци о на ли зо ван, те мо гућ ност ха ри зме не са мо у 
кри зним си ту а ци ја ма већ и у  ре гу лар ном функ ци о ни са њу 
де мо крат ског по рет ка.
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Djor dje Sto ja no vic

RE LA TI ON SHIP BET WE EN CHA RI SMA TIC 
PO LI TI CAL LE A DER SHIP AND  

LI BE RAL DE MOC RACY

Sum mary

The pa per ad dres ses the pro blem of re la ti on ship bet wen 
cha ri sma tic po li ti cal le a der ship and de moc racy pri ma rily thro
ugh the in ter pre ta tion of un der stan ding of cha ri sma in the work 
of Max We ber and Ed ward Shils. Ac cor dingly, the aim of this pa
per isn’t to of fer so me fi nal an swers to fully re sol ve this re la ti on
ship, but to of fer a the o re ti cal con text wit hin which the re la ti on
ship can be analyzed. Ar gu ments for the coexi sten ce of po li ti cal 
cha ri sma and li be ral de moc racy are de ri ved from the fact that 
the do mi nan ce of bu re a uc racy cre a tes a cri sis of le gi ti macy for 
a li be ral de moc racy. In ad di tion, the pa per stu di es the the o re ti
cal pos si bi lity of using cha ri sma to ex pla in po li ti cal in te gra tion. 
The pa per con clu des by con si de ring the cha ri sma as a phe no me
non that is ne it her a prede moc ra tic or an tide moc ra tic, but is 
pos si ble in re gu lar and cri sis si tu a ti ons of the li be ral de moc ra tic 
system fun cti o ning.
Key words: cha ri sma, le gi ti macy, per so nal cha ri sma, in sti tu ti o

nal cha ri sma, li be ral de moc racy, Max We ber, Ed
ward Shils.


	ni 3-2010 16-01-2011 PRESS
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01


