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Сажетак
По сли је рат на ор то док си ја у обла сти гра ђан ства узи ма ства-

ра ла штво Т. Х. Мар ша ла и ње го ву књи гу “Кла са, гра ђан ство и дру-
штве ни раз вој” као нај зна чај ни је дје ло у те о ри ји гра ђан ства. Рад 
го во ри и о јед ном схва та њу “па сив ног гра ђан ства” ко је Мар шал 
при ка зу је у на мје ри да при ка же гра ђан ство и гра ђа ни на као су бјек-
та ко ји има “пра во на пра ва”. Афир ми шу ћи на овај на чин по јам 
гра ђан ства, Мар шал је сма трао да се мо же у бри тан ском дру штву 
ство ри ти нео п ход но је дин ство на ци је ко је ће омо гу ћи ти ин те гра-
ци ју рад нич ке кла се и ни жих сло је ва у бри тан ско дру штво. Кроз 
рад по ку ша ћу да по ка жем на од ре ђе не при го во ре ко је су те о ри ји 
“па сив ног гра ђан ства” упу ти ле иден ти тет ске по ли ти ке и по ли ти ке 
при зна ња као и при го вор из ре пу бли кан ске по ли тич ке тра ди ци је 
ко је на од ре ђен на чин до пу њу ју Мар ша ло ву те о риј ску фор му нео-
п ход ним са др жа јем. Иден ти тет ска по ли ти ка те жи да по ли ти зу је 
при ват ну сфе ру сва ког по је дин ца, сма тра ју ћи да са мо оно што чо-
вјек је сте у сво јој при ват но сти чи ни га не по но вљи вом ин ди ви ду ом 
сло бод ном да са мо стал но ди је ла без стра ха од хе ге мо ни је на ци о-
нал не кул ту ре.
Кључ не ри је чи:  гра ђан ство, ли бе ра ли зам, ре пу бли ка ни зам, мул ти кул ту-

ра ли зам, пра ва, ево лу ци о ни зам,  по ли ти ке при зна ња
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1.МАРШАЛОВКОНЦЕПТГРАЂАНСТВА

Кон цепт ко ји се од осам де се тих го ди на два де се тог ви је ка на-
мет нуо као кон цепт – по сред ник у рас пра ва ма из ме ђу ли бе ра ла и 
ко му ни та ри ста је сте упра во кон цепт гра ђан ства. По јам гра ђан ства 
кроз пој мо ве “пра ва” и “овла ште ња” био је бит но оба ви јен ли бе-
рал но – ин ди ви ду а ли стич ким ето сом док је с дру ге стра не, афир-
ми шу ћи у сво ме са др жа ју пој мо ве “при пад но сти” и “за јед ни це” 
ко ке ти рао са ко му ни та ри стич ком по ли тич ком те о ри јом. По ку ша-
ва ју ћи пре ва зи ћи су прот ност из ме ђу ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма 
и те о ри ја ко је има ју за пред мет про у ча ва ња за јед ни цу, рас пра ве о 
гра ђан ству су до жи вје ле пу ну афир ма ци ју јер је пре ко по ља гра-
ђан ства ли бе рал на тра ди ци ја мо гла ути ца ти на ко му ни тар ну и обр-
ну то.

Књи га ко ја је би ла нај у ти цај ни је дје ло по сли је Дру гог свјет-
ског ра та у обла сти гра ђан ства сва ка ко је књи га Т. Х. Маршала 
под на зи вом „Кла са, гра ђан ство и дру штве ни раз вој“. У овом дје-
лу Мар шал да је исто риј ски пре глед „осва ја ња“ и „по ши ри ва ња“ 
гра ђан ства у Ве ли кој Бри та ни ји од ве ли ке ре во лу ци је 1688. па да 
на стан ка раз ви је не, мо дер не др жа ве бла го ста ња, пе де се тих и ше-
зде се тих го ди на два де се тог ви је ка. Дви је ства ри су бит не у ве зи 
са од ре ђе њем пој ма гра ђан ства код Т. Х. Маршала: пр во, Мар шал 
од ре ђу је гра ђан ство као „пра во на пра ва“, тј. грађанство је сте је дан 
уни вер зал ни и јед нак ста тус ко ји ужи ва ју сви гра ђа ни без об зи ра 
на њи хо ве раз ли чи те со ци јал не, мо рал не, по ли тич ке или кул тур не 
иден ти те те ко ји по сје ду ју, и дру го, гра ђан ство је раз вој на ка те го-
ри ја ко ја се непрестано ши ри и то у два об ли ка. Пр ви об лик „ши-
ре ња гра ђан ства“ од но си се на „кван ти та тив но по ве ћа ње гра ђа на“ 
од но сно по ве ћа ње бро ја љу ди ко ји се сма тра ју гра ђа ни ма (у се-
дам на е стом ви је ку гра ђа ни ма су се сма тра ли и ужи ва ли по ли тич ка 
пра ва са мо од ра сли, обра зо ва ни му шкар ци ко ји по сје ду ју имо ви-
ну – сви дру ги су би ли ли ше ни ста ту са пу но прав ног гра ђа ни на). 
Дру ги об лик „ши ре ња гра ђан ства“ је сте „ква ли та тив но по ве ћа ње 
пра ва“ од но сно осва ја ње нај при је ци вил них, за тим по ли тич ких до 
на кра ју со ци јал них пра ва до ступ них сва ком гра ђа ни ну у јед ном 
дру штву. Од свог на стан ка, по сли је Слав не ре во лу ци је 1688, гра-
ђан ство је ви ђе но као јед на вр ста за шти те гра ђа на од са мо во ље 
вла да ра па је од по чет ка ту ма че но па сив но као „пра во на пра ва“. 
Гра ђа ни су би ли сло бод ни да ужи ва ју пра ва у при ват ној сфе ри и 
за шти ће ни од би ло ка квог на па да би ло др жа ве би ло дру гих по је-
ди на ца. Гра ђа ни по сје ду ју при ват на овла ште ња и не же ле ни ка кве 
оба ве зе ве за не за учествовање у јав ном жи во ту. Си но ним за по јам 
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гра ђан ства у ова квом кон тек сту је сте по јам пра ва док од го вор ност, 
оба ве зе и учествовање не пред ста вља ју са др жи ну пој ма гра ђан-
ства ка ко су га схва та ли при пад ни ци ли бе рал не стру је.

У увод ном из ла га њу о Мар ша ло вој те о ри ји мо жда је ва жно и 
освр ну ти се на циљ ко ји је Мар шал са сво јом те о ри јом у „Гра ђан-
ство и дру штве на кла са“ же лио да оства ри. На и ме, Мар шал је же-
лио да ин те гри ше по ци је па но бри тан ско дру штво ко је је у пе ри о ду 
по сли је Дру гог свјет ског ра та не на мјер но ис ти ски ва ло рад нич ку 
кла су и ни је до пу шта ло ње ну ин те гра ци ју. До ми нант ни кул тур ни 
са др жа ји у Бри та ни ји ка рак те ри стич ни за ви со ке сло је ве ис ти ски-
ва ли су рад нич ку кла су али и дру ге не-Ен гле зе на остр ву (Шко те, 
Ир це..). Мар шал је сма трао да др жа ва бла го ста ња мо же да ри је-
ши про блем ин те гра ци је бри тан ског дру штва сво јим дје ло ва њем у 
обла сти ства ра ња јав ног обра зо ва ња и еду ка тив них про гра ма ко ји 
ће би ти до ступ ни сви ма и да ће се дру штво, с об зи ром да по чи ва 
на истом обра зов ном си сте му и ди је ли исте кул тур не ври јед но сти 
ко је тај си стем про ду ку је, ин те гри са ти мно го лак ше. Др жа ва бла-
го ста ња је за Маршала, дакле, ин те гри шу ћи су бјект бри тан ског 
дру штва.

1.1.Маршаловатеорија„освајањаграђанства“

У на ред ним ре до ви ма ћу при бли жи ти Мар ша лов нај у ти цај-
ни ји рад „Гра ђан ство и дру штве на кла са“ ана ли зи ра ју ћи га по пе-
ри о ди ма на на чин ка ко је и Мар шал то ура дио. Ми лан По ду на вац 
од ре ђу је прин цип гра ђан ства на сле де ћи на чин „то је је дан уни вер-
зал ни ста тус усмје рен на оне ко ји су пу но прав ни чла но ви за јед-
ни це, сви ко ји по сје ду ју овај ста тус јед на ки су с об зи ром на пра ва 
и ду жно сти са ко ји ма је овај ста тус по ве зан“1).  Из де фи ни ци је се 
при мје ћу је ви ше слој ност Мар ша ло вог схва та ња пој ма, што ис ти че 
и Ми лан По ду на вац ка да ка же да Мар шал го во ре ћи о гра ђан ству 
има у ви ду три зна че ња: „гра ђан ство као скуп пра ва, по се бан и за-
се бан ста тус и осо би та фор ма иден ти те та“2). Нај и зра жај ни је схва-
та ње из ву че но из ове де фи ни ци је је сте схва та ње гра ђан ства као 
ску па пра ва, што нас на во ди на за кљу чак да је Мар шал гра ђан ство 
схва тао па сив но. Мар шал раз ли ку је три ти па гра ђан ства ко ја су 
по ја ви ла у три раз ли чи та вре мен ска пе ри о да у Ен гле ској али су се 
ме ђу соб но до пу ња ва ла и уви јек чи ни ла инхерентну цјелину. Ра ди 
се нај при је о сно пу гра ђан ских (ци вил них) пра ва ка рак те ри стич-

1) Ми лан По ду на вац, Принципграђанстваипоредакполитике, Чи го ја штам па, Бе о град 
2001, стр. 42.

2) Исто, стр. 42.
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них за осам на е сти ви јек, за тим о сно пу по ли тич ких пра ва ка рак те-
ри стич них за де вет на е сти ви јек и на кра ју сноп со ци јал них пра ва 
ко ја су се у Ен гле ској по че ла раз ви ја ти по сли је Дру гог свјет ског 
ра та, ус по ста вља њем др жа ве бла го ста ња. „Мар шал наглашава три 
бит на свој ства прин ци па гра ђан ства: ево лу ци о ни зам (раз ви је ност 
овог прин ци па од ну жих ка про ши ре ни јим ти по ви ма гра ђан ства), 
ега ли та ри зам („гра ђан ство је прин цип јед на ко сти“) и ин те гра тив-
ност (гра ђан ство са др жи еле мент уче шћа у за јед нич ком на сле ђу 
за јед ни це)“3).

Из јед на ког ста ту са гра ђа на про из и ла зе јед на ка и уни вер-
зал на пра ва ко ја ужи ва ју сви чла но ви дру штва. Мар шал осво је на 
пра ва рас по ре ђу је у три кор пе пра ва. Пр ва осво је на кор па пра ва 
у Ен гле ској би ла је ли бе рал на кор па пра ва. Из пра ва са др жа них у 
овој кор пи про и за шао је ли бе рал ни тип гра ђан ства. „Свр ха овог 
ти па гра ђан ства би ла је про тек тив на, за шти та по је дин ца од са мо-
во ље др жа ве и она има чи сто ли бе рал не осно ве. То је прин цип па-
сив ног гра ђан ства, пра во сва ког појединца да са мо стал но ужи ва 
сво ја пра ва без би ло ка квог упли та ња спо ља и без ика квог на ме-
та ња кон цеп ци је до бра од стра не ши ре за јед ни це. Из та квог ти па 
гра ђан ства раз ви ја ју се од ре ђе не уста но ве, а то је у овом слу ча ју 
пра вич но су до ва ње”4).

По ли тич ко гра ђан ство се ја вља у 19. ви је ку као из раз бор-
бе ни жих сло је ва за ак тив но и па сив но би рач ко пра во. Овај сноп 
осво је них пра ва Мар шал смје шта у по себ ну кор пу, кор пу по ли тич-
ких пра ва из ко је про из и ла зи по ли тич ко гра ђан ство. То је над гра-
ђе на фор ма ли бе рал ног ти па гра ђан ства при че му гра ђа ни ужи ва ју 
ве ћи дијапазон пр ва ко ја др жа ва мо ра да их при зна и обез би је ди. 
Овим пра ви ма гра ђа ни су Ен гле ској су осла би ли та да шње по ли-
тич ке ауто ри те те и де мо кра ти зо ва ли ен гле ско дру штво. “За штит не 
ин сти ту ци је по ли тич ког гра ђан ства су пар ла мент и уста но ва ло-
кал не де мо кра ти је као на чин да ши ри дру штве ни сло је ви уче ству ју 
рав но прав но у дијељењу вла сти и та ко ути чу на “де фла ци ју мо ћи” 
ко ја је до та да би ла скон цен три са на у ру ка ма ма лог бро ја љу ди у 
дру штву”5).

Тре ћу кор па пра ва је про дукт два де се тог ви је ка и пе ри о да 
по сли је Дру гог свјет ског ра та. Осва ја њем ове кор пе пра ва Ен гле-
ска је уста но вље на као ли бе рал на де мо кра ти ја бла го ста ња. Чи та-

3) Исто, стр. 46.

4) Сте ван Са ла тић, Либералнатеорија пасивног грађанства, По ли те ја, Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Ба ња Лу ка бр. 02/2013 стр. 255.

5) Исто, стр. 255.
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вим ни зом со ци јал них слу жби ко је су вр ши ле пра вед ни ју ало ка ци-
ју ма те ри јал них до ба ра у ен гле ском дру штву ни жи сло је ви су би ли 
за до во ље ни у спрем ни да се у пот пу но сти ин те гри шу са ен гле ском 
тра ди ци јом ви ших сло је ва. Ова кор па пра ва је сте иза зов ка пи та ли-
зму са ко јим је ли бе рал на др жа ва сро ђе на али при зна ва ње ове гру-
пе пра ва би ло је нео п ход но ра ди очу ва ња на ци о нал ног је дин ста ва 
и спречавању про до ра марк си стич ке ор то док си је ме ђу рад нич ком 
кла сом у  Бри та ни ји. “Из со ци јал не кор пе пра ва ко ју чи не при је 
све га пра во на бла го ста ње и си гур ност на ста је по Мар ша ло вој већ 
спо ме ну тој ше ми по се бан вид гра ђан ства, со ци јал но гра ђан ство 
као про из вод ши ре ња ли бе рал ног гра ђан ства тј. његове над град-
ње. Со ци јал ни тип гра ђан ства пред ви ђа и од ре ђе не за штит не ин-
сти ту ци је ко је се раз ви ја ју а то су обра зов ни си стем и со ци јал не 
слу жбе”6).

1.2.Развојграђанствауосамнаестомвијеку
–период„освајања“цивилнихправа

Осам на е сти ви јек је сте пе ри од ка да су фор ма ти ра на ци вил на 
пра ва. „Да би смо осам на е сти ви јек означили као фор ма тив ни пе ри-
од ци вил них пра ва, мо ра мо се вра ти ти и у про шлост да укљу чи мо 
и Habeas Corpus, Акт о то ле ран ци ји и або ли ци ју на цен зу ру штам-
пе... Тај пе ри од би мо гао об у хва та ти ври је ме из ме ђу Ре во лу ци је 
и пр вог ре форм ског ак та“7). Ци вил на пра ва ко ја су афирмисана у 
Бри та ни ји у пра ско зор је Слав не ре во лу ци је об у хва та ла су: пра ва 
лич не сло бо де, сло бо де го во ра, ми сли и вје ре, пра во на имо ви ну, 
за кљу чи ва ње прав них уго во ра и пра во на прав ду. Ин сти ту ци је ко је 
су би ле за ду же не за за шти ту ова ко од ре ђе них пра ва би ли су су до-
ви.

У пе ри о ду ко ји је прет хо дио Слав ној ре во лу ци ји и чи-
тав пе ри од фе у да ли зма гра ђан ство ни је по сто ја ло већ су кла се 
представљале мје ру не јед на ко сти. Ово ис ти че и Мар шал кад ка же 
„у том пе ри о ду ни је по сто јао уни вер за лан скуп пра ва и ду жно сти 
ко јим би сви љу ди – пле ми ћи и оби чан на род, сло бод ни и кме-
то ви би ли рав но прав ни као при пад ни ци исте за јед ни це, ни је по-
сто јао, у овом сми слу, прин цип јед на ко сти гра ђан ства ко ји би се 
супротставио прин ци пу не јед на ко сти кла са“8). Као из у зе так се 
на во де је ди но сред њо вје ков ни гра до ви, у ко ји ма већ та да, ду бо ко 

6) Исто, стр. 255.

7) Т. Х. Маршал, Class,Citizenship, andSocial develpement,у Б. Тарнер и П. Хамилтон, 
исто, стр. 11.

8) Т. Х. Маршал, исто, стр. 10.
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у фе у да ли зму, по сто је за че ци из вор ног и јед на ког гра ђан ског ста-
ту са. У овим гра до ви ма пој мо ви „сло бо да“ и „гра ђан ство“ би ли 
су си но ни ми и размјенљиво зна чењ ски пој мо ви. Ка да је сло бо да 
по ста ла уни вер зал на, а не са мо огра ни че на на ове сред њо вје ков не 
гра до ве, гра ђан ство се про ши ри ло са ло кал них на на ци о нал не ин-
сти ту ци је.  По ред цивилних пра ва, ко ја смо већ на бро ја ли, у овом 
пе ри о ду се раз ви ја ју и по ја вљу ју и од ре ђе на еко ном ска пра ва ко ја 
се та ко ђе убра ја ју у ци вил ну кор пу пра ва а то су при је све га пра во 
на рад ко је је га ран то ва ло сло бо ду са мо стал ног из бо ра за ни ма ња.

Осам на е сти ви јек је сте да кле ис хо ди ште ци вил них пра ва. 
Она су се ин сти ту ци о на ли зо ва ла у уни вер зал ној и мо дер ној фор-
ми, ка ко ис ти че Мар шал, при је пр вог ре форм ског ак та ко ји је до-
не сен 1832. го ди не. По ли тич ка пра ва су се већ по ја ви ла у ово ме 
пе ри о ду али сво ју уни вер зал ност су оства ри ла тек 1918. го ди не, 
док су до тог пе ри о да би ла огра ни че на са мо на гру па ци ју од ра слих 
би је лих му шка ра ца, ко ји су би ли обра зо ва ни и ко ји су по сје до ва ли 
имо ви ну. У овом пе ри о ду су на ста ле кон ту ре мо дер ног гра ђан ства. 
Мар шал ка же „гра ђан ство је ста тус усмје рен на оне ко ји су пу но-
прав ни чла но ви за јед ни це. Они ко ји по сје ду ју овај ста тус су јед-
на ки у пра ви ма и оба ве за ма са ко ји ма је ста тус у ве зи. Не по сто ји 
уни вер за лан прин цип ко ји од ре ђу је ко ја ће то пра ва и ду жно сти 
би ти, али дру штва у ко ји ма гра ђан ство раз ви ја сво је ин сти ту ци је 
ства ра сли ку иде а ла гра ђан ства“9). Од сво је по ја ве гра ђан ство је сте 
јед на раз вој на ин сти ту ци ја чи ји раз вој пра ти раз вој ка пи та ли зма 
што је у не ку ру ку и ап сурд јер гра ђан ство је ста тус на стао на јед-
на ко сти док ка пи та ли зам под сти че не јед на ко сти ме ђу љу ди ма.

1.3.Развојграђанстваудеветнаестомвијеку
–период„освајања“политичкихправа

Из во ри ште по ли тич ких пра ва у бри тан ском дру штву, по 
Мар ша лу, је сте пе ри од де вет на е стог ви је ка. Под ка те го ри ју по ли-
тич ких пра ва Мар шал убра ја пра во пар ти ци па ци је у по ли тич кој 
вла сти, од но сно пра во сва ког чо вје ка да има мо гућ ност да би ра 
пред став ни ке у из бор не ор га не вла сти као и пра во чо вје ка да по-
ста не из бо ри ма члан тих ор га на. Ин сти ту ци је на ко ји су се ова 
пра ва од но си ла су пар ла мент и ор га ни ло кал не вла сти. Пе ри од де-
вет на е стог ви је ка је сте пе ри од у ко ме су ни жи сло је ви „осво ји ли“ 
пра ва да се кан ди ду ју и да сло бод но би ра ју сво је пред став ни ке у 
ор га ни ма вла сти. 

9) Т. Х. Маршал, исто, стр. 17.
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По ли тич ка пра ва ја вља ју се и у осам на е стом ви је ку ка да 
су би ла огра ни че на са мо на ма њу гру па ци ју би је лих му шка ра ца 
по сјед ни ка имо ви не ста нов ни штва што је представљао ве ли ки 
успјех. „То је би ла при ви ле ги ја огра ни че не еко ном ске кла се, чи-
је су гра ни це про ши ри ва не сва ким сле де ћим ре форм ским ак том. 
Ипак се не мо же ре ћи да гра ђан ство у овом пе ри о ду ни је има ло 
по ли тич ко зна че ње. Оно ни је по твр ди ло пра во али је пре по зна ло 
ка па ци тет“10). Сва ки чо вјек је имао пра во да за ра ди, ку пи или унај-
ми ку ћу или дру гу имо ви ну ка ко би сте као по ли тич ка пра ва. Пу ну 
афир ма ци ју по ли тич ка пра ва у бри тан ском дру штву су оства ри ла 
тек ре фор ма ма 1918. го ди не, док су се у пе ри о ду из ме ђу 1832. до 
1918. по ли тич ка пра ва непрестано ши ри ла у сми слу по ве ћа ња бро-
ја љу ди ко ји има ју пра во да би ра ју и бу ди иза бра ни.

1.4.Развојграђанстваудвадесетомвијеку
–период„освајања“социјалнихправа

Пра ва ко ја су тре ба ла утр ти пут раз ви је ни јем кон цеп ту ди-
стри бу тив не прав де у бри тан ском дру штву и ство ри ти јед ну „про-
ши ре ну кон цеп ци ју гра ђан ства“11) је су со ци јал на пра ва. Ова пр ва 
сво ју афир ма ци ју до жи вља ва ју у пе ри о ду ства ра ња ли бе рал но – 
демократске др жа ве бла го ста ња у два де се том ви је ку. За ни мљи во 
ста ја ли ште о сим би о зи гра ђан ства и ли бе рал но – де мо крат ске др-
жа ве бла го ста ња из но си Ки мли ка. „Мар шал сма тра да нај пот пу ни-
ји из раз грађанства за хтје ва ли бе рал но – демократску др жа ву бла-
го ста ња. Др жа ва бла го ста ња, ко ја га ран ту је гра ђан ска, по ли тич ка 
и со ци јал на пра ва сви ма, обез бје ђу је да се сва ки члан дру штва 
осје ћа као ње гов пу но прав ни члан и има мо гућ ност да учествује 
и ужи ва у за јед нич ком жи во ту дру штва. У дру штви ма у ко ји ма је 
не ко од ових пра ва ус кра ће но или пре кр ше но љу ди ће би ти мар ги-
на ли зо ва ни и не ће има ти мо гућ ност да уче ству ју у ње го вом жи во-
ту“12). Пу ни ка па ци тет грађанство оства ру је, сма трао је Мар шал, 
афир ма ци јом социјалних пра ва у др жа ви бла го ста ња. Под со ци јал-
ним пра ви ма Мар шал под ра зу ми је ва ра спон од пра ва на ми ни мум 
еко ном ског бла го ста ња и си гур но сти до пра ва на „пу но со ци јал но 

10) Т. Х. Маршал, исто, стр. 13.

11) Ми лан По ду на вац,Политикапризнањаидемократскограђанство,По ли тич ка ми сао, 
За греб 2010, стр. 41.

12) Вил Ки мли ка, Савременаполитичкафилозофија, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о-
град 2009, стр. 318.
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на сле ђе“13)  и на жи вот чо вје ка по стан дар ди ма ко ји ври је де јед на ко 
за све у јед ном дру штву. 

Мар шал сма тра да су со ци јал на пра ва свој пу ни ка па ци тет 
досегла у два де се том ви је ку, али и да су се со ци јал на пра ва по ја ви-
ла још у осамнаестом ви је ку ка да је и при мје ћен њи хов ка па ци тет. 
„По чет ни из вор со ци јал них пра ва би ло је члан ство у ло кал ним за-
јед ни ца ма и удру же њи ма. Овај из вор је на до гра ђен и про гре сив но 
за мје њен За ко ном о си ро ма шни ма и си сте мом ре гу ла ци је пла та“14). 
За кон о си ро ма шним кра љи це Ели за бе те ни је имао на мје ру да 
ство ри но ви со ци јал ни по ре дак, да ва ју ћи социјалну за шти ту ни-
жим сло је ви ма, већ је на сто јао да одр жи у жи во ту ста ри по ре дак 
на стао на ка пи та ли стич ким осно ва ма. Ни жи сло је ви су због ло шег 
по ло жа ја же ље ли да се дис тан ци ра ју из бри тан ског дру штва а опа-
сност је по сто ја ла и од со ци јал них не ми ра. Циљ за ко на, сма трао је 
Мар шал, је био уми ри ни же сло је ве и искоријени њи хов бунт ка ко 
би се одр жао по сто је ћи си стем. За ко ни ко ји су слиједили, као нпр. 
За кон о фа бри ка ма има ли су исти циљ, уми ри ти бри тан ске ни же 
сло је ве. За кон о фа бри ка ма је скра тио рад но ври је ме рад ни ка и по-
пра вио усло ве ра да. Мар шал ис ти че ка ко  за кон о фа бри ка ма ни је  
по пра вио по ло жај за по сле них од ра слих му шка ра ца. Он се од но сио 
са мо на же не и дје цу ко ји ни си има ли ста тус пу но прав них гра ђа на 
у том вре ме ну јер ни су ужи ва ли по ли тич ка пра ва. Мар шал ка же 
„же не су би ле за шти ће не јер ни су би ле гра ђа ни. Уко ли ко бу ду хтје-
ле да ужи ва ју пу но и од го вор но гра ђан ство, мо ра ју да за бо ра ве на 
за шти ту“15).

За ко ни ко ји су до при ни је ли „ши ре њу“ со ци јал них пра ва би-
ли су за ко ни о обра зо ва њу ко јим је дје ци свих сло је ва би ло омо гу-
ће но да ужи ва ју бес плат но обра зо ва ње. Раз вој за јед нич ког  обра-
зо ва ња за све сло је ве, пре су дан је мо ме нат у Мар ша ло вој те о ри ји 
јер обра зов ни си стем ства ра је дан кул тур ни ам би јент и за јед нич ки 
етос ци је лом британском дру штву и омо гу ћу је ин те гра ци ју ни жих 
сло је ва при је свих рад нич ке кла се у бри тан ско дру штво. Та да се 
гра ђан ство по ја вљу је као фор ма иден ти те та јер кроз обра зов ни си-
стем ни жи сло је ви при хва та ју кул ту ру ви ших сло је ва и обр ну то па 
свим бри тан ским гра ђа ни ма ни је ви ше стра но чи та ње Ди кен са или 
Шек спи ра или слу ша ње кла сич не му зи ке али ни ен гле ски фуд бал 
или мо дер на поп-рок му зи ка ше зде се тих са Битлси ма. Обра зов ни 

13) Т. Х. Маршал,Class,Citizenship, andSocial develpement,у Б. Тарнер и П. Хамилтон, 
исто, стр. 9.

14) Т. Х. Маршал, исто, стр. 14.

15) Т. Х. Маршал, исто, стр. 15.
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си стем је ство рио јед ну фор му за јед нич ког иден ти те та за све гра-
ђа не по сред ством за јед нич ке кул ту ре ко ја је по зна та сви ма и ко ју 
сви ра до по шту ју.

Мар шал сма тра да дви је раз ли чи те вр сте ста ту са ни су омо-
гу ћа ва ле ин те гра ци ју рад нич ке кла се у бри тан ско дру штво. Пр во, 
је су кла се на ста ле на хи је рар хи ји ста ту са и раз ли ке из ме ђу њих 
су из ра же не у тер ми ни ма за кон ских пра ва и уста но вље них оби-
ча ја ко је има ју сво је укор је ње ње у пра ву (за ко ни ма). Дру ги ка мен 
спо ти ца ња ин те гра ци ји рад нич ке кла се у бри тан ско дру штво би ле 
су со ци јал не раз ли ке ко је ни су на ста ја ле на ба зи пра ва и за ко на 
већ су ре зул тат дје ло ва ња дру гих институција при је свих ути ца-
јем раз ли чи тих со ци јал них кул ту ра гдје је кул ту ра ви со ких сло је ва 
ома ло ва жа ва ла кул ту ру бри тан ског рад ни штва што ни је до зво ља-
ва ло ин те гра ци ју. Мар шал ка же „јед на кост при је пра ва ни је по сто-
ја ла... Ба ри је ре из ме ђу пра ва и ре ал но сти би ле су дво стру ке: пр ве 
се по ти ца ле из кла сних пред ра су да и пар ти ку лар но сти, а дру ге из 
ауто мат ских ефе ка та не јед на ке ди стри бу ци је бо гат ства, оства ре-
ног кроз си стем на гра да“16). Дје ло ва ње ли бе рал но-де мо крат ске др-
жа ве бла го ста ња би ло је упе ре но на успостављање кон цеп та јед-
на ко сти мо гућ но сти. Циљ је био ја ча ње гра ђан ског иден ти те та и 
ели ми на ци ја при ви ле ги ја по ро ђе њу ко је су по че ле би ти сма тра не 
не пра вед ним. На по чет ку ово дје ло ва ње др жа ве у пре ра спо дје ли 
бо гат ства је на и ла зи ло на от пор али убр зо је при хва ће но као из раз 
laissez-fair ли бе ра ли зма. Обра зов ни си стем је ипак остао ван окви-
ра laissez-fair кон цеп та јер је био зна ча јан за ја ча ње гра ђан ских ве-
за из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих кла са у Бри та ни ји. На кра ју ове 
рас пра ве о Мар ша ло вој те о ри ји гра ђан ства ци ти ра ћу је дан дио из 
„Гра ђан ство и со ци јал на кла са“. Мар шал ка же „акосеграђанство
позиванаодбрануправа,ондасениодговарајућедужностигра-
ђанстванемогуигнорисати.Овонетражиодчовјекадажртвује
својуиндивидуалнуслободуилидапоступибеспоговорнонасваки
захтјеввладе.Алиипакзахтјевадањеговипоступцибудуинспи-
рисани осјећајем одговорности према благостању заједнице“17). 
Овим па су сом Мар шал отва ра чи та ву рас пра ву ко јом ће мо се у на-
ред ном ди је лу по за ба ви ти а то је рас пра ва о ак тив ном схва та њу 
гра ђан ства.

16) Т. Х. Маршал, исто, стр. 20.

17) Т. Х. Маршал, исто, стр. 36.
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2.КРИТИКАЛИБЕРАЛНЕТЕОРИЈЕ
ПАСИВНОГГРАЂАНСТВА

Кри ти ке ко је су се Мар ша ло вој те о ри ји упу ћи ва ле де ве де-
се тих го ди на два де се тог ви је ка замјерале су те о ри ји па сив ног гра-
ђан ства не спо соб ност да схва ти и пре по зна кул тур ни плу ра ли зам 
мо дер них дру шта ва. Сте фан Ма це до је уоча вао ипак зна чај Мар-
ша ло ве те о ри је за раз вој гра ђан ства. „Ко ри сти од при ват ног гра-
ђан ства  ни су за пот цје њи ва ње, оне од ре ђе на људ ска пра ва (на пре-
дак, си гур ност, сло бо ду) по ста вља у до ма шај го то во свих љу ди, а 
то је за и ста фан та стич но људ ско до стиг ну ће“18). Ипак неопходно 
би би ло, мно ги те о ре ти ча ри су са гла сни, па сив но схва та ње гра-
ђан ства замијенити ак тив ним гра ђан ством ко ји ће у се би са др жа-
ти пој мо ве као што су „еко ном ска са мо стал ност, по ли тич ка пар-
ти ци па ци ја па чак и уљуд ност“19). Пре ра ста ње кон цеп та па сив но 
од но сно при ват ног гра ђан ства у ак тив но гра ђан ство, објашњавано 
је од ба ци ва њем дис кур зив ног од но сно гла сач ког мо де ла де мо кра-
ти је и раз во јем јед ног но вог де ли бе ра тив ног мо де ла де мо кра ти је 
чи ји је је дан од осни ва ча био Џон Драј зек. Он је сма трао да од ли ке 
вла де мо ра ју би ти до не се не јав но, у јав ној рас пра ви ко ја би би ла 
отво ре ног ка рак те ра. Сви љу ди би би ли у мо гућ но сти да из не су 
сво је ста во ве по во дом од ре ђе них по ли тич ких пи та ња па иако њи-
хо ви ста во ви не бу ду ува же ни у од лу ка ма вла де, они ће ипак би ти 
за до вољ ни јер су учествовали у до но ше њу.

Де ли бе ра тив ни мо дел де мо кра ти је за хтје ва од гра ђа на јав но 
дје ло ва ње и ак ти ван при ступ ства ри ма од јав ног зна ча ја. Те о ре-
ти ча ри де ли бе ра тив ног дис кур са де мо кра ти је захтијевају ши ро ку 
јав ну рас пра ву о про бле ми ма на днев ном ре ду и фор ми ра ње јав ног 
ми шље ња не по сред но при је са мог чи на гла са ња. Ова квим дје ло-
ва њем гра ђа на у јав ној сфе ри омо гу ћу је се ус по ста вља ње ве за и 
од но са за јед ни штва из ме ђу гра ђа на уну тар јед ног дру штва. Та-
кво по на ша ње представља „знак уза јам ног по што ва ња“20) и „пра-
вог гра ђан ског при ја тељ ства“21). Неопходно је да се, да кле гра ђа ни 
укљу че у до но ше ње по ли тич ких од лу ка ко ји се ти чу њих са мих. То 
укљу чи ва ње у про цес до но ше ња од лу ка са сто ји се у оспо ра ва њу 

18) Сте фан Ма се до,Liberalvirtues;Citizenship,VirtueandCommunity, Окс форд прес, 1990, 
стр. 39.

19) 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. 319.

20) Џон Драј зек, DeliberativeDemocracyandBeyond,Liberals,Critics,Contetstations, Окс-
форд у. Прес, 2000, стр. 2.

21) Чарлс Блат берг,FromPluralisttoPatriotcPolitics,Окс форд у. Прес 2000 стр. 18.
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ауто ри те та вла сти и по ку ша ју убје ђи ва ња дру гих у јав ној сфе ри у 
ис прав ност сво јих ста во ва.

Вил Ки мли ка на во ди два пој ма бит на за пре ла зак са па сив-
ног на ак тив но схва та ње гра ђан ства. То су пој мо ви „јав не ра зло-
жно сти“ и „гра ђан ске уљуд но сти (civility)“. Под „јав ном ра зло-
жно шћу“22) подразумијева се аргументовање сво јих ста во ва кроз 
ди ску си ју у јав ној сфе ри и на сто ја ње да се дру ги уби је де у ис прав-
ност тих ста во ва ка ко би ти ста во ви би ли пре то че ни у за кон ске 
по ли ти ке. Ки мли ка ис ти че да су сви те о ре ти ча ри, од ли бе ра ла пре-
ко мул ти кул ту ра ли ста до ко му ни та ри ста пре по зна ли ври јед но сти 
де ли бе ра ли за ци је и по ку ша ли на њој на пра ви ти но ви де мо крат ски 
дис курс. При ват на сло бо да гра ђа на тре ба да оси гу ра сло бод ну јав-
ну рас пра ву. „При ват на сло бо да тре ба да под сти че јав ну рас пра ву и 
фор ми ра ње гру па ко је по је дин ци ма да ју при ступ ши рем дру штве-
ном кон тек сту и при ступ вла ди“23). Под „гра ђан ском уљуд но сти 
(civility)“ под ра зу ми је ва се на ше дје ло ва ње у при ват ној сфе ри, у 
сва ко днев ном оп хо ђе њу са љу ди ма, на шим до брим на мје ра ма и на 
фо ру ми ма ци вил ног дру штва. То је јед на гра ђан ска вр ли на ко ја је 
бит но за ус по ста вља ње за јед ни штва за јед ни це у сми слу до бро су-
сјед ских од но са са на шим ком ши ја ма и брат ском и при ја тељ ском 
дру же њу. 

За ни мљи ва је и кри ти ка ко ја па сив ној те о ри ји гра ђан ства 
до ла зи из угла гра ђан ског ре пу бли ка ни зма. Ова те о ри ја же ли да 
уби је ди гра ђа не да дје ло ва ње у јав ној сфе ри и при хва та ње ак тив-
ног гра ђан ства, у ства ри, ни је те рет већ основ на грађанска ври јед-
ност. Бен џа мин Кон стант пра ви раз ли ку из ме ђу сло бо де ан тич ког 
и сло бо де мо дер ног. Он сма тра да су Ати ња ни иако ни су има ли 
лич ну ауто но ми ју и по сје до ва ли гра ђан ске сло бо де ипак би ли ви-
ше сло бод ни од да на шњих гра ђа на ко ји ужи ва ју при ват ну сло бо ду 
и не за ви сност. Сло бо ду атин ски гра ђа ни су оства ри ва ли кроз за-
јед нич ку са мо у пра ву ко ју су вр ши ли љу ди у јав ној сфе ри до но се-
ћи са мо стал но пра ви ла жи во та. Сло бо да данашњег гра ђа ни на је 
огра ни че на на при ват ну сфе ру и не за ви сном тра же њу соп стве не 
сли ке до бра. Да на шњи гра ђа ни ви ше сре ће про на ла зе у при ват ној 
сфе ри ну жно сти не го у по ли ти ци па се њи хов ста тус мо же све сти 
на ан тич ку ка те го ри ју „иди о та“ ка ко ју је озна чио Ари сто тел, тј. 
оних ко ји не же ле или ни су до стој ни да се ба ве по ли ти ком и јав ним 
ства ри ма. „Пре ма овом схва та њу, ак тив но сти ко је под ра зу ми је ва ју 

22) Вил Ки мли ка, Савременаполитичкафилозофија, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о-
град 2009, стр. 320. и 334.

23) Нен си Ро зен блум, AnotherLiberalism,RomanticismandtheReconstructionofLiberalTo-
ught,Хар вард Прес 1987, стр. 34.
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по ли тич ка пар ти ци па ци ја и јав на де ли бе ра ли за ци ја не би тре ба ло 
по сма тра ти као оба ве зу или ду жност ко ја нас оп те ре ћу је, не го при-
је као не што што има ин три стич ну ври јед ност“24). То је су шти на 
кри ти ке па сив ног гра ђан ства упу ће на из те о ри је гра ђан ског ре пу-
бли ка ни зма. Да кле, гра ђан ски ре пу бли ка ни зам се за ла же за раз ви-
ја ње гра ђан ских вр ли на код гра ђан ства ко ји ће до при ни је ти успје-
шни јој ин те гра ци ји свих при пад ни ка у за јед ни цу. Оста је отво ре но 
пи та ње гдје се те гра ђан ске вр ли не уче. 

„Те о ре та ри „но ве де сни це“ че сто ве ли ча ју тр жи ште као шко-
лу гра ђан ске вр ли не. Мно ге ре фор ми ко је су осам де се тих го ди на 
по кре ну ли  М. Тачер и Р. Реган има ле су за циљ да про ши ре про-
стор ко ји тр жи ште има у жи во ту љу ди – кроз сло бод ну тр го ви ну, 
де ре гу ла ци ју, сма ње ње по ре за, сла бље ње син ди ка та и сма ње ње со-
ци јал не по мо ћи – дје ли мич но и за то да би љу де на у чи ли вр ли на ма  
ини ци ја ти ве и осла ња ња на соп стве не сна ге“ 25). Они су, кри ти ком 
др жа ве бла го ста ња, го во ри ли ка ко со ци јал на др жа ва омо гу ћу је 
гра ђа ни ма да бу ду па сив ни и не за ин те ре со ва ни за пи та ња од јав-
ног зна ча ја, већ са мо да захтијевају ма те рин ски од нос из др жа ва ња 
од др жа ве. Кроз тр жи ште по је дин ци се са ми из ра жа ва ју али и ути-
чу на успје шност и по на ша ња за јед ни це у ко јој жи ве. Ова шко ла 
на и ла зи на кри ти ку јер он да под сти че ипак по хле пу код по је ди на-
ца ко ја дру штво и гра ђан ство ви ше раз два ја не го што ин те гри ше. 

Из ре пу бли кан ског по ли тич ког спек тра о про бле му па сив ног 
гра ђан ства ди ску то вао је и Јир ген Ха бер мас. Он је сма трао да по-
сто ја ње раз ли чи тих кул ту ра у дру штву мо ра на ћи сво је мје сто и у 
јав ној сфе ри гдје ће се сва ком по је ди нач ној кул ту ри да ти јед на ко 
зна че ње. „Ха бер ма со во је ста но ви ште да пра ва при пад ни ка ет нич-
ких и дру гих гру па не мо гу би ти аде кват но разумијевана уко ли ко 
при пад ни ци ових гру па не ма ју мо гућ ност да ова пра ва оправ да ју и 
ар ти ку ли шу у јав ној сфе ри“26). Ме ђу тим Ха бер мас пра ви раз ли ку 
из ме ђу по је ди нач них кул ту ра ко је тра же сво је при зна ње у јав ној 
сфе ри и оп ште по ли тич ке кул ту ре ко ја ва жи за све пар ти ку лар не 
кул ту ре као јед на фор ма по жељ ног по ли тич ког по на ша ња ко ја се 
на ла зи у те ме љу устав не и де мо крат ске др жа ве. Ово је Ха бер ма-
сов по ку шај ре пу бли ка ни зи ра ња по ли ти ке при зна ња. Ха бер мас 
ка же „по ли тич ка кул ту ра мо ра слу жи ти као за јед нич ки име ни лац 
за кон сти ту ци о нал ни па три о ти зам, ко ји у исти мах из о штра ва сви-

24) Вил Ки мли ка, Савременаполитичкафилозофија,Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о-
град 2009, стр. 327.

25) Вил Ки мли ка, исто, стр. 338.

26) Ми лан По ду на вац, Поредак конституционализам и демократија, По ли те иа Бе о град 
бр. 2/2011 стр. 217.
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јест и о мул ти пли ци те ту и о ин те гри те ту гра ђан ства у мо дер ним 
ли бе рал ним др жа ва ма“27). Пре ма Ха бер ма су, тре ба да бу де ци вил-
ни на ци о на ли зам ко ји раз ви ја плу ра ли зам раз ли чи тих кул ту ра али 
исто вре ме но на гла ша ва ју ћи ин три стич ку ври јед ност при пад но сти 
да тој др жа ви у ко јој пар ти ку лар на кул ту ра ег зи сти ра. Кроз за јед-
нич ку вој ну слу жбу, оба ве зну за све при пад ни ке свих за себ них 
кул ту ра, ства ра се осје ћај при пад но сти од ре ђе ној др жа ви и па сив-
но-про тек тив но гра ђан ство се за мје њу је ак тив них гра ђан ством у 
ко ме гра ђа ни има ју оба ве зе пре ма др жа ви и те оба ве зе ра до при-
хва та ју јер на тај на чин пру жа ју ло јал ност не са мо сво јој пар ти ку-
лар ној при род ној за јед ни ци већ и др жа ви у ко јој су на ста ње ни и 
ко ја им да је пра ва.

Еј ми Гат ман оста је на Мар ша ло вом тра гу сма тра ју ћи да се 
гра ђан ске вр ли не на нај бо љи на чин раз ви ја ју и пре ко њих дру штво 
ин те гри ше кроз за јед нич ки и сви ма при сту па чан обра зов ни си-
стем. Јав но обра зо ва ња је ин сти ту ци ја ко ја раз ви ја „јав ну ра зло-
жност“. Еј ми Гат ман ка же:“дје ца у шко ли мо ра ју на у чи ти не са мо 
да се по на ша ју у скла ду са ауто ри те том не го и кри тич ки да ми-
сле  о том ауто ри те ту, ако се од њих оче ку је да оства ре де мо крат-
ски иде ал да као гра ђа ни уче ству ју у по ли тич ком су ве ре ни те ту“28). 
Еду ка тив ни и обра зов ни си стем тре ба да бу де отво рен за све дру-
штве не гру пе и да обра зу је мла де љу де да про ми шља ју о по ли тич-
кој вла сти не у трал но. Ни ти јед на дру штве на гру па не сми је има ти 
мо но пол или пре тје ран ути цај на јав но обра зо ва ње, ко је тре ба да 
мла де об у чи вр ли ни „јав не ра зло жно сти“ у јав ном по љу. Ка ко ка-
же Еј ми Гат ман обра зов ни си стем тре ба да омо гу ћи „уче ње дје це 
ин те лек ту ал ним вје шти на ма нео п ход ним за про цје њи ва ње на чи на 
жи во та дру га чи јих од на чи на жи во та њи хо вих ро ди те ља“29). Шко ле 
тре ба да де фи ни шу јав ну ра зло жност и да је угра ђу ју мла дим то-
ком обра зов ног пе ри о да.

Кри ти ка ли бе рал ној те о ри ји па сив ног гра ђан ства и ли бе рал-
ној др жа ви бла го ста ња упу ће на је и из угла ра ди кал них иден ти-
тет ских по ли ти ка. Рад Ме ри он Ирис Јанг мо жда на нај бо љи на-
чин упу ћу је кри ти ку ли бе рал но-де мо крат ској др жа ви бла го ста ња 
ко ју је за го ва рао Т. Х. Мар шал. Ме ри он Ирис Јанг је сма тра ла да 
је др жа ва бла го ста ња јед на од нај по год ни јих аре на на ко јим се вр-
ше про це си до ми на ци је и угње та ва ња. Она је сма тра ла да се кон-
струк том др жа ве бла го ста ња ко ја је тре ба ла омо гу ћи ти пра вед ну 

27) Јир ген Ха бер мас, CitizenshipandNationalidentity,PraxisInternational, vol. 12 no. 1 1992  

28) Еј ми Гат ман, DemocraticEducation, Принт стон у.Прес, 1987 стр. 9.

29) Еј ми Гат ман, исто, стр. 10.
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рас по дје лу до ба ра у дру штву пре цје њу је уло га гра ђа на као пу стих 
по тро ша ча а за не ма ру је се њи хо ва те жња и же ља за по ли тич ком 
пар ци па ци јом. Она ка же да „ди стри бу тив на па ра диг ма прав де слу-
жи као иде о ло шка пот по ра овој де по ли ти за ци ји”30) и на ста вља “да 
би тај дру штве ни ко лач о чи јој рас по де ли ће се рас пра вља ти уве-
ћа ли што је мо гу ће ви ше, др жа ва и би знис има ју ауто ри тет да ра де 
све што про це не да је нео п ход но да про мо ви шу тај раст.“31) Ли бе-
рал на др жа ва бла го ста ња се ба ви јед ном про дај ном стра те ги јом а 
не еман ци па ци јом гра ђан ства да да ју уче шће у јав ном по љу. Јав но 
по ље по ста је по ље „до ми на ци је“ и „угње та ва ња“ гдје во де ћу уло гу 
има ју би ро кра те и тех ни ча ри вла сти ко ји не ма ре за ус по ста вља ње 
„јав не ра зло жно сти“.

Но ви дру штве ни по кре ти ре а гу ју  на ове про бле ме у дру-
штву, а Ирис М. Јанг од М. Вол це ра по зајм љу је тер мин ‘бун тов ни 
по кре ти’ (insurgency) да об ја сни ре ак ци ју дру штва и за хтје ве за ти-
ме да „би ро кра ти ја омо гу ћи, а не за ме ни, ло кал но од лу чи ва ње”32). 
Ло кал ни по кре ти су по кре ти из ко јих из ви ре ак тив но гра ђан ство, 
де ба те ко је се во де на ло кал ном ни воу омо гу ћа ва ју свим по је дин-
ци ма да да ју до при нос „јав ној ра зло жно сти“ кроз де ли бе ра ли за-
ци ју. Ти ме се, сма тра Јанг, дру штво осло ба ђа  од ути ца ја би ро-
кра ти зо ва не и цен тра ли зо ва не вла сти др жа ве бла го ста ња. „Иде ја 
„груп не со ли дар но сти“ ко ју М. И. Јанг су прот ста вља ин ди ви ду ал-
ном ху ма ни зму ре а ли зма не ре ме ти ли бе рал ну ше му прав де, она 
је у осно ви са мо про ши ру је пој мо ви ма „екс пло а та ци је“ , „мар ги-
на ли за ци је“ „не мо ћи“, „кул тур ног империјализма“, „на си ља“ и 
„стиг ма ци је““33). Ме ри он Ирис Јанг за ла же се за за шти ту „плу ра-
ли стич ке кон цеп ци је до бра“.

Ова аутор ка сма тра да је за хтје вом ли бе рал не др жа ве да сви 
по је дин ци пар ти ку лар не иден ти те те оста ве ван јав ног по ља ка да 
се ор га ни зу ју у гра ђан ство при мјер „до ми на ци је“ и „угње та ва ња“ 
од стра не др жа ве. Из сфе ре гра ђан ства ова ква по ли ти ка ис кљу чу је 
све оне ко ји ма иден ти те ти ни су ком па ти бил ни са по ли ти ком др-
жа ве бла го ста ња. Ти ме др жа ва бла го ста ња за не ма ру је са др жи ну 
пој ма гра ђан ства а са мо се кон цен три ше на фор му. Ова квом по ли-
ти ком све што се раз ли ку је од државног схва та ња гра ђа ни на по ста-
је ап со лут но Дру го. Кри ти ке ко ју Ирис Марион Јанг да је иде а лу 

30) Ме ри он Ирис Јанг, JusticeandThePoliticsofDifference,Прин стон у Прес, 1990, стр. 66.

31) Ме ри он Ирис Јанг, исто. стр. 70.

32) Вол цер 1982, стр. 152, у Ирис Јанг, Ju sti ce and The Po li tics of Dif fe ren ce, стр. 81.

33) Ми лан По ду на вац, Политикапризнањаидемократскограђанство, По ли тич ка ми сао 
За греб 2/2011 стр. 42.
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гра ђан ске јав но сти  са сто ји се у то ме да „иде ал не при стра сно сти 
иде а ли стич ка фик ци ја. Не мо гу ће је усво ји ти не у те ме ље ну мо рал-
ну тач ку гле ди шта (...) она не мо же би ти уни вер зал на, не мо же 
ста ја ти одво је но и раз у ме ти све оста ле тач ке гле ди шта“34). Ме ри-
он Ирис Јанг је да кле, при ста ли ца ре пу бли кан ског ти па гра ђан ства 
је се за ла же да се фик тив ни дру штве ни уго вор ко јим су гра ђа ни 
пре ни је ли овла ште ња вла да ња ка ко би ужи ва ли сло бо де у при ват-
ној сфе ри замијенити кон цеп том ре ал не вла сти пра вих љу ди ко-
ји има ју сво је по ли тич ке, мо рал не, кул тур не иден ти те те. При ча о 
не у трал но сти др жа ве је за Ме ри он Ирис Јанг фик ци ја. Дру штву 
је по треб но „ди фе рен ци ра но гра ђан ство“ ко је ће омо гу ћи ти про-
мо ци ју пар ти ку лар них иден ти те та свих чла но ва за јед ни це. Слич но 
ста но ви ште ди је ли и Чарлс Теј лор. Ме ри он Ирис Јанг за кљу чу је 
расправу о неутралности др жа ве бла го ста ња ри је чи ма „Иде ја не-
у трал не др жа ве ко ја сто ји из над пар ти ку лар них ин те ре са и кон-
фли ка та ци вил ног дру штва је, ме ђу тим, мит. (...) Не при стра сност 
је јед на ко не мо гу ћа за би ро кра те ко ли ко и за дру ге мо рал не аген те. 
Про сто ни је мо гу ће да до но си лац од лу ка од кр ви и ме са би ло у 
вла сти или не, усво ји ста но ви ште тран сцен ден тал ног ре зо но ва ња 
при од лу чи ва њу, одва ја ју ћи се бе од груп них ве за и по све ће но сти 
ко је кон сти ту и шу њи хо ве иден ти те те и пру жа ју им пер спек ти ву о 
дру штве ном жи во ту“35).  Она од др жа ве за хтје ва дви је стра не да не 
отје ра ни ти је дан сегмент људског иден ти те та, тј. онога што чо вјек 
је сте, у при ват ност и дру го, да др жа ва омо гу ћи од ви ја ње јав них 
ди ску си ја гдје ће би ти рас пра вља но о „јав ној ра зло жно сти“ јед не 
за јед ни це. Неопходна је сво је вр сна ре по ли ти за ци ја јав не сфе ре и 
ре кон цеп ту а ли за ци ја до ме на при ват но сти.
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StevanDj.Salatic

MULTIKULTURALCRITIQUEOFLIBERAL
THEORYOFPASIVECITIZENSHIP

Resume
This pa per at tempts to ap pro ach the the ory of “con qu est of ci-

ti zen ship” by T. H. Mar shal and cer tain up gra des of his the o ri es from 
dif fe rent po li ti cal spec trums. When he wro te his pa per “Ci ti zen ship 
and So cial Class” Mar shal did not con si der ci ti zen ship only as a set of 
rights, alt ho ugh he po ints out that in the se ven te enth cen tury ci ti zen-
ship emer ged as such; but that it is a form of iden tity that is sha red by 
all mem bers of a com mu nity. The con qu est of ci ti zen ship first re pre-
sents con qu est of ci vi lian and then the po li ti cal and so cial rights. This 
con qu est has the task to cre a te a sen se of unity in Bri tish so ci ety and 
in te gra te the wor king class in to Bri tish com mu nity. Cre a ting a sen se 
of na ti o nal iden tity was Mar shal’s goal. This con cep tion of ci ti zen ship 
wo uld cre a te a kind of na ti o nal iden tity, but it pus hed ot her par ti cu lar 
iden ti ti es which the li be ral the ory is not al lo wed to en ter in to the pu blic 
sphe re. The cri tics of this the ory mark ne glec ting par ti cu lar iden ti ti es 
as as fun da men tal pro blem of Mar shal’s the ory. The wel fa re sta te thro-
ugh cul tu ral do mi na tion, dis re spect and lack of re cog ni tion of par ti cu lar 
iden ti ti es of in di vi du als (blacks, wo men, re li gi o us mi no ri ti es, ho mo se-
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xu als, et hnic gro ups...) ac tu ally pro mo tes a kind of good in the pu blic 
sphe re, which cor re sponds to the iden tity of edu ca ted, whi te ma les in 
Bri tish so ci ety. Thro ugh a cri ti que of Iris Ma rion Young and Amy Gut-
man I am trying to sup ple ment li be ral the ory with one re pu bli can et hos 
thro ugh which so ci ety tri es to ac hi e ve full in te gra tion of all in di vi du-
als re gar dless of dif fe ren ces of iden tity in a so ci ety. The im por tan ce 
of mul ti cul tu ral cri ti cism is mul ti fa ce ted and pri ma rily con sists in an 
at tempt to hig hlight the im por tan ce of par ti cu la rity in de ter mi na tion of 
the iden tity. If we do not re cog ni ze the uni qu e ness and par ti cu la rity of 
every in di vi dual that opens a su re path to sla very whe re an in di vi dual 
will be un der the he ge mony of na ti o nal iden tity.
Key words: ci ti zen ship, li be ra lism, re pu bli ca nism, mul ti cul tu ra lism, rights, 

evo lu ti o nism, po licy re cog ni tion
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