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ТИВНОДЕМОКРАТСКОГМОДЕЛА

Резиме

На осно ву де таљ не ана ли зе Ха бер ма со вог мо де ла дис кур-
зив не де мо кра ти је, аутор ка из но си гле ди ште да је, с об зи ром на, 
бар за са да, по сто је ћу огра ни че ност при ме не овог мо де ла на ни во 
це ли не по ли тич ког си сте ма, он као ал тер на ти ва ли бе рал но-пред-
став нич кој де мо кра ти ји је дан уто пиј ски про је кат. Но, исто вре ме-
но се же ли ука за ти на то да дис кур зив ни мо дел, као ко рек тив ни 
и ком пле мен тар ни еле мент у не ким аспек ти ма и ди мен зи ја ма по-
сто је ћих де мо крат ских  политичких си сте ма, мо же има ти зна чај ну 
уло гу у про це си ма мо дер ни за ци је и ре-де мо кра ти за ци је ли бе рал-
ног мо де ла.  
Кључ не ре чи: (нео)ли бе рал ни мо дел де мо кра ти је, мо дер ни за ци ја, 

(ре)де мо кра ти за ци ја, мо дел дис кур зив не де мо кра ти је, 
ко му ни ка тив но де ло ва ње, де ли бе ра ци ја, јав ни ар гу мен-
та тив ни по ли тич ки дис курс, про цес фор ми ра ња по ли-
тич ке во ље, ци вил но дру штво, сфе ра јав но сти, оп ште 
до бро, кон сен зус, ра ци о на ли за ци ја вла сти, кон сти ту ци-
ја (устав), де мо крат ске ин сти ту ци је, про це ду ра, ра ди-
кал на де мо кра ти ја, па ти ци па ци ја, ма ни пу ла ци ја.

Мно ги сма тра ју да је Јир ген Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) 
фи ло зоф ски ро до на чел ник де ли бе ра тив не те о ри је де мо кра ти је и 
глав ни про та го ни ста дис кур зив но-де мо крат ског мо де ла, али тре ба 
од мах на гла си ти да по сто је и дру ги ис так ну ти за ступ ни ци ове те-
о ри је, као што су: Драј зек (Dryzek), Џејмс Бо ман (Ja mes Boh man), 
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Ши ла Бен ха биб (Seyla Ben ha bib), Еј ми Гат ман и Де нис Том сон 
(Amy Gut mann, Den nis Thomp son) и дру ги.

Ха бер ма сов мо дел дис кур зив не де мо кра ти је на сто ји да пре-
ва зи ђе ли бе рал ну, чи сто ра ци о на ли стич ко-ин те ре сну кон цеп ци ју, 
али исто та ко и ре пу бли кан ску, чи сто етич ку кон цеп ци ју де мо кра-
ти је и гра ђан ске ауто но ми је. Пре ма овом мо де лу, при ват ни ин те ре-
си и оп ште до бро ни су апри ор не, већ апо сте ри ор не ка те го ри је. Њи-
хо во од ре ђе ње и тран сфор ми са ње по сти же се кроз јав ни дис курс, 
од но сно де ли бе ра тив ну ко му ни ка ци ју у јав ном про сто ру. На тај на-
чин се дис кур зив на де мо кра ти ја опи ре пре све га ли бе рал ном кон-
цеп ту еко ном ске ра ци о нал но сти, ко ји под ра зу ме ва homo oecono-
micus-а и се бич ну ин те ре сну кал ку ла ци ју, као и на то ме за сно ва но 
стра те шко циљ но-ра ци о нал но (или ин стру мен тал но-ра ци о нал но) 
по ли тич ко де ло ва ње; али она се та ко ђе опи ре и ре пу бли кан ском, 
на ро чи то ко му ни тар ном кон цеп ту уни вер зал но-етич ког, од но сно 
вред но сно-ра ци о нал ног по ли тич ког де ло ва ња.1) На су прот то ме, 
Ха бер мас пле ди ра за ко му ни ка тив ну ра ци о нал ност и на њој за сно-
ва но ко му ни ка тив но де ло ва ње у со ци јал ном и по ли тич ком жи во ту, 
што под ра зу ме ва јав но ори јен ти са ногhomocivicus-а. Та ква ко му-
ни ка тив на ра ци о нал ност прет по ста вља да се при ват ни ин те ре си, 
ста во ви и пре фе рен ци је ин ди ви дуа, а та ко ђе и јав ни ин те рес, не 
тре ти ра ју као не што што је уна пред да то и не про мен љи во, већ као 
не што што мо же би ти рас пра вља но и тим пу тем от кри ве но и де-
фи ни са но “уну тар со ци јал но кон стру и са них дис кур са ко ји кон сти-
ту и шу наш свет жи во та”.2) Очи глед но да ју ћи пред ност ши рим де-
фи ни ци ја ма по ли ти ке, Ха бер мас де мо крат ску по ли ти ку схва та као 
про цес од лу чи ва ња кроз јав ну ди ску си ју. Реч је о “ум ном”, дис кур-
зив ном обра зо ва њу по ли тич ке во ље, чи ји би ре зул тат тре ба ло да 
бу де об ли ко ва ње по ли тич ког по рет ка ко ји би обез бе дио ле ги ти ма-
ци ју за настанaк и ва же ње вла сти тих нор ми. 

У овом де мо крат ском мо де лу, да кле, ак це нат се ста вља на 
ко му ни ка ци ју пу тем јав ног дис кур са, као на чин ар ти ку ла ци је ин-
те ре са и кон цеп ци ја оп штег до бра. Де ли бе ра тив на ко му ни ка ци ја 
под ра зу ме ва ди ја ло шки об лик го во ра, чи ја се су шти на са сто ји од 
са ве то ва ња, од но сно не при нуд не раз ме не ми сли, ста во ва и ар гу ме-
на та с ци љем ре ша ва ња по сто је ћих про бле ма. Та кав го вор ко ји има 
фор му ди ја ло га, а ко ји је ина че не го ван још у ста ро грч ком све ту, 
1)  О Ха бер ма со вој кри ти ци ових кон цеп ци ја де мо кра ти је ви де ти у: Алек сан дра Ми ро вић, 

“Кри тич ка ана ли за ли бе ра ли зма и ре пу бли ка ни зма у дис кур зив ној те о ри ји Јир ге на Ха-
бер ма са”, Српскаполитичкамисао,  Год. XIV, Вол. 19, бр. 3-4/07, ИПС, Бе о град, 2007, 
стр. 95-112.

2) На ве де но пре ма: Ву чи на Ва со вић, СавременедемократијеI, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2006, стр. 61.
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са вре ме на на у ка о је зи ку на зи ва linguadeliberativa3), те оту да и по-
ти че на зив де ли бе ра тив ног мо де ла де мо кра ти је. 

Сам Ха бер мас дис кур се опи су је као спе ци јал не ар гу мен та-
тив не про це ду ре у ко ји ма се и чи ње ни це и нор ме до во де у пи та-
ње, не узи ма ју ћи се ви ше као из ве сне. Он ка же: “У дис кур си ма ми 
‘су спен ду је мо ве ро ва ње’ у исти ни тост про по зи ци ја и ва лид ност 
нор ма тив них твр ђе ња ко ја обич но узи ма мо за из ве сне у на шим 
сва ко днев ним тран сак ци ја ма.”4) При том, Ха бер мас под јав ним ар-
гу мен та тив ним дис кур сом не под ра зу ме ва са мо те о риј ске рас пра-
ве у ко ји ма се из но се и оспо ра ва ју на ба зи ар гу ме на та те о риј ске 
исти но сне тврд ње, већ и праг ма тич не рас пра ве у ко ји ма се исто та-
ко на ба зи прак тич не ар гу мен та ци је из но се и оспо ра ва ју нор ма тив-
не тврд ње (о оно ме шта је мо рал но ис прав но). Јер, пре ма ње го вом 
ми шље њу, де ли бе ра тив на “јав ност, без об зи ра на ње но ака дем ско 
жа ри ште, ни је ни у ком слу ча ју са мо ака дем ска, већ при па да сви ма 
они ма ко ји су јој до ра сли”.5) 

Ха бер ма со ва дис кур зив на те о ри ја, да кле, не за по ста вља 
нор ма тив не (вред но сне) аспек те у де мо крат ском про це су, али нор-
ма тив ни са др жа ји, по том ста но ви шту, на ста ју из са мог ко му ни-
ка тив ног де ло ва ња. То зна чи да су они ов де ре зул тат, а не као у 
ре пу бли кан ском мо де лу прет по став ка ко му ни ка ци је. Ка ко и сам 
Ха бер мас ис ти че, дис кур зив на те о ри ја де мо крат ском про це су при-
да је ја че нор ма тив не ко но та ци је не го што је то слу чај у ли бе рал ном 
мо де лу, али сла би је у од но су на ре пу бли кан ски мо дел де мо кра ти је. 

Са гла сно с ре пу бли ка ни змом, и у овој дис кур зив ној те о ри ји 
цен трал но ме сто за у зи ма ју про це си по ли тич ког ми шље ња и фор-
ми ра ња по ли тич ке во ље кроз “јав ну упо тре бу ума”, али без кон-
сен зу са ба зи ра ног на не ка квој уни вер зал но-етич кој кон цеп ци ји, 
од но сно без тре ти ра ња кул тур них иден ти те та и етич ко-вред но-
сних ори јен та ци ја љу ди као не ва жних. Ха бер мас, за пра во, на сто ји 
да из бег не ре пу бли кан ску при мар но етич ку кон струк ци ју по ли-
тич ког дис кур са, те у ње го вом мо де лу де мо кра ти је де ли бе ра тив ни 
политички про цес об у хва та мно штво ко му ни ка тив них об ли ка ра-
ци о нал ног фор ми ра ња по ли тич ке во ље, укљу чу ју ћи праг ма тич не, 
мо рал не, етич ке, прав не и по ли тич ке дис кур се, од ко јих се сва ки 
осла ња на раз ли чи те прет по став ке и про це ду ре. Ту се по ла зи од 
ста ва да гра ђа ни у дис кур зив ној де мо кра ти ји не тре ба да рас пра-
3) Пре ма: Љу бо мир Та дић, Огледојавности, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Чи го ја штам па, 

Бе о град, 1998, стр. 25.

4)  На ве де но пре ма: Ши ла Бен ха биб, “Уто пиј ска ди мен зи ја у ко му ни ка тив ној ети ци”, Срп-
скаполитичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град,1996, стр. 68.

5)  На ве де но пре ма: Љу бо мир Та дић, Огледојавности, op. cit., стр. 30.
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вља ју са мо о по себ ним по ли тич ким пи та њи ма и ме ра ма, већ и о 
етич ким пи та њи ма и мо рал ним  вред но сти ма, као и о са мим пра-
ви ли ма и про це ду ра ма дис кур са и на чи ни ма на ко је се они при ме-
њу ју. 

У но ви је вре ме Ха бер мас по себ но ис ти че да по ли тич ке рас-
пра ве има ју су штин ски зна чај за об је ди ња ва ње “праг ма тич них, 
мо рал них и оних (‘етич ких’) ди мен зи ја жи во та ко је од ре ђу ју иден-
ти тет за јед ни це, у др жа ви ко ја по чи ва на устав ним на че ли ма”.6) У 
сво јим ра ни јим ра до ви ма он је, пак, на гла ша вао да је по ли тич ки 
дис курс нео п хо дан да би се пре ва зи шле и спре чи ле кри зе по ли тич-
ког ле ги ти ми те та. А да би та кве рас пра ве да ле ле ги тим ност де мо-
крат ским про це си ма и њи хо вим ре зул та ти ма, по треб но је да уче-
сни ци јав но из не су сво је ар гу мен те и са слу ша ју раз ло ге дру гих, 
ка ко би мо гли да као сло бод ни и јед на ки фор ми ра ју сво ја опре де-
ље ња. Та ко су за Ха бер ма са ле ги тим не са мо оне од лу ке, уста но ве и 
пра ви ла са ко ји ма су се уче сни ци у фор ми ра њу дис кур зив не во ље 
сло жи ли као сло бод ни и јед на ки у де мо крат ској про це ду ри.

Иако се на пр ви по глед мо гу уочи ти слич но сти са ре пу бли-
кан ским мо де лом, ду бља и те мељ на ана ли за дис кур зив ног мо де ла 
раз от кри ва да је ње го ва су шти на у јав ној рас пра ви гра ђа на о за јед-
нич ким про бле ми ма и ин те ре си ма, али не с ци љем да се “по го ди” 
оп шта во ља или бит већ пред о дре ђе ног оп штег до бра, већ да се да-
ју јав на оправ да ња за ста во ве, по гле де и про це не тих за јед нич ких 
ин те ре са и ре ше ња ко ја се ну де. Дру гим ре чи ма, су шти на овог мо-
де ла де мо кра ти је ни је у то ме да се по сва ку це ну оства ри кон сен зус 
о свим пи та њи ма и кон тро вер за ма, не го у јав ном пред ста вља њу и 
оправ да ва њу на ба зи ра ци о нал не ар гу мен та ци је оп штег до бра и 
јав ног ин те ре са. Код Ха бер ма са, по сти за ње кон сен зу са о оп штем 
до бру је сте крај њи циљ и оно че му би тре ба ло да се те жи, али ка ко 
је овај аутор све стан да је та ква са гла сност те шко до сти жна услед 
кон фликт но сти по ли тич ког про це са, ак це нат се ста вља на зах тев за 
јав ним оправ да ва њем, од но сно за ра зло жно шћу (reasonableness). 
При том, ра зло жност не зна чи ис кљу чи ва ње раз ли чи тих иде ја и 
ста во ва, не го њи хо ву ар гу мен та тив ност, али и спрем ност на слу-
ша ње и при хва та ње пред ло га и про це на дру гих. То је, за пра во, оно 
што ће Еј ми Гат ман и Де нис Том сон фор му ли са ти као прин цип 
ре ци про ци те та: “Не мо гу да оче ку јем да са по што ва њем при хва-
ти те мо је раз ло ге и да отво ре ног ума про ме ни те сво је ми шље ње, 
уко ли ко ни сам спре ман да ува жим ва ше раз ло ге у истом ду ху”.7) У 
6) Пре ма: Френк Ка нин гам, Теориједемократије, «Фи лип Ви шњић», Бе о град, 2003, стр. 

275.

7)  Ibid., стр. 273.
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та квом ар гу мен та тив ном дис кур су ва жи пра ви ло ја чег ар гу мен та, 
али без зах те ва ња пре ви ше со ци јал ног кон сен зу са.8) Да кле, је дан 
од кључ них обе леж ја дис кур зив ног мо де ла де мо кра ти је је сте то 
што не сма тра да је свр ха ра зло жне рас пра ве са мо у по сти за њу 
кон сен зу са о оп штем до бру, већ пре све га у под сти ца њу љу ди да 
тра га ју за тим кон сен зу сом, као и у под сти ца њу њи хо ве јед на ко-
сти, уза јам ног по што ва ња и са рад ње у фор ми ра њу опре де ље ња.

Из из ло же ног мо же се уочи ти још је дан ва жан еле мент Ха-
бер ма со вог мо де ла дис кур зив не де мо кра ти је – то је про це ду ра у 
јав ној де ба ти. Иако се, на и ме, у овом де мо крат ском мо де лу, као и 
у ре пу бли кан ском, цен трал но ме сто да је про це су фор ми ра ња по-
ли тич ке во ље кроз јав ну рас пра ву, ту се кон сти ту ци ја (устав) не 
тре ти ра као не што се кун дар но. Пре ма том мо де лу, ко му ни ка ци ја 
је по сре до ва на по сто је ћом кон сти ту ци јом дру штва, од но сно она је 
оме ђе на устав ним пра ви ли ма и про це ду ра ма. Та ко, док су за ли бе-
ра ле устав и пра во са мо на чин ре гу ли са ња кон ку рен ци је, а за ре пу-
бли кан це из раз дру штве не со ли дар но сти, за Ха бер ма са је основ на 
функ ци ја уста ва у то ме да ин сти ту ци о на ли зу је усло ве за ко му ни-
ка ци ју пу тем рас пра ве. Ка ко он у “Др жа вљан ству и на ци о нал ном 
иден ти те ту” на гла ша ва: “Про це ду ра за ства ра ње по ли тич ке во ље 
под ра зу ме ва из ди фе рен ци ра ну фор му у устав ном уре ђе њу де мо-
крат ске др жа ве. Пре ма то ме, у плу ра ли стич ком друштву, уставно 
уређење изражава формални консензус.”9) 

Према овом схватању, делибреративна политика зависи од 
мреже уставно регулисаних дискурзивних процеса и рационалних 
облика аргументације. Стога, и сам Хабермасов модел на неки 
начин зависи од конституционалне институционализације 
процедура и услова дискурзивне комуникације, те се може рећи 
– како то и истичу многи интерпретатори и аналитичари његове 
теорије – да је то заправо један процедурални модел. Хабермас 
често подвлачи значај процедуралног принципа, полазећи од тога 
да се као легитимни могу сматрати само они прописи и начини 

8) На то ука зу ју и не ки дру ги де ли бе ра тив ни де мо кра ти. Та ко, на при мер, Џејмс Бо ман 
ис ти че да те о ри ја де ли бе ра тив не де мо кра ти је ну жно има три ком по нен те: пр во, она 
под ра зу ме ва ком плек сне мо рал не и епи те мич ке про це ду ре јав ног дис кур са; дру го, она 
мо ра ува жа ва ти исто риј ска и со ци јал на огра ни че ња у ко ји ма се вр ши; и тре ће, она мо ра 
на гла си ти кључ ни мо ме нат јав ног оправ да ва ња, али без зах те ва ња пре ви ше со ци јал ног 
кон сен зу са или епи сте мич ких вр ли на, што овај де мо крат ски мо дел и чи ни атрак тив ним. 
Пре ма: Ja mes Boh man,  «The Co ming of Age of De li be ra ti ve De moc racy», TheJournalof
PoliticalPhilosophy, (6)4, 1998, стр. 422.

9)  J. Ha ber mas, “Ci ti zen ship and Na ti o nal Iden tity “, у: Omar Dah bo ur, Mic he li ne R. Is hlay 
(ed.), TheNationalismReader, Hu ma ni tes Press, New Jer ssey, 1995, стр. 335; исто и: На та-
ли ја Ми ћу но вић, “Ко му ни ка тив ним де ло ва њем до дру штве них про ме на”, Српскаполи-
тичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град, 1996, стр. 110. 
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деловања у погледу којих би сви који су њима афицирани дали 
пристанак у рационалном дискурсу. То, међутим, значи да би и сама 
уставна решења која се тичу процедура и правила јавног дискурса 
претходно била предмет аргументативне расправе међу грађанима, 
али и да би та решења могла увек бити изнова проблематизована 
у јавном дискурсу. Јер, можемо закључити, парафразирајући 
Карол Гулд (Carol Gould)10), да ако се расправа мора одвијати у 
оквирима већ постављених уставних ограничења, онда је нужна 
претпоставка или да постоји консензус о уставним процедуралним 
решењима или да су она наметнута људима уместо да они постигну 
сагласност о њима путем јавне расправе; а ако би, пак, на основу 
аргументоване расправе та уставна правила и формални поступци 
били стварно спорни, онда би морала постојати могућност да се 
они укину и промене.

Настојећи да реши овај проблем своје концепције, 
Хабермас уводи у игру дискурзивну етичку теорију или “теорију 
комуникативне етике” (назива је још и “когнитивистичком етиком 
језика”), на основу које настоји да утврди и оправда универзалне 
моралне норме друштвене комуникацијске интеракције, као 
принципе око којих људи могу увек да се сложе. Он тврди 
да су ти универзални принципи комуникативног деловања 
утемељени у лингвистичкој комуникацији, односно у уобичајеној 
комуникативној пракси. Како би и доказао ту своју тврдњу, он се 
бави анализом свакодневног језика, користећи у ту сврху стручне 
радове из области филозофије језика.11)

У том контексту, Хабермас је увео и појам “идеалне говорне 
ситуације”, који му је послужио да спецификује формална својства 
која би требало да имају дискурзивне аргументације, како би 
се консензус постигнут тим путем (“рационално мотивисан 
консензус”) разликовао од лажног, привидног консензуса, односно 
да би био дистингвиран од, како би рекла Бенхабибова, пуког 
компромиса или пригодног договора. Та “правила дискурса” која 
су садржана у самом језику, према Хабермасовом мишљењу, 
омогућавају “идеалну процедуру за делиберацију и одлучивање”.12) 
Таква идеална демократска процедура, која повезује рационалне 
10)  Ова аутор ка по ста вља слич ну ди ле му пред де ли бе ра тив не де мо кра те, али ми сле ћи пре-

вас ход но на фор му ла ци ју Бен ха би бо ве о устав но за га ран то ва ним пра ви ма.

11)  Ха бер мас се у тим сво јим ана ли за ма по себ но осла ња на фи ло зоф ско-лин гви стич ке те-
о ри је и ра до ве Џо на Ости на (John Austin) и Џо на Сер ла (John Se ar le). 

12)  Jürgen Ha ber mas, “Three Nor ma ti ve Mo dels of De moc racy”, у: Seyla Ben ha bib (ed.), De-
mocracy andDifference:Contesting theBoundaries of thePolitical, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, Prin ce ton, 1996, стр. 26.
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аргументе, компромисе, дискурсе саморазумевања, консензус, 
правду, те слободу и једнакост учесника у расправи, отвара 
могућност за постизање разложних и правичних резултата. 
Увођењем појма “идеалне процедуре”, Хабермас је такође желео, 
како сам истиче, и да интегрише и превлада оне рационално-
интересне и етичко-политичке ограничености либерализма и 
републиканизма. Он сматра да се према овом процедуралистичком 
моделу “практични ум удаљава од универзалних људских права 
или од конкретног етичког садржаја одређене заједнице, те се 
претвара у правила дискурса и облике аргументације”.13)

Хабермас ће ипак признати да учесници у расправи, посебно 
када је реч о споровима с политичким набојем, ретко када остварују 
идеалне услове за комуникативни дискурс. То је само додатно 
допринело да неки критички закључе како је овај теоретичар 
себи поставио филозофски задатак да “оправда правила којима 
су људи обавезани, чак и када не прихватају ту обавезаност”.14) 
Међутим, и сам Хабермас ће касније напустити појам “идеалне 
говорне ситуације”, истичући да је то била fallacyofmisplacedcon-
creteness (“грешка погрешно постављене конкретности”) која је 
довела до тога да му појединци погрешно приписују идеалистичко 
неразумевање друштвене интеграције; уместо њега почеће да 
користи појам “идеалне комуникативне заједнице”, сматрајући 
да је он прикладније методолошко средство за указивање на 
постојећу друштвену инерцију у процесима јавног мишљења 
и обликовања хтења, односно да  може боље послужити, како 
каже у Фактицитету и важењу, “као фолија да би се спознала 
и артикулисала одступања од модела чисто комуникативне 
социјализације”.15) Треба, дакле, имати у виду да је дискурзивни 
модел само један идеални модел демократске расправе, коме би 
требало да теже сви актери и све установе како би се остварила 
легитимност и рационалност у колективном одлучивању.

Као што уставу придаје веома значајну, чак, рекли бисмо, 
кључну улогу (институционализовање услова за дискурзивну 
комуникацију), Хабермас у својој концепцији демократије 
приписује изузетну улогу и држави и њеним установама. По 
његовом мишљењу, првенствена улога државе и административних 
13)  На ве де но пре ма: Vla di mir Vuj čić, “Po li tič ko obra zo va nje i mo de li de mo kra ci je”,Političko

obrazovanje, Vol. 1, br. 1, 2005, стр. 26.

14)  Френк Ка нин гам, Теориједемократије, op. cit., стр. 292.

15)  О пред но сти ма пој ма иде ал не ко му ни ка тив не за јед ни це Ха бер мас го во ри у ин тер вјуу: 
«Ра ци о нал ност и по ли ти ка», прев. Ни ко ла Цвет ко вић и Ђор ђе Ву ка ди но вић, Српска
политичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град, 1996, стр. 149-51
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структура јесте да заштите и подрже устав као основни закон, али 
и да спроводе путем медијума моћи, односно обавезујућих одлука, 
колективне циљеве друштва око којих је постигнута сагласност 
кроз отворену и слободну дискусију у демократској јавној сфери. 
Поред тога, он сматра да је административно (непартиципативно) 
планирање и одлучивање, које не зависи од директног постизања 
консензуса, односно које је засновано на “инструменталном уму” 
или, веберовски речено, циљној рационалности и које подразумева 
стратешко, а не комуникативно политичко деловање, неопходно у 
случају неких питања и у неким ситуацијама – на пример, када 
треба да се изнађу или ускладе одговарајућа средства према 
утврђеним циљевима. Стога се може рећи да Хабермас у свом 
дискурзивно-партиципативном моделу ипак рачуна на то да у 
доношењу стратешких политичких одлука државе мора постојати 
извесна мера неометаности од стране грађана и њихове демократске 
партиципације.

Такво гледиште на улогу државе доћи ће посебно до изражаја 
у његовом двостепеном концепту друштва који је развијен у 
Теоријикомуникативногделовања, и у чијој основи стоји покушај 
да се изврши интеграција системске теорије и теорије делања. На 
тај начин, анализирајући политику не само средствима теорије 
делања, већ и средствима теорије система, Хабермас уважава 
неизоставни системски карактер политике и њену сопствену 
динамику и логику.

Управо то акцентовање улоге државе и њених органа је сте 
оно кључ но ме сто у Ха бер ма со вој те о ри ји по ко ме се ње гов мо-
дел де мо кра ти је раз ли ку је ка ко од Бар бе ро вог (Be nja min Bar ber) 
пар ти ци па тив ног мо де ла “сна жне де мо кра ти је” и дру гих пар ти-
ци па тив них од но сно не по сред но-де мо крат ских мо де ла, та ко и од 
мо де ла ко је ну де ње го ве ко ле ге де ли бе ра тив ни де мо кра ти. Због то-
га ће тај део ње го ве ко му ни ка тив не те о ри је би ти из ло жен оштрим 
кри ти ка ма оних ко ји сма тра ју да је он ти ме учи нио пре ви ше усту-
па ка ли бе рал но-пред став нич кој де мо кра ти ји и знат но убла жио ра-
ди ка ли зам свог де мо крат ског мо де ла. Та ко ће, на при мер, Ви ли јам 
Шо јер ман, на сту па ју ћи са по зи ци ја не по сред не де мо кра ти је, из не-
ти при мед бе на ра чун Ха бер ма со вог мо де ла да су ту фор мал ни за-
ко но дав ни, суд ски и из вр шни ор га ни још увек ствар ни по ли тич ки 
чи ни о ци, иако су они уве ли ко из дво је ни из јав не рас пра ве.16)

16) Ха бер ма са слич но по овом пи та њу кри ти ку је и Џејмс Бо ман. Ме ђу тим, он као де ли-
бе ра тив ни де мо кра та и у том сми слу Ха бер ма сов ко ле га не ви ди у то ме не ки ве ли ки, 
не ре шив про блем ове те о ри је, већ са мо њен «из ле чив не до ста так ко ји про ис ти че из 
Ха бер ма со вог не по треб но кру тог спа ја ња јав них нор ми са гра ђан ским дру штвом и по-
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Ха бер мас, ме ђу тим, сма тра да сва ко мо дер но, ком плек сно 
дру штво мо ра да пре пу сти од ре ђе не ад ми ни стра тив не и еко ном-
ске функ ци је оним до ме ни ма де ла ња ко ји су функ ци о нал но спе-
ци фи ко ва ни (ад ми ни стра тив ним ин стан ца ма ко је пред ста вља ју 
по ли тич ке струк ту ре у ужем сми слу и еко ном ским струк ту ра ма), 
и ко ји су ре гу ли са ни и упра вља ни од ре ђе ним спе ци фич ним ме ди-
ји ма (ка кви су моћ и но вац). То би, у скла ду с ње го вим гле ди штем, 
зна чи ло да у усло ви ма ком плек сног дру штва ни је мо гу ћа пот пу на 
апсорпција си сте ма у “свет жи во та”. Али, оно што је у та квим усло-
ви ма, по ње му, мо гу ће и по жељ но је сте де мо кра ти за ци ја си сте ма. 
Кон тра ба лан си ра ју ћу си лу др жа ви, ње ним ор га ни ма и ин сти ту ци-
ја ма и њи хо вом нео п ход ном ад ми ни стра тив ном пла ни ра њу, Ха бер-
мас ви ди упра во у пар ти ци па ци ји гра ђа на у дис кур зив ним про це-
си ма фор ми ра ња по ли тич ке во ље. Јер, у ње го вом де ли бе ра тив ном 
мо де лу циљ де мо кра ти је и је сте да се, пу тем ра ди кал но-де мо крат-
ског дис кур зив ног про це са обра зо ва ња по ли тич ке во ље у јав ном 
про сто ру “све та жи во та”, ад ми ни стра тив ни по те зи др жа ве учи не 
ра зум ним и, ти ме, да се обез бе ди ра ци о на ли за ци ја ауто ри те та, то 
јест вла сти.

На тај на чин, овај аутор ну ди је дан из ди фе рен ци ра ни ји и 
ком плек сни ји по глед на де мо крат ску по ли ти ку у од но су на ре-
пу бли ка ни зам или, пак, ли бе ра ли зам. Од ба цу ју ћи с јед не стра не 
ре пу бли кан ско гле ди ште (по ко ме, у ње го вој ин тер пре та ци ји, де-
мо кра ти ја и на род ни су ве ре ни тет пред ста вља ју вр ше ње вла сти од 
стра не на ро да схва ће ног у сми слу не ког мит ског хо мо ге ног ен ти-
те та) као по кри ће за де ма го шку ти ра ни ју, а с дру ге стра не ли бе-
рал но шум пе те ров ско гле ди ште (по ко ме се де мо кра ти ја сво ди на 
сред ство за из бор др жав них функ ци о не ра пу тем гла са ња у скла ду 
са устав ним по ступ ци ма, а на род ни су ве ре ни тет на тим пу тем да то 
овла шће ње за вр ше ње јав не вла сти) као оне мо гу ћа ва ње де мо крат-
ске пар ти ци па ци је гра ђа на, Ха бер мас су штин ски зна чај при пи су је 
ра зло жној рас пра ви ко ја по бу ђу је оп шту по све ће ност де мо кра ти ји 
и уче шће у њој, што са сво је стра не обез бе ђу је да се утвр де и ис-
так ну ра зло жне и ра ци о нал не по ли тич ке ме ре. Иако се јав на рас-
пра ва, као “аре на у ко јој се от кри ва ју, утвр ђу ју и ту ма че про бле ми 
ко ји се ти чу дру штва као це ли не”17), ре гу ли ше и устро ја ва у скла-
ду са устав ним прин ци пи ма, то не ути че на ис ход са мог дис кур са. 
Та ко ђе, гра ђан ска удру же ња и уоп ште ци вил не ин сти ту ци је гра-
ђан ског дру штва са ра ђу ју у скла ду са фор мал ним по ступ ци ма и с 

ли тич ких зах те ва ('чи ње ни це') са ин сти ту ци о на ли зо ва ном ад ми ни стра ци јом» (на ве де но 
пре ма: Френк Ка нин гам, Теориједемократије, op. cit.  стр. 280.). 

17)  Ibid., стр. 297.
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др жав ним уста но ва ма, а упра во из те ин тер ак ци је јав не и при ват не 
сфе ре на ста је “ко му ни ка тив на власт” ко ја ни је вла да ви на ни не ког 
хо мо ге ног ен ти те та (у скла ду с ре пу бли кан ском ло ги ком), ни са-
мо си стем ских ин стан ци то јест иза бра них зва нич ни ка (са гла сно 
ло ги ци ли бе ра ла). Ха бер мас, сто га, на род ни су ве ре ни тет тре ти ра 
као про це ду ру, од но сно као стал ни про цес “ин тер ак ци је из ме ђу 
ле гал ног фор ми ра ња ин сти ту ци на ли зо ва не во ље и јав но сти ко ју 
по кре ће кул ту ра”.18)

И по ред то га што се у дво сте пе ном кон цеп ту дру штва ста-
вља на гла сак на ту ин тер ак ци ју си сте ма и “све та жи во та”, ипак 
код Ха бер ма са по јам “све та жи во та” има ге не тич ку и нор ма тив ну 
пред ност у од но су на по јам си сте ма, с об зи ром на при мат ко му-
ни ка тив ног де ло ва ња у од но су на стра те шко по ли тич ко де ло ва ње. 
Основ ни зах тев у ње го вом мо де лу је сте да се ус по ста ви и раз ви је 
прак са гра ђан ског са мо за ко но дав ства, ко ја мо ра да бу де ин сти ту-
цо на ли зо ва на у об ли ку пра ва по ли тич ке пар ти ци па ци је. За пра во, 
пар ти ци па ци ја гра ђа на у про це си ма до но ше ња од лу ка, уз са мо о-
дре ђи ва ње и по ли тич ку јед на кост, спа да ме ђу оне кључ не озна ке 
Ха бер ма со вог мо де ла дис кур зив не де мо кра ти је. Због то га се и мо-
же ре ћи, ка ко то ис ти че Том Ме кар ти, да Ха бер ма со ва де кла ри са на 
оп ци ја ипак пред ста вља не ку фор му пар ти ци па тор не де мо кра ти је. 

То по себ но до ла зи до из ра жа ја у Кризи легитимације, где 
Ха бер мас кри ти ку је те о ре ти ча ре ели те због на пу шта ња су шти не 
кла сич не де мо крат ске те о ри је.19) Ту се он екс пли ци те за ла же за 
схва та ње де мо кра ти је као усло ва под ко ји ма би се “сви ле ги тим-
ни ин те ре си мо гли ис пу ни ти ре а ли зо ва њем фун да мен тал них ин-
те ре са у са мо де тер ми на ци ји и пар ти ци па ци ји...”20) То под ра зу ме ва 
да се мо ра ју узе ти у об зир ин те ре си свих ин ди ви дуа ко ји се мо-
гу ра ци о нал ном ар гу мен та ци јом ге не ра ли зо ва ти. Та ко ђе, то зна чи 
и по сто ја ње по ли тич ке јед на ко сти у сми слу јед на ке ди стри бу ци-
је по ли тич ке мо ћи, од но сно јед на ких шан си да се по ли тич ка моћ 

18)  Ibid., стр. 281.

19)  Ха бер мас из но си кри ти ку ели ти ста – од Па ре та (Pa re to) и Ми хел са (Mic hels), пре ко 
Шум пе те ра (Schum pe ter) и Ве бе ра (We ber), до Лип се та (Lip set) и Тру ма на (Tru man) – 
што де мо кра ти ју тре ти ра ју “са мо као ме тод за ода би ра ње во ђа и опре ма ње вођ ства”; 
јер, ти ме она пре ста је да бу де ве за на за по ли тич ку јед на кост ,а њен циљ ни је ви ше 
ра ци о на ли зо ва ње ауто ри те та пу тем по ли тич ке пар ти ци па ци је гра ђа на, већ омо гу ћа ва-
ње ком про ми са из ме ђу вла да ју ћих ели та. Он за кљу чу је да је та ко “суп стан ца кла сич не 
де мо крат ске те о ри је ко нач но на пу ште на. Ви ше ни јед на по ли тич ки зна чај на од лу ка ... 
ни је су бјект де мо крат ског фор ми ра ња во ље. На овај на чин, плу ра ли зам ели та за ме њу је 
са мо де тер ми на ци ју љу ди.” На ве де но пре ма: Том Ме кар ти, “Ком плек сност и де мо кра ти-
ја, или за во дљи во сти те о ри је си сте ма”, Српскаполитичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град, 
1996, стр. 55-6.

20)  Ibid., стр. 55.
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при ме њу је, ка ко би по ли тич ке од лу ке и ме ре би ле ре зул тат де мо-
крат ског фор ми ра ња по ли тич ке во ље. По Ха бер ма су, ра су ђи ва ње и 
бри га о кључ ним дру штве ним пи та њи ма не мо гу да бу ду огра ни че-
ни са мо на ели те (по ли тич ке пред став ни ке, екс пер те, тех но кра те, 
су ди је, ме ди је и др.), већ они мо ра ју да про жи ма ју чи та во дру штво 
ко је, пак, тре ба да бу де струк ту ри ра но та ко да се оси гу ра тра јан 
про цес јав ног ра су ђи ва ња и фор ми ра ња јав ног ми шље ња. Због то-
га ће ова ква те о риј ска кон струк ци ја де ли бе ра тив не де мо кра ти је 
до би ти епи тет “ра ди кал но ега ли тар не” кон цеп ци је.21) 

За Ха бер ма са, на и ме, по ли тич ка јед на кост по сто ји са мо ако 
све гру пе и ин ди ви дуе има ју рав но пра ван при ступ по ли тич кој јав-
но сти, та ко да се сви мо гу огла ша ва ти и ар ти ку ли са ти сво је зах те ве, 
од но сно та ко да ни ко ни је мар ги на ли зо ван или ис кљу чен. Ова кво 
схва та ње по ли тич ке јед на ко сти, ме ђу тим, су о ча ва се са про бле мом 
по сто је ћег ли бе рал ног фор ма ли зма у са вре ме ним де мо крат ским 
др жа ва ма, јер чи ње ни ца је да по ли тич ка јав ност још увек са мо 
фор мал но пред ста вља про стор јед на ко сти. Иако сви гра ђа ни и гра-
ђан ке у од ре ђе ној др жа ви има ју фор мал но исти прав ни ста тус, то 
још не зна чи по сто ја ње јед на ких мо гућ но сти за све да ути чу на 
про це се об ли ко ва ња ми шље ња и по ли тич ке во ље. Реч је о то ме 
да је по ли тич ка моћ још увек не јед на ко по де ље на пре ма кла сној, 
пол ној и ет нич кој при пад но сти. Од го ва ра ју ћи у јед ном ин тер вјуу 
на пи та ње о том про бле му ли бе рал но-прав ног фор ма ли зма, Ха бер-
мас је ис та као да је ва жно да бу ду оси гу ра не ствар не прет по став ке 
за под јед на ке мо гућ но сти ко ри шће ња фор мал но истих пра ва. При 
том, ка ко је ре као том при ли ком, то се не од но си са мо на пра во 
по ли тич ког уче шћа, не го и на со ци јал на и лич на пра ва, “јер ни ко 
не мо же да по ли тич ки ауто ном но де лу је ако му ни су га ран то ва ни 
усло ви по сто ја ња ње го ве при ват не ауто но ми је”.22) У том кон тек-
су, Ха бер мас по др жа ва прак су од ре ђи ва ња кво та, пред ла жу ћи да 
она бу де у ви ду по ли ти ке “пре фе рен ци ја ла” и то у свим сек то ри ма 
(обра зо ва ње, за по шља ва ње и др.) где се са мо та ко мо же оси гу ра ти 
рав но прав ност за исто риј ски и струк тур но по ти сну те гру пе, као 
што су же не и при пад ни ци ет нич ких ма њи на. По ње го вом ми шље-
њу, ове ме ре би тре ба ло да уве ћа ју мо гућ но сти та квих дру штве них 
гру па да уче ству ју у по ли тич кој мо ћи, ма да оне има ју “ха ло е фе-
кат”, те сто га и вре мен ски ка рак тер.

Да би учи нио свој мо дел де мо кра ти је опе ра тив ни јим и из бе-
гао зам ке дру гих де мо крат ских мо де ла и те о ри ја, Ха бер мас у сво-

21)  Пре ма: Ву ка шин Па вло вић, Цивилнодруштвоидемократија, Удру же ње за по ли тич ке 
на у ке СЦГ, Чи го ја штам па, Гра ђан ске ини ци ја ти ве, ФПН, Бе о град, 2004, стр. 139. 

22)  Ин тер вју с Ха бер ма сом: «Ра ци о нал ност и по ли ти ка», op. cit., стр. 152.
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јој ко му ни ка тив ној те о ри ји по ла зи од пра ви ла и про це ду ра јав ног 
дис кур са и ар гу мен та тив ног про су ђи ва ња, али и од “де цен три ра-
ног дру штва”, то јест дру штва ко је се пре тва ра у ци вил но дру штво. 
По ње му, ци вил но дру штво је са ста вље но из “оних ма ње или ви ше 
спон та но на ста лих са ве за, ор га ни за ци ја и по кре та, чи је ре зо нан це 
– ко је у при ват ним жи вот ним сфе ра ма на ла зе дру штве ну осно ву 
про бле ма – пре у зи ма, згу шња ва и по ја ча ни им гла сом пре но си на 
јав ност”.23) Он сма тра да та кво ци вил но дру штво, ко је об у хва та низ 
мре жа и асо ци ја ци ја гра ђа на, пред ста вља по себ ну сфе ру дру штва, 
ко ја је под јед на ко раз ли чи та и од др жа ве и од еко но ми је. 

На тај на чин, Ха бер мас свој мо дел де ли бе ра тив не де мо кра ти-
је “сме шта уну тар тро у гла ко ји чи не држава, тржиште и цивилно
друштво”.24) Ове три сфе ре мо дер них дру шта ва се, по ње го вом ми-
шље њу, при мар но раз ли ку ју на осно ву сво јих спе ци фич них ме ди ја 
ко ор ди на ци је и ин те гра ци је, ко ји су ујед но и њи хо ва по кре тач ка 
сна га (driving force). Та ко, док је основ ни ме ди јум ко ор ди на ци је 
по ли тич ког си сте ма, од но сно др жа ве и ње них ин сти ту ци ја моћ, 
глав ни та кав ме ди јум еко ном ског си сте ма, од но сно тр жи шта је сте 
но вац; а кључ ни ин те гра тив ни и ко ор ди на тив ни ме ди јум ци вил ног 
дру штва је со ли дар ност, као нео п ход на ци вил но-дру штве на ба за за 
сфе ру де мо крат ске јав но сти и њен ре про дук тив ни и ин те гра тив ни 
ме ха ни зам – сло бод ну и отво ре ну дис кур зив ну ко му ни ка ци ју. На 
осно ву то га, Ха бер мас из во ди свој ди хо том ни кон цепт: си стем / 
“свет жи во та”; при че му, у “свет си сте ма” сме шта ка ко по ли тич ки, 
та ко и еко ном ски си стем, а у “свет жи во та” (Lebenswelt) ци вил но 
дру штво и ње му ко ре спон дент ну сфе ру јав но сти. 

Јед на од нај зна чај ни јих кри ти ка упу ће них на ра чун Ха бер-
ма со ве кон цеп ци је де мо кра ти је, од но си се упра во на ову по де лу 
не др жав не сфе ре на ци вил но дру штво и еко но ми ју, од но сно на из-
у зи ма ње чи та вог под руч ја еко но ми је и тр жи шта из сфе ре ци вил-
ног дру штва. Та ко ће, на при мер, Џон Кин (John Ke a ne) на зва ти то 
јед ном “не срећ ном ана ли тич ком по де лом”, ис ти чу ћи да Ха бер мас 
гу би из ви да чи ње ни цу да су и не ка еко ном ска удру же ња гра ђа на, 
по пут син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца од но сно про фе си о нал-
них и це хов них удру же ња, та ко ђе део ци вил ног дру штва.25)

23)  Ibid., стр. 147.

24)   Ву ка шин Па вло вић, Цивилнодруштвоидемократија, op. cit., стр. 137.

25)  Џон Кин сма тра да је Ха бер мас ту по шао од по гре шне прет по став ке да еко ном ски ак те-
ри ни ка да не вр ше, то јест не ма ју функ ци је у дру штву. Као при ме ре ко ји то опо вр га ва ју, 
Кин на во ди: до при но се ко је еко ном ски ак те ри да ју до бро твор ним уста но ва ма, рад нич ке 
кам па ње за не го ва ње гра ђан ских сло бо да (по пут кам па ње Со ли дар но сти у Пољ ској) и 
ини ци ја ти ве син ди ка та за су прот ста вља ње ра си зму на рад ном ме сту. Та ко ђе, овај аутор 
уоча ва да је та ко уско де фи ни са но ци вил но дру штво, пред ста вље но као еко ном ски па-
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Ха бер мас, ме ђу тим, на сто ји да по ка же ка ко ове дру штве-
не сфе ре има ју пот пу но раз ли чи ту ло ги ку де ло ва ња: док си сте ми 
упра вља ни ме ди ји ма мо ћи и нов ца стра те шки де лу ју, во де ћи се 
“ин стру мен тал ним умом”, то јест циљ ном ра ци о нал но шћу; дру-
штво у јав ном про сто ру де лу је ко му ни ка тив но, во де ћи се “прак тич-
ном” или, ка ко је он још на зи ва, ко му ни ка тив ном ра ци о нал но шћу. 
По ла зе ћи од свог за кључ ка да по сто је стал не тен ден ци је си сте ма 
да ко ло ни зу ју свет жи во та, под ре ђу ју ћи га сво јим си стем ским им-
пе ра ти ви ма (еко ном ској и по ли тич кој мо ћи), Ха бер мас ин си сти ра 
на то ме да дру штво мо ра да се осло бо ди од тих не ле ги тим них ути-
ца ја, ка ко би мо гло да ко му ни ка тив ним де ло ва њем вр ши ра ци о на-
ли за ци ју вла сти, од но сно ка ко би се пу тем ра ци о нал них дис кур са 
у јав ном про сто ру ад ми ни стра тив на власт тран сфор ми са ла у ко му-
ни ка тив ну власт. Ова ко му ни ка тив на власт, пак, под ра зу ме ва та кав 
про цес по ли тич ког од лу чи ва ња ко ји би укљу чи вао јав но ра су ђи ва-
ње кроз дис кур зив ну пар ти ци па ци ју гра ђа на и њи хов ефек тив ни 
ути цај, а не са мо ад ми ни стра тив но стра те шко пла ни ра ње.

Де ли бе ра тив на јав ност пред ста вља, да кле, онај су штин ски 
еле мент, од но сно фор ма тив ни чи ни лац дис кур зив не де мо кра ти је. 
Пој мо ви јав но сти и јав не сфе ре, као и њи ма срод ни пој мо ви јав ног 
мне ња, јав ног жи во та и јав ног до бра, спа да ју ме ђу нај по пу лар ни је 
ка те го ри је са вре ме них ме диј ских и по ли ти ко ло шких ис тра жи ва ња 
и ра до ва, али се њи хов исто ри јат обич но пре ви ђа. Ха бер мас је је-
дан од рет ких ауто ра ко ји по себ ну па жњу по све ћу ју пре и сто ри ји 
и исто ри ји на стан ка и раз во ја гра ђан ске јав но сти. Оно што је да ло 
по се бан пе чат ње го вом те о риј ском ра ду и по че му ће он по ста ти 
на ро чи то по пу ла ран и (ре)ин тер пре ти ран аутор, је сте упра во ње го-
ва и да нас ве о ма зна чај на и ак ту ел на ана ли за струк тур не тран сфор-
ма ци је јав но сти кроз исто риј ски дру штве но-еко ном ски раз вој, ко ју 
је из нео у сво јој чу ве ној књи зи StrukturwandelderÖffentlichkeit из 
1965. го ди не.26) По сма тра ју ћи јав ност као исто риј ску ка те го ри ју и 
пра те ћи њен про це сни ка рак тер (про цес про ме не ње не струк ту ре), 
Ха бер мас по ка зу је ка ко је те као раз вој гра ђан ске јав но сти, од ње-
них за че та ка и са мо пу ких на го ве шта ја, пре ко сти ца ња но вих об-

сив но, упра во по сво јој де фи ни ци ји ли ше но би ло ка квих имо вин ских сред ста ва ко ја 
би му му омо гу ћи ла да од бра ни или про ши ри свој ути цај на власт. По ред то га, за Ки на 
је спор но и то што док се на ци вил но дру штво гле да по зи тив но – као на сфе ру (по тен-
ци јал не) сло бо де, исто вре ме но на еко но ми ју се им пли цит но гле да не га тив но – као на 
сфе ру ну жде у ко јој го во ри са мо но вац. Он кри тич ки ука зу је на ве ли ку слич ност та квог 
Ха бер ма со вог гле ди шта с нео ли бе рал ним схва та њи ма. О то ме ви де ти у: Џон Кин, Ци-
вилнодруштво:Стареслике,новевизије, “Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 2003, стр. 26-9. 

26)  На слов те књи ге у ори ги нал ном пре во ду би гла сио: Структурнапроменајавности, али 
је он у срп ском из да њу из 1969. го ди не пре ве ден као - Јавномнење:Истраживањеу
обласиједнекатегоријеграђанскогдруштва. 
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лич ја и функ ци ја, па до не стан ка то ком исто ри је зна че ња и осо бе-
не при ро де не ких ње них пр во би ти них по ја ва. Ру ко во де ћи мо тив за 
је дан та кав оби ман и зах те ван, али сва ка ко тру да вре дан по ду хват 
ја сно се ви ди из сле де ћих ње го вих ре чи: “Ако би нам ус пе ло да 
ком плекс ко ји да нас, са при лич но нео д ре ђе но сти, под во ди мо под 
на зив ‘јав ност’ исто риј ски схва ти мо у ње го вој струк ту ри, сме ли 
би смо се на да ти да ће мо пре ко со ци о ло шког об ја шње ња пој ма до-
ћи до су шти не на шег соп стве ног дру штва са ста но ви шта јед не од 
ње го вих цен трал них ка те го ри ја.”27) 

На осно ву те мељ не ана ли зе дру штве них и по ли тич ких про-
ме на у за пад но е вроп ским зе мља ма (Ен гле ској, Фран цу ској и Не-
мач кој) у пе ри о ду од XVII до XX ве ка, а с го ре по ме ну тим ци љем 
об ја шње ња су шти не са вре ме ног дру штва, Ха бер мас је дао ве о ма 
ло шу ди јаг но зу ста ња у ко ме су се на шли јав ност, јав ни жи вот и 
јав на свест у до ба раз ви је ног, ка сног ка пи та ли зма, то јест ње го-
ве мо но по ли стич ке фа зе. Ње го ва ди јаг но за гла си: дез ин те гра ци ја 
сфе ре јав но сти, уз гу би так ње не кон трол но-кри тич ке функ ци је и, 
по сле дич но то ме, кри за ле ги ти ми те та у про це су по ли тич ког од-
лу чи ва ња. По ла зе ћи од то га, он је кон ци пи рао свој про це ду рал ни 
мо дел де ли бе ра тив не и ак тив не јав но сти као иде ал ни тип ко јем би 
тре ба ло да те же сва са вре ме на дру штва, ка ко би се оства ри ла њи-
хо ва де мо кра ти за ци ја и ти ме обез бе ди ла ле ги тим ност и ра ци о нал-
ност у ко лек тив ном од лу чи ва њу. Тај Ха бер ма сов мо дел пред ста вља 
у ства ри јед ну, ка ко он сам ка же, “сти ли зо ва ну сли ку” ли бе рал ног 
мо де ла гра ђан ске јав но сти из ра но ка пи та ли стич ког пе ри о да, ко ји 
сма тра за је дан мо дел-узор де мо крат ске јав но сти.28)

За Ха бер ма са је вре ме ли бе рал ног ка пи та ли зма XVIII ве-
ка у Евро пи би ло “злат но до ба” гра ђан ске по ли тич ке јав но сти, то 
јест оно га што он на зи ва сфе ром при ват них љу ди оку пље них у пу-
бли ку ко ја кри тич ки ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. Овај 
аутор је, ме ђу тим, ус твр дио да је већ у дру гој по ло ви ни XIX ве-
ка, с по чет ком пре о бра жа ја ли бе рал но-ка пи та ли стич ког дру штва 
у др жав но-ка пи та ли стич ко дру штво ма сов не кул ту ре, ин сти ту ци ја 
гра ђан ске јав но сти по ста ла угро же на услед от по чи ња ња ње ног де-
ком по но ва ња и гу бит ка ње ног ути ца ја; што је вре ме ном до ве ло до 
27)  Јир ген Ха бер мас, Јавномнење, Кул ту ра, Бе о град, 1969, стр. 11.

28)  Ова кво Ха бер ма со во те о риј ско уоп шта ва ње, за сно ва но на за пад но е вроп ском ра но ка пи-
та ли стич ком мо де лу, по ста ће пред мет оп ште кри ти ке, као јед на не при хва тљи ва ре дук-
ци ја. По ред то га, не ки ауто ри, по пут Љу бо ми ра Та ди ћа, уочи ће, ве за но за Ха бер ма со-
ву ана ли зу јав но сти, јед ну па ра док сал ну чи ње ни цу: да овај те о ре ти чар ни је об у хва тио 
“пле беј ску јав ност” (што је ина че и он сам из ри чи то на по ме нуо), иако је це ла ње го ва 
те о ри ја из ра зи то со ци ја ли стич ки ор јен ти са на. Ви де ти: Љу бо мир Та дић, Огледојавно-
сти, op. cit., стр. 51.
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то га да се она тран сфор ми са ла од јед ног ак тив ног по ли тич ког су-
бјек та у обје кат ме диј ске ма ни пу ла ци је. 

Про ме не у струк ту ри јав но сти и опа да ње ње ног пoлитичког 
ути ца ја по ја ви ли су се као по сле ди це из ве сних дру штве но-еко-
ном ских тен ден ци ја то га до ба. Да кле, оно што је ра ни је чи ни ло 
еко ном ску пре ми су гра ђан ске јав но сти: сит ни роб ни про из во ђа чи 
ко ји су би ли исто вре ме но и у уло зи вла сни ка и у уло зи упра вља ча, 
сло бод но тр жи ште и ба ланс по ну де и по тра жње, по ти сну то је у 
ко рист мо но пол ских кор по ра ци ја, би ро крат ско-тех но крат ске ели те 
и др жав ног ин тер вен ци о ни зма и про тек ци о ни зма. про ме на ма еко-
ном ске струк ту ре ка пи та ли стич ких дру шта ва у ко ји ма је др жа ва 
до би ла но ву уло гу. Те но ве тен ден ци је у при вред ном и по ли тич ком 
раз во ју до ве ле су до но вих со ци јал них по де ла и кон фли ка та. Осим 
гра ђан ских сло је ва, то јест при ват но-вла снич ких струк ту ра и њи-
хо вих пред став ни ка, у сфе ру јав них од но са и по ли тич ке бор бе са-
да сту па ју и рад нич ки сло је ви са сво јим ле ви чар ским по ли тич ким 
пар ти ја ма, рад нич ким удру же њи ма и син ди ка ти ма Та ко су но ва 
по ла ри за ци ја дру штве не мо ћи и ја ча ње но вих дру штве них струк-
ту ра на ра чун кла се сло бод них ма лих пред у зет ни ка, уз про ши ре-
ну уло гу др жа ве, као и уз пот ко па ва ње при ват ног пра ва и ње го во 
под ре ђи ва ње јав ном, до ве ли до тран сфор ма ци је ра но-ли бе рал ног, 
кон ку рент ског у раз ви је ни, др жав ни ка пи та ли зам. 

Та кве на сту па ју ће дру штве но-еко ном ске и по ли тич ке про ме-
не про у зро ко ва ле су на ру ша ва ње ра ни је ус по ста вље ног од но са из-
ме ђу јав не и при ват не сфе ре. Про цес де ком по но ва ња од но са ме ђу 
овим ра ни је ди стинкт ним дру штве ним сфе ра ма био је обо стран: с 
јед не стра не, услед про до ра др жа ве у по ље при ват но-при вред не ак-
тив но сти, от по чео је про цес по др жа вље ња при ват не сфе ре; с дру ге 
стра не, услед пре у зи ма ња но ве со ци јал не функ ци је од стра не др-
жа ве и пре но ше ња дру штве них ин те ре сних су ко ба на по ли тич ки 
те рен јав не вла сти, отво рен је исто вре ме но и про цес по друштвља-
ва ња јав не сфе ре. Ре зул тат тог дво стру ког про це са, по Ха бер ма су, 
огле да се ка ко у на стан ку тзв. со ци јал не др жа ве, та ко и у гу бит ку 
ан ти е та ти стич ке при ро де гра ђан ског дру штва и ње го ве по ли тич-
ке јав но сти. У том про це су исто вре ме не ета ти за ци је дру штва и 
по друштвља ва ња др жа ве, Ха бер мас је, за пра во, де тек то вао узрок 
по сте пе ног ра за ра ња оно га што је у ра но-ка пи та ли стич ко вре ме 
чи ни ло осно ву по сто ја ња гра ђан ске јав но сти; а то је, као што смо 
ви де ли, би ла одво је ност гра ђан ског дру штва од по ли тич ке др жа ве. 
Не ста нак гра ни це из ме ђу при ват ног и јав ног има ће за по сле ди цу 
ства ра ње јед не хи брид не или, ка ко ће је овај аутор на зва ти, ре по ли-
ти зо ва не со ци јал не сфе ре ко ја се не мо же стрикт но де фи ни са ти ни 
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као “јав на”, ни као “при ват на”. Ова но ва дру штве на сфе ра на ста је 
не из ме ђу др жа ве и дру штва, већ из њих; у њој се “... др жав не и 
дру штве не ин сти ту ци је спа ја ју у је дан је ди ни ком плекс функ ци ја 
ко ји се ви ше не мо же ди фе рен ци ра ти пре ма кри те ри ју ми ма јав ног 
и при ват ног”.29) Та ко је уме сто јав но сти као ме ђу про сто ра по сре-
до ва ња из ме ђу дру штва и ње го вих по тре ба, с јед не, и др жа ве, с 
дру ге стра не, фор ми ра на јед на сфе ра suigeneris, као про стор про-
жи ма ња по др жа вље них под руч ја дру штва и по друштвље них под-
руч ја др жа ве, и то без по сре до ва ња при ват них љу ди оку пље них у 
пу бли ку ко ја по ли тич ки ре зо ну је.

Опи су ју ћи ове дру штве но-еко ном ске про це се, Ха бер мас је 
на сто јао да по ка же ка ко су сви еле мен ти оне кла сич но-ли бе рал не 
схе ме од но са из ме ђу при ват ног и јав ног под руч ја пре тр пе ли ве-
ли ке про ме не, и ка ко се то мо ра ло од ра зи ти и на са му струк ту ру 
јав но сти ко ја је та ко ђе до жи ве ла тран сфор ма ци ју, уз гу би так по-
ли тич ких кри тич ко-кон трол них функ ци ја и њи хо ву за ме ну ма ни-
пу ла тив ном и де мон стра тив ном, од но сно ре и фи ци ра ју ћом (пост-
ва ре ном) функ ци јом јав но сти. Ра ди се о то ме да је јав ност у та ко 
из ме ње ном дру штве но-еко ном ском ам би јен ту па ла под ути цај еко-
ном ске и по ли тич ке мо ћи, па уме сто да, као ра ни је, на ста је јав ним 
кри тич ким про су ђи ва њем, она се са да “ве штач ки” ства ра од стра-
не по ли тич ке, еко ном ске и ме диј ске ели те. Ста вом да је “чи та лач ка 
пу бли ка ко ја кри тич ки рас пра вља о пи та њи ма кул ту ре за ме ње на 
ма сов ном пу бли ком по тро ша ча кул ту ре”30), Ха бер мас је ука зао на 
ин вер зив ни про цес у струк ту ри гра ђан ске јав но сти, од но сно на чи-
ње ни цу да пу бли ка ви ше не уче ству је ак тив но у јав ном жи во ту, већ 
по ста је не кри тич ки ре цеп тив на и ти ме са мо па си ван кон зу мент, 
услед све ве ћег уз др жа ва ња од јав ног ли те рар ног и по ли тич ког ре-
зо но ва ња. “Ре зо на тор ска осно ва обра зо ва ног сло ја, вас пи та ног за 
јав ну упо тре бу ра зу ма (ума – прим. А. М.), рас па ла се; пу бли ка се 
по це па ла на ма њи не спе ци ја ли ста ко ји не јав но ре зо ну ју и на ве ли-
ку ма су по тро ша ча ко ји јав но при ма ју.”31) Та ко је не стао спе ци фи-
чан об лик ко му ни ка ци је јед не гра ђан ске пу бли ке. Ха бер мас оштро 
кри ти ку је про це се ко мер ци ја ли за ци је кул ту ре, ко му ни ка ци је и по-
29)  На ве де но пре ма: Алек сан дар Ра шић, «Про блем иден ти те та у сај бер ко му ни ка ци ји», у: 

Wikipedia, од ред ни ца «Сај бер», Ин тер нет: http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Saj ber.

30)  На ве де но пре ма: Xон Кин, “Струк тур ни пре о бра жа ји јав не сфе ре”, у: Ву ка шин Па вло-
вић (ур.), Потиснутоцивилнодруштво, Еко цен тар, Бе о град, 1995, стр. 370. Слич но 
гла си и на слов јед ног по гла вља у Ха бер ма со вом Јавноммнењу: «Од пу бли ке ко ја ре зо-
ну је о кул ту ри ка пу бли ци као по тро ша чу кул тур них до ба ра» (Ј. Х. , Јавномнење, op. cit. 
стр. 202.).

31)  Ibid., стр. 221.
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ли ти ке, уви ђа ју ћи опа сно сти од та квог про до ра кон зу ме ри зма у 
све обла сти дру штве ног жи во та.

Кри ти ку ју ћи јав но мњење у са вре ме ним дру штви ма у ко ји ма 
се све од ви ја под при ну дом тр жи шних за ко на, он же ли да по ка же 
ка ко се и са мо ре зо но ва ње пре тва ра у по тро шњу. Јав но мњење, ко-
је се не кад ус по ста вља ло из ко му ни ка ци о ног ком плек са пу бли ке 
при ват них љу ди ко ји кри тич ки ре зо ну ју, јед ним де лом се де ком по-
но ва ло у пу ко мњење – не фор мал на, лич на ми шље ња при ват них 
љу ди, без пу бли ке (“не јав на мњења”), а дру гим де лом се кон цен-
три са ло у фор мал на ми шље ња пу бли ци стич ки ак тив них ин сти ту-
ци ја (“ква зи јав на мњења”32) и “јав но ма ни фе сто ва на ми шље ња”33)). 
Услед то га, уме сто ра ни јег јав ног мњења, фор ми ра ног пу тем јав не 
и ра ци о нал не по ли тич ке де ба те, са да је на де лу не јав но мњење ко је 
је ад ми ни стра тив но ин стру и ра но, ка ко би по по тре би мо гло би ти 
мо би ли са но за акла ма ци ју или зло у по тр бље но за са мо ле ги ти ма-
ци ју. То зна чи да јав но мњење ви ше и не по сто ји као та кво, већ да 
по сто је са мо из ве сне тен ден ци је ко је у да тим окол но сти ма де лу ју 
у прав цу ње го вог ства ра ња.34) 

На тај на чин је јав ност по ста ла део си сте ма упра вља ња и 
со ци јал не кон тро ле, што је иза зва ло кри зу ле ги ти ми те та у про це-
си ма по ли тич ког од лу чи ва ња, омо гу ћа ва ју ћи да бор ба пар ти ку-
лар них ин те ре са за ме ни ра ци о нал ни кон сен зус и оп шти ин те рес, 
а чи ме ће и са ма де мо кра ти ја би ти до ве де на у пи та ње. Мо же се, 
на и ме, ре ћи да, пре ма овом ста но ви шту, осно ву про тив реч ност по-
зног, раз ви је ног ка пи та ли зма и да ље пред ста вља оно што је би ла 
Марк со ва глав на те ма – иде о ло шко ка му фли ра ње под ре ђи ва ња оп-

32)  Ха бер мас од ре ђу је “ква зи јав на мне ња” као фор мал на ми шље ња са ве то дав них, ути цај-
них и ме ро дав них ор га на са по ли тич ким или по ли тич ки ре ле вант ним ком пе тен ци ја ма 
(као што су: ка би не ти, ко ми си је вла да, управ не ин стан це, пар ла мен тар ни од бо ри, пар-
тиј ска вођ ства,  ко ми те ти удру же ња, упра ве кон цер на, син ди кал ни се кре та ри ја ти и сл.), 
ко ја цир ку ли шу у ре ла тив но уском кру гу. Иако ова ква зи јав на ми шље ња мо гу би ти упу-
ће на ши ро кој пу бли ци, за Ха бер ма са она не ис пу ња ва ју усло ве јав ног ре зо но ва ња пре-
ма кла сич но-ли бе рал ном мо де лу; јер су, као ин сти ту ци о нал но ауто ри зо ва на ми шље ња, 
стал но при ви ле го ва на и, та ко ђе, не по сто ји ни ка ква уза јам на ко ре спон ден ци ја из ме ђу 
њих и нео р га ни зо ва не ма се пу бли ке.  

33)  “Јав но ма ни фе сто ва на ми шље ња” Ха бер мас та ко ђе свр ста ва у фор мал на ми шље ња, 
али их раз ли ку је од “ква зи јав них”. Нјих од ре ђу је као она ми шље ња ко ја се јав но де мон-
стри ра ју пу тем ма сов них сред ста ва од стра не гру па ко је уче ству ју у вр ше њу по ли тич ке 
вла сти и урав но те жа ва њу мо ћи, а с ци љем да се, пу тем та квог ди ри го ва ног пу бли ци-
стич ког ути ца ња, по стиг не пле би сци тар на са гла сност по сре до ва не пу бли ке.  

34) Због та квог ста ња ства ри, по ми шље њу Ха бер ма са, јав но мне ње се мо же са мо ком па-
ра тив но де фи ни са ти: сте пен јав но сти јед ног мне ња ме ри се по то ме у ко јој ме ри оно 
про из ла зи из ин тер не јав но сти не ке ор га ни за ци је или ор га на, и у ко јој ме ри та ин тер на 
јав ност ко му ни ци ра са екс тер ном јав но шћу ко ја се пу бли ци стич ким ка на ли ма, пре ко 
сред ста ва ма сов не ко му ни ка ци је, фор ми ра из ме ђу дру штве них ор га ни за ци ја (пре све га 
удру же ња и пар ти ја) и др жав них ин сти ту ци ја.
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штих ин те ре са при ват ним ине ре си ма. По себ но се ука зу је на то да 
је др жа ви, ко ја у све ве ћој ме ри ин тер ве ни ше у про це си ма про из-
вод ње и ди стри бу ци је ре сур са, ком пен зу ју ћи на тај на чин ма сив-
не дис функ ци је тр жи шта, све ви ше по тре бан ле ги ти ми тет ма сов не 
ло јал но сти. У то ме се ви ди узрок то га што ад ми ни стра тив но-вој на, 
као и фи нан сиј ско-ин ду стриј ска оли гар хи ја, ко ло ни зу ју ћи “свет 
жи во та”, то јест дру штво и сфе ру јав но сти, те же да, пу тем дез-
ин фор ма ци ја, ута је чи ње ни ца, уце на, ма ни пу ла ци ја, при кри ве ног 
или отво ре ног на си ља, сво је ис кљу чи во при ват не ин те ре се уни-
вер за ли зу ју, од но сно да их пред ста ве као оп ште. Да се не би от кри-
ло то по и сто ве ћи ва ње пар ти ку лар них ин те ре са са оп штим ин те ре-
сом, јав ност се си сте мат ски огра ни ча ва у свом ра ци о на ли зу ју ћем 
по тен ци ја лу. Ха бер мас при ме ћу је да је у та квим усло ви ма ка сног 
ка пи та ли зма, у ко ји ма се од лу чи ва ње по ву кло из про сто ра јав но-
сти, иде ја о гра ђан ском са мо за ко но дав сту (иде ја да су за ин те ре со-
ва ни гра ђа ни исто вре ме но и адре са ти и ауто ри по ли тич ких од лу ка 
од оп штег ин те ре са, на тај на чин што им обез бе ђу ју ле ги ти ми тет 
пу тем ра ци о нал не са гла сно сти по стиг ну те кроз ар гу мен то ва ну од-
бра ну у јав ној ди ску си ји) по ста ла ар ха ич на; јер за ко ни са да де лу ју 
са мо као ре гу ла тор кон фли ка та из ме ђу оли гар хиј ских ин те ре са и 
то је све. Ме ђу тим, ка ко су, у скла ду са дис кур зив ном те о ри јом, 
ле ги тим ни са мо они ин те ре си, и на њи ма за сно ва не од лу ке, ко ји 
су у сло бод ном и јав ном ди ја ло гу гра ђа на од бра ње ни као оп шти 
ин те рес, оту да, по овом схва та њу, у по зном ка пи та ли зму по сто ји 
пер ма нент на кри за ле ги ти ми те та, ко ја се ма ни фе сту је у ви ду ле-
ги ти ма циј ског де фи ци та у про це си ма по ли тич ког од лу чи ва ња.35) 
Де фи ци ти ле ги ти ми те та, ка ко ка же Ха бер мас, на ста ју увек ка да се 
не по ду да ра ју ауто ри и адре са ти по ли тич ких од лу ка, то јест ка да 
се круг оних ко ји уче ству ју у де мо крат ском од лу чи ва њу не по кла-
па са кру гом оних ко је те од лу ке по га ђа ју. Услед та квих хро нич них 
де фи ци та ле ги ти ма ци је, по ли тич ко-ад ми ни стра тив не струк ту ре 
мо гу да до но се по ли тич ке од лу ке ко је су на вод но у оп штем ин те-
ре су, а у ства ри су са мо ре зул тат ком про ми са њи хо вих по себ них 
ин те ре са.

Оно што Ха бер мас раз от кри ва и што же ли да учи ни очи тим 
је сте то да се та кве по ли тич ке од лу ке не би мо гле од бра ни ти, то 
јест не би мо гао да им се обез бе ди ле ги ти ми тет у оп штој јав ној 
рас пра ви гра ђа на о то ме шта је у њи хо вом за јед нич ком ин те ре су, 
уко ли ко би се та рас пра ва во ди ла без при кри ва ња чи ње ни ца, стра-

35)  Фе но мен кри зе ле ги ти ми те та, свој ствен дру штви ма по зног ка пи та ли зма, Ха бер мас по-
дроб но раз ма тра у сво јој и да нас ве о ма ути цај ној књи зи из 1973. го ди не: Проблеми
легитимацијеукасномкапитализму. Ви де ти: Jürgen Ha ber mas, Problemilegitimacijeu
kasnomkapitalizmu, Na pri jed, Za greb, 1982. 
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те шког дез ин фор ми са ња, за стра ши ва ња и оп штег за глу пљи ва ња 
по мо ћу апо ло гет ске штам пе и ме диј ских пси хо ло шких ма ни пу ла-
ци ја; да кле, без ма сов не про из вод ње иде о ло шких ми сти фи ка ци ја 
и си стем ског сла бље ња ком пе тен ци је би ра ча. Јер, без тих ме ха-
ни за ма ути ца ја, то јест ка да сна жни пар ти ку лар ни ин те ре си не би 
си сте мат ски ко ло ни зо ва ли про стор јав но сти, гра ђа ни би у јав ној 
рас пра ви друк чи је од лу чи ва ли о то ме шта је оп ште до бро, шта је 
јав но ре ле вант но и у оп штем ин те ре су, не го што о то ме од лу чу ју 
њи хо ви по ли тич ки пред став ни ци.

На осно ву ова кве кри тич ке ана ли зе мо дер них по зно-ка пи-
та ли стич ких дру шта ва, мо же мо за кљу чи ти да је с Ха бер ма со вог 
ко му ни ка циј ско-те о риј ског ста но ви шта, по ко ме је дис кур зив на 
ко му ни ка ци ја основ на нор ма де мо кра ти је и из вор ле ги ти ма ци је 
де мо крат ског од лу чи ва ња на свим ни во и ма, “са вре ме ни ка пи та ли-
зам не мо ра лан и не ле ги ти ман”.36) И не са мо то. По Ха бер ма су, у 
јед ном та квом си сте му ко ји је пле би сци тар ног ка рак те ра не мо же 
ни по сто ја ти пра ва, су штин ска де мо кра ти ја, већ са мо њен су ро гат.

Овај аутор, да кле, не при хва та ни мо дер но-ли бе рал ни ни 
нео ли бе рал ни мо дел јав но сти, али исто та ко он не при хва та ни ре-
пу бли кан ски мо дел јав но сти (што је у са гла сно сти с ње го вом на-
чел ном кри ти ком ли бе ра ли стич ког и ре пу бли кан ског мо де ла де мо-
кра ти је). Ре пу бли кан ски мо дел јав но сти по ла зи од то га да су сва 
по ли тич ка пи та ња јав на и, обрат но, да су сва јав на пи та ња по ли-
тич ка, па сход но то ме и да је јав ни жи вот иден ти чан по ли тич ком, 
то јест за јед нич ком жи во ту ко ји је усме рен пре све га на оства ре ње 
оп штег до бра за сно ва ног на кон сен зу су о етич ко-кул тур ним вред-
но сти ма за јед ни це. Због то га ње го ви за ступ ни ци и сма тра ју да се 
сфе ра јав но сти не мо же огра ни чи ти са мо на “фо ру ме јав ног ума”. 
Ре пу бли кан ци, на и ме, не ин си сти ра ју на стро гом раз гра ни че њу 
из ме ђу јав не и при ват не сфе ре, те у њи хо вом мо де лу не по сто ји, 
за раз ли ку од кла сич но-ли бе рал ног, за бра на пре ла ска из ме ђу тих 
сфе ра. Та по ро зност гра ни ца из ме ђу јав не и при ват не сфе ре мо же 
опа сно угро зи ти при ват ни жи вот љу ди37), као и што ре пу бли кан ска 
36)  Пре ма: Вац лав Бје ло храд ски, Антиномијеглобализације:Просвећенодруштво2000., 

прев. Ана Ада мо вић, Ин тер нет: htpp.b92.net/casopis-rec/58/pdf/05.pdf.

37)  Фе но мен ка да се сфе ра ин тим ног жи во та љу ди че сто на ла зи на уда ру јав ног ин те ре-
со ва ња, Ри чард Се нет (Ric hard Se net) на зи ва “ти ра ни јом ин тим но сти”. Да би се ин тим-
ност за шти ти ла, тј. ис ти сла из јав не ин тер ак ци је , он пред ла же ре ри ту а ли за ци ју јав ног 
про сто ра, по мо ћу та квих сред ста ва као што су: ма ске, глу ма, игра и сл. Та ко ђе, и не ки 
дру ги ауто ри ука зу ју на то да ме ша ње сфе ра но си опа сност од то та ли та ри зма. Та ко, 
на при мер, Ха на Арент, ма да и са ма по др жа ва не ке ре пу бли кан ске иде је, упо зо ра ва да 
ула зак ин тим не сфе ре у јав ни про стор, уз по ли тич ку кон тро лу тог про сто ра, пред ста-
вља то та ли тар ну прет њу. По њој, то је био основ ја ко бин ског те ро ра из до ба Фран цу ске 
ре во лу ци је, као и основ не ких дру гих то та ли тар них об ли ка вла да ви не. За то ова аутор ка 
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бри га о оп штем до бру гра ђа на мо же во ди ти угње та ва њу ма њин-
ских ет но-кул тур них гру па ко је се не укла па ју у до ми нант ни вред-
но сни си стем; а то, све за јед но, у крај њем ис хо ду мо же ство ри ти 
“по ли тич ки то та ли тет”  (Ј. Ха бер мас) или, дру га чи је ре че но, “ти-
ра ни ју за јед ни штва” (Ђ. Па ви ће вић). У кон тек сту то га, Ха бер мас 
из но си оце ну да ре пу бли кан ски мо дел јав но сти пред ста вља “по ку-
шај да се сфе ра јав но сти ре ви та ли зу је као ква зи-др жав ни сер вис са 
де цен тра ли зо ва ном са мо у пра вом ко ји ће, ко нач но, дру штво раз ви-
ти до по ли тич ког то та ли те та”.38)

Због то га, же ле ћи да из бег не опа сно сти ко је са со бом но се 
ка ко мо дер но-ли бе рал ни и нео ли бе рал ни мо де ли јав но сти (опа-
сност од струк тур ног кри вље ња јав но сти, као и од кри зе ле ги ти-
ми те та), та ко и ре пу бли кан ски мо дел јав но сти (та ко ђе, опа сност 
од струк тур ног ис кри вље ња јав но сти, као и од гу ше ња ин те ре сног, 
ет нич ког и етич ко-кул тур ног плу ра ли те та), а да исто вре ме но ипак 
за др жи не ке њи хо ве пред но сти, Ха бер мас је кон ци пи рао свој про-
це ду рал ни мо дел де ли бе ра тив не јав но сти као је дан иде ал тип ра-
ди кал не де мо кра ти је, ко ме тре ба те жи ти ка ко би се у прак си ус-
по ста ви ла су штин ска, “пра ва” де мо кра ти ја. У кон стру и са њу тог 
кон цеп та, ка ко смо већ ис та кли, он је по шао од кла сич но-ли бе рал-
ног мо де ла јав но сти као мо де ла-узо ра, али уз вр ше ње из ве сних 
ко рек ци ја и ње го во при ла го ђа ва ње са вре ме ним де мо крат ским 
дру штви ма и њи хо вим ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма у раз во ју 
људ ских и гра ђан ских пра ва. 

Пр ви и нај ва жни ји от клон ко ји Ха бер мас пра ви у од но су на 
кла сич но-ли бе рал ни мо дел-узор је сте ње го во од ба ци ва ње иде о ло-
шке те жње кла сич ног ли бе ра ли зма да се по и сто ве ти при ват ни вла-
сник с чо ве ком уоп ште, од но сно мњење bourgeois-а с ми шље њем 
citoyen-а и, на осно ву то га, да се из јед на чи гра ђан ска јав ност, ко ју 
су чи ни ли са мо вла сни ци и обра зо ва ни, са јав но шћу уоп ште. Ту 
се он по себ но освр ће на Кан то ву (Im ma nuel Kant) по ли тич ку фи-
ло зо фи ју ко ја, ина че, у ње го вој ана ли зи гра ђан ске јав но сти за у зи-
ма по себ но ме сто. Ха бер мас одо бра ва Кан то во схва та ње јав но сти 
не са мо као ме то де про све ти тељ ства, већ и као прин ци па прав ног 
по рет ка у ре пу бли ци (у сми слу по себ ног об ли ка вла да ви не ко ји, 
сход но свом на зи ву по те клом од ла тин ског respublica, и по чи ва у 
јав но сти), али исто вре ме но кри ти ку је ње го во ре ду ко ва ње пу бли ке 

и под вла чи ва жност стро гог ме ђу соб ног раз гра ни че ња сфе ра, уз то да јав ност оста не 
сфе ра хо ри зон тал не јед на ко сти љу ди. О то ме ви де ти у: Ђор ђе Па ви ће вић,  «Јав ност», у: 
Ђор ђе Ву ка ди но вић, Пре драг Кр стић (урс.), Критичкипојмовникцивилногдруштва(I), 
Гру па 484, Бе о град, 2003, стр. 171-2. 

38)  Jürgen Ha ber mas, “Three Nor ma ti ve Mo dels of De moc racy”, Constellations,  Vol. 1, No 1, 
Apr. 1994, Is sue 1, стр. 7.
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са мо на оне ко ји по се ду ју при ват ну сво ји ну и обра зо ва ње. То је у 
скла ду са Ха бер ма со вим ин си сти ра њем на фун да мен тал ној ра зли-
ци из ме ђу јав но сти као иде је и јав но сти као иде о ло ги је. Јав ност 
као иде ја ну жно мо ра да под ра зу ме ва прин цип оп ште при сту пач-
но сти или оп ште до ступ но сти, јер без то га, јед но став но, јав но сти 
и не ма. Ха бер мас то из ра жа ва фор му ла ци јом да “јав ност из ко је би 
од ре ђе не гру пе би ле eoipso ис кљу че не, ни је са мо не пот пу на, већ и 
ни је ни ка ква јав ност”.39) 

Да ље развијајући свој мо дел, он на ла зи ре ше ње за пре ва зи-
ла же ње опа сно сти од струк тур ног кри вље ња јав но сти у де фи ни са-
ним пра ви ли ма и про це ду ра ма де ли бе ра тив не ко му ни ка ци је, ко ји 
би омо гу ћи ли да се уну тар сфе ре јав но сти по стиг не ра ци о нал но 
мо ти ви сан кон сен зус, то јест са гла сност за сно ва на на до брим раз-
ло зи ма, а не на си ли или од но си ма мо ћи. Да кле, да би се за шти тио 
од пра те ћих опасних по сле ди ца евен ту ал ног ис кри вље ња струк-
ту ре политичке јав но сти, про це ду рал ни мо дел де фи ни ше сфе ру 
јав но сти као аре ну за от кри ва ње и ту ма че ње оп ште-дру штве них 
про бле ма на ба зи та кве ко му ни ка ци је ко ја се од ви ја по кон сти ту-
ци о на ли зо ва ним пра ви ли ма и про це ду ра ма (што зна чи да је о њи-
ма по стиг нут фор мал ни кон сен зус), и чи ји “... по гре ши ви ис хо ди 
ужи ва ју прет по став ку ра ци о нал но сти”.40) Та ко ђе, та ква ко му ни ка-
ци ја уну тар јав ног про сто ра мо ра да бу де сло бод на, а то зна чи да 
јав ност не сме да бу де под ути ца јем две вр сте дру штве не мо ћи: по-
ли тич ке мо ћи ко ја те жи да кон тро ли ше цир ку ла ци ју ин фор ма ци ја 
и ути ца ја из ме ђу др жа ве и ци вил ног дру штва, од но сно да иза зо ве 
за кр че ње ре ци проч ног про то ка њи хо вог ути ца ја, и еко ном ске мо-
ћи ко ја те жи да, пу тем ути ца ја нов ца, ко мер ци ја ли зу је сфе ру јав-
но сти. Ха бер мас сма тра да се дру штве ним ме ха ни зми ма од бра не 
мо гу из бе ћи ови ути ца ји ад ми ни стра тив не мо ћи и нов ца, а ти ме и 
си стем ска ко ло ни за ци ја “све та жи во та” и ње го ве сфе ре јав но сти. 
У том слу ча ју, по ње го вом ми шље њу, пра ви ла и про це ду ре осло-
бо ђе не ко му ни ка ци је су до вољ ни да се обез бе ди се лек ци ја јав но 
ре ле вант них, то јест ле ги тим них од оних не ле ги тим них зах те ва 
ци вил ног дру штва.

Из из ло же ног, па жљи вом ана ли зом мо же мо утвр ди ти да Ха-
бер ма сов про це ду рал ни мо дел де ли бе ра тив не јав но сти са др жи нај-
ма ње пет кључних еле ме на та/усло ва. То су: 1. пу бли ка ко ја кри тич-
ки ре зо ну је о по ли тич ким пи та њи ма од оп штег зна ча ја – услов да 
39)  Јир ген Ха бер мас, Јавномнење, op.cit., стр. 110; исто: Љу бо мир Та дић, Огледојавно-

сти, op.cit., стр. 45. 

40)  Jürgen Ha ber mas, “Three Nor ma ti ve Mo dels of De moc racy”, Constellations, op. cit., стр. 
9-10.
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по сто ји ак тив ни јав ни жи вот; 2. прин цип оп што сти – услов да сви 
гра ђа ни мо гу има ти ефек ти ван ути цај у јав ном жи во ту; 3. прин цип 
до ступ но сти – услов да пу бли ци, то јест гра ђа ни ма сто је на рас-
по ла га њу фи зич ки и концептуални ре сур си за фор ми ра ње су до ва 
и де ли бе ра тив но оп ште ње с дру гим гра ђа ни ма; 4. те ме – услов да 
те ме ко је су на днев ном ре ду јав них фо ру ма мо ра ју би ти зна чај не, 
у сми слу да се ти чу свих, а то под ра зу ме ва и је дан до дат ни услов – 
да се од пу бли ке не сме ју скри ва ти ре ле вант не чи ње ни це и ин фор-
ма ци је од јав ног зна ча ја; и 5. пра ви ла и про це ду ре ко му ни ци ра ња – 
они мо ра ју би ти та кви да мо гу обез бе ди ти ра ци о нал ни кон сен зус, 
за сно ван на ва ља ним ар гу мен ти ма, а не на си ли или до ми на ци ји, то 
јест од но си ма мо ћи. Ови еле мен ти, за пра во, пред ста вља ју струк-
тур не еле мен те де ли бе ра тив не јав но сти, ко ји би тре ба ло да функ-
ци о ни шу пре ма вла сти тим уну тра шњим за ко ни то сти ма да би пу-
бли ка мо гла да успе шно оба вља сво је функ ци је и вр ши ефек ти ван 
ути цај на де мо крат ски про цес од лу чи ва ња; у су прот ном, до ла зи до 
њи хо вог кри вље ња, а ти ме и до на стан ка опа сно сти по ефи ка сно 
ко му ни ка тив но де ло ва ње јав но сти. Не ки ће ме ђу тим кон ста то ва ти 
да је због тих усло ва у де ли бе ра тив ном мо де лу по јам јав но сти пре-
оп те ре ћен пре ве ли ким нор ма тив ним оче ки ва њи ма, слич но као и у 
не ким дру гим де мо крат ским мо де ли ма (на при мер, кла сич но-ли-
бе рал ном или ре пу бли кан ском). Но, тре ба има ти у ви ду да је ов де, 
на рав но, реч о иде а ли зо ва ним усло ви ма функ ци о нал не и ак тив не 
јав но сти, у чи јој осно ви ле жи прет по став ка кон вер ген ци је дру-
штве не ра ци о нал но сти, оп штег до бра, сло бо де и прав де. 41)

41)  Има та ко ђе и оних кри тич ки ори јен ти са них ана ли ти ча ра ко ји не гу бе из ви да ту иде а-
ли за ци ју Ха бер ма со вог мо де ла јав но сти али, упра во по зи ва ју ћи се на њу, упо зо ра ва ју 
да бли же ис пи ти ва ње ових усло ва по ка зу је њи хо ву не ја сност, на чел ну пре зах тев ност и 
те шку спро во ди вост, те да се на осно ву то га мо же до ве сти у пи та ње и по ме ну та прет по-
став ка да у тим усло ви ма по сто ји кон вер ген ци ја или уза јам но при бли жа ва ње на ве де них 
дру штве них вред но сти. На то ука зу је и Ђор ђе Па ви ће вић ка да на во ди не ка отво ре на пи-
та ња ко ја се на ме ћу у ве зи са по је ди ним усло ви ма овог мо де ла јав но сти. По ње му, та ква 
пи та ња су на при мер: “На шта се од но си кван ти фи ка тор сви у син таг ми сви гра ђа ни?” 
(овај про блем се по себ но ис ти че у фе ми ни стич ким кри ти ка ма, али су шти на њи хо ве 
ар гу мен та ци је – да се иза тог кван ти фи ка то ра “сви” увек кри ју од ре ђе ни об ли ци до ми-
на ци је – мо же се при ме ни ти на све дис кри ми ни са не гру пе); за тим, “Ка ко се утвр ђу је 
шта сви гра ђа ни ми сле?” (ово пи та ње је у сре ди шту ме то до ло шких спо ро ва ко ји се во де 
из ме ђу две крај ње те о риј ске по зи ци је – с јед не стра не су они те о ре ти ча ри, пре све га 
со ци о ло зи, ко ји пред ност да ју “кван ти та тив ној ана ли зи” као је ди ном по у зда ном ме то ду 
ис тра жи ва ња јав но сти, уз по зи ти ви ра ње и гло ри фи ко ва ње јав ног мне ња, док су с дру ге 
стра не они те о ре ти ча ри ко ји у сво јим “ква ли та тив ним ана ли за ма” од ба цу ју ко ри сност 
кван ти фи ка ци је, ис тичу ћи да оно што се тим пу тем пред ста вља као јав но мне ње за пра-
во и не по сто ји); или ре ци мо пи та ња “Ка ко се ме ри јав ни ути цај пу бли ке, од но сно ко је 
и на ко ји на чин овла шћен да ауто ри зо ва но ту ма чи во љу гра ђа на?”. Ђ. Па ви ће вић за кљу-
чу је да на сва ко од ових пи та ња по сто ји ви ше од го во ра ко ји отва ра ју ду бо ке про бле ме 
из обла сти раз ли чи тих спе ци ја ли зо ва них ди сци пли на, као што су: ети ка, со ци о ло ги ја, 
по ли ти ко ло ги ја, епи сте мо ло ги ја и др. (Пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, “Јав ност”, op. cit. , стр. 
167-8.)
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Ха бер ма со ва те о ри ја, ме ђу тим, ни је кон зи стент на у по гле-
ду про сто ра ко ји се оста вља овом ути ца ју јав но сти на по ли тич ко 
од лу чи ва ње. Ње гов дис кур зив ни мо дел де мо кра ти је ту ва ри ра: од 
по чет не ра ди кал но-пар ти ци па тив не ва ри јан те; пре ко дво сте пе ног 
кон цеп та дру штва у Теоријикомуникативногделовања, где је овај 
ра ди ка ли зам убла жен, а по не ким ми шље њи ма и пот пу но ели ми-
ни сан, уз оста вља ње са мо по сред ног ути ца ја јав но сти; па до ње-
го вог по нов ног, ма да у бла жем сте пе ну, ра ди ка ли зо ва ња у Фак-
тицитету и важењу, ре кон цеп ту а ли за ци јом зах те ва за сна жном 
де мо кра ти за ци јом пу тем но вих фор ми пар ти ци па ци је. 

 Мо же се ре ћи да је у но ви је вре ме Ха бер мас при бе гао вр ше-
њу из ве сних ко рек ци ја на свом мо де лу јав но сти, до не кле ме ња ју ћи 
прет по став ке од ко јих је ра ни је по ла зио, ка ко под ути ца јем оштрих 
кри ти ка ко је су не пре ста но сти за ле са раз ли чи тих те о риј ских по-
зи ци ја на ра чун ње го ве кон цеп ци је, та ко и због при ла го ђа ва ња но-
вим ем пи риј ским усло ви ма ко ји су у не че му де ман то ва ли ње го ве 
по чет не те зе, али, ка ко се чи ни, же ле ћи та ко ђе и да до дат но оја ча 
сво ју по зи ци ју ан тро по ло шког оп ти ми зма, за сно ва ног на ње го вој 
про све ти тељ ској ве ри у ра ци о нал ност чо ве ка и мо гућ ност да љег 
де мо крат ског раз во ја људ ског дру штва.

Оп ште ме сто ме ђу ње го вим кри ти ча ри ма ле ве ори јен та ци је, 
од но сно они ма ко ји на сту па ју са становништва не по сред не де мо-
кра ти је, пред ста вља већ по ме ну та при мед ба да је Ха бер мас у свом 
мо де лу оста вио и су ви ше про сто ра си стем ском де ло ва њу др жав-
них ин сти ту ци ја, а на уштрб ди рект не по ли тич ке пар ти ци па ци је 
и ефек тив ног ути ца ја јав но сти. По овим кри тич ким ми шље њи ма, 
он је за пра во остао у окви ри ма по сто је ћих ли бе рал них де мо кра-
ти ја, не ну де ћи уоп ште не ки функ ци о на лан ал тер на тив ни мо дел 
јав но сти. Та ко ће, на при мер, Фреј зе ро ва (Nancy Fra zer) ре ћи да 
ње гов мо дел чи ни сфе ру јав но сти пре сла бом, јер јој оста вља са мо 
по сред но деј ство на по ли ти ку пу тем ути ца ја на за ко но дав це. Очи-
глед но ува жа ва ју ћи ове кри ти ке, Ха бер мас ће у свом де лу Факти-
цитети важење (1992.) да ти сфе ри јав но сти ис так ну ти ју уло гу 
у фор ми ра њу по ли тич ке во ље пу тем де мо крат ских дис кур зив них 
про це са. То ће по себ но до ћи до из ра жа ја у суп сти ту и са њу ње го-
вог пр во бит ног “оп сад ног мо де ла” но вим “мо де лом бра не”. “Мо-
дел оп са де” ко ји је Ха бер мас из ло жио у Народномсувренитету
каопроцедури (1988.) од го ва рао је ње го вом дво сте пе ном кон цеп ту 
дру штва из Теорије комуникативног деловања. Он је по ла зио од 
то га да “по ли тич ка твр ђа ва” тре ба да бу де оп сед ну та од стра не де-
ли бе ра тив не јав но сти, од но сно гра ђа на ко ји на сто је да пу тем јав-
них дис кур са ути чу на про це се од лу чи ва ња, али та ко да при то ме 
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не ма ју осва јач ке на ме ре. Ти ме се же ле ло на гла си ти да ко му ни ка-
тив на моћ гра ђа на, об ли ко ва на де мо крат ским по ступ ком у кру гу 
јав но сти, тре ба да ути че на ад ми ни сра тив ну моћ са огра ни че ним 
ци љем ње ног про гра ми ра ња и кон тро ли са ња, без по бу да за ње ним 
осва ја њем. Јер, ка ко је ис ти цао Ха бер мас, са мо у тим окви ри ма 
ути цај ми шље ња ко ја кон ку ри шу у по ли тич кој јав но сти мо же да 
бу де ства ран. Реч је о по ку ша ју да се дис кур зив ни мо дел де мо-
кра ти је учи ни опе ра тив ни јим, та ко што би се по ли тич ка пар ти ци-
па ци ја гра ђа на кроз дис кур зив не про це се об ли ко ва ња по ли тич ке 
во ље, при ла го ди ла по тре би за ну жним очу ва њем ди на ми ке са мог 
по ли тич ког си сте ма, ка ко би ње го во функ ци о ни са ње оста ло не у-
гро же но. Сам Ха бер мас је ка сни је об ја снио да је та да упо тре био 
сли ку “оп са де” би ро крат ске вла сти по сред ством ко му ни ка тив не 
мо ћи гра ђа на да би оне мо гу ћио кла сич ну пред ста ву о ре во лу ци ји 
као осва ја њу и раз би ја њу др жав не си ле. Ме ђу тим, очи глед но схва-
тив ши да је “оп сад ни мо дел” су ви ше де фе ти стич ки и да ње го ва 
кон цеп ци ја ра ди кал не де мо кра ти је ту на и ла зи на про блем, он ће 
уФактицитетуиважењу по ста ви ти нов мо дел – “мо дел бра не”. 
Он, пак, под ра зу ме ва да по сто ји др жав но-прав но ство ре ни по ли-
тич ки си стем са цен тром и пе ри фе ри јом, и да се ути цај гра ђа на на 
цен тар, што зна чи на др жав не ор га не као што су пар ла мент, су до ви 
и вла да, вр ши на тај на чин што се де мо крат ским и др жав но-прав-
ним по ступ ци ма оства ру ју ко му ни ка циј ски ути ца ји са пе ри фе ри-
је (из дру штва) на бра не (руб не струк ту ре од лу чи ва ња). Са да се, 
из ме ђу оста лог, ак це нат ста вља на пра во као сред ство ко јим се, у 
по ли тич ком кру же њу мо ћи, ко му ни ка тив на моћ тран сфор ми ше у 
ад ми ни стра тив ну. Ха бер мас сма тра да овај мо дел бра не ви ше ра чу-
на са да љим раз ви ја њем де мо кра ти за ци је не го мо дел оп са де, као и 
да је при клад ни ји по сто је ћој си ту а ци ји ко ја се ка рак те ри ше оним 
што он на зи ва ши ре њем пра ва (Verrechtlichung) у ко му ни ка циј-
ски структуираним обла сти ма де ло ва ња, па ти ме и у са мој по ли-
ти ци. Под ши ре њем пра ва у по ли ти ци, он под ра зу ме ва по сто је ћи 
тренд про те за ња по ли тич ког од лу чи ва ња од пар ла мен та и вла де 
до устав ног су да. Ти ме се, по ње го вом ми шље њу, ре ме ти кла сич но 
схва та ње по де ле вла сти; јер упра ва и пра во су ђе, као ин стан це ко-
је би тре ба ло да при ме њу ју пра во и има ју са мо огра ни чен ути цај 
на од лу ке за ко но дав них ин стан ци, им пли цит но преузимају уло гу 
спо ред ног за ко но дав ства. Ха бер мас об ја шња ва да до ово га до ла зи 
због то га што су ма те ри је ко је из и ску ју прав но ре гу ли са ње да нас 
че сто та кве да их по ли тич ки за ко но да вац не мо же до вољ но од ре-
ђе но ре гу ли са ти, па се он да њи хо во кон кре ти зо ва ње и да ље прав но 
об ли ко ва ње пре пу шта упра ви и правосуђу, услед че га ове ин стан-
це има ју пре функ ци ју уте ме љи ва ња не го при ме не пра ва. Сто га, да 
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би ово спо ред но за ко но дав ство би ло ле ги тим но, нео п ход не су но ве 
фор ме уче шћа де мо крат ске јав но сти: “део де мо крат ског об ли ко-
ва ња хте ња мо ра сам да про дре у упра ву, а пра во су ђе, ко је да ље 
уоб ли чу је пра во, мо ра да се оправ да пред про ши ре ним фо ру ми ма 
прав не кри ти ке”.42)  По Ха бер ма су, “мо дел бра не” упра во кон ци пи-
ра усло ве за то. 

По тре бу за ве ћом де мо кра ти за ци јом про це са по ли тич ког од-
лу чи ва ња, он ће по твр ди ти и на дру гом ме сту, где пред ла же да се 
уме сто сла бих јав но сти као цен трал них по ли тич ких ин сти ту ци ја 
ли бе рал не де мо кра ти је, у ко ји ма се во ди де ли бе ра тив на рас пра ва 
о по ли тич ким и дру штве ним пи та њи ма уте ме ље ним на лич ним 
ис ку стви ма обич них гра ђа на, ус по ста ве сна жне јав но сти ко је би 
де ло ва ле уну тар истог та квог дис кур зив ног окви ра, али успе ва ју-
ћи да скре ну па жњу фор мал ног си сте ма на за јед нич ка пи та ња и 
бри гу о њи ма.43) По ред то га, мо же се при ме ти ти да Ха бер мас пра ви 
још је дан по мак, на пу шта ју ћи сво је ра ни је схва та ње јав но сти као 
јед ног је дин стве ног и мо но лит ног су бјек та и при хва та ју ћи те зу о 
мул ти пли ко ва ној сфе ри јав но сти, од но сно о по сто ја њу мно го стру-
ко сти ових сфе ра ко је се на ла зе у ме ђу соб но пре кла па ју ћем и кон-
вер ги ра ју ћем од но су, али исто та ко и у од но су кон фрон та ци је. То је 
већ очи глед но и из ње го ве на гла ше не упо тре бе име ни це “јав ност” 
у мно жи ни, ка да у BetweenFactsandNorms (Измеђучињеницаи
норми) го во ри о сла бим и сна жним јавностима (weakandstrong
publics). Та ко ко ри гу ју ћи свој при ступ, он је по ка зао ка ко ува жа-
ва ње и при хва та ње оправ да не кри ти ке мо же би ти ве о ма кон струк-
тив но.

У кри ти ци Ха бер ма со вог мо де ла јав но сти зна ча јан про стор 
је по све ћен упра во оспо ра ва њу те ње го ве пр во бит не те зе о кон сти-
ту и са њу јав но сти као јед не је дин стве не дру штве не сфе ре са раз ви-
је ном за јед нич ком све шћу о оп штем до бру. Зна ча јан до при нос тим 
оспо ра ва њи ма Ха бер ма са, па ти ме и ње го вом са мо ко ри го ва њу, 
да ли су те о риј ски пред став ни ци не ких но вих или ал тер на тив них 
дру штве них по кре та, по пут фе ми ни стич ког и дру гих, ко ји су уме-
сто та квог мо но лит ног кон цеп та раз ви ли плу ра ли стич ки кон цепт 
ба зи ран на ува жа ва њу ра зних дру штве них ди вер зи те та. Та кво ре-
де фи ни са ње Ха бер ма со ве те о риј ске па ра диг ме, ко је су из вр ши ли 
ка ко не ки ње го ви кри ти ча ри, та ко де ли мич но и он сам, по сле ди ца 
је оп штег на уч ног трен да у на пу шта њу промишљања јав но сти као 
уни со не дру штве не сфе ре, због ува жа ва ња по сто је ћег ре а ли те та, 
42)  Ibid, стр. 143.

43)  О то ме ви де ти: Step hen Grod nick, “Re di sco ve ring Ra di cal De moc racy in Ha ber mas’s Bet-
weenFactsandNorms”, Constellations, Vol. 12, No 3, 2005, стр. 392-408. 
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и пре ла ску  на про у ча ва ње плу ра ли те та та квих сфе ра раз ли чи те 
ве ли чи не (од ми кро-, пре ко ме зо-, до ма кро-сфе ра јав но сти44)) у са-
вре ме ним дру штви ма. Ова ка ве из ме не у те о риј ском при сту пу би ле 
су ну жне услед раз во ја но вих ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја ко је 
су до ве ле до про ме на то јест пре струк ту и ра ња про стор них окви-
ра јав не ко му ни ка ци је, од но сно до но вог струк тур ног пре о бра жа ја 
јав ног про сто ра. 

Да нас се упра во чи не број ни по ду хва ти у прав цу на сто ја ња 
да се Ха бер ма сов кон цепт обо га ти но вим са др жа јем и при ла го ди 
са вре ме ним усло ви ма но вих ме диј ских тех но ло ги ја, а по себ но 
раз во ју Ин тер не та, као нај по зна ти је и нај ви ше ко ри шће не свет ске 
ком пју тер ске мре же.45) Та ко, иако се сам Ха бер мас ни је ба вио (пре)
ис пи ти ва њем сво је те о риј ске кон цеп ци је јав но сти у кон тек сту сај-
бер-про сто ра (cyberspace)46), кон сти ту и са ног као но ва вир ту ел на 
сфе ра јав но сти уну тар ком пју тер ске ко му ни ка ци је, то су учи ни ли 
број ни ње го ви ана ли ти ча ри и ин тер пре та то ри, на сто је ћи да утвр-
де да ли и у ко јој ме ри ова но ва вир ту ел на јав ност за до во ља ва оне 
ви со ке нор ма тив не зах те ве ко је је он по ста вио као усло ве де мо-
крат ског јав ног про сто ра. У окви ру тих про ми шља њу раз ви ле су 
се раз ли чи те, па и ме ђу соб но опреч не те о риј ске ори јен та ци је; али, 
у сва ком слу ча ју, мо же мо ре ћи да и да ље оста је отво ре но пи та ње 
да ли је Ин тер нет но ва сфе ра јав но сти и, ако је сте, ко ли ки су ње ни 
де мо крат ски по тен ци ја ли, од но сно ка ко она мо же ефек тив но ути-
ца ти на про це се по ли тич ког од лу чи ва ња.

Ха бер ма со ва те о ри ја јав но сти има не спо ран зна чај, ко ји се 
огле да пре све га у раз от кри ва њу про це са струк тур не тран сфор ма-
ци је јав но сти и кон струк тив ној кри ти ци пра те ћих про це са «де де-

44)  Ова кву трој ну по де лу јав них сфе ра на осно ву кри те ри ју ма ве ли чи не, то јест про стор-
ног об у хва та, из во ди Джон Кин. О то ме ви де ти ви ше у: Алек сан дра Ми ро вић, “Јав ност 
и ме ди ји у усло ви ма раз ви је ног ци вил ног дру штва”, Српскаполитичкамисао, 1-2/06, 
ИПС, Бе о град, 2006, стр. 197-212.

45)  У по след ње вре ме све се ви ше ис ти че да но ва ком пју тер ска тех но ло ги ја, а по себ но 
Ин тер нет и про те за ње ње го ве упо тре бе на ши ро ку пу бли ку од ра них 90-их го ди на про-
шлог ве ка, пред ста вља ју је дан кру пан ко рак на пред у тех но ло шкој ево лу ци ји по ли тич-
ких сред ста ва. Јер, по ред на у ке и би зни са, Ин тер нет су по че ли да ко ри сте и ди ску си о ни 
кру го ви, ло би сти, по ли тич ке ор га ни за ци је, пар ти је, про фе си о нал не по ли тич ке аген ци је 
и вла де, и то у сво је по ли тич ке свр хе. Пре ма не ким по да ци ма, у је сен 1996. ви ше од тре-
ћи не од око че тр на ест ми ли о на ко ри сни ка Ин тер не та у САД при сту пи ло је овој мре жи 
због по ли тич ких ин фор ма ци ја. (Пре ма: Hu ber tus Buc hstein, “Bytes that Bi te: The In ter net 
and De li be ra ti ve De moc racy”, Constellations, Vol. 4, No 2, 1997, стр. 248.)

46)  Под кон цеп том cyberspace-а, код нас угла ном пре во ђе ног као “сај бер-про стор”, под-
ра зу ме ва се јед на вир ту ел на сфе ра јав не дру штве не ин тер ак ци је кој се од ви ја пу тем 
ком пју тер ске сај бер-ко му ни ка ци ја. “Би ти online зна чи би ти при су тан у вир ту ел ној јав-
но сти. Су прот но то ме, ка те го ри ја offline озна ча ва по зи ци ју би ти са ња из ван Ин тер нет 
за јед ни це” (Алек сан дар Ра шић, “Про блем иден ти те та у сај бер ко му ни ка ци ји”, op. cit. , 
Ин тер нет: http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Saj ber).
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мо кра ти за ци је», као и у фор му ли са њу зах те ва за по ста вља њем јав-
не ар гу мен та тив не рас пра ве у сре ди ште де мо крат ског про це са. С 
дру ге стра не, ње гов мо дел де ли бе ра тив не јав но сти у свом ини ци-
јал ном об ли ку, што зна чи са из ве сним ње му свој стве ним огра ни-
че њи ма, не мо же да бу де пот пу но аде кват но ана ли тич ко сред ство 
за раз ма тра ње са вре ме ног дру штва и ње го ве усло жње не, мул ти-
пли ко ва не и гло ба ли зо ва не сфе ре јав но сти. За те свр хе, по треб но 
је из вр ши ти ње го ву на до град њу и де ли мич но ре де фи ни са ње. Али, 
и по ред то га, но ви ем пи риј ски усло ви не ума њу ју нор ма тив ни по-
тен ци јал Ха бер ма со вог кон цеп та, јер он пру жа још увек ре ле вант-
ну вред но сну осно ву за но ва те о риј ска про ми шља ња и по ку ша је 
(ре)де фи ни са ња са вре ме ног фе но ме на јав но сти, под ло жног све ве-
ћем усло жа ва њу у по сто је ћим усло ви ма гло ба ли за ци је.

Ако би смо, пак, же ле ли да су ми ра мо Ха бер ма со во схва та ње 
де мо кра ти је у це ли ни, мо гли би смо ре ћи да и за ње го ву кон цеп ци-
ју ва жи Драј зе ко ва оце на дис кур зив ног мо де ла де мо кра ти је: да је 
он «пре де ли бе ра ти ван не го агре га ти ван, пре ре пу бли кан ски не-
го ли бе ра лан, ко му ни ка ти ван не го стра те гиј ски, без ре спек то ва ња 
гра ни ца по ли тич ких је ди ни ца, сле ди ви ше ци вил но дру штво, не го 
др жа ву и у са гла сно сти је ви ше са ши рим не го са уским де фи ни-
ци ја ма по ли ти ке».47)   

Ра ди кал но те ма ти зу ју ћи прет по став ке де мо кра ти је и озбиљ-
но схва та ју ћи ње на обе ћа ња, Ха бер мас је кон стру и сао свој дис кур-
зив ни мо дел, ко ји по ка зу је да та ко појм љен де мо крат ски про цес 
од лу чи ва ња не пред ста вља са мо јед но став ну фор му, већ и јед ну, 
у сво јој су шти ни, вр ло ком пли ко ва ну и зах тев ну ак тив ност. Због 
то га се на ме ће пи та ње о ефек ти ма овог де мо крат ског мо де ла, ко је 
се од но си на то да ли он мо же евен ту ал но на ћи при ме ну у прак си 
и ка кве су у том слу ча ју имли ка ци је ко је про из во ди; или, пак, он 
мо же да фи гу ри ра са мо на нор ма тив ном ни воу, као мо дел у чи јем 
је сре ди шту же ља за хар мо ни јом сег ме на та та квог људ ског де ло-
ва ња ка кво је по ли тич ко од лу чи ва ње, а ко ји се мо гу до ве сти у ве зу 
је ди но на ви со ком ни воу ап страк ци је; и ко нач но, ако је реч о овом 
дру гом, да ли је то он да, са ем пи риј ске тач ке гле ди шта, у нај бо љем 
слу ча ју је дан иде а лан мо дел, ко ме би тре ба ло те жи ти и чи је би 
нор ма тив не зах те ве тре ба ло у што ве ћој ме ри ис пу ни ти, ка ко би се 
по сти гла ве ћа де мо кра ти за ци ја са вре ме них дру шта ва.

Ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве ана ли зом и ин тер пре та ци јом Ха-
бер ма со вог дис кур зив ног мо де ла мо гу се на ћи раз ли чи ти од го во ри 
на ово пи та ње. На и ме, иако су у ве ћи ни они ко ји овај мо дел тре ти-
47)  На ве де но пре ма: Ву чи на Ва со вић, СавременадемократијеI, op. cit., стр. 61.
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ра ју ис кљу чи во као нор ма тив ни и ап стракт ни кон цепт, ука зу ју ћи 
на ње го ве уто пиј ске ди мен зи је и не мо гоћ ност ње го ве прак тич не 
при ме не у по сто је ћим усло ви ма, ипак има, и то у по след ње вре-
ме све ви ше, и оних ко ји га не сма тра ју пот пу но ап стракт ним, јер 
ви де мо гућ но сти за ње го ву им пле мен та ци ју или чак ис ти чу да он, 
за пра во, у не ком сте пе ну и на не ким ни во и ма дру штве ног си сте ма 
већ функ ци о ни ше у прак си. 

Сам Ха бер мас, пак, од го ва ра ју ћи на раз не кри ти ке, че сто под-
вла чи да је то је дан нор ма тив ни мо дел ко ји се, сход но то ме, мо же 
ана ли зи ра ти са мо пре ма нор ма тив ним кри те ри ју ми ма. Та ко ће на 
јед ном ме сту у сво ју од бра ну ре ћи да он «као со ци о лог мо ра зна ти 
да по сто ји кон ти ну ум из ме ђу чи сто фак тич ки уоби ча је не и нор ма-
тив но ауто ри зо ва не мо ћи»48), и да се сви им пе ра ти ви по ста вље ни 
у ње го вом кон цеп ту мо ра ју тре ти ра ти пре ма образ цу нор ма тив них 
зах те ва. На дру гом ме сту он је још пре ци зни ји ка да ис ти че да у 
ње го вом мо де лу «... ко му ни ка циј ске фор ме ци вил ног дру штва, ко-
је про из ла зе из чи сто одр жа ва не при ват не сфе ре и ко му ни ка циј ски 
то ко ви ви тал не јав но сти, ко ји су сме ште ни у ли бе рал ну по ли тич ку 
кул ту ру, но се те рет нор ма тив ног оче ки ва ња».49) Ов де Ха бер мас до-
да је и то да се у дру штву ни шта не мо же про ме ни ти без уто пиј ских 
пред ста ва, као и без уто пиј ских енер ги ја по вре ме но де ло твор них 
и ино ва тив них со ци јал них сна га, али исто вре ме но на гла ша ва да то 
не зна чи да са ма те о ри ја мо ра да бу де, као код Бло ха (Ernst Bloch), 
уто пи ја. За ње га, да кле, «про је кат мо дер не» не ма уто пиј ску свр ху, 
иако се, пре ма ње го вом соп стве ном при зна њу, не мо же оства ри ти 
без уто пиј ских енер ги ја. 

Са гла сно та квој са мо пер цеп ци ји свог мо де ла, Ха бер мас га 
тре ти ра као је дан иде ал ни тип ко ји пру жа нор ма тив не смер ни це 
чи јим ру ко во ђе њем би мо гле да се от кло не или, ба рем, убла же не ке 
не са вр ше но сти по сто је ће де мо крат ске прак се. То он по себ но на-
гла ша ва у сво јим од го во ри ма на јед ну од нај че шће му упу ћи ва них 
кри ти ка да ње гов мо дел пред ста вља «но стал гич ни по зив на об но ву 
иде а ла бур жо а ске јав но сти»50), од но сно спор ну кон цеп ци ју за сно-
ва ну на јед ном пре ва зи ђе ном исто риј ском об ли ку јав но сти, ко ји је 
мо гао да функ ци о ни ше у усло ви ма ра но-ка пи та ли стич ког дру штва, 
али не и у ин ду стриј ским то јест по стин ду стриј ским усло ви ма мо-
дер ног дру штва са зна чај но из ме ње ном со ци јал ном срук ту ром и 
уни вер за ли за ци јом уче шћа у по ли тич ким про це си ма де мо кра ти је. 
48)  На ве де но пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, «По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност»,Српскапо-

литичкамисао, 1-4/96, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1996, стр. 99. 

49)  Ин тер вју с Ха бер ма сом: «Ра ци о нал ност и по ли ти ка», op. cit., стр. 142.

50) Џон Кин, Медијиидемократија, «Фи лип Ви шњић», Бе о град, 1995 , стр. 34-5.
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У од бра ни свог мо де ла од ова квих кри ти ка, Ха бер мас да је оно већ 
по ме ну то об ја шње ње да у ње го вој осно ви сто ји са мо «сти ли зо ва на 
сли ка» ра но-ли бе рал них еле ме на та у фор ми иде ал ног ти па, под-
вла че ћи да по сто ји зна чај на ди фе рен ци ја из ме ђу та квог иде ал-тип-
ског мо де ла и нор ма тив ног иде а ла ко ји ни је био ње го ва пре тен зи ја.

Но, и по ред овог стал ног ин си сти ра ња на нор ма тив но сти 
сво је те о ри је, сти че се ути сак да Ха бер мас ипак упор но на сто ји да 
је учи ни дру штве но ре ле вант ном и при мен љи вом, од но сно да је 
при ла го ди по сто је ћим ем пи риј ским усло ви ма, ува жа ва ју ћи фак ти-
ци тет у оној ме ри у ко јој је то нео п ход но да би мо гао да је функ ци-
о нал но оспо со би и оправ да. Не ки ауто ри, по пут Ме кар ти ја и Хе-
феа (O. Höffe) или, од до ма ћих, Ђ. Па ви ће ви ћа, за кљу чу ју да је он 
увео си стем ске еле мен те у сво ју дру штве ну те о ри ју упра во из тих 
функ ци о нал них раз ло га, ко ји не ма ју сво ју пот по ру у нор ма тив ној 
осно ви и ко ји, при том, мо гу би ти про тив реч ни ње го вим по чет ним 
кон сен зу ал ним прет по став ка ма. То са мо по ка зу је да Ха бер ма сов 
мо дел има, с ме то до ло шког гле ди шта, ам би ва лен тан ка рак тер, ко ји 
је ре зул тат то га што он не же ли да из гу би, с јед не стра не, кри тич ки 
нор ма тив ни основ, то јест ра ци о нал ну уте ме ље ност сво је те о ри-
је, а с дру ге, ње ну прак тич ност, од но сно де ло твор ност ра ди кал но-
пар ти ци па тив не де мо кра ти је у са вре ме ном, ма сов ном и  плу ра ли-
стич ком дру штву са ви со ко ди фе рен ци ра ном мо дер ном кул ту ром и 
раз ли чи тим по гле ди ма на свет ње го вих чла но ва. Због то га он по ку-
ша ва да у свом мо де лу из вр ши по сре до ва ње ова два ме то до ло шка 
при сту па (нор ма тив ног и ем пи риј ског) на на чин ко ји би за др жао 
ком па ра тив не пред но сти и јед ног и дру гог. Кри ти ча ри, ме ђу тим, у 
та квом ком би но ва ном при сту пу ви де про блем; те се, ка ко ка же Ђ. 
Па ви ће вић, отва ра пи та ње «да ли се мо ра мо од ре ћи јед ног у при-
лог дру гог, то јест да ли мо ра мо да ти при мат пред мет ном под руч ју 
или ње го вом ме тод ском уте ме ље њу».51) 

Ме ђу они ма ко ји од ри чу мо гућ ност им пле мен та ци је Ха бер-
ма со вог дис кур зив ног мо де ла ис ти чу се пре све га они ко ји оспо-
ра ва ју при мен љи вост и свр сис ход ност де ли бе ра тив не де мо кра ти-
је уоп ште, па ти ме и овог мо де ла, јер сма тра ју да се у ма сов ном 
плу ра ли стич ком дру штву ни ка ко не мо же по сти ћи са гла сност око 
оп штег до бра, па ни пу тем ра ци о нал не рас пра ве, у шта ве ру ју де-
ли бе ра тив ни де мо кра ти. Та ко, Шан тал Муф (Chan tal Mo uf fe), по-
ла зе ћи са по зи ци је ра ди кал ног плу ра ли зма, твр ди да су спо ро ви 
о оп штем до бру не са мо те шко ре ши ви, већ и не ре ши ви, као и да 
је са мо њи хо во по сто ја ње од су штин ске ва жно сти за де мо крат ску 
по ли ти ку. Дру гим ре чи ма, то би зна чи ло да без ова квих спо ро ва 

51) Ђор ђе Па ви ће вић, «По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност», op. cit., стр. 100.
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не ма ни де мо кра ти је; а из то га про из ла зи да је за ла га ње за њи хо во 
кон сен зу ал но ре ша ва ње пу тем де ли бе ра тив не рас пра ве – што је у 
крај њој ин стан ци циљ и Ха бер ма со вог мо де ла – усме ре но про тив 
де мо кра ти је. 

Ме ђу тим, и они ауто ри ко ји не ми сле да се са гла сност о оп-
штем до бру и де мо кра ти ја ме ђу соб но ис кљу чу ју, про на ла зе дру ге 
по те шко ће за при ме ну дис кур зив ног мо де ла. Пре све га, по ла зи се 
од то га да је та кав на чин од лу чи ва ња, ко ји би укљу чи вао ве ли ке 
де ба те о свим кључ ним пи та њи ма, не ре а лан. По ред то га, ука зу је се 
на крх кост пред ви ђе них на чи на од бра не дру штва од не ле ги тим них 
ути ца ја по ли тич ке мо ћи и нов ца и, ти ме, од си стем ске ко ло ни за-
ци је сфе ре јав но сти; а без дру штве ног осло ба ђа ња од тх ути ца ја, 
по усло ви ма ко је је је сам Ха бер мас по ста вио, не мо же се фор ми-
ра ти ко му ни ка тив на моћ, па он да ни оства ри ти ефек ти ван ути цај 
гра ђа на на од лу чи ва ње и ра ци о на ли за ци ја вла сти. Та ко ђе, ис ти че 
се и да Ха бер ма со во осла ња ње на кон вер ген ци ју сло бо де и ра ци о-
нал но сти, иако со фи сти ци ра ни је у од но су на про све ти тељ ско схва-
та ње, пред ста вља уто пиј ску ди мен зи ју у ње го вој те о ри ји. У том 
кон тек сту, упу ћу је му се при мед ба да у свом кон цеп ту «за не ма ру је 
оп шти ути цај ира ци о нал не и, чак, пер вер ти ра не стра сти у људ ској 
мо ти ва ци ји... (и) ... улогу та кве мо ти ва ци је у... ства ра њу по ли тич ке 
во ље на ци је (као) и ја сно не у ро тич не струк ту ре ра ци о на ли за ци-
је»; при че му се под «не у ро тич ном ра ци о на ли за ци јом « ми сли на 
оне јав не дис кур се у ко ји ма се ко ри сте по зна ти ме ха ни зми не у ро-
тич не од бра не ста во ва, као од бра не ко ја је «ра ци о нал но струк ту-
ри са на, али ду бо ко ира ци о нал на у оп штем об ли ку по на ша ња».52) 
У ве зи с тим, на гла ша ва се и то да не мо ра за сва ког чо ве ка да 
бу де оправ дан зах тев за ра ци о на ли за ци јом по ли ти ке и вла сти, «... 
на ро чи то он да ако му не ка не ра ци о нал на по ли тич ка кон сте ла ци ја 
мо же обез бе ди ти при ви ле го ван по ло жај».53) Уз то, сма тра се и да 
са ма Ха бер ма со ва ве ра у де мо крат ски по тен ци јал је зи ка и ко му ни-
ка ци је има уто пиј ски ка рак тер, па се до во ди у пи та ње мо гућ ност 
за сни ва ња по ли тич ког де ло ва ња на прет по став ка ма чи сто је зич ког 
спо ра зу ме ва ња. Ал брехт Вел мер (A. Wel lmer) по ка зу је бе сми сле-
ност то га ка да ка же да, ако би ика да у бу дућ но сти би ла до стиг ну та 
Ха бер ма со ва иде ал на ко му ни ка тив на за јед ни ца, та да би то зна чи ло 
крај сва ког об ли ка људ ске ко му ни ка ци је, до да ју ћи да су већ у са мој 
иде ал ној ко му ни ка тив ној за јед ни ци «не ги ра ни усло ви мо гућ но сти 
оно га шта се иде а ли зи ра».54) 

52)  На та ли ја Ми ћу но вић, «Ко му ни ка тив ним де ло ва њем до дру штве них про ме на», op. cit., 
стр. 112.

53) Ђор ђе Па ви ће вић, «По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност», op. cit., стр. 98.

54) Ин тер вју с Ха бер ма сом: «Ра ци о нал ност и по ли ти ка», op. cit., стр. 149.
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У окви ру то га, по себ но се ука зу је на уто пи зам Ха бер ма со ве 
ко му ни ка тив не ети ке. То је тач ка на ко ју се кон цен три ше при го вор 
Бен ха би бо ве. У же љи да до ка же уто пиј ске мо мен те у ње го вој «ког-
ни ти ви стич кој ети ци је зи ка», она ста вља ак це нат на Ха бер ма со во 
ин си сти ра ње да су «уни вер за ли зи бил не ин тер пре та ци је по тре ба» 
у сре ди шту мо рал них дис кур са, од но сно на оно ме сто у ње го вом 
есе ју Теоријеистине (1973.) где се из но си тврд ња да при ме рен је-
зик мо ра ла «до зво ља ва од ре ђе ним гру па ма и лич но сти ма, у да тим 
окол но сти ма, исти ни ту ин тер пре та ци ју и њи хо вих вла сти тих пар-
ти ку лар них по тре ба и, што је још ва жни је, њи хо вих за јед нич ких 
по тре ба ка дрих за кон сен зус».55) Ха бер мас, на и ме, овим же ли ис-
та ћи да се дис кур зив ним те ма ти зо ва њем људ ских ин ди ви ду ал них 
и ко лек тив них по тре ба осло ба ђа ју за пр ти се ман тич ки и кул тур ни 
по тен ци ја ли ко ји су, по ње го вом ми шље њу, нео п ход ни за по сти за-
ње сло бо де и ре а ли зо ва ње прав де. Сто га, Бен ха би бо ва за кљу чу је 
да на тој тач ки по ста је нео п ход на из ве сна ан ти ци па тив на уто пи ја, 
то јест «про јек ци ја бу дућ но сти ка ква би мо гла би ти». То је «уто пи-
ја дру штва у ко јем је асо ци ја ци ја по стиг ну та без до ми на ци је, реч ју, 
прав да, и со ци ја ли за ци ја без не по треб не ре пре си је, реч ју, сре ћа... 
(где) ... кон цеп ци је прав де и до брог жи во та про жи ма ју јед на дру-
гу».56) 

При го вор ко ји Бен ха би бо ва упу ћу је Ха бер ма су од но си се, 
ме ђу тим, упра во на ње го во ка сни је на пу шта ње ове уто пиј ске ди-
мен зи је, или оно га што ова аутор ка на зи ва «тран сфи гу ра ци јом»; 
а то је ста но ви ште по ко ме бу дућ ност са гле да на те о ри јом зах те-
ва ра ди ка лан рас кид са са да шњи цом, пу тем фор му ли са ња но вих, 
има ги на тив них кон сте ла ци ја вред но сти и зна че ња, из ван по сто је-
ћег кул тур ног на сле ђа. Она на ла зи да је Ха бер мас на пу стио ова кву 
тран сфи гу ра тив ну ви зи ју сво јим ста вом да у сло же ним дру штви ма 
еман ци па ци ја зна чи пар ти ци па тив ну тран сфор ма ци ју ад ми ни стра-
тив них струк ту ра од лу чи ва ња. Јер, по ње ном ми шље њу, ако би то 
би ло све што се ми сли под еман ци па ци јом, то јест ако се еман ци-
па ци ја од но сно на док на ђи ва ње не ис пу ње них де мо крат ских обе ћа-
ња прав де и сло бо де, као циљ Ха бер ма со ве кри ти ке, «ис цр пљу је у 
'не ве се лом ре фор ми зму' до бро хо те ћих др жав ни ка и со ци јал-де мо-
крат ском ком про ми су»57), он да не мо же би ти ре чи о мо мен ту тран-
сфи гу ра ци је у са мом овом про це су. 
55)  Пре ма: Ши ла Бен ха биб, “Уто пиј ска ди мен зи ја у ко му ни ка тив ној ети ци”, op. cit., стр. 

71. 

56)  Ibid., стр. 73.

57)  Ibid., стр. 67.
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Ме ђу тим, на су прот ова квом ста ву Бен ха би бо ве, по сто је и 
др гу га чи ја ми шље ња, по пут оног ко је из но си На та ли ја Ми ћу но-
вић, да  је уто пи зам, ма да у скром ни јем ви ду, и да ље остао при су-
тан код Ха бер ма са. Шта ви ше, на то ука зу је и сам Ха бер мас у свом 
де лу Прошлосткаобудућност (ThePastasFuture): «Ако има има-
ло оста та ка уто пи зма ко је сам за др жао, он да је то иде ја да де мо кра-
ти ја и јав на бор ба за њен нај бо љи об лик мо гу да пре се ку Гор ди је ве 
чво ро ве ина че не ре ши вих про бле ма.»58) 

При мер до кле се иде у ис ти ца њу не при мењ љи во сти дис кур-
зив ног мо де ла де мо кра ти је, по себ но ње го вог кул тур но-је зич ког 
аспек та, је сте про бле ма тич на те за ко ју из но си Ди је го Гам бе та (Di-
e go Gam bet ta), до ду ше има ју ћи у ви ду мо дел де ли бе ра тив не де мо-
кра ти је уоп ште. По ла зе ћи од, ка ко ка же Френк Ка нин гам (Frank 
Cun ninghham), сум њи ве ге не ра ли за ци је о кул ту ра ма, он твр ди да 
овај мо дел ко ји у цен тар ста вља де ли бе ра тив ну  рас пра ву ни је при-
кла дан за кул ту ре у ко ји ма љу ди бр зо из ра жа ва ју сво је ми шље ње и 
др же га се твр до гла во, на во де ћи као при ме ре Ита ли ју и Ла тин ску 
Аме ри ку. По ред то га, иако при зна је да рас пра ва мо же би ти ко ри сна 
за по бољ ша ње ин фор ми са но сти гра ђа на, Гам бе та под вла чи ње не 
не га тив не ефек те, као што су сла бље ње убе дљи во сти ар гу ме на та 
и гу би так вре ме на. Ти ме се он свр ста ва у гру пу оних ана ли ти ча ра 
ко ји не ис кљу чу ју пот пу но мо гућ ност оства ри ва ња дис кур зив ног 
мо де ла, али упо зо ра ва ју да, кад би се  евен ту ал но и при ме нио у 
прак си, та кав мо дел не би био до вољ но ефи ка сан.

Сма тра мо да је ова при мед ба ко ја се ти че ефикасности пот-
пу но оправ да на, јер са свим је из ве сно да би нео гра ни че не јав не 
рас пра ве о свим ва жним дру штве ним и по ли тич ким пи та њи ма пре 
сма њи ле ефи ка сност де мо кра ти је и про цес од лу чи ва ња, не го што 
би по ве ћа ле њихов ква ли тет; пр вен стве но за то што би та кав стал-
ни дис кур зив ни про цес, са ак тив ним уче шћем ми ли он ске јав но-
сти, во дио оду го вла че њу, па и бло ки ра њу до но ше ња од лу ка. И не 
са мо то, већ би по сле ди ца мо гла би ти и бло ки ра ње ути ца ја са ме 
јав но сти. То огра ни че ње Ха бер ма со вог мо де ла до бро је уочио Џон 
Ролс, ука зав ши на ње го ву не при ме ре ност «ве ли кој игри по ли ти-
ке», због то га што упра во зах те ви за јав ном де ли бе ра тив ном про ве-
ром мо гу за по сле ди цу има ти «па ра ли зо ва ње  де ли бе ра тив не мо ћи 
јав но сти».59) Ово ме тре ба до да ти и то да про цес ди ску си је мо же 
има ти дво стру ки зна чај, од но сно раз ли чи то деј ство; јер, осим то га 
58) Пре ма: На та ли ја Ми ћу но вић, «Ко му ни ка тив ним де ло ва њем до дру штве них про ме на», 

op. cit., стр. 111.

59)  На ве де но пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, «Јав ност», op. cit., стр. 174.
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што мо же би ти сред ство ле ги ти ма ци је вла сти и по рет ка, он мо же 
би ти и сред ство њи хо ве де ле ги ти ма ци је.

Мо ра ју се, та ко ђе, има ти у ви ду и си ту а ци је ка да је не мо гу ће 
за до во љи ти про це ду ре ле ги тим ног до но ше ња од лу ка. То су си ту а-
ци је ка да по сто ји по тре ба за ур гент ним од лу ка ма и ка да зах тев за 
ефи ка сно шћу по себ но до би ја на зна ча ју, јер ис кр сли про бле ми и 
кон флик ти мо гу угро зи ти нор мал ну ре про дук ци ју за јед ни це. Ова 
по тре ба за хит ним са вла да ва њем оно га што је не пред ви ђе но и, 
уоп ште, за хит ним ре ша ва њем про бле ма, као и за хит ним спро во-
ђе њем тих ре ше ња, по себ но је на ра сла у са вре ме ним дру штви ма. 
Ха бер мас, ме ђу тим, на ла зи ре ше ње за те шко ће са ко ји ма се су о-
ча ва ње гов мо дел у ова квим слу ча је ви ма ур гент ног од лу чи ва ња. 
Он ка же да ле ги ти ма циј ски «де фи цит ко ји про из во ди со ци јал на 
не е фи ка сност и не јед но знач ност ре ше ња ко ја се до но се уну тар 
јед ног етич ки упра вље ног по ступ ка, мо ра ју би ти ком пен зо ва ни 
кроз прав но оба ве зу ју ћи ка рак тер од лу ка».60) На тај на чин, да би 
учи нио свој мо дел функ ци о нал ним, Ха бер мас уво ди прав ну при-
ну ду у со ци јал ни жи вот, од но сно је дан од си стем ских еле ме на та у 
сво ју дру штве ну те о ри ју, а ти ме, ка ко ми сле не ки ауто ри, на шта 
је ука за но с по чет ка, ри зи ку је да из гу би њен кри тич ки нор ма тив ни 
основ. 

На кра ју, мо же се ре ћи да би при ме на овог, али и сва ког дру-
гог мо де ла де мо кра ти је, за ви си ла упра во од су да јав но сти ка ко 
крај ње ин стан це, јер би и сам мо дел мо рао да бу де те сти ран и при-
хва ћен од струч не и ши ре јав но сти, ка ко би се обез бе дио ле ги ти-
ми тет за ње го ву при ме ну, што је ина че и пот пу но у са гла сно сти са 
Ха бер ма со вом дис кур зив ном те о ри јом. Но, за Ха бер ма са по том 
пи та њу не по сто ји про блем, бу ду ћи да он по ла зи од то га да у де-
мо кра ти ји не мо же струч ност да бу де при ви ле ги ја, а не струч ност 
пре пре ка за ра ци о нал ни дис курс ши ре јав но сти. По ње му, нај бит-
ни је је да по сто ји опре де ље ње за по ли тич ки ре ле вант на ал тер на-
тив на ис тра жи ва ња, и да оно до би ја на зна ча ју ка ко у јав но сти, 
та ко и у пар ла мен тар ном де ло ва њу; док би спе ци јал на пи та ња ко ја 
су по ли тич ки зна чај на тре ба ло та ко пре ве сти и при ре ди ти да те 
екс перт ски утвр ђе не ал тер на ти ве мо гу да бу ду ра ци о нал но раз ма-
тра не у ши рој јав но сти.

С дру ге стра не, ка ко је већ на по ме ну то, по сто је и друк чи ја 
ми шље ња ко ја не са мо што ни су та ко скеп тич на у по гле ду мо гућ-
но сти при ме не та квог јед ног мо де ла у прак си, не го се и за ла жу 
за њу или, пак, сма тра ју да тај мо дел већ де ли мич но функ ци о ни-

60)  На ве де но пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, «По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност», op. cit., стр. 
99.
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ше у по сто је ћим де мо крат ским усло ви ма. При мер овог по след њег 
је ста но ви ште Сте фа на Грод ни ка (Step hen Grod nick), ко ји ис ти че 
да су про це ду ре ко је под ра зу ме ва Ха бер ма сов дис кур зив ни мо-
дел већ при сут не у по сто је ћим ли бе рал ним де мо кра ти ја ма, са мо у 
ма њем сте пе ну: јер, јав но мњење ис по ља ва од ре ђе но јав но осе ћа-
ње, то јест ми шље ње јав но сти ко је се на из бо ри ма и фор ма ли зу је, 
а иза бра ни функ ци о не ри по не кад и ре а гу ју на то ми шље ње; док 
дру штве ни по кре ти и гра ђан ска не по слу шност скре ћу па жњу на 
од ре ђе на пи та ња и ути чу на фор мал ни си стем. Сход но то ме, Ха-
бер ма сов пред лог, пре ма овом ауто ру, од но си се пре све га на ши ру 
и сна жни ју јав ну де ли бе ра ци ју и по ве ћа ње ути ца ја и не фор мал не 
мо ћи по сто је ће сла бе јав но сти. Он за кљу чу је да Ха бер мас сво јим 
де мо крат ским мо де лом же ли, у су шти ни, да ре ши ди ле му ка ко ус-
по ста ви ти ком би на ци ју ра ди кал не де мо кра ти је и по сто је ћих ли-
бе рал них ре жи ма, као на чин да се фор ми ра јед но фер, пра вед ни је, 
ра ци о нал ни је и ле ги тим ни је дру штво.

Дру ги иду и да ље, сма тра ју ћи да је Ха бер ма сов дис кур зив ни 
мо дел не са мо ре а лан, већ и ве о ма по же љан, на ро чи то у мул ти-
кул ту рал ним и мул ти ет нич ким дру штви ма. Они сто га и пред ла жу 
ње го ву при ме ну у слу ча ју не ких кон крет них, по ли тич ки ре ле вант-
них пи та ња.61) Ана ли зи ра ју ћи ефек те и раз ра ђу ју ћи стра те ги ју ње-
го ве при ме не у тим слу ча је ви ма, они по ка зу ју да је за и ста мо гу ће 
ди зај ни ра ње и функ ци о ни са ње овог мо де ла на по је ди ним ни во и-
ма по ли ти ке и дру штва, од но сно као ком пле мен тар ног де ла ли бе-
рал но-пред став нич ке де мо кра ти је, али не, бар за са да, и као ње не 
ал тер на ти ве. Дру гим ре чи ма, то зна чи да овом атрак тив ном де мо-
крат ском кон цеп ту за и ста не не до ста је осе ћај за ре ал ност. 

Ова кве при ме ре за ла га ња за при ме ну Ха бер ма со вог кон цеп-
та, ма да у кон тек сту ре ша ва ња не ких спе ци фич них дру штве но-по-
ли тич ких пи та ња, мо же мо на ћи и у до ма ћој струч ној и на уч ној јав-
но сти. Као при мер мо же мо узе ти ми шље ње Не на да Ди ми три је ви ћа 

61) Та ко, на при мер, Klas Roth, ана ли зи ра ју ћи ре фор ме у обра зо ва њу ко је су не дав но уве-
де не у Швед ској, пред ла же при ме ну упра во дис кур зив но-етич ког мо де ла де мо кра ти је у 
обра зов ној прак си. Уз оце ну да су тим ре фор ма ма де ци и мла ди ма да те ве ће мо гућ но сти 
из бо ра и пар ти ци па ци је у раз ли чи тим за јед ни ца ма и удру же њи ма то ком пе ри о да њи хо-
вог шко ло ва ња, али да им још увек ни су на за до во ља ва ју ћи на чин обез бе ђе не при ли ке 
за нео п ход ну де мо крат ску де ли бе ра ци ју у шко ли (ре ци мо, о зна њу ко је сти чу, о вред-
но сти ма и нор ма ма де ло ва ња, итд.), он се за ла же за уво ђе ње де ли бе ра тив не еду ка ци о не 
прак се, ко је би би ло фор мал но одо бре но на на ци о нал ном ни воу и у окви ру школ ског 
си сте ма. Ис ти че се да би та ква прак са, за сно ва на на Ха бер ма со вом дис кур зив ном мо де-
лу, про ме ни ла раз у ме ва ње и по ве ћа ла то ле ран ци ју раз ли чи то сти код ђа ка и сту де на та, 
као и да би раз ви ла њи хо ве спо соб но сти за етич ко-по ли тич ку ар гу мен та ци ју и ар гу-
мен та тив ну ле ги ти ма ци ју, а што би са свим из ве сно до при не ло да они по ста ну ак тив ни 
де ли бе ра тив ни гра ђа ни. О то ме ви де ти: Klas Roth, “Fre e dom of Cho i ce, Com mu nity and 
De li be ra tion”, TheJournalofPhilosophyofEducationSocietyofGreatBritain, Vol. 37, No 
3, 2003, стр. 393-413. 
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ко ји се, до ду ше, пре вас ход но ба вио Ха бер ма со вом иде јом са мо ре-
фе рент ног уста ва од но сно ње го вим кон цеп том кон сти ту ци о нал ног 
па три о ти зма, и то има ју ћи у ви ду слу чај Ср би је, али је он исто вре-
ме но на сто јао да до ка же и јед ну ши ру те зу – да кон цепт устав ног 
па три о ти зма и дис кур зив но-де мо крат ски мо дел као ње го ва по ла-
зна осно ва ни су огра ни че ни са мо на ста бил не де мо кра ти је, већ да 
су при мен љи ви и по себ но де ло твор ни у пе ри о ду ус по ста ве де мо-
кра ти је у пост-ауто ри тар ним или пост-то та ли тар ним дру штви ма.  
Же ли се, да кле, ис та ћи да кон сти ту ци о на ли за ци ја овог кон цеп та, 
као ком плек сног се та ли бе рал но-де мо крат ских вред но сти и дис-
кур зив них пра ви ла и про це ду ра, мо же зна чај но до при не ти ус по-
ста вља њу де мо крат ске нор мал но сти на кон пе ри о да не де мо крат ске 
вла да ви не. Јер, по овом гле ди шту, «де мо кра ти ја ни је, ни ти је ика да 
би ла, 'при род но' свој ство по ли тич ке за јед ни це. Де мо кра ти ја не по-
чи ва на емо ци ја ма и са мо ра зу мљи вим ко лек тив ним ве за ма, не го на 
ра ци о нал ном спо ра зу му о на чи ну за јед нич ког жи во та.»62)

Тач но је да раз ви так де мо кра ти је и по ли тич ки ак тив не јав-
но сти ни је спон тан дру штве ни и исто риј ски про цес, о че му нај-
бо ље све до че са вре ме на зби ва ња у све ту и по ку ша ји спо ља, че-
сто и уз упо тре бу си ле, на мет ну те де мо кра ти за ци је; али мо ра се 
ис та ћи,  та ко ђе, и то да се сфе ра јав но сти и де мо кра ти ја не мо гу 
у пот пу но сти ди зај ни ра ти  пре ма не ком уна пред утвр ђе ном или 
за да том мо де лу, јер њи хо ве ка рак те ри сти ке и при ро да за ви се од 
ши рег дру штве ног скло па ко ји има сво је по себ но сти. То зна чи да 
за ус по ста вља ње функ ци о нал не и су штин ске де мо кра ти је, као и 
за спо соб ност јав но сти да ефек тив но ути че на власт, од но сно да 
уче ству је у ре ша ва њу зна чај них дру штве них про бле ма, уз амор ти-
зо ва ње про тив реч них зах те ва и ели ми ни са ње не ле ги тим них ути-
ца ја, ни су до вољ ни са мо од ре ђе но ин сти ту ци о нал но ди зај ни ра ње 
и од ре ђе на фор мал но-прав на ре гу ла ти ва; по ред то га, нео п ход но је 
да по сто ји и по ли тич ки зре ло гра ђан ство, са сна жним и од др жа ве 
ре ла тив но ауто ном ним ци вил ним дру штвом и раз ви је ном ли бе рал-
но-де мо крат ском или, бо ље ре ћи, ци вил ном по ли тич ком кул ту ром, 
а на то, ви де ли смо, ра чу на и сам Ха бер мас. Ме ђу тим, ка ко ка же Ђ. 
Па ви ће вић: «Јав ност је увек са мо ко ри гу ју ћи про цес са не пред ви-
ди вим ис хо дом. Отуд стал ни на по ри да се стал ним до те ри ва њи ма 
мо гућ ност на сту па ња ло ших ал тер на ти ва уна пред ис кљу чи, али 
и стал ни на по ри да се овај дру штве ни про стор ста ви под кон тро-
лу.»63)

62) Не над Ди ми три је вић, “Са мо ре фе рент ни устав и устав ни па три о ти зам”, Зарез, бр. 47, 
18.1.2001.

63)  Ђор ђе Па ви ће вић, “Јав ност”, op. cit., стр. 175.
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Ту мо гућ ност са мо ра за ра ња и струк ту рал ног ис кри вље ња 
јав но сти, као и си стем ску тен ден ци ју ње не ко ло ни за ци је, Ха бер-
мас је пре ци зно де тек то вао и до бро об ја снио. По ред оста лог, он 
је дао ве ли ки до при нос и схва та њу јав но сти као ме ста ко лек тив не 
са мо ре флек си је; али је та ко ђе до при нео и да сам тај по јам по ста не 
ре флек си ван, ти ме што је под ста као јав не рас пра ве о то ме ка кав је 
сми сао пој ма јав но сти и ка ко она тре ба да из гле да. На кра ју, за са-
мо пи та ње ефи ка сно сти дис кур зив ног мо де ла, ко јим се ов де ба ви-
мо, зна чај на су и не ка Ха бер ма со ва раз ма тра ња ве за на за то. На и-
ме, ве ро ват но све стан то га ко ли ки од јек има ово пи та ње у струч ној 
јав но сти, и он сам је по све тио па жњу то ме да ли би дис кур зив на 
пар ти ци па ци ја мо гла да по ве ћа ка па ци тет по ли тич ког од лу чи ва-
ња или, дру га чи је фор му ли са но, да ли пар ти ци па тор но пла ни ра ње 
мо же би ти ефек тив ни је од не пар ти ци па тор ног, ад ми ни стра тив ног 
пла ни ра ња. Ње гов за кљу чак гла си да је те шко од ре ди ти a priori 
ра ци о на ли зу ју ћи ефе кат та кве де мо кра ти за ци је. И за са мог Ха бер-
ма са, да кле, то оста је отво ре но пи та ње, на ко је се мо же од го во ри ти 
са мо «про це си ма уче ња ко ји ис пи ту ју гра ни це оства ри во сти уто-
пиј ских еле ме на та на ше тра ди ци је» у раз ли чи тим и про мен љи вим 
окол но сти ма.64) 

Као што се из ово га, али и из све га из ло же ног мо же ви де ти, 
Ха бер мас не ну ди го то ве, кон крет не од го во ре на кључ на пи та ња 
по ли ти ке и де мо кра ти је, већ пре ја сно иден ти фи ку је не ке њи хо ве 
зна чај не про бле ме, пру жа ју ћи ана ли тич ка сред ства по треб на у тра-
же њу аде кват них прак тич них од го во ра. Све до ци смо, на жа лост, да 
ни у да на шње вре ме ви со ко раз ви је не ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, 
као ни у дру гој по ло ви ни про шлог ве ка, ка да је Ха бер мас раз вио 
свој мо дел дис кур зив не де мо кра ти је, стро ги зах те ви и ви со ки кри-
те ри ју ми де мо крат ског про це са не мо гу да бу ду пот пу но ис пу ње-
ни, те да и да ље мно ги те о риј ски и прак тич ни про бле ми де мо кра-
ти је че ка ју да бу ду раз ре ше ни. Сто га је уто ли ко по треб ни ји да љи 
рад на ис тра жи ва њу оних, Ха бер ма со вим мо де лом нео б у хва ће них, 
кон крет них мо гућ но сти за пре ва зи ла же ње по сто је ћих де мо крат-
ских про бле ма, на ба зи дис кур зив ног при сту па, али уз за др жа ва-
ње и да љи раз вој, од но сно уса вр ша ва ње ли бе рал но-пред став нич ке 
де мо кра ти је. У окви ру то га, ко ри сно би би ло ис пи та ти на при мер: 
ко ји су устав ни аманд ма ни нео п ход ни да би се по ве ћао ути цај јав-
но сти на про це се од лу чи ва ња; ка ко мо гу ме ди ји да се ре кон стру и-
шу та ко да бу ду фо ку си ра ни на јав ну де ли бе ра ци ју и ње но ја ча ње, 
од но сно на јав ну бри гу о оп ште ре ле вант ним дру штве ним и по-

64)  На ве де но пре ма: Том Ме кар ти, “Ком плек сност и де мок та ти ја, или за во дљи во сти те о ри-
је си сте ма”, op.cit., стр. 56.
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ли тич ким пи та њи ма; ка ко би се обез бе дио и ди стри бу и рао но вац 
ло кал ним за јед ни ца ма и удру же њи ма за евен ту ал ну из град њу про-
сто ра по треб ног за јав не де ба те; ко ји тип за ни ма ња и ко ји кул тур-
ни и ма те ри јал ни усло ви би обез бе ди ли гра ђа ни ма нај бо ље мо гућ-
но сти да уче ству ју у јав ној де ли бе ра ци ји и ле ги ти ма ци ји про це са 
од лу чи ва ња. 

При ис тра жи ва њу од го во ра на ова и дру га отво ре на пи та ња, 
ва ља ло би има ти на уму јед ну сна жну Ха бер ма со ву по ру ку: «Не 
ка жем да ће мо ус пе ти у то ме; ми чак и не зна мо да ли је успех мо-
гућ. Али по што не зна мо, мо ра мо да по ку ша мо. Апо ка лип тич на 
рас по ло же ња цр пу енер ги ју ко ја хра ни та кве ини ци ја ти ве. Оп ти-
ми зам и пе си ми зам ни су ов де ре ле вант не ка те го ри је.»65) 
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AleksandraMirović
DISCURSIVEDEMOCRACYASASPECIFICFORM

OFDELIBERATIVLYDEMOCRATICMODEL

Summary

On the basis of a detailed analysis of Habermas’s model of dis-
cursive democracy, author of the text brought out the stance that this 
model,  as some sort of alternative model to liberal-representative de-
mocracy, is an utopian project, considering the fact of current limitation 
in implementation of this model on full political system level. How-
ever, at the same time the author wanted to underline that the discursive 
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model, being a corrective and complementary element in some aspects 
and dimensions of existing democratic political systems, may have a 
significant role in modernization processes and re-democratization of 
liberal model.
Key Words: (neo)liberal model of democracy, modernization, (re)democra-

tization, model of discursive democracy, communitave activity, 
deliberation, public argumentative political discourse, process 
of formation of political will, civil society, public sphere, public 
welfare, consensus, racionalizacion of power, Constitution, de-
mocratic institutions, procedure, radical democracy, participation, 
manipulation
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