
УДК 321.01:329.12

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 2/2013.

год. 20. vol. 40.
стр. 47-59.

47

ВишњаСтанчић
Институтзаполитичкестудије,Београд

РОЛСОВАИДЕЈАЈАВНОГУМА*
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моралнедоктринемогудапреузмутуулогу.”1)

ЏонРолс

Сажетак
У овом ра ду аутор се ба ви  Рол со вом иде јом јав ног ума, за-

тим при мед ба ма из не тим у ве зи са овим кон цеп том, као и мо гу ћим 
од го во ри ма на њих. Уко ли ко по ђе мо од чи ње ни це по сто ја ња ду-
бо ких док три нар них по де ла у мо дер ним де мо крат ским дру штви-
ма, на ме ће се пи та ње о то ме ка ко оси гу ра ти осно ву за је дин ство 
дру штва, од но сно ка ко по сти ћи са гла сност око фун да мен тал них 
пи та ња ко ја се од но се на осно ве по ли тич ког по рет ка. Дру гим ре-
чи ма: ка ко обез бе ди ти ста бил ност и ко о пе ра тив ност у дру штву 
чи ји чла но ви ни су при пад ни ци исте ве ре, ни ти де ле иста мо рал-
на уве ре ња? Пре ма Рол су, упра во ово пред ста вља глав ни про блем 
де мо крат ских дру шта ва. У том сми слу, у ра ду ће би ти раз ма тран 
Рол сов про је кат по ли тич ког ли бе ра ли зма, ко ји пред ста вља мо гу ће 
ре ше ње по ме ну тог про бле ма. У окви ру ово га, би це ана ли зи ра ни 
пој мо ви ра ци о нал но сти и ра зло жно сти, као и кон цепт пре кла па ју-
ћег кон сен зу са. На по кон, у све тлу по ме ну тих раз ма тра ња, ба ви ће-
мо се пи та њем да ли су, и мо гу ли би ти, ком па ти бил не де мо кра ти ја 
и све о бу хват не док три не, ре ли гиј ске и не ре ли гиј ске.
Кључ не ре чи: по ли тич ки ли бе ра ли зам, јав ни ум, де мо кра ти ја, по ли тич-

ка кул ту ра, вред но сни плу ра ли зам.

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1) Во лин, Шел дон, Политика и визија,Фи лип Ви шњић, Слу жбе ни Гла сник, Бе о град, 
2007, стр. 690.
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Чо ве чан ство је ду бо ко по де ље но су прот ста вље ним, па чак и 
не по мир љи вим по гле ди ма на свет: по сто ји мно штво ви зи ја до бра, 
од но сно мно штво све о бу хват них док три на. Мо дер на де мо крат ска 
дру штва од ли ку ју се плу ра ли змом све о бу хват них ре ли ги о зних, по-
ли тич ких, иде о ло шких и мо рал них док три на. Све о бу хват не док-
три не пред ста вља ју си сте ме уве ре ња по је ди на ца, ко је де фи ни шу, 
ка ко ин тим на уве ре ња и по на ша ње по је дин ца у при ват ној сфе ри, 
та ко и ор га ни зо ва ње дру штва као це ли не; у том сми слу оне је су це-
ло ви то уче ње. Ду го се сма тра ло (ма да и да нас по сто је ова ква ста-
но ви шта) да ова кве по де ле у дру штву пред ста вља ју прет њу за ње-
го ву ста бил ност, као и да оне мо гу ћа ва ју дру штве ну ко о пе ра ци ју. 
Упра во је све о бу хват ност док три на та ко ја, чи ни се, сла га ње чи ни 
не мо гу ћим. За и ста, зар се не на ме ће пи та ње о то ме “ка ко ство ри ти 
јав ног гра ђа ни на у дру штву у ко ме чла но ви при хва та ју су прот не 
об у хват не док три не?“2) У окол но сти ма ду бо ких ре ли ги о зних, мо-
рал них и иде о ло шких по де ла, пи та ње ко је је од кључ не ва жно сти 
је сте: мо же мо ли, и на ко ји на чин, у окви ру од ре ђе не по ли тич ке 
за јед ни це, по сти ћи са гла сност око фун да мен тал них пи та ња ко ја се 
од но се на осно ве по ли тич ког по рет ка? И, уко ли ко не мо же мо, шта 
то им пли ци ра? 

Ве ков на прак са не то ле ран ци је по твр ђу је да се до ско ра ми-
сли ло да ста бил но и је дин стве но дру штво зах те ва јед но ду шну ре-
ли гиј ску са гла сност, па је та ко не то ле ран ци ја сма тра на усло вом 
дру штве ног по рет ка и ста бил но сти. По ред то га, то ле ран ци ја је 
до жи вља ва на као ми ре ње са је ре тич ким по гле ди ма и од у ста ја ње 
од ап со лут ног зах те ва за исти ном. Ап со лут ни ка рак тер зах те ва за 
исти ном огле да се у спрем но сти да се вла сти та кон цеп ци ја на мет-
не сред стви ма по ли тич ког на си ља. Ка ко је, да кле, мо гу ће да афир-
ми ше мо не ку све о бу хват ну док три ну, а да при том не же ли мо да 
упо тре би мо др жав ну власт ка ко би смо је сви ма на мет ну ли? Ка ко 
да обез бе ди мо ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих по гле да на свет уну тар 
исте по ли тич ке за јед ни це?

Пр вен стве но ин спи ри сан овим про бле мом, Џон Ролс (John 
Rawls) је у сво јој чу ве ној књи зи Политичкилиберализам по ку шао 
да да од го вор на пи та ње о то ме шта мо же оси гу ра ти осно ву за је-
дин ство дру штва у окол но сти ма ду бо ких док три нар них по де ла. 
Као је дан од кључ них пој мо ва у овој књи зи из два ја се по јам јавног
ума, ко ји Ролс уво ди тек у Политичкомлиберализму(1993),а ко-
ји се не ја вља у ње го вој прет ход ној књи зи Теоријаправде (1971).
Као глав ни мо тив и ин спи ра ци ју у сво јој но вој књи зи, Ролс на во ди 

2) Ibi dem, str. 687.
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по тре бу да се про на ђе ре ше ње за ,,оно што по ње му пред ста вља 
кри зу мо дер не, устав не де мо кра ти је.”3) 

За Рол са, да кле, глав ни про блем де мо крат ских дру шта ва је-
сте ка ко обез бе ди ти ста бил ност и ко о пе ра тив ност у дру штву чи ји 
чла но ви ни су при пад ни це исте ве ре, ни ти де ле иста мо рал на уве-
ре ња. На по кон, да ли су, и мо гу ли би ти, ком па ти бил не де мо кра ти ја 
и све о бу хват не док три не, ре ли гиј ске и не ре ли гиј ске? Ово пи та ње, 
упо зо ра ва Ролс, му чи са вре ме ни свет, па  је ње го во ре ша ва ње је дан 
од кључ них за да та ка по ли тич ке те о ри је. Ова ко је Ролс прег нант но 
фор му ли сао свој став о ре ле вант но сти уло ге по ли тич ке фи ло зо фи-
је и нај ва жни јим по ли тич ким пи та њи ма: ,,У устав ној де мо кра ти ји, 
је дан од нај ва жни јих ци ље ва по ли тич ке фи ло зо фи је је сте из ла га ње 
по ли тич ке кон цеп ци је прав де ко ја је у ста њу не са мо да пру жи ши-
ро ку осно ву за оправ да ње по ли тич ких и дру штве них ин сти ту ци ја 
већ и да обез бе ди по ли тич ку ста бил ност за на ред не ге не ра ци је…
На тај на чин, по ли тич ка фи ло зо фи ја ни је са мо по ли ти ка; ба ве ћи се 
јав ном кул ту ром она раз ма тра пер ма нент не исто риј ске и со ци јал-
не усло ве дру штва и по ку ша ва да ре ши нај ду бље кон флик те дру-
штва.”4)

ПОЛИТИЧКИЛИБЕРАЛИЗАМ

Јав ни ум пред ста вља по ли тич ку иде ју ко ја из ра жа ва фун-
да мен тал не по ли тич ке вред но сти, на осно ву ко јих је де фи ни сан 
по ли тич ки од нос, од но сно од нос вла сти пре ма гра ђа ни ма, као и 
од нос гра ђа на јед них пре ма дру ги ма. Иде ја јав ног ума при па да 
иде ји де мо кра ти је, од но сно кон цеп ци ји до бро уре ђе ног устав ног  
де мо крат ског дру штва.5) У том сми слу, Ролс на по ми ње да це они 
ко ји од ба цу ју устав ну де мо кра ти ју, си гур но од ба ци ти и са му  иде ју 
јав ног ума. Ова иде ја, да кле, при па да ши рем кон цеп ту де ли бе ра-
тив не де мо кра ти је, од но сно пред ста вља је дан од ње на три основ на 
еле мен та. Пре о ста ла два, пре ма Рол су, је су устав не де мо крат ске 
ин сти ту ци је, као и зна ње и же ља гра ђа на да сле де иде ал јав ног 
ума, од но сно њи хо ва мо ти ви са ност да по шту ју овај иде ал. 

Су шти ну де ли бе ра тив не де мо кра ти је чи ни са ма иде ја де ли-
бе ра ци је, ко ја пред ста вља та кав на чин, од но сно про цес до но ше ња 
по ли тич ких од лу ка, у ко ме гра ђа ни во де по ли тич ке рас пра ве раз-

3) Ibi dem, str. 667.

4)  Ibi dem, str. 667.

5) Ролс, Џон, Правонарода са ,,Још јед ном о иде ји јав ног ума”, Аle xan dria Press, Но ва срп-
ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2003, стр. 169.
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ме њу ју ћи ар гу мен те и раз ма тра ју ћи раз ло ге из не те у ве зи са по-
ли тич ким пи та њи ма. Ова кав при ступ, за раз ли ку од агре га тив ног, 
под ра зу ме ва да ин ди ви ду ал не пре фе рен ци је ни су на про сто да те и 
не про мен љи ве, не го да се ми шље ња гра ђа на мо гу ме ња ти под ути-
ца јем раз ло га и ар гу ме на та у то ку рас пра ве са дру гим гра ђа ни ма. 
Да кле, по ли тич ки ста во ви гра ђа на ,,ни су са мо не про мен љив ис ход 
њи хо вих по сто је ћих при ват них или не по ли тич ких ин те ре са.”6), 
не го пред ста вља ју и де ли бе ра ци јом ,,про чи шће не” пре фе рен ци је. 
Ово нам по ка зу је да де ли бе ра тив ни при ступ по ла зи од ши рег кон-
цеп та ра ци о нал но сти у од но су на те о ри ју дру штве ног из бо ра, ко ја 
под ра зу ме ва да су ин ди ви ду ал не пре фе рен ци је фик сне и да се не 
мо гу ме ња ти. Кон цепт де ли бе ра тив не де мо кра ти је на стао је упра во 
као од го вор на те шко ће са ко ји ма се су о ча ва агре га тив ни кон цепт  
де мо кра ти је. По ка зу је се да се де ли бе ра ци јом до ла зи до при бли-
жно јед но вр шних пре фе рен ци ја, што до во ди до ве ће хо мо ге но сти 
гру пе, а са мим тим се лак ше до ла зи и до дру штве ног из бо ра. 

Пред мет јав ног ума пред ста вља ју фун да мен тал на по ли тич ка 
пи та ња, од но сно основ на струк ту ра дру штва ко ју чи не по ли тич ке, 
еко ном ске и со ци јал не ин сти ту ци је. Ка ко на по ми ње Ролс, јав ни ум 
је ја ван на три на чи на, и мо гло би се ре ћи да ова три аспек та чи-
не ње го ву су шти ну. Нај пре, то је ум јав но сти, тј. ум сло бод них и 
јед на ких гра ђа на; ње гов пред мет пред ста вља јав но до бро, од но сно 
устав ни еле мен ти и фун да мен тал на по ли тич ка прав да. На по кон, 
при ро да и са др жај јав ног ума су јав ни, од но сно су шти на јав ног 
ума упра во и је сте јав но ра су ђи ва ње и јав но оправ да ње ра зло жних 
кон цеп ци ја по ли тич ке прав де.7)

Са др жај јав ног ума пред ста вља ју ра зло жне по ли тич ке кон-
цеп ци је прав де. Да кле, јав ни ум, тј. сло бод на и јав на упо тре ба 
мо рал них и ин те лек ту ал них спо соб но сти гра ђа на, во ди, од но сно 
тре ба да во ди, до кон сен зу са о осно ва ма по ли тич ког по рет ка; та-
кав кон сен зус био би у ста њу да раз ре ши основ не су ко бе у дру-
шту. Пре кла па ју ћи кон сен зус, од но сно оно око че га би сви гра ђа-
ни (за пад них де мо крат ских дру шта ва) мо гли да се сло же, сма тра 
Ролс, је сте ли бе рал на по ли тич ка кон цеп ци ја прав де, ко ја у ства ри 
пред ста вља ње гов про је кат по ли тич ког ли бе ра ли зма (овај тер мин 
пред ста вља је дан од нај ва жни јих пој мо ва Рол со ве по ли тич ке фи-
ло зо фи је). 

За раз ли ку од Теоријеправде, у ко јој ну ди мо рал ну осно ву 
за де мо крат ско дру штво, од но сно, ка ко он сам ка же, кон цеп ци ју 

6) Ibi dem, str. 178.

7) Ibi dem, str. 171.
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прав де као не при стра сно сти ко ја пред ста вља све о бу хват ну ли бе-
рал ну док три ну8), у ПолитичкомлиберализмуРолс ну ди по ли тич ку 
кон цеп ци ју прав де. Кључ на раз ли ка је у то ме што та ква кон цеп ци-
ја прав де ни је за сно ва на на све о бу хват ној док три ни, и упра во то 
обез бе ђу је мо гућ ност по сти за ња кон сен зу са ме ђу гра ђа ни ма ко ји 
де ле раз ли чи те, чак ме ђу соб но не по мир љи ве, све о бу хват не док-
три не. 

Ли бе рал на по ли тич ка кон цеп ци ја прав де, са мим тим што ни-
је за сно ва на на  не кој све о бу хват ној док три ни, омо гу ћа ва ста бил-
ност и дру штве ну ко о пе ра ци ју, ти ме што не за ди ре у све о бу хват не 
док три не по је ди на ца. Јав ни ум је у том сми слу ком па ти би лан са 
мно гим об ли ци ма не јав ног ума. По је дин ци та ко мо гу да исто вре-
ме но афир ми шу и сво ју  све о бу хват ну док три ну, и по ли тич ку кон-
цеп ци ју прав де, ко ју сви при хва та ју. То по ка зу је да јав ни ум, ка да 
је реч о не по ли тич ким вред но сти ма, не во ди до оп ште са гла сно сти, 
ни ти тре ба да во ди. Са ма чи ње ни ца по сто ја ња раз ли чи тих све о-
бу хват них док три на је сте по сле ди ца те ре та ра су ђи ва ња, од но сно 
сло бо де ми сли и са ве сти.

За раз ли ку од Политичкоглиберализма,у сво јој  прет ход ној 
књи зи Теоријаправде, Ролс прет по ста вља да сви чла но ви дру штва 
тре ба да афир ми шу исту док три ну. Та ква вр ста дру штва, ме ђу тим, 
про тив ре чи чи ње ни ци ра зло жног плу ра ли зма, па Ролс на по ми ње 
ка ко је оно не мо гу ће. Ово нам по ка зу је да у Политичкомлибера
лизмуРолс не ма на ме ру, ни ти ам би ци ју да ство ри све о бу хват ну 
док три ну, не го сво ју кон цеп ци ју огра ни ча ва на сфе ру по ли тич ког 
(јав ну сфе ру). У том сми слу, по је дин ци пред ста вља ју ујед но гра-
ђа не и чла но ве од ре ђе них удру же ња, па су на тај на чин при ват на и 
јав на сфе ра одво је не.

Прин ци пи прав де при ме њу ју се ди рект но на основ ну струк-
ту ру дру штва, а ин ди рект но на удру же ња, па је та ко обез бе ђен сло-
бо дан и не спу тан уну тра шњи жи вот чла но ва раз ли чи тих удру же-
ња, али су ујед но за шти ће на и њи хо ва гра ђан ска пра ва (основ на 
пра ва и сло бо де). Да кле, по је дин ци су сло бод ни да би ра ју удру-
же ње ко јем же ле да при сту пе, под усло вом да је њи хо во члан ство 
до бро вољ но, и да, уко ли ко же ле, мо гу да га на пу сте. Ролс на овај 
на чи из ра жа ва свој став: ,,Као гра ђа ни, има мо раз ло га да на мет не-
мо огра ни че ња ко ја по ли тич ки прин ци пи прав де утвр ђу ју за удру-
же ња; док као чла но ви удру же ња има мо раз ло га да ли ми ти ра мо 
та  огра ни че ња, ка ко би оста ви ла про стор за сло бо дан и бу јан уну-

8) Ibi dem, str. 227.
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тра шњи жи вот ко ји та квом удру же њу од го ва ра. Ов де опет ви ди мо 
по тре бу за по де лом ра да из ме ђу ра зних вр ста прин ци па.”9)

Глав но пи та ње ко је Ролс по ку ша ва да ре ши, а ко је по ње му 
пред ста вља кључ ни про блем по ли тич ког ли бе ра ли зма, је сте: ка ко 
је мо гу ће ста бил но и пра вед но дру штво сло бод них и јед на ких гра-
ђа на, у ко ме по сто ји док три нар ни су коб без из гле да да бу де ре шен, 
од но сно без из гле да да ијед на од све о бу хват них док три на про спе-
ри ра, тј. бу де на мет ну та сред стви ма по ли тич ког на си ља? Уло га јав-
ног ума упра во је сте да обез бе ди ста бил ност из пра вих раз ло га, а 
не са мо као modusvivendi (од но сно, као ста ње ко је би по тра ја ло 
док не ка док три на, осва ја њем вла сти, не би би ла на мет ну та свим 
гра ђа ни ма).Не по сто ји дру ги пут за не при стра сно оси гу ра ње сло-
бо де, ко ја је кон зи стент на са јед на ким  сло бо да ма дру гих,на по ми-
ње Ролс.10)

Тај пут се са сто ји у то ме да се те жи пре кла па ју ћем кон сен-
зу су око по ли тич ких вред но сти, а не и око све о бу хват них- њи ма 
се мо же без бед но пре пу сти ти да об ли ку ју ми сао и де ло ва ње љу ди  
у при ват ној сфе ри. По ли тич ке вред но сти, ко је сви гра ђа ни тре ба 
да при хва те, и ко је ре гу ли шу основ ни оквир дру штва, је су гра ђан-
ске сло бо де (јед на ка пра ва и сло бо де), вла да ви на пра ва и пра во 
на уче шће у по ли тич ком жи во ту. Ова кав по ли тич ки по ре дак је сте 
ли бе рал но-де мо крат ски, а јед на од ње го вих кључ них ка рак те ри-
сти ка је сте не у трал ност др жа ве спрам по гле да на свет. Ли бе рал-
на др жа ва не на ме ће гра ђа ни ма ни ка кав по глед на свет, ни ка кву 
ви зи ју до бра: она је не у трал на спрам све о бу хват них ре ли ги о зних, 
мо рал них и иде о ло шких док три на сво јих гра ђа на. Са ус по ста вља-
њем ли бе рал не де мо кра ти је та ко до ла зи до одва ја ња ре ли ги је од 
др жа ве, што ли бе рал ну др жа ву чи ни ла ич ком, на су прот кон фе си-
о нал ној др жа ви.

Про блем по ли тич ког ли бе ра ли зма је сте про блем по ли тич-
ке прав де, а не нај ви шег до бра, и у том сми слу он не пред ста вља 
све о бу хват ну док три ну. По ли тич ки ли бе ра ли зам се, да кле, не ба ви 
ти ме ко ји су мо рал ни су до ви исти ни ти; као што ни за ли бе рал ну 
по ли тич ку кон цеп ци ју прав де не прет по ста вља да је исти ни та, не-
го по ли тич ки ра зло жна. Ролс не ма ам би ци ју да по ли тич ку кон цеп-
ци ју уте ме љи на исти ни. ,,Али са мо на овај на чин и при хва та њем 
чи ње ни це да по ли ти ка у де мо крат ском дру штву ни ка да не мо же да 
се ру ко во ди оним што ми са гле да ва мо као це лу исти ну, мо же мо да 
оства ри мо иде ал из ра жен у прин ци пу ле ги тим но сти: да жи ви мо 

9) Ibi dem, str. 203.

10) Ibi dem, str. 193.
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по ли тич ки с дру ги ма у све тлу раз ло га за ко је се ра зло жно мо же 
оче ки ва ти да ће их дру ги при хва ти ти.”11)

По јам по ли тич ки  ра зло жног пред ста вља је дан од нај ва жни-
јих пој мо ва Рол со ве по ли тич ке фи ло зо фи је. Све о бу хват не док-
три не мо гу би ти ра зло жне и не раз ло жне: ра зло жне су оне ко је не 
од ба цу ју те ме ље ли бе рал но-де мо крат ског по рет ка. Не раз ло жне 
док три не та ко пред ста вља ју прет њу де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, 
а као при мер не раз ло жних, не ли бе рал них по ли тич ких кон цеп ци-
ја мо же мо на ве сти уре ђе ња по пут ауто кра ти је, дик та ту ре, бо жан-
ског пра ва мо нар ха, ари сто кра ти је, кор по ра тив не оли гар хи је, итд. 
У том сми слу ин хе рент на ка рак те ри сти ка де мо крат ских дру шта ва 
је сте упра во ра зло жни плу ра ли зам: плу ра ли зам су прот ста вље них 
ра зло жних ре ли гиј ских, фи ло зоф ских и мо рал них док три на. Де-
мо крат ска по ли тич ка кул ту ра, да кле, мо ра би ти обе ле же на плу ра-
ли змом; он пред ста вља не из бе жан ис ход де ло ва ња сло бод них ин-
сти ту ци ја.

Ра зло жност та ко пред ста вља глав ну вр ли ну гра ђа на и док-
три на: гра ђа ни су ра зло жни уко ли ко при хва та ју усло ве уза јам-
но сти, од но сно си ме трич но сти и не при стра сно сти. Кон цеп ци је 
по ли тич ке прав де су ра зло жне уко ли ко за до во ља ва ју кри те ри јум 
ре ци про ци те та. Ра зло жност под ра зу ме ва са гле да ва ње дру гих гра-
ђа на као сло бод них и јед на ких, као и спрем ност на то да се дру ги ма 
по ну де не при стра сни усло ви са рад ње. Ово под ра зу ме ва спрем ност 
гра ђа на да, у по ли тич кој ди ску си ји, јед ни дру ги ма по ну де раз ло ге 
и оправ да ње (у при лог ми шље ња ко је за сту па ју) ко је и дру ги мо гу 
да при хва те, под усло вом да ни су из ма ни пу ли са ни, под при ти ском 
или пот чи ње ни. 

Ов де је бит но на по ме ну ти Рол со ву ди стинк ци ју из ме ђу пој-
мо ва рационалности разложност.Ка ко он сам на по ми ње, разло
жноје јав но на на чин на ко ји рационално ни је: ,,Уз по моћ ра зло-
жног ми се укљу чу је мо као јед на ки у јав ни свет дру гих и по ста је мо 
спрем ни да, у за ви сно сти од слу ча ја, пред ло жи мо или при хва ти мо 
не при стра сне усло ве са рад ње са њи ма.’’12) Ми смо спрем ни да се 
при др жа ва мо ових пра ви ла, под усло вом да смо уве ре ни да су и 
дру ги спрем ни на то. По је дин ци су рационални,у сми слу да има ју 
соп стве не ци ље ве ко је же ле да оства ре кроз  не при стра сну са рад-
њу, а разложниуко ли ко су спрем ни да по ну де и при хва те та кве 
усло ве са рад ње, та ко да сва ко има ко ри сти од ње.

11) Ролс, Џон, Политичкилиберализам, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, стр. 284.

12) Ibi dem, str. 87.
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Ра зло жне лич но сти, да кле, не по кре ће оп ште до бро као та-
кво, па се ра зло жно дру штво не мо же ока рак те ри са ти ни као ал тру-
и стич ко (у ко јем би се во ди ло ра чу на са мо о ин те ре си ма дру гих), 
ни ти као се бич но (где би се во ди ло ра чу на са мо о соп стве ним ин те-
ре си ма). Ра зло жно дру штво, ка ко на по ми ње Ролс, ни је ни дру штво 
све та ца, ни дру штво се бич них.13) На осно ву ових ста во ва мо же мо 
за кљу чи ти да су  рационалност и разложност ком пле мен тар не 
иде је, и да по ли тич ка кон цеп ци ја прав де не по ку ша ва да из ве де  
ра зло жност из ра ци о нал но сти. Чи ни се да Ролс у Политичкомли
берализму за у зи ма ста но ви ште по ко ме дру штво ви ше угро жа ва 
,,са бласт не спо ра зу ма, не го су коб ин те ре са”14), па та ко као глав ни 
про блем де мо крат ских дру шта ва ви ди док три нар ни кон фликт, пре 
не го су прот ста вље ност пар ти ку лар них ин те ре са ра ци о нал них по-
је ди на ца. 

МОГУЋИПРОБЛЕМИИДЕЈЕЈАВНОГУМА

Са да се по ста вља пи та ње да ли на овај на чин кон ци пи ра-
на иде ја јав ног ума под ле же не кој вр сти кри ти ке, од но сно да ли 
по сто је од ре ђе не сум ње и про бле ми у ве зи са њом. Рол со во де ло 
Политичкилиберализам и иде је из не те у ње му, сва ка ко су по кре-
ну ли мно ге плод не рас пра ве и отво ри ли мно га ре ле вант на пи та ња 
по ли тич ке те о ри је и прак се. У овом де лу ра да из ло жи ће мо не ке од  
кри ти ка упу ће них Рол со вој иде ји јав ног ума, као и мо гу ће од го во-
ре на њих.

Нај пре, ту је тзв. парадокслиберализма: ли бе ра ли зам би, на 
осно ву са мог пој ма,  тре ба ло да бу де то ле ран тан пре ма свим док-
три на ма, од но сно по гле ди ма на свет. Рол со ва ли бе рал на кон цеп-
ци ја по ли тич ке прав де, ме ђу тим, сма тра не раз ло жним и не по вољ-
ним за де мо крат ско дру штво, оне све о бу хват не док три не ко је не 
при хва та ју осно ве ли бе рал но-де мо крат ског по рет ка, од но сно оне 
ко је не при хва та ју по ли тич ке вред но сти по пут јед на ких основ них 
пра ва и сло бо да, вла да ви не пра ва и пра ва на уче шће у по ли тич ком 
жи во ту. Ка ко је, да кле, мо гу ће да ли бе ра ли зам, ко ји је сам про-
кла мо вао на че ло то ле ран ци је, бу де не то ле ран тан пре ма од ре ђе ним 
кон цеп ци ја ма и вред но сти ма? Пла у зи би лан од го вор, од но сно раз-
ре ше ње овог па ра док са ко ји се на из глед ја вља, би мо гао да се са-
сто ји у тврд њи да је ли бе ра ли зам не то ле ран тан са мо пре ма оним 

13) Ibi dem, str. 88.

14) Во лин, Шел дон, Политикаивизија,оп. цит., стр. 687.
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кон цеп ци ја ма ко је су и са ме не то ле рант не: ко је ус кра ћу ју основ на 
пра ва и сло бо де, и ти ме на ру ша ва ју кри те ри јум ре ци про ци те та.

Мо же се учи ни ти да је стро гом по де лом на при ват ну (не јав-
ну) и јав ну сфе ру на ру шен мо рал ни ин те гри тет лич но сти, и да су 
та ко гра ђа ни при мо ра ни на дво стру ки мо рал (при го вор о тзв. ши-
зо фре ној струк ту ри лич но сти гра ђа ни на15)). По је дин ци сле де раз-
ли чит скуп пра ви ла у раз ли чи тим сфе ра ма жи во та16) (нај по зна ти ји 
слу ча је ви ду бо ких мо рал них не сла га ња је су те ме по пут абор ту са, 
за шти те жи во ти ња, вер ске прак се у шко ла ма…). Ме ђу тим, на ме-
ће се пи та ње о то ме шта би пред ста вља ло ал тер на ти ву ова квом 
при сту пу, уко ли ко не же ли мо да док три нар ни кон флик ти по ста ну 
по ли тич ки кон флик ти. Чи ни се, ипак, да Рол со ва  по ли тич ка кон-
цеп ци ја прав де омо гу ћа ва ста бил ност прин ци па прав де, и са мим 
тим спре ча ва да се док три нар ни кон флик ти пре не су у по ље по ли-
тич ког.

Још јед на од при мед би ко ју не ки упу ћу ју Рол су је сте од ри-
ца ње од мо рал не ауто но ми је, и огра ни ча ва ње на по ли тич ку ауто-
но ми ју.17) Ролс за и ста до пу шта од ре ђе не не ли бе рал не не јав не (не-
по ли тич ке) прак се: по не ка кон цеп ци ја до бра мо же да про тив ре чи 
на че лу мо рал не ауто но ми је. У том слу ча ју, то би би ло до бро вољ но 
од ри ца ње од мо рал не ауто но ми је, у име не ких дру гих вред но сти...
Ролс до пу шта не го ва ње ова кве кон цеп ци је уну тар не јав не, при ват-
не и асо ци ја тив не сфе ре, уко ли ко се на пла ну по ли тич ког по стиг не 
кон сен зус око по што ва ња по ли тич ке ауто но ми је. Рол со ва по ли тич-
ка кон цеп ци ја прав де у окви ру ли бе рал но-де мо крат ског по рет ка не 
при мо ра ва гра ђа не да при хва те мо рал ну ауто но ми ју, као ни да од-
ба це не ли бе рал не вред но сти, уко ли ко се ра ди о при ват ној сфе ри. 
Ко ли ко год би ла не спор на ин трин сич на вред ност мо рал не ауто но-
ми је, Рол сов при ступ де лу је пла у зи бил но: фа во ри зо ва ње би ло ко је 
етич ке кон цеп ци је не мо же би ти оправ да но јав ним умом. Да би 
оправ да ње би ло мо гу ће, мо ра мо по ћи од прет по став ки и вред но-
сти ко је сви при хва та ју; та кве  прет по став ке нам не мо же омо гу ћи-
ти ни јед на све о бу хват на док три на, па ни ли бе рал на. 

Јед на од кри ти ка упу ће них иде ји јав ног ума, ко ју и сам Ролс 
раз ма тра, је сте мо гућ ност да јав ни ум, од но сно на чин до но ше ња 
од лу ка ко ји ова иде ја прет по ста вља, до ве де до не ре ше них ис хо да. 
Ка ко сам Ролс при ме ћу је: ,,Јав ни ум че сто до пу шта ви ше од јед-

15) Ibi dem, str. 218.

16) За ни мљи во је по ме ну ти слич но ре ше ње Ма ки ја ве ли ја: при ват ни и јав ни мо рал (вла да о-
ца) се раз ли ку ју. 

17) Ви де ти: Па ви ће вић, Ђор ђе, ,,Јав ни ум  као по ли тич ки иде ал: схва та ње Џо на Рол са”, 
Филозофијаидруштво 2/2007, стр. 220. 
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ног ра зло жног од го во ра на сва ко кон крет но пи та ње.”18) Да кле, мо-
гу ће је да гра ђа ни у по ли тич ком про це су не по стиг ну са гла сност 
око не ког пи та ња, иако де ле исту по ли тич ку кон цеп ци ју прав де. 
Ово де лу је као ре ал на те шко ћа: ко ју про це ду ру из бо ра при ме ни ти 
уко ли ко де ли бе ра ци јом не мо же да се по стиг не кон сен зус? Ролс, 
а чи ни се да има осно ва да се сло жи мо са њим, на ову објек тив ну 
те шко ћу од го ва ра та ко што пред ла же гла са ње: ис ход гла са ња оба-
ве зу је гра ђа не на осно ву ве ћин ског прин ци па и тре ба га сма тра ти 
ле ги тим ним. Да кле, за кљу чу је Ролс, по не кад је нео п ход но при бе ћи 
гла са њу, чак и ка да се ра ди о  фун да мен тал ним по ли тич ким пи та-
њи ма: ,,А ако се о тим пи та њи ма рас пра вља по зи ва њем на по ли-
тич ке вред но сти и гра ђа ни гла са ју за оно што искре но ми сле, он да 
је иде ал очу ван.”19) Ов де се мо же мо сло жи ти са Естлун дом (Da vid 
Estlund), ко ји го во ри о то ме да по сто ји ви ше ти по ва, од но сно гру па 
про бле ма, и да у за ви сно сти од то га о ком про бле му је реч, би ра мо 
и на чин до но ше ња од лу ка; од лу ке та ко не кад пре пу шта мо струч-
ња ци ма, по не кад при бе га ва мо ве ћин ском прин ци пу…20)

***

На осно ву до са да шњих раз ма тра ња мо же мо за кљу чи ти да 
јав ни ум охра бру је мо рал ни плу ра ли зам, на су прот мо рал ном мо-
ни зму, од но сно ин си сти ра њу на по сто ја њу јед не објективнеисти-
не и на ме та ња јед ног ци ља и спе ци фич не вред но сти.  Чи ни се да 
упра во плу ра ли зам пред ста вља не го ва ње јав ног ума и де мо крат ске 
по ли тич ке кул ту ре. Ова кав став по твр ђу је и Иса и ја Бер лин (Isa i-
ah Ber lin) сле де ћим ре чи ма: ,,Схва ти ти ре ла тив ну вред ност соп-
стве них убе ђе ња, а ипак их се не по ко ле бљи во др жа ти – по то ме се 
про све ћен чо век раз ли ку је од вар ва ри на. Да тра жи мо ви ше од то га 
на ла же нам мо жда ду бо ка и не из ле чи ва ме та фи зич ка по тре ба; ме-
ђу тим, при ста ја ње да та по тре ба упра вља на шим по ступ ци ма знак 
је јед на ко ду бо ке, али опа сни је, мо рал не и по ли тич ке не зре ло сти.” 

21)

Ка ко, да кле, да обез бе ди мо ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих по-
гле да на свет уну тар исте по ли тич ке за јед ни це? Та ко што ће свим 

18) Ролс, Џон, Политичкилиберализам, op. cit., str. 281.

19) Ibi dem, str. 282.

20) Estlund, Da vid, ,,Beyond fa ir ness and de li be ra tion: The epi ste mic di men sion of de moc ra tic 
aut ho rity”, Delberativedemocarcy:essaysonreasonandpolitics,Mas sac hu setts, Lon don, 
1997.

21) Бер лин, Иса и ја, Четириогледаослободи,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр. 259.
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љу ди ма би ти при зна та сло бо да ми сли и са ве сти, од но сно основ-
на пра ва и сло бо де, ко ји мо ра ју би ти чвр сто уте ме ље ни и јав но 
при зна ти. Људ ска пра ва та ко пред ста вља ју од го вор на иза зо ве дру-
штве не мо дер не.22) При зна ва ње ових пра ва је у ства ри то ле ран ци ја, 
ко ја не пред ста вља ре ла ти ви зам, не го при зна ва ње пра ва на уве ре-
ња раз ли чи та од соп стве них. На че ло то ле ран ци је је те мељ но ли-
бе рал но на че ло; пр во бит но се од но си ло на тр пе љи вост у вер ској 
сфе ри, јер је на ста ло као ре ак ци ја на су ро ве вер ске ра то ве. Ли бе-
рал ном на че лу то ле ран ци је су прот ста вља се сва ки об лик дог ма-
ти зма, фа на ти зма и ис кљу чи во сти: ако у да на шњем све ту по сто ји 
прет ња ми ру, она, из ме ђу оста лог, по ти че и од фа на ти зма, од но сно 
сле пог ве ро ва ња у соп стве ну исти ну и спрем ност да се она на мет-
не сред стви ма по ли тич ког на си ља.

Рол со ва за слу га је у то ме што је још је дан пут под ву као ва-
жност сла бље ња по ли тич ког ути ца ја све о бу хват них док три на, од-
но сно ис та као мо гу ће ра зор не по сле ди це по ли тич ке упо тре ба пој-
ма исти не. Не мо же мо да се не сло жи мо са ње го вим зах те вом ко ји 
гла си: ,,Страст да се ап со лут на исти на оли чи у по ли ти ци ни је у 
скла ду са иде јом јав ног ума де мо крат ског гра ђан ства.”23) За то он у 
јав ној, по ли тич кој сфе ри пред ла же упо тре бу пој ма политичкира
зложногуме сто пој ма истине. Ду бо ки док три нар ни кон флик ти су 
још од по ја ве хри шћан ства по ста ли ва жни: про све ти тељ ско обе-
ћа ње де ће на пре дак зна ња во ди ти раз ре ше њу док три нар них  кон-
фли ка та ни је се ис пу ни ло.

За то је од кључ ног зна ча ја још јед ном, за јед но са Рол сом, 
ис та ћи ва жност де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре и уло ге ра зло жног 
гра ђа ни на, као и упо зо ри ти на опа сност за де мо кра ти ју  ко ја по-
ти че од док три нар них кон фли ка та у дру штву. Ко ег зи стен ци ја раз-
ли чи тих по гле да на свет у окви ру јед не по ли тич ке за јед ни це ни је 
ни шта ма ње ур ген тан про блем да нас, не го на по чет ку мо дер них 
вре ме на. Мно ги од лу чу ју ћи по ли тич ки до га ђа ји у 20. ве ку, по пут 
ја ча ња на ци о на ли зма и фун да мен та ли зма, ,,за тим ин тен зи ви ра ње 
уло ге ет нич ке и вер ске ис кљу чи во сти у во ђе њу ра то ва и фор ми ра-
њу др жа ва- пот пу но су су прот ни оче ки ва њи ма свих по ли тич ких 
фи ло зо фи ја за сно ва них на Про све ће но сти.”24) У ова квим окол но-
сти ма, упо зо ра ва Ролс, пре о ста је нам да би ра мо из ме ђу су ко ба до 
смр ти, или јед на ко сти сло бо де ми сли и сло бо де са ве сти.

22) Јир ген Ха бер мас, Постнационалнаконстелација,От кро ве ње, Бе о град, 2002, стр. 137.

23) Ролс, Џон, Правонарода са ,,Још јед ном о иде ји јав ног ума”, оp. cit., стр. 171.

24) Греј, Џон, Либерализам,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 120.



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.4759.

58

ЛИТЕРАТУРА

Бер лин, Иса и ја, Четириогледаослободи,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992. 
Во лин, Шел дон, Политикаивизија,Фи лип Ви шњић, Слу жбе ни Гла сник, Бе-

о град, 2007.
Греј, Џон, Либерализам,ЦИД, Под го ри ца, 1999.
Estlund, Da vid, ,,Beyond fa ir ness and de li be ra tion: The epi ste mic di men sion of 

de moc ra tic aut ho rity”, Delberativedemocarcy:essaysonreasonandpolitics,
Mas sac hu setts, Lon don, 1997. 

List, Chri stian; Lu skin, Ro bert C.; Fis hkin, Ja mes S. ; McLean, Iain, Deliberation,
singlepeakedness,andthepossibilityofmeaningfuldemocracy:evidencefrom
deliberative polls, PSPE wor king pa pers, 01-2006, De part ment of Go vern-
ment, Lon don School of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce, Lon don, UK,  2006.  

Ма тић, Ми лан, Либерализам,популизамидемократија, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2005.

Па ви ће вић, Ђор ђе, ,,Јав ни ум  као по ли тич ки иде ал: схва та ње Џо на Рол са”, 
Филозофијаидруштво 2/2007.

Ролс, Џон, Политичкилиберализам, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998.
Ролс, Џон, Правонарода са ,,Још јед ном о иде ји јав ног ума”, Ale xan dria Press, 

Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2003.
Ролс, Џон, Теоријаправде, ЦИД, Слу жбе ни лист СРЈ, Под го ри ца, 1998
Сто ја ди но вић, Ми ша, ,,Де мо кра ти ја у XXI ве ку”, Политичкаревија,, Ин сти-

тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 01/2010, стр. 147-163.
Стан чић, Ви шња, ,,По јам по зи тив не и не га тив не сло бо де – ан тич ко и мо дер-

но схва та ње сло бо де”, Политичкаревија,, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, бр. 04/2012, стр. 91-103.

Ха бер мас, Јир ген,  Постнационалнаконстелација,От кро ве ње, Бе о град, 2002.
Companion to contemporary political philosophy, Blac kwell Pu blis hing, USA 

Mal den, 1993.  

VisnjaStancic

RAWLS’SIDEAOFPUBLICREASON

Resume
In this pa per the aut hor is de a ling with the com ple xity of re la-

tion bet we en de moc racy and va lue plu ra lism. If we start from the fact 
of the exi sten ce of dif fe rent, even ir re con ci la ble, mo ral and re li gi o us 
be li efs wit hin con tem po rary po li ti cal com mu ni ti es, the qu e sti on of cru-
cial im por tan ceari ses: how to cre a te a ,,pu blic” and loyal ci ti zen in a 
so ci ety of de ep doc tri nal di vi si ons? Af tert wards it will be di scus se sed 
pla u si bi lity of John Rawls’s so lu tion to this re le vant pro blem: his ide-
as of po li ti cal li be ra lism and over lap ping con sen sus, as well as no ti-
ons of re a so na ble ness and ra ti o na lity. Li be ra lism will be exa mi ned as 
a com pre hen si ve doc tri ne, as well as a po li ti cal con cep tion. Relying on 
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pre vi o us re se arch, the aut hor will analyze sig ni fi can ce of de moc ra tic 
po li ti cal cul tu re and li be ral po li ti cal con cep tion for the su sta i na bi lity of 
de moc racy and va lue plu ra lism. 
Key words: po li ti cal li be ra lism, pu blic re a son, de moc racy, po li ti cal cul tu re, 

va lue plu ra lism.

* Овај рад је примљен 10. априла 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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