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Xон Стју арт Мил пред ста вља јед ног од нај ве ћих по ли тич ких 
ми сли ла ца не са мо де вет на е стог ве ка већ и по ли тич ке ми сли 

уоп ште. За ње га сло бод но мо же мо да ка же мо да пред ста вља кру-
ну ен гле ског ли бе ра ли зма 19. ве ка.1) Основ на вред ност ко ја сто ји у 
де лу Ми ла је сте иде ја сло бо де. На кон Фран цу ске ре во лу ци је ко ја 
је пред ста вља ла је дан од нај зна чај ни јих до га ђа ја осам на е стог ве ка 
у Евро пи, иде је ко је је из не дри ла би ће на днев ном ре ду и то ком це-
лог де вет на е стог ве ка. Ре ак ци је на Фран цу ску ре во лу ци ју су би ле 
раз ли чи те и кре та ле су се од два су прот на по ла. Са јед не стра не 
смо има ли при ста ли це ре ста у ра ци је и по врат ка на ста ри ре жим, 
док су на су прот ном по лу би ли ми сли о ци ко ји су за сту па ли иде је 
ра ди кал ног анар хи зма и сво је вр сног на став ка ре во лу ци је. Из све га 
из не тог у Ми ло вој те о ри ји мо же мо ви де ти да би и он сам по др жао 
ве ли ке иде је Фран цу ске ре во лу ци је и не сум њи во је у том де лу био 
на стра ни раз во ја и од бра не иде је сло бо де ко ја је и би ла основ на 
вред ност због ко је је во ђе на Ре во лу ци ја. Али са дру ге стра не Мил 
се ни ка ко не би опре де лио за сло бо ду без огра ни че ња и у сво јој те-
о ри ји и од бра ни са ме сло бо де ја ко је опре зан и по ста вља низ усло-
ва и огра ни че ња до ко је гра ни це мо же да иде сло бо да јед ног по је-
дин ца. У том сми слу би смо га мо гли ста ви ти на сре ди ну спек тра 
на чи јем би се јед ном кра ју на ла зи ла ап со лут на сло бо да ко ја би се 
при бли жа ва ла анар хи ји а на дру гом кра ју спек тра би се на ла зи ла 
ти ра ни ја и пот пу но угу ше на сло бо да по је ди на ца. Иако се за Ми ло-
во име оправ да но ве зу је иде ја сло бо де и ли бе рал не вред но сти, он 
је сам упра во због од бра не те ве ли ке вред но сти био из у зет но опре-
зан код де фи ни са ња и огра ни ча ва ња са ме сло бо де и до ко је гра ни-
це она тре ба да се про те же а да не угу ши са му се бе. Упра во се на 
ово де фи ни са ње и раз ми шља ње од но си ве ли ки део ње го ве те о ри је.

Сво јим ста во ви ма Мил је био ве о ма зна ча јан за раз вој ли бе ра-
ли зма. Же сто ко се су прот ста вљао ко лек ти ви стич ким тен ден ци ја ма 
и тра ди ци ја ма а на гла сак је ста вљао на ква ли тет ин ди ви ду ал ног 
жи во та. Ин ди ви ду а ли зам пред ста вља ве ро ва ње у вр хов ни зна чај 
по је дин ца у од но су на би ло ко ју дру штве ну гру пу или ко лек ти-
ви тет. По овом схва та њу по је ди нац има цен трал ни по ло жај у дру-
штву и све мо ра би ти уре ђе но у ње го ву ко рист. За вре ме у ко ме је 
жи вео ово су би ле ра ди кал не иде је и на и ла зи ле су на же сток от пор. 
Основ на тач ка од ко је по ла зи Мил је раз ми шља ње да дру штво не-

1) Дра го љуб Ми ћу но вић,Историјадруштвенихтеорија, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град, 2010. стр. 142.
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ма ни ка ква пра ва да ути че на по је дин ца у оним ства ри ма ко је се ти-
чу ње га са мог и да по је ди нац тре ба да има пот пу ну сло бо ду у овој 
обла сти соп стве них ин те ре са и ци ље ва. Ме ђу тим, ов де је ве о ма 
зна чај но на гла си ти да та сло бо да по је дин ца иде са мо до оне тач ке 
до ко је не за ди ре у иста та ква пра ва и сло бо ду не ког дру гог по је-
дин ца. Ов де ви ди мо да је Ми ло ва по зи ци ја ли бер та ри јан ска2), од-
но сно да при хва та са мо нај ма ње мо гу ће огра ни че ње ин ди ви ду ал не 
сло бо де, и то са мо до оне тач ке у ко јој се спре ча ва ште та не ком 
дру гом по је дин цу. Ли бер та ри јан ци на сто је да мак си мал но по ве ћа-
ју цар ство ин ди ви ду ал не сло бо де и што ви ше сма ње до сег јав не 
вла сти, гле да ју ћи на др жа ву, ти пич но за њих, као на глав ну прет њу 
сло бо де.3) Упра во су ово оне тач ке у Ми ло вој по ли тич кој те о ри ји 
ко је се пре кла па ју и са по ку ша ји ма кон зер ва ти ва ца да спо је не-
ке иде је сло бод ног тр жи шта и не ме ша ња др жа ве у ту област са 
кон зер ва тив ним вред но сти ма ауто ри те та и ду жно сти. Сам ро до на-
чел ник кон зер ва тив не иде о ло ги је Ед мунд Берк ни је ви део ни ка кву 
не спо ји вост тр жи шне еко но ми је и кон зер ва тив них иде ја и вред но-
сти. Упра во је ово она тач ка ко ја да је за пра во и кон зер ва тив ци ма 
да сво ја та ју не ка Ми ло ва ре ше ња и ста во ве.

Ме ђу нај зна чај ни ја Ми ло ва де ла спа да ју: О слободи (1859), 
Разматрањао представничкојвлади (1861) и Подјармљеностже
на (1869). Овим де ли ма Мил је ус по ста вио ве зу из ме ђу кла сич ног 
и мо дер ног ли бе ра ли зма. Иде је ко ји ма се ба ви су осло ње не у про-
шло сти и ву ку ве зу са кла сич ним ли бе рал ним ста во ви ма, док су 
му за кључ ци окре ну ти ка бу дућ но сти и пред ста вља ће зна чај ну по-
ла зну осно ву бу ду ћих ли бе рал них те о ре ти ча ра. Ра ни ли бе ра ли су 
има ли ве ли ки страх од ап со лут не вла сти мо нар ха па се у њи хо вим 
де ли ма ве ли ка па жња по све ћу је упра во на чи ни ма кон тро ле и огра-
ни че ња вла сти као и што ма њом уло гом др жа ве у дру штву. Док са 
дру ге стра не од Ми ла по чи ње да се у окви ру ли бе ра ли зма по ла ко 
раз ви ја стру ја ко ја ће оправ да ва ти уче шће др жа ве у од ре ђе ним по-
љи ма и де лат но сти ма уко ли ко би то ме ша ње др жа ве би ло ко ри сно 
и на ду жи рок до но си ло од ре ђе ну ко рист са мим по је дин ци ма. Ово 
оправ да ње ме ша ња др жа ве у не ке де лат но сти, као на при мер обра-
зо ва ње, здрав ство, бри га о си ро ма шни јим сло је ви ма ста нов ни штва 
итд. ће у бу дућ но сти до ве сти до на стан ка др жа ве бла го ста ња.

2) Ен дру Хеј вуд,Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 
2005. стр. 31.

3) Исто, стр. 93.
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По ред оца, ко ји је оста вио пре су дан ути цај на Ми лов жи вот, 
ве ли ки ути цај је оста вио и Џе ре ми Бен там са сво јом те о ри јом.4) 
На и ме, Бен там је био фи ло зоф, прав ни ре фор ма тор и осни вач ути-
ли та ри зма. Он је имао ве ли ког ути ца ја на но ве иде је ко је су се по ја-
вљи ва ле и до во ди ле до мно гих про ме на у дру штву у то вре ме, пре 
све га у дру штве ној ад ми ни стра ци ји, пра ву, вла сти и еко но ми ји. 
Ове иде је су ути ца ле и на Ми ло ва ин те ре со ва ња ко ја су се про те-
за ла од по ли тич ке еко но ми је, пред став нич ке де мо кра ти је, бор бе за 
пра ва же на, али је ипак нај ве ћи до при нос по ли тич кој те о ри ји оста-
вио иде ја ма о сло бо ди по је дин ца. Ми слио је да је сло бо да по зи-
тив на и по кре тач ка сна га ко ја по је дин ци ма омо гу ћа ва да пре у зму 
кон тро лу над соп стве ним жи во ти ма, да за до би ју ауто но ми ју или 
да до стиг ну са мо о ства ре ње. Бор ба за сло бо ду је обе ле жи ла це ло-
куп ну људ ску исто ри ју. Она се од ви ја ла кроз бор бу про тив нео-
гра ни че не вла сти вла да ра, де спо ти ја и ра зних угње та ва ња. Мил је 
по себ ну па жњу обра тио на сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња ко ја 
има ко рен у ње го вом ра ди кал ном ин ди ви ду а ли зму и у од бра ни по-
је дин ца пред дру штвом и др жа вом.5)

Ње го во де ло Разматрања о представничкој влади и да нас 
пред ста вља ју јед но од нај зна чај ни јих де ла у кор пу су ли бе рал не 
ми сли. Ово де ло је по ла зи ште за сва ког ко се ба ви про бле ми ма 
пред став нич ке де мо кра ти је као и од но са сло бо де и де мо кра ти је. 
Мил је је дан од нај зна чај ни јих те о ре ти ча ра за си сте мат ско по ве-
зи ва ње тра ди ци је ли бе ра ли зма и тра ди ци је де мо кра ти је.6) На де-
мо кра ти ју не гле да као на је дан од мо гу ћих на чи на кон сти ту и са ња 
вла сти и по год ног сред ства за за шти ту од узур па ци је вла сти већ 
она пред ста вља и сред ство са мо ра зво ја по је дин ца и на прет ка це-
лог дру штва, што и је сте нај ва жни ји циљ јед ног дру штва. 

НАСТАНАК,ФУНКЦИЈЕИЕЛЕМЕНТИ
ДОБРЕВЛАДАВИНЕ

По Ми ло вом ви ђе њу по сто је два су прот ста вље на ми шље ња на 
ко ји на чин на ста ју по ли тич ке ин сти ту ци је. Пр ва гру па те о ре ти ча-
ра сма тра да су љу ди ко ји жи ве на од ре ђе ној те ри то ри ји ти ко ји 

4) Ду шан Ву чи ће вић, „Ми лов кон цепт пред став нич ке вла де“, Политичкаревија, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.

5) Дра го љуб Ми ћу но вић,Историјадруштвенихтеорија, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град, 2010. стр. 145.

6) Или ја Ву ја чић, Политичка теорија–студије,портрети,расправе, Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002. стр. 230.
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про ми шља њем и на осно ву соп стве ног ра зу ма гра де ин сти ту ци је 
ко је им од го ва ра ју и за ко је сма тра ју да ће на нај бо љи на чин да 
од го во ре њи хо вим по тре ба ма. Ови те о ре ти ча ри за осно ву на стан-
ка ин сти ту ци ја узи ма ју ра зум, а при мар но пи та ње је са ма свр ха 
ин сти ту ци ја и ко је ци ље ве оне мо ра ју да оства ре. Ка да се ова ко 
утвр де са ми ци ље ви вла да ви не ко ји се же ле оства ри ти при сту па 
се сле де ћем ко ра ку а то је са мо ства ра ње ин сти ту ци ја ко је ће на 
нај бо љи на чин омо гу ћи ти за до во ље ње по ста вље них ци ље ва вла-
да ви не. На кон ова ко утвр ђе них основ них ци ље ва и са мог об ли ка 
вла да ви не пре о ста је нам још са мо је дан ко рак у ства ра њу ин сти-
ту ци ја а то је да се ста нов ни ци јед ног дру штва од но сно на ши су-
на род ни ци сло же са овим об ли ком вла да ви не. Тре ћи ко рак је да ти 
до бре ар гу мен те у ко рист ове вла да ви не и убе ди ти су на род ни ке у 
ње го ву ис прав ност а за тим их убе ди ти да и они са ми де ла ју у ње-
го ву ко рист и на ње го вом учвр шћи ва њу и одр жа ва њу.7)

На су прот те о ре ти ча ри ма ко ји за сту па ју ова кво ста но ви ште о 
на стан ку и свр си по ли тич ких ин сти ту ци ја сто је те о ре ти ча ри ко-
ји сма тра ју да по ли тич ке ин сти ту ци је не ства ра ју љу ди на осно ву 
ра зу ма на тај на чин што ће се у јед ном тре нут ку до го во ри ти ко је 
ин сти ту ци је да фор ми ра ју и на кон то га да се ста ра ју о њи хо вом 
одр жа њу. По ми шље њу ових те о ре ти ча ра по ли тич ке ин сти ту ци-
је јед ног на ро да на ста ју по сте пе но то ком исто риј ског раз во ја тог 
на ро да кроз ње го ве оби ча је, тра ди ци ју, ин стинкт и по тре бе ко је 
се са вре ме ном раз ви ја ју а не услед не ких за ми шље них на цр та у 
гла ва ма по је ди на ца.8) Да кле, по ми шље њу ове гру пе те о ре ти ча ра 
ин сти ту ци је на ста ју кроз ис ку ство ко је од ре ђе ни на род про ла зи то-
ком исто риј ског раз во ја. Основ ни за да так љу ди је сте да што бо ље 
упо зна ју основ на свој ства ових ин сти ту ци ја ка ко би им се што бо-
ље при ла го ди ли и на тај на чин оства ри ли сво је нај ве ће ин те ре се. 
Љу ди се ов де при ла го ђа ва ју по сто је ћим ин сти ту ци ја ма и у мо гућ-
но сти су да до но се са мо тре нут на ре ше ња ко ја су одр жи ва са мо ако 
су у скла ду са са мим ин сти ту ци ја ма ко је већ по сто је. Са мо на овај 
на чин она по ста ју трај на и на тај на чин до при но се учвр шћи ва њу 
са мог по рет ка и до при но се ње го вој ста бил но сти.

Уко ли ко би смо по ку ша ли да Ми ла свр ста мо у јед ну од ове две 
гру пе ми сли ла ца не сум њи во је да би он био бли жи пр вој гру пи 

7) Џон Стју арт Мил, Разматрањаопредставничкојвлади, у Џон Стју арт Мил, Изабра
ниполитичкисписи–другисвезак, Ин фор ма тор, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, За греб, 
1989. стр. 8.

8) Исто, стр. 8.
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те о ре ти ча ра ко ји за сту па ју ра ци о на ли стич ки кон струк ти ви зам, од-
но сно ста но ви ште да је ра зум тај ко ји пре суд но ути че на на ста нак 
ин сти ту ци ја у не ком дру штву. Упра во у овој ве ри у ра зум ли бе ра ли 
се и раз ли ку ју од кон зер ва ти ва ца ко ји у ис ку ству и тра ди ци ји ви де 
осно ву за на ста нак ин сти ту ци ја и од ре ђе ног об ли ка вла да ви не у 
дру штву. Ед мунд Берк ко ји је је дан од нај зна чај ни јих кон зер ва тив-
них те о ре ти ча ра је упра во у исто ри ји, тра ди ци ји и ис ку ству ко је 
про из и ла зи из њих ви део и осно ву на ко ји ма на ста ју ин сти ту ци је.9) 
По ми шље њу кон зер ва ти ва ца ин сти ту ци је су на ста ја ле ге не ра ци-
ја ма и про шле су тест вре ме на па их због то га тре ба и не го ва ти 
и уса вр ша ва ти, док на су прот том ста но ви шту сто је ли бе ра ли ко ји 
сма тра ју да дру штве не ин сти ту ци је не тре ба про це њи ва ти пре ма 
ду жи ни њи хо вог тра ја ња, већ пре ма то ме ко ли ко за до во ља ва ју по-
тре бе и ин те ре се по је ди на ца.10) Упра во из раз ло га што ра зу му да ју 
из у зет ну вред ност по ми шље њу ли бе ра ла ин сти ту ци је ко је не од-
го ва ра ју ин те ре си ма на ро да је по треб но, па чак и по жељ но про-
ме ни ти но вим ка ко би се оства рио ве ћи на пре дак и про спе ри тет у 
дру штву.

По ми шље њу Ми ла у опре де ље њу за са мо јед ну од ове две 
стра не: да ли са мо ра зум или са мо ис ку ство ути чу на на ста нак ин-
сти ту ци ја упа ли би смо у зам ку огра ни че но сти и по ру ши ли би и 
по зи тив не стра не оба при сту па. По ње го вом ми шље њу тре ба ли би 
да се упу сти мо у са му су шти ну и јед ног и дру гог раз ми шља ња и 
утвр ди мо ко је су то и тач не и по гре шне тврд ње сва ке од ових те о-
ри ја по је ди нач но. Мил сма тра да су ин сти ту ци је плод ра зу ма љу ди 
и да сво ју ег зи стен ци ју ду гу ју људ ској во љи, од но сно са мом ра зу-
му.11) Упра во за хва љу ју ћи то ме да су их ство ри ли љу ди, оне мо гу 
би ти на пра вље не и до бро и ло ше, јер је при ли ком њи хо вог ства ра-
ња мо гу ће ко ри сти ти ка ко ра зум и уме ће та ко и њи хо ве су прот но-
сти. Та ко ђе, у да љем свом на пре до ва њу и раз ви ја њу ин сти ту ци је 
су се одр жа ва ле за хва љу ју ћи ис кљу чи во људ ском де ло ва њу. 

Мил сма тра да ин сти ту ци је и об лик вла да ви не је су ствар из-
бо ра и да са ми љу ди од лу чу ју о то ме ко је ће ин сти ту ци је уве сти у 

9) Ед мунд Берк, Размишљања о револуцији уФранцуској, «Фи лип Ви шњић», Бе о град, 
2001. стр. 166.

10) Ен дру Хеј вуд, Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 
2005. стр. 75.

11) Џон Стју арт Мил, Разматрањаопредставничкојвлади, у Џон Стју арт Мил, Изабра
ниполитичкисписи–другисвезак, Ин фор ма тор, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, За греб, 
1989. стр. 9.
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свој по ли тич ки си стем. На овом пу ту нај зна чај ни је ме сто за у зи ма 
сам ин те лект ко ји и је сте пре су дан у од лу чи ва њу ка кав ће се об лик 
вла да ви не при ме њи ва ти у од ре ђе ној зе мљи. Ово на сто ја ње да се 
уве де нај бо љи об лик вла да ви не за од ре ђе но дру штво тре ба ло би да 
бу де је дан од основ них ци ље ва тог дру штва и у ње го во оства ри ва-
ње би тре ба ло уло жи ти ве ли ки на пор. Уко ли ко за спро во ђе ње овог 
ци ља не ма до вољ но сна ге у окви ру са мог дру штва Мил сма тра да 
се та до дат на сна га тре ба тра жи ти и из ван са мог дру штва, од но сно 
да се не тре ба од ри ца ти по мо ћи ко ју на том пу ту мо гу пру жи ти 
дру штва у ко ји ма већ функ ци о ни шу те ин сти ту ци је и об лик вла-
да ви не. На ово ме пу ту од пре суд ног зна ча ја је сте ми шље ње као 
јед на од нај ве ћих ак тив них дру штве них сна га.12) Ми шље ње је ов де 
у функ ци ји ства ра ња оп штег уве ре ња да је је дан об лик вла да ви не 
бо љи од дру гих и да га због то га тре ба уве сти и у са мо дру штво. 
Ка да ово успе да оства ри у јед ном дру штву и за до би је по др шку ве-
ћи не ста нов ни штва ми шље ње је од ра ди ло онај нај те жи део по сла 
ко ји се и оче ки вао од ње га. Ка да смо утвр ди ли на ко ји на чин на ста-
је од ре ђе ни об лик вла да ви не и ко ји су му основ ни ци ље ви ко је би 
тре бао да оства ри, сле де ћи ко рак је сте утвр ди ти ко је су то основ не 
функ ци је и еле мен ти из ко јих се са сто ји до бар об лик вла да ви не. 

Мил је сма трао да ра зум пре суд но ути че на фор ми ра ње од-
ре ђе них ин сти ту ци ја у дру штву. На тај на чин по ка зу је да су ин-
сти ту ци је и об лик вла да ви не ствар из бо ра, па је са мим тим ја сно 
да ако по сто ји мо гућ ност ова квог из бо ра он да мо гу ће од ре ди ти и 
ка рак те ри сти ке од ре ђе ног об ли ка вла да ви не ко је нај бо ље од го ва-
ра ју по тре ба ма на прет ка јед ног дру штва. Пре са мог од ре ђе ња ових 
ка рак те ри сти ка Мил уво ди у раз ма тра ње де фи ни са ње основ них 
функ ци ја од ре ђе не вла да ви не. Ове функ ци је су у ди рект ној ве зи 
са са мим ци ље ви ма кон крет не вла да ви не и за ви се од тих ци ље-
ва или ин те ре са да тог дру штва. Да кле, у за ви сно сти од то га ко ји 
се ци ље ви, од но сно ин те ре си же ле по сти ћи у дру штву за ви си ће 
и функ ци је ове вла да ви не.13) Из бор из ме ђу две основ не функ ци је 
по рет ка и на прет ка, Мил за вр ша ва та ко што по јам по рет ка ста вља 
у функ ци ју на прет ка и ка же да је нај бо ља она вла да ви на ко ја нај бо-
ље до при но си на прет ку.14) На овај на чин он на пре дак ста вља на врх 
при о ри те та и ци ље ва ко ји ма јед но дру штво тре ба да те жи.

12) Исто, стр. 14.
13) Исто, стр. 17.
14) Исто, стр. 20.
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Као пр ви еле мент до бре вла да ви не Мил на во ди вр ли ну и ин те-
ли ген ци ју са мих људ ских би ћа ко ји су при пад ни ци од ре ђе не за јед-
ни це. Ово је ујед но и нај ва жни ји еле мент до бре вла да ви не и са ма 
вла да ви на је до бра упра во у оном сте пе ну у ко ме успе да ути че 
на по бољ ша ње мо рал них и ин те лек ту ал них осо би на код чла но ва 
дру штва. Сва ка вла да ви на ко ја ути че на по бољ ша ње ових ква ли-
те та исто вре ме но ће ути ца ти и на сам свој на пре дак. Дру ги ве о ма 
би тан еле мент до бре вла да ви не је сте сам ква ли тет те ма ши не ри је 
ко ја по кре ће ову вла да ви ну, од но сно ње на спо соб ност да на нај бо-
љи мо гу ћи на чин ис ко ри сти све пред но сти ко је по се ду је од ре ђе но 
дру штво и да што је мо гу ће ви ше раз ви ја та до бра свој ства ко ја 
по се ду је.

Сва ка вла да ви на је до бра за хва љу ју ћи до брим свој стви ма по-
је ди нач них чла но ва дру штва. Упра во због то га пред став нич ки си-
стем вла да ви не је и нај бо ље ре ше ње за то што у ње му на нај бо љи 
на чин до ла зи до из ра жа ја по је ди нач ни ум, ин те ли ген ци ја и вр ли на 
нај па мет ни јих чла но ва дру штва. Овај ути цај нај па мет ни јих чла но-
ва дру штва би се осе ћао и у оста лим об ли ци ма вла да ви не, ме ђу тим 
у пред став нич ком си сте му вла сти он оства ру је свој нај ве ћи ути цај 
јер од ње га има ко рист це ло дру штво. У овом си сте му вла да ви не је 
на нај бо љи на чин спро ве де на ор га ни за ци ја до брих свој ста ва ко ја 
по се ду ју по је ди нач ни чла но ви од ре ђе не за јед ни це. Вла да ви на мо-
же мно го да учи ни за људ ски ум и ин те лект, као и уоп ште на вр ли-
ни љу ди са мо уко ли ко је до бро ор га ни зо ва на и уко ли ко јој је та кво 
де ло ва ње у ин те ре су. Ви ди мо да кле да су ова два еле мен та до бре 
вла да ви не, вр ли на и ин те ли ген ци ја чла но ва дру штва и сам об лик 
вла сти ко ји је при ме њен у дру штву, од но сно са ма та ма ши не ри ја, 
у ди рект ној по ве за но сти и да ути чу је дан на дру ги. Уко ли ко је ве ћа 
ин те ли ген ци ја и раз бо ри тост чла но ва дру штва они ће тим сво јим 
спо соб но сти ма ја ко ути ца ти на сам ква ли тет вла сти и чи ни ће је 
бо љом. Са дру ге стра не, ве о ма ве ли ки је и ути цај са ме вла да ви не 
на по је дин це ко ји са чи ња ва ју то дру штво. Она мо же ути ца ти ка ко 
на њи хо во на пре до ва ње и уса вр ша ва ње у сва ком сми слу а исто та-
ко ако је ло ше ор га ни зо ва на мо же ути ца ти и на њи хо во ква ре ње и 
на за до ва ње и не до пу шта ње да се раз ви ју у оном сте пе ну у ко ме би 
би ли у мо гућ но сти уко ли ко је власт бо ље ор га ни зо ва на. 

Раз ли чи те за јед ни це се мо гу на ла зи ти на ве о ма ши ро ком ра-
спо ну кул ту ре и раз во ја од оних ко ји су на ве о ма ни ском ступ њу 
тог раз во ја до оних ци ви ли зо ва них за јед ни ца ко је су оства ри ле за-
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ви дан ни во раз во ја. По ми шље њу Ми ла раз вој ових не раз ви је них 
за јед ни ца за ви си од мно штва фак то ра а је дан од нај зна чај ни јих је, 
по ред при род них од ли ка, упра во тип вла да ви не ко ји по сто ји у том 
дру штву.15) Да би се ова кав на род уз ди гао из сво је за о ста ло сти по-
треб но је пре све га да се на у чи по слу шно сти, а то се нај бо ље у 
овом слу ча ју оства ру је де спот ском вла да ви ном. Дру ги про блем 
ко ји му чи ове за јед ни це је тај што оне осе ћа ју од бој ност пре ма не-
пре кид ном ра ду и не осе ћа ју да је он уоп ште по тре бан да би оства-
ри ле на пре дак. На овом ступ њу раз во ја Мил чак оправ да ва и роп-
ство као по чет ну сна гу ка ор га ни зо ва ној про из вод њи и на прет ку.16)

ПРЕДСТАВНИЧКАВЛАДАВИНАКАОИДЕАЛ

По ми шље њу Ми ла нај бо љи об лик вла да ви не је сте пред став-
нич ка вла да ви на. Он за ову тврд њу на во ди ве ћи број ар гу ме на та 
и до ка за а пут ко јим иде у до ка зи ва њу ове тврд ње је исти као и 
ка да се ра ди о дру гим ства ри ма о ко ји ма про ми шља. Пре све га он 
нам на во ди тре нут но ва же ћа и во де ћа ми шље ња о да том про бле му 
а за тим њих ана ли зи ра и упо ре ђи ва њем из во ди сво је ми шље ње о 
про бле му. Ову ме то до ло ги ју је ко ри стио и ово га пу та. У овом кон-
крет ном слу ча ју је кре нуо од та да ва же ћег ми шље ња да је нај бо љи 
об лик вла да ви не де спот ска мо нар хи ја под усло вом да је тај де спот 
до бар и ин те ли ген тан. Мил се же сто ко су прот ста вио овом ми шље-
њу и на во де ћи ве ћи број раз ло га за сво ју тврд њу до шао је до за-
кључ ка да је пред став нич ка вла да ви на нај бо ља вла да ви на.

По овом ми шље њу нај ве ћа мо гу ћа власт у ру ка ма јед ног по је-
дин ца ко ји по се ду је ве ли ке мо рал не и ин те лек ту ал не спо соб но сти 
га ран то ва ла би да ће се у дру штву вла да ти на нај бо љи на чин. До-
не ли би се до бри а уки ну ли ло ши за ко ни, нај бо љи љу ди би би ли 
по ста вље ни на ва жне по ло жа је а прав да би се де ли ла под јед на ко 
сви ма. Ме ђу тим, оства ре ње ових ци ље ва би по ми шље њу Ми ла 
под ра зу ме ва ло мо нар ха ко ји је при су тан увек и на сва ком ме сту, 
ко ји је та ко ђе до де та ља ис прав но ин фор ми сан ка ко би мо гао до-
не ти свој суд. Па чак и ка да би ово ста ње би ло мо гу ће оства ри ти 
за па ли би у не во ље дру ге вр сте а то је да би по на ша ње ова квог „су-
пер“ мо нар ха до ве ло до па сив но сти остат ка на ци је и гра ђа на тог 
дру штва. Они не би би ли за ин те ре со ва ни, или би би ли чак и оне-
15) Исто, стр. 25.
16) По гле да ти ви ше у: Ду шан Ву чи ће вић, „Ми лов кон цепт пред став нич ке вла де“, Поли

тичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.
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мо гу ће ни, да уче ству ју у јав ним по сло ви ма што би до ве ло до сво-
је вр сног успа вљи ва ња њи хо вих ду хов них и прак тич них спо соб но-
сти. Ова те шко ћа и про блем је чак и опа сни ја од пр ве и мо гућ но сти 
уоп ште при су ства мо нар ха на сва ком ме сту.17)

Је ди на евен ту ал на пред ност ап со лут не вла да ви не де спо та би 
би ла са мо у слу ча ју крај ње ну жде. Са мо у слу ча ју да је угро же на 
сло бо да на ци је би ла би оправ да на дик та ту ра ко ју би спро вео де-
спот и то са мо у што кра ћем пе ри о ду, од но сно, са мо до тре нут ка 
док опа сност по на ци ју не пре ста не. У свим оста лим слу ча је ви ма 
до бар де спо ти зам је, по ми шље њу Ми ла, ла жан иде ал и чак је и го-
ри од ло шег де спо ти зма јер смо ви де ли да опу шта ми сли, осе ћа је и 
енер ги ју љу ди и са мим тим их чи ни још ма ње спо соб ним да му се 
од у пру и да га за ме не бо љим ти пом вла да ви не.

Овим де лом смо до шли до то га да је нај бо љи об лик вла да ви не 
онај у ко ме су ве ре ни тет, од но сно нај ви ша власт, при па да це лој за-
јед ни ци; у ко ме гра ђа ни не са мо да уче ству ју у вла сти на тај на чин 
што гла са ју за сво је пред став ни ке, већ има ју мо гућ ност да и са ми 
бу ду би ра ни на не ке јав не функ ци је и на овај на чин да и са ми ди-
рект но уче ству ју у вла сти.18) Овај об лик вла да ви не је сте пред став-
нич ка вла да ви на.

Пред но сти ко је има пред став нич ки си стем вла сти по ми шље-
њу Ми ла се за сни ва на два уни вер зал на на че ла. Пр во на че ло је да 
са ми гра ђа ни јед ног дру штва бу ду за ин те ре со ва ни да се бо ре за 
сво ја пра ва и ин те ре се. Ово је јед на од основ них му дро сти ко ју ни-
је по треб но по себ но до ка зи ва ти, јер ће се сва ка осо ба са ма нај бо ље 
бо ри ти за оства ре ње соп стве них ин те ре са а не да то у ње но име 
ра ди не ко дру ги. У овом де лу не сум њи во мо же мо да при ме ти мо 
ути цај Бен та мо вих иде ја на Ми ла ко је се огле да ју у ми шље њу да 
љу ди нај ви ше во ле се бе и да сво је вла сти те ин те ре се увек ста вља ју 
на пр во ме сто. У ве зи са овим пр вим на че лом је и дру го основ-
но на че ло по ко ме оп шти на пре дак јед ног дру штва до сти же ви ши 
сту пањ уко ли ко је ве ћи број ових по је ди нач них енер ги ја укљу че но 
у ње го во на пре до ва ње.19) На овај на чин до ла зи мо у си ту а ци ју да 
тре ба пу сти ти сва кој осо би да оба вља оне ак тив но сти за ко је она 
ми сли да ће их на нај бо љи на чин оба ви ти. Из ове си ту а ци је ће мо 

17)  Џон Стју арт Мил, Разматрањаопредставничкојвлади, у Џон Стју арт Мил, Изабра
ниполитичкисписи–другисвезак, Ин фор ма тор, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, За греб, 
1989. стр. 31.

18) Исто, стр. 34.
19) Исто, стр. 35.
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до би ти и нај ве ћу ко рист и за це ло дру штво, јер ће по је дин ци бо-
ре ћи се за сво је се бич не ин те ре се на нај бо љи на чин оства ри ва ти и 
ин те ре се са мог дру штва.20)

На кон ова ко кон ста то ва на два на че ла ко ја вла да ју дру штви ма 
опет се вра ћа мо на пи та ње ко ји би то об лик вла да ви не омо гу ћио да 
се ова на че ла спро ве ду у де ло у дру штву и да се оства ри нај ве ћи 
мо гу ћи на пре дак. Као што смо већ ре кли то би се на нај бо љи на чин 
оства ри ло у пред став нич ком си сте му вла да ви не. По треб но је омо-
гу ћи ти да што ве ћи број љу ди у јед ном дру штву до би је пот пу ну 
сло бо ду ка ко би на што бо љи на чин оства ри ли сво је соп стве не ин-
те ре се и на тај на чин до при но си ли про спе ри те ту и са ме за јед ни це. 
Уко ли ко је део за јед ни це ис кљу чен из тих пра ва ко ја има ју оста ли 
чла но ви дру штва они ће се осе ћа ти гур ну ти у стра ну и не ће има-
ти исте по ла зне по зи ци је као ни ин те рес да де ла ју у том дру штву. 
Та ко ви ди мо да је у са мој прет по став ци за до бар си стем вла да ви не 
нај ва жни ји фак тор сло бо да ко ју има ју или не ма ју при пад ни ци тог 
дру штва, па се Мил за ла же за да ва ње ових пра ва што ве ћем бро ју 
гра ђа на јер је то у ин те ре су са мог дру штва. 

Овај део рас пра ве се од но си на ве зу основ них на че ла ко ја вла-
да ју у дру штву са са мим пој мом сло бо де чла но ва дру штва као и 
са мог на чи на на ко је би тре ба ло да бу де уре ђе но јед но дру штво у 
са да шњо сти и ко је су пред но сти од пред став нич ког си сте ма вла-
сти. Ме ђу тим, мо жда још ва жни је пи та ње је и на ко ји на чин је дан 
об лик вла да ви не ути че на сам ка рак тер чла но ва јед ног дру штва и 
ко је осо би не раз ви ја код сво јих при пад ни ка. И у овом де лу Мил 
сма тра и бра ни пред став нич ки си стем вла сти за ко ји ка же да ути че 
на пра вље ње нај бо љег ка рак те ра чла но ва тог дру штва. 

По себ ну па жњу Мил при да је оним слу ча је ви ма у ко ји ма пред-
став нич ка вла да ви на ни је при мен љи ва. Да би овај об лик вла да ви не 
мо гао ус пе ти у јед ном дру штву и да ва ти нај бо ље ре зул та те ко је је 
у ста њу да да је, по треб но је да бу ду ис пу ње на три основ на усло ва. 
Пр ви услов је да на род бу де во љан да уоп ште при хва ти пред став-
нич ку вла да ви ну као об лик вла да ви не у том дру штву. Дру ги услов 
је да гра ђа ни мо ра ју да учи не све што је по треб но за одр жа ва ње и 
очу ва ње овог ти па вла да ви не. Тре ћи услов је да на род мо ра да ис-
пу ни све оне ду жно сти и да оба вља све оне функ ци је ко је од ње га 
зах те ва овај об лик вла да ви не.21)

20) Исто, стр. 36.
21) Исто, стр. 43.
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Уко ли ко ови усло ви ни су ис пу ње ни пред став нич ка вла да ви на 
се не би мо гла трај но одр жа ти и у том слу ча ју би не ки дру ги об лик 
вла да ви не био мно го по жељ ни ји. Овај дру ги об лик вла да ви не би 
на од ре ђе ни на чин пред ста вљао не ку вр сту шко ле ко ју би на род 
мо рао да про ђе ка ко би из гра дио све по треб не осо би не и на ви ке 
ко је су по треб не за пред став нич ку вла да ви ну. Да кле, за оне на ро-
де ко ји ни су до сти гли по тре бан ни во ци ви ли за циј ског раз во ја ко ји 
је по тре бан да би пред став нич ка вла да ви на функ ци о ни са ла у том 
дру штву по жељ ни ји је не ки дру ги об лик вла да ви не ко ји би по слу-
жио као од ре ђе на шко ла ко ју мо ра ју да про ђу да би би ли у ста њу 
да у пот пу но сти при ме не пред став нич ку вла да ви ну.22) 

Про тив ни ци Ми ла су упра во ово ме сто ко ри сти ли да кри ти-
ку ју ње го ву те о ри ју и на гла ша ва ли да је на овом ме сту он ис ко чио 
из ли бе рал них иде ја и оп ту жи ва ли га за про све ти тељ ски па тер на-
ли зам. Са да на шње тач ке гле ди шта и ми би смо га мо гли оп ту жи ти 
за та ко не што, јер је очи глед но под ва јао на ро де и јед не сма трао за 
на пред ни је и спо соб ни је од дру гих, а за дру ге сма трао да им је по-
треб но ту тор ство и над гле да ње од стра не раз ви је ни јих на ро да. Ме-
ђу тим, ако по сма тра мо Ми ло ву те о ри ју у це ли ни, ми шље ња смо 
да за та ко не што не ма ме ста. Он је на сту пао и по сма трао ства ри 
ка кве су би ле у то вре ме и ње го ву те о ри ју мо же мо да оце њу је мо 
са мо уко ли ко се вра ти мо у вре ме у ко ме је он ства рао а ни ка ко то 
не мо же мо да ра ди мо по сма тра ју ћи ства ри са да на шњих по зи ци ја 
и са ове тач ке да на тај на чин кри ти ку је мо ње го ва раз ми шља ња.

Основ ни сми сао и циљ пред став нич ке вла да ви не је сте да цео 
на род, или ба рем ве ћи на на ро да, уче ству је у вр ше њу вр хов не вла-
сти пре ко сво јих пред став ни ка, ко је по вре ме но би ра. Основ на иде-
ја је сте да је на род но си лац су ве ре ни те та и да сам тре ба да вла да у 
дру штву. Ме ђу тим, ка ко је не мо гу ће да цео на род уче ству је у вла-
сти, они би ра ју сво је пред став ни ке ко ји у њи хо во име вр ше нај ви-
шу власт у зе мљи. Ова власт је скон цен три са на у пар ла мен ту, ко ји 
у крај њој ин стан ци има нај ви шу власт.23)

По ми шље њу Ми ла основ на функ ци ја пред став нич ке скуп-
шти не би би ла да кон тро ли ше и над гле да вла ду, и он то об ја шња-
ва ова ко: «Пра ва је дје лат ност пред став нич ке скуп шти не, мје сто 

22) Ви ше о то ме ви де ти у: Ду шан Ву чи ће вић, „Ми лов кон цепт пред став нич ке вла де“, По
литичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.

23) Џон Стју арт Мил, Разматрањаопредставничкојвлади, у Џон Стју арт Мил, Изабра
ниполитичкисписи–другисвезак, Ин фор ма тор, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, За греб, 
1989. стр. 51.
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функ ци је упра вља ња, за ко ју је са свим не по де сна, у то ме да над-
гле да и кон тро ли ра вла ду, да свје тлом јав но сти ра свје тли све ње зи-
не по сло ве, да је на тје ра да у пот пу но сти из ло жи и оправ да сва ку 
ак ци ју ко ју би итко мо гао сма тра ти сум њи вом, да их осу ди ако су 
за осу ду, а ако љу ди ко ји су у са ста ву вла де зло у по тре бља ва ју ука-
за но им по вје ре ње или се по на ша ју су прот но осми шље ним осје-
ћа ји ма на ци је, да их ис тје ра из слу жбе и из рав но или по сред но 
име ну је њи хо ве на сљед ни ке. То је си гур но оби ље мо ћи и до вољ но 
оси гу ра ње за сло бо ду на ци је».24)

Због са ме сво је при ро де, а то је да је са ста вље на од ра зних 
пред став ни ка на ро да са раз ли чи тим ни во ом ин те ли ген ци је, обра-
зо ва ња и са мих ка рак те ра пред став ни ка а са дру ге стра не због ве-
ли чи не свог са ста ва и гло ма зно сти, пред став нич ка скуп шти на ни је 
у ста њу да са ма вла да и до но си не по сред но са ме из вр шне од лу ке. 
Тај по сао из вр шне вла сти пред став нич ка скуп шти на ни ка ко не би 
мо гла на ва љан на чин да оба ви и због то га је овај део вла сти пре-
пу сти ла знат но ма њем и са мим тим ефи ка сни јем те лу а то је вла да, 
са ста вље на од ма њег бро ја ми ни ста ра. Да се са дру ге стра не не 
би пре ли ла ве ли ка ко ли чи на мо ћи на ово те ло, пар ла мент мо ра да 
кон тро ли ше вла ду и ово је јед на од ње го вих нај зна чај ни јих функ-
ци ја. Иако пред став нич ка те ла тре ба да има ју нај ви ше вла сти и 
мо ћи у дру штву по сло ве упра вља ња би тре ба ло да пре пу сте вла ди. 
Овај прин цип се те ме љи на на че ли ма успе шног упра вља ња а не на 
прин ци пи ма до бре вла да ви не. Ме ђу тим, оно што је сте пред ност 
пред став нич ке вла сти је сте про су ђи ва ње, а за то је пар ла мент пра-
во ме сто јер је са ста вљен од ве ли ког бро ја по је ди на ца и омо гу ћа ва 
да се чу ју и нај ра зли чи ти ја ми шље ња, па је као са ве то дав но те ло и 
те ло кон тро ле ра да са ме вла де, пар ла мент нео п хо дан.

Сле де ћа ва жна функ ци ја пар ла мен та је сте до но ше ње са мих 
за ко на. Пред став нич ка скуп шти на је као што смо ра ни је већ на-
ве ли нај ви ша власт у зе мљи и пред ста вља во љу на ро да из ра же ну 
на из бо ри ма. Из ово га сле ди да би она тре ба ла да до но си за ко не у 
тој зе мљи. Она то у су шти ни и спро во ди и пар ла мент и је сте нај-
ви ша за ко но дав на власт у пред став нич кој вла да ви ни. Ме ђу тим, по 
ми шље њу Ми ла баш као и у слу ча ју по сло ва упра ве слич на си ту-
а ци ја по сто ји и при ли ком до но ше ња за ко на. И у овом слу ча ју би 
тре ба ло да по сто ји не ко ма ње те ло, са ста вље но од по је ди на ца ко ји 
су се кроз про цес шко ло ва ња и ра да ква ли фи ко ва ли да де лу ју као 

24)  Исто, стр. 60.
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ко ми си ја за ду же на да са чи ња ва за ко не. Они би би ли за ду же ни за 
тех нич ки део до но ше ња за ко на а ко нач ну реч у њи хо вом усва ја њу 
би да ва ли чла но ви пар ла мен та, где би се баш као и у слу ча ју по-
сло ва упра ве мо гла чу ти нај ра зли чи ти ја ми шље ња о са мим за ко ни-
ма. На овај на чин би пар ла мент пред ста вљао кон трол ни ме ха ни зам 
и за др жа вао би нај ве ћу моћ али би био знат но успе шни ји у ра ду 
уко ли ко би сав по сао при пре ме за ко на оба вио овај од бор.

На ред на ја ко бит на функ ци ја пар ла мен та је сте та да он пред-
ста вља „од бор за жал бе“ ка ко га Мил на зи ва. У ства ри, ово би зна-
чи ло да је пар ла мент ме сто у ко ме би тре ба ло да се чу је не са мо 
ми шље ње ве ћи не, већ и ми шље ње сва ког де ли ћа на ци је. У ово ме 
би те лу тре ба ло да по сто је пред став ни ци и оних нај ма њих гру па 
ко ји би на овај на чин и на овом ме сту из ра зи ли сво је ста во ве и 
ин те ре се. У овом сми слу пар ла мент пред ста вља ме сто на ко ме се 
мо гу чу ти нај ра зли чи ти ја ми шље ња свих де ло ва дру штва па чак и 
оних нај ма њих гру па.

 На во де ћи све ове функ ци је пар ла мен та мо же мо ви де ти да је 
упра во иде ја на прет ка и сло бо де во ди ла Ми ла да се опре де ли за 
пред став нич ки об лик вла да ви не и да се за ла же за ње га. Све ове 
функ ци је ко је смо на ве ли а ко је на нај бо љи на чин оства ру је упра во 
пред став нич ко те ло во де укуп ном на прет ку и раз во ју дру штва што 
и је сте нај ва жни ји циљ у це ло куп ној Ми ло вој те о ри ји.

СЛАБОСТИИОСНОВНЕМАНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКЕДЕМОКРАТИЈЕ

Мил не би био та ко ве ли ки те о ре ти чар ка да не би уви део не-
до стат ке овог об ли ка вла да ви не и упо зо рио на њих а све у ци љу 
њи хо вог пре ва зи ла же ња и ума њи ва ња мо гу ћих штет них по сле ди-
ца. Ове не до стат ке пред став нич ке вла да ви не Мил је по де лио у две 
гру пе. Пр ву гру пу не до ста та ка на зи ва не га тив ним а дру гу гру пу 
по зи тив ним не до ста ци ма.

Код не га тив них не до ста та ка та ко ђе има мо две вр сте. Пр ви не-
до ста так се ја вља у слу ча је ви ма ка да пред став нич ка вла да ви на не 
оси гу ра ва над ле жним ин сти ту ци ја ма до вољ но мо ћи да би мо гле да 
оба вља ју све оне функ ци је за ко је су за ду же не, док би се дру ги не-
до ста так ја вљао уко ли ко би над ле жне ин сти ту ци је има ле и су ви ше 
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мо ћи и на тај на чин спу та ва ле и огра ни ча ва ле раз вој ин ди ви ду ал-
них спо соб но сти љу ди и дру штве на осе ћа ња љу ди.25)

У пр вом слу ча ју пред став нич ко те ло је то ко је зло у по тре бља ва 
моћ и власт ко ја јој је по ве ре на. Од но сно, пар ла мент у овом слу ча-
ју узи ма од вла де онај део мо ћи ко ји јој је пре не ла и по ве ри ла ра-
зним упли та њем у рад са ме вла де и та ко у ве ли кој ме ри огра ни ча ва 
рад и функ ци о ни са ње са ме вла де. Као што смо у прет ход ном де лу 
ре кли, основ на функ ци ја пред став нич ког те ла је сте да вр ши кон-
тро лу ра да вла де, од но сно из вр шне вла сти, а не да са ма вла да јер 
ни је спо соб на за та ко не што. Уко ли ко би се ова ко не што де си ло, 
вра ти ли би смо се на по чет ну по зи ци ју да је сва моћ скон цен три-
са на у ру ка ма са мо јед ног те ла, а то би у овом слу ча ју био пар ла-
мент. Све ово би до ве ло до ве ли ких про бле ма и за сто ја у на прет ку 
дру штва јер са ма скуп шти на због сво је при ро де ни је спо соб на да 
оба вља све ове по сло ве, а крај њу ште ту би тр пе ли сви гра ђа ни тог 
дру штва. Мно ги од зна чај них по сло ва се не би мо гли ре а ли зо ва ти, 
мно ги би се ре а ли зо ва ли знат но спо ри је и ло ши је а не ки се чак и 
не би мо гли ре а ли зо ва ти за то што пред став ни ци пар ла мен та не би 
мо гли уоп ште да се до го во ре око њих.

Дру ги не га тив ни не до ста так пред став нич ке вла да ви не је сте 
упра во су про тан овом пр вом и од но си се на си ту а ци ју да се од 
стра не пред став нич ке вла сти пре не се и су ви ше мо ћи на оне ин сти-
ту ци је ко је су за ду же не за упра вља њем у дру штву. У овом слу ча ју 
до ла зи до то га да се ин ди ви ду ал не спо соб но сти љу ди, мо рал не и 
ин те лек ту ал не, не до вољ но раз ви ја ју а то је у су шти ни нај ва жни ји 
за да так до брог об ли ка вла да ви не. У том слу ча ју спо соб но сти љу ди 
оту пљу ју, раз ви ја ју се па сив ни гра ђа ни ко ји ни су за ин те ре со ва ни 
за ак ти ван по ли тич ки жи вот, већ се ра ди је пре пу шта ју свим од лу-
ка ма ко је до но си де спот или у овом слу ча ју вла да. На овај на чин 
це ло дру штво оту пљу је и уме сто да се раз ви ја и на пре ду је, оно 
сто ји у истом ме сту или се чак кре ће у на зад.

У по зи тив не не до стат ке пред став нич ког об ли ка вла да ви не би 
спа да ли оп ште не зна ње и не спо соб ност у са мом пред став нич ком 
те лу са јед не стра не, и опа сност да ово те ло бу де под ути ца јем ра-
зних ин те ре са ко ји ни су иден тич ни са оп штим ин те ре си ма дру-
штва.26) Опа сност од пр вог не до стат ка је по себ но из ра же на упра-
во у пред став нич ким те ли ма по што су они са ста вље ни од ве ли-

25)  Исто, стр. 63..
26)  Исто, стр. 64.
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ког бро ја по сла ни ка ко је би ра на род, па се мо же де си ти да ра зним 
ма ни пу ла ци ја ма над на ро дом, не струч ни љу ди до ђу у по зи ци ју да 
се де у пар ла мен ту и од лу чу ју о нај ва жни јим пи та њи ма јед ног дру-
штва. Што се ти че дру гог по зи тив ног не до стат ка пред став нич ке 
вла да ви не он се ти че ра зних мрач них ин те ре са и мо гућ но сти њи-
хо вог ути ца ја на од лу ке пар ла мен та. Овај ути цај је на ро чи то мо гућ 
у оним дру штви ма са сла бо раз ви је ним спо соб но сти ма по је ди на ца 
па се мо же де си ти да не ка ма ња гру па до бро ор га ни зо ва них љу ди 
на мет не не ке сво је ин те ре се у пар ла мен ту иако се они раз ли ку ју од 
ин те ре са ве ћи не гра ђа на тог дру штва. 

Нај бо љи лек про тив ових мо гућ но сти зло у по тре ба и ло ших 
стра на пар ла мен тар не вла да ви не је сте упра во обра зо ва ње свих 
чла но ва дру штва на ко ме је Мил по себ но ин си сти рао. На тај на чин 
ја ча це ло куп но дру штво јер се са сто ји од ве ли ког бро ја ми сле ћих и 
обра зо ва них љу ди па су ове мо гућ но сти зло у по тре бе пред став нич-
ког си сте ма вла сти све де не на ми ни мум. Упо ре до са обра зо ва њем 
ра сте и на пре дак дру штва а са њим се као што смо ви де ли раз ви ја 
и сло бо да по је дин ца. На овај на чин ви ди мо да је це ла дру штве на 
те о ри ја ко ју је раз вио Мил по ве за на у јед ну не рас ки ди ву це ли ну 
чи ји се де ло ви ме ђу соб но про жи ма ју и до пу њу ју.

ПРЕДСТАВНИЧКАВЛАДАВИНАИДЕМОКРАТИЈА

Уко ли ко би под пој мом де мо кра ти је под ра зу ме ва ли са мо вла-
да ви ну ве ћи не, Ми ла би смо те шко мо гли на зва ти де мо кра том. На 
та кав за кљу чак нас упу ћу је сам Мил ко ји на во ди: „Чи ста иде ја де-
мо кра ци је, пре ма де фи ни ци ји, јест вла да ви на ци је лог на ро да од 
стра не ци је лог на ро да, јед на ко пред ста вље ног. Де мо кра ци ја, ка ко 
се уоби ча је но за ми шља и до сад про во ди, јест вла да ви на ци је лог 
на ро да, од стра не ње го ве тек пу ке ве ћи не – ис кљу чи во пред ста-
вље не.“27) Мо же мо да при ме ти мо да Мил не ста вља знак јед на ко-
сти из ме ђу де мо кра ти је и вла да ви не број ча не ве ћи не. За ње га де-
мо кра ти ја пред ста вља ре пре зен та ци ју це лог на ро да, од но сно свих 
гру па у окви ру јед ног дру штва, би ло да су оне ма ле или ве ли ке 
гру пе. У су прот ном слу ча ју власт ће при па да ти оној гру пи ко ја има 
нај ве ћи број при пад ни ка у дру штву, али у том слу ча ју не мо же мо 
го во ри ти о де мо кра ти ји за ко ју се за ла же Мил. У том слу ча ју мо-

27)  Исто, стр. 75.
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же мо го во ри ти о ти ра ни ји ве ћи не над ма њи ном, а то је он да да ле ко 
од иде а ла де мо кра ти је ка ко је Мил за ми шља.28)

У прет ход ним епо ха ма бор ба на ро да за сло бо ду би ла је усме-
ре на про тив де спот ских вла да ви на и ка да се го во ри ло о ти ра ни ји 
обич но се ми сли ло на ти ра ни ју од стра не др жа ве. У овом слу ча ју 
мо же мо го во ри ти о по ли тич кој ти ра ни ји. Ме ђу тим, у мо дер но до ба 
ка да је до брим де лом овај вид ти ра ни је пре ва зи ђен јер је „на род“ 
пу тем пред став нич ке де мо кра ти је по стао тај ко ји вла да и упра вља 
са мим со бом, по ја вљу је се но ви об лик ти ра ни је ко ји би смо мо-
гли на зва ти дру штве на или кул тур на ти ра ни ја. Ве ли чи на Ми ло вог 
про ми шља ња је сте до брим де лом и у то ме што је уочио овај но ви 
вид ти ра ни је и ука зао на све по губ не ефек те ко ји он пра ти. Овај 
об лик ти ра ни је је још опа сни ји од ти ра ни је ко ја до ла зи са мо од 
стра не вла сти због то га што про ди ре мно го ду бље у жи вот по је ди-
на ца и те жи да кон тро ли ше са ме иде је и вред но сти ко је по је ди нац 
има и на тај на чин да спу та ва по је дин ца у раз во ју и спре чи сва ки 
об лик раз во је ње го ве ин ди ви ду ал но сти.29) Као све до ци мо дер ног 
до ба мо же мо да при ме ти мо да је Мил био пот пу но у пра ву ка да је 
иден ти фи ко вао овај об лик ти ра ни је још у то вре ме и упо зо ра вао 
на ње га.

Уко ли ко би смо под де мо кра ти јом под ра зу ме ва ли да ве ћи на 
би ра ча има и ве ћи ну пред став ни ка у пар ла мен ту ко ји би до но си-
ли од лу ке са мо у ко рист ве ћи не, он да се по ста вља пи та ње да ли 
би ма њи на тре ба ла уоп ште да има пред став ни ке у том те лу ка да 
се њи хов глас уоп ште не би ува жа вао. На овај на чин схва ће на де-
мо кра ти ја уоп ште не од го ва ра Ми ло вом по и ма њу ње ног основ ног 
зна че ња а то је пред ста вља ње свих гра ђа на јед ног дру штва у пред-
став нич ком те лу у ко ме ће се чу ти глас чак и оних нај ма њих гру па 
у дру штву. У сва кој за јед ни ци прав да је за до во ље на са мо уко ли-
ко глас сва ког по је дин ца вре ди као и глас не ког дру гог по је дин ца. 
Упра во због то га је нео п ход но омо гу ћи ти пра вил ну пред ста вље-
ност свих чла но ва дру штва у пред став нич ком те лу. Ово је су штин-
ска вред ност де мо кра ти је, да ма њи не тре ба да бу ду пред ста вље не 
у пра вил ном од но су. Ни јед на пра ва де мо кра ти ја ни је мо гу ћа без 
ове про пор ци је, а све оста ло што не би би ло ре гу ли са но на овај на-
чин би ло би про сто са мо ла жна пред ста ва о де мо кра ти ји.30)

28) Џон Стју арт Мил, Ослободи, Пла то, Бе о град, 1998. стр. 38.
29) Исто, стр. 38.
30)  Исто, стр. 78.
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Је дан од ве о ма зна чај них де ло ва у Ми ло вој те о ри ји је сте по ве-
зи ва ње пред став нич ке вла да ви не и иде је на прет ка ко ја се нај бо ље 
оства ру је у овом ти пу вла да ви не са де мо кра ти јом са дру ге стра не. 
У пред став нич ком си сте му сва ка од ра сла осо ба, уко ли ко ис пу ња ва 
по треб не усло ве, има мо гућ ност да ути че на власт уче ство ва њем 
у из бор ном про це су. Ово уче ство ва ње у из бо ри ма има дво стру ки 
зна чај. Са јед не стра не оно има обра зов ни ка рак тер, на ко ме Мил 
ин си сти ра у це лој сво јој те о ри ји, јер се по је ди нац укљу че њем у 
по ли тич ке про це се упо зна је са раз ли чи тим иде ја ма и по чи ње да 
раз ви ја и соп стве не ин те ре се као и да уви ђа ши ре ин те ре се це ле 
за јед ни це. На овај на чин уче ство ва њем у де мо крат ским из бо ри ма 
ди рект но се ути че на ин те лек ту ал ни и мо рал ни раз вој при пад ни ка 
дру штва.31) Са дру ге стра не, де мо крат ски про це си ши ре уве ре ње 
да је сва ки чо век нај бо љи чу вар вла сти тих ин те ре са и да соп стве-
ним ан га жо ва њем у по ли тич ком про це су и удру жи ва њем са дру-
гим љу ди ма слич них ин те ре са, мо же да по бољ ша соп стве ни по ло-
жај у дру штву.

Ка да раз ми шља о то ме шта тре ба да зна чи пред став нич ка де-
мо кра ти ја Мил у ства ри сма тра да она тре ба да под ра зу ме ва пред-
ста вља ње свих, а не са мо ве ћи не ко ја би до но си ла та кве за ко не и 
пра ви ла игре ко ји би њој нај ви ше од го ва ра ли а ишли на ште ту дру-
гих кла са и ин те ре сних гру па у дру штву. У та квом дру штву, а по 
ми шље њу Ми ла та ква је би ла та да шња де мо кра ти ја, власт би би ла 
са ста вље на од јед не кла се, ко ја би би ла удру же на и је дин стве на у 
оства ри ва њу сво јих пра ва и ин те ре са а са дру ге стра не уоп ште не 
мо ра да зна чи да би то би ла и нај о бра зо ва ни ја кла са.32) Да би се 
ово ста ње ства ри пре ва зи шло по треб но је омо гу ћи ти пред ста вља-
ње свих на тај на чин што би се сви ма омо гу ћи ло пра во гла са. Са мо 
би се у овом слу ча ју мо гло го во ри ти о пра вој пред став нич кој де мо-
кра ти ји ко ја би би ла је ди на рав но прав на и не при стра сна и са мим 
тим је ди ни пра ви тип де мо кра ти је.

Са мо уко ли ко се оства ри овај услов, о де мо кра ти ји мо же мо 
го во ри ти као о нај бо љем об ли ку вла да ви не. Све док је при су тан 
мо дел пред ста вља ња ко ји би оне мо гу ћа вао ве ли ком бро ју љу ди и 
раз ли чи тих гру па мо гућ ност гла са ња мо же мо го во ри ти са мо о ла-

31)  Greg Smith, “Fa ith in lo cal go vern ment: The emer gen ce of re li gion in the po li tics of an in ner 
Lon don bo ro ugh 1975-2006”, Политикологијарелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је 
и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, бр. 2/2010.

32) Џон Стју арт Мил,Изабраниполитичкисписи–другисвезак, Ин фор ма тор, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, За греб, 1989. стр. 92.
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жној и окр ње ној де мо кра ти ји. У та квој де мо кра ти ји власт би чи ни-
ла са мо јед на кла са ко ја би ту сво ју мо гућ ност ко ри сти ла за оства-
ре ње са мо сво јих ин те ре са ко ји не би би ли и ин те ре си це ле на ци је 
и др жа ве. Да би тај си стем пре вла да ли и до шли до пред став нич ке 
де мо кра ти је по треб но је уве сти сред ства за спре ча ва ње те зло у по-
тре бе.

Већ на са мом по чет ку ове рас пра ве на и ла зи мо на про блем да 
ве ли ки број љу ди ни је ни за ин те ре со ван да до би је пра во да гла са 
и да бу де би ран. На и ме, они се у по ли тич кој утак ми ци по на ша ју 
као про сти по сма тра чи не за ин те ре со ва ни да у тој бор би уче ству ју 
и пру же свој до при нос ква ли тет ни јој вла да ви ни. Ово је по ми шље-
њу Ми ла ве ли ки про блем јер они у ова квој си ту а ци ји за у зи ма ју 
по ло жај пу бли ке у суд ни ци, на су прот по ло жа ју ко ји има ју они ко ји 
се де у по ро ти и ко ји ди рект но до но се од лу ке.33) Сви они ко ји уче-
ству ју у пла ћа њу по ре за, у ра ту ка да је др жа ва у ра ту, ка да се од 
њих зах те ва да бу ду по слу шни и на ко рист др жа ве, има ју пра во и 
да уче ству ју у до но ше њу од лу ка на тај на чин што ће уче ство ва ти 
у про це су гла са ња и на тај на чин из ра зи ти сво је ми шље ње.34) Сви 
они ко ји не уче ству ју у про це су гла са ња и у чи је име не ко дру ги 
до но си од лу ке ко је се и њих са мих ти чу су обез вре ђе ни и тре ба ли 
би се бо ри ти за сво је пра во да уче ству ју у про це су гла са ња и до но-
ше ња од лу ка ко је се и њих ти чу. По себ ну па жњу Мил је по све ћи-
вао пра ву же на да уче ству ју у из бор ном про це су. На овај на чин би 
се њи хов по ло жај у дру штву зна чај но по пра вио јер би има ле мо-
гућ ност да уче ству ју у до но ше њу нај ва жни јих од лу ка ко је се ти чу 
јед не за јед ни це.35) Сви они ко ји ис пу ња ва ју нео п ход не усло ве тре-
ба ли би да има ју пра во гла са и тре ба ли би да уче ству ју у гла са њу.

Иако се за ла гао за оп ште пра во гла са, тре ба да на гла си мо да 
је Мил увео и од ре ђе на огра ни че ња у са мом про це су гла са ња.36) 
На и ме, да би јед на осо ба има ла пра во да уче ству је у про це су гла-
са ња и на тај на чин би ра пред став ни ке у пред став нич ком те лу, ко ји 
ће уче ство ва ти у до но ше њу нај ва жни јих од лу ка ко је се ти чу свих 
чла но ва тог дру штва, по треб но је да ис пу ни од ре ђе не усло ве. Пр ви 

33) Исто, стр. 94.
34) Исто, стр. 94.
35) Ви де ти ви ше у: Ми ро љуб Јев тић, „Ре ли ги је и од но си ме ђу по ло ви ма“, Политикологија

религије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, бр. 1/2008, стр. 
145.

36) Ви ше о то ме ви де ти у: Ду шан Ву чи ће вић, „Ми лов кон цепт пред став нич ке вла де“, По
литичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.



- 352 -

МИЛОВАРАЗМИШЉАЊАОПРЕДСТАВНИЧКОЈВЛАДИВелизарАнтић

услов је да на из бо ри ма не би тре ба ло да уче ству ју осо бе ко је не 
зна ју да чи та ју, пи шу или да из ве ду нај про сти је арит ме тич ке опе-
ра ци је. Овим по је дин ци ма је по треб но обез бе ди ти по треб но обра-
зо ва ње, али ако и по сле то га не би би ли у ста њу да чи та ју, пи шу 
или из во де нај про сти је арит ме тич ке опе ра ци је не би их тре ба ло 
пу сти ти да уче ству ју у про це су гла са ња. У овом слу ча ју би они 
са ми се бе из ба ци ли из овог про це са тј. њи хо ва ле њост би би ла та 
ко ја их оне мо гу ћа ва да уче ству ју у из бо ри ма.37) Дру ги услов је да 
осо ба ко ја гла са мо ра да пла ћа по ре зе јер би у слу ча ју да се омо гу-
ћи гла са ње осо ба ма ко је не пла ћа ју по ре зе они у из бо ри ма мо гли 
по на ша ти не е ко но мич но у тро ше њу нов ца из бу џе та јер са ми не 
уче ству ју у ње го вом пу ње њу. Тре ћи услов је да осо ба ко ја уче ству-
је на из бо ри ма не би сме ла да при ма не ку вр сту по мо ћи од др жа ве 
или ло кал не за јед ни це, јер онај ко ни је у мо гућ но сти да сам за ра ди 
за свој жи вот не би тре бао да уче ству је у при ви ле ги ји ко ју гла са ње 
да је.

Упра во је због то га по треб но по но во да се вра ти мо на Ми ло ву 
основ ну по ла зи шну тач ку а то је да је нај ва жни ји за да так сва ког 
дру штва обра зо ва ње ин те ли ген ци је и осе ћа ња код свих љу ди у јед-
ном дру штву. Са мо ће се на тај на чин ство ри ти по треб ни усло ви да 
јед но дру штво на пре ду је на свим по љи ма. Са мо обра зо ва ни и ин-
те ли гент ни љу ди мо ћи ће да уче ству ју у де мо крат ским про це си ма 
и да на нај бо љи на чин оства ре сво је ин те ре се.38) Чак и ако би има-
ли нај бо ље ин сти ту ци је, пред став нич ку вла да ви ну и де мо крат ски 
си стем, уко ли ко гра ђа ни те др жа ве не би би ли обра зо ва ни све ове 
пред но сти би би ле уза луд не.

* 
* *

Џон Стју арт Мил је је дан од нај зна чај ни јих по ли тич ких ми-
сли ла ца де вет на е стог ве ка у ко ме је жи вео, али ће ње го ве иде је и 
раз ми шља ња оста ви ти јак ути цај и то ком це лог два де се тог ве ка. 
Ње го во де ло и иде је су оста ви ле ду бок траг у по ли тич кој те о ри ји. 
Због ду би не у ко ју је ула зио при ли ком раз ми шља ња о по ли тич ким 
по ја ва ма, иде је Ми ла ће и у на ред ним вре ме ни ма би ти из у зет но 
дра го це не не са мо за оне те о ре ти ча ре ко ји на сто је да про у ча ва ју 
раз вој по ли тич ке ми сли то ком исто ри је, већ ће пред ста вља ти ве о-
37) Џон Стју арт Мил,Изабраниполитичкисписи–другисвезак, Ин фор ма тор, Фа кул тет 

по ли тич ких на у ка, За греб, 1989. стр. 95.
38) Lu ca Oz za no, Re li gi o us Fun da men ta lism and De moc racy, Политикологијарелигије, Цен-

тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, бр. 1/2009.



стр:333356.

- 353 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2011год.(XXIII)Xvol=30

ма ко ри сну по ла зну осно ву при ли ком про ми шља ња о мно гим бит-
ним пи та њи ма ко ја се ја вља ју и у са вре ме ном све ту. За сва она пи-
та ња ко ја су ве за на за сло бо ду по је дин ца, по ли тич ке ин сти ту ци је, 
де мо кра ти ју, пра ва ма њи на и мар ги нал них гру па, Ми ло ва раз ми-
шља ња пред ста вља ју по ла зну осно ву и би ло би ко ри сно сва ко ме ко 
се овим пи та њи ма ба ви да у сво јим раз ми шља њи ма кре не упра во 
од иде ја ко је је из но сио Мил.

Ми ла че сто „сво ја та ју“ и при сва ја ју ње го ве иде је ка ко ли бе-
ра ли, та ко и со ци ја ли сти па чак и кон зер ва тив ци. Ми би смо ре кли 
да је он не сум њи во нај бли жи ли бе рал ној по ли тич кој ми сли али да 
у те о ри ји има и зна чај не еле мен те со ци јал ног уче ња, пре све га о 
со ци јал ној уло зи др жа ве у дру штву па сто ји оце на да по ма ло на ги-
ње и ка со ци ја ли сти ма. Ово ње го во уче ње се нај бо ље оства ри ло у 
прак си у ви ду др жа ве бла го ста ња, ко ја је по на шем ми шље њу не-
што нај бли же оно ме за шта се Мил за ла гао у те о ри ји. Што се ти че 
кон зер ва тив них еле ме на та, по на шем ми шље њу њих има нај ма ње 
у Ми ло вој те о ри ји, али уко ли ко га на при мер упо ре ди мо са Бер ком 
мо же мо ви де ти да по сто је у су шти ни не ке за јед нич ке цр те и на чин 
раз ми шља ња. Чи ње ни ца да је Мил жи вео и ра дио цео је дан век на-
кон Бер ка ути ца ла је на то да су ње го ве иде је ли бе рал ни је од Бер-
ко вих, ме ђу тим, кон зер ва тив ни еле мен ти нај бо ље су уоч љи ви код 
од но са пре ма на ро ди ма ко ји су на ни жем ступ њу раз во ја у од но су 
на та да нај ра зви је ни ји део све та ко ме су и Мил и Берк при па да ли, 
као и у са мој те жњи да се дру штво не ме ња „из ко ре на“, већ да 
про ме не ко је тре ба спро во ди ти у дру штву иду по сте пе но и ве о ма 
опре зно. Овај став је по себ но уоч љив код Бер ка али ни Мил ни је 
био при ста ли ца на глих про ме на.

Од ре ђе ни број те о ре ти ча ра је кри ти ко вао Ми ла за раз не не-
до след но сти и кон тра дик тор но сти у те о ри ји. Та ко је Мил ко ји је 
не сум њи во био ли бе рал и је дан је од нај зна чај ни јих ли бе рал них 
по ли тич ких ми сли ла ца оп ту жи ван нај ви ше за ели ти зам. Ве ли ка 
су прот ста вље ност у ту ма че њу Ми ло ве по ли тич ке те о ри је по сле-
ди ца су не ра зу ме ва ња ње го ве основ не по ла зи шне по зи ци је. Мил 
је сте исто вре ме но и де мо кра та и ели ти ста, али у ово ме и не ма ни-
чег кон тра дик тор ног. Са јед не стра не он се за ла же за уче ство ва-
њем што ве ћег бро ја гра ђа на у по ли тич ким про це си ма, док са дру-
ге стра не и сам од ре ђу је од ре ђе на огра ни че ња ко ја су нео п ход на 
да би се оства ри ло пра во на по ли тич ку пар ти ци па ци ју. Пре све га 
за ла же се за уче ство ва њем нај о бра зо ва ни јег де ла ста нов ни штва у 
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до но ше њу нај ва жни јих од лу ка јер се са мо на овај на чин ра ди у 
ко рист це ле за јед ни це, док ре ци мо нео бра зо ва ни ма ус кра ћу је пра-
во по ли тич ке пар ти ци па ци је упра во због то га што сма тра да ни су 
спо соб ни да до но се ва ља не од лу ке и што је њи ма због то га лак ше 
ма ни пу ли са ти. Вр хов ни кри те ри јум до бре вла да ви не је ко ри сност, 
док је свр ха вла да ви не да омо гу ћи свим гра ђа ни ма да сло бод но 
раз ви ја ју сво је ин те лек ту ал не и мо рал не спо соб но сти, јер ће са мо 
на овај на чин и они по врат но да ути чу на дру штво и на укуп ни на-
пре дак це ле за јед ни це.

VelizarAntić
JOHNSTUARTMILL`SREFLECTIONS
ONREPRESENTATIVEGOVERNMENT

Summary
TheaimofthestudyistoexplainthebasicsofJohnStuart
Mill`sconceptofrepresentativegovernmentbyanalyzing
hismost importantpoliticalworksaswellas toprovide
detailanalysisofkeyargumentswhichthefamousphilo
sopherdevelopedinordertosupporthisthesisonthere
presentativegovernmentasanidealformofgovernment
that all nations and communities should strive for. The
authorofthestudyisalsotryingtoexplainMill`sunder
standingofdemocracy,pointingouthisanalysisofbasic
weaknessesthattheconceptofrepresentativegovernment
has despite all its advantages. Thework of John Stuart
Millandhischaracteraredescribed in the Introduction
ofthestudywhich,below,dealswiththeproblemofori
ginand formationofagoodgovernment,aswellas the
analysisofitsconstituentelements.Thecentralpartofthe
studycontainsanalysisofMill`sconceptofrepresentative
governmentasan“ideal”i.e.themostdesirableformof
government.Intheend,theauthordealswiththequestion
of fundamental weaknesses and disadvantages of repre
sentativedemocracyandwiththeproblemofrelationship
betweenrepresentativegovernmentanddemocracyinge
neral...
Keywords:JohnStuartMill,freedom,representativego
vernment,despotism,democracy,idealandliberalism.
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Resume
ThemainobjectiveoftheentireMill`stheoryistheideaof
progress.Theprogressisbestachievedthroughconflictof
oldandnewideas.Freedomofexpressionforbothsidesis
prerequisitetoenablingthisconflictaswellastheexchan
geofideas.ThisisexactlywhyMillintroducedtheideaof
freedominhistheory.Societies,wherethereisnofreedom,
whereonlyoneopinionrulesandtheconflictisdisabled,
aredoomtofailbecausetheprogressisprevented.Inthis
casewecannoticesimilaritiesofMill`sphilosophytophi
losophyofBurkewho,also,believedthatsocietiesthatdid
notchangeandwheretherewasnoconflictweredoomed
todeclineandfail.
Millstatedthatrepresentativegovernmentwasasanideal
formofgovernmentthatallnationsandcommunitiessho
uldstrivefor.Thisis thebest formofgovernmentandit
hasthelargerinfluenceonprogressofsocietyandcom
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munity thananyother formof thegovernment,which is
themainobjectiveinMill`stheory.Themainideaisthe
ideaofprogressanditcanbebestachievedthroughthe
formofgovernmentthatcorrespondstorepresentativego
vernment.Only if individualsare free todecideon their
interests,asocietywillprogressandthewholesocietywill
benefitfromit.AccordingtoMill,thebestgovernmentsys
temthatcanleadtothisisrepresentativedemocracy.
Introductionanddefenseofrepresentativedemocracyas
wellastheideaoffreedomexistonlybecauseofitsuseful
nessfortheprogressofsociety.Theprogressofentireso
cietyispossibleinthissystemofgovernmentwhichisthe
basicideaofMill`stheory.Thissystemofgovernmentis
vitalbecauseithasapositiveimpactoneducationofpo
pulationsinceitencouragescitizenstoconstantlyimprove
themselvesandparticipateindecisionmaking.Theseare
allthereasonswhyMilljustifiedandsupportedthisform
ofgoverment.

 Овај рад је примљен 7. августа 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
новембра 2011. године.
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