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Сажетак
У ра ду се да је кон ци зан и пре гле дан при каз тзв. ко му ни та ри-

стич ке по ли тич ке те о ри је ко ја је јед на од до ми нант ни јих со ци о ло-
шко-по ли ти ко ло шких те о ри ја ме ђу са вре ме ним те о ре ти ча ри ма. У 
ра ду се спе ци фи ку је од нос ко му ни тар си тич ке те о ри је пре ма ли бе-
рал ној по ли тич кој те о ри ји ко ју на сто ји да кри ти ку је и пре ва зи ђе. 
У том кон тек сту се те ма ти зу ју основ ни пој мо ви на ко ји ма по чи-
ва ко му ни та ри стич ка те о ри ја као што су пој мо ви оп штег до бра, 
по зи тив них пра ва и соп ства. Рад об ра ђу је по је ди нач но и кључ не 
по ли тич ке спи се ко ји су ути ца ли на фор му ли са ње и раз ра ду ко-
му ни та ри стич ке те о ри је и пру жа при каз по је ди нач не ми сли нај-
и стак ну ти јих ко му ни та ри стич ких ми сли ла ца као што су Ала стер 
Ме кин та јер, Чарлс Теј лор, Мајкл Сан дел и Мајкл Вол цер. У за-
кључ ним на по ме на ма ра да се да је кри тич ка оце на те о риј ских до-
ме та ко му ни та ри стич ке по ли тич ке те о ри је и раз ма тра ју се мо гућ-
но сти ње не прак тич не по ли тич ке апли ка ци је.
Кључ не ре чи:  ко му ни та ри зам, ли бе ра ли зам, ин ди ви ду а ли зам, за јед ни-

ца, оп ште до бро, по зи тив на пра ва, соп ство, мо ра ли зам, 
ака де ми зам, прак тич на про тив реч ност
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1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

На уч ни рад ко ји овим пу тем ну ди мо на увид струч ној јав но-
сти има ће за пред мет ис тра жи ва ња тзв. ко му ни та ри стич ку по ли-
тич ку те о ри ју, као јед ну од до ми нант ни јих са вре ме них по ли ти-
ко ло шких те о ри ја. Ова те о ри ја је за ни мљи ва у по ли ти ко ло шком 
сми слу јер пред ста вља јед но уме ре но по ље кри ти ке са вре ме ног 
ли бе ра ли зма, ко ја од ба цу је све при ме се ка ко де сних та ко и ле вих 
крај но сти, те из ове фор си ра не уме ре но сти ко му ни та ри стич ке по-
ли тич ке те о ри је про ис ти чу све вр ли не и ма не овог по ли ти ко ло-
шког ста но ви шта, ко је се, као што ће мо ви де ти ка сни је у ра ду, по-
ка зу је као мла ко и че сто про тив реч но. 

У на шем ис тра жи ва њу овог те о риј ског ста но ви шта ће мо 
кре ну ти од крат ког и кон ци зног об ја шње ња основ них по сту ла та 
ко му ни та ри стич ке ми сли, да би смо се по том по све ти ли ана ли зи 
ње ног су ко ба са ли бе ра ли змом, кроз ко ји ова ми сао до би ја сво ју 
нај сна жни ју спе ци фи ка ци ју и по ли тич ко-прак тич ну ар ти ку ла ци ју, 
да би на са мом кра ју ра да по ну ди ли не ко ли ко крат ких па са жа са 
при ка зи ма де ла и ми сли нај ва жни јих ства ра ла ца ко му ни та ри зма: 
Ала сте ра Ме кин та је ра, Чар лса Теј ло ра, Мај кла Сан де ла и Мај кла 
Вол це ра. Кроз ана ли зу кључ них спи са ових ауто ра до ћи ће мо до 
са ме ср жи ко му ни та ри зма, али и ви де ти ра зно ли кост пра ва ца ко је 
мо же мо на ћи уну тар ове по ли тич ке те о ри је ко ја уну тар се бе ни-
је мо но лит на, већ је бо га та раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма. Ко нач но, у 
за вр шним на по ме на ма ра да ће мо по ну ди ти сво је вр сни за кљу чак 
о при ро ди и ка рак те ру ове по ли тич ке те о ри је и ње ним мо гу ћим 
апли ка ци ја ма у кон крет ним дру штве ним си ту а ци ја ма.

2.ОКОМУНИТАРИСТИЧКОЈТЕОРИЈИ

Са вре ме на ко му ни та ри стич ка по ли тич ка те о ри ја да ти ра из 
осме де це ни је 20. ве ка. Нај по зна ти ја де ла овог прав ца раз ми шља-
ња на ста ју на кон што је Џон Ролс об ја вио сво је по зна то де ло „Те о-
ри ја прав де“1) 1971. го ди не, ко је ће по слу жи ти као по вод за кри ти-
ку, ко ја ће уско ро пре ра сти у чи тав но ви ан ти-рол сов ски те о риј ски 
пра вац, бу ду ћи да ве ћи на ко му ни та ри стич ких ауто ра ис ти че сво-
је те о риј ске по сту ла те у те о риј ском су ко бу са Рол со вим мо де лом 
„прав де као пра вич но сти“, ко ји пред ста вља срж ње го ве по ме ну те 
књи ге. У по ле ми ци са Рол со вим ли бе ра ли змом, ко му ни та ри стич ко 
ста но ви ште ће се про фи ли са ти као те о риј ско, али и као прак тич но, 

1)  Џон Ролс, Теорија правде, ЦИД-Службени лист СРЈ, Београд-Подгорица, 1998. 
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па мо же мо раз ли ко ва ти тзв. фи ло зоф ски од тзв. по ли тич ког (иде-
о ло шког) ко му ни та ри зма. Пр ва вр ста се ба ви те о риј ским про ми-
шља њем те ма као што су од нос по је дин ца и дру штва (за јед ни це), 
оту ђе ност по је дин ца у дру штву (оту ђе ност од за јед ни це) и (не)мо-
гућ ност ко лек тив ног де ло ва ња у са вре ме ном ин ди ви ду а ли стич ки 
на стро је ном све ту. Ге не рал на те ма ко јом се за пра во ба ве ко му ни та-
ри стич ки те о ре ти ча ри је на бој из ме ђу, у са вре ме но сти све при сут-
ног, ин ди ви ду а ли зма и по тре бе да оту ђе не ин ди ви дуе при па да ју 
не ком дру штве ном ен ти те ту ко ји их на ди ла зи, из че га про из и ла зи 
су штин ска ва жност за јед ни це ко ја је за ко му ни та ри сте сре ди шњи 
по јам сход но ко ме је чи тав пра вац и до био име (com mu nity – енг. 
за јед ни ца). Са дру ге стра не, по ли тич ки тј. иде о ло шки ко му ни-
та ри зам је прак тич но и ви ше-ма ње ин стру мен та ли зо ва но уче ње 
прет ход не фи ло зоф ске те о ри је са ци љем спро во ђе ња кон крет них 
јав них по ли ти ка. Ова вр ста ко му ни та ри зма обич но се по ве зу је са 
тзв. Ре спон зив ним ко му ни тар ним по кре том ко ји је у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма осно вао аме рич ки фи ло зоф је вреј ског по ре кла Ами тај 
Еци о ни,2) ко ји ће по ста ти ег зем плар за слич не иде о ло шке по кре-
те ко ји се мо гу на зва ти ко му ни та ри стич ким. По сма тра но ло ги ком 
по ли тич ког по ља и ње го ве по де ле на ле ви цу, де сни цу и цен тар,3) 
ко му ни та ри зам се углав ном сме шта у по ље тзв. цен тра, ко ји ће у 
раз ма тра њу еко ном ских пи та ња би ти бли зак уме ре ној ле ви ци, а у 
раз ма тра њу кул ту ро ло шких пи та ња, уме ре ној де сни ци, као што 
по ка зу је сле де ћа сли ка ко ја је при ла го ђе на вер зи ја Но ла но вог ди-
ја гра ма.

2) Интернет страница организације Амитаја Еционија,
 Интернет: http://www.amitaietzioni.org/ (приступљено 21/05/2014)

3) О подели политичког поља на левицу, десницу и центар и свим варијацијама ове поделе 
веома темељно у књизи Невен Цветићанин, Епоха с оне стране левице и деснице, 
Службени Гласник-Институт друштвених наука, Београд, 2008.
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По ли тич ки цен тар у ко ји мо же мо сме сти ти ко му ни та ри зам 
ни је кла сич ни ли бе рал ни по ли тич ки цен тар ко ји се од Ада ма Сми-
та па до да на шњих да на кон стант но ба зи ра на еко ном ском la is sez 
fa i re ли бе ра ли зму и до след ном ин ди ви ду а ли зму, већ је то ипак, и 
по ред не ких са гла сно сти са со ци јал де мо кра ти јом у по гле ду еко-
ном ских пи та ња, пре те жно кон зер ва тив ни по ли тич ки цен тар ко ји 
ко ри гу је ли бе ра ли стич ки еко ном ско-по ли тич ки ин ди ви ду а ли зам 
на до град њом ко ја је про на ђе на у кон цеп ту за јед ни це. Ипак, ко му-
ни та ри зам се не мо же по сма тра ти као не ка де сно-кон зер ва тив на 
или не ка ле во-со ци ја ли стич ка кри ти ка ли бе ра ли зма, већ као су че-
ља ва ње бла го кон зер ва тив ног цен тра са ли бе рал ном иде о ло ги јом, 
од но сно са ли бе рал ним цен тром. На про сто, реч је о ра зли ци из ме-
ђу два цен тра – ли бе рал ног ин ди ви ду а ли стич ког и уме ре но кон-
зер ва тив ног – ко му ни та ри стич ког, а не о ме ња њу по зи ци је цен тра 
не ком пра во вер ном ле ви цом или де сни цом.4) Но ства ри су знат но 
сло же ни је упра во за то што ко му ни та ри зам ни је, још увек, ус пео 
да из гра ди за о кру жен прак тич ни иде о ло шки си стем већ углав ном 
оста је на ни воу те о ри је, тек са на зна ка ма при ме не у прак си. Углав-
ном му то ни је по шло за ру ком, јер су мно га ко му ни та ри стич ка 
стре мље ња прак тич но про тив реч на и ве о ма че сто од ви ше ро ман-
тич на за кон крет ну по ли тич ку опе ра ци о на ли за ци ју. Те за овог ра-
да је сте да ко му ни та ри зам ни је све о бу хват на ре фор ми стич ка док-
три на већ пре скуп за мер ки ин ди ви да ли стич ком ли бе ра ли зму, чи ја 
уве ре ња ко му ни та ри сти сма тра ју од го вор ним за са вре ме не дру-
штве не про бле ме, па тек оста је за да так не ким бу ду ћим те о ре ти ча-
ри ма и де лат ни ци ма да се ко му ни та ри стич ка по зи ци ја прак тич но-
по ли тич ки ар ти ку ли ше, уко ли ко је не што та кво уоп ште и мо гу ће. 
Фак тич ки, ко му ни та ри зам те жи да у те о риј ском сми слу за ме ни 
ин ди ви ду а ли стич ки ли бе ра ли зам и ли бе рал ни цен тар по зи ци јом 
„истин ског“ ко му ни та ри стич ког цен тра. Као што се мо же за кљу-
чи ти из прет ход но да тог ди ја гра ма ко му ни та ри зам ста вља на гла-
сак на за јед ни цу и по пи та њу кул ту ре, али и у слу ча ју еко но ми је. 
Код ин ди ви ду а ли зма, сми са о ног по ла зи шта ли бе ра ли зма, ства ри 
су обр ну те јер је по је ди нац цен тар све га ка ко у сфе ри кул ту ре, та-
ко и у по љу еко но ми је. Ме ђу тим, оно што је за ни мљи во је да ко-
му ни та ри зам ни је ни по што не ка си ро ва не га ци ја ли бе ра ли зма, већ 
пре ње го ва на до град ња пој мом за јед ни це и у свом од но су пре ма 
ли бе ра ли зму ко му ни та ри зам ста је на по ла пу та и упра во за то ће 
кри ти ке ли бе ра ли зма ко је до ла зе од стра не со ци јал де мо кра ти је и 

4) Ко му ни та ри зам се ве о ма чу ва да не сту пи отво ре но на де сни цу и сво ју по зи ци ју спе ци-
фи ку је као „ра ди кал ни цен тар“, али, као што ће мо ви де ти ка сни је у ра ду, у овој те о ри ји 
не ма би ло ка квог ра ди ка ли зма, већ упра во су прот но, у њој има то ли ко те о риј ског ком-
про ми сер ства, да она ко нач но оста је у не ком не де фи ни са ном про сто ру из ме ђу ле ви це и 
де сни це, ко ји је и те о риј ски и прак тич но ве о ма про тив ре чан и оне мо гу ћа ва да се од овог 
ста но ви шта на пра ви у прак си спро во дљив по ли тич ки кон цепт 
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со ци ја ли зма би ти мно го озбиљ ни је. Ко му ни та ри сти се не за ла жу 
за не ки ме шо ви ти об лик сво ји не, већ оста ју стрикт но при кон цеп ту 
при ват не сво ји не на пот пу но исти на чин као и ли бе ра ли. Они тек 
ко ри гу ју ли бе ра ли стич ко ста но ви ште ми шљу да еко но ми ја мо ра да 
се усред сре ди на за јед ни цу и сма тра ју да пра ва по је ди на ца тре ба 
да бу ду ста вље на у ши ри кон текст за јед ни це. Они у ства ри ну де 
до пу ну и у не ким слу ча је ви ма ре де фи ни ци ју пој мо ва ко ји сто је у 
осно ви ли бе рал не иде о ло ги је. При то ме су кључ на три пој ма, ко-
ја у на став ку мо ра ју би ти од ре ђе на у ци љу схва та ња ко му ни та ри-
стич ког ста но ви шта. То су: по јам оп штег до бра, по јам по зи тив них 
пра ва и по себ но ва жан по јам соп ства, схва ће ног као по тра га за 
ме стом по је дин ца у дру штву. 

Оп ште до бро је дав на шњи Ари сто те лов прак тич ни по сту лат 
ко ји на ла зи мо у ње го вим етич ким спи си ма,5) а ко ји ће ко му ни та ри-
сти са да по ку ша ти да при ла го де са вре ме но сти, уз не до вољ но хер-
ме не у тич ко раз у ме ва ње раз ли чи то сти са вре ме них усло ва у од но су 
на оне ан тич ке у ко ји ма је пи сао Ари сто тел, услед че га њи хо ва те-
о ри ја ве о ма че сто зву чи ро ман тич но и без ма ло па те тич но. Ала стер 
Ме кин та јер, углед ни ко му ни та ри ста, дао је при каз овог пој ма у 
сво јој књи зи „Крат ка исто ри ја ети ке.“6) Ме кин та јер пр во на во ди 
Ари сто те ло во ви ђе ње до бра: „Ако, да кле, по сто ји не ка ква свр ха 
на ших де ла ко ју же ли мо због ње са ме, и све оста ло ра ди ње, и не 
из а би ре мо све због че га дру го га, ја сно је да она мо ра би ти до бро, и 
то оно нај ви ше.“7) Ов де за кљу чу је мо да је по јам до бра ве зан за свр-
хо ви то де ло ва ње ко је на ди ла зи нас са ме, услед че га то де ло ва ње 
до би ја ко лек тив ни ка рак тер ко ји на ди ла зи пу ко га по је дин ца. Ов де 
на ла зи мо су шти ну ко му ни та ри стич ког ар гу мен та - ни је до бро оно 
што је збир мак си мал них (его и стич них) те жњи свих по је ди на ца, 
већ је то за јед нич ко де ло ва ње са свр хом, ко је спа ја љу де и про жи ма 
их прак тич ном вр ли ном ко ја кон сти ту и ше за јед ни цу и њој до кра ја 
слу жи. Ме кин та јер слу же ћи се Ари сто те ло вим ми сли ма то да ље 
пот кре пљу је8) при ка зу ју ћи две вр сте ум но сти: јед ну ко ја је у про-
це су јед но став ног (здра во)ра зум ског ми шље ња, где здра во ра зум-
ско ра су ђи ва ње чи ни са му ту де лат ност у сми слу чи сте вр ли не 
здра во ра зум ског су ђе ња, и дру ге ва жни је, на про сто кључ не де лат-
но сти ума, по име ну мо рал не вр ли не у сми слу мо рал не раз бо ри то-
сти (фро не зи са у ари сто те лов ском сми слу) ко ја не слу жи ис кљу чи-
во по је дин цу, већ чи та вој за јед ни ци. (Здра во)ра зум ске вр ли не су у 

5) Ари сто тел, Ни ко ма хо ва ети ка, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци-Но ви Сад, 2003. 

6) Ала стер Ме кин та јер, Крат ка исто ри ја ети ке, Пла то, Бе о град, 2000.

7) Ибид. стр. 79.

8) Ибид. стр. 85.



СПМ број 3/2014, година XXI, свеска 45. стр. 165-184.

170

су шти ни опред ме ће не у де ло ва њу по је дин ца ка ње го вим лич ним 
ин те ре си ма. На про сто, (здра во)ра зум ске вр ли не пред ста вља ју све-
у куп ност про це са ра су ђи ва ња, ра ци о нал ног из бо ра и све при сут-
них кал ку ла ци ја ко је ин ди ви дуа оба вља ка ко би уна пре ди ла свој 
лич ни по ло жај у дру штву. Ме кин та јер, као и дру ги ко му ни та ри сти 
на кон ње га, не не ги ра ју ова кву вр сту до ба ра ко је при ба вља ју по је-
дин ци про це сом здра во ра зум ског ра су ђи ва ња, што је чак и ну жно 
за оп ста нак у све ту ко ји нас окру жу је. Ипак, они мо рал не вр ли не 
(вр ли не мо рал но га су ђе ња) ста вља ју у ред ви ших рад њи – у ред 
ум них рад њи у пра вом зна че њу пој ма ума ко ји на ди ла зи ого ље ни 
здра ви ра зум – упра во за то што мо рал не вр ли не кон сти ту и шу за-
јед ни цу, ко ја не би би ла мо гу ћа без мо рал них по сту ла та по пут, на 
при мер, уме ре но сти или да ре жљи во сти, ко ји ма се на ди ла зе его и-
стич ни по ри ви. Ме кин та јер твр ди сле де ће по ре де ћи ове две вр сте 
вр ли на: „Кон траст са на шим при род ним вр ли на ма (ра зум ским вр-
ли на ма) је очи гле дан, ми нај пре има мо при род ну спо соб ност, а по-
том је упра жња ва мо, док код мо рал не вр ли не сти че мо на ви ку чи-
не ћи нај пре од ре ђе на де ла.“9) Ова по став ка нам ка зу је да се, сход но 
ко му ни та ри стич ком ста но ви шту, мо рал учи и да је по треб на за јед-
ни ца ко ја ће тај мо рал га ји ти и уса ђи ва ти у по је дин це, док су ра-
зум ске вр ли не уро ђе не. На ме ће се пи та ње, за што нам је уоп ште 
по треб но то оп ште до бро ко је се до сти же мо рал ном вр ли ном, ако 
мо же мо ра зум ском вр ли ном у ви ду здра во ра зум ског су ђе ња јед но-
став но обез бе ди ти соп стве ни ин ди ви ду ал ни бо љи так? Ко му ни та-
ри стич ки од го вор је јед но ста ван – ин ди ви ду ал ни бо љи так ни је 
исто вре ме но ну жно и бо љи так за јед ни це и они су у ово ме не сум-
њи во у пра ву и је ди но има ју про блем ка ко да на ве ро до сто јан и 
прак ти чан на чин обез бе де це лис ход но ко лек тив но де ло ва ње, ко је 
се у дру штве ној ствар но сти ипак не мо же обез бе ди ти мо ра ли стич-
ким апе ли ма, већ је по треб но пре ци зи ра ти кон крет не ин стру мен те 
за про из вод њу ко лек тив ног ето са. Став ко му ни та ри ста је мо ра ли-
стич ки и за њих збир его и стич них ин ди ви ду ал них до би ти не мо же 
да кон сти ту и ше за јед ни цу и по њи ма за јед ни цу мо же да кон сти ту-
и ше са мо за јед нич ко свр сис ход но де ло ва ње по је ди на ца, за шта им 
је по тре бан упра во скуп за јед нич ких мо рал них вр ли на. У прак си 
би, да се спе ци фи ку је њи хо во ста но ви ште, до бро до шао при мер 
бес кућ ни ка. У ли бе рал ном ин ди ви ду а ли зму, по је дин ци ру ко во ђе-
ни соп стве ним ин те ре сом не ма ју ко ри сти од по ма га ња бес кућ ни-
ци ма, јер ни на ко ји на чин по моћ том чо ве ку не би уна пре ди ла бла-
го ста ње ин ди ви дуе во ђе не лич ним ин те ре си ма. У ко му ни тар ном 
дру штву ства ри би би ле дру га чи је. За ко ном оп штег до бра, ко ји се 
спро во ди тех ни ком ко лек тив ног де ло ва ња, тај бес кућ ник би си гур-

9)  Ала стер Ме кин та јер, Крат ка исто ри ја ети ке, Пла то, Бе о град, 2000, стр. 85. 
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но био об у хва ћен и ње гов по ло жај би био по бољ шан уз по врат но 
оче ки ва ње од тог чо ве ка да он са да по ста не ко ри стан део дру штва, 
од но сно да се сам укљу чи у кон цепт оп штег до бра, од ко га је до био 
по моћ и со ци јал ну ин фу зи ју, те да уче ству је у ње ној да љој ди стри-
бу ци ји. Ко му ни та ри зам на сто ји да по нов но ожи ви дух за јед ни це, 
ко ја не ма за циљ да угу ши раз ли ке ме ђу по је дин ци ма и да на мет не 
јед но о бра зност, али ко ја увек из но ва, кроз осо би ти об лик ба зич ног 
кон сен зу са и за јед нич ки упра жња ва них вр ли на, пру жа под сти цај 
љу ди ма да ко лек тив но де лу ју на ди ла зе ћи сво је его и стич не ин ди-
ви ду а ли зме кон цеп том за јед нич ког оп штег до бра. Сто га је це ла су-
шти на пој ма оп штег до бра, да се се бич лук и оту ђе ност ин ди ви дуа 
огра ни чи но вим окви ром дру штве них (за јед нич ких) од но са, што је 
пле ме ни та и сва ка ко оправ да на те жња до ко је пак ни је ла ко до ћи 
пу ким мо ра ли стич ким по зи ва њем на за јед ни цу, ме ђу соб ну со ли-
дар ност и не ко оп ште до бро, већ за њу тре ба има ти на рас по ла га њу 
кон крет не дру штве не (по ли тич ке) ин стру мен те, о че му ко му ни та-
ри сти пак ве о ма ма ло пи шу, сма тра ју ћи за јед ни цу као не што уна-
пред, јед но став но, да то. Уме сто кон кре ти за ци је соп стве не по зи ци-
је, ко му ни та ри сти и њи ма срод ни ауто ри се окре ћу по ле ми ци са 
ли бе ра ли змом на сто је ћи да та ко за до би ју ле ги ти ми тет, па та ко, на 
при мер, Вил Ки мли ка твр ди10) да ли бе рал на др жа ва да би за др жа ла 
сво је не у трал но оп хо ђе ње пре ма гра ђа ни ма, прет по ста вља да је 
соп ство сва ког по је дин ца нео п те ре ће но дру штве ном уло гом по ме-
ну те ин ди ви дуе, чи ме по ста је ап стракт ним пој мом ко ји не мо же 
на ћи сво ју при ме ну у ре ал но сти дру штве них од но са. Ко му ни та ри-
сти су бо љи у кри ти ци ли бе ра ли зма не го у спе ци фи ка ци ји соп стве-
них ста но ви шта. Рол сов мо дел „прав де као пра вич но сти“ ба зи ран 
на ап стракт ном ли бе ра ли стич ком ста но ви шту је те о риј ски су пер и-
о ран, ис кљу чи во ап стракт но гле да но, у од но су на ко му ни та ри-
стич ки мо дел, али овај дру ги по ку ша ва да на ђе кон крет но дру-
штве но уте ме ље ње у кон цеп ту за јед ни це и да бу де прак тич ни ји, 
што му опет са мо по ло вич но по ла зи за ру ком. Рол сов мо дел је нај-
ве ће до стиг ну ће ли бе рал ног мо ра ли зма као над град ње Кан то вог 
уни вер зал ног мо ра ла и он је сво је вр сно са вре ме но ана ло шко пре-
при ча ва ње Хри сто вог по сту ла та „не чи ни дру го ме оно што не же-
лиш дру ги да чи ни те би“. Овај мо дел зах те ва од сва ког по је дин ца 
да се ста ви на ме сто дру гих па да на осно ву то га са ме ри сво ја хте-
ња и ин те ре се, те је то зах тев „ре во лу ци је из ну тра“ и де лу је као 
ап со лут но пра ви чан у ап стракт ним уни вер зал ним ка те го ри ја ма, 
по пут кан то вог ка те го рич ког им пе ра ти ва. Ко му ни та ри стич ки зах-
тев је спо ља шњи и, за раз ли ку од прет ход ног, ми ни мал ни ји и пар-

10) Аlan Pat ten, Li be ral ega li ta ri a nism and the ca se for sup por ting na ti o nal cul tu re, 
 Ин тер нет: http://www.prin ce ton.edu/~a pat ten/mo ni star tic le.pdf, (при сту пље но 21/05/2014)
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ти ку лар ни ји, и он на ла же по је дин цу да огра ни чи сво је ин ди ви ду-
ал но до бро за рад за јед ни це ко јој тре ба да при па да, чи је вр ли не 
тре ба да усво ји и ко ја, за уз врат, тре ба да му пру жи ко лек тив на до-
бра при пад но сти, уза јам ног по што ва ња и по ве за но сти. Јед но став-
но ре че но, док Ролс ли бе ра ли стич ки ин ди ви ду а ли зам по ку ша ва 
раз ре ши ти „уну тра шњим пу тем“ ра ци о на ли стич ки на кан тов ски 
на чин - ап стракт ним мо рал ним им пе ра ти вом, што мо же, али и не 
мо ра да тан ги ра кон крет ну дру штве ну ствар ност, ко му ни та ри сти 
га на сто је пре ва зи ћи „спо ља шњим пу тем“ – до не кле ро ман ти зо ва-
ним си ту и ра њем по је дин ца у за јед ни цу, уну тар ко је би по је ди нац 
тре ба ло да ужи ва од ре ђе на пра ва, али и да при хва ти од ре ђе не оба-
ве зе, ко је су дру штве но де фи ни са не. 

Ова ко до ла зи мо до пој ма по зи тив них пра ва ко ји је под јед на-
ко бре ме нит и пун зна че ња као и прет ход но опи са но на че ло оп шег 
до бра. По зи тив на пра ва од ре ђу ју оно што тре ба чи ни ти, а не га тив-
на оно што не тре ба чи ни ти. Као што зна мо, ли бе ра ли зам увек да је 
при мат не га тив ним пра ви ма, док ко му ни та ри зам те жи ка по зи тив-
ним, са на по ме ном да ни јед ни ни дру ги не ис кљу чу ју онај скуп 
пра ва ко ји је ма ње за сту пљен у њи хо вом уче њу. Ко му ни та ри сти 
пре фе ри ра ју тзв. по зи тив на пра ва за то што она ја сно де фи ни шу 
обли га ци је по је дин ца пре ма за јед ни ци, то јест, по зи тив на пра ва са 
со бом по вла че и по зи тив не оба ве зе. Све ово тре ба ло би да ис хо-
ду је ак тив ним ин ди ви ду а ма ко је пар ти ци пи ра ју у жи во ту за јед ни-
це, уну тар ко је ужи ва ју од ре ђе на пра ва, али уну тар ко је под ле жу 
и од ре ђе ним оба ве за ма. Из вор пра ва је још је дан те о риј ски су коб 
ко му ни та ри ста и ли бе ра ла, и по овом пи та њу ко му ни та ри стич ка 
те о ри ја је нај плод ни ја, јер је нај бли жа ем пи риј ској дру штве ној 
ствар но сти. Чарлс Теј лор у сво јој кул ту ро ло шкој ана ли зи мо дер-
ног до ба на сло вље ној „Бо лест мо дер ног до ба“11) на во ди зна чај по-
је ди нач ног прав ног обра сца од ре ђе не за јед ни це за по себ ност те 
за јед ни це у сми слу свој стве но сти ко ју она пру жа. Ако са да узме мо 
у об зир овај став и ста ви мо га у ра ван са ли бе ра ли стич ким те о ри-
ја ма о ап стракт ном уни вер зал ном из во ри шту пра ва, што углав ном 
ду гу ју кон цеп ци ји при род ног пра ва на ко ју се на сла ња ју, мо же мо 
за кљу чи ти да је, на су прот то ме, за ко му ни та ри сте прав ни си стем 
под ло жан тра ди ци ји сва ке кул ту ре или ци ви ли за ци је за себ но12). 

11) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 69.

12) Ка ко би ово пот кре пи ли јед ним до ма ћим при ме ром, мо же мо ре ћи да је, на при мер, наш 
ве ли ки прав ник Вал та зар Бо ги шић, са сво јим прав ним ре мек-де лом као што је Оп шти 
имо вин ски за ко ник Цр не Го ре, иако је жи вео век пре ово га спо ра ли бе ра ла и ко му ни та-
ри ста о по ре клу пра ва, по овом пи та њу мно го бли жи ко му ни та ри стич кој не го ли бе рал-
ној по зи ци ји, јер је свој за ко ник на пи сао та ко што је узео у об зир ак ту ел не оби ча је Цр не 
Го ре, њен уну тра шњи мо рал и ње ну кул ту ру и тра ди ци ју, те је овим „ре цеп том“ до шао 
до пра вог ма лог прав нич ког ре мек-де ла. Вал та зар Бо ги шић, Оп шти имо вин ски за ко ник 
за Кња же ви ну Цр ну Го ру, ЦИД-Слу жбе ни лист СЦГ, Под го ри ца-Бе о град, 2004.
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Ли бе ра ли не пра ве ова кве „кул ту ро ло шке“ раз ли ке и они људ ска 
пра ва ви де као уни вер зал на, оп шта и нео ту ђи ва, са фак тич ким из-
во ром у пој му при род них пра ва. На су прот њи ма, је дан од во де-
ћих ко му ни та ри стич ких ми сли ла ца Мајкл Сан дел13), не при хва та 
да „Ар хи ме до ва тач ка“ мо ра би ти у при род ном пра ву, јер је оно, 
по ње му оп те ре ће но епи сте мо ло шком не са вр ше но шћу. Он сма тра 
да је сми са о на зам ка ли бе рал ног уче ња о људ ским пра ви ма у то ме 
што оно прет по ста вља ап стракт ни тран сце ден тал ни из вор пра ва, 
што овај прав ни обра зац чи ни ри гид ним, не про ме њи вим и нео се-
тљи вим на кул ту ро ло шке и оста ле ем пи риј ске раз ли ке. То та ко ђе 
зна чи да мо же мо на и ћи на ве ли ки сте пен ри гид но сти пра ва ка да 
оно де лу је на по је дин це, јер оно уоп ште не при ме ћу је дру штве-
не гру пе у њи хо вој со ци о ло шкој кон крет но сти и раз ли чи то сти (у 
ства ри сва груп на пра ва, сход но овом прав ном обра сцу, про ис ти чу 
из прав ног ста ту са по је дин ца, што ко ин ци ди ра са ли бе рал но ин ди-
ви ду а ли стич ким ста но ви штем да је сва ка гру па збир по је ди на ца), 
док су за ко му ни та ри сте (слич но као за марк си сте у из ве сном сми-
слу) упра во дру штве не гру пе глав но из во ри ште пра ва и не по сто-
ји не ко ап стракт но при род но или по зи тив но пра во из ван кон тек-
ста од ре ђе не дру штве не гру пе ко ја је ње гов но си лац. Раз ли ка по 
овом пи та њу из ме ђу марк си ста, со ци ја ли ста и со ци јал де мо кра та 
на јед ној стра ни и ко му ни та ри ста на дру гој је у то ме што пр ви дру-
штве не гру пе ко је су но си о ци пра ва не ве зу ју за, за њих ве ро ват но 
су ви ше ро ман ти зо ван кон цепт за јед ни це, док дру ги упра во у том 
кон цеп ту ви де ба зу чи та во га дру штва и ње го вог прав ног обра сца. 
Сто га се пр ви мо гу асо ци ра ти са ле ви цом, а дру ги су и по ред сво-
јих цен три стич ких про кла ма ци ја бли жи де сни ци. 

На кра ју овог де ла ра да по све ће ног основ ним пој мо ви-
ма ко му ни та ри стич ке по ли тич ке те о ри је нам оста је да об ра ди мо 
кон цепт соп ства, од но сно лич ног иден ти те та, као још јед но из-
во ри ште све са др жај ног кон флик та из ме ђу ли бе ра ли зма и ко му ни-
та ри зма. Чарлс Теј лор се ба ви про бле мом „ауто цен трич но сти“14) и 
де фи ни ше је као јед ну од „бо ле сти мо дер ног до ба“. Он твр ди ка ко 
је истин ско са мо о дре ђе ње мо гу ће по сти ћи са мо кроз на ди ла же ње 
ове „ауто цен трич но сти“, од но сно кроз при пад ност од ре ђе ној за-
јед ни ци. То за пра во зна чи да ко му ни та ри сти сма тра ју да су по је-
дин ци и њи хо ве те жње и ин те ре си увек, по при ро ди људ ске дру-
штве но сти, упу ће ни ка не ком ши рем дру штве ном окви ру из ко га 
цр пе сми сао и са др жи ну свог жи во та. Ли бе ра ли твр де су прот но, 
они сма тра ју да је по је ди нац увек од ре ђен соп стве ном ин ди ви ду-
ал ном свр хо ви то шћу, при ко јој оста је чак и ка да ула зи у дру штве ну 

13) Michael Sandel, Liberalism and the limits of justice, Cambridge Press, Cambirdge, pp. 16.

14) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002. 
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ин тер ак ци ју са дру гим ин ди ви ду а ма. Да кле, за ли бе ра ле дру штве-
не уло ге и при пад ност дру штве ним гру па ма и окви ри ма ни су пре-
суд на де тер ми нан та, али за ко му ни та ри сте је су. Ли бе ра ли стич ко 
ста но ви ште се ов де по ка зу је као ма ње огра ни че но од ко му ни та ри-
стич ког, али се ово дру го по ка зу је као, у овом слу ча ју, кон крет ни је, 
јер у дру штве ној ствар но сти љу ди нај че шће ни су сло бод ни да за-
и ста ап стра ху ју се бе из дру штве них уло га ко је су им за да те и они 
су, у зна чај ном сте пе ну, под њи хо вим ути ца јем. На при мер, бе лац 
у Ју жној Афри ци би мо жда же лео да се огра ди од исто ри је тла че-
ња и дис кри ми на ци је над црн ци ма у тој зе мљи, али то не зна чи да 
ће га сви чла но ви цр нач ке за јед ни це ну жно по сма тра ти на тај на-
чин и або ли ра ти га од сво је вр сне „исто риј ске од го вор но сти“, као 
мо жда не га тив ног, али че сто по сто је ћег и кон крет ног дру штве ног 
та ло га. Да кле тај до тич ни бе лац мо же се бе ви де ти као нео п те ре ће-
ног дру штве ним уло га ма и тра ди ци јом за јед ни це из ко је по ти че, 
али ће и по ред то га би ти од ре ђен објек ти ви зи ра ју ћом дру штве ном 
ствар но шћу ко ја се, на жа лост, у кон крет но сти дру штве них усло ва, 
не увек, али че сто, уз ди же из над свих су бјек тив них ауто пер цеп-
ци ја. За пра во глав на раз ли ка у овом сми слу из ме ђу ли бе ра ли зма и 
ко му ни та ри зма је што је ли бе ра ли зам у ово ме сми слу за и ста пле-
ме ни ти ји и иде а ли стич ни ји, јер се он др жи оног чу ве ног кан тов-
ског зах те ва „тре ба ња“ (не мач. sol len), јер би љу ди за и ста тре ба ло 
да по сма тра ју јед ни дру ге ис кљу чи во по људ ској ин ди ви ду ал ној 
вред но сти без пред ра су да ко је но си њи хо ва при пад ност овој или 
оној за јед ни ци, али про блем са овим је што ве ћи на љу ди то нај-
че шће не чи ни, па је уто ли ко ко му ни та ри стич ко ста но ви ште, по 
овом пи та њу, ре а ли стич ни је, док је ли бе ра ли стич ко ста но ви ште, 
по овом пи та њу, не сум њи во пле ме ни ти је. 

Су коб из ме ђу ли бе ра ли зма и ко му ни та ри зма је сто га су коб 
из ме ђу оно га што би „тре ба ло“ да се чи ни на не ком ни воу, до ду-
ше ве о ма по жељ ног, али и ве о ма ап стракт ног мо ра ла, и оно га ка ко 
„је сте“ у кон крет но сти дру штве них од но са, у ко ји ма су љу ди пу ни 
пред ра су да и где тек ма њи ни љу ди по ла зи за ру ком да се уз диг не 
из над пред ра су да ко је су на сле ди ли. Мо жда је нај бо љи при мер за 
овај ар гу мент пред сед ник Сје ди ње них Др жа ва Ба рак Оба ма. На и-
ме, он се лич но де кла ри ше као Афро-Аме ри ка нац, то јест као аме-
рич ки цр нац, али он за пра во по ти че из ме ша ног бра ка при че му су 
га вас пи та ва ли ба ба и де да по мај ци ко ји су обо је би ли бел ци са 
Сред њег За па да САД-а, ко ји, пак, ва жи за ба сти он тра ди ци о нал не 
аме рич ке „бе лач ке“ кул ту ре. Ли бе рал ни ар гу мент би био да је Ба-
рак Оба ма у де кла ра ци ји соп стве ног иден ти те та сам иза брао да бу-
де део цр нач ке за јед ни це, да је то ње гов жи вот ни из бор и пра во на 
са мо о дре ђе ње соп ства. С дру ге стра не, ко му ни та ри сти би ре кли да 
је си ту а ци ја дру га чи ја, те би твр ди ли да је због струк ту ре аме рич-
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ког дру штва ње му „спо ља“ до де ље на уло га црн ца те да је он сме-
штен у ту ка те го ри ју без об зи ра на ње го ву лич ну ауто пер цеп ци ју. 
Ко му ни та ри сти би ре кли да су у прак си сви љу ди ко је је он сре тао 
као део аме рич ког дру штва ви де ли да он ни је бе ле пу ти, услед че га 
су га ауто мат ски сме шта ли у ка те го ри ју црн ца, те да у ствар но сти 
мла ди Оба ма ни је имао из бо ра осим да од и гра дру штве ну уло гу 
ко ја му је до де ље на, упр кос то ме што је по ди зан и што је од ра стао 
као део „бе лач ке“ кул ту ре Аме ри ке. 

За ко му ни та ри сте соп ство ни је под ап со лут ном кон тро лом 
по је дин ца, јер је по њи ма са мо ре флек си ја сва ког по је дин ца под 
ути ца јем дру штве ног огле да ла, од но сно на чи на на ко ји нас дру ги 
до жи вља ва ју, што мо жда ни је иде а ли стич ко и еман ци пи ра ју ће, али 
је ве о ма ре а ли стич ко ста но ви ште. На ша лич ност је, сход но ко му-
ни та ри стич ким те о ре ти ча ри ма, сво је вр сна ди ја лек тич ка син те за; 
оно га што же ли мо би ти и оно га што дру ги око нас оче ку ју да бу-
де мо. Што зна чи да су те о рет ски и ли бе ра ли и ко му ни та ри сти у 
пра ву, јер је те шко по ну ди ти те о риј ске до ка зе да су јед ни у пра ву, 
а дру ги у кри ву, при че му кон крет на дру штве на прак са че шће за 
пра во да је, по овом пи та њу, ко му ни та ри сти ма и то чак у ли бе рал-
но на стро је ним дру штви ма као што је, на при мер, оно аме рич ко, а 
ка мо ли у кон зер ва тив ни јим и тра ди ци о нал ни јим дру штви ма. Ва-
жно је ипак на по ме ну ти да по сто је опа сно сти од ова квог ко му ни-
та ри стич ког схва та ња иден ти те та ве за ног за за јед ни цу, ако би се он 
ту ма чио као не ка вр ста на ци о нал ног, ет нич ког, ра сног, кул тур ног 
или би ло ко јег дру гог екс клу зи ви те та, на спрам гра ђан ске ин клу-
зив но сти. Ко му ни та ри зам ну ди је дан прин цип гра ђан ства сли чан 
оно ме у ан ти ци као на че ло да су сви оба ве зни да бу ду део ко лек ти-
ва и ра де за ње го во „до бро“, где се ула зи у про блем по тен ци јал ног 
су ко ба из ме ђу раз ли чи то схва ће них ко лек тив них „до ба ра“, бу ду ћи 
да у мо дер ном све ту не ма мо, као у ан ти ци, јед но је ди но оп ште и 
уни вер зал но до бро. Ко му ни та ри зам има про блем, јер же ли да ап-
со лу ти зу је на ан тич ки на чин, оно што је у мо дер ном све ту по се би 
ре ла тив но. Ко му ни та ри сти овај про блем на сто је да ре ше уче њем 
о де мо крат ском плу ра ли зму ко лек тив них иден ти те та ко ји су сви 
јед на ки и од ко јих ни је дан ни је прет по ста вљен би ло ко јем дру гом, 
те се у овој тач ки ко му ни та ри стич ка те о ри ја укр шта са те о ри ја-
ма мул ти кул ту ра ли зма, по пут оне Ви ла Ки мли ке.15) Ова кво мул ти-
кул ту ро ло шко раз ре ше ње спо ра из ме ђу раз ли чи тих ко лек ти ви те та 
са раз ли чи тим кон цеп ци ја ма „до бра“ не до зво ља ва ко му ни та ри-

15)  Вил Ки мли ка је срж свог мул ти кул ту ро ло шког ста но ви шта из ра зио на сле де ћи на чин: 
„Сло бо да укљу чу је до ступ ност пра вље ња из бо ра из ме ђу мно го мо гућ но сти и на ша со-
ци је тал на кул ту ра не са мо што ну ди све те мо гућ но сти, не го им да је и зна че ње.“ 

 Аlan Pat ten, Li be ral ega li ta ri a nism and the ca se for sup por ting na ti o nal cul tu re, 
 Ин тер нет: http://www.prin ce ton.edu/~a pat ten/mo ni star tic le.pdf, (при сту пље но 21/05/2014)
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стич кој по ли тич кој те о ри ји да оде на екс трем ну де сни цу на ко ју 
су оти шле мно ге дру ге те о ри је ко је су се на сла ња ле на ан тич ко 
ми шље ње, већ је упра во за др жа ва на по зи ци ји бла гог кон зер ва тив-
ног цен тра, ко ји на сто ји да ус по ста ви мир ну ко ха би та ци ју и ко ег-
зи стен ци ју раз ли чи тих иден ти те та. 

3.ОГЛАВНИМДЕЛИМАКОМУНИТАРИЗМА

Оста је нам још да у по след њем де лу ра да обра ти мо па жњу 
на че ти ри кључ на по ли тич ка спи са ко ја су обе ле жи ла са вре ме ну 
ко му ни та ри стич ку по ли тич ку те о ри ју; Ме кин та је ро во „Тра га ње за 
вр ли ном“16), Теј ло ро ву „Бо лест мо дер ног до ба“17), Вол це ро ва „Под-
руч ја прав де“18) и Сан де лов „Ли бе ра ли зам и огра ни че ња прав де.“19) 
Сва ки од на бро ја них спи са је ре пре зен та ти ван за ауто ра ко ји га је 
на пи сао, па исто вре ме но пре ко спе ци фи ка ци је ових спи са мо же мо 
спе ци фи ко ва ти и по је ди нач ну по ли тич ку ми сао во де ћих те о ре ти-
ча ра ко му ни та ри зма.

Ала стер Ме кин та јер се, као што смо ви де ли ка да је ра ни је 
у ра ду би ла реч о ње го вој ре цеп ци ји Ари сто те ло вих етич ких спи-
са, ба ви пој мом вр ли не у са вре ме ном дру штву са ком па ра тив ним 
освр том на вр ли ну кроз ра зна до ба. Ме кин та јер твр ди да у са вре-
ме ној ми сли по сто је две основ не пре пре ке ко је спре ча ва ју да се 
пи та ње вр ли не по сма тра као кључ но пи та ње дру штве них од но са: 
„Пр ва пре пре ка је скло ност да се о људ ским по ступ ци ма ми сли 
ато ми стич ки и да се сло же не тран сак ци је и рад ње ана ли зи ра ју у 
сми слу јед но став них ком по не на та. Дру га про ис ти че из чи ње ни це 
да, ако се жи вот це па на мно штво сег ме на та, он да ће сва ки од тих 
де ло ва по се до ва ти соп стве не нор ме и об ли ке по на ша ња.“20) Ово је 
ди рект но по ве за но са Ари сто те ло вим ви ђе њем вр ли не као не пре-
кид ним и це лис ход ним ни зом на сто ја ња и по на ша ња у скла ду са 
оп штим до бром као не ком вр стом ко лек тив ног дру штве ног ето са. 
Да кле, оп ште до бро је оно ко је ема ни ра од ре ђен етич ки обра зац 
у по ље јав но сти ко је та ко ни је ис пра жње но од дру штве них вред-
но сти, већ су упра во дру штве не вред но сти ин те гра тив ни фак тор 
дру штва. Дру штве не уло ге и оба ве зе пре ма за јед ни ци од ма ле на до 
ста ро сти мо ра ју сто га би ти уна пред од ре ђе не да би са ма за јед ни ца 
мо гла да, ко лек тив но де лу ју ћи, обез бе ди сво јим чла но ви ма оп ште 

16) Ала стер Ме кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2006.

17) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002. 

18) Мајкл Вол цер, Под руч ја прав де, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000.

19) Mic hael San del, Li be ra lism and the li mits of ju sti ce, Cam brid ge Press, Cam bird ge

20) Ала стер Ме кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 261.
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до бро као вр сту од ре ђе ног дру штве ног ето са. Ме кин та јер твр ди, 
су прот но ег зи стен ци ја ли сти ма као што је, на при мер, Сар тр, ко-
ји је твр дио да ег зи стен ци ја прет хо ди есен ци ји21) и у фе но ме но-
ло шком и у дру штве ном сми слу, да соп ство ни ка ко не мо же би ти 
одво је но од дру штве не уло ге, јер се на тај на чин ства ра дру штве но 
не моћ на осо ба, она ко ја је са јед не стра не не ис пу ње на (ис пра жње-
на од дру штве них са др жа ја) бу ду ћи да при па да са мо се би, а са дру-
ге оту ђе на, јер не по сто је дис по зи ти ви ко ји би је при во ле ли да ра ди 
на оп штем до бру. На рав но, су прот но од ово га, Сар тр ре во лу ци о-
нар но ми сли да је упра во кон цеп ци ја „оп штег до бра“ ми шље ног на 
ан тич ки на чин на ив на, ла жна и спу та ју ћа, јер је то за пра во „оп ште 
до бро“ са мо јед не, вла да ју ће кла се, ко је слу жи за иде о ло шко, еко-
ном ско и по ли тич ко по ро бља ва ње дру ге кла се. За Сар тра по сто је-
ћи (тра ди ци о нал ни) дру штве ни са др жа ји оне мо гу ћа ва ју еман ци-
па ци ју дру штва и за то не са мо да ни је пре по руч љи во по је дин цу да 
у њих уто не, већ им се он мо ра отво ре но су прот ста ви ти ако же ли 
да ре а ли зу је сво ју пра ву сло бо ду, ко ја за Сар тра овим не по ста је 
пра зна већ упра во по ста је бре ме ни та мо гућ но сти ма, ко је би би-
ле око ва не ако би свест по је дин ца оста ла спу та на на ив но ми шље-
ним „оп штим до бром“. За Сар тра би, иако ни је био екс пли цит но 
упо знат за ко му ни та ри стич ком те о ри јом ко ја је на ста ла већ ка да 
је он сти гао на крај свог жи вот ног и ми са о ног пу та, те о ри ја ко му-
ни та ри зма би ла на ив на, плит ка и ма ни пу ла тив на и он би си гур но 
сма трао да ни је мо гу ће ми сли ти на ова кав на чин на кон Марк са. 
Би ло ка ко би ло, Ме кин та јер, за бри нут ви ше по пут не ког сре ског 
управ ни ка за ста бил ност за јед ни це, не го но шен ми шљу да бу де не-
ки мо ну мен та лан ми сли лац по пут Сар тра пи ше: „Сва ко де ло ва ње 
у се би са др жи еле мен те на ме ре, дру штве но сти и осе ћа ја исто ри-
је.“22) Сход но то ме, по ње му, ко лек тив но де ло ва ње, про из и ла зи из 
на ме ре осо бе ко ја је про же та „вр ли ном“, осе ћа ја по ве за но сти са 
дру ги ма у тој за јед ни ци и не из бе жних при ме са тра ди ци је. Фак тич-
ки, сва ка рад ња мо ра би ти кон тек сту а ли зо ва на у ме ђу соб ној ин-
тер ак ци ји љу ди ко ји чи не за јед ни цу, јер на тај на чин ко лек тив но 
де ло ва ње да је по је дин цу сми сао и осе ћај при пад но сти. Ко му ни та-
ри сти зах те ва ју да се наш кор пус не га тив них пра ва су зи, на уштрб 
по зи тив них оба ве за, што би, по њи ма, у крај њој ли ни ји по го до ва ло 
сви ма. Да би ова ква жр тва би ла мо гу ћа по треб на је „вр ли на“ на на-
чин на ко ји је Ме кин та јер пред ста вља, што је сте те о риј ски на ив но 
ста но ви ште, али са ста но ви шта ста бил но сти дру штва ве ра у не што 
ова кво мо же би ти прак тич на и ко ри сна по дру штве ну ко хе зи ју ко ју 
упра во, ка ко ис ку ство по ка зу је, бо ље пра ве на ив на, не го озбиљ-

21) Жан Пол Сар тр, Ег зи стен ци ја ли зам и марк си зам, Но лит, Бе о град, 1973. 

22) Ала стер Ме кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 261.
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на те о риј ска ста но ви шта.23) Ме кин та је ров до при нос је сте по нов-
но вра ћа ње пој ма за слу ге у рас пра ву о прав ди, као о нај бит ни јој 
вр ли ни.24) Код Рол са је прав да усме ре на на по тре бе свих љу ди без 
из у зет ка, без об зи ра на то ка ко су они у ло шем дру штве ном по ло-
жа ју до шли у та кву по зи ци ју. За Ме кин та је ра је, пак, нај ва жни је 
осе ћа ње за слу ге, јер по ње му не ки љу ди у ло шем по ло жа ју ни су 
ту за слу же но, али не ки и је су, те ко му ни та ри стич ко ви ђе ње вр ли не 
кроз ко лек тив но де ло ва ње ја сно мо же рас ту ма чи ти ту за слу гу као 
слу же ње, од но сно не слу же ње, за јед ни ци. Др жа ва и дру штво има-
ли би оба ве зу да по мог ну оном по је дин цу у ло шем по ло жа ју ко ји 
је од ли ко ван вр ли ном, од но сно оно ме ко ји при хва та ова кав оп шти 
дру штве ни обра зац, док су они ко ји га не при хва та ју пре пу ште ни 
са ми се би, при че му је у овом сег мен ту ко му ни та ри стич ка те о ри ја 
ви дљи во ис кљу чу ју ћа. У прак си то зна чи да би, ако при хва ти мо 
прав ду као вр ли ну и за слу гу као ме ри ло ин тер вен ци је, дру штве ни 
кон сен зус из ви рао из по тре бе за оп штим до бром и на сто јао да по-
мог не сва ко ме ко то ком жи во та ра ди на по сти за њу оп штег до бра 
схва ће ног на овај на чин. За кљу чак је да ко му ни та ри сти не же ле не-
у трал ну др жа ву, већ они же ле др жа ву ко ја ће би ти су ди ја ко де лу је 
у скла ду са вр ли ном, а ко не, и упра во у ово ме мо же би ти про блем 
ко ји ли бе ра ли не ма ју – про блем да се не ко пер ма нент но ис кљу чу-
је из за јед ни це, јер не де ли са њом кон цеп ци ју „оп штег до бра.“ У 
овој тач ци ко му ни та ри стич ка те о ри ја по ста је отво ре но кон зер ва-
тив на, те је ово у пот пу ној су прот но сти са ли бе рал ном кон цеп ци-
јом вред но сно не у трал не др жа ве и сва ком ли бе ра лу, али и со ци јал-
де мо кра ти и уме ре ном со ци ја ли сти, би ова кви ста во ви де ло ва ли 
из ра зи то не пра вед но и дис кри ми ни шу ће.

Сле де ћи ва жан ко му ни та ри стич ки спис ко ји ће би ти ана ли-
зи ран је сте „Бо лест мо дер ног до ба“ Чар лса Теј ло ра. У овом спи су 
се још ви ше не го код Ме кин та је ра ви ди но стал ги ја за ан тич ким 
вред но сти ма, су прот ста вља ње по ли тич кој мо дер ни и исти на и ван 
став да је мо гу ће мо ра ли стич ким апе ли ма об но ви ти у мо дер но сти 
рас то че ну по ли тич ку за јед ни цу. Теј лор ис ти че са вре ме ну кул ту ру 
„нар ци зма“ као глав ну пре пре ку да се оства ри ко лек тив но де ло-
ва ње и да се до стиг не Ме кин та је ров и Ари сто те лов по јам вр ли-
не. Док је Ме кин та је ров при ступ со ци о ло шко-струк ту ра ли стич ки, 
Теј ло ров је пси хо ло шко-ку лу тро ло шки и уто ли ко још ро ман тич-
ни ји. Пр ви још и тра жи дру штве не ме ха ни зме ко је ће до ве сти до 

23) Је дан од рет ких ми сли ла ца чи ја је ми сао озбиљ на, а ко ји је њо ме ус пео да на пра ви дру-
штве ну ко хе зи ју ко ја ће по слу жи ти за ре во лу ци о нар не про ме не је упра во Маркс, чи ја је 
ве ли чи на, ма шта ми сли ли о ње му и ње го вој те о ри ји, на про сто не са мер љи ва са ми сли о-
ци ма ко му ни та ри зма ко ји су за ње га, на про сто, ми са о ни ли ли пу тан ци и не ре флек сив ни 
ро ман ти ча ри 

24) Ала стер Ме кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 320.
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ба зич ног кон се зу са, док дру ги апе лу је да љу ди усво је дру га чи је 
вред но сти ко је би их од ве ле у истом прав цу. Теј лор за при мер узи-
ма књи гу „За тва ра ње аме рич ког ума“, Але на Блу ма25) у ко јој сто ји: 
„Као глав на ка рак те ри сти ка по гле да на жи вот обра зо ва не аме рич ке 
омла ди не уоче но је при хва та ње јед ног при лич но удоб ног ре ла ти-
ви зма. Сва ко има соп стве не вред но сти и оне се не мо гу до во ди ти у 
пи та ње“. Теј лор твр ди да се овај мо рал ни ре ла ти ви зам за сни ва на 
на че лу уза јам ног по што ва ња, што је ди рект ни из да нак ин ди ви ду-
а ли зма. Он твр ди: „Мо рал ни иде ал у осно ви са мо о ства ре ња је сте 
вер ност се би, у јед ном осо бе ном мо дер ном схва та њу.“26) Основ ни 
по сту лат ње го вог ста но ви шта ни је да је да на шње до ба обе ле же-
но не мо ра лом и се бич лу ком, јер је та квих при ме ра би ло увек кроз 
исто ри ју, по ње му је по себ ност ово га до ба што су љу ди под стак-
ну ти од стра не дру штва и по ли тич ко-еко ном ског си сте ма да та ко 
де лу ју. Теј лор твр ди да ли бе рал на др жа ва уоп ште ни је не у трал на, 
већ да та квим сво јим ста вом про па ги ра гру би ин ди ви ду а ли зам ко-
ји рас та че дру штво, што ре зул ти ра мо рал ним су бјек ти ви змом ко-
ји оне мо гу ћу је ко лек тив но де ло ва ње и при пад ност за јед ни ци. Ово 
Теј лор об ја шња ва пој мом „ети ке аутен тич но сти“27), ко ја се сво ди 
на то да са вре ме ни чо век, по ње му, ве ру је да је сло бо дан он да ка да 
сам за се бе од лу чи шта је за ње га од ре ђу ју ће, без освр та на дру-
штво и за јед ни цу ко јој при па да. Оно што он за ме ра овом „дис кур-
су аутен тич но сти“ је сте да у ствар ном све ту иде ал аутен тич но сти 
зна чи да не по сто ји је дин ствен мо рал ни дис курс ме ђу при пад-
ни ци ма јед ног дру штва. Ова раз је ди ње ност, по ње му, у прак си и 
омо гу ћу је су же ње сло бо де од лу чи ва ња, јер су же ље љу ди у по ли-
тич ком жи во ту то ли ко ра зно род не да је вр ло ла ко ма ни пу ли са ти 
њи ма. Ап со лут на сло бо да са мо о дре ђе ња, по Теј ло ру и оста лим 
ко му ни та ри стич ким те о ре ти ча ри ма, до но си мо рал ни ха ос, не мо-
гућ ност де ла ња за оп ште до бро и оне мо гу ћа ва аде ква тан осе ћај 
при пад но сти за јед ни ци, при че му Теј лор не ре ша ва про блем ре-
ал но по сто је ћих дис пар зи те та уну тар ве ћи не мо дер них дру шта ва, 
већ тај про блем са мо пре кри ва сво јом ро ман ти чар ском же љом за 
„по врат ком за јед ни ци“. 

Тре ћи би тан спис ко му ни та ри стич ке по ли тич ке те о ри је је 
де ло „Под руч ја прав де“ Мај кла Вол це ра.28) Вол цер по сту ли ра по-

25) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр. 19.

26) Чарлс Теј лор, Бо лест мо дер ног до ба, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр. 21.

27) Ибид. стр. 31

28) Ва ља на по ме ну ти да Вол цер, као и не ки дру ги од ових ауто ра се бе не свр ста ва ју у ко му-
ни та ри сте, иако то чи ни по ли тич ка те о ри ја. Вол цер је за пра во не где из ме ђу ко му ни та-
ри зма и ли бе ра ли зма.
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јам „сло же не јед на ко сти“29) ко ји је у те сној ве зи са ди стри бу тив ном 
прав дом, сход но ко јој је по треб но ни ве ли са ти раз ли чи те дру штве-
не дис па ри зи те те, ко ји дез ин те гри шу дру штво. Он ово ра ди на 
дру га чи ји на чин од Рол са ко ји је у ову свр ху при бе гао кан тов ском 
уни вер за ли зму, док је Вол цер склон да за овај за да так ни ве ла ци-
је по зо ве у по моћ кон цепт пар ти ку лар не за јед ни це, због че га га и 
мо же мо убро ји ти у ко му ни та ри стич ке ауто ре. Он из но си тврд њу 
ко ја у не ку ру ку по би ја Рол со ву те о риј ску не при стра сност у „по-
чет ном по ло жа ју“, сма тра ју ћи да на са мом по чет ку ми шље ња ни-
смо „не при стра сни“ на ап страк тан рол сов ски на чин, већ смо увек 
уна пред уро ње ни у кон крет ност од ре ђе не по ли тич ке за јед ни це у 
ње ном пар ти ку ла ри те ту. Вол цер по ста вља пи та ње пар ти ку ла ри зма 
исто ри је и кул ту ре30) ко је не гла си у Рол со вом ма ни ру: „Шта би ра-
ци о нал ни по је дин ци иза бра ли под по оп ште ним (не при стра сним) 
усло ви ма не ке вр сте?“, већ би ово пи та ње по ње му пре тре ба ло 
да гла си ова ко: „Шта би иза бра ли по је дин ци по пут нас, ко ји су у 
истом по ло жа ју, ко ји де ле исту кул ту ру?“. За ње га као при ста ли-
цу ди стри бу тив не прав де, са рад ња ме ђу љу ди ма је ве о ма ва жна и 
за то он ни је la is sez fa i re ли бе рал у кла сич ном сми слу, јер он при-
зна је ва жност кон цеп ту за јед ни це, на ро чи то у окви ру рас по де ле 
до ба ра. То је од кључ ног зна ча ја за ње го ву те о ри ју до ба ра, јер, по 
ње му, да би се ус по ста ви ли усло ви пра вед не рас по де ле, по треб но 
је да се прет ход но ус по ста ви кон сен зус на ни воу за јед ни це, са тим 
што Вол цер не пред ви ђа ни ка кву вр сту при ну де при усал га ша ва њу 
и гра ђе њу кон сен зу са. По пи та њу члан ства у за јед ни ци он пи ше: 
„Члан ство као дру штве но до бро тво ри на ше раз у ме ва ње, ње го ву 
вред ност утвр ђу ју рад и оп ште ње, а по том смо ми од го вор ни за 
ње го ву рас по де лу.“31) Вол цер под за јед ни цом сма тра по ли тич ку за-
јед ни цу гра ђа на, али прет по ста вља и од ре ђе не кул тур не вред но-
сти, што му да је јед ну кон зер ва тив ну но ту. Би ло ка ко би ло, Вол це-
ро ву те о ри ју смо ов де до так ну ли са мо овлаш, оно ли ко ко ли ко она 
до ти че ко му ни та ри стич ку по ли тич ку те о ри ју, где услов но мо же мо 
убро ји ти и Вол це ра пр вен стве но за то што он де ли са ко му ни та ри-
змом слич на те о риј ска убе ђе ња по пи та њу по тре бе ин те гри са ња и 
ни ве ли са ња дру штве них дис па ри зи те та пој мом за јед ни це, оста ју-
ћи јед на ко као и оста ли ко му ни та ри стич ки ауто ри на по ла пу та од 
озбиљ ног по ли тич ко-прак тич ног ми шље ња, јед на ко про тив ре чан у 
сво јим те жња ма као и оста так ове гру пе.

Ко нач но, у по след њем бит ном спи су ко му ни та ри стич ке по-
ли тич ке те о ри је ко ји ће мо ов де об ра ди ти – Сан де ло вом де лу „Ли-

29) Мајкл Вол цер, Под руч ја прав де, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000, стр. 25.

30) Мајкл Вол цер, Под руч ја прав де, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000, стр. 28.

31) Ибид. стр. 62.
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бе ра ли зам и огра ни че ња прав де“ – до дат но ће мо спе ци фи ко ва ти 
ко му ни та ри стич ко ста но ви ште. Цео Сан де лов спис је по све ћен по-
ле ми ци са Џо ном Рол сом. Мно ге при мед бе Рол со вом мо де лу су 
већ спо ме ну те у овом ра ду, али јед на ко ја је ва жна још увек ни је, а 
Сан дел је из но си као бит ну. То је пи та ње при ро де и из во ра мо ти-
ва ци ја, од но сно те жњи. Сан дел твр ди32) да се Ролс ба ви ис кљу чи-
во су бјек тив ним (уну тра шњим), а не објек тив ним (спо ља шњим) 
аспек ти ма са мих пре фе рен ци ја. Ово је јед на клaсична ко му ни та-
ри стич ка за мер ка, јер се ба зи ра на ста но ви шту да су мо ти ва ци је 
пред о дре ђе не у склaду са спољ ним ути ца ји ма. Сан де ло ва те за је-
сте да је Рол со во по и ма ње дру штве ног до бра и прав де, мањ ка во 
упра во због тог не пот пу ног из во ри шта. На да ље је, по Сан де лу, 
Рол со ва за јед ни ца сла ба на по љу уве ре ња, јер је де фи ни шу са мо 
за јед нич ки ци ље ви ко ји су ве о ма ап стракт ни и не ма ју узе мље ње у 
осе ћа њу при пад но сти за јед ни ци, већ у ап стракт ном уни вер зал ном 
мо ра лу. Он ту ма че ћи Рол са сма тра да овај чак и ди рект но твр ди 
ка ко емо тив на ве за ност љу ди за за јед ни цу ни је бит на за те о ри ју 
прав де.33) Сан дел, на су прот ово ме, твр ди да је глав но ко му ни та-
ри стич ко обе леж је упра во та спрем ност за жр тво ва ње соп стве них 
ин те ре са за рад за јед ни це, ко ја има из во ри ште у осе ћа њу при пад-
но сти.34) Сан дел је, као и оста ли ко му ни та ри стич ки ауто ри, зна чај-
но емо тив ни ји од рол сов ског ра ци о на ли стич ког ста но ви шта, те је 
за ко му ни та ри сте ова кво ста но ви ште од ви ше хлад но и ап стракт но, 
и не мо же им по слу жи ти као осло нац у, за њих оту ђе ном, све ту, у 
ко ме по у зда ни осло нац мо же би ти са мо за јед ни ца ко јој се при па да 
без остат ка. 

4.ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

На по слет ку, у за кључ ним на по ме на ма ово га ра да по ку ша ће-
мо да ре зи ми ра мо све прет ход не за кључ ке о при ро ди и ка рак те ру 
ко му ни та ри стич ке по ли тич ке те о ри је. Та те о ри ја је на ста ла из ну-
жде ви ше као је дан апел про тив ли бе ра ли стич ког ин ди ви ду а ли зма 
и ни је то ли ко раз ви је на ко ли ко ли бе рал на те о ри ја, оли че на у де лу 
Џо на Рол са, ко јој опо ни ра. За пра во, као што смо ви де ли, ко му ни-
та ри стич ка по ли тич ка те о ри ја, свој такт и ри там до би ја упра во од 
ли бе рал не те о ри је ко јој опо ни ра и сви кључ ни пој мо ви ко му ни та-
ри стич ке те о ри је на ста ју као ре ак ци ја на ли бе ра ли стич ке кон цеп-
те. Сто га је у пра вом сми слу ре чи ова те о ри ја ре ак ци о нар на и њен 
ак ти ви стич ки по тен ци јал је сто га ми ни ма лан.

32) Mic hael San del, Li be ra lism and the li mits of ju sti ce, Cam brid ge Press, Cam brid ge, pp. 147.

33) Ибид. стр. 148.

34) Ибид. стр. 60.
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Ко му ни та ри стич ка по ли тич ка те о ри ја при па да оним са вре-
ме ним по ли ти ко ло шким ста но ви шти ма и док три на ма ко је ни су 
про на шле пут из те о ри је у прак су и оста је углав ном на ака дем-
ском ни воу, као не ка вр ста ин те лек ту ал не мо де, ко јој су под ле гли, 
пре све га, из ве сни те о ре ти ча ри са ан гло сак сон ског под руч ја. Ова 
док три на ни је да ла ни јед ног зна чај ног др жав ни ка ко ји би је оте-
ло тво рио, што она ни је ни мо гла да дâ, бу ду ћи да не рас по ла же 
ни ста бил ним те о риј ским по сту ла ти ма ко ји би би ли ба за не ком 
кон крет ном прак тич ном де ло ва њу, ни ти спе ци фи ку је кон крет не 
ин стру мен те за та кво де ло ва ње, а уз то је и ве о ма прак тич но про-
тив реч на. Сто га ова док три на ни је мо гла да ре зул ти ра би ло ка квим 
зна чај ни јим ути ца јем на дру штве ну ствар ност и оста је при лич но 
да ле ко од са мо про кла мо ва ног ци ља ре фор ми са ња ли бе рал ног кон-
цеп та, оста ју ћи углав ном у ди мен зи ји ака дем ске кри ти ке. 

Сва ка док три на ко ја же ли да се у пра вом сми слу ре чи на-
зо ве ре фор ми стич ком мо ра, пре све га, да спе ци фи ку је кон крет не 
ин стру мен те уз по моћ ко јих ми сли при сту пи ти дру штве ним ре-
фор ма ма. У том сми слу ко му ни та ри стич ко ста но ви ште је ви ше је-
дан апел, не го не ка ре фор ми стич ка док три на, ви ше ука зи ва ње на 
про блем ко ји пра ви ин ди ви ду а ли стич ки ли бе ра ли зам, не го ре ша-
ва ње тог про бле ма на кон кре тан на чин на ко ји га је ре шио нпр. 
кон цепт др жа ве бла го ста ња (Wel fa re Sta te).35) Но, ко му ни та ри сти 
се не на ста вља ју на кон цепт др жа ве бла го ста ња ко ји се по ка зао 
као нај плод ни ји на чин кри ти ке ин ди ви ду а ли стич ког la is sez fa i re 
ли бе ра ли зма, ко ји у исти мах и очу ва ва сло бо ду и обез бе ђу је дру-
штве ну ко хе зи ју из ко је ни ко ни је ис кљу чен и уну тар ко је сви жи-
ве у при стој ним усло ви ма. Уме сто то га ко му ни та ри сти се вра ћа-
ју ар ха ич ном кон цеп ту вр ли не и про ми шља ју кон цепт по ли тич ке 
за јед ни це на ан ти ква ран на чин, што ни је кон крет но при ме њи во у 
са вре ме ним усло ви ма и што оста је на ни воу, до бро на мер ног, али 
ја ло вог, мо ра ли стич ког апе ла. Оту да, ко му ни та ри стич ка док три на 
ни је ус пе ла да би ло шта про ме ни у дру штве ној ствар но сти у би ло 
ко јој др жа ви, ни ти да из не дри би ло ко јег успе шног дру штве ног ре-
фор ма то ра од фор ма та као што су то ус пе ле дру ге док три не – со ци-
јал де мо кра ти је, со ци јал-ли бе ра ли зма, со ци ја ли зма, ли бе ра ли зма, 
па чак и кон зер ва ти ви зма, та ко где се он по ка зи вао као ре фор ми-
стич ки на стро јен. Ко нач но, ко му ни та ри стич ка по ли тич ка те о ри ја 
оста је тек јед ном, ве ро ват но про ла зном, ин те лек ту ал ном мо дом на 
раз ме ђу ве ко ва и ми ле ни ју ма, са ми ни мал ним прак тич ним по сле-
ди ца ма.

35) О то ме ка ко кон цепт др жа ве бла го ста ња успе шно ре ша ва не до стат но сти ли бе ра ли стич-
ког ин ди ви ду а ли зма у члан ку Н. Цве ти ћа нин, „Др жа ва бла го ста ња као син те за из ме ђу 
ли бе рал них и ан ти ли бе рал них еко ном ско-дру штве них тен ден ци ја“, у збор ни ку (Ан ти)
ли бе ра ли зам и еко но ми ја, Ин сти тут дру штве них на у ка, 2014.
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NevenV.Cveticanin,AleksandarP.Djokic

MODERNCOMMUNITARIANPOLITICALTHEORY–
AREVIEWOFONEPOLITOLOGICALSTANDPOINT

Resume
This pa per pro vi des a con ci se and tho ro ugh re vi ew of the com-

mu ni ta rian po li ti cal the ory which is one of the do mi nant so ci o lo gi cal 
and po li to lo gi cal the o ri es among so cial sci en tists to day. The aut hors 
in spect the mu tual con nec ti ons bet we en the com mu ni ta rian and li be ral 
the o ri es, sin ce the for mer the ory is ba sed mostly upon a cri ti que of the 
lat ter. Be si des the in tro duc tion and fi nal con si de ra ti ons, this pa per has 
two main parts. 

The first part con sists of a de scrip ti ve analysis of the main po stu-
la tes of the com mu ni ta rian the ory. Spe cial at ten tion is pro vi ded to ward 
the ex pla na ti on of three im por tant terms for the said the ory: the no tion 
of com mon good, po si ti ve rights and the con cept of self. This pa per 
stres ses the o re ti cal con tra dic ti ons wit hin the com mu ni ta rian the ory and 
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its re ac ti o nary na tu re to wards li be ra lism, whi le al so con tem pla ting the 
ab sen ce of prac ti cal po li ti cal com mu ni ta ri a nism. 

The se cond part of this work is de vo ted to the most im por tant 
aut hors of com mu ni ta rian the ory and the ir stu di es. The said aut hors are: 
Alas da ir Ma cIntyre, Char les Taylor, Mic hael San del and Mic hael Wal-
zer. The goal of the se cond part is to ex pla in the the o re ti cal as sump ti ons 
of com mu ni ta ri a nism thro ugh spe ci fic wri tings of aut hors that re pre sent 
it.
Key words: com mu ni ta ri a nism, li be ra lism, in di vi du a lism, com mu nity, the 

com mon good, po si ti ve rights, self, mo ra lism, aca de mi cism, 
prac ti cal con tra dic tion
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