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ПРИКАЗИ
ДаркоВелимировић

МОНОГРАФИЈА
СЛОБОДАИЈАВНОСТ

МиленаПешић,Александар
Новаковић,Слобода и јавност
– одређење, проблематизација
изначај,Институтзаполитич
кестудије,Београд,2008.

МонографијаСлободаијав
ност–одређење,проблемати
зацијаизначај,аутораМилене
ПешићиАлександраНовакови
ћа,значајнајепресвегајерчи
таоцу нуди осврт на теоријска
питања која се тичу феномена
слободе и јавности. Озбиљно
стимонографијесемтемељног
научног приступа Пешићеве и
Новаковића доприноси и сам

одабир аутора кроз чија су те
оријске предлошке творци ове
научнестудијепокушалидачи
таоцупонуде,несамоодговоре
намодернафундаменталнапи
тања филозофије и политичке
теорије – што питања слободе
и јавности свакако јесу, већ уз
консеквентанипрегледанисто
ријскисижепојмовакојисуоб
рађивали и јасан и утемељен
ауторскикритичкиосвртнаиз
ложенетеорије.

Овајподухватдодатнодоби
јаназначајуузмелисепресве
га у обзирчињеницада суоб
рађена питања у монографији
дубокоутканаусамусржонога
што називамо савременом ци
вилизацијом, те да од понуђе
них одговора на иста зависи и
њеноисходиште,правацисмер
у којем ће се кретати  унутар
комплекснеразноврсности„до
бијениходговора“.Управотаје
комплексност и разноврсност
онај степеник који су аутори
студије успешно прескочили,
указујући у својој студији не
само на адекватне теоријске
обрасце, већ и опомињући нас
на „теоријске промашаје“ на
стале, по њима, као рецидив
времена у ком су формирани,
уносећи у целу ствар оношто
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бисмо могли назвати „теориј
ским шумом“. Поред свести
ауторадаоноштобисмомогли
именовати„коначномистином“
у одговору на питања каошто
суслободаијавностнема,ауто
ри ипак покушавају да понуде
извесна теоријска решења, пре
свега инсистирајући на изно
шењупојашњењаипрецизира
њу појмова којима су се руко
водили у свом истраживачком
раду. Управо због наведеног
укључујући ту и поливалент
ност темељних питања двеју
фундаменталнихкатегоријамо
дернедруштвенемислиаутори
су понудили текст издељен у
двезасебновеомафункционал
нецелине;Новаковићразматра
проблематикуслободеаПеши
ћевапитањејавности.

Пре свега ограничен крат
комформом,ауторбиваприну
ђендасагледапитањеслободе
кроз правно – политички дис
курс, али и усред наметнутог
и постављеног концептуалног
оквиракаоштојемонографија,
показује висок ниво познава
ња и разумевања научно реле
вантних теоријских схватања,
те дискурса и научних пози
ција релевантних ауторапопут
Фредриха фон Хајека, Мареја
Родбарда,РобертаНозика,Иса
ијеБерлина...Нудећипресвега
критичкопреиспитивањепојма
позитивне слободе и ставља
јући га из друштвеног аспекта
питања о слободи, а потом га
третирајућикаоисторијскоте

оријски конструкт. Паралелно
санаведеним,ауторизлажетезу
о немогућности, те самим тим
о неутемељености позициони
рања теоријско  друштвеног
феноменаслободе–сагледаног
крозпризмуколективитета,би
ло замишљеног или реалног.
Аутор искључује могућност
да слобода у правном смислу
може припадати иком другом
осим појединцу, нудећи самим
тим критички осврт на све те
оријечијесеисходиштеналази
уметодолошкомколективизму,
биоонпредстављенкаоверски,
етнички,научни...Каоодговор
напитањештатотеоријскипо
јамслободезаправојесте,аутор
се ослања најпре на теорије
слободе засноване на методо
лошком индивидуализму. Са
гледавајући слободу кроз њен
негативан,даклеиндивидуални
концепт,справомупућујућина
чињеницудауправонатаквом
појму слободе почива модеран
политичко – правни поредак,
аутор примарно узима у обзир
цивилизацијски аспект наведе
ногконцептаслободе.

У овом делу монографије,
појам слободе обрађује се пр
во као филозофски појам, ко
ји бива сагледан кроз модерну
теорију природног права и за
кона,затимсепотцртавапојам
методолошког индивидуализма
и нуди се његово разјашњење,
како би се што боље уочила
дистинкција између индивиду
алног и колективног дискурса
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утумачењуовогфеномена.Вр
шећи јасну демаркацију изме
ђу тзв. термина „позитивног“
и „негативног“ поимања појма
слободе, Новаковић је тежио
отварању теоријских путева,
какобисе јасносагледалегра
ницеиндивидуалнихслободаи
преиспитала њихова етичност,
те јасно означила филозофска
„моралност“ у самој концеп
цији појма слобода. Затим се
ауторосврћенатзв.колективи
стичкетеоријеслободепокуша
вајућидакрозфеноменсоција
лизма демистификује и означи
целу једну филозофску школу,
поњемуискривљеногинетач
ног тумачења теоријског појма
слободе,оспоравајућињенуна
водну „модерност“ и „прогре
сивност“,теихнотирајућикао
ретрограданиисторијскиина
учнореверзибиланпроцес.Но
ваковићуприлогсвојојтврдњи
нудикаодоказсупротстављену
модернулибералнуилилибер
теријанскутеоријуслободе,чи
је је најјаче оружје тумачење
појма слободе пре свега кроз
економскусферуиутврђивање
дисктинције између „јавног“ и
„приватног“,теинсистирањена
индивидуалистичком концепту
политичкихиправнихслобода.

Дискурснакомсеуовојна
учној студији инсистира пред
ставља пре свега концепт сло
боде заснован на интеракцији
равноправнихпојединаца, а не
освртна опште добро заједни
це,којејесамопосебиинкопа

тибилно са филозофским пој
момслободе,ослонимолисена
Џон Локово схватање слободе
којепотенцира„власништво“у
ширем значењу, појединца над
њом.Стога сеупрвипланис
тичепоредосталогипојамеко
номскихслобода,схваћенихкао
нужанпредусловкакозаслобо
дупојединцатакоизаслободу
друштва у целини: “Елимини
сањемекономских слободадо
лази до централизовања свеу
купне моћи у једном друштву.
У перспективи то свакако није
доброкакозаслободупоједин
цатакоизаслободудруштвау
целини, јер неминовно доводи
дополитичкихконсеквенцико
је су у свом карактеру аутори
тарне“.1)

Удругомделумонографије,
МиленаПешићпокушавадара
светли друштвено – теоријски
феномен јавности, примарно
кроз одређивање значења овог
појма, како семантичког тако
и кроз опсежно и темељно са
гледавањењеговог историјског
оквира. Управо кроз то преи
спитивањепојмајавности–пу
тем семантичког декодирања
–Пешићева прави једну врсту
отклона од помало стандарди
зованогуделунашенаучнејав
ности „ишчитавања“ Јиргена
Хабермасаињеговог схватања
наведеног појма. Пешићева с
1)  Милена Пешић, Александар Новако

вић, Слобода и јавност – одређење,
проблематизација и значај, Институт
за политичке студије, Београд, 2008,
стр.100.
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правом указују на извесну до
зу „мистификације“ и „есен
цијализације“ у наведеном
ишчитавањупојма,притомин
систирајући управо на Хабер
масовом уважавању јавности
као политичког феномена. Као
једнооднајзначајнијихпитања
утекстуауторкаистичемогућ
ност сагледавања утемељено
стифеноменајавностиуједној
историјскојлинијиразвиткаод
античкогпериодадоданас,ада
тонебудепукосагледавањераз
личитихполиморфнихинеком
патибилних појмова. Ауторки
успевадачитаоцавеомавешто
уводеуовуконтроверзнутему
политичкогдискурса,припома
жућиседоприносомкојејеовој
области далаХанаАрент,што
језасвакупохвалу.

Увођење читаоца у тумаче
ње, уобличавање и схватање
појма јавности ауторка овог
деластудијезапочињепресве
га кроз процес историјске на
ративности самог феномена
јавности, делећи овај процес
натримеђусобноипакспојене
фазе, водившинаскроз антич
ку,средњовековнуисавремену
грађанску теоријску поставку
самог феномена. Оно што је
значајнојестечињеницадаПе
шићеванеизлажесамоосновно
Хабермасовосхватањетермина
јавностикојеонсагледавакроз
свој појам „грађанске јавно
сти“, већ се осврћенаизвесну
надоградњу и продубљивање
ове теоријске поставке. „Јав

ност није постојала као колек
тивитет таквих оквира каквим
га је Хабермас концептуали
зовао, нити као такав систем
друштвене комуникације који
омогућава да се јавно мњење
као продукт рационалне деба
теипосебансоцијално–психо
лошки комплекс оваполити у
дејствујућу друштвену снагу,
контрахента власти и других
посленика моћи.“ Истичући
ауторкаидодаје,“Аличакиако
сеонајављасамоусветуполи
тичке имагинације, јавност је
друштвенафикцијакојауправо
затоштоделујекаостварнапо
крећестварнеполитичкеснаге.
Чакикаополитичкафантазија,
онастављаупогондруштвену
имагинацију, чији се продукти
путемсимболичкихреференци
уграђују у каталогидеја, вред
ности у јавној сфери; и делује
кроз токове јавне друштвене
комуникације као својеврсни
орјентир при процесима инди
видуалногиколективногодлу
чивањаисазнања“2).

Слободаијавност–одређе
ње, проблематизацијаи значај
у сваком смислу представља
вредно штиво уколико се на
исправан и ваљан начин желе
сагледати историјска кретања
унутар задатих научних тема
и тумачења одредница слобо
2)  Милена Пешић, Александар Новако

вић, Слобода и јавност – одређење,
проблематизација и значај, Институт
за политичке студије, Београд, 2008,
стр.247.
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деијавности.Узто,овамоно
графија је могућа и пожељну
референца за даљна истражи
вања на задату тему. Пешиће
ва и Новаковић веома свесно
целу проблематику остављају
отвореном, на известан начин
пружајући могућност научне
надоградње и простор за „за
дискусију“сачитаоцем,управо
упућујућинатоштобиможда
могаобитиимотоовемоногра
фије: Нема појма слободе без
јавностииималијавностибез
појмаслободе?

Sexual Decoys, Zillah Eisen
stein,LondonNewYork,ZedBo
oks(2007),pp.142.

BogdanaKoljević
RETHINKING
CONTEMPORARY
BIOPOLITICS

Asoneoftheforemostpoliti
cal theorists and activists of our
time, in Sexual Decoys Zillah
Eisensteincontinues toarticulate
the meaning of dominant neoli
beral practices, especially in the
contextofongoingUSorganized
warsinAfghanistanandIraqand
thewaysinwhichgenderandrace
aremobilizedforcurrentimperial
democracy.  Eisenstein underli
nesthat“manypeoplehavebeen
apartofthewritingofthisbook”,
reminding thatsucha taskofar
ticulating a discourse of functio
ning of contemporary biopolitics
requires a specific understanding
of the relation between theory
and practice, from which it co
mes forth. In such way, Sexual
Decoys represents a project on
which “there is still much work
tobedone”,acallforfurtherin
vestigations that combine empi
rical and sociological researches
with a philosophical task of for
mulatingthepossibilityofactual
democracy – in contrast towhat
Eisensteinnamesas“imperialde
mocracy”.

InSexualDecoysZillahEisen
stein applies a foucauldian theo
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