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О ЛА ЖНИМ И СТВАР НИМ 
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Са же так
У на че лу, де мо крат ски си стем то ле ри ше сва од сту па ња од 

“нор ма ле“, уко ли ко не до во де до на си ља или не ин сти ту ци о нал ног 
пре вра та. У ствар но сти се, ме ђу тим, еко ном ски ли бе ра ли зам и ли-
бе рал на де мо кра ти ја не из ми ру ју ла ко, што по вре ме но до во ди и до 
кри ти ка са ме иде је то ле ран ци је. Кри ти ка с ле ва, ко ја је твр ди ла да 
је от кри ла скри ве не  иде о ло шке по сле ди це на че ла тр пе љи во сти, 
про ма шу је - јер сма тра да се ста ње “ре пре сив не то ле ран ци је“ мо-
же пре ва зи ћи не ка квом “но вом фи ло зо фи јом за јед ни це“. И ов де се, 
као и мно го пу та ра ни је, као ре ше ње ну ди ло но стал гич но вра ћа ње  
заједници као не кој вр сти “из гу бље ног ра ја“ (али без де мо кра ти-
је, сло бо да и пра ва по је ди на ца, па и мо ра ла). Јед на ко је, ме ђу тим, 
по гре шно ми сли ти и да по је дин ци мо гу пот пу но са ми и не за ви сно 
од дру штва, из гра ди ти не ка кво “мо рал но за ко но дав ство.“ Мо рал 
пред ста вља има нент ну по тре бу дру штва у сми слу сред ства за об у-
зда ва ње лич не по хле пе у ко рист им пе ра ти ва ко лек тив ног жи во та, 
па, у прин ци пу, мо ра би ти јед нак за све или - не по сто ји. Ја сна 
гра ни ца то ле ран ци је свих мо гу ћих ин ди ви ду ал них нор ми на ла зи 
се у “па ра док су то ле ран ци је“ ко ји гла си да нај ви ши сте пен сло бо-
де под ра зу ме ва да су не ке сло бо де са свим оне мо гу ће не, пре свих 
“сло бо да“ да се уни шти она са ма. Прет ход ном ва ља при дру жи ти 
и огра ни че ња ве за на за сим бо лич ки оп ста нак сва ког кон крет ног 
со цио-кул тур ног си сте ма, укљу чу ју ћи и оне ко ји сло ве као “мо дер-
ни“, “отво ре ни“ и “де мо крат ски“.
Кључ не ре чи: то ле ран ци ја, за јед ни ца, сло бо да, па ра докс то ле ран ци је, 

ре ла ти ви зам, мо рал 

* Рад ра ђен у окви ру про јек та Традиција,модернизација и национални идентитети у
СрбијиинаБалкануупроцесуевроинтеграције (179074) ко ји ре а ли зу је Цен тар за со-
ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, а фи нан си ра га Ми ни стар ство 
просвете, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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У на че лу, у де мо крат ском си сте му у ко ме су чвр сто за га ран-
то ва на људ ска пра ва и сло бо де, то ле ри шу се сва она од сту па ња 
од “нор ма ле“ уко ли ко не до во де до на си ља или ор га ни зо ва ња дру-
штве ног и по ли тич ког пре вра та на (уста вом) не про пи сан на чин. 
Прет по став ка за то је да је дру штво у тој ме ри сло бод но да омо-
гу ћу је стал на по бољ ша ња, па чак и про ме не дру штве не струк ту ре 
и дру штве них вред но сти - нор мал ним то ком до га ђа ја ко ји је при-
пре мљен у рав но прав ном  ди ја ло гу на отво ре ном тр жи шту иде ја и 
ве ро ва ња. Раз у ме се, та ко је то enprincipie док је у ствар но сти све 
ипак мно го дру га чи је. У њој се им пе ра ти ви еко ном ског ли бе ра ли-
зма (и ка пи та ли зма) и ли бе рал не де мо кра ти је, тек из у зет но по кла-
па ју и из ми ру ју без ика квих те го ба и за бра на. Као ре зул тат то га, 
ше зде се тих го ди на 20. ве ка, ка да је са вре ме ни ка пи та ли зам био 
же сто ко  оспо ра ван кри ти ка ма са ста но ви шта тзв. “но ве ле ви це“, 
по ја ви ле су се и пр ве кри ти ке “чи сте“, тј. ли бе рал не то ле ран ци је.1) 

Уоби ча је но, реч толеранција се упо тре бља ва у сми слу при-
хва та ња или под но ше ња не ке ства ри без сна жне ре ак ци је, али је 
за њу ипак нај ка рак те ри стич ни је то што - “под ра зу ме ва при хва-
та ње или под но ше ње не чег пре ма че му има мо не га ти ван став.“2) 
Прет по став ка да је дан акт са на ше стра не бу де то ле ри сан је да му 
на ла зи мо ма кар не ке за мер ке. При ли ка за мо рал ну и сва ку дру гу 
то ле ран ци ју, ја вља се, да кле, са мо  он да ка да уве ре ња или ак тив-
но сти дру гих љу ди сма тра мо нео д го ва ра ју ћим, па чак и ло шим, 
по гре шним. Тр пе ти та кве ак тив но сти, под ра зу ме ва уз др жа ва ње од 
при ме не фи зич ке си ле у ка жња ва њу и стиг ма ти за ци ји оних ко ји 
те ак тив но сти спро во де. “То ле ри са ти не што зна чи уз др жа ти се од 
ме ша ња, упр кос уве ре њу да је реч о рђа вој ства ри, а не уве ра ва ти 
се бе да је - прем да рђа во - то ипак, на кра ју кра је ва, до бро.“3) Још, 
тр пе љи вост прет по ста вља - “кри тич ки од нос пре ма оно ме што се 
тр пи, осу ду оног што се тр пи; не мо гу би ти тр пе љив пре ма не-
че му што уоп ште не осу ђу јем.“4) Што се ти че тр пе љи во сти ко ју 
под ра зу ме ва жи вот у са вре ме ним де мо кра ти ја ма, оно пред ста вља 
знак снаге ко ју осе ћа сва ки истин ски про ду хо вљен чо век, све стан 
раз ли чи тих при сту па све ту ко ји га окру жу је. У ве зи с тим, ње го ва 

1) R. P. Wolff, B. Mo o re, H. Mar cu se,Критикачистетолеранције, Кул тур но-про свјет ни 
са бор Хр ват ске, Гло бус, За греб, 1984.

2) Џеј Њу мен, „Иде ја ре ли гиј ске то ле ран ци је“, у: Отолеранцији - расправеодемократ-
скојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 121.

3) Р. Т. Го у вир, „То ле ран ци ја и »дог ма ти зам« у ети ци“, у: Отолеранцији - расправеодемо-
кратскојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 273.

4) Игор При мо рац, „О тр пе љи во сти и мо ра лу“, у: Отолеранцији - расправеодемократ-
скојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 273.
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евен ту ал на бла гост у раз го во ру не мо же се ту ма чи ти сла бо шћу, већ 
упра во сна жном во љом да упо зна и дру га чи је ста во ве од соп стве-
них. Ка ко на јед ном ме сту ис ти че Ђ. Шу шњић - “са мо ја ки љу ди 
мо гу би ти то ле рант ни“.5) 

Прет ход ном схва та њу то ле ран ци је су прот ста ви ла се кри ти ка 
с ле ва, у на ме ри да по ка же ка ко то ле ран ци ја, она ко ка ко се раз у ме 
и оства ру је у са вре ме ном гра ђан ском дру штву, за пра во не ма осло-
ба ђа ју ћу већ - ре пре сив ну уло гу. Ба зи ра на на, чвр стим марк си стич-
ким осно ва ма, ова кри ти ка је те жи ла да от кри је не увек ви дљи ве  
иде о ло шке по сле ди це при ме не на че ла тр пе љи во сти, пре све га у 
са вре ме ној Аме ри ци. Ко ли ко је у то ме ус пе ла, ско ро да је ире ле-
вант но с об зи ром на ре ше ња ко ја ну ди да би се по сто је ће ста ње “ре-
пре сив не то ле ран ци је“ пре ва зи шло. Је дан од ауто ра ове кри ти ке Р. 
П. Вулф (Wolff), на при мер, у за кључ ку свог тек ста пред ла же да 
уме сто ин ди ви ду а ли стич ке кон цеп ци је дру штва тре ба из гра ди ти 
“но ву фи ло зо фи ју за јед ни це - с ону стра ну плу ра ли зма и то ле ран-
ци је“.6) И ов де се, као и мно го пу та ра ни је у марк си стич кој и дру гој 
кри ти ци, као ре ше ње ну ди но стал гич но вра ћа ње  - заједници - као 
не кој вр сти “из гу бље ног ра ја“ у ко ји би се љу ди не из о став но мо-
ра ли вра ти ти. Ако се по ста њу ства ри ко је по зна је мо из ис ку ства 
и це ло куп не исто ри је људ ског ро да, ме ђу тим, ишта мо же из ву ћи 
као не ка кав за кљу чак, то је да defacto не мо же би ти по врат ка не ка-
квој “пу но ћи пр во бит ног је дин ства“ ко ју за пра во сим бо ли зу је ова 
марк си стич ка “за јед ни ца“. Сло бо да од та кве idéefixe је сте оно по 
че му се ци ви ли за ци ја и ње на исто ри ја и раз ли ку ју од вре ме на три-
ба ли зма и ње не ми то ло ги је. Не мо же мо се вра ти ти у за јед ни цу ако 
се под њом под ра зу ме ва не ка кво склад но ста ње, или “рај ски врт“ 
пре чо ве ко вог из го на из ње га (за ко јим он и да ље жу ди), или, пак, 
“злат но до ба“ ко је нам пред сто ји, у ко јем љу ди - по што ће по ста ти 
пот пу но ра ци о нал на би ћа - не ће јед ни дру ге угро жа ва ти. Оно че-
му би се мо гли вра ти ти, ме ђу тим, вр ло ла ко мо же да бу де не ка кво 
“то пло и зби је но кр до“ са “ов нов ском све шћу“, ко јој се у Немач-
којидеологији, под смех нуо и сам К. Маркс (Marx). “Не ма по врат ка 
хар мо нич ном ста њу при ро де. Ако се вра ти мо на траг, мо ра мо пре ћи 
цео пут, мо ра мо се вра ти ти зве ри ма.“7) (По пер/(Pop per)

За и ста, не ма осно ве за ве ро ва ње да се не где, у про шло сти 
или у бу дућ но сти, у де ли ма сâме исто ри је или ин те лек ту ал ним 

5)  Ђу ро Шу шњић, Дијалогитолеранција, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 212. 

6)  R. P. Wolff, “С оне стра не то ле ран ци је“, у: R. P. Wolff, B. Mo o re i H. Mar cu se, Критика
чистетолеранције, Кул тур но-про свјет ни са бор Хр ват ске, За греб, Гло бус, 1984, стр. 57.

7)  Карл Р. По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, ЧарПлатона, Том 1, Бе о-
град, БИГЗ, 1993, стр. 259.
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ви си на ма на у ке, мо же про на ћи би ло ка кво “ко нач но ре ше ње“ за 
про бле ме чо ве ка и људ ског дру штва. Овај за кљу чак не мо гу из бе-
ћи они ко ји су, за јед но с  И. Кан том, јед ном за сваг да на у чи ли да 
се - “из та ко кри вог др ве та, од ка квог је чо век на пра вљен, не мо-
же … ис те са ти ни шта са свим пра во.“8) Али, из гле да да ли бе рал но 
са зна ње - да је не са мо у прак си, већ и у прин ци пу немогућедоћи
досавршенодобрихирационалнихљуди-  не пре ста је да збу њу је 
оне ко ји још увек тра же не ка кве “ре ше не за го нет ке исто ри је“ или 
све о бу хват не си сте ме с нео гра ни че ним ро ком тра ја ња. Њи ма на-
су прот, Ни че (Ni etzsche) је сма трао сле де ће: “Да свет нетежи за 
не ким ста њем ми ро ва ња, је ди но је штоједоказано. Пре ма то ме, 
ње гов вр ху нац несме се та ко за ми сли ти да пред ста вља ста ње рав-
но те же.“ 9) 

Го то во да је тру и зам твр ди ти да по ли тич ка јед на кост и дру-
штве на прав да ни су увек спо ји ве са ин ди ви ду ал ном сло бо дом, 
као и то да се зах те ви ду ха и зах те ви дру штва мо гу же сто ко су ко-
бља ва ти. Тим пре ни је те шко за кљу чи ти да све до бре ства ри ни су 
уза јам но са гла сне, што по го то во ва жи за свемогуће иде а ле чо ве-
чан ства. При хва ти ти да ис пу ње ње не ких на ших иде а ла, прин ци-
пи јел но оне мо гу ћа ва ис пу ње ње дру гих, зна чи при зна ти да по јам 
не ка квог пот пу ног “људ ског ис пу ње ња“ мо жда и ни је ни шта дру го 
до јед на од уто пи стич ких хи ме ра. На ив но ве ро ва ње да је не кад по-
сто ја ла  или да се мо же на кнад но из гра ди ти не ка ква  је дин стве на 
дру штве на и по ли тич ка “за јед ни ца“, ко ја би мо гла да ускла ди све 
раз ли чи те људ ске ци ље ве, јед но став но, ви ше је не го нео др жи во. 
Ако људ ских ци ље ва има мно го, и ако они, у на че лу, ни су са гла сни, 
та да из људ ског жи во та ни ка да не ће не ста ти мо гућ но сти су ко ба, 
тра ге ди је, би ло лич не, би ло дру штве не про ве ни јен ци је. Отуд се 
сан о ра ју - не мо же оства ри ти на зе мљи: “За оне ко ји су је ли са др-
ве та зна ња, рај је из гу бљен. Што ви ше по ку ша ва мо да се вра ти мо у 
хе рој ско до ба три ба ли зма, си гур ни је сти же мо до Ин кви зи ци је.“10)  

Свет ко ји сре ће мо у сва ко днев ном ис ку ству, не пре ста но нас 
на го ни да би ра мо из ме ђу под јед на ко ва жних ци ље ва, при че му, нај-
че шће, оства ри ва ње јед них ну жно до во ди до по ни ште ња дру гих. И 
упра во због та кве сво је про ти ву реч не ег зи стен ци јал не си ту а ци је, 
љу ди при да ју из у зет но ве ли ку ва жност сло бо ди из бо ра, тј. са мој 
слободи. У не ком са вр ше ном ста њу за ми шље ног “по ве сног сми ре-

8) Im ma nuel Kant, Умислобода,Списиизфилозофијеисторије,праваидржаве. Иде је, 
Бе о град, 1974, стр. 34.

9) Фри дрих Ни че, Вољазамоћ, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 170.

10) Карл Р. По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, ЧарПлатона, Том 1, Бе о-
град, БИГЗ, 1993, стр. 259.
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ња“, људ ски ин те ре си се не би су че ља ва ли, па би не ста ла по тре ба 
за чи ном би ра ња, а с њом и сре ди шњи зна чај сло бо де. Јер људ ска 
сло бо да, у свом основ ном зна че њу, ни је ни шта дру го до - сло бо да 
од ла на ца, од там ни це, од ро бо ва ња дру гим љу ди ма. Же ле ти сло-
бо ду исто је што и укла ња ти пре пре ке, док бор ба за лич ну сло бо-
ду зна чи не при ста ја ње на то да нас спре ча ва ју, ис ко ри шћа ва ју или 
по ро бља ва ју дру ги љу ди чи ји су ин те ре си и ци ље ви раз ли чи ти од 
на ших. “Сло бо да је, ба рем у по ли тич ком зна че њу, од су ство тла че-
ња или над ре ђе не во ље.“11) 

Прет ход но ола ко за бо ра вља ју сви они ко ји сло бо ду пр вен-
стве но од ре ђу ју као “са мо ре а ли за ци ју“ (ма да она је сте и то), а при-
том по сло вич но - апри ор но и не кри тич ки утвр ђу ју ње но зна че ње. 
Ка ко ис ти че и Ф. Ха јек (Hayek), “где год је сло бо да ка ко је ми (ли-
бе ра ли – прим. ауто ра) раз у ме мо би ла уни ште на, то је ско ро увек 
чи ње но у име не ке но ве сло бо де ко ја је обе ћа ва на на ро ду.“12) У име 
сло бо де, у до са да шњој исто ри ји уз но ше ни су нај пле ме ни ти ји иде-
а ли со ци јал не и сва ке дру ге “хар мо ни је“, али се за њих че сто - чак 
не до пу сти во че сто - па ти ло, гла до ва ло, ту кло, са ка ти ло, тро ва ло, 
ро би ја ло и без оч но уби ја ло. Ка ко ко нач них ре ше ња за увек те гоб на 
људ ска пи та ња - не ма, они ко ји их за го ва ра ју нај че шће за вр ша ва-
ју та ко што бра не оно што је над ре ђе но сло бо ди и су прот но ње-
ном при мор ди јал ном би ћу - мо гућ но сти би ра ња и раз о бру ча ва ња. 
Пре не го са мо де ла ње, сло бо да је мо гућ ност да се де ла, могућност
деловања а не ну жно ње го во ди на мич ко оства ре ње. Озна чи мо ли 
из ра зом сло бо да де ла ње “као та кво“, ак ци ју - он да он до би ја пре-
ши ро ко зна че ње. Фи гу ра тив но ре че но, сте пен чо ве ко ве сло бо де, у 
пр вом ре ду, за ви си од то га ко ја су му вра та отво ре на, ко ли ко их је, 
ку да она во де и ко ли ко су му за и ста от шкри ну та.  

“Чо век ко ји се бо ри про тив сво јих ла на ца или на род ко ји се 
бо ри про тив по ро бља ва ња не мо ра све сно да стре ми не ком од ре ђе-
ном бу ду ћем ста њу. По је ди нац не мо ра да зна ка ко ће ис ко ри сти ти 
сво ју сло бо ду: он је ди но же ли да се осло бо ди јар ма. Та ко је и с 
кла са ма и на ци ја ма.“13)  

Украт ко, уко ли ко за и ста же ли мо да бу де мо мо рал не, са мо-
све сне и од го вор не лич но сти, мо ра мо да при хва ти мо не спор ну  чи-
ње ни цу да, ма кар на тлу за пад не ци ви ли за ци је, ка ко ка же Бер лин, 
склад са “дру ги ма“ ни је уса гла сив са са мо ин ден ти те том, и да ће 
нам уко ли ко не же ли мо да у пот пу но сти за ви си мо од дру гих - “би-

11) Иса и ја Бер лин, Четириогледаослободи, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 61.

12) F. A. Hayek, Путуропство, Glo bal bo ok, Но ви Сад, 1997, стр. 232.

13) Иса и ја Бер лин, Четириогледаослободи, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 47.
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ти по треб но под руч је у ко јем ме они не ће сло бод но оме та ти и у 
ко јем ћу мо ћи да ра чу нам с тим.“14)  

Из по ме ну тих раз ло га, либералниплурализам ко ји се пр вен-
стве но за сни ва на “не га тив ној сло бо ди“ је мно го ис кре ни је, ху ма-
ни је и де ло твор ни је на че ло од марк си зма ко ји, је ка ко се зна, крај ње 
не ре ал но и на ив но, ин си сти рао на по зи тив ној “са мо ре а ли за ци ји“ 
не са мо по је ди на ца, већ и дру штве них кла са, на ро да, па и чи та вог 
чо ве чан ства. Он је ис кре ни ји, за то што иде о ло шки не при кри ва не-
спор ну чи ње ни цу да чо век има мно го ци ље ва ме ђу ко ји ма по сто ји 
кон ку рен ци ја и ко је ни је увек мо гу ће ускла ди ти. Он је и ху ма ни ји, 
за то што, за раз ли ку од марк си зма, не до во ди до де спо ти зма у име 
ши ре “сло бо де за“, ни ти жр тву је чо ве ко ву са да шњост у име не ког 
уда ље ног и уто пиј ског иде а ла ко ји ће се оства ри ти у не зна ној бу-
дућ но сти. Схва та ње да је у на че лу мо гу ће от кри ти не ка кав “хар-
мо ни чан обра зац“ у ко јем су ра ци о нал но ми шље ње и ху ма не вред-
но сти, од не ле де фи ни тив ну по бе ду над не пред ви дљи во шћу све та, 
злом, не сре ћом и му ком људ ском, и да  том је дин стве ном обра сцу 
мо ра мо те жи ти, ка ко је већ ис так ну то - у про шло сти је ису ви ше 
че сто во ди ло не са мо те о риј ским  бе сми сли ца ма већ и вар вар ским 
по ступ ци ма у прак си. 

“Где год до ми ни ра ју уто пиј ске иде је уки да се про шлост а 
са да шњост је у слу жби обе ћа не и “све тле бу дућ но сти”. Ту се не 
жи ви, јер се људ ски жи во ти угра ђу ју у те ме ље “леб де ће гра ђе ви-
не”. Од свих ин ве сти ци ја уто пиј ске ин ве сти ци је су нај не ре ал ни је, 
нај ри зич ни је и по по сле ди ца ма нај тра гич ни је. Екс пе ри мен ти са ти 
с људ ским жи во ти ма без ијед ног чвр стог и ва ља ног ар гу мен та ве-
ли ки је зло чин.“15) 

Чо веч ја же ља да оства ри је дан та кав иде ал, по све му су де ћи, 
де лом је ин фан тил на а де лом по сле ди ца под све сног ко лек тив ног 
пам ће ња ап со лут них вред но сти ро дов ско-три бал не про шло сти чи-
та вог чо ве чан ства. Не мо же се ни за ми сли ти јед но та кво “мр тво 
мо ре“, без пли ме и осе ке, јер је оно бес крај но уда ље но од ствар ног 
све та од ко јег се не из бе жно мо ра по ћи при про јек то ва њу не ких 
но вих и мо гу ћих об ли ка људ ске дру штве но сти. Чак је и Кан ту ко-
ји је зло сма трао за “ма му зе за са вла ђи ва ње ле њо сти и раз вој свих 
та ле на та“ чо ве ка, јед ном не кри тич ки из ле те ло: “Цар ство Бо га на 
зе мљи: то је по след ње од ре ђе ње чо ве ка.“16) Да овом цар ству ин-

14) Иса и ја Бер лин, Четириогледаослободи, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 47-48.

15) Че до мир Чу пић, Политикаизло, Уни вер зи тет ска ри јеч, Ник шић, 1990, стр. 10.

16) Im ma nuel Kant, Умислобода,Списиизфилозофијеисторије,праваидржаве, Иде је, 
Бе о град, 1974, str. 203.
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тим но те жи мо, на ла же нам мо жда не ка на ша ду бо ка ме та фи зич ка 
по тре ба, али при ста ја ње на то да она упра вља и на шим сва ко днев-
ним по на ша њем - ни је ни шта дру го до из раз под јед на ко сна жне, 
али опа сни је, ка ко мо рал не та ко и  по ли тич ке не про ми шље но сти. 

У та кву вр сту не про ми шље но сти, упао је и Х. Мар ку зе 
(Mar cu se), ка да је на тра гу сво је кри ти ке “јед но ди мен зи о нал ног 
дру штва“, осу дио у ње му ис по ље ну “чи сту“ (ли бе рал ну) тр пе-
љи вост.17) Ње го вом на чел ном фи ло зоф ско-кри тич ком (и етич ком) 
ста ву, раз у ме се, не ма се шта при го во ри ти. Уко ли ко гра ђан ском 
дру штву не до ста је она “дру га ди мен зи ја“, тј. не га тив ни, кри тич-
ки при ступ ствар но сти ко ји ту ствар ност про су ђу је са ста но ви шта 
оног што она ни је, али мо же и тре ба да бу де (а што чи ни срж оног 
по зи тив ног “иде а ли зма“ сва ке пра ве фи ло зо фи је), оно је за и ста ре-
пре сив но и “јед но ди мен зи о нал но“. Али, упра во то је оно што би се 
за гра ђан ско дру штво као та кво, те шко мо гло ка за ти. Као про дукт 
мо дер ног, но вог до ба, гра ђан ско дру штво по се ду је мо гућ ност ме-
та мор фо зе, кли це соп стве ног пре о бра жа ја и то не на сво јим мар-
ги на ма. Ка ко је искри ча во при ме тио М. Ко зо ма ра, модерност ни је 
пу ко су прот ста вља ње но вог тра ди ци ји, већ ус по ста вља ње сво-
је вр сне “тра ди ци је но вог“. Мо дер на вре ме на, “гу та ју на све што 
на и ђу“, од све га чи не еле мент вла сти те ди на ми ке, ме ди јум сво је 
ре про дик ци је. Мо дер ни свет “жи ви од се бе са ма“, не од ба цу ју ћи 
ни шта на сво је ру бо ве. Ње го во на че ло је сте “бес по штед на кри ти ка 
све га по сто је ћег“, на че ло ре во лу ци је - пер ма нент на ре во лу ци ја. У 
ње му вла да “при си ла бо га ће ња“, при си ла пре ко ра че ња сва ке гра-
ни це, “ап со лут на страст“ ко ја по кре ће сва жи вот на ис по ља ва ња у 
уни вер зу му мо дер ног гра ђан ства.18)  

На рав но, да ле ко од то га да је гра ђан ско дру штво увек би ло 
до след но свим им пе ра ти ви ма Мо дер не: пот пу но из гра ђе но гра ђан-
ско дру штво тре ба ло је да бу де ствар но сло бод но дру штво, и то не 
са мо у еко ном ском, већ и у по ли тич ком по гле ду, што је оно би ло 
са мо из у зет но. Мо гло би се при ме ти ти да је чак и чу ве ни прин цип 
“сло бо де тр го ви не и кон ку рен ци је“ у бур жо а ској исто ри ји, на чел-
но ви ше кр шен, но што је био по што ван, прем да је све то увек 
би ло пра ће но ве ли ча њем “сло бод ног тр жи шта“.19) Мо ра се ипак 

17) Her bert Mar cu se, „Ре пре сив на то ле ран ци ја“, У Критикачистетолеранције, R. P. Wolff, 
B. Mo o re, H. Mar cu se, ур. Иван Пр пић, Кул тур но-про свјет ни са бор Хр ват ске, Гло бус, 
За греб, 1984, стр. 79-109.

18) Мла ден Ко зо ма ра, „Кри за оп штих ме ста: мо дер на и пост мо дер на“, у: Постмодерна,
новаепохаили заблуда, ур. Иван Ку ва чић, Гво зден Фле го, На при јед, За греб, 1988, стр. 
65-67.

19) Mar shall Ber man, „Sve što je čvr sto i usta lje no pre tva ra se u dim: Marx, mo der ni zam i mo-
der ni za ci ja“, у: Марксизамусвету, Бе о град, бр. 4-5/1986, стр. 97.
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при зна ти да је гра ђан ско дру штво, од свих до сад по зна тих об ли ка 
дру штве но сти, и по ред сво јих кла сних огра ни че ња (ко је се не би 
сме ли гу би ти из ви да) - нај о тво ре ни је дру штво, као и то да су у 
ње му про це си ин ди ви ду а ци је и де мо кра ти за ци је, нај да ље од ма кли 
у свом раз во ју. 

На ову чи ње ни цу, ме ђу тим, Мар ку зе и оста ли ор то док сни 
марк си сти, као и сви дру ги за го вор ни ци радикализмау по ли ти ци, 
се не оба зи ру. У по ли тич ком жи во ту сва ког дру штва, ме ђу тим, ра-
ди ка ли зам мо же би ти по же љан са мо до из ве сне ме ре, из над ко је 
пре ла зи у отво ре ну дик та ту ру.

“Ра ди ка лан став у по ли тич ком жи во ту је не так ти чан и не-
флек си би лан, не за до во ља ва се ста њем ка кво је сте већ стал но ин-
си сти ра на ста њу ка кво би тре ба ло да бу де. Иде ју за ко ју се за ла же 
хо ће да оства ри у ње мом чи стом ја вља њу, че сто не во де ћи ра чу на 
о ствар но сти. ... Оно “тре ба да бу де” пре тва ра се у је ди но ко је мо-
же да бу де. Ул тра-ра ди ка ли зам ап со лу ти зу је иде ју и исти ну по ли-
тич ке за јед ни це. Ап со лу ти за ци ја за вр ша ва у те ро ру иде је и “јед не 
исти не” над свим при пад ни ца ма по ли тич ке за јед ни це.“20) 

Од ли ка сва ког ра ди ка ли зма, па и марк си стич ког, “ле ви чар-
ског“, је да сво је ста но ви ште фор ми ра на хи пер тро фи ра ној вред-
но сној осно ви ко ја не во ди до вољ но ра чу на о чи ње ни ца ма, но, ко-
је вр ло ра до ко ри сти он да ка да од го ва ра ју ње го вим за ми шље ним 
по ли тич ким ци ље ви ма. Уто пи стич ки ра ди ка ли зам ва зда по ла зи од 
ап со лу ти зо ва не по јек ци је бу дућ но сти, чак и он да ако је тај про јек-
ци ја крај ње не ја сна, не из ве сна, уви је на у иде о ло шку облан ду, из-
ми шље на и људ ској прак си са свим не до ступ на. Јер, ако гра ђан ско 
дру штво не зна шта је ње го ва “пра ва исти на“ - марк си зам то зна! 
Ње го ва ду бља “исти на“, оно ње го во “тре ба да“ је - ко му ни зам, или 
ба рем оно што под тим Мар ку зе под ра зу ме ва. Да би се он ус по ста-
вио, сма тра Мар ку зе, тре ба спро ве сти “де мо крат ску од гој ну дик та-
ту ру сло бод них љу ди“ (sic!), тре ба би ти не тр пе љив пре ма “не пра-
вил ним иде ја ма“, од у зи ма ти пра во на сло бо ду го во ра и оку пља ња 
њи хо вим но си о ци ма, по ста ви ти огра ни че ња у на ста ви и на у ци, 
по ста ра ти се да јав не ин фор ма ци је бу ду “уна пред об ли ко ва не“ и 
цен зу ри са не, а све то у ин те ре су “истин ске сло бо де“ и “истин ске 
тр пе љи во сти“, на су прот “ап стракт не“ и “чи сте“ тр пе љи во сти ко ја 
по сто ји у са вре ме ном плу ра ли стич ком дру штву!

Да ли да нас уоп ште вре ди по ле ми са ти са ова квим ста во ви-
ма? Чи ни се да не вре ди, па ће мо их оста ви ти без ко мен та ра. Мо-
жда и по нај бо љу ква ли фи ка ци ју до са да шњег прак тич ног од но са 

20) Че до мир Чу пић, Политикаизло, Уни вер зи тет ска ри јеч, Ник шић, 1990, стр. 86.
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“ле ви це“ пре ма ети ци per se, да је Ђ. Сар то ри ка да ис ти че да се 
“де сни ца“ не по зи ва ни на ка кав мо рал, па сто га ни је ни из ло же-
на мо рал ном кра ху. Њој на су прот, она ко ја се хва ли мо ра лом - од 
мо ра ла и стра да: “Етич ки акре ди ти ви ле ви це пред ста вља ју ње ну 
Ахи ло ву пе ту.“21) Ипак, ис так ни мо да у ова квим “пре по ру ка ма за 
ре во лу ци о нар ну тран сфор ма ци ју дру штва“ још увек од зва ња ју је-
зо ви те ре чи (о суд би ни мо ра ла и де мо кра ти је) са кон фе рен ци је ру-
ске Со ци јал-де мо крат ске пар ти је, ко ја је 1903. по че ла у Бри се лу а 
за вр ши ла се у Лон до ну - о че му нас оба ве шта ва И. Бер лин.22) На 
по ме ну тој кон фе рен ци ји, је дан де ле гат по име ну По са дов ски (за-
пра во, из ве сни Ман дел берг), из нео је те зу пре ма ко јој - “ап со лут но 
не ма тих де мо крат ских на че ла ко ја не би тре ба ло да под ре ди мо 
по тре ба ма на ше пар ти је“. На по вик из пу бли ке: “И не при ко сно ве-
ност лич но сти?“, он је од го во рио: “Да, и њу!“. Да би по др жао ту 
те зу, ре а го вао је и А. Пле ха нов из го ва ра ју ћи ре чи: Salusrevolutiae
supremalex (До бро ре во лу ци је је вр хов ни за кон)! Иако је Пле ха нов 
ка сни је на пу стио ово ста но ви ште, јер је, ка ко ка же Бер лин, био 
ису ви ше “европ ски на стро јен“ - ме ша ви на уто пиј ске ве ре и гру бог 
не по што ва ња про све ће не мо рал но сти, на шла је плод но тле за свој 
раз вој у по то њем лењинизму, ко ји за и ста ни је имао об зи ра пре ма 
“бур жо а ским на че ли ма мо ра ла“, тј. пре ма мо ра лу уоп ште. 

Ста но ви ште да се ре во лу ци ји мо ра жр тво ва ти све ако она 
то за тра жи, па и са ма де мо кра ти ја, сло бо да и пра ва по је ди на ца, 
иона ко ни је би ло не по зна то те о риј ском марк си зму, али је ње го ва 
прак тич на ре а ли за ци ја пре ва зи шла и нај су мор ни ја пред ви ђа ња. 
При нуд ни рад, на си ље, глад, по гу бље ња, про го ни, ка за ма ти, пот-
пу но не ги ра ње лич но сти, вла да ви на ма ле гру пе про фе си о нал них 
ре во лу ци о на ра - то су би ли ре зул та ти јед не пре тен ци о зне те о ри је 
и ње не по губ не по ли ти ке у не у спе шном по ку ша ју да пре о бра ти 
људ ско дру штво и оства ри не ку вр сту “ра ја на зе мљи“. У маг но ве-
њу и ен ту зи ја зму ре во лу ци о нар ног на си ља, за јед но са мо ра лом и 
де мо кра ти јом, стра да ли су и љу ди, али ко га то ин те ре су је, ка да је 
от кри ве на “свр ха исто ри је“ и ње ни “гво зде ни за ко ни“ ко ји не у мит-
но во де ка ко нач ном ње ном ре ше њу - ко му ни зму - у ко ме ће, да па-
ра докс бу де ве ћи - “сло бо да по је дин ца би ти услов сло бо де за све“! 

Марк си зам у при ме ни, да кле, уоп ште ни је био имун од про-
ти ву реч но сти, и то оних нај о па сни јих. Све вре ме ку не ћи се у чо-
ве ка, он, за пра во, из ра жа ва ја сан презир пре ма љу ди ма она кви ка-
кви они је су, на ра чун оно га ка кви би, пре по тен ци ра но, мо гли да 

21) Ђо ва ни Сар то ри, Демократија.Штајето?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 310.

22) Иса и ја Бер лин, Четириогледаослободи, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 90; та ко ђе 298.
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бу ду. Ње гов основ ни ан тро по ло шки и етич ки па ра докс огле да се у 
пе си ми стич кој  сли ци људ ске при ро де, с јед не,  и оп ти ми стич ком 
ста ву пре ма ре во лу ци о нар ној ак ци ји и ње ним по ли тич ким во ђа-
ма, с дру ге стра не. А ода тле до за кључ ка да се људ ски род мо же 
по кре ну ти и по пра ви ти је ди но пу тем на си ља, ко је рет ко кад пра ви 
раз ли ку из ме ђу ак ту ал ног по и ма ња до бра и зла,  за и ста ни је да лек 
пут. Уко ли ко у ре а ли за ци ји сво јих на ме ра, ле ви по ли тич ки ра ди ка-
ли зам не пре за да упо тре би сва рас по ло жи ва сред ства, не пи та ју ћи 
се при том за њи хо во мо рал но оправ да ње, он ди рект но пре ла зи у 
тзв. револуционарнимакијавелизам, о ко ме К. Ча во шки пи ше: 

“У свом из вор ном сми слу ре во лу ци о нар ни ма ки ја ве ли зам, 
ко ји по ла зи од Ма ки ја ве ли је вог на у ка по ли ти ке као де лат ног уме-
ћа, сво ди се не са мо на из ре ку да циљ оправ да ва сред ство већ на 
мно го ја чу по став ку, да из зла, одо сно ко ри шће ња окрут них сред-
ста ва мо же да на ста не до бар ис ход за др жа ву или на род ако се та 
сред ства до бро упо тре бе.“23)  

У ње го вој осно ви је тех нич ки при ступ де ло твор но сти по ли-
тич ких сред ста ва ко ји је амо ра лан, тј. мо рал но не у тра лан, те пре ма 
то ме, ис кљу чу је раз ма тра ње би ло ка квих ви ших вред но сти, из ван 
про це не учин ко ви то сти вла да ви не, од но сно “ре ал по ли ти ке“ као 
та кве. У прак си се ре во лу ци о нар ни ма ки ја ве ли зам по нај бо ље огле-
дао у кон стант ном жи го са њу по ли тич ких не ис то ми шље ни ка као 
“не при ја те ља“, да би им се ус кра ти ла не ка основ на људ ска пра ва, 
да би се про го ни ли и за тва ра ли, а све по ло ги ци “ко ни је са на ма, 
тај је про тив нас“. При том је са мо раз ли ко ва ње при ја те ља од не-
при ја те ља по чи ва ло на пу кој са мо во љи “ре во лу ци о нар них ман да-
ри на“, ко ји ма је по сто ја ње “опа сних не при ја те ља“ увек био до бар 
из го вор за ко ри шће ње др жав не си ле про тив оних ко ји су угро жа ва-
ли њи хов мо но пол на власт и сва ко вр сне при ви ле ги је. Фун ди ран у 
чвр стим етич ким и вред но сним ста во ви ма, ко му ни зам инпраxи је 
увек  до во дио са мо до ра ди кал ног по ли тич ког ауто ри та ри зма, ко ји 
је ста ре од но се пот чи ња ва ња, јед но став но, за ме нио но вим од но-
си ма го спо да ре ња. А сва ком ауто ри тар ном по рет ку, не при ја те љи 
пред ста вља ју струк тур ну по тре бу - он без њих не мо же успе шно 
да вла да. “Не при ја тељ је оно су прот ста вље но другобез ко јег и оно 
пр во - мо но по ли са на ар би трар на власт - не мо же да по сто ји. Уто-
ли ко је не при ја тељ кон сти ту тив ни пред у слов ова квог по рет ка.“24)

23) Ко ста Ча во шки, Револуционарнимакијавелизамидругиесеји, Рад, Бе о град, 1989, стр. 5.

24) Ко ста Ча во шки, Револуционарнимакијавелизамидругиесеји, Рад, Бе о град, 1989, стр. 
253.
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У про су ђи ва њу би ло ка кве иде је, а на ро чи то етич ке, ни је до-
вољ но осла ња ти се је ди но на ње не по бу де, већ и на оно до че га 
она до во ди у ствар но сти. Са мо у син те зи “ети ке на ме ре“ и “ети-
ке учин ка“, мо гу ће је ис прав но оце ни ти ње ну мо рал ну вред ност 
као и вред ност оних ко ји је спро во де. Што се ти че ко му ни стич ке 
иде је, ње ни (пре)ви со ко по ста вље ни уто пи стич ки мо рал ни ци ље-
ви не ма ју мно го шан се у су о че њу са соп стве ним учин ци ма - а то су 
че сто би ле и број не не мо рал не по ја ве. Овим при мед ба ма на ра чун 
марк си зма, по но ви мо то још јед ном, не до во ди мо у пи та ње “зах тев 
тре ба ња“ као та кав - на ко ји се марк си зам све вре ме по зи вао - јер 
је он од ли ка сва ке пра ве фи ло зо фи је и сва ког етич ког ста ва - ко ји 
не из бе жно те жи будућности као ме ди ју му соп стве не ре а ли за ци је. 
Да чо век ми сли ма и вред но сти ма не мо же да тран сцен ди ра дру-
штво сво га вре ме на и ње го ве уста но ве, не би би ло раз во ја и исто-
ри је, љу ди не би би ли у ста њу да ме ња ју по сто је ће и уво де но ве 
об ли ке дру штве ног жи во та. Сло бо да ми сли и де ла ња, кре а тив ност, 
мо гућ ност про ме на, не пре ста ју да бу ду нај о снов ни је од ли ке људ-
ско сти као та кве, упр кос стал ним на сто ја њи ма мно гих по ре да ка 
то ком исто ри је да, пред у пре ђу ју ћи соп стве ну из ме ну, ове бит не 
атри би те људ ско сти кон тро ли шу па чак и отво ре но гу ше. Ни је дан 
исто риј ски тре ну так чо ве ко вог по сто ја ња ни је ко на чан у сми слу 
не ка квог бив ство ва ња ко је је до сти гло свој крај, већ увек са др жи 
у се би кли цу, мо гућ ност соп стве не из ме не. Ова мо гућ ност ба зи ра 
се на чо ве ко вој спо соб но сти да ми сли ма иде пре ко гра ни ца по сто-
је ћег, да сва ки по ста ли об лик схва ти као мо ме нат у то ку кре та ња, 
раз ли ку ју ћи  оно што је у ње му бит но од про ла зног. Чо век, твр ди 
Ж. П. Сар тр (Sar tre) - по нај пре ег зи сти ра, а то зна чи да је “чо вјек 
по нај при је оно што се бе ба ца спрам бу дућ но сти, и што је свје сно 
да се про јек ти ра у бу дућ ност“. Чо век је нај пре про јект ко ји се бе су-
бјек тив но жи ви - “ чо вјек ће по нај при је би ти оно што је про јек ти-
рао да бу де.“25) Ов де, да ка ко, ва ља под ра зу ме ва ти ка ко “сло бо ду од 
(по сто је ћих) око ва“, та ко и сло бо ду би ра ња, ко ја се не мо же све сти 
на из бор у по сто је ћем по рет ку ства ри, већ увек ну жно са др жи и 
мо гућ ност ње го вог кри тич ког пре ва зи ла же ња. Сло бо да се не мо же 
на зи ва ти сло бо дом, уко ли ко је утам ни че на у по зи ти ви те ту “ствар-
но сти“, у ко јој би, на вод но, би ла спре че на сва ка мо гућ ност ње не 
про ме не. То, на кра ју кра је ва, ни је ни мо гу ће, јер 

“Чо вјек је стал но из ван се бе са мог; про јек ти ра ју ћи се и гу-
бе ћи се из ван се бе, он чи ни да чо вјек ег зи сти ра и, с дру ге стра не, 

25) Жан-Пол Сар тр, „Ег зи стен ци ја ли зам је ху ма ни зам“, у: Филозофскисписи, Но лит, Бе о-
град, 1981, стр. 263. 
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сли је де ћи тран сце дент не ци ље ве, мо же он да ег зи сти ра; чо вјек као 
тај при је лаз и зна пред ме те са мо по том при је ла зу.“26) 

И, опет, не ма на све ту по рет ка ко ји обе руч ке при хва та но ве 
и ори ги нал не иде је, и не бо ри се про тив њих сво јим уко ре ње ним 
вред но сти ма и пред ра су да ма, на ро чи то он да ако те иде је ци ља ју 
на из ме ну по сто је ће струк ту ре мо ћи. Сто га је не у по ре ди во те же 
до ми сли ти и обе ло да ни ти не ку но ву иде ју не го је ка сни је по пу ла-
ри са ти, ка да је већ уве ли ко по ста ла сво ји ном чи та вог дру штва. Но, 
уто ли ко пре, ра сте и од го вор ност оних ко ји те ори ги нал не иде је 
про мо ви шу, да не би и оне за вр ши ле као “пу сте на де“ у све ту но-
вог те ро ра ко ји су са ме иза зва ле. С тим у ве зи, и ма ко ли ко и сâм 
био уто пи стич ки на стро јен, Кант је на јед ном ме сту ипак мо рао 
да ка же да праваполитика - “не мо же да учи ни је дан ко рак а да 
се пре то га не по кло ни мо ра лу.“27) Марк си зам је, ме ђу тим, чвр сто 
остао на соп стве ној тврд њи да је мо рал, у су шти ни,  не што мно го 
ма ње бит но од све оп ште “ре во лу ци је“, не што “оту ђу ју ће“, из ве де-
но, про ла зно, не што што на ста је и па да за јед но са кла сном ци ви-
ли за ци јом, не што што тре ба, као и власт, по ли ти ка, пра во, др жа ва, 
etc. “од у мре ти“. 

По себ но за блуд но (али и да нас упо зо ра ва ју ће) зву че не та ко 
дав не рас пра ве во ђе не ме ђу марк си сти ма о то ме да ли ће и у бу ду-
ћем “бес кла сном“ дру штву - по сто ја ти морал. Већ са ма по се би, ова 
рас пра ва за сно ва на на крај ње про из вољ ним пре ми са ма, по ка зу је 
до ко је ме ре не ка иде о ло ги ја мо же оку пи ра ти па и за глу пи ти, чак 
и нај ви ше људ ске ду хо ве. Је два да тре ба тро ши ти ре чи на ста во ве 
оних марк си ста ко ји су сма тра ли да мо рал у ко му ни зму не ма шта 
да тра жи, јер ка кво (ла жно) пи та ње - та кав и (ла жан) од го вор.28) 
Је дан од рет ких из у зе та ка у овој рас пра ви, пред ста вљао је став на-
шег ака де ми ка, Р. Лу ки ћа, ко ме, нај ве ро ват ни је, ин те лек ту ал но по-
ште ње ни је до зво ли ло да у пот пу но сти под лег не та да вла да ју ћој 

26) Жан-Пол Сар тр, „Ег зи стен ци ја ли зам је ху ма ни зам“, у: Филозофскисписи, Но лит, Бе о-
град, 1981, стр. 284. 

27) Im ma nuel Kant, Умислобода,Списиизфилозофијеисторије,праваидржаве. Иде је, 
Бе о град, 1974, стр. 164.

28) Та ко на при мер, је дан ти пи чан пред став ник овог ста но ви шта у не ка да шњој СФР Ју-
го сла ви ји, М. Кан гр га, хи пре тро фи ра ју ћи тран сце дент ност, тј. по ве сност и не за кљу-
че ност чо ве ко вог би ћа, ко му ни стич ку ре во лу ци ју не сво ди на ње ну етич ко-мо рал ну 
ва ро ли за ци ју, јер би та квим сво ђе њем ре во лу ци ја би ла “пре крат ка“. Ре во лу ци ја, по ње-
му, иде да ље и ши ре, хо ће де струк ци ју по сто је ћег, за пра во, иде на бит ну и те мељ ну 
про ме ну по сто је ће ствар но сти - “чи та вог јед ног све та“. На ла зе ћи Марк со вој ми сли о 
ре во лу ци ји упо ри ште та мо где се оно за и ста и на ла зи - у не мач кој кла сич ној фи ло зо фи-
ји - Кан гр га за кљу чу је да ре во лу ци ја не мо же би ти пред мет ети ке, али да “ети ка мо же 
прерастиу револуцију, и ту ле жи ње зин је ди ни и нај ду бљи, упра во повијеснисмисао.“ 
(Ми лан Кан гр га, Етикаилиреволуција, Но лит, Бе о град, 1983, стр. 23.)
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уто пи ји и ње ним ква зи-на уч ним дог ма ма. Ње го вим тре зве ним ста-
но ви штем пре ма “бу дућ но сти мо ра ла“, ујед но ће мо и за вр ши ти са 
раз ма тра њем марк си стич ког (ла жног) при го во ра ли бе рал ној или 
“чи стој“ то ле ран ци ји. Та ко кри ти ку ју ћи “оп ти ми стич ка“ гле ди шта 
ко ја ис кљу чу ју мо рал у ко му ни зму, Лу кић ис ти че: 

“То би зна чи ло та кву про ме ну људ ске при ро де да он у ства ри 
ви ше и не бу де чо век. Он би се из јед на чио са ствар ју или, у нај бо-
љем слу ча ју, са жи во ти њом, за ко ју су Се ин и Сол лен јед но исто. 
… По ред то га, ова кав став прет по ста вља, …, и са вр ше но дру штво 
у сми слу за вр ше но сти, пре стан ка кре та ња и раз во ја. А та ко не што 
је не мо гу ће за ми сли ти: дру штво ће се стал но ме ња ти, а мо рал ће 
би ти је дан од пу то ка за тог ме ња ња и мо ра по сто ја ти, де ли мич но 
увек нео ства рен.“29) 

Лу кић при ме ћу је да кон се квент но марк си стич ко гле ди ште, 
прет по ста вља да у ко му ни зму не би би ло су прот но сти из ме ђу лич-
ног и оп штег ин те ре са, из ко је и на ста је мо рал, као и да је чо век по 
при ро ди до бар и не про ти ву ре чан - па све зло и про ти ву реч но сти, 
на вод но, до ла зе од дру штва. На су прот то ме, Лу кић (у то вре ме) 
сме ло ис ти че да му се чи ни да су све те прет по став ке у “нај ма њу 
ру ку сум њи ве“. Чо век ни је са вр ше но би ће јер у ње му по сто је уну-
тра шњи су ко би и на пе то сти, као што и дру штво ни је и не мо же 
би ти са вр ше но. Реч ју, “да би за до во љио не ке сво је на су шне по тре-
бе ко је се мо гу за до во љи ти са мо у дру штву, чо век мо ра да отр пи 
огра ни че ње за до во ље ња не ких дру гих по тре ба.“30)  

СТВАР НЕ ГРА НИ ЦЕ ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ

Упра во смо ис та кли да чак и под не по сред ном вла шћу ко-
му ни стич ких дог ми, ни је би ло не мо гу ће до ћи до за кљу ча ка ко ји 
су бли ски јед ном из ба лан си ра ном ли бе рал ном схва та њу ко ји де-
стру и ра са ме осно ве марк си зма - сво де ћи овај на нај о бич ни ји уто-
пи зам. Јед на ко је, ме ђу тим, илу зор но ми сли ти и да чо век мо же 
пот пу но сам, не за ви сно од дру штва, из гра ди ти не ка кво “мо рал но 
за ко но дав ство.“ Јер, као што те жи сло бо ди, мо де ран чо век те жи 
и жи во ту у дру штву ко је му пру жа основ не прав це мо рал ног де-
ло ва ња. Из ве сно сла га ње са дру штве ном сре ди ном по треб но му 
је ба рем оно ли ко ко ли ко му је нео п ход но и раз ли ко ва ње од ње, тј. 
осе ћа ње соп стве ног “ја ства“ и ње го ве не по но вљи во сти.31) Те шко-

29) Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, На уч на књи га, Бе о град, 1982, стр. 599-600.

30) Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, На уч на књи га, Бе о град, 1982, стр. 602.

31)  Од ове кри ти ке мо ра би ти из у зе то Ха је ко во (по на ма: ди ја лек тич ко) ту ма че ње индиви-
дуалнеетике, по ко ме су - »ин ди ви ду а ли стич ке вр ли не, исто вре ме но и дру штве не вр-
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ће скоп ча не са (не)мо гућ но шћу не ка квог “ин ди ви ду ал ног мо ра ла“ 
пре и из ван сва ког дру штва, до не кле по га ђа ју и кла сич но ли бе рал-
но схва та ње мо рал но сти, ко је се про ву кло и у са вре ме не по гле де на 
“отво ре но“, па и “пост мо дер но дру штво“. Та ко, на при мер, у свом 
Постмодерномстању Ж. Ф. Ли о тар (Lyotard) тра га за по ли ти ком 
“у ко јој ће би ти под јед на ко по што ва не те жње за прав дом и те жња 
за не по зна тим“32) На дру гом ме сту, он ис ти че да ак ту ел на ди ску си-
ја о смрт ној ка зни по ка зу је да “пра ви ла - не ма“, те да смо сви ми у 
по зи ци ји “су ди је ко ји ви ше не ма за ко ник“.33) Ве ли ко је, ме ђу тим, 
пи та ње ко ли ко пост мо дер ни стич ко ин си сти ра ње на “не сво дљи во-
сти“ тзв. “је зич ких ига ра“ у име “по ли те и зма вред но сти“, мо же во-
ди ти мо рал ној од го вор но сти, ако се има у ви ду да је мо рал и јед на 
еми нент но дру штве на, тј. ко лек тив на ка те го ри ја.

Кри ти ка ко ју овом при ли ком мо же мо упу ти ти не ка квом “до 
кра ја спро ве де ном“, “кон се квент ном“ или “гру бом“ ли бе ра ли зму“, 
пак, ни је кри ти ка ко ја по ла зи од не ког уни вер зал ног, “оп ште-људ-
ског“ мо ра ла (ма да ни њу не би смо сме ли апри ор но ис кљу чи ва ти), 
већ она стрикт но социо-културолошке при ро де. Мо рал пред ста вља 
има нент ну по тре бу дру штва на на чин на ко ји су му ну жна и оста ла 
дру га дру штве на пра ви ла: сва су она сред ства за об у зда ва ње лич не 
по хле пе ра ди за јед нич ког ин те ре са и им пе ра ти ва ко лек тив ног жи-
во та, па, у прин ци пу, мо ра ју би ти јед на ка за све или - не по сто је 

ли не, оне ко је олак ша ва ју дру штве не кон так те и кон тро лу од о зго чи не ма ње по треб ном, 
а у исто вре ме и те жом.« (Fri e drich А. Hayek,Путуропство, Glo bal bo ok, Но ви Сад, 
1997, стр. 220.) Пра ви ла ин ди ви ду а ли стич ке ети ке, Ха јек за пра во по сма тра по узо ру на 
формалноправо ко је је, ка ко се зна, оп ште и ап со лут но. Мо рал је ну жна по ја ва по на ша-
ња по је дин ца у сми слу од го вор но сти, не пре ма би ло ком прет по ста вље ном, већ пре ма 
сво јој са ве сти и мо рал ном пра ви лу. Али, ко је по је дин ци ма »уса дио« мо рал на пра ви ла? 
Би ће да је на по ја ву ин ди ви ду а ли стич ке ети ке, спле том ра зних исто риј ских и еко ном-
ских окол но сти фор ми ра них на За па ду, сна жно ути ца ло и дру штво ко је Ха јек на зи ва 
»ин ди ви ду а ли стич ким дру штвом« - прем да се то дру штво исто та ко мо же на зи ва ти и 
»уни вер за ли стич ким«, »оп штим«, »де мо крат ским«, »ли бе рал ним«  и сл, с об зи ром на 
то ко је вред но сти про те жи ра. Оно што Ха јек на зи ва вр ли на ма ин ди ви ду ал ног мо ра ла, 
да кле, те шко да мо же по не ти епи тет »не дру штве ног« или стро го »ин ди ви ду а ли стич-
ког«, већ спа да у нај бо ље те ко ви не гра ђан ског дру штва од ње го вог на стан ка, а то су, 
пре све га - не за ви сност, осла ња ње на са мог се бе, спрем ност на ри зик, спрем ност да се  
по др жи соп стве но убе ђе ње про тив ве ћи не и до бра во ља да се са ра ђу је са сво јим бли-
жњи ма. У њих, та ко ђе, спа да ју и »бри га за сла бе и не ја ке, здрав пре зир и от пор пре ма 
вла сти«, као и не ки »сит ни ква ли те ти« ко ји ола ша ва ју од но се ме ђу љу ди ма у сло бод ном 
дру штву: »пред у сре тљи вост и сми сао за ху мор, лич на скром ност и по што ва ње при ват-
но сти и ве ро ва ње у до бре на ме ре су се да.« (Fri e drich А. Hayek,Путуропство, Glo bal 
bo ok, Но ви Сад, 1997, стр. 219-220.) Ви ше од ово га, би ло ко ји мо ра ли ста, те шко да би 
мо гао по же ле ти, раз у ме се, под усло вом да та кав мо рал за и ста од ли ку је све љу де или 
бар зна чај ну ве ћи ну гра ђа на са вре ме ног »ин ди ви ду а ли стич ког« дру штва.

32) Жан-Фран соа Ли о тар, Постмодерностање, Брат ство-је дин ство, Но ви Сад, 1988, стр. 
110.

33) Jean Fran co is Lyotard, „Апел ко ји нас пре ва зи ла зи“, Дело (“Постмодернааура 3“), Бе о-
град, бр. 9-12/1989, стр. 73.
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(као у слу ча ју не ка квог “ано мич ног дру штва“, што је тек гра ни чан 
слу чај). За то и Сар тр свој  “ег зи стен ци ја ли зам“ у исто вре ме на зи-
ва и - ху ма ни змом, јер “су бјек тив ност“ од ко је он по ла зи, чо ве ка 
чи ни одговорнимза оно што је сте, па и за дру ге љу де. “Па кад смо 
ре кли да је чо вјек од го во ран за се бе са мог, ни смо хтје ли ре ћи да је 
чо вјек од го во ран за сво ју стрикт ну ин ди ви ду ал ност, не го да је од-
го во ран за све љу де.“34)  

Стро го по сма тра но, би ло ка кво “ин ди ви ду ал но мо рал но за-
ко но дав ство“ не би би ло ни за ко га оба ве зу ју ће (као “ин ди ви ду ал-
но“ а не не ко “оп ште“ ко је на оку пу др жи не ку за јед ни цу љу ди), па 
пре ма то ме, уко ли ко би се и по ја ви ло - не би ду го тра ја ло. Јед ном 
се са свим пре ци зно мо ра ре ћи мо рал ном ли бе ра ли зму и плу ра ли-
зму,  до кле мо гу ићи у свом за но су “раз ли ка ма“ и “сло бо да ма“ - 
што још ви ше ва жи за пост мо дер ни стич ке “ди цен зу се“ и “ло кал не 
исти не“. Кон се квент но спро ве де не, ове “раз ли ке“ и “сло бо де“ би, 
да је то мо гу ће, у нај ма њу ру ку до ве ле до мо рал не рав но ду шно сти 
гра ђа на, а мо жда и до анар хи је, тј. до рас ту ра ња чи та вог дру штва. 
Пост мо дер ни стич ка стра те ги ја “гло бал не суб вер зив но сти“ пре ма 
во де ћим иде ја ма за пад не кул ту ре во ђе на слич ним пре ми са ма (а не-
што од то га је при сут но у ак ту ел ним за го ва ра њи ма “мул ти кул ту-
ра ли зма“), на при мер, оста вља вр ло ма ло ма не вар ског про сто ра за 
не ке ре ал не про ме не и ал тер на тив на ре ше ња и, хте ла-не хте ла, за-
ко ни то во ди у скеп ти ци зам и бес плод ни ре ла ти ви зам. Нео сно ва на 
пост мо дер ни стич ка прет по став ка да ће де ста би ли зо ва ње уни вер-
за ли стич ких пој мо ва мо дер ног дру штва, са мо по се би осло бо ди ти 
про стор за “раз ли ке“ и “дру го сти“, за Т. Ме кар ти ја (McCarthy), јед-
ног од кри ти ча ра “пост мо дер не по ли ти ке“, не пред ста вља ни шта 
дру го до - пу ки ро ман ти зам. У слу ча ју да ова стра те ги ја ипак за-
жи ви, оно што би усле ди ло, по овом ауто ру не би би ло про ши ри ва-
ње дру штве ног про сто ра за “дру гост“ и “плу ра ли зам“, већ не што 
са свим су прот но: “Не, пре ће до ћи до не тр пе љи вог и агре сив ног 
раз два ја ња, до ра та свих про тив свих. На рав но, ње га ће пре жи ве ти 
нај спрет ни ји, а нај ја чи ће осво ји ти власт.“35)  

Но, вра ти мо се опет од но су отво ре ног, де мо крат ског дру-
штва и ли бе рал не де мо кра ти је пре ма етич ким нор ма ма за ко је не ки 
сма тра ју да мо гу да се ба зи ра ју на ин ди ви ду ал ном мо ра лу. Нај пре, 
по сто ји јед на ве о ма ја сна гра ни ца то ле ран ци је свих мо гу ћих ин ди-
ви ду ал них нор ми, тј. “па ра докс то ле ран ци је“ из ве ден из по зи ци је 

34) Жан-Пол Сар тр, „Ег зи стен ци ја ли зам је ху ма ни зам“, у: Филозофскисписи, Но лит, Бе о-
град, 1981, стр. 263.264. 

35) Tho mas McCarthy, „По ли ти ка не из ре ци вог: Де ри ди на де кон струк ци ја“, Дело(Текст2б), 
Бе о град, бр. 3-4/1992, стр. 88.
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са мог ли бе рал ног мо ра ла. На и ме, нај ви ши сте пен сло бо де под ра-
зу ме ва да су не ке сло бо де са свим оне мо гу ће не, а пре свих “сло бо-
да“ да се уни шти она са ма. Или, ка ко ве ли K. По пер - “та ко зва ни 
парадокс слободе  је сте ар гу мент да сло бо да, у сми слу од су ства 
би ло ка кве кон тро ле, мо ра да во ди ка ве о ма ве ли ком огра ни че њу 
сло бо де, по што си ле џи ју чи ни сло бод ним да по ро би крот ког.“36) 
Реч ју, иде ја то ле ран ци је се не сво ди је ди но на  от кри ва ње за блу де 
и вра ћа ње за блу де лог исти ни, већ зна чи и зна чај но огра ни ча ва ње 
сло бо де не тр пе љи ви ма - уко ли ко ови угро жа ва ју са ме те ме ље сло-
бо де. 

Прет ход ном ва ља при дру жи ти још јед ну гру пу огра ни че ња 
- ону ве за ну за симболичкиопстанак сва ког кон крет ног со цио-кул-
тур ног си сте ма, па и оног ко ји ис пред се бе ста вља при де ве “мо-
дер ни“, “отво ре ни“ и “де мо крат ски“. С об зи ром да ем пи риј ска 
дру штва ни су не што што на ста је ehnihilo, већ по сто је у кон ти ну-
и те ту, она већ са др же и не ке вред но сти ко је пред ста вља ју пра во 
“кул тур но уто чи ште“ ње го вим при пад ни ци ма. На глим и че стим 
про ме на ма тих вред но сти, она не би ви ше пру жа ла мо гућ ност би-
ло ка квог ори јен ти са ња у со цио-кул тур ном про сто ру, па ако та кво 
“ко ме ша ње вред но сти“ per se и не би пред ста вља ло пре кид са мог 
би о ло шког жи во та љу ди у њи ма, то ипак не би ви ше би ло то дру-
штво - као што би и иден ти тет ње го вих при пад ни ка на је дан би тан 
на чин био угро жен. 

Што се ти че са вре ме ног со цио-кул тур ног си сте ма, ак ту ел-
не по ле ми ка о смрт ној ка зни или она о абор ту су, за и ста на во де 
на скеп ти ци зам у по гле ду мо гућ но сти за сни ва ња не ког “чвр стог“ 
вред но сног дис кур са - пр вен стве но због вред но сног плу ра ли зма и 
су бјек тив но сти из бо ра при сут них у ње му. Но, ова кво ду хов но ста-
ње је, исто вре ме но и јед но од најбољих и најгорих ства ри мо дер не 
кул ту ре ко јој се, упра во за то, ма кар при вре ме но, мо ра ју ус по ста-
вља ти из ве сне (со цио-кул тур не) гра ни це. Ко лек тив на ег зи стен ци ја 
љу ди не мо же а да се не за сни ва на не ким “пот пу но из ве сним“, 
“не про бле ма тич ним“, од но сно ап со лу ти зо ва ним иде ја ма, вред но-
сти ма или пра ви ли ма - твр ди зна ча јан број со ци о ло гаи и кул ту-
ро ло га. На и ме, и кул ту ра, и дру штво, су, пре све га - сред ства одр-
жа ња људ ске за јед ни це, па, као та кви у се би ну жно са др же јед ну 
ре дук тив ну, “ап со лу ти стич ку“ цр ту или ди мен зи ју. Е. Ка ле сма тра 
да погледнасвет и вредности јед не кул ту ре не мо ра ју би ти чи ње-
нич но про вер љи ве, али су за то увек - функ ци о нал не - при пад ни ци 
кул ту ре их мо ра ју др жа ти за “ло гич не“ и “исти ни те“ и рав на ти се 
пре ма њи ма као пре ма “исти на ма“. Њи хо ва је уло га и ког ни тив на 

36) Карл Р. По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, ЧарПлатона, Том 1, Бе о-
град, БИГЗ, 1993, стр. 349.
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и ин те гра тив на, јер као пу то ка зи “исти ни тог“ и “до брог“, оси гу-
ра ва ју по ре дак у за јед нич ком жи во ту.37) Узме мо ли, да кле у об зир, 
ви ше не го по зна те “дру штве не функ ци је кул ту ре“ (са знај не, ин те-
гра тив не, вред но сне, etc), мо же мо, за јед но са још јед ним кри ти ча-
рем пост мо дер ни стич ке ми сли, Ф. Кре спи јем (Cre spi), за кљу чи ти 
да наглобалномнивоудруштванијемогућбилокакав“слаб“кул-
турнипоредак.38) Ве ро ват но је и слав ни Вол тер (Vol ta i re) ову вр-
сту ап со лу ти за ци је со цио-кул тур ног по рет ка имао на уму док је 
из ри цао сво ју чу ве ну мак си му: АкоБогнепостоји,требалобига
измислити. Ф. Ни че је пак, свој став по овом пи та њу, из ра зио на 
сле де ћи на чин: 

“Пред у слов свих жи вих би ћа и њи хо ва жи во та је сте да мо ра 
по сто ја ти огром на ко ли чи на вере; да се сме ју доноситисудови; да 
непостоји сум ња у по гле ду на све бит не вред но сти. - Да кле, нео-
п ход но је да се не што мора сма тра ти исти ни тим - али не да не што 
је сте исти ни то.“39)  

Овим ста во ви ма, ди рект но је су прот ста вље но ста но ви ште Џ. 
С. Ми ла  (Mill) и не ких ње го вих след бе ни ка (по себ но К. По пе ра), 
ко је го то во да је тра жи ло да “скеп ти ци зам до би је ста тус на ци о нал-
не ре ли ги је“, тј. да дру штво бу де ор га ни зо ва но око слободеговора, 
су о ча ва ју ћи нас ти ме, по све му су де ћи, са чи та вим ни зом ла жних 
ди ле ма - нео гра ни че на сло бо да го во ра или пот пу на кон тро ла ми-
шље ња, отво ре но дру штво или за тво ре но дру штво, итд. Све на ше 
зна ње по ли ти ке, ме ђу тим, на ла же нам да не упад не мо у ту клоп-
ку, јер друштвоипак, ка ко твр ди Кендeл (Ken dall), ни је “де бат ни 
клуб“. За и ста, те шко да би се мо гло при хва ти ти да је дру штво пре 
и из ван све га дру гог, пре да но тра га њу за исти ном “као та квом“, 
по пут не ког де бат ног клу ба ко ји све дру ге пре о ку па ци је и ци ље ве 
под ре ђу је том тра га њу. Исти аутор ис ти че:

“Дру штва, и по де фи ни ци ји и по по у ка ма исто ри је, др же до 
чи та вог ни за до ба ра - ме ђу оста лим, и до вла сти тог са мо о чу ва ња, 
до опстојавања оне исти не за ко ју ве ру ју да су је већ оте ло тво-
ри ла, као и до пре но ше ња те исти не (углав ном не так ну те, уз то), 
њи хо ве ре ли ги је итд. на ред ним ге не ра ци ја ма - ко ја не са мо да ве-
ро ват но вред ну ју ко ли ко и, или ви ше, од тра га ња за исти ном, јер су 
она услов тра га ња за исти ном.“40) 

37) Еду ард Ка ле, Уводузнаностокултури, Школ ска књи га, За греб, 1982, стр. 81.

38) Fran co Cre spi,„Од су ство фун да мен тал но сти и дру штве ног пла ни ра ња“, Дело(Постмо-
дернааура 1), Бе о град, бр. 1-3/1989, стр.324. 

39) Фри дрих Ни че, Вољазамоћ, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 146.

40) Вил мор Кен дел, „»Отво ре но дру штво» и ње го ве за блу де“, у: Отолеранцији - расправе
одемократскојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 174.
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Вред но сна осно ва сва ког дру штва је знат но ши ра од оне ко-
је под ра зу ме ва екс трем ни ли бе ра ли зам, јер је истина са мо јед на у 
ску пу вредности ко је по сто је у дру штву. Она, та ко ђе, мо же до ћи у 
ко ли зи ју са не ким дру гим вред но сти ма, и би ти по бе ђе на од њих. 
Ка ко оних ко ји за и ста тра га ју за исти ном у сва ком ре ал ном дру штву 
има ма ли број, Ми ло ва ми сао је утопијска као што је и романтич-
на, јер оче ку је да љу ди бу ду рав но ду шни пре ма го во ру сво јих бли-
жњих, што би би ло мо гу ће је ди но из ме ном чи та ве људ ске при ро-
де и уз при ме ну сна жне ин сти ту ци о нал не при ну де. Прет по став ка 
да су сва ми шље ња под јед на ко вред на, мо же да зна чи и да су сва 
ми шље ња под јед на ко - без вред на, што пред ста вља сре ди шњи па-
ра докс “те о ри је сло бо де го во ра“. Све у све му, Ми ло во “раз ви је но 
дру штво“ би то ну ло све ду бље у дис пер зи ју и раз ли ке у ми шље њу, 
раз би ја ју ћи оне за јед нич ке пре ми се, без ко јих дру штво не мо же 
оба вља ти сво је по сло ве, па и оне ко је оба вља  кроз сло бод ну рас-
пра ву. Чи ње ни ца је да сва ки иде о ло шки плу ра ли зам по тен ци јал но 
ра ди про тив оног “нај ма њег за јед нич ког име ни те ља“ мо рал них на-
че ла или “јав не по ли тич ке кул ту ре“, ко ју при хва та огом на ве ћи на  
при пад ни ка јед ног дру штва.  Што је јед но дру штво сло бод ни је, то 
је ма ње оних ин сти ту ци ја и вред но сти ко је оно сма тра ба зич ним, 
али оне, ма ко ли ко ма ло број не, ипак не пре ста ју да по сто је и у нај-
ли бе рал ни јим сре ди на ма. Сто га раз ли чи те ма њин ске гру пе мо гу 
да оче ку ју по што ва ње сво јих иде ја са мо до од ре ђе не тач ке. Ни је 
за оче ки ва ти да ће, на при мер, “Је хо ви ни све до ци“ или при пад-
ни ци не ког ег зо тич ног кул та, сву да на и ћи на одо бра ва ње њи хо вих 
по себ них по тре ба и вред но сти. За њих ва жи сле де ћи став: “То ле-
ри са ће мо ва ше ре ли гиј ске чи но ве и ве ро ва ња све до тле док они не 
до ђу у су коб с на шим основ ним ин сти ту ци ја ма; кад до ђу, ви ће те 
би ти ти ко ји ће те мо ра ти да се при ла го ди те.“41) (Њу мен/New man) 

Прет ход ним на во дом смо се при бли жи ли за кључ ку ко ји се 
увек из во ди и из “па ра док са то ле ран ци је“ - да оно га ко ји то ле ри ше 
све не тре ба сма тра ти вр лим, јер пре ма не ким ства ри ма јед но став-
но не сме мо би ти тр пе љи ви. При ста ли ца не ка квог “чи стог ре ла ти-
ви зма“ (ко ји је, за пра во - не мо гућ), пре је кри ти чар ду ха то ле ран-
ци је и мо рал ни сла бић, но што је њен за го вор ник. То ле ри са ти се 
мо же са мо оно са чи ме ни смо са гла сни, док мо рал ни ре ла ти вист, у 
крај њем, сма тра да ту ђи на зо ри ни су ни шта го ри од на ших, па их, 
сход но то ме, мо ра мо још и по што ва ти. Ни по глед на са вре ме ност, 
раз у ме се, ни у ко јој ме ри не по ка зу је да су се да на шња дру штва 
и кул ту ре у пот пу но сти од ре кла сво јих са свим при род них зах те ва 

41) Џеј Њу мен, „Иде ја ре ли гиј ске то ле ран ци је“, у: Отолеранцији - расправеодемократ-
скојкултури, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 130.
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за ап со лу ти за ци јом и уни вер зал но шћу. Оно што се де ша ва је то да 
са на ра ста њем све сти о мо рал ном и сва ком дру гом ре ла ти ви зму, 
у исто вре ме ра сте и стреп ња од “ег зе стен ци јал не не си гур но сти“ 
ко ја ре зул ту ра но вим, ма кар при вре ме ним, ап со лу ти за ци ја ма. Ово 
сто га, што ни раз ли чи тост, ни че сте про ме не, са ме по се би, ни су 
до во љан га рант чо ве ко ве сло бо де. Та мо где је на де лу стал на и ве-
ли ка про ме на, љу ди не мо гу ство ри ти би ло ка кве на ви ке и уве сти 
ка кав-та кав ред у свој жи вот, па ће им ствар ност увек би ти пре те-
ра но за го нет на и уз не ми ру ју ћа. 

“Дру штво ко је се од већ бр зо ме ња, ра ђа по је дин це ли ше не 
осе ћа ња ве за но сти за ме сто, сла бих ка рак те ра, скло не пси хич ким 
по ре ме ћа ји ма и рав но ду шно сти пре ма оно ме што се око њих зби-
ва, ко ја се сме њу је с екс трем ним али чуд ним остра шће но сти ма.“42) 
(Деј вис/Da vis), 1989:148)

Са вре ме но гра ђан ско дру штво, ка квим га зна мо, ни је, ни ти 
мо же да бу де вер но свим им пе ра ти ви ма Мо дер не - епо си не пре ста-
не ди фе рен ци ја ци је и пре о бра жа ја - ка ко због стра ха од соп стве ног  
рас па да, та ко и због очу ва ња при ви ле го ва ног ста ту са ње них до ми-
нант них дру штве них гру па. Из над од ре ђе не гра ни це, раз ли чи тост 
и плу ра ли зам, чи не чо ве ка го то во јед на ко бес по моћ ним као и не-
ког ро ба, ко ме уоп ште ни је до зво ље но да би ра. Сли ко вит при мер 
за прет ход ну тврд њу  пред ста вља ју огром ни “су пер мар ке ти“ ко је 
по зна ју сви љу ди у раз ви је ним дру штви ма, а чи ја “бр да“ кон зер-
ви, фла ша и ку ти ја, ни по што не ули ва ју чо ве ку осе ћај кон тро ле, 
већ пре до во де до оча ја ња и ре зул ти ра ју им пулс ним ку по ва њем. 
Сли чан је и при мер “те ле ви зи је оби ља“ ко ја је сво јим мно штвом 
(ква зи-раз ли чи тих) са др жа ја већ до ве ла све љу де у по ло жај слав-
ног “Бу ри да но вог ма гар ца“ ко ји је уги нуо од гла ди, не зна ју ћи ко ји 
од два јед на ка сно па се на да по је де, по што се на ла зе на исто вет ној 
уда ље но сти од ње га.43)  

Ни пре ви ше сло бо да, да кле,  ни је увек у ин те ре су де мо крат-
ског дру штва: сва ко дру штво сво ју ма три цу има у оби ча ји ма - да ти 
сва ко ме пра во да их ту ма чи ка ко хо ће зна чи до ве сти у пи та ње оно 
“до бро“ ко је про ис ти че из за јед нич ког де ла ња - ко је упра во оби ча ји 
обез бе ђу ју. При хва ти мо ли екс трем но твр ђе ње ре ла ти ви зма, од но-
сно сво је вр сног “пер со нал ног во лун та ри зма“, да мо рал не и дру ге 

42) Мајкл Деј вис, „Бу џет то ле ран ци је“, у: Отолеранцији - расправеодемократскојкулту-
ри, ур. Игор При мо рац, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 148.

43) “Бу ри да нов ма га рац, фил. чу ве ни при мер за не мо гућ ност сло бод не во ље, ко ји се при пи-
су је фран цу ском схо ла стич ком фи ло зо фу Жа ну Бу ри да ну (1300-1358): гла дан ма га рац 
ко ји сто ји из ме ђу два пот пу но јед на ка и под јед на ко од се бе уда ље на сно па се на мо ра 
не ми нов но ска па ти од гла ди, по што се, због пот пу не јед на ко сти и рав но те же по бу да не 
мо же од лу чи ти да при ђе ни јед ном од ова два сно па.“ (Ву ја кли ја, 1975:137.) 
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нор ме не за ви се од дру штва, та да не мо же мо има ти би ло ка кав мо-
рал ни ко декс, не мо же мо су ди ти јед ни дру ги ма, ни ти при ме њи ва ти 
мо рал не санк ци је и сл. Ре ла ти ви зам или ста но ви ште ко је по ла зи 
од то га  да су све вред но сти са мо ре ла тив не и “пер спек ти ви стич-
ке“, мо же да до ве де до под ри ва ња и де мо крат ских вред но сти, па 
и са ме то ле ран ци је. Сто га мо дер но ми шље ње мо ра по ди ћи ма кар 
не ке ба ри је ре евен ту ал ном “ни хи ли стич ком ра ту“ про тив ли бе рал-
не де мо кра ти је ко ји би мо гле да по ве ду сна ге ко је је, уз гред, са ма 
из не дри ла. Ка ко ис ти че К. Лaш (Lasсh), 

“За јед нич ки стан дар ди су ап со лут но нео п ход ни јед ном де-
мо крат ском дру штву. Дру штва ко ја су ор га ни зо ва на око хи је рар-
хи је при ви ле ги ја мо гу се би да до зво ле мно жи ну стан дар да, али 
де мо кра ти ја не мо же. Ду пли стан дар ди зна че дру го - кла сно гра-
ђан ство.“44)  

По зи тив ни дру штве ни мо рал и ње го ви ме ха ни зми су на да-
све нео п ход ни и за вас пи та ње и со ци ја ли за ци ју људ ских би ћа, за 
до сти за ње иоле зна чај ног сте пе на људ ско сти. Пре ма то ме, а то је 
за кљу чак ко ји се увек мо ра из ве сти из “па ра док са сло бо де“ - мак-
си ма лан сте пен сло бо де мо же по сто ја ти са мо ако су не ке сло бо де 
ус кра ће не; сло бо де се ме ђу соб но че сто су ко бља ва ју, па и из ве сна 
при си ла мо же да уна пре ђу је сло бо ду. 

Уз све ове раз ло ге, иде и фе но мен тзв. световнерелигиозно-
сти ко ји је до те ме ре упе ча тљив да се на прет ход ним тврд ња ма 
не тре ба за др жа ва ти. По сто ји, да кле, ипак “не што“ што чи тав со-
цио-кул тур ни свет др жи за јед но, на зва ли то пре ћут ним или екс-
пли цит ним дру штве ним/по ли тич ким консензусом, или, од кул ту ре 
на мет ну тим јединством иде ја и вред но сти - све јед но. Ми, до ду ше, 
у овом тек сту ни смо ула зи ли у то ка ко по ме ну то је дин ство на ста је, 
већ са мо ука зу је мо да оно не спор но - по сто ји. То, на кра ју кра је ва, 
ни ка да ни су до во ди ли у пи та ње ни нај сло бо до ум ни ји ме ђу ли бе-
рал ним ми сли о ци ма. Та ко М. Фрид ман (Fri ed man) пи ше да ни јед-
но дру штво не мо же да бу де ста бил но уко ли ко не по сто ји основ но 
је згро вред но сних су до ва ко је ве ћи на ње го вих чла но ва при хва та 
без раз ми шља ња. “Не ке кључ не уста но ве мо ра ју да се при хва те 
као “ап со лут не”, а не са мо као по моћ не.“45) Ка ко ис ти че и Ф. Фу ку-
ја ма (Fu kuyama), ре ла ти ви зам ни је оруж је ко јим мо же се лек тив но 
да се ци ља на од го ва ра ју ће “не при ја те ље“. Ре ла ти ви зам не пра ви 
раз ли ку из ме ђу “ап со лу ти за ма“, дог ми и из ве сно сти за пад не тра-
ди ци је, и на гла ска те тра ди ци је на то ле ран ци ји, ра зно ли ко сти и 

44) Кри сто фер Лаш, Побунаелита, Све то ви, Но ви Сад, 1996, стр. 84. 

45) Mil ton Fri ed man: Kапитализамислобода, Glo bal Bo ok, Но ви Сад, 1997, стр. 261.
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сло бо ди ми сли. “Ако ни шта не мо же да бу де ап со лут но исти ни то, 
ако су све вред но сти кул тур но од ре ђе не, он да не го ва ни прин ци пи 
као што је људ ска јед на кост та ко ђе мо гу да из гу бе на ва жно сти.“46) 
Чак и за ступ ник те зе о са свим спон та ном “про ши ре ном по рет ку“, 
Ф. Ха јек, не сум ња у ап со лут ност ва же ња не ких ве ро ва ња око ко-
јих се оку пља сва ка за јед ни ца, уко ли ко же ли да оп ста не у не ком 
ду жем вре мен ском пе ри о ду. Пре ра ни гу би так оно га што сма тра мо 
“не чи ње нич ним ве ро ва њи ма“ би, по овом ауто ру, “ли ши ло чо ве-
чан ство сна жне по др шке у ду гом раз во ју про ши ре ног по рет ка ко ји 
да нас ужи ва мо“, а  већ “да нас гу би так ових ве ро ва ња, исти ни тих 
или по гре шних, ства ра ве ли ке те шко ће.“47) 

Иако не мо ра ју да при па да ју не ка квим “све о бу хват ним док-
три на ма“ фи ло зоф ског, мо рал ног или ре ли гиј ског ти па, по ме ну те 
иде је и ве ро ва ња пред ста вља ју ва жне мо мен те “јав не по ли тич ке 
кул ту ре“ о ко јој го во ри Џ. Ролс (Rawls) а на ко јој из ра ста по ли-
тич ка кон цеп ци ја и је дин ство, тј. кон сен зус де мо крат ског дру штва. 
Про блем ста бил но сти де мо крат ског дру штва - “зах те ва да ње го-
ва по ли тич ка кон цеп ци ја мо же да по ста не сре ди ште пре кла па ју-
ћег кон сен зу са ра зло жних док три на ко је мо гу да по др же устав ни 
ре жим.“48) Украт ко, основ дру штве ног је дин ства у де мо крат ском 
по рет ку ле жи у уста но вља ва њу кон сен зу са ко ји за сво ју нео п ход ну 
прет по став ку има из ве сну идеј ну ра зно ли кост, тј. плу ра ли зам све-
о бу хват них док три на, али се ње го ва по ли тич ка кон цеп ци ја фор му-
ли ше не пре ма њи ма, већ пре ма не ким фун да мен тал ним иде ја ма 
ко је су ла тент но и ин ту и тив но при сут не у ње го вој соп стве ној “јав-
ној по ли тич кој кул ту ри“. Раз у ме се, упра во ту не где на бри са ном 
про сто ру из ме ђу “ин ту и тив них“ иде ја јав не по ли тич ке кул ту ре и 
“све о бу хват них док три на“, кри је се и нај ве ће ис ку ше ње за све де-
мо крат ске си сте ме и њи хо ву по ли тич ку ста бил ност.49)

46) Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњи човек, ЦИД, Под го ри ца, стр. 340.

47) Фри дрих фон Ха јек, Koбнаидеја, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 149.

48) Џон Ролс, Политичкилиберализам, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, стр. 100. 

49) Ка ко при зна је и сам Џ. Ролс, не ма на чи на да по ли тич ка кон цеп ци ја из бег не дру штве не 
ути ца је ко ји фа во ри зу ју не ке од док три на у од но су на дру ге. У исто вре ме, по сто је ћа по-
ли тич ка кон цеп ци ја има уде ла у то ме ко је ће све о бу хват не док три не ис тра ја ти и при до-
би ти след бе ни ке то ком вре ме на. (Џон Ролс, Политичкилиберализам, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 1998, стр. 232). Ов де спа да и упо зо ре ње П. Г. Кил ман се га (Ki el man segg) да је 
”од са мог по чет ка де мо крат ски кон сен зус угро жен у сво јој су шти ни” тј. да де мо кра ти ја 
под но си при лич ну ко ли чи ну плу ра ли зма ин те ре са, те же јој иде са плу ра ли змом вред-
но сти, а нај те же са плу ра ли змом иден ти те та. (Pe ter Graf Ki el man segg, „Ко ли ко плу ра-
ли зма под но си де мо кра ти ја?“ Гледишта. Бе о град, бр. 3-4, 1991, стр. 39). Исто ми сли и 
Ф. Фу ку ја ма ис ти чу ћи да је спо соб ност де мо кра ти је у ми ро љу би вом ре ша ва њу су ко ба 
нај ве ћа ка да ти су ко би на ста ју из ме ђу та ко зва них “ин те ре сних гру па“ ко је де ле ве ћи, 
прет ход но по сто је ћи вред но сни кон сен зус и ка да су су ко би пр вен стве но еко ном ске при-
ро де. Све дру ге вр сте не е ко ном ских су ко ба, по пут на сле ђе них дру штве них ста ту са или 
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Где год да је при о ри тет но дру штве но и кул тур но по ре кло де-
мо крат ског кон сен зу са, ге не рал ни за кљу чак ко ји се мо ра при хва ти-
ти је да је из ве сно “со цио-кул тур но је дин ство“ - ну жан пред у слов 
ко ли ко-то ли ко склад ног функ ци о ни са ња свих дру шта ва и њи хо вих 
сим бо лич ких, па и по ли тич ких по ре да ка. Ње га смо овом при ли ком 
пред мет но одво ји ли од на го на за са мо о др жа њем, иако је он с њим 
у вр ло ди рект ној ве зи. Сва ки со цио-кул тур ни по ре дак, као пре вас-
ход но сред ство одр жа ња људ ске дру штве но сти, те жи соп стве ном 
об на вља њу, а прет по став ка за то је ње го ва, ма кар при вре ме на, ап-
со лу ти за ци ја и нор ма тив но учвр шће ње. Вре ме “ап со лу та“, ма шта 
о ње му ми сли ли, још ни је про шло, ни ти та ко не што још уоп ште 
ва ља оче ки ва ти. 

“Оче ки ва ње да ће дру штво бу дућ но сти би ти нео гра ни че но 
спо соб но за плу ра ли зам за то што ће би ти нео гра ни че но спрем но 
за то ле рант ност, да ће, да кле, раз ли чи те вред но сне прет по став ке и 
раз ли чи ти ко лек тив ни иден ти те ти мо ћи ме ђу соб но да ег зи сти ра ју 
у скла ду са сво јом во љом и пра ви ли ма де мо крат ске игре, бо јим 
се да је на да ко ја про тив се бе има људ ску при ро ду.“50) (Kil man seg/
Ki el man segg)  

Са вре ме ни со цио-кул тур ни по ре ци, је два да су ма ње са крал-
ни од сво јих исто риј ских про тив ни ка и, по себ но он да кад то на ла-
же тзв. “на ци о нал ни ин те рес“, од сво јих гра ђа на зах те ва ју го то во 
јед на ку при вр же ност оној ко ја је би ла ка рак те ри стич на за кла сич-
не об ли ке ре ли ги о зно сти. До сад се ни јед но дру штво са вре ме ног 
све та, укљу чив ши и она де мо крат ска, ни је од ре кло по тре бе за из-
ве сним “до дат ним“, тј. нај пре ци зни је ре че но - култ но-нар ци со ид-
ним раз ло зи ма оправ да ња соп стве ног по сто ја ња. Ако су не ка од 
њих и на пу сти ла ста ри је обра сце са мо-ди ви ни за ци је, сва су она и 
на да ље оста ла под ло жна ре ста у ра ци ји ауто ри те та ове вр сте – што 
за по сле ди цу има зна чај на огра ни че ња у по гле ду прак ти ко ва ња по-
ли тич ке и сва ке дру ге то ле ран ци је.

на ци о нал но сти, де мо кра ти ја не мо же на ро чи то до бро да ре ша ва, јер су они да ле ко твр-
до кор ни ји. Де мо кра ти ја, да кле, не по ста је ну жно функ ци о нал ни ја уко ли ко су дру штва 
сло же ни ја и ра зно вр сни ја. За пра во, “она под ба цу је тач но он да ка да дру штве на ра зно-
ли кост пре ђе од ре ђе ну гра ни цу.“ (Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњи човек, 
ЦИД, Под го ри ца, 1997, стр. 142.)  Или, ка ко ка же Р. Дал (Dahl) - “са уве ћа њем сна ге и 
раз ли чи то сти суп кул ту ра у зе мљи, из гле ди за на ста нак по ли ар хи је се сма њу ју.“ (Ро берт 
Дал, Демократијаињеникритичари, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 343.) 

50) Pe ter  Graf Ki el man segg, „Ко ли ко плу ра ли зма под но си де мо кра ти ја?“, Гледишта, Бе о-
град, бр. 3-4, стр. 41.
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Bra ni slav Ste va no vic

ABO UT FAL SE AND REAL 
LIMITATIONS OF TO LE RAN CE

Sum mary
In prin ci ple, the de moc ra tic system to le ra tes any kind of de vi a-

ti ons from the “nor mal” if it do es not lead to vi o len ce or non-in sti tu ti-
o na li zed up he a val. In re a lity, ho we ver, eco no mic li be ra lism and li be ral 
de moc racy do not set tle easily, which oc ca si o nally led to cri ti cism of 
the very idea of to le ran ce. Cri ti cism from the left, which cla i med to ha-
ve di sco ve red the hid den ide o lo gi cal con se qu en ces of the prin ci ple of 
to le ran ce, is wrong - be ca u se it be li e ves that the sta te of “re pres si ve to-
le ran ce” can be over co me with so me “new phi lo sophy of com mu nity.” 
Again, li ke many ti mes be fo re as the so lu tion is pro vi ded a no stal gic 
re turn to the com mu nity as a kind of “lost pa ra di se” (but wit ho ut de-
moc racy, fre e dom and in di vi dual rights, in clu ding mo ral). Ho we ver, 
it is equ ally wrong to think that in di vi du als can so lely and com ple tely 
in de pen dent from the so ci ety, to bu ild a kind of “mo ral law”.  Mo ra lity 
is an im ma nent need for so ci ety in terms of as sets to curb the per so nal 
greed in fa vor to the im pe ra ti ve of col lec ti ve li fe, and, in prin ci ple, has 
to be equ al for all, or – it do es not exist in any way. So lid li mit of to le-
ran ce of all pos si ble in di vi dual norms lay in the “pa ra dox of to le ran ce” 
which sta tes that hig hest de gree of fre e dom imply that so me fre e doms 
ha ve to be qu i te di sa bled, first of all - the “fre e dom” to de stroy fre e dom 
it self. To be ad ded to the pre vi o us al so are the re stric ti ons re la ted to the 
symbo lic sur vi val of each spe ci fic so cio-cul tu ral system, in clu ding tho-
se who are con si de red to be “mo dern”, “open” and “de moc ra tic.”
Key words: to le ran ce, com mu nity, fre e dom, pa ra dox of to le ran ce, re la ti vism, 

mo ra lity 
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Re su me
In prin ci ple, the de moc ra tic system to le ra tes any kind of de vi a ti-

ons from the “nor mal” if it do es not lead to vi o len ce or non-in sti tu ti o na-
li zed up he a val. The pre re qu i si te for this is that the so ci ety is free to the 
ex tent that it ena bles con ti nu o us im pro ve ments and even chan ging of 
so cial struc tu re and so cial va lu es by nor mal co ur se of events, pre pa red 
in an equ al di a lo gue on the open mar ket of ide as and be li efs. In re a lity, 
ho we ver, eco no mic li be ra lism and li be ral de moc racy do not set tle eas-
ily, which oc ca si o nally led to cri ti cism of the very idea of   to le ran ce. In 
the six ti es of the 20th cen tury, the first cri tics of “clean” or li be ral to le-
ran ce from the per spec ti ve of the so-cal led “New Left” ap pe a red. The ir 
main in ten tion was to de mon stra te that to le ran ce, as it is un der stood and 
exer ci sed in mo dern ci vil so ci ety, in fact has no fre e ing but re pres si ve 
ro le. Ba sed on so lid Mar xist ba sis, this cri ti cism has so ught to di sco ver 
not al ways vi si ble ide o lo gi cal con se qu en ces of the prin ci ple of to le ran-
ce, espe ci ally in con tem po rary Ame ri ca.

How is it wor king, is al most ir re le vant sin ce the so lu tion of fe red 
as a no stal gic re turn - the com mu nity - as a kind of “lost pa ra di se” in 
which pe o ple wo uld ine vi tably ha ve to co me back. We are, ho we ver, 
una ble to re turn to the com mu nity if it in vol ves so me kind of har mo-
ni o us ba lan ce, or “Gar den of Eden” be fo re the man’s ex pul si on from 
it, or rat her, the “gol den age” that we are fa cing. Simply, na i ve be li e ve 
that on ce exi sted, or that it can sub se qu ently bu ild so me uni ted so cial 
and po li ti cal “com mu nity” that co uld re con ci le all the dif fe rent hu man 
pur po ses is mo re than un su sta i na ble. If hu man go als are many, and if 
they are, in ge ne ral, do not agree, then the hu man li fe ne ver lo se po ten-
tial for con flict, tra gedy, eit her of per so nally or so cial ori gin. The world 
that we en co un ter in everyday ex pe ri en ce, con stantly ur ges us to cho o-
se bet we en the equ ally im por tant go als, whe re, usu ally, the exer ci se of 
one ne ces sa rily le ads to the can cel la tion of ot hers. And be ca u se of the se 
con tra dic tory of the ir exi sten ti al si tu a tion, pe o ple at tach very gre at im-
por tan ce to fre e dom of cho i ce or to fre e dom it self.

Pre vi o us easily for get tho se who pri ma rily de fi ne fre e dom as 
“self-re a li za tion” (alt ho ugh it is al so that), and yet pri ory and un cri ti-
cally pre-de ter mi ne its me a ning. In the hi story, in the na me of fre e dom, 
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the no blest ide als of so cial and ot her “har mony” we re pro vi ded, but 
pe o ple for them we re of ten suf fe red, star ved, po un ded, ma i med, po i so-
ned, cap tu red, and rut hlessly kil led. Be fo re all, fre e dom is the abi lity to 
work, the abi lity of ac tion and not ne ces sa rily its dyna mic re a li za tion. 
For the se re a sons, li be ral plu ra lism, which is pri ma rily ba sed on the 
“ne ga ti ve fre e dom” is a much mo re ho nest, mo re hu ma ne and ef fec ti ve 
prin ci ple than Mar xism that is highly un re a li stic and na i ve, and in si sted 
on the po si ti ve “self-re a li za tion” not only of in di vi du als but al so of so-
cial class, na tion, and who le hu ma nity.

Ho we ver, it is equ ally an il lu sion to think that a man can alo ne, 
in de pen dently from the so ci ety, to bu ild a kind of “mo ral law.” Be ca u-
se, as it se eks fre e dom, mo dern man al so stri ves to li ve in a so ci ety that 
gi ves him the ba sic li nes of mo ral ac tion. Cri ti cism that af fects a “com-
ple tely im ple men ted”, “con se qu en ti al” or “ro ugh” mo ral li be ra lism is 
strictly so cio-cul tu ral one. Mo ra lity is an im ma nent need for so ci ety in 
terms of as sets to curb the per so nal greed in fa vor to the im pe ra ti ve of 
col lec ti ve li fe, and, in prin ci ple, has to be equ al for all, or – it do es not 
exist in any way. Strictly spe a king, any “in di vi dual mo ral law” wo uld 
not be man da tory for anyone and not even a long ti me. Con si stently 
im ple men ted “dif fe ren ces” in the mo ral vi ews wo uld ha ve led to mo ral 
in dif fe ren ce of ci ti zens, and per haps anarchy. Al so, the re is a very cle-
ar li ne of to le ran ce of all pos si ble in di vi dual stan dards, or “pa ra dox of 
to le ran ce” that is de ri ved from the po si tion of the very li be ral mo ra lity. 
The hig hest de gree of fre e dom im pli es that so me li ber ti es ha ve to be 
to tally di sa bled, in par ti cu lar - the “fre e dom” to de stroy fre e dom it self. 
The idea of   to le ran ce is not li mi ted only to de tect er rors and to re turn 
of the pro di gal man to the truth; it al so me ans a sig ni fi cant re stric tion 
of fre e dom of in to le rant pe o ple - if the se thre a ten the very fo un da tion 
of fre e dom.

To be ad ded to the pre vi o us al so are the re stric ti ons re la ted to 
the symbo lic sur vi val of each spe ci fic so cio-cul tu ral system, in clu ding 
tho se who are con si de red to be “mo dern”, “open” and “de moc ra tic.” 
Gi ven that the em pi ri cal so ci e ti es is not so met hing that oc curs from 
now he re (eh ni hi lo), than exist con ti nu o usly, they con tain so me va lu es   
that re pre sent the true “cul tu ral shel ter” for the ir mem bers. If chan ges 
in the se va lu es are ra pid and fre qu ent, they wo uld no lon ger of fer any 
op por tu nity for pe o ple to ori ent in a so cio-cul tu ral spa ce, and so the 
iden tity of the in di vi du als wo uld be sig ni fi cantly com pro mi sed. For that 
re a son, in re a lity, to get her with the ri se of awa re ness of mo ral re la ti-
vism, is gro wing an xi ety over the “exi sten ti al un cer ta inty” and re sult 
with new, alt ho ugh tem po rary, ab so lu te ru les. Be ca u se, no di ver sity, 
no fre qu ent chan ges, by them sel ves, are suf fi ci ent to gu a ran tee hu man 
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fre e dom. Whe re the gre at chan ge is con stant, pe o ple can not cre a te any 
kind of ha bits and in tro du ce so me kind of or der in the ir li ves, so they 
will al ways ex pe ri en ce re a lity as a too puz zling and dis tur bing.

* Овај рад је примљен 10. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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