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Са же так
У овом ра ду  се раз ма тра  од нос из ме ђу ли бе ра ли зма 
и де мо кра ти је, по ли тич ких иде о ло ги ја ко је пред ста
вља ју две ком по нен те да нас та ко ин три гант ног пој
ма и прак се ли бе рал не де мо кра ти је. Од нос ли бе ра ли
зма и де мо кра ти је раз ма тра се  кроз ана ли зу њи хо вих 
ме ђу соб них слич но сти и раз ли ка. Нај пре се ука зу је на 
оно што по ве зу је ова два уре ђе ња, а за тим на оно што 
их раз два ја и што као та кво пред ста вља основ за њи
хов по тен ци јал ни су коб. Циљ ра да је да се на осно ву 
те о риј ског раз ма тра ња нор ма тив них пој мо ва ли бе
ра ли зма и де мо кра ти је ука же на мо гућ ност њи хо вог 
ме ђу соб ног су прот ста вља ња. Да кле, у овом ра ду од
нос из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је би ва про бле ма
ти зо ван осве тља ва њем  кон сти ту тив них еле ме на та 
ових два ју уче ња.
Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, де мо кра ти ја, сло бо да, јед
на кост, вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, људ ска пра
ва, ти ра ни ја ве ћи не.

Lи бе рал на де мо кра ти ја пред ста вља ве о ма ва жан по јам мо дер-
не (а на ро чи то са вре ме не) по ли тич ке те о ри је, као и по ли тич ку 

ствар ност ве ли ке ве ћи не нај ра зви је ни јих зе ма ља. Ка ко је она да нас  
нај до ми нант ни ји вид де мо крат ског по ли тич ког уре ђе ња, мо гло би 
се учи ни ти на пр ви по глед да су ње не две ком по нен те, ли бе ра ли-
* Истраживач у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 
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зам и де мо кра ти ја,  уре ђе ња ко ја су ком пле мен тар на и ко ја не мо гу 
до ћи у су коб. ,,Но, иако са вре ме на по ли тич ка ствар ност мно гих 
зе ма ља ука зу је на фак тич ку ком па ти бил ност ли бе ра ли зма и де мо-
кра ти је да ле ко од то га да је по сре ди је дан не про бле ма ти чан или 
чак иди ли чан од нос из ме ђу ове две по ли тич ке тра ди ци је и два ве-
о ма ва жна пој ма по ли тич ке те о ри је.“1) 

У овом ра ду раз ма тра  се од нос из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо-
кра ти је кроз ана ли зу њи хо вих ме ђу соб них слич но сти и раз ли ка. 
На осно ву тих ана ли за по ка зу је се да ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, 
као што  мо гу ићи за јед но,  мо гу до спе ти и у ме ђу соб ни су коб.

СЛИЧ НО СТИ ИЗ МЕ ЂУ  
ЛИ БЕ РА ЛИ ЗМА И ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја су уче ња ко ја да ју од го во ре на раз-
ли чи те про бле ме. Ли бе ра ли зам пред ста вља те о ри ју гра ни ца др-
жав не вла сти, док је де мо кра ти ја по ве за на са пи та њем ко тре ба да 
вла да и по мо ћу ко јих про це ду ра. Да кле, де мо кра ти ја је при мар но 
по ли тич ки си стем, док се ли бе ра ли зам ра ђа као по ли тич ка док три-
на, да би се ка сни је раз вио и у еко ном ску док три ну. Што се ти че 
вре ме на у ко ме се ја вља ју, де мо кра ти ја је као об лик вла да ви не ан-
тич ка, а ли бе ра ли зам мо де ран. Пи та ње ко је се на ме ће у раз ма тра-
њу од но са нор ма тив них пој мо ва ли бе ра ли зма и де мо кра ти је је сте: 
шта је за јед нич ко за ова два уче ња? За раз ли ку од оста лих уче ња 
ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја по ла зе од те зе да су љу ди по при ро ди 
сло бод ни, јед на ки и су ве ре ни.

Ка да се у овом кон тек сту го во ри о јед на ко сти, не ми сли се на 
све вр сте јед на ко сти. Јед на кост љу ди се са сто ји у јед на ком пра ву 
ко је сва ки чо век има на сво ју при род ну сло бо ду. Ова јед на кост под-
ра зу ме ва да ни ко по при ро ди не ма пра во да под врг не дру гог сво јој 
во љи или вла сти. Из то га сле ди да ни ко не мо же би ти под врг нут 
вла сти дру гог без соп стве ног при стан ка. Да кле, љу ди су јед на ки 
у по гле ду ју рис дик ци је или пре ва ге јед ног над дру гим. Су штин-
ска јед на кост љу ди зна чи да сва људ ска би ћа по се ду ју су штин ску 
вред ност, од но сно да ни је дан по је ди нац ни је су пер и о ран у од но су 
на дру гог.  
1) Алек сан дар Но ва ко вић, ,, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја”, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 

04/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 118.
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ИН ДИ ВИ ДУ А ЛИ ЗАМ VS ОР ГА НИ ЦИ ЗАМ

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја има ју за јед нич ку по ла зну тач ку – 
ин ди ви ду у ма, од но сно оба ова уче ња су уте ме ље на у ин ди ви ду а-
ли стич ком по и ма њу дру штва и др жа ве. И ли бе рал ни и де мо крат-
ски ин ди ви ду а ли зам на ста ли су у бор би про тив раз ли чи тих об ли ка 
ор га ни ци зма.

Уоп ште, чи та ва исто ри ја по ли тич ке ми сли обе ле же на је су-
ко бом из ме ђу ор га ни ци зма, од но сно хо ли зма и ин ди ви ду а ли зма, 
од но сно ато ми зма. Ор га ни ци стич ка кон цеп ци ја је би ла пре о вла ђу-
ју ћа у ан тич ком и сред ње ве ков ном до бу, док се за ин ди ви ду а ли зам 
мо же ре ћи да је мо де ран. Те о ри ја мо дер не др жа ве има сво је из во ре 
у ин ди ви ду а ли зму. Фи ло зоф ска кон цеп ци ја на ко јој по чи ва мо дер-
ни свет је сте упра во ин ди ви ду а ли стич ко уче ње, од но сно ин ди ви-
ду а ли стич ко по и ма ње дру штва. 

По ор га ни ци стич кој кон цеп ци ји др жа ва на ста је по при ро ди. 
Она се сма тра то та ли те том ко ји прет хо ди сво јим де ло ви ма и ко-
ји је њи ма над ре ђен. Пре ма ор га ни ци стич ком по и ма њу дру штва 
це ли на је ва жни ја од де ло ва, та ко да је вред ност за јед ни це из над 
вред но сти по је дин ца. Тра ди ци о нал на ор га ни ци стич ка ста но ви шта 
о дру штву, за раз ли ку од ин ди ви ду а ли стич ких, ис ти чу хар мо ни ју 
као циљ раз во ја за јед ни це, чак и ако је за ње но по сти за ње нео п ход-
на при ну да. Ор га ни ци стич ка кон цеп ци ја, за раз ли ку од ин ди ви ду-
а ли стич ке, не до пу шта ни ка кво под руч је де ла ња по је дин ца ко је би 
би ло не за ви сно од це ли не, као ни ап стра хо ва ње по је ди нач ног ин-
те ре са од це ли не јав ног ин те ре са. Да кле, ова кон цеп ци ја, на су прот 
ин ди ви ду а ли стич кој иде ји, не при зна је раз ли ку из ме ђу при ват не и 
јав не сфе ре.  

Мо дер на те о ри ја дру штве ног уго во ра пред ста вља пре крет-
ни цу у исто ри ји по ли тич ке ми сли ко јом је до ми ни ра ла ор га ни ци-
стич ка иде ја. Она је на ста ла оба ра њем хо ли стич ког уче ња, пре о-
кре нув ши од нос из ме ђу по је дин ца и дру штва. Дру штво се ви ше 
ни је по сма тра ло као при род на чи ње ни ца ко ја по сто ји не за ви сно 
од во ље по је ди на ца, већ као ве штач ка тво ре ви на ко ју су ин ди ви дуе 
ство ри ле да би обез бе ди ле оства ре ње сво јих пра ва и ин те ре са. 

По сто ји те сна ве за из ме ђу те о ри је дру штве ног уго во ра и уче-
ња о при род ним пра ви ма чо ве ка. Иде ја да је вр ше ње вла сти ле-
ги тим но је ди но уко ли ко је уте ме ље но на при стан ку оних ко ји су 
јој под врг ну ти (а то је иде ја дру штве ног уго во ра), про ис ти че из 
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по сту ла та да по је ди нац има пра ва ко ја прет хо де уста но ви вла сти 
и да се при мар на функ ци ја вла сти са сто ји упра во у оства ри ва њу 
ових пра ва. Оно што по ве зу је уче ње о пра ви ма чо ве ка и те о ри ју 
дру штве ног уго во ра је сте њи хо во за јед нич ко ин ди ви ду а ли стич ко 
по и ма ње дру штва.

Да кле, уго вор ко јим је на ста ла др жа ва је мо гућ, пре ма те о ри ји 
при род ног пра ва, на осно ву за ко на при ро де ко ји сва ком по је дин цу 
да је од ре ђе на пра ва. Та пра ва се мо гу ужи ва ти је ди но у кон тек сту 
сло бод не и уре ђе не фор ме ко ег зи стен ци је ко ја је обез бе ђе на до-
бро вољ ном са гла сно шћу.

Овај пре о крет (од но сно за ме на ор га ни ци стич ког уче ња ин ди-
ви ду а ли стич ким) има пре су дан ути цај на ра ђа ње мо дер не ли бе рал-
не и де мо крат ске ми сли - и ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја су на ста ли 
из ин ди ви ду а ли стич ког по и ма ња дру штва и др жа ве.

На су прот ор га ни ци стич ком уче њу по ко ме др жа ва на ста је по 
при ро ди, пре ма ин ди ви ду а ли стич ком уче њу сва ки об лик дру штва, 
по себ но по ли тич ко дру штво, пред ста вља ве штач ки про из вод во-
ље по је ди на ца. Пре ма том схва та њу по себ на ин ди ви дуа са сво јим 
пра ви ма и ин те ре си ма се по ја вљу је као оно пр во, што прет хо ди 
ус по ста вља њу дру штва. Да кле, ин ди ви ду а ли стич ко уче ње по ла зи 
од хи по те зе су ве ре ног по је дин ца, ко ји у до го во ру са дру гим су ве-
ре ним по је дин ци ма ства ра по ли тич ко дру штво.

Мо гло би се ре ћи да је Хобс тво рац те о ри је ин ди ви ду а ли зма. 
Он по ла зи од при род ног ста ња у ко ме по сто је са мо по је дин ци, јед-
ни од дру гих одво је ни сво јим ме ђу соб но су прот ста вље ним ин те ре-
си ма. Они за јед нич ким при стан ком сту па ју у по ли тич ко дру штво. 
Др жа ва та ко пред ста вља про из вод за јед нич ког спо ра зу ма по је ди-
на ца. Пре ма ин ди ви ду а ли стич ком уче њу, на су прот ор га ни ци стич-
ком, др жа ва је да кле са мо скуп по је ди на ца.

Иако и ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја по ла зе од по је дин ца, на 
раз ли чит на чин по ста вља ју од нос по је дин ца пре ма дру штву. Ли-
бе ра ли зам се вр ти око ин ди ви дуе, а де мо кра ти ја око дру штва. Ли-
бе ра ли зам одва ја ин ди ви ду у ма од ор ган ског те ла за јед ни це и ба ца 
га у опа сан свет бор бе за оп ста нак. Де мо кра ти ја при дру жу је овог 
по је дин ца дру гим по је дин ци ма слич ним ње му, да би пу тем ве-
штач ког са ве за тих по је ди на ца дру штво би ло са зда но не ви ше као 
ор ган ска це ли на, већ као удру же ње сло бод них ин ди ви дуа.
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Ли бе ра ли зам бра ни и про кла му је ин ди ви ду а ли зам, сло бо ду 
на су прот др жа ви и у ду хов ној и у еко ном ској сфе ри; де мо кра ти ја 
ми ри по је дин ца и дру штво, по ста вља ју ћи дру штво као про из вод 
за јед нич ког спо ра зу ма по је ди на ца. Она те жи со ци јал ној ин те гра-
ци ји. Ли бе ра ли зам ис ти че спо соб ност по је дин ца за са мо ства ра ње, 
ње го ву спо соб ност да раз ви ја вла сти те по тен ци ја ле у усло ви ма 
мак си мал не сло бо де у од но су на сва спо ља шња и си лом на мет ну та 
огра ни че ња. 

Де мо кра ти ја при да је нај ве ћу ва жност спо соб но сти по је дин ца 
да пре вла да изо ла ци ју раз ви ја ју ћи раз ли чи те про це ду ре ко је омо-
гу ћу ју уво ђе ње не ти ран ске за јед нич ке вла сти. „Од два ти па по је-
дин ца, ли бе ра ли зам је за ин те ре со ван за онај ко ји је окре нут пре ма 
’уну тра’, а де мо кра ти ја за онај ко ји је окре нут ’спо ља’ “2)

Ни јед на ин ди ви ду а ли стич ка кон цеп ци ја, сва ка ко, не пре не-
бре га ва чи ње ни цу да је чо век дру штве но би ће и да не мо же жи ве-
ти изо ло ва но.

АРИ СТО ТЕ ЛОВ СКА ИЛИ ХОБ СОВ СКА ВИ ЗИ ЈА  
ЉУД СКЕ ПРИ РО ДЕ?

Упо ре до са ин вер зи јом тра ди ци о нал ног, ор га ни ци стич ког ста-
но ви шта о од но су из ме ђу по је дин ца и др жа ве до шло је и до про-
ме не уло ге др жа ве: она ви ше ни је би ла циљ по се би, већ по ста је 
сред ство у слу жби гра ђа на. Још јед на за јед нич ка цр та ли бе ра ли зма 
и де мо кра ти је, на су прот мно гим дру гим уре ђе њи ма, је упра во на-
че ло да др жа ва по сто ји ра ди гра ђа на, а не обр ну то: да по да ни ци 
по сто је ра ди др жа ве. Ово на че ло је пр ви пут ис так ну то у Аме рич-
кој и Фран цу ској ре во лу ци ји;  у име ње га сру ше не су ста ре уста но-
ве ко је су слу жи ле ис кљу чи во ин те ре си ма вла сто др жа ца.

Ли бе ра ли зам др жа ву по сма тра као зло, али као ну жно зло, чи-
ја је је ди на вред ност у то ме што спре ча ва још ве ће зло. Др жа ва, да-
кле, не ма вред ност по се би, не го ис кљу чи во ин стру мен тал ну вред-
ност. Она не до при но си ни ка квом по зи тив ном до бру: ње на уло га 
ни је да про пи су је, не го да шти ти пра ва и сло бо де по је дин ца.

Да кле, др жа ва је про из вод во ље по је ди на ца: ин ди ви дуе сту па-
ју у по ли тич ку за јед ни цу да би оства ри ле сво ја пра ва и ин те ре се. 
Ова кво  схва та ње др жа ве им пли ци ра и од ре ђе но по и ма ње људ ске 
2) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 

Бе о град, 1995, стр. 69.
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при ро де. Ин ди ви ду а ли стич ко уче ње под ра зу ме ва хоб сов ску ви зи ју 
људ ске при ро де на су прот ари сто те лов ској. Ари сто тел чо ве ка де-
фи ни ше као по ли тич ко, од но сно др жа во твор но би ће (zoon po li ti-
kon). За ста ре Гр ке чо век је био гра ђа нин. То ни је био са мо је дан 
аспект чо ве ко вог жи во та већ је чи ни ло ње го ву су шти ну. Нор бер то 
Бо био сма тра да је по и ма ње чо ве ка као по ли тич ког би ћа при лич-
но бла го на кло но: чо век се ру ко во ди вла сти тим ин те ре си ма, ка ко 
на еко ном ском, та ко и на по ли тич ком тр жи шту.3) Чо век је сте дру-
штве но би ће, али је и его и стич ко;  по је дин ци има ју ме ђу соб но су-
прот ста вље не стра сти и ин те ре се.

Мо жда чо век не мо же да но си бре ме ко је му до де љу ју раз не 
ан тро по ло шке те о ри је. Мо жда би се мо гло ре ћи да ра зни со ци јал-
ни ин же ње ри са сво јим дру штве ним про јек ти ма же ле да на пра ве 
но вог чо ве ка пре у ве ли ча ва ју ћи људ ске спо соб но сти; да је оп шти 
не до ста так ин те ре са за ин тен зив ну по ли тич ку ак тив ност „фа кат 
људ ске при ро де“. Мо жда оби чан чо век не ма ни спо соб но сти, а ни 
же љу да уче ству је у сва ко днев ним по ли тич ким по сло ви ма. А мо-
жда то и не би да ло же ље не ре зул та те. Из ово га се мо же за кљу чи ти 
да мо гућ но сти кон сти ту и са ња по ли тич ког си сте ма има ју сво је гра-
ни це. Оту да циљ по ли тич ке ели те у де мо кра ти ји ни је да ор га ни зу је 
дру штво за оства ре ње не ког про јек то ва ног иде а ла, већ да омо гу ћи 
гра ђа ни ма да би ра ју сво је пред став ни ке ко ји ће се ба ви ти по ли тич-
ким по сло ви ма. 

 СУ КОБ ЛИ БЕ РА ЛИ ЗМА И ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

До су ко ба из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је мо же до ћи за то 
што по сто ји мо гућ ност да сло бо да, ко ја пред ста вља вр хов ну вред-
ност за ли бе ра ли зам, бу де угро же на у де мо кра ти ји. Уну тра шње 
мо гућ но сти де мо кра ти је ни су са мо мо гућ но сти сло бо де, већ и мо-
гућ но сти де спо ти зма. То квил је сма трао да сло бо да ни је уна пред 
за га ран то ва на  у де мо кра ти ји. Мо же се ре ћи да је сло бо да ван ин-
тер не ло ги ке де мо крат ског пој ма.4) 

Де мо крат ска ре во лу ци ја по ве зу је сло бо ду са јед на ко шћу, али 
оста вља мо гућ ност њи хо вог ра зи ла же ња. Од но сно, те жња ка јед-
на ко сти у де мо кра ти ји спо ји ва је са не сло бо дом као и са сло бо дом; 
раз вој јед на ко сти не зна чи и мо гућ ност уки да ња не сло бо де. 
3) Нор бер то Бо био, Бу дућ ност де мо кра ти је, ,,Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1990, стр. 8.
4) Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја – шта је то?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 226.  



стр: 283302.

- 289 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2010 год. (XXII) IX vol=24

Да кле, по сто је две опа сно сти по де мо кра ти ју. Јед на је: уки да-
ње са мих де мо крат ских ин сти ту ци ја. А дру га: угро жа ва ње сло бо де 
и на ста ја ње но вог ли ка де спо ти зма упра во у кри лу са мих де мо-
крат ских ин сти ту ци ја. За то је овај дру ги на чин, не та ко ди рект ног 
и отво ре ног угро жа ва ња сло бо де, те же ви дљив и љу ди су га ма ње 
све сни. Он пред ста вља суп тил но и те шко ухва тљи во га же ње сло-
бо де. Ова ко То квил за кљу чу је о де мо кра ти ји: „Да на шње на ци је не 
мо гу из бе ћи да у њи ма за вла да дру штве на јед на кост, али од њих 
за ви си да ли ће их та јед на кост до ве сти у роп ство или у сло бо ду“.5)

РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ КОН ЦЕП ЦИ ЈЕ  
ЈЕД НА КО СТИ И СЛО БО ДЕ

У осно ви по тен ци јал ног су ко ба из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо-
кра ти је ле же раз ли чи те кон цеп ци је јед на ко сти и сло бо де. Упра во 
ови пој мо ви, пој мо ви јед на ко сти и сло бо де, пред ста вља ју нај кон-
тро верз ни је пој мо ве ка да се ра ди о од но су из ме ђу ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је. 

У осно ви су ко ба из ме ђу ли бе ра ла, с њи хо вим зах те ви ма да др-
жа ва тре ба да вла да што је мо гу ће ма ње, и де мо кра та, са њи хо вим 
зах те ви ма да се др жав на власт мо ра, што је мо гу ће ви ше, осла ња-
ти на гра ђа не, ле жи су коб из ме ђу раз ли чи тих кон цеп ци ја сло бо де. 
Де мо крат ски кон цепт сло бо де је по зи тив на сло бо да, док је ли бе-
рал но схва та ње сло бо де не га тив на сло бо да. Де мо крат ска сло бо да 
је по ли тич ка ауто но ми ја, док је ли бе рал на сло бо да – сло бо да од 
др жа ве, да кле ин ди ви ду а ли стич ки схва ће на сло бо да. Сло бо да као 
ауто но ми ја и сло бо да од др жа ве су хе те ро ге не сло бо де. Оне пред-
ста вља ју од го во ре на два ло гич ки раз ли чи та пи та ња. Де мо кра ти ја 
од го ва ра на пи та ње „Ко вла да?“, док је ли бе рал но уче ње од го вор 
на пи та ње „Ко је су гра ни це вла сти?“

У ка квом су од но су ове две вр сте сло бо де? Не га тив на сло бо да 
је услов по зи тив не сло бо де. Не га тив на сло бо да је сло бо да по је дин-
ца од упли та ња др жа ве. Сва ко, па и нај ма ње уоби ча је но, ту ма че ње 
ре чи „сло бо да“ мо ра да об у хва ти ми ни мум не га тив не сло бо де. Зар 
сло бо да ни је пре све га сло бо да од огра ни че ња и при ну де дру гих? 
Зар она не зна чи нај пре од су ство спољ них пре пре ка? У би ло ко јој 
ци ви ли за ци ји од су ство би ло ка кве сло бо де од др жа ве је сте си гу-
ран знак де спо ти зма. 
5) Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002, стр. 647.



- 290 -

 ЛИБЕРАЛИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА: СЛИЧНОСТИ И ...Вишња Станчић

Не га тив на сло бо да је спољ на сло бо да, сло бо да да се де лу је. 
Сло бод ни смо у овом сми слу уко ли ко ни смо под врг ну ти ар би трар-
ној во љи дру гог чо ве ка. Не га тив на сло бо да се при ме њу је на од-
нос из ме ђу гра ђа на и др жа ве. Она  од би ја ар би трар ну и ап со лут ну 
власт и бо ри се про тив зло у по тре бе вла сти. 

По зи тив на сло бо да је сло бо да уче ство ва ња. Да би смо уче ство-
ва ли у не че му по треб но је да прет ход но не бу де мо под при ну дом 
- сло бо да од је услов сло бо де да. Не мо же се пре ско чи ти сло бо да у 
не га тив ном сми слу, јер се ина че до ла зи до сло бо де у по зи тив ном 
сми слу. Ауто но ми ја је све ти ња, али она ни је сло бо да од угње та ва-
ња. Не га тив на сло бо да, да кле, мо ра  прет хо ди ти свим сло бо да ма у 
по зи ти ву. 

Не ки сма тра ју да су да нас усло ви сло бо де из ме ње ни; да ми 
да нас ви ше ни смо у ста њу да ужи ва мо сло бо ду ста рих ко ја се са-
сто ја ла у њи хо вом не пре кид ном и ак тив ном уче шћу у ко лек тив-
ној вла сти. Да је да на шња сло бо да нај ве ћим де лом – ин ди ви ду ал-
на сло бо да, сло бо да од др жа ве. Мо гло би се чак ре ћи да по сто ји 
на пе тост из ме ђу „сло бо де ста рих“ и „сло бо де мо дер них“, уко ли ко 
се „сло бо да ста рих“ схва ти као на род ни су ве ре ни тет, а  „сло бо да 
мо дер них“  по и сто ве ти са људ ским пра ви ма.

Пи та ње око ког се још увек во ди спор је: у че му љу ди тре ба да 
бу ду јед на ки да би би ли сло бод ни, а у че му мо ра ју да оста ну раз-
ли чи ти да би ту сло бо ду очу ва ли? Од но сно, у че му љу ди тре ба да 
бу ду јед на ки, а у че му да оста ну не јед на ки?

Ли бе рал но и де мо крат ско уче ње (или бар уче ње де мо крат ске 
ле ви це) раз ли чи то од го ва ра ју на ово пи та ње. Ли бе ра ли зам зах те ва 
са мо јед ну фор му јед на ко сти: јед на кост у сло бо ди. Она се ма ни-
фе сту је као прав на јед на кост. Де мо кра ти ја (или бар де мо крат ска 
ле ви ца и ра ди кал не де мо кра те) се ти ме не за до во ља ва: она те жи 
и од ре ђе ном сте пе ну еко ном ске јед на ко сти. Да кле, еко ном ска јед-
на кост је та око ко је се ли бе рал но и де мо крат ско уче ње ра зи ла зе.

ТИ РА НИ ЈА ВЕ ЋИ НЕ ИЛИ СУ КОБ ПО ЗИ ТИВ НЕ  
И НЕ ГА ТИВ НЕ СЛО БО ДЕ

По сто ји мо гућ ност да де мо кра ти ја угро зи ин ди ви ду ал ну сло-
бо ду, од но сно да по зи тив на сло бо да угро зи не га тив ну сло бо ду. То 
по ка зу је да ин ди ви ду ал на сло бо да ни је ну жно по ве за на са са мо у-
пра вом.
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Пр во пи та ње ко је се на ме ће у ве зи са од но сом из ме ђу сло бо-
де и де мо кра ти је као од ре ђе ног, спе ци фич ног по ли тич ког по рет ка 
је сте: ка кав је уоп ште од нос из ме ђу сло бо де и по ли тич ког по рет ка 
као та квог? Са мо по сто ја ње др жа ве, ка квог год да је она уре ђе ња, 
пред ста вља из ве сно огра ни че ње ин ди ви ду ал не сло бо де. Су прот-
ност из ме ђу по је дин ца и др жав ног ауто ри те та не ми нов на је и свој-
стве на сва ком по ли тич ком по рет ку. Ова ко по ста вљен од нос из ме ђу 
сло бо де и по ли тич ке за јед ни це пре вас ход но је по ја ва но вог до ба. 

Иако др жа ва огра ни ча ва сло бо ду по је дин ца, те шко је оспо ри-
ти ње ну ну жност. Она је, у крај њој ли ни ји, сред ство за упо тре бу 
при ну де да би се спре чи ла још ве ћа при ну да. Да кле, од го вор на 
пи та ње од но са из ме ђу сло бо де по је дин ца и др жав ног ауто ри те та 
гла си –  јед на ко су по треб не и сло бо да и власт, та ко да и јед на и 
дру га бу ду огра ни ча ва не и усме ра ва не – власт сло бо дом и сло бо да 
вла шћу. 

Иако је де мо кра ти ја, по де фи ни ци ји, вла да ви на на ро да над са-
мим со бом, то ипак не зна чи да сва ки по је ди нац сам со бом упра-
вља. Де мо крат ска са мо у пра ва ни је вла да ви на сва ког над са мим со-
бом; онај ко вла да ни је ну жно онај исти на род ко јим се вла да.

За то је чак и у де мо кра ти ји при су тан из ве сни ан та го ни-
зам из ме ђу по је дин ца и др жа ве. У де мо кра ти ји се ова су прот-
ност из ра жа ва ка ко у од но су из ме ђу по је дин ца и по ли тич ке 
за јед ни це, ко ју ле ги тим но пред ста вља ве ћи на, та ко и у од-
но су из ме ђу ма њи не и ве ћи не. „На ро чи то је зна ча јан од нос 
из ме ђу по је дин ца и по ли тич ке за јед ни це, ко ји је из вор стал не 
уну тра шње на пе то сти и те шко ре ши ве про тив реч но сти ко ју 
де мо кра ти ја у се би кри је.“6) 

И де мо кра ти ја, да кле, пред ста вља из ве сно огра ни ча ва ње ин-
ди ви ду ал не сло бо де. Али, по ред овог еле мен тар ног и не из бе жног 
огра ни ча ва ња, она у се би кри је још мно ге опа сно сти по сло бо ду. 
Шта ви ше, по ка за ће се да су те опа сно сти има нент не са мој де мо-
кра ти ји и да их она као мо гућ но сти са др жи у се би. Јед ну та кву 
опа сност по сло бо ду свој стве ну са мој де мо кра ти ји пред ста вља 
опа сност од ти ра ни је ве ћи не, ка ко по ли тич ке, та ко и дру штве не. 
Мо гућ ност ти ра ни је ве ћи не пред ста вља са мо крај њи об лик ис по-
ља ва ња оне трај не су прот но сти ко ја је свој стве на сва ком по ли тич-
6) Ко ста Ча во шки, Устав као јем ство сло бо де, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те-

о ри ју „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1995, стр. 21
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ком по рет ку, су прот но сти из ме ђу по је дин ца и др жав ног ауто ри те-
та.

„Свакаапсолутнасувереносттражисвогтиранина“
Ка ко уоп ште до ла зи до ти ра ни је ве ћи не у де мо крат ском по-

рет ку? Де мо кра ти ја се од ре ђу је као вла да ви на на ро да над са мим 
со бом. Ако на род сам со бом упра вља, прет по ста вља се да он да не-
ма опа сно сти, чак ни мо гућ но сти, да он сам се бе под врг не ти ра-
ни ји. Да не ма по тре бе да на род бу де за шти ћен од сво је соп стве не 
во ље. Ис по ста ви ће се, ме ђу тим, да ства ри сто је та ко по сма тра не 
ис кљу чи во те о риј ски. Глав ни раз лог за то је што је де мо кра ти ја, 
те о риј ски по сма тра на као вла да ви на свих, у прак си са мо вла да ви-
на ве ћи не. 

Ка ко ова вла да ви на ве ћи не мо же угро зи ти сло бо ду у де мо-
кра ти ји? Та ко што ве ћи на, ко ја ну жно вла да у де мо кра ти ји, мо же 
тла чи ти ма њи ну. Као што по је ди нац ко ји вла да мо же тла чи ти цео 
на род, та ко и је дан део на ро да мо же тла чи ти ње гов дру ги део. Као 
што је мо гу ћа ти ра ни ја јед ног чо ве ка, та ко је мо гу ћа и ти ра ни ја 
мно штва. 

О овој по ја ви го во рио је То квил: „Јер, шта је ве ћи на, узе-
то скуп но, ако не исто што и по је ди нац ко ји има схва та ња, а 
нај че шће и ин те ре се су прот не дру гом по је дин цу ко га зо ве мо 
ма њи ном. Па ако при зна је те да чо век ко ји рас по ла же све мо-
ћи мо же њу зло у по тре би ти про тив сво јих про тив ни ка, за што 
не при зна је те то исто и за ве ћи ну? Ти ме што су се оку пи ли, 
је су ли љу ди про ме ни ли сво ју на рав? Власт да се све чи ни, 
ко ју ус кра ћу јем сва ком по је ди ном ме ђу сво јим бли жњим, не-
ћу ни кад при зна ти ни мно жи ни“.7)

Кад год је дру штво ра ста вље но на де ло ве ко ји има ју су прот-
ста вље не ин те ре се, по сто ји мо гућ ност да до ђе до ти ра ни је јед ног 
де ла дру штва над дру гим, од но сно до ти ра ни је ве ћи не над ма њи-
ном. Ве ћи на мо же да зло у по тре би сво ју власт та ко што ће пот пу но 
за не ма ри ти ин те ре се ма њи не или чак угро зи ти ње на основ на пра-
ва и сло бо де. Власт ве ћи не, ко ја је су штин ска за де мо кра ти ју, та ко 
мо же да се пре тво ри у ти ра ни ју ве ћи не. 

Раз лог овог мо гу ћег из вр га ва ња вла сти ве ћи не у ти ра ни ју ве-
ћи не ле жи у чи ње ни ци да во ља ве ћи не ни је ну жно ум на и мо рал на. 
7) Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002, стр. 218.
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Она мо же би ти са мо пу ка са гла сност број не ве ћи не о не че му, а не 
и пра вед на од лу ка ко ја се ти че це ле за јед ни це. Во ља ве ћи не пред-
ста вља основ ни те мељ де мо кра ти је. Али се од мах на ме ће пи та ње: 
да ли ве ћи број гла со ва увек зна чи и ве ћу вред ност са ста но ви шта 
ум но сти и мо рал но сти, тј. да ли ве ћи кван ти тет исто вре ме но зна чи 
и ве ћи ква ли тет? Од го вор на ово пи та ње је од ре чан.

Из ово га сле ди да „чи ста де мо кра ти ја“, де мо кра ти ја ко ја ни-
је ли бе рал на, од но сно устав на, мо же ла ко да по ста не ап со лут на: 
прет по став ка о „де мо крат ском ап со лу ти зму“ је мо гу ћа. Де мо крат-
ска ле ги ти ми за ци ја огра ни ча ва власт све док је у су прот но сти са 
ауто крат ском вла шћу. Али, ка да је не при ја тељ јед ном по бе ђен, на-
род ни су ве ре ни тет мо же да по при ми сва ко ја ке атри бу те: он, као 
чи ни лац ко ји огра ни ча ва власт, све док је су прот ста вљен ауто крат-
ској вла сти, пре тва ра се у нео гра ни че ну власт ка да ви ше не ма кон-
тра вла сти про тив ко је се бо рио. Да кле, чи ње ни ца да не ка др жа ва 
има де мо крат ску ле ги ти ми за ци ју не зна чи са ма по се би да је ис-
кљу че на мо гућ ност да та ква власт бу де ап со лут на.

У де мо крат ском по рет ку, да кле, по сто ји мо гућ ност да до ђе до 
на пе то сти из ме ђу на род ног су ве ре ни те та и људ ских пра ва. То је у 
ства ри су коб из ме ђу де мо кра ти је и ли бе ра ли зма. Јер, оно што чи-
ни су шти ну де мо кра ти је је сте упра во на род ни су ве ре ни тет, док је 
ин ди ви ду ал на сло бо да по је дин ца не при ко сно ве на за ли бе ра ли зам; 
за то за ли бе ра ли зам људ ска пра ва има ју при мат у од но су на на род-
ну во љу.

По сто је мно ги исто риј ски при ме ри ко ји илу стру ју ову на пе-
тост из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. Пре све га, ту је при мер 
Фран цу ске ре во лу ци је, ко ја је, иако ин спи ри са на ли бе рал ним иде-
ја ма, у свом ка сни јем то ку до ве ла до из не ве ра ва ња ли бе рал них 
иде а ла. ,,Фран цу ска ре во лу ци ја, на ро чи то у сво јој нај кр ва ви јој и 
нај ра ди кал ни јој фа зи (фа за Те ро ра 1793-1794), на нај дра стич ни-
ји на чин је до ку мен то ва ла шта се мо же де си ти ка да се иде о ло ги ја 
јед на ко сти спро ве де до сво јих крај но сти... До след но спро во ђе на 
пу тем гла са ња ве ћи не  у Кон вен ту, по ли ти ка ре во лу ци о нар не де-
мо кра ти је оправ да ва ла је и спро во ди ла по ли ти ку те ро ра по ка зу ју-
ћи шта ти ра ни ја ве ћи не de fac to зна чи.”8)

Су коб из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је је у ства ри су коб 
из ме ђу иде је огра ни че не и иде је нео гра ни че не вла сти; од но сно, 
8) Алек сан дар Но ва ко вић, ,,Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја”, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 

04/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 122.
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из ме ђу иде је огра ни че ног и кон тро ли са ног су ве ре ни те та и иде је 
ап со лут ног су ве ре ни те та. Су шти ну де мо кра ти је чи ни ап со лут ни 
су ве ре ни тет ве ћи не. Ли бе ра ли зам се бо ри про тив сва ке вла сти ко ја 
је нео гра ни че на и не кон тро ли са на, па би ла она и власт ве ћи не, јер 
та ква власт пред ста вља прет њу сло бо ди.

По сто ји има нент на скло ност да се власт зло у по тре би, те уко-
ли ко она ни је огра ни че на и кон тро ли са на, отво ре на су вра та по ли-
тич кој ре пре си ји. „Сва ка ап со лут на су ве ре ност тра жи свог ти ра-
ни на.“9) За то пра ви по ли тич ки про блем ни је то ли ко у то ме ко др жи 
власт, ко ли ко у на чи ну кон тро ли са ња и огра ни ча ва ња вла сти. О 
вла сти не тре ба су ди ти, у ве зи са пи та њем да ли је она до бра или 
ло ша, по то ме да ли је она у ру ка ма по је дин ца, ма њи не или ве ћи не, 
већ по то ме ко ли ко мно го, од но сно ко ли ко ма ло је њој до пу ште но 
да чи ни. 

То квил је био је дан од нај ве ћих по бор ни ка огра ни че ња вла сти: 
„Све моћ ми се чи ни са ма по се би ло шом и опа сном. Рас по ла га ње 
њо ме чи ни ми се из над људ ских сна га, ма ко ли ке оне би ле. Не по-
сто ји, да кле, ово зе маљ ска власт, то ли ко вред на по што ва ња или са 
то ли ко при зна тим све тим пра вом, ко јој бих до пу стио да де лу је без 
кон тро ле и да го спо да ри без пре пре ка. Кад, да кле, ви дим да се пра-
во и мо гућ ност да се све чи ни при зна је би ло ко јој си ли, зва ла се 
она на род или краљ, де мо кра ти ја или ари сто кра ти ја, де ло ва ла она 
у мо нар хи ји или ре пу бли ци, ка жем: ту је кли ца ти ра ни је, и идем да 
жи вим под дру гим за ко ни ма.“ 10)

„Чо век је сла бо би ће ко је ни ка да не одо ле ва ис ку ше њу. А по-
ли ти чар је, ка да се пре пу сти ис ку ше њу, нај сла би ји чо век.“11) Да-
кле, нео гра ни че на власт пре ва зи ла зи људ ску вр ли ну и пред ста вља 
пре ве ли ки те рет за чо ве ка. Бен жа мен Кон стан је пи сао: „Ни је не-
пра вед на ру ка, већ пре те шко оруж је – не ке те жи не су пре ве ли ке за 
људ ске ру ке“12) 

Мон те скје се за ла гао за по де лу вла сти (ко ја пред ста вља сред-
ство за огра ни че ње и кон тро лу вла сти) упра во за то што је „ве чи то 
ис ку ство да је сва ки чо век ко ји има власт склон да је зло у по тре би; 
9) Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 

622.
10) Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002, стр. 219.
11) Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја  шта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 306.
12) Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр. 250.
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он у сво јој вла сти иде све до тле док не до ђе до гра ни ца.“13) За то се 
нео гра ни че на власт у би ло чи јим ру ка ма мо же на зва ти де фи ни ци-
јом ти ра ни је. 

Љу ди обич но про те сту ју про тив од ре ђе них вла да ра ко је сма-
тра ју тла чи те љи ма, док је пра ви узрок угње та ва ња са ма чи ње ни ца 
го ми ла ња вла сти у истим ру ка ма. Јер, сло бо ду угро жа ва по сто ја ње 
ап со лут не вла сти као та кве. „Де мо кра ти ја мо же да раз о ру жа вла-
да ју ћу оли гар хи ју, по вла шће ног по је дин ца или гру пу по је ди на ца, 
а да при том и да ље тла чи по је дин це јед на ко су ро во као и прет ход-
ни вла да ри“14) Не ма раз ли ке из ме ђу те (ти ра ни је ве ћи не) и дру гих 
вр ста ти ра ни је.

   

ПО ДЕ ЛА ВЛА СТИ И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА  
КАО СРЕД СТВО СПРЕ ЧА ВА ЊА ТИ РА НИ ЈЕ ВЕ ЋИ НЕ

„Ако де мо кра ти је мо гу да огра ни че сло бо ду (ба рем у оном 
сми слу ко ји су ли бе ра ли при да ва ли тој ре чи), а да због то га не 
пре ста ну да бу ду де мо кра ти је, шта би ствар но осло бо ди ло дру-
штво?“15) Ка ко за шти ти ти пра ва ма њи не, не до во де ћи у пи та ње 
власт ве ћи не? Од но сно, ка ко за шти ти ти ма њи ну од ве ћи не ко ја је 
сво ју власт сте кла де мо крат ским пу тем? Ка ко ума њи ти при род ну 
сна гу ве ћи не?. 

Ре ше ње овог про бле ма под ра зу ме ва уво ђе ње еле ме на та ли бе-
ра ли зма, од но сно уво ђе ње вла да ви не пра ва и по де ле вла сти ко је 
пред ста вља ју ње го ве нај ва жни је те ко ви не, слу же ћи као сред ства 
по мо ћу ко јих се власт огра ни ча ва и кон тро ли ше. 

Ово по ка зу је, ка да се ра ди о пред став нич кој де мо кра ти ји, да 
де мо крат ска кон тро ла вла сти, од но сно кон тро ла од о здо ко ја је по-
сред на, ни је до вољ на га ран ци ја про тив зло у по тре бе вла сти. Мон-
те скје ни је имао мно го по ве ре ња у де мо крат ско огра ни ча ва ње 
вла сти, огра ни ча ва ње од стра не оних ко ји ма се вла да, већ је био 
уве рен да са мо власт мо же да огра ни чи власт. За то се за ла гао за 
по де лу вла сти у ко јој је ви део кључ но сред ство про тив  зло у по-
тре бе вла сти, од но сно про тив ње ног не ле ги тим ног вр ше ња. Да би 
13) Ко ста Ча во шки, Мо гућ но сти сло бо де у де мо кра ти ји, Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар 

ССО Ср би је, 1981, стр. 186.
14) Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр.  251.
15) Ibid., стр. 252.
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от крио ор га ни за ци ју др жав не вла сти ко ја је ди но омо гу ћа ва по ли-
тич ку сло бо ду, Мон те скје је уз др мао јед но бит но свој ство су ве ре-
но сти до та да шње вла сти - ње ну не де љи вост.

Ка ко, да кле, по де ла вла сти и вла да ви на пра ва ре ша ва ју про-
блем ти ра ни је ве ћи не? На род углав ном не по сред но би ра сво је 
пред став ни ке, та ко да је ути цај во ље ве ћи не нај ви ше из ра жен у 
ра ду за ко но дав ног те ла. За ко но дав но те ло про ис ти че из на ро да и 
вер но од ра жа ва ње го ву во љу. Ве ћи ни је та ко омо гу ће но да пре ко 
за ко на на ме ће сво ју во љу по ра же ној ма њи ни.

За то се по де ла вла сти, као сред ство спре ча ва ња ти ра ни је ве ћи-
не, пр вен стве но од но си на за ко но дав ну власт. Власт ве ћи не, оли-
че ну у за ко но дав ном те лу, тре ба ума њи ти и огра ни чи ти по мо ћу из-
вр шне и суд ске вла сти. То ће се по сти ћи та ко што ће устав ни суд 
кон тро ли са ти устав ност за ко на ко је до но си за ко но дав но те ло. Сви 
за ко ни ко је оно до не се мо ра ју би ти у скла ду са сло вом и ду хом 
уста ва, а уко ли ко то ни су, устав ни суд има пра во да их по ни шти. 
Устав ни суд по ста вља гра ни це за ко но дав ној вла сти по зи ва ју ћи се 
на устав.

Устав је тај ко ји про пи су је основ на пра ва и сло бо де по је дин ца, 
што га чи ни га ран том не по вре ди во сти ин ди ви дуе. По мо ћу уста ва, 
ко ји огра ни ча ва и кон тро ли ше за ко но дав ну власт, пра ва по је дин ца 
за шти ће на су про тив др жа ве, ве ћи не и за ко на. Да кле, на че ло по де-
ле вла сти им пли ци ра схва та ње да се ап со лут ном не мо же сма тра ти 
ни ка ква моћ, већ са мо пра ва.

Иде ја по де ле вла сти је спре ча ва ње ства ра ња нео гра ни че не 
вла сти. Та ко ни де мо кра ти ја не тре ба да бу де нео гра ни че на. Ве ћи-
на не тре ба да има пра во да све чи ни, па ипак во ља ве ћи не тре ба 
да вла да. Да кле, од го вор на јед но од кључ них пи та ња де мо кра ти је, 
пи та ња од но са ве ћи не и ма њи не, је сте –  огра ни че ни (уме ре ни) ве-
ћин ски прин цип, уме сто ап со лут ног, од но сно нео гра ни че ног. Ве-
ћи на од лу чу је у де мо кра ти ји, али у од ре ђе ним гра ни ца ма: по шту-
ју ћи пра ва и сло бо де ма њи на.

То је од го вор на пи та ње ка ко огра ни чи ти власт оно га ко има 
сва пра ва да је вр ши. Он ни је дат у окви ру ети мо ло шке де мо кра-
ти је. На род уто ли ко вр ши власт „у од ре ђе ним гра ни ца ма“, уко ли ко 
су у игри еле мен ти пот пу но стра ни на род ној во љи. „По де ла вла сти 
и вла да ви на пра ва ни су са свим у скла ду са нео гра ни че ном вла-
да ви ном ве ћи не и пред ста вља ју из ве сно уме ра ва ње де мо кра ти је 
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на на чин ко ји се не мо же по и сто ве ти ти са ње ним из вор ним зна че-
њем.“16)

ЕГА ЛИ ТА РИ ЗАМ ИЛИ LA IS SEZ FA I RE („НЕ КА ИДЕ“)?

Мно ги су по сма тра ли од нос из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти-
је као од нос из ме ђу сло бо де  и јед на ко сти. Мо жда би се мо гло ре ћи 
да сло бо да и јед на кост озна ча ва ју де мар ка ци о ну ли ни ју из ме ђу ли-
бе ра ли зма и де мо кра ти је. Ов де је де мо кра ти ја по и сто ве ће на са јед-
на ко шћу. Та ко схва ће на де мо кра ти ја је де мо кра ти ја ко ја те жи од-
ре ђе ном сте пе ну еко ном ског из јед на ча ва ња, од но сно де мо кра ти ја 
ко ја је ин спи ри са на ега ли та ри стич ким иде а лом. „Про блем од но са 
из ме ђу сло бо де и де мо кра ти је та ко се пре о бра жа ва у те жак про-
блем од но са из ме ђу сло бо де и јед на ко сти, ко ји прет по ста вља да 
мо же мо по ну ди ти не дво сми сле не од го во ре на пи та ња: Ка кав тип 
сло бо де? Ка кав тип јед на ко сти?“17) 

Мо гло би се ре ћи да де мо кра ти ја не из бе жно до спе ва до ди-
стри бу ци је и ре ди стри бу ци је бо гат ства.18) Де мо кра ти ја те жи бла го-
ста њу, ега ли за ци ји и со ци јал ној ко хе зи ји. Њу та ко ђе ка рак те ри ше 
со ли дар ност ме ђу гра ђа ни ма. На су прот то ме, ли бе ра ли зам ус по-
ста вља огра ни че ну др жа ву, кон тро лу вла сти и сло бо ду гра ђа ни на 
од др жа ве, али не рас по де љу је до бра и не те жи бла го ста њу. Та ко 
на ста је су коб из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо крат ске ле ви це. Мо гло би 
се ре ћи да ли бе рал да је при о ри тет де мо кра ти ји у по ли тич ком сми-
слу, док де мо кра та (ра ди кал ни де мо кра та)  да је при о ри тет де мо-
кра ти ји у со ци јал ном и еко ном ском сми слу.

Де мо кра ти ја ко ја је су прот ста вље на ли бе ра ли зму је де мо кра-
ти ја у ко јој се, по ред зах те ва за ко рек тив ном прав дом (а то је прав-
да ко ју ли бе ра ли зам при зна је),  ја вља и зах тев за ди стри бу тив ном 
прав дом. У ко јој по ред по ли тич ке и прав не јед на ко сти, по сто ји и 
те жња за од ре ђе ним сте пе ном еко ном ске јед на ко сти.

По сто ји схва та ње по ко ме би од ре ђе ни сте пен еко ном ске јед-
на ко сти до при нео по ли тич кој јед на ко сти: у сми слу да је по ли тич ка 
јед на кост без еко ном ске јед на ко сти са мо фор мал на, а не и фак тич-
ка, од но сно ствар на. Ово схва та ње је оправ да но, али се од мах на-

16) Ко ста Ча во шки, Мо гућ но сти сло бо де у де мо кра ти ји, Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар 
ССО Ср би је, 1981, стр. 183.

17) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1995, стр. 56.

18) Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја – шта је то?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 250.
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ме ће пи та ње да ли они ко ји су на кло ње ни со ци јал ној и еко ном ској 
прав ди уоча ва ју опа сно сти ко је пра те ње но на ме та ње. Мо жда би 
це на би ла пре ви со ка; мо жда би за рад ве ће по ли тич ке јед на ко сти 
би ла из гу бље на сло бо да  од др жа ве. 

Ли бе ра ли зам се за ла же за са мо јед ну фор му јед на ко сти: за јед-
на кост у пра ву на сло бо ду. Ти ме је им пли ци ра но ли бе рал но схва-
та ње о су штин ској јед на ко сти свих љу ди: о јед на ко сти у сло бо ди. 
Да кле, јед на ка сло бо да, од но сно: сло бо да за све. Сло бо да, уоста-
лом, је сте јед на ка сло бо да, јер ако ни је јед на ка за све он да то ни је 
сло бо да. Јед на кост у сло бо ди зна чи да сва ки по је ди нац мо же ужи-
ва ти оно ли ко сло бо де ко ли ко је то спо ји во са сло бо дом дру гих, од-
но сно да је сло бо да сва ко га огра ни че на на услов ње не са гла сно сти 
са сло бо дом свих дру гих.

Овај об лик јед на ко сти је на шао свој из раз у те мељ ним на че-
ли ма јед на ко сти пред за ко ном и јед на ко сти у пра ви ма. Ова на че ла 
су про кла мо ва на у Де кла ра ци ји о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на из 
1789. го ди не: „Љу ди се ра ђа ју и оста ју сло бод ни и јед на ки у сво-
јим пра ви ма“19) На че ло јед на ко сти пред за ко ном зна чи да је за кон 
јед нак за све, од но сно да он тре ба да се при ме њу је не при стра сно. 
Ти ме су уки ну ти за ко ни ко ји се од но се на по себ не ста ле же, а са-
мим тим и сва ка прет ход на дис кри ми на ци ја кла сног дру штва. Ово 
на че ло, да кле, им пли ци ра од ба ци ва ње ста рог ста ле шког и кла сног 
дру штва у име дру га чи јег по и ма ња дру штва, у име ато ми стич ког и 
ин ди ви ду а ли стич ког по и ма ња дру штва.

Де мо крат ска ле ви ца се, по ред по ли тич ке и прав не, за ла же и за 
од ре ђе ни сте пен еко ном ске јед на ко сти. Да би се по сти гла еко ном-
ска јед на кост ( или њен од ре ђе ни сте пен ) по треб но је из јед на чи-
ти ис хо де (или бар де ли мич но из јед на чи ти). Из јед на чи ти у ис хо ду 
зна чи ди стри бу и ра ти и ре ди стри бу и ра ти бо гат ство. Ко то ра ди? То 
мо же да ра ди са мо др жа ва. Али, ка ква др жа ва и ко јим сред стви ма? 
У сва ком слу ча ју не ми ни мал на, од но сно „сла ба“ др жа ва за ко ју се 
за ла же ли бе ра ли зам.

Да кле, де мо крат ска ле ви ца и ли бе ра ли зам се су ко бља ва ју око 
пи та ња гра ни ца функ ци ја др жа ве. Ли бе рал но уче ње при хва та де-
мо кра ти ју као ме тод, од но сно као скуп пра ви ла игре, а не и као 
уре ђе ње ко је те жи да на мет не еко ном ску јед на кост (у од ре ђе ном 
сте пе ну). Оно се про ти ви сва ком ега ли те ту ко ји је на мет нут од о-
19) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 

Бе о град, 1995, стр. 57.
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зго; за то што се про ти ви иде ји ин тер вен ци ја од о зго, од но сно др-
жав них ин тер вен ци ја.

Ли бе рал на де мо кра ти ја од би ја др жав ну план ску еко но ми ју 
не за то што се ка пи та ли стич ко-бур жуј ска де мо кра ти ја ра ђа да би 
бра ни ла при ват но вла сни штво, већ за то што сва ка кон цен тра ци ја 
вла сти, по себ но све по ли тич ке вла сти за јед но са свом еко ном ском 
вла шћу, ства ра тла чи тељ ску власт про тив ко је ин ди ви дуа не ма мо-
гућ ност од бра не. Др жав на еко но ми ја под ра зу ме ва пла не ра, од но-
сно је дан су ве ре ни и над ре ђе ни ум. Ако др жа ва тре ба да бу де „ви-
дљи ва ру ка“, од но сно пла нер у си сте му ко манд не еко но ми је, он да 
се од пла не ра оче ку је не са мо да ни ка да не по гре ши, већ и да бу де 
„не ко рум пи ра ни ан ђео“. Ако пла нер ни је ан ђео и ако је ко рум пи-
ран, он да је то оп ти мал ни си стем у ком пла нер мо же зло у по тре би-
ти сво ју власт.

Али, да би се ствар но окре нуо лист тре ба схва ти ти да све за-
ви си од то га да тре ба на чи ни ти јед на ким – јед на ко под врг ну тим 
јед на ким за ко ни ма  – оне ко ји из јед на ча ва ју. А ка ко из јед на чи ти 
оно га ко из јед на ча ва је про блем по ли тич ке сло бо де (и устав не ин-
же ње ри је), а ни ка ко про блем ма те ри јал не јед на ко сти. 

„Али, ако је др жа ва све моћ на и из вла чи се из кон тро ле, 
ни је уоп ште си гур но да ће то би ти осло бо ди лач ка, пра вед-
на и до бро твор на др жа ва, већ на про тив, вр ло је ве ро ват но да 
она не ће би ти та ква. Ако ега ли тар ни про грам тре ба да др жа-
ви да моћ да пре га зи сло бо ду од др жа ве, он да у том слу ча ју 
не га ран ту је ни (ега ли тар ни) ис ход ко ји обе ћа ва. То је ја сно 
по твр ђе но од стра не др жа ве ко ја је из ри чи то би ла усме ре на 
– у на ме ра ма – да ’осло бо ди ујед на ча ва ју ћи’: од ко му ни стич-
ке др жа ве“.20) Тач но је да јед на ки ис хо ди зах те ва ју не јед на ке 
трет ма не. Али, исто та ко је тач но и да не јед на ки трет ма ни 
мо гу да до ве ду  и до не јед на ких ис хо да. 

Да кле, под прет по став ком да је еко ном ска, од но сно ма те ри јал-
на јед на кост по жељ на (или бар њен од ре ђен сте пен) по ста вља се 
пи та ње ка ко да се она по стиг не, а да се из бег не спо ран па тер на ли-
зам, или, још го ре, јав на по ли ти ка ко ја ма ни пу ли ше у сво ју ко рист, 
по што ме ре со ци јал не и еко ном ске по ли ти ке до но се и спро во де 
др жав ни чел ни ци. 

Да кле, уко ли ко се зах тев за пра во на сло бо ду и на јед на кост 
(зах те ви ме ђу соб но су прот ста вље них la is sez-fa i re и ега ли та ри-

20)  Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти јашта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 219.
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стич ког уче ња) про ши ри и на еко ном ску сфе ру, сло бо да и јед на-
кост по ста ју ме ђу соб но су прот ста вље не вред но сти. У том слу ча ју 
ни јед на од њих не мо же да се у пот пу но сти оства ри, а да то не 
бу де на ште ту дру ге: ли бе рал но la is sez-fa i re дру штво је не из бе жно 
не е га ли та ри стич ко, а ега ли та ри стич ко је не из бе жно не ли бе рал но. 

Ли бе ра ли зам и ега ли та ри зам се те ме ље на раз ли чи тим кон-
цеп ци ја ма чо ве ка и дру штва. Ли бе рал на кон цеп ци ја је ин ди ви ду а-
ли стич ка, кон флик ту ал на и плу ра ли стич ка, док је ега ли та ри стич ка 
то та ли зу ју ћа, хар мо нич на и мо ни стич ка. 

Ни јед на мо дер на др жа ва ни је ми ни мал на; сва ка вр ши од ре ђе-
ну ди стри бу ци ју и ре ди стри бу ци ју бо гат ства. Ли бе рал на де мо кра-
ти ја, као уре ђе ње ко је у се би спа ја две раз ли чи те по ли тич ке иде о-
ло ги је, на сто ји да по ми ри сло бо ду са јед на ко шћу. Ако то по ми ре ње 
не успе, до ла зи се до ди ле ме из ме ђу сло бо де и јед на ко сти. За то је 
по треб но ба лан си ра ње из ме ђу ком по нент них де ло ва ли бе рал не де-
мо кра ти је, од но сно стал но урав но те жа ва ње из ме ђу сло бо де и јед-
на ко сти. Ли бе рал на де мо кра ти ја, као дру штве но-по ли тич ко уре ђе-
ње ко је са др жи две ве о ма ва жне по ли тич ке тра ди ци је, по чи ва на 
ова два прин ци па и зах те ва оба.

Visnja Stancic
LIBERALISM AND DEMOCRACY:  

SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Sum mary

In this work aut hor analyzed re la ti on ship bet we en li be ra
lism and de moc racy,  po li ti cal ide o lo gi es that re pre sent 
two com po nents of in tri gu ing con cep tion and pra xis of li
be ral de moc racy. Re la ti on ship bet we en li be ra lism and de
moc racy is re se ar ched thro ugh analysis of the ir si mi la ri
ti es and dif fe ren ces. First aut hor po ints out links bet we en  
the se two so ciopo li ti cal or ders and af ter that  the ir dif fe
ren ces, that are ba sis for the ir po ten tial clash. The pur po
se of this work is to un der li ne the pos si bi lity of  con fron ta
tion bet we en li be ra lism and de moc racy; this con clu sion is 
ba sed on the o re ti cal re se arch of  the ir nor ma ti ve con cep
ti ons. Con se qu ently, in this ar tic le aut hor pro ble ma ti sed 
re la ti on ship bet we en li be ra lism and de moc racy  thro ugh 
il lu stra tion of  con sti tu ti ve ele ments of the se the o ri es.
Key words: li be ra lism, de moc racy, fre e dom, equ a lity, ru
le of law, se pa ra tion of po wer,  hu man rights, ti ranny by 
ma jo rity



стр: 283302.

- 301 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2010 год. (XXII) IX vol=24

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
• Џон Стју арт Мил, О сло бо ди, ,,Фи лип Ви шњић” , Бе о град, 1988. 
• Џон Стју арт Мил, Раз ма тра ња о пред став нич кој вла ди, Ин фор ма-

тор, За греб, 1989.
• Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни-

ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002. 
• Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја   шта је то?, ЦИД, Под го ри ца, 2001.
• Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и  де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и 

на став на сред ства, Бе о град, 1995.
• Нор бер то Бо био, Бу дућ ност де мо кра ти је, ,,Фи лип Ви шњић“ , Бе о-

град, 1990.
• Ко ста Ча во шки, Мо гућ но сти сло бо де у де мо кра ти ји, Ис тра жи вач ко-

из да вач ки цен тар ССО Ср би је, 1981.
• Ко ста Ча во шки, „Про блем сло бо де у де мо кра ти ји“, у: Фи ло зоф ске 

сту ди је, стр. 3-69, 1973. 
• Ко ста Ча во шки, Устав као јем ство сло бо де, Ин сти тут за фи ло зо фи-

ју и дру штве ну те о ри ју, ,,Фи лип Ви шњић” , Бе о град, 1995.
• Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, „Фи лип Ви шњић“, Бе о-

град, 1992.
• Јир ген Ха бер мас, Пост на ци о нал на кон сте ла ци ја, От кро ве ње, Бе о-

град, 2002.
• Ро берт Дал, Де мо кра ти ја и ње ни кри ти ча ри, ЦИД, Под го ри ца, 1999.
• Ро берт Дал, Увод у еко ном ску де мо кра ти ју, Са вре ме на ад ми ни стра-

ци ја, Бе о град, 1993.
• Деј вид Хелд, Де мо кра ти ја и гло бал ни по ре дак, ,,Фи лип Ви шњић”, 

Бе о град, 1997.
• Џон Пла ме нац, Де мо кра ти ја и илу зи ја, ЦИД; По бје да, Под го ри ца, 

2006.
• Џон Ролс, По ли тич ки ли бе ра ли зам, ,,Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 

1998.
• Френк Ка нин гам, Те о ри је де мо кра ти је, ,,Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 

2003.
• Ву чи на Ва со вић, Са вре ме не де мо кра ти је, Слу жбе ни гла сник, Бе о-

град, 2006.
• Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе-

о град, 1993.
• Ми лан Ма тић, Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја, Ин сти тут за 

по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005.
• Алек сан дар Но ва ко вић ,,Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја”, Срп ска по ли

тич ка ми сао, бр. 04/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009.

• Ср ђан Пе ри шић, ,,Ли бе ра ли зам VS де мо кра ти ја: огра ни ча ва ње по-
ли тич ке де мо кра ти је – ис ко рак ка из град њи гло бал ног ни хи ли стич-



- 302 -

 ЛИБЕРАЛИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА: СЛИЧНОСТИ И ...Вишња Станчић

ког дру штва”, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 03/2009, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

Ab stract
To day,  li be ral de moc racy is the most do mi nant mo del of 
de moc ra tic po li ti cal or der and be ing such it de ser ves spe
cial at ten tion. The re fo re, in this work aut hor ana li zes and 
com pa res nor ma ti ve no ti ons of li be ra lism and de moc racy. 
In di vi du a li stic con cep tion of so ci ety, op po si te to the or ga
ni si stic one, is idea that is com mon for the se two the o ri es. 
On the ba sis of  the o re ti cal en qu iry aut hor con clu des that 
con cep ti ons of fre e dom and equ a lity are the most re le vant  
for the analysis of the re la ti on ship bet we en li be ra lism and 
de moc racy. The o ri es of li be ra lism and de moc racy im pli
ca te di ver se con cep ti ons of fre e dom and equ a lity. Con se
qu ently, li be ral and de moc ra tic so ciopo li ti cal or ders are 
not ne ces sa rily com pa ti ble and com ple men tary; li be ral 
prin ci ples may harm de moc ra tic, as well as de moc ra tic 
may harm the li be ral ones. The aut hor wan ted to un der li
ne that re la ti on ship bet we en li be ra lism and de moc racy is 
not so sim ple and sin glemin ded; mo re o ver, it is con tro
ver sial and di a lec ti cal. So, aut hor wants to po int out that 
con stant ba lan cing bet we en  li be ral and de moc ra tic prin
ci ples is im pe ra ti ve for li be ral de moc racy.

 Овај рад је примљен  23. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја 2010. године.
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