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Xон Стју арт Мил (John Stu art Mill) спа да у нај ве ће еру ди те XIX 
ве ка ко је су да ле не мер љив до при нос раз ли чи тим обла сти ма 

људ ског ду ха. Стро го обра зо ва ње, ко јем га је ње гов отац, чу ве ни 
фи ло зоф ути ли та ри зма Џејмс Мил (Ja mes Mill), под врг нуо још у 
тре ћој го ди ни жи во та на чи ни ло је од ње га за ни мљи ву ин те лек ту-
ал ну фи гу ру ко ја је би ла до бар по зна ва лац ка ко при род них, та ко и 
дру штве них на у ка. О ве ли ком ра спо ну зна ња и ин те ре са све до чи 
и 25 то мо ва ње го вих са бра них де ла у ко ји ма се Мил ба ви про бле-
ми ма књи жев не кри ти ке и есте ти ке, ло ги ке и ети ке, еко но ми је и 
исто ри је, пра ва и по ли тич ке те о ри је. Осим то га, оба вљао је по сао 
ви со ког слу жбе ни ка у Ис точ но-ин диј ској ком па ни ји, а на кон по-
вла че ња из Ин ди је би ва иза бран у Дом ко му на бри тан ског Пар ла-
мен та. Као по сла ник се за ла гао за из бор ну ре фор му, а пред ла гао 
је и  за ко не ко ји су ишли да ле ко ис пред свог вре ме на, по пут оног 
о да ва њу пра ва гла са же на ма ко ји је до жи вео не у спех 1867. го ди-
не, док ње гов аманд ман усме рен ка ре фор ми из бор ног си сте ма у 
прав цу уво ђе ња Хе ро вог ме то да про пор ци о нал ног пред ста вља ња 
ни ка да ни је за жи вео у Ве ли кој Бри та ни ји.

Чи ни се да је упра во Ми лов ши рок на уч но-ис тра жи вач ки опус 
од мо гао број ним ин тер пре та то ри ма ње го вог де ла да ство ре ја сну и 
ко хе рент ну сли ку ње го вог ме ста у исто ри ји раз во ја по ли тич ке ми-
сли. Од спо ро ва да ли је при хва тио или од ба цио ути ли та ри стич ку 
фи ло зо фи ју Џеј мса Ми ла и Џе ре ми ја Бен та ма (Je remy Bent ham) 
или је пак из вр шио ре ви зи ју од ре ђе них ути ли та ри стич ких по став-
ки, пре ко раз ми мо и ла же ња у по гле ду ње го вог од но са пре ма ка пи-
та ли зму и со ци ја ли стич кој ви зи ји дру штва и др жа ве, до тврд њи да 
је кон цепт пред став нич ке вла да ви не ко ји је за сту пао де мо крат ски 
и ан ти е ли ти стич ки, с јед не, и ели ти стич ки и ан ти де мо крат ски, са 
дру ге стра не, Ми ло ве иде је би ле су пред мет же сто ких оспо ра ва-
ња са раз ли чи тих де ло ва по ли тич ког спек тра. Због то га и не чу де 
су до ви по је ди них ауто ра да је Ми лов кла сич ни ли бе ра ли зам син-
те за ра ног ли бе ра ли зма и кон зер ва ти ви зма од ко га су пре у зе те иде-
је ево лу ци је, исто рич но сти, ста бил но сти и по рет ка. Ути ли та ри ста 
или ан ти у ти ли та ри ста, ли бе рал или кон зер ва ти вац, апо ло гет или 
кри ти чар ка пи та ли зма, де мо кра та или ели ти ста? Шта је од све га 
то га био Мил? 

У овом ра ду из ло жи ће мо основ не по став ке Ми ло вог кон цеп-
та пред став нич ке вла да ви не, ње го во ви ђе ње де мо кра ти је, по де ле 
вла сти, уни вер зал ног пра ва гла са и плу рал ног во ту ма, про пор ци-
о нал ног пред ста вља ња, фе де ра ли зма и де цен тра ли за ци је. На тај 
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на чин по ку ша ће мо да од ре ди мо да ли је Мил де мо кра та или ели-
ти ста, или мо жда и јед но и дру го. Украт ко ће мо раз мо три ти и ње-
го ве иде је на прет ка, сло бо де, од нос пре ма la is sez-fa i re еко но ми ји и 
на ди ру ћој рад нич кој кла си, про бле ме без ко јих је не мо гу ће пој ми-
ти Ми ло ву „пред став нич ку фи ло зо фи ју“ и ко ји ће нам по мо ћи да 
раз ре ши мо пре о ста ле по ста вље не ди ле ме.

1.МИЛОВОСХВАТАЊЕНАПРЕТКА

Ми ло ва те о ри ја на прет ка зах те ва ла је ре ви зи ју ути ли та ри стич-
ке ети ке као осно ве по ли тич ке те о ри је Бен та ма и Џеј мса Ми ла. 
Пре ма Џ. С. Ми лу основ ни услов на прет ка дру штва је сте на пре до-
ва ње у иде ја ма, зна њу и ми шље њу ко је пре суд но за ви си од иде ја и 
мо рал ног и ин те лек ту ал ног вођ ства су пер и ор них по је ди на ца. Ка ко 
по ја ве и раз во ја ду хов не ели те јед ног дру штва, ду хом и ин те лек-
том над моћ них лич но сти, не ма без сло бо де су прот ста вља ња ва же-
ћим иде ја ма и пред ла га ња ал тер на ти ва при хва ће ним ве ро ва њи ма, 
сло бо да се ја вља као нео п хо дан услов на прет ка. Тек кроз су коб но-
вих и ста рих иде ја мо гућ је раз вој ци ви ли за ци је. Meђутим, по ве зу-
ју ћи по јам на прет ка са ин те лек ту ал ним и мо рал ним по бољ ша њем 
по је ди на ца и дру штва Мил је ука зи вао и на мрач не стра не ци ви ли-
за циј ског раз во ја. Он се пи та да ли су „про па да ње ин ди ви ду ал не 
енер ги је, сла бље ње утје ца ја над ре ђе них умо ва над мно штвом, раст 
шар ла тан ства и сма ње на ефи ка сност јав ног мни је ња као спу та ва ју-
ће мо ћи – ци је на ко ју не из бје жно пла ћа мо за до бро би ти ци ви ли за-
ци је“1), а као лек про тив не мо ћи по је дин ца у го ми ли пред ла же ко о-
пе ра ци ју из ме ђу ин ди ви дуа, по све ћи ва ње ве ће па жње вас пи та њу и 
обра зо ва њу у дру штву и уста но вља ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја 
и уста но ва ко је ће ја ча ти ин ди ви ду ал ни ка рак тер. Са гле да ва ју ћи 
ци ви ли за ци ју дво ја ко, као ма те ри јал ни на пре дак и као це ло ви то, 
ду хов но и ин те лек ту ал но по бољ ша ње по је ди на ца и дру штва, Мил 
уви ђа да ње го во вре ме до но си ве ли ка до стиг ну ћа на пр вом, ужем 
пла ну, али да на ни воу укуп ног на прет ка по ка зу је ста тич не, а по не-
где чак и ре тро град не тен ден ци је.

Ис ти ца ње зна ча ја иде ја у на прет ку дру штва и окре ну тост мо-
рал ном и ин те лек ту ал ном уса вр ша ва њу по је дин ца зах те ва ло је 
ре ви зи ју од ре ђе них по став ки ути ли та ри зма и на пу шта ње ви зи је 
чо ве ка окре ну тог соп стве ним ма те ри јал ним ин те ре си ма чи ји је је-
1) Мил, Џ. С., „Ци ви ли за ци ја“, Изабраниполитичкисписи–првисвезак, Фа кул тет по ли-

тич ких на у ка, За греб, 1988, стр. 16.
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ди ни жи вот ни циљ уве ћа ва ње бо гат ства. Осно ве Ми ло ве те о ри је 
оста ју ути ли та ри стич ке. Кри те ри јум вред но ва ња, као и код свих 
ути ли та ри ста, је сте дру штве на ко ри сност. Пра вич ност и не пра-
вич ност, мо рал ност и не мо рал ност ака та про це њу ју се на осно ву 
по сле ди ца ко је про из во де, по сле ди ца ко је уве ћа ва ју за до вољ ство, а 
ума њу ју бол, јер „су де ла ња до бра у ме ри у ко јој слу же уна пре ђи-
ва њу сре ће, а ло ша уко ли ко про из во де зло“.2) Мил се др жи основ-
ног Бен та мо вог прин ци па да се жи вот са сто ји од ни за ис ку ста ва 
у ко ји ма се на ла зи од ре ђе на ко ли чи на за до вољ ства или бо ли и да 
су су штин ски до бра са мо она ис ку ства ко ја по ве ћа ва ју сре ћу и за-
до вољ ство по је дин ца. Ме ђу тим, раз ли ке на ста ју ка да се де таљ но 
ана ли зи ра при ро да тих за до вољ ста ва. Бен та мов хе до ни зам је кван-
ти та ти ван, а Ми лов ква ли та ти ван.3) Бен там твр ди да ко ли чи на за-
до вољ ства – ње го ва сна га и тра ја ње – пред ста вља вред ност, док 
Мил уво ди ква ли та тив но раз ли ко ва ње за до вољ ста ва. Не ма ју сва 
за до вољ ства јед на ку вред ност, већ су нај вред ни ја она ко ја раз ви-
ја ју нај бо ље људ ске спо соб но сти и осо би не. „Људ ска би ћа има ју 
по тре бе уз ви ше ни је од жи во тињ ских на го на и ка да их јед ном по-
ста ну све сни ни шта не ће сма тра ти сре ћом ако не укљу чу је њи хо во 
за до во ље ње.“4) Раз вој мо рал них и ин те лек ту ал них вр ли на и осо-
би на пред ста вља нај вред ни ју вр сту за до вољ ства и љу ди ко ји по-
зна ју оба ти па за до вољ ста ва, ду хов на и те ле сна, сма тра ће „ви ша“ 
по жељ ни ји ма. 

Иако је Мил од ба цио не ке еле мен те Бен та мо ве док три не, ути-
цај ути ли та ри зма на ње го ву ми сао не сме би ти за не ма рен. Осно ва 
Ми ло вог и Бен та мо вог раз ли ко ва ња ле жи у по и ма њу људ ске при-
ро де. Сре ћа по је дин ца не зах те ва са мо жи вот у за до вољ ству без 
бо ла, оства ре ње и до сти за ње при зем них вред но сти ко је чо ве ка не 
ди фе рен ци ра ју од жи во ти ња. Циљ мо ра би ти по ти ца ње ви ших, ду-
хов них ква ли те та.   Због то га је нео п ход но да дру штво ство ри усло-
ве у ко ји ма ће сва ки по је ди нац сло бод но раз ви ја ти сво је нај ви ше 
спо соб но сти и скло но сти ка ко би до при нео укуп ном со ци јал ном 
на прет ку. На пре дак у иде ја ма, зна њу и ми шље њу сва ке је дин ке 
пре су дан је за по бољ ша ње дру штва, а ин те лек ту ал ни и дру штве ни 
2) TheCollectedWorksofJohnStuartMill(ed. Rob son,J. M), Vo lu me 10, To ron to Uni ver sity 

Press, p. 210.
3) Ви де ти ви ше у: Don ner, W., TheLiberalSelf:JohnStuartMill’sMoralandPoliticalPhilo

sophy, It ha ca: Cor nell Uni ver sity Press, 1991, pp. 8-36; Do ner, W., Fu mer ton, R.,Mill, Wi ley 
Blac kwell, 2009, pp. 15-32.

4) TheCollectedWorksofJohnStuartMill(ed. Rob son,J. M), Vo lu me 10, To ron to Uni ver sity 
Press, p. 210.
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на пре дак ни је мо гућ осим у сло бо ди. Та ко из Ми ло вог схва та ња 
на прет ка као ин ди ви ду ал ног са мо у са вр ша ва ња про ис ти че ње го ва 
кон цеп ци ја сло бо де.

2.СЛОБОДАКАОУСЛОВНАПРЕТКА

Мил је био стра стве ни бо рац за ин ди ви ду ал ност. Ње го ве по-
ли тич ке иде је цр пе ле су сна гу из кон цеп та ин ди ви ду ал не сло бо де 
ко ја је игра ла уло гу бра не про тив стаг на ци је дру штва и пред ста-
вља ла пре су дан пред у слов дру штве ног на прет ка. Ка ко са мо сло бо-
да омо гу ћа ва уна пре ђе ње мо рал них и ин те лек ту ал них ка па ци те та 
по је дин ца кључ но је да сви гра ђа ни, не са мо при ви ле го ва ни, ужи-
ва ју ње не пло до ве, јер „не зна чи да је сло бо да ми шље ња по треб-
на са мо за то, или углав ном за то, да би ства ра ла ве ли ке ми сли о це. 
На про тив, она је исто то ли ко, ако не и још ви ше, нео п ход на да би 
про сеч ним људ ским би ћи ма омо гу ћи ла да до стиг ну ону ду хов ну 
ве ли чи ну за ко ју су спо соб ни.“5) Пре ма Ми лу, по ја ва ве ли ких ми-
сли ла ца у усло ви ма ду хов ног роп ства је мо гу ћа, али у та квој ат-
мос фе ри ни ка да ни је би ло ми са о ног и мо рал ног на прет ка про сеч-
них људ ских би ћа, оп штег ин те лек ту ал ног бо гат ства. Да би до шло 
до за ме не ста рих иде ја но вим, по кре та ња ино ва тив них рас пра ва и 
све у куп ног ра ста зна ња нео п ход но је зба ци ти ја рам ауто ри те та и 
уз ди ћи дух сло бо де без ко га не ма ци ви ли за циј ског про гре са и на-
прет ка чо ве чан ства.

Упра во ар гу мен та ци ја у ко рист сло бо де по ве за на са иде ја ма 
ин ди ви ду ал ног уса вр ша ва ња, обра зо ва ња и вас пи та ња гра ђа на и 
де мо крат ске пар ти ци па ци је во ди ла је Ми ла ли бе рал ној од бра ни 
де мо крат ског кон цеп та пред став нич ке вла да ви не. 6) Ми ло ва на ме-
ра је би ла да ство ри си стем де мо крат ске ре пре зен та ци је у ко ме би 
ин ди ви ду ал на сло бо да би ла ин те грал ни еле мент. У ра ни јим епо ха-
ма, бор ба за сло бо ду сво ди ла се на бор бу про тив де спот ске вла сти 
не ког по је дин ца или гру пе. Ме ђу тим, у мо дер но до ба, ка да на род 
упра вља со бом по ста вља се пи та ње да ли је по тра га за сло бо дом 
за вр ше на. Ми лов од го вор је не га ти ван. Он уоча ва да у ствар но-
сти са мо у пра ва не пред ста вља власт сва ког над со бом, већ је во ља 
на ро да прак тич но во ља нај број ни јег и нај ак тив ни јег де ла на ро да 
– ве ћи не. Још опа сни је је што ти ра ни ју ве ћи не не чи ни са мо ти-
ра ни ја др жа ве пу тем по ли тич ких од лу ка јав них вла сти. Ве ћу за-
5) Мил, Џ. С., Ослободи, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988, стр. 66.
6) Ву ја чић, И., Политичкатеорија–студије,портрети,расправе, Чи го ја, 2002, стр. 227.
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бри ну тост код Ми ла иза зи ва дру штве на ти ра ни ја ко ја мно го ду бље 
про ди ре у жи вот по је дин ца  и по ро бља ва не са мо те ло не го и  ду-
шу. „Сто га за шти та од ти ра ни је др жав ни ка ни је до вољ на; по треб на 
је и за шти та про тив ти ра ни је пре о вла ђу ју ћег мње ња или рас по ло-
же ња, про тив тен ден ци је дру штва да на мет не дру гим сред стви ма, 
осим др жав них гло ба, сво је соп стве не иде је и прак су као пра ви ла 
по на ша ња они ма ко ји се не сла жу са њим; да спу та ва раз вој, да, 
ако је мо гу ће, спре ча ва фор ми ра ње сва ке ин ди ви ду ал но сти ко ја 
ни је у скла ду са ње го вим на чи ни ма по на ша ња...“7) Страх од ти ра-
ни је ве ћи не ле жи у осно ви Ми ло вог раз у ме ва ња до бре вла да ви не. 
У до бро ор га ни зо ва ној др жа ви из бег ну та је ти ра ни ја ве ћи не, ма ко 
ту ве ћи ну чи нио, и очу ва на ин ди ви ду ал ност, ауто но ми ја и сло бо да. 
Због то га ње гов кон цепт пред став нич ке вла де не мо же мо схва ти ти 
без од го во ра на пи та ња где се на ла зе гра ни це сло бо де по је дин ца и 
шта ин ди ви ду ал ну сло бо ду чи ни.

Мил утвр ђу је прин цип ко ји ре гу ли ше гра ни цу до ко је дру-
штве на при ну да и кон тро ла над гра ђа ни ма мо же да иде. „Тај прин-
цип је да је је ди ни циљ ра ди ко га чо ве чан ство ...има пра во да се 
ме ша у сло бо ду де ло ва ња би ло ког свог чла на – са мо од бра на, те да 
је ди на свр ха ра ди ко је власт мо же с пра вом да се ко ри сти  про тив 
во ље би ло ког чла на јед не ци ви ли зо ва не за јед ни це, је сте да спре-
чи по вре де дру гих.“8) По је ди нац је ап со лут ни су ве рен над са мим 
со бом у свим по ступ ци ма ко ји се ти чу ње го ве вла сти те сре ће. Он 
је од го во ран дру штву је ди но за по на ша ње чи је по сле ди це има ју 
ути цај на дру ге. Украт ко, по је дин ци мо ра ју има ти сло бо ду из бо-
ра соп стве не суд би не на осно ву вла сти тих скло но сти и мо рал них 
убе ђе ња, све док ти ме не угро жа ва ју сло бо дан раз вој и пра ва дру-
гих. Од овог на че ла по сто је два из у зет ка: ка да се ра ди о не зре лим 
осо ба ма – де ца и мла ди – и ка да су у пи та њу на зад на дру штва. У 
не ци ви ли зо ва ним за јед ни ца ма до зво љен је и де спо ти зам, али ако 
је ње гов циљ уна пре ђе ње дру штва.

Ми ло ву кон цеп ци ју сло бо де са чи ња ва ју три спе ци фич не сло-
бо де: сло бо да са ве сти, ми сли и осе ћа ња у свим пи та њи ма – прак-
тич ним или спе ку ла тив ним, на уч ним, мо рал ним или те о ло шким 
– и са њом по ве за на сло бо да из ра жа ва ња; сло бо да уку са и те жњи, 
од но сно сло бо да из бо ра соп стве ног на чи на и сти ла жи во та без об-
зи ра на по сле ди це све док њи ме не угро жа ва мо пра ва дру гих; и 
7) Мил, Џ. С., Ослободи, стр. 39.
8) Исто, стр. 43.
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сло бо да удру жи ва ња.9) Уко ли ко се на ве де не сло бо де не по шту ју не 
мо же мо го во ри ти о сло бод ном дру штву.

Сло бо да ми сли и из ра жа ва ња мо ра да бу де ап со лут на и ни јед-
на вла да не ма пра во да је гу ши. „ Ка да би це ло чо ве чан ство би ло 
истог, а са мо је дан чо век су прот ног ми шље ња, чо ве чан ство не би 
има ло ви ше пра ва да ућут ка тог јед ног чо ве ка не го што би он, ако 
би имао моћ, имао пра во да ућут ка чо ве чан ство.“10) За бра на пра ва 
на ми шље ње пред ста вља за Ми ла пот кра да ње људ ске ра се, јер „ни-
ка да не мо же мо би ти си гур ни да је ми шље ње ко је по ку ша ва мо да 
угу ши мо, по гре шно, а и ка да би смо и би ли си гур ни, та кво гу ше ње 
би ипак би ло зло.“11) Чи ме Мил „прав да“ ап со лут ну за бра ну огра-
ни ча ва ња сло бо де ми сли? Он, пре све га, раз ма тра три мо гућ но сти 
у од но су на исти ни тост од но сно не и сти ни тост оп ште при хва ће ног 
и ми шље ња ко је му про тив ре чи и чи је се ши ре ње спре ча ва.

Пре ма пр вом сце на ри ју ми шље ње ко је дру штво же ли да по-
ти сне у ства ри је исти ни то. Мил не при хва та да су љу ди не по гре-
ши ви, јер се „би ло ко ја ствар ко ју ми сли мо да зна мо, ко ли ко год 
из гле да ла си гур ном, у то ку кон ти ну и ра ног ис пи ти ва ња мо же по ка-
за ти по гре шном“.12) Због то га је нео п ход но да до зво ли мо отво ре ну 
ди ску си ју о свим пи та њи ма, по себ но о они ма ко ја су кон тро верз на. 
Је ди но та ко дру штво не ће би ти ли ше но до сти за ња исти не. Дру-
га оп ци ја ко ју Мил узи ма у об зир је сте да је вла да ју ће ми шље ње 
исти ни то, а но во, ми шље ње ко је му пр ко си, ла жно. Он твр ди да 
се ми шље ње о ко ме се не рас пра вља сло бод но и јав но пре тва ра у 
мр тву дог му. Да би смо у це ло сти спо зна ли исти ну нео п ход но је 
да по зна је мо све стра не слу ча ја, ка ко на ше, та ко и ар гу мен те про-
тив нич ке стра не. Са мо стал ним про ве ра ва њем и пре и спи ти ва њем 
одр жа ва мо ви тал ност уве ре ња, чи ни мо исти ну жи вом. На кра ју, 
мо же се де си ти да и оп ште при хва ће но и но во ми шље ње но се у се-
би део исти не. У та квим слу ча је ви ма, са мо се кроз су коб ми шље ња 
мо же до ћи до пот пу не исти не, па за бра на ми сли пред ста вља вид 
ус кра ће ња људ ског ро да.

Ипак, сло бо да ми сли и из ра жа ва ња ни је ап со лут на. Уко ли ко 
би из но ше ње ми шље ња про из ве ло ак ци је чи је би по сле ди це би ле 
штет не ова сло бо да би мо гла би ти огра ни че на и за бра на та да не 
би пред ста вља ла зло. „Ми шље ње да су тр гов ци жи том кри ви за 
9) Исто, стр. 45-46.
10) Исто, стр. 50.
11) Исто, стр. 51.
12) Sko rup ski, J., WhyReadMillToday, Ro u tlid ge, Lon don, 2006, p. 8.
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глад си ро ма шних... мо же се не сме та но из ра жа ва ти у штам пи, али 
се оправ да но мо же ка зни ти усме но из ра жа ва ње та квог ми шље ња 
пред раз ја ре ном го ми лом љу ди оку пље ном ис пред ку ће тр го ва ца 
жи том...“13)

Сло бо да де ло ва ња по је дин ца у скла ду са вла сти тим уку си-
ма и те жња ма, све док не шко ди дру ги ма, по чи ва на истим осно-
ва ма као и сло бо да ми сли и из ра жа ва ња. „И као што је ко ри сно 
да... по сто је раз ли чи та ми шље ња, та ко је исто ко ри сно да по сто је 
раз ли чи ти на чи ни жи во та, да се омо гу ћи сло бо дан из бор раз ли чи-
тим ка рак те ри ма, под усло вом да се не по вре де дру ги љу ди...“14) 
Ин ди ви ду ал ност и ауто но ми ја су кључ не ком по нен те са мо ра зво ја 
по је дин ца, јер се нај ви ше људ ске спо соб но сти уса свр ша ва ју са-
мо пра вље њем из бо ра. Сна га ду ха се уве ћа ва, баш као и те ле сна 
сна га, са мо не пре ста ним ве жба њем, а ако по је ди нац до пу шта да 
дру штво – при хва ће не на ви ке и оби ча ји – од ре ђу је ње гов на чин 
жи во та до ћи ће до га ше ња људ ских по тен ци ја ла за то што „људ ска 
при ро да ни је ма ши на ко ја се гра ди пре ма не ком мо де лу и по ста вља 
да ра ди упра во оно што јој је про пи са но“.15) Огра ни ча ва ње са мо и-
ни ци ја тив но сти љу ди про из во ди оп ште, мо рал но и ин те лек ту ал но 
за о ста ја ње, те је сто га нео п ход но да раз ли чи тим осо ба ма до зво-
ли мо да во де раз ли чи те жи во те, да бу ду спон та ни, ори ги нал ни, па 
чак и екс цен трич ни.

Ми лов кон цепт сло бо де ни је јед но ди мен зи о на лан. Осим од су-
ства дру штве не при ну де и ства ра ња усло ва за сло бод ни са мо ра звој 
по је дин ца ва жно је да по сто ји и од го вор ност по је дин ца пре ма дру-
штву, јер је он ду жан да се по на ша та ко да не на но си зло дру ги ма. 
Ин ди ви ду ал на сло бо да, али и дру штве на од го вор ност услов су оп-
штег на прет ка. Ду жност по је дин ца пре ма дру штву је дво ја ка. Он 
је нај пре у оба ве зи да са мо стал но раз ви ја нај ви ше ин те лек ту ал не и 
мо рал не скло но сти и осо би не, али и да по ма же оста лим чла но ви ма 
за јед ни це да до стиг ну вла сти те про сто ре ду хов не сло бо де. Је ди но 
та квим по сту па њем сва ки гра ђа нин ефи ка сно до при но си на пре до-
ва њу дру штва, а сред ство ко је Мил го то во уни вер зал но пред ла же 
за ре ше ње свих про бле ма, па и очу ва ње ду ха сло бо де и фор ми ра ње 
дру штве но од го вор них је дин ки, је сте обра зо ва ње. Је ди но је обра-
зо ва ње спо соб но да под у пре усва ја ње вр ли на и вред но сти ко је су 
13) Мил, Џ., С., Ослободи, стр. 87.
14) Исто, стр. 88.
15) Исто, стр. 91.
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по треб не за са мо сво јан ду хов ни раз вој по је дин ца и оп шти со ци-
јал ни на пре дак.

Иако се де ло ва ње др жа ве мо ра за сни ва ти на тр жи шном на че-
лу пре ма ко ме не ма упли та ња вла сти у де ло ва ње по је дин ца, Мил 
до зво ља ва од ре ђе на од сту па ња од на че ла оп штег др жав ног не ме-
ша ња. Обла сти у ко ји ма се функ ци ја др жа ве не сме све сти на ми-
ни мал ну је су обра зо ва ње, уре ђе ње де чи јег ра да, со ци јал на по моћ 
си ро ма шним гра ђа ни ма и си ту а ци је ка да не ку дру штве ну по тре бу, 
нпр. на уч на ис тра жи ва ња, не мо же за до во љи ти тр жи ште јер у ње-
ном ис пу ње њу не ма про фи та. Упра во у ово ме ле жи раз ли ка Ми ла 
у од но су на кла си чан ли бе ра ли зам. Он се за ла же за пре тва ра ње 
прин ци па la is ser-fa i re у оп шту прак су и твр ди да сва ко од сту па ње 
од ње га, осим ако не зах те ва не ко ве ли ко до бро, пред ста вља зло. 
Ши ре ње др жав них функ ци ја уве ћа ва ње ну моћ и гу ши про стор 
сло бо де, а ве ли ки број функ ци ја пре оп те ре ћу је др жа ву ко ја та да 
ни основ ну функ ци ју обез бе ђе ња сво ји не и си гур но сти гра ђа на не 
оба вља ва ља но. Али, са дру ге стра не, Мил уви ђа да је прин цип 
рас по де ле у дру штву не пра ве дан, да „ин сти ту ци ја при ват ног вла-
сни штва ну жно са со бом но си по сле ди цу да се пло до ви ра да мо ра-
ју де ли ти као са да, ско ро у обр ну тој сра зме ри пре ма ра ду – нај ве ћи 
де ло ви они ма ко ји ни ка да ни су ра ди ли... све док нај за мор ни ји и 
нај и сцр пљи ви ји те ле сни рад не мо же са си гур но шћу да ра чу на да 
ће за ра ди ти чак ни за жи вот не по тре бе.“16) Не што ка сни је он ипак 
до да је да „циљ ко ме тре ба те жи ти у са да шњој ета пи људ ског раз-
во ја ни је ру ше ње си сте ма при ват ног вла сни штва, већ ње го во уна-
пре ђе ње“.17) 

Мил оче ку је да ће се са ин те лек ту ал ним и мо рал ним уса вр-
ша ва њем по је ди на ца и по бољ ша њем људ ског ро да пре вла да ти су-
коб ка пи та ла и ра да, вла сни ка и рад них љу ди ко ји не ма ју уче шћа у 
упра вља њу. Гле да ју ћи у бу дућ ност, он ви ди но ви об лик удру жи ва-
ња, где ће рад ни ци на прин ци пу јед на ко сти би ти ко лек тив ни вла-
сни ци ка пи та ла. У та квим, рад нич ким ко о пе ра ти ва ма за по сле ни ће 
ра ди ти под ру ко вод ством ме на џе ра ко је ће са ми би ра ти и сме њи ва-
ти.18) Очи глед но је да Мил ни је апо ло ге та ка пи та ли стич ког си сте-
ма. Он те жи то ме да за сну је власт ко ја ће из бе ћи до ми на ци ју би ло 
16) Mill, J. S., ThePrinciplesofPoliticalEconomywithSomeofTheirApplicationstoSocial

Philosophy(PartOne), Kes sin ger Pu blis hing, 2004, pp. 259-260.
17)  Ibid, p. 269.
18) Mill, J. S., ThePrinciplesofPoliticalEconomywithSomeofTheirApplicationstoSocial

Philosoph,VolumeII, Bi blio Ba za ar, 2009, pp. 333-378.
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ко је вр сте кла сног ин те ре са и ти ме отва ра пут за та ко зва ни со ци-
јал ни ли бе ра ли зам. „Основ ни став овог со ци јал ног или ре фор ми-
са ног ли бе ра ли зма 19. ве ка је по ку шај да се про на ђе не ка вр ста 
ком про ми са са про ме ње ним усло ви ма и са рад нич ком кла сом и да 
се из вр ши при ла го ђа ва ње ли бе рал не док три не но вим усло ви ма, 
што је под ра зу ме ва ло из ве сну ме ру пре ра спо де ле у ко рист си ро-
ма шних сло је ва и по др шку рад нич ком за ко но дав ству.“ 19) Ми лов 
циљ је да укљу чи у по ли тич ки жи вот све мар ги на ли зо ва не гру пе 
– рад ни ке, ма њи не, же не – али исто вре ме но по ку ша ва да из бег-
не до ми на ци ју кла сног ин те ре са рад ни ка, оних нај си ро ма шни јих 
сло је ва ко ји чи не ве ћи ну и још увек ни су до сти гли нео п хо дан ни во 
ин те лек ту ал ног и мо рал ног раз во ја. Због то га он оп ти ра за уни вер-
зал но пра во гла са, али ње го во деј ство убла жа ва про пор ци о нал ним 
пред ста вља њем и плу рал ним во ту мом. 

3.ДЕМОКРАТАИ/ИЛИЕЛИТИСТА

Цен трал на тач ка Ми ло вог кон цеп та ре пре зен та ци је је да ни-
јед на гру па у дру штву не тре ба да има моћ над би ло ко јом дру гом 
гру пом. Основ за до ми на ци ју не сме би ти ни број ност, ни кла сна 
при пад ност и бо гат ство, али ни сте пен обра зо ва ња. Мил има два 
прак тич на ци ља. Нај пре, да ума њи ути цај ари сто кра ти је у Ве ли кој 
Бри та ни ји ко ји се за сни ва на њи хо вом при ви ле го ва ном по ло жа ју, а 
за тим, да њи хо ву вла да ви ну за ме ни де мо крат ском вла дом ко ја не ће 
омо гу ћи ти хе ге мо ни ју гру пе ко ја је нај број ни ја, већ ће оси гу ра ти 
пра вед но пред ста вља ње свих де ло ва дру штва. Ње го ва на ме ра је да 
ство ри истин ску де мо кра ти ју у ко јој ће сва ки по је ди нац има ти мо-
гућ но сти за раз вој соп стве них мо рал них и ин те лек ту ал них спо соб-
но сти и ис по ља ва ње ин ди ви ду ал но сти. „Ми лов мо дел де мо кра ти-
је... са др жи мо рал ну ви зи ју мо гућ но сти уна пре ђе ња чо ве чан ства и 
сло бод ног и јед на ког дру штва ко је још ни је до стиг ну то“20)

Свр ха по сто ја ња вла да ви не код Ми ла оста је ути ли та ри стич ка 
и сво ди се на по сти за ње нај ве ће сре ће нај ве ћег мо гу ћег бро ја љу-
ди. Ка ко ће би ло ко ји об лик вла да ви не, осим вла да ви не це ло куп не 
за јед ни це, би ти за сно ван на мо ти ви ма ко ји се не по кла па ју са ин-
те ре си ма дру штва тре ба од ба ци ти све тра ди ци о нал не об ли ке вла-
сти. Кри те ри ју ме до бре вла да ви не ис пу ња ва са мо пред став нич ки 
си стем у ко ме на род би ра пред став ни ке ко ји ће кон тро ли са ти упра-
19) Ву ја чић, И., нав. де ло, стр. 227.
20) Mac pher son, C.B., The Life and Times of Liberal Democracy, Ox ford Uni ver sity Press, 

1980, p. 47.
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вља че. „Пред став нич ко устрој ство је сред ство да оп ћи стан дард 
ин те ли ген ци је и по ште ња за јед ни це, те по је ди нач ни ум и вр ли на 
ње зи них нај па мет ни јих чла но ва, нај не по сред ни је ути чу на вла да-
ви ну, да ју ћи им ве ћи ути цај не го што би га они оп ће ни то има ли у 
би ло ка кво ме друк чи јем об ли ку ор га ни за ци је.“21) Кри те ри јум ква-
ли те та не ке вла да ви не је сте пен до ко га она на сто ји уве ћа ти до бре 
осо би не ме ђу они ма над ко ји ма се вла да. Ње на уло га је да бу де 
„аген ци ја за на ци о нал но обра зо ва ње“.

Мил по ве зу је по ли тич ку пар ти ци па ци ју и обра зо ва ње без ко-
јих је не мо гу ће раз ви ти дух сло бо де ко ји је нео п хо дан за ин ди ви-
ду ал но уса вр ша ва ње, уна пре ђе ње на ци о нал ног ка рак те ра и оп шти 
дру штве ни раз ви так. Осим то га, сва ка осо ба је нај бо љи чу вар соп-
стве них ин те ре са, па је при род но да и сва ка кла са шти ти ин ди ви-
ду ал на пра ва вла сти тих при пад ни ка, јер је ис ку ство по ка за ло да је 
ин те рес ис кљу че них из по ли тич ког од лу чи ва ња увек у опа сно сти 
да бу де за не ма рен. „Не мо же ни шта би ти ма ње по жељ ни је од то га 
да сви мо гу има ти удје ла у су ве ре ној вла сти др жа ве. Но, бу ду ћи 
да не мо гу сви у за јед ни ци ко ја пре ма шу је ве ли чи ну не ког ма лог 
гра да, особ но су дје ло ва ти... про из ла зи да иде а лан тип са вр ше не 
вла да ви не мо ра би ти пред став нич ки.“22)

У пред став нич ком си сте му сва ка од ра сла осо ба има мо гућ ност 
да ути че на власт уче шћем у из бор ном про це су. По ли тич ка пар ти-
ци па ци ја, ма кар се она сво ди ла и са мо на гла са ње, има дво стру ки 
зна чај. Нај пре, она има обра зов ни ка рак тер јер се по је ди нац укљу-
че њем у по ли тич ки про цес упо зна је са раз ли чи тим иде ја ма и по чи-
ње да раз два ја соп стве не, уске и лич не ин те ре се од оп штег до бра 
чи та ве за јед ни це. Та ко по ли тич ка пар ти ци па ци ја ди рект но ути че 
на ин те лек ту ал но и мо рал но уса вр ша ва ње гра ђа ни на. На дру гој 
стра ни, она ши ре њем уве ре ња да је сва ки чо век нај бо љи чу вар 
вла сти тих ин те ре са и да се са мо сво јим ра дом и ан га жо ва њем мо-
же по сти ћи по бољ ша ње жи вот них при ли ка сла би ути цај др жав ног 
па тер на ли зма и упу ћу је љу де јед не на дру ге, „при мо ра ва“ их да се 
удру жу ју ка ко би до сти гли ду хов не ви си не. 

По вр шно гле да но, кон цепт по ли тич ке пар ти ци па ци је те шко је 
укло пи ти да дру гим еле мен том ко ји пре ма Ми лу чи ни до бру вла да-
ви ну. Тај дру ги чи ни лац је по ли тич ка ком пе тент ност и струч ност. 
21) Мил, Џ. С., Изабраниполитичкисписи–другисвезак, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, За-

греб, 1989, стр. 24.
22)  Исто, стр. 42.
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Пред став нич ка вла да ви на обез бе ђу је да др жав ну власт оба вља ју 
нај му дри ји чла но ви дру штва, осо бе са нај ви ше мо рал них и ин те-
лек ту ал них вр ли на. Што ви ше ова квих ква ли те та ме ђу упра вља чи-
ма то ће власт би ти бо ља. Из ова кве Ми ло ве по став ке сле ди да по-
се до ва ње су пер и ор не мо рал но сти, ин те лек та и по ли тич ке ве шти не 
да је ве ће пра во на уче шће у од лу чи ва њу о по ли тич ким пи та њи ма. 
Са мо су ис ку сни и обра зо ва ни по је дин ци ква ли фи ко ва ни да упра-
вља ју јав ним по сло ви ма због че га раз ли чи тим ме ха ни зми ма тре ба 
огра ни чи ти по ли тич ку пар ти ци па ци ју ма ње спо соб них. Мил се у 
ства ри пла ши да ће не ком пе тент ност ка дро ва ко ји во де др жа ву до-
ве сти до стаг на ци је и про па да ња де мо кра ти је, а као при мер „ла-
жне“ де мо кра ти је ис ти че Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве где је ино-
ва тив ност за ме ње на осред њо шћу. Ме ђу тим, из у зет но до стиг ну ће 
Ми ло ве фи ло зо фи је пред ста вља ња ле жи баш у чи ње ни ци да је 
успе шно по ве зао, на пр ви по глед кон тра дик тор не еле мен те, по ли-
тич ку пар ти ци па ци ју свих гра ђа на ко ја омо гу ћа ва ин ди ви ду ал но 
са мо у са вр ша ва ње и уче шће нај му дри јих у оба вља њу по сло ва за-
јед ни це ка ко би до бра вла да ви на омо гу ћи ла оп шти дру штве ни на-
пре дак. Са дру ге стра не, по сле ди ца ње го вог ам би ва лент ног од но са 
пре ма про це су пред ста вља ња је сте ве ли ки број оп ту жби, ка ко за 
не кон зи стент ност ста во ва, та ко и за ели ти зам и на пу шта ње истин-
ских де мо крат ских вред но сти. У на ред ним ре до ви ма при ка за ће мо 
на ко јим ме сти ма Ми ло ва по ли тич ка ми сао кли зи ка ели ти зму.

Ако де мо кра ти ју сво ди мо на вла да ви ну ве ћи не, Мил ни је 
де мо кра та. Он на во ди да се под име ном де мо кра ти је бр ка ју две 
раз ли чи те иде је. „Чи ста иде ја де мо кра ци је, пре ма де фи ни ци ји, је-
сте вла да ви на ци је ло га на ро да од стра не ци је лог на ро да, јед на ко 
пред ста вље ног. Де мо кра ци ја, ка ко се уоби ча је но за ми шља и до сад 
про во ди, јест вла да ви на ци је лог на ро да, од стра не ње го ве тек пу ке 
ве ћи не – ис кљу чи во пред ста вље не.“23) Пре ма Ми лу, по гре шно је 
из јед на ча ва ти де мо кра ти ју са вла да ви ном број ча не ве ћи не. Он по-
зи ва на ре пре зен та ци ју це лог на ро да, али под тим ми сли да власт 
мо ра пред ста вља ти све гру пе уну тар јед ног дру штва, а не ње гов 
нај број ни ји део. У су прот ном власт ће би ти под ути ца јем фрак циј-
ских и кла сних ин те ре са, што ће до ве сти до фор ми ра ња по ли ти ка 
ко је не ће би ти усме ре не на по што ва ње ин те ре са чи та ве за јед ни-
це. „Прет по ста ви мо да су ве ћи на би јел ци, ма њи на црн ци, или vice
versa – да ли је ве ро ват но да ће ве ћи на омо гу ћи ти јед на ку прав ду 
23)  Исто, стр. 75.
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за ма њи ну? Прет по ста ви мо као ве ћи ну ка то ли ке, као ма њи ну про-
те стан те или обр ну то.... Или, не ка ве ћи на бу ду Ен гле зи, ма њи на 
Ир ци или обр ну то – ни је ли и ту ве ли ка вје ро јат ност да ће се по ја-
ви ти исто зло?“24)

Све по сто је ће „ла жне“ де мо кра ти је за сно ва не су на по гре-
шној ин тер пре та ци ји пред ста вља ња ко ја во ди ти ра ни ји ве ћи не и 
гу бит ку ин те лек ту ал не и мо рал не не за ви сно сти по је дин ца. Про ста 
при ме на прин ци па вла да ви не ве ћи не увек на кра ју ре зул ти ра вла-
да ви ном при ви ле ги ја и ис кљу че њем при пад ни ка ма њи на из по сло-
ва упра вља ња за јед ни цом. Мил на во ди ин те ре сан тан при мер ка да 
вла да ви на ве ћи не не ис пу ња ва ни свој пр во би тан циљ, већ моћ да је 
ве ћи ни ве ћи не. У гра нич ним си ту а ци ја ма, ка да се из бо ри до би ја-
ју те сном ве ћи ном – на при мер 50,01% на спрам 49,99% – па са мо 
по ло ви на би ра ча има сво је пред став ни ке у пар ла мен ту, а за тим од-
лу ке у пред став нич ком те лу до но се ми ни мал ном ве ћи ном гла со ва, 
са мо ће не што ви ше од че твр ти не гра ђа на ко ји су уче ство ва ли на 
из бо ри ма ста ја ти иза по ли ти ке ко ју спро во ди вла да. Та ко се вла да-
ви на ве ћи не пре тва ра у сво ју су прот ност, у вла да ви ну ма њи не ко ју 
су ме ха ни зми пред ста вља ња уз ди гли на ни во вла да ју ће кла се.

Ако под де мо кра ти јом под ра зу ме ва мо да су сви гра ђа ни мо рал-
но и ин те лек ту ал но јед на ки, Мил ни је де мо кра та. У ње го вој те о-
ри ји не ма сва ки по је ди нац јед на ко пра во на по ли тич ку пар ти ци па-
ци ју. Мил као кон стант ну прет њу до број вла да ви ни из два ја кла сно 
за ко но дав ство. Ни јед на кла са или ком би на ци ја кла са не сме има ти 
пре те жан ути цај у вла сти. Пред став нич ки си стем „не би смио до-
пу сти ти да би ло ко ји од ра зно вр сних фрак циј ских ин те ре са то ли ко 
оја ча ју да уз мог ну над вла да ти исти ну и прав ду и све оста ле фрак-
циј ске ин те ре се за јед но“.25) Да би де мо кра ти ја мо гла да функ ци о-
ни ше нео п ход но је да по је дин ци пре ва зи ђу соп стве не, уске ин те ре-
се и поч ну да де ла ју во ђе ни ви шим мо ти ви ма. Због то га по ли тич ку 
пар ти ци па ци ју не тре ба схва ти ти са мо као пра во сва ке је дин ке, већ 
и као ду жност да се под сти че раз вој це лог дру штва бри гом о оп-
штем до бру. И ма да уни вер зал но пра во гла са је сте ко нач ни циљ 
из бор не ре фор ме за ко ју се за ла же Мил, на по сто је ћем ступ њу раз-
во ја оно не под ра зу ме ва јед на ко вред но ва ње гла со ва свих чла но ва 
дру штва. Ви ши ин те лек ту ал ни и мо рал ни ква ли те ти да ју и ве ћа 
пра ва у по ли тич кој аре ни. Због то га ду хом над моћ не осо бе мо ра ју 
24)  Исто, стр. 69.
25)  Исто, стр. 74.
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да пред во де оста так дру штва на пу ту са мо ра зво ја све док сви по-
је дин ци не до стиг ну по тре бан сте пен обра зо ва ња и из гра де свест 
о зна ча ју оп штег до бра за функ ци о ни са ње де мо крат ског дру штва. 

Пре ма Ми ло вом ви ђе њу, уво ђе ње оп штег и јед на ког пра ва гла-
са у Ве ли кој Бри та ни ји за ме ни ло би над моћ јед не кла се до ми на ци-
јом кла сног ин те ре са не ке дру ге. А ка ко по је дин ци ни су мо рал но и 
ин те лек ту ал но јед на ки, де мо кра ти ја за сно ва на на вла да ви ни ве ћи-
не оне мо гу ћи ла би дру штве ни на пре дак и пре тво ри ла се у де спо-
ти зам на ро да, у ти ра ни ју ве ћи не. Ми ло ва је на ме ра да огра ни чи 
моћ вла да ју ће кла се, чак уко ли ко она пред ста вља ин те ре се ну ме-
рич ки нај ве ћег бро ја гра ђа на, и да на тај на чин очу ва ин ди ви ду ал-
ну сло бо ду.

Ако де мо кра ти ју сво ди мо на вла да ви ну пред став нич ког ор-
га на, Мил ни је де мо кра та. У пред став нич ким си сте ми ма гра ђа ни 
не вла да ју ди рект но, већ се од лу ке до но се у пред став нич ком те-
лу. Мил се не би сло жио са по след њом тврд њом. Он сма тра да је 
функ ци ја пар ла мен та да над зи ре и кон тро ли ше власт, а не да оба-
вља вла ди не по сло ве. „Ни је дан скуп љу ди ни је спре ман на ак ци ју... 
Оно што не ко ти је ло мо же бо ље учи ни ти не го по је ди нац јест про-
су ђи ва ње.“26) За то уло га на род них пред став ни ка ни је да упра вља ју, 
по себ но ако се узме у об зир да је сва ка гра на јав не упра ве стру чан 
по сао ко јим вла да ју по себ на пра ви ла и за чи је је вр ше ње нео п ход-
но ис ку ство. За да так пар ла мен та је да оси гу ра да сва ми шље ња 
у дру штву бу ду из ло же на и раз мо тре на – ор ган рас пра вља ња – и 
да над гле да рад оних ко ји до но се нај ва жни је од лу ке – кон трол ни 
ор ган. Кру на име ну је пре ми је ра у скла ду са же ља ма пар ла мен та, 
а ми ни стре на пре по ру ку ше фа вла де. Пред став нич ко те ло не тре-
ба да има из бор ну функ ци ју јер сла бо во ди ра чу на о ква ли те ти ма 
пред ло же них кан ди да та. „Ако чо век ни је за вје ша ла, сма тра га се 
јед на ко спо соб ним... го то во за све за што се мо же про гла си ти кан-
ди да том.“27) 

Осим по сло ва упра вља ња пред став нич ко те ло ни је по де сно 
ни за до но ше ње за ко на. По сао из ра де за ко на зах те ва ве ли ки ин те-
лек ту ал ни рад, ис ку ство и уве жба ни ум, па је нај бо ље да за ко но-
дав ство бу де по ве ре но по себ ном од бо ру са ста вље ном од не ко ли-
ко чла но ва чи ји ће рад кон тро ли са ти пар ла мент. Мил до пу шта да 
основ не смер ни це за са ста вља ње за ко на и ње го ву свр ху утвр ђу ју 
на род ни пред став ни ци, али би на кон из ра де пред ло га за ко на пар-
26)  Исто, стр. 53.
27)  Исто, стр. 56.
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ла мент имао са мо мо гућ ност да пред лог при хва ти, од ба ци или га 
вра ти на по нов но раз ма тра ње. Аманд ман ске ин тер вен ци је не би 
би ле до зво ље не, па за ко но дав ство по ста је про фе си о нал на де лат-
ност, по сао за то по себ но об у че них по је ди на ца.

Очи то је да су но си о ци из вр шне вла сти у Ми ло вој ви зу ри по-
де ле вла сти про фе си о нал ци ко ји не са мо да не пот па да ју под ути-
цај би рач ког те ла, већ су ре ла тив но не за ви сни и у од но су на пред-
став нич ко те ло. По сла ни ци не би ра ју но си о це из вр шних функ ци ја. 
Њи хо ва је уло га да кон тро ли шу и учи не јав ним рад упра ве и уко ли-
ко уоче од ре ђе не зло у по тре бе и не пра вил но сти сме не од го вор ног 
слу жбе ни ка. Ин те ре сант но је да Мил не по сре дан из бор пред сед-
ни ка Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва сма тра мањ ка вим. По ње му, 
он ре зул ти ра из бо ром по је дин ца ко ји ни је нај спо соб ни ји. Шеф 
из вр шне вла сти у САД обич но је не по зна та осо ба или не ко ко је 
сла ву сте као у не кој дру гој обла сти, а не у по ли тич ком жи во ту, јер 
би ра чи нај че шће гла са ју за чо ве ка „без до га ђа ја у про шло сти“, док 
су ис так ну те и по ли тич ки ак тив не осо бе обич но сте кле лич не не-
при ја те ље или су то ком свог жи во та из не ле не ки став ко ји је не-
при хва тљив зна чај ном де лу за јед ни це. Још јед на ма на не по сред ног 
из бо ра ше фа из вр шне вла сти је сте чи ње ни ца да се вре ме из ме ђу 
из бо ра про во ди у при пре ми но вих, па се па жња не фо ку си ра на ре-
ша ва ње про бле ма не го на оче ки ва не по сле ди це пред у зе тих ак ци ја 
на рас по ло же ње би рач ког те ла.

Не по ве ре ње ко је Мил има пре ма не по сред ним из бо ри ма за 
но си о це из вр шне вла сти плод је ње го вог раз ли ко ва ња упра вљач-
ких, кон трол них и из бор них де лат но сти уну тар до бро ор га ни зо-
ва ног дру штва и по треб них спо соб но сти за оба вља ње ових по сло-
ва. Про фе си о нал ни слу жбе ни ци ко ји по се ду ју ви со ко обра зо ва ње, 
ис ку ство и по ли тич ку ве шти ну су не за мен љи ви у оба вља њу из-
вр шних и ад ми ни стра тив них по сло ва. Пред став нич ко те ло ко је 
кон тро ли ше рад из вр шне вла сти чи ни ће ис так ну ти ји чла но ви дру-
штва са ви шим мо рал ним и ин те лек ту ал ним вр ли на ма. И на кра ју, 
ва жно је да од ре ђен сте пен струч но сти по сто ји и ме ђу би ра чи ма 
ка ко би у пар ла мент би ли иза бра ни кан ди да ти са нај бо љим ква ли-
фи ка ци ја ма.

Ова кво схва та ње пред став нич ке де мо кра ти је омо гу ћа ва Ми лу 
да по ми ри две су прот ста вље не те жње – по ли тич ку пар ти ци па ци-
ју од стра не свих гра ђа на и ве ће уче шће у по ли тич ким по сло ви-
ма ком пе тент ни јих чла но ва дру штва. Си гур но је да у ње го вој по-
ли тич кој фи ло зо фи ји по сто је тен зи је из ме ђу ега ли та ри стич ких и 
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ели ти стич ких по став ки, али је он успе вао да одр жи ба ланс из ме ђу 
прин ци па пар ти ци па ци је и ком пе тент но сти што се нај бо ље ви ди 
из ње го вог ан га жма на у по ли тич кој прак си и пред ло га за из бор ну 
ре фор му. 

4.ПРОПОРЦИОНАЛНОПРЕДСТАВЉАЊЕ,
ОПШТЕПРАВОГЛАСАИПЛУРАЛНИВОТУМ

Де мо крат ско устрој ство под ра зу ме ва да ће се чу ти глас свих 
кла са и дру штве них гру па и да ће оне има ти моћ да ути чу на вла-
ди не од лу ке кроз пред ста вље ност у пар ла мен ту. Због то га би би-
ло по гре шно из јед на чи ти Ми лов кон цепт до бре вла да ви не у ко ме 
про пор ци о нал на ре пре зен та ци ја омо гу ћа ва вла да ви ну дру штва као 
це ли не са вла да ви ном ве ћи не у ко јој нај број ни ја дру штве на кла са 
упра вља др жа вом. У „пра вој“ де мо кра ти ји од есен ци јал не је ва-
жно сти да све ма њин ске гру пе бу де пред ста вље не и да у скла ду са 
сво јом број но шћу од ре ђу ју вла ди ну по ли ти ку. “Ра чу на ју ћи чо вје ка 
за чо вје ка, ма њи на би би ла пред ста вље на то ли ко пот пу но ко ли ко 
и ве ћи на. Ако ни су, не ма јед на ко прав не вла да ви не, не го вла да ви не 
не јед на ко сти и по вла сти ца у ко јој дио љу ди вла да над оста ли ма, а 
ди је лу је од у зет пра ве дан и јед нак удио утје ца ја у пред став ни штву, 
што је про тив но сва кој пра вед ној вла да ви ни.“28) Ако ма њи на чи ни 
тре ћи ну укуп ног би рач ког те ла је ди ни пра ве дан ис ход је да у пар-
ла мен ту за у зи ма тре ћи ну по сла нич ких клу па. 

Ми лов кон цепт пред ста вља ња на гла ша ва зна чај по је дин ца. 
Ње го ва по све ће ност про ши ре њу би рач ког пра ва, ак тив ност на из-
бор ној ре фор ми ко ја би омо гу ћи ла пред ста вља ње ма њи на и те жња 
ка ус по ста вља њу „пра ве“ пред став нич ке де мо кра ти је плод су ње-
го ве пре о ку па ци је по је дин цем, а не кла сом Ако кан ди дат за ко га 
је би рач гла сао ни је до био по сла нич ки ман дат, сам би рач је прак-
тич но ли шен из бор ног пра ва. Због то га је нео п ход но не са мо да 
све дру штве не гру пе бу ду про пор ци о нал но пред ста вље не, већ да 
сва ки гра ђа нин бу де лич но пред ста вљен у пар ла мен ту од стра не 
кан ди да та ко ме је по да рио свој глас. Ни јед на од де мо кра ти ја ко је 
се по сто ја ле у Ми ло во до ба ни је по што ва ла на ве де не прин ци пе. 
Све су де мо кра ти је би ле „ла жне“, док су сви по сто је ћи си сте ми 
ре пре зен та ци је зах те ва ли те мељ ну из ме ну.

Ми ло ве иде је би ле су у су прот но сти са ста во ви ма бри тан ских 
стра на ка ње го вог до ба у по гле ду из бор не ре фор ме.  Не са мо да 
28) Исто, стр. 76.
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је био не за до во љан про ме на ма у обла сти из бор ног за ко но дав ства, 
већ је сма трао да ни је дан ре форм ски пред лог не пре по зна је су шти-
ну про бле ма.29) Он је же лео про пор ци о нал ну ре пре зен та ци ју свих 
де ло ва дру штва у пар ла мен ту, пред ста вље ност ма њи на, а не са мо 
ве ћи не, на дао се оп штем, а не му шком пра ву гла са. 

Пред став нич ка де мо кра ти ја зна чи пред ста вља ње свих што се 
не по сти же огра ни че њем пра ва гла са. „Јед на од нај ве ћих пред но-
сти сло бод не вла да ви не је оно обра зо ва ње ин те ли ген ци је и осје-
ћа ња, што се пре но си све до нај ни жих ре до ва, кад су они по зва ни 
на су дје ло ва ње у ак ци ја ма ко је не по сред но утје чу на ве ли ке ин те-
ре се њи хо ве зе мље.“30) По што по ли тич ка пар ти ци па ци ја по ма же 
ин ди ви ду ал ном са мо ра зво ју ве ли ка је не прав да би ло ко ме од у зе ти 
пра во да уче ству је у до но ше њу од лу ка ко је се ти чу ње га са мо га, 
ко ли ко и оста лих чла но ва дру штва. Сва ки по је ди нац ко ји је ли шен 
пра ва гла са осе ћа ће се не за до вољ но или као не ко ко га оп шти по-
сло ви дру штва не за ни ма ју. „У од ра слом и ци ви ли зи ра ном на ро ду 
не би тре ба ло би ти па ри ја ни дис ква ли фи ци ра них осо ба, осим ако 
са ме не ис пу ња ва ју сво је об ве зе.“31) У нај кра ћем, ко нач ни циљ из-
бор не ре фор ме ко ји по ста вља Мил је би рач ко пра во отво ре но свим 
пу но лет ним осо ба ма, му шкар ци ма и же на ма.

Иако се искре но за ла гао за уни вер зал но пра во гла са Мил је до-
зво ља вао од ре ђе на ис кљу че ња из би рач ког пра ва. По је дин цу ко ји 
не зна да чи та, пи ше и из во ди арит ме тич ке опе ра ци је не тре ба до-
зво ли ти да уче ству је на из бо ри ма. Ње му се мо ра обез бе ди ти пра во 
на обра зо ва ње, али ако и та да ни је у ста њу да ис пу ни еле мен тар-
не прет по став ке из бор ног пра ва не би би ло „дру штво оно ко је га 
ис кљу чу је, не го ње го ва ли је ност.“32) Пра во гла са не би има ле ни 
осо бе ко је не пла ћа ју по ре зе, јер би сво јим гла со ви ма рас по ла га ли 
нов цем оста лих гра ђа на, а не би би ли мо ти ви са ни да се по на ша ју 
еко но мич но. Мил пред ла же да и нај си ро ма шни ји чла но ви дру штва 
пла ћа ју ма лу го ди шњу сво ту што би им да ло пра во да бу ду ре ги-
стро ва ни као би ра чи, а исто вре ме но спре чи ло да се по на ша ју ра-
29) За вре ме Ми ло вог жи во та два пу та је ко ре ни то ме њан из бор ни за кон (За ко ни о пред-

ста вља њу на ро да из 1832. и 1867. го ди не). Пр вом ре фор мом из бор но пра во је про ши-
ре но на при пад ни ке сред ње кла се (би рач ко пра во су нпр. до би ли му шкар ци ко ји су 
по се до ва ли имо ви ну у вред но сти од 10 фун ти, за куп ци зе мље ко ји су пла ћа ли го ди-
шњу рен ту од 50 фун ти, итд.), док су дру гом из бор ном ре фор мом у из бор ни про цес 
укљу че ни и ве ли ки де ло ви рад нич ке кла се (би рач ко пра во до би ја ју сви вла сни ци ку ћа 
ко ји пла ћа ју по рез).

30) Исто, стр. 92.
31) Исто, стр. 94.
32) Исто, стр. 95. 
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сип нич ки. Осим то га, огра ни че ње из бор ног пра ва про те гло би се 
и на при ма о це со ци јал не по мо ћи. Сва на ве де на ис кљу че ња ни су 
трај не при ро де и мо гу ће их је пре ва зи ћи ис пу ње њем од ре ђе них 
усло ва – основ но обра зо ва ње, пла ћа ње по ре за – па Мил оче ку је да 
ће пра во гла са убр зо по ста ти уни вер зал но.

Ши ре ње пра ва гла са на све пу но лет не чла но ве дру штва нај-
ви ше би од го ва ра ло ма ну ел ним рад ни ци ма ко ји чи не нај број ни ју 
дру штве ну кла су. Чи не ћи ве ћи ну у свим из бор ним је ди ни ца ма они 
би има ли мо гућ ност да над гла са ју при пад ни ке свих дру гих гру па 
и кла са. Та ко би оп ште и јед на ко пра во гла са до ве ло по ти ски ва ња 
ви ших и сред њих кла са у ко ји ма се на ла зи нај ве ћи број ин те лек-
ту ал но и мо рал но су пер и ор них по је ди на ца што је по сле ди ца ко ју 
Мил же ли да из бег не. Он уви ђа две опа сно сти ко је са со бом но си 
оп ште пра во гла са – ни зак сте пен ин те ли ген ци је у пред став нич ком 
те лу и кла сно за ко но дав ство. Пар ла мент би у том слу ча ју из ра жа-
вао са мо ми шље ње јед не кла се, нај број ни је, али кла се ко ја по се ду-
је нај ма ње зна ња и мо рал них вр ли на. 

Ре ше ње ко је је осми слио Мил за сни ва се на ме ха ни зму ко ји 
би обез бе дио пред ста вља ње ма њи не ко ја се ис ти че ви со ким ду-
хов ним осо би на ма и спо соб но сти ма. Сред ство ко јим би се по сти-
гао та кав циљ је сте плу рал ни во тум, од но сно ви ше стру ко пра во 
гла са. „Иако би сват ко тре бао има ти пра во гла са – пра ви ло да је 
сва чи ји глас јед на ко ври је дан ствар је по све дру га чи је на ра ви.“33) 
Ми ло во за ла га ње за плу рал ни во тум је у са гла сно сти са ње го вим 
ви ђе њем „пра ве“ де мо кра ти је. Уко ли ко нај о бра зо ва ни ји чла но ви 
дру штва оста ну без сво јих пред став ни ка у пар ла мен ту, не ће би ти 
дру штве ног на прет ка. Не ма ју сва људ ска би ћа јед на ку вред ност из 
че га сле ди да не мо ра ју има ти ни јед нак ути цај на сфе ру по ли ти-
ке и про цес од лу чи ва ња. Ме ђу тим, Мил ја сно од ба цу је имо ви ну 
као основ плу ра ли за ци је пра ва гла са и као је ди ни раз лог ко ји мо же 
оправ да ти раз ли ку у вред но ва њу гла со ва на во ди „ин ди ви ди у ал ну 
ин те лек ту ал ну над моћ.“ 

Мил уви ђа да у ње го вом вре ме ну не по сто је објек тив ни кри те-
ри ју ми за про це ну ин те лек ту ал них спо соб но сти по је ди на ца, по пут 
ис пит них про ве ра или по сти за ња од ре ђе ног сте пе на обра зо ва ња 
ко је би би ло до ступ но свим гра ђа ни ма, па пре по ру чу је ин ди рект но 
ис пи ти ва ње на осно ву при ро де по сла ко ји гра ђа нин оба вља. Ако 
не ква ли фи ко ван рад ник има је дан глас, ква ли фи ко ван ће има ти 
33)  Исто, стр. 97.
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два, по сло во ђа три, итд. Мил по ла зи од по став ке да је бан кар или 
тр го вац ин те ли гент ни ји од за на тли је, али да би се спре чи ло ан га-
жо ва ње на не ком по слу са мо за рад до би ја ња ве ћег бро ја гла со ва, 
пред ла же да се утвр ди проб ни рок ко ји се мо ра про ве сти на од-
ре ђе ном рад ном ме сту – три го ди не – на кон ко га би се по је дин цу 
мо гли до де ли ти до дат ни гла со ви. Осим то га, вид за шти те нај си ро-
ма шни јих сло је ва пред ста вља ли би до бро вољ ни ис пи ти, на ко ји ма 
би сва ко мо гао да по ка же да по се ду је до во љан ни во зна ња и да ро-
ви то сти чи ме, без об зи ра на ни зак по ло жај у дру штву, при ро ду за-
ни ма ња ко је оба вља или фор мал но обра зо ва ње, за вре ђу је при ли ку 
да у ве ћој ме ри ути че на по ли тич ки про цес и кон цеп ци ју оп штег 
до бра.

Ми лов си стем ви ше стру ког и не јед на ког гла са ња – плу рал ни 
во тум – не ма за циљ ус по ста вља ње по ли тич ке до ми на ци је обра-
зо ва них, већ те жи то ме да спре чи пре гла са ва ње ин те лек том и мо-
ра лом ис так ну тих по је ди на ца ко ји чи не ма њи ну у дру штву и без 
ко јих ни је мо гу ће обез бе ди ти дру штве ни про грес. Плу рал ни во-
тум је сред ство ко јим ће се по сти ћи пра вед ни је, про пор ци о нал но 
пред ста вља ње, али ће исто вре ме но по мо ћи и бр жем уво ђе њу оп-
штег пра ва гла са. „Док се не сми сли и док јав ност не бу де спрем на 
при хва ти ти не ки на чин ви ше стру ког гла са ња што би обра зо ва ни ма 
од ре дио зна чај ни ји сту пањ утје ца ја ка кав му и при па да... не ће би-
ти мо гу ће ство ри ти осно ве за уво ђе ње и по твр ду пред но сти оп ћег 
пра ва гла са.“34) 

Уло га плу рал ног во ту ма је тро ја ка. Он пред ста вља ме ђу фа зу у 
ши ре њу пра ва гла са на све пу но лет не гра ђа не, омо гу ћа ва пред ста-
вље ност ма њин ских ин те ре са ви ше и сред ње кла се у пар ла мен ту 
и оне мо гу ћа ва пот пу ну до ми на ци ју кла сног ин те ре са нај број ни је, 
али нај ма ње ком пе тент не рад нич ке кла се. Ми ло ва на ме ра ни је да 
про ши ри јаз ко ји по сто ји из ме ђу раз ли чи тих кла са, већ да га пре-
мо сти кроз уме ре ну по ли тич ку пар ти ци па ци ју си ро ма шних ко ји 
ће на тај на чин ве жба ти и уса вр ша ва ти соп стве не ин те лек ту ал не 
по тен ци ја ле.

Оп ште пра во гла са и плу рал ни во тум чи не са мо два еле мен та 
из бор не ре фор ме за ко ју се за ла гао Мил. По след њи и нај ва жни-
ји еле мент ко ји се у пот пу но сти по кла па са ње го вим те о риј ским 
по став ка ма је сте при ме на Хе ро ве ме то де про пор ци о нал не рас по-
де ле ман да та. По Ми ло вом ми шље њу, Хе ро ва књи га (Tre a ti se on 
34)  Исто, стр. 100-101.
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the Elec tion of Re pre sen ta ti ves) је по ло жи ла те мељ за си сте ма ти чан 
раз вој про пор ци о нал ног пред ста вља ња. Она не са мо да омо гу ћа ва 
сра змер ну ре пре зен та ци ју ма њин ских гру па и ти ме вла да ви ну це-
лог дру штва, а не са мо не ких дру штве них кла са и гру па, већ обез-
бе ђу је да сва ки по је ди нач ни гла сач бу де пред ста вљен кроз си стем 
пер со нал не ре пре зен та ци је.

Пре ма Хе ро вом пла ну број би ра ча ко ји би био овла шћен да 
има свог по сла ни ка био би од ре ђен та ко што би се уку пан број гла-
со ва по де лио са бро јем ме ста у пред став нич ком те лу. Сва ки кан ди-
дат ко ји над ма ши по треб ну кво ту би био иза бран. Доц ни је је ова 
кво та по уте ме љи ва чу на зва на Хе ров ко лич ник.35) Пред ност ме то де 
је што би сва ки би рач имао сло бо ду да гла са за би ло ког кан ди да та, 
у ком год де лу зе мље да се он кан ди до вао, чи ме би би ла уве ћа на 
сло бо да из бо ра гра ђа на ко ји не же ле да их пред ста вља ни је дан од 
ло кал них кан ди да та. Хе ро ва ме то да би се ком би но ва ла са отво ре-
ним ли ста ма и пре фе рен ци јал ним гла са њем, што под ра зу ме ва да је 
би рач пот пу но сло бо дан у фор ми ра њу соп стве не ли сте или на већ 
по сто је ћој ли сти упи су је сво је пре фе рен ци је – пр ви, дру ги, тре ћи, 
итд. из бор – ис пред име на кан ди да та. Ман да ти се до де љу ју та ко 
што се нај пре чи та ју име на кан ди да та ко ји се на ла зе на пр вом ме-
сту гла сач ког ли сти ћа, а кан ди дат је иза бран ка да ње го во име бу де 
„про чи та но“ као пр ви из бор оно ли ко пу та ко ли ко из но си уна пред 
од ре ђе на Хе ро ва кво та. Пре о ста ли би ра чи ко ји су гла са ли за кан-
ди да та ко ме је већ до де љен ман дат не ће оста ти „не пред ста вље ни“, 
већ се њи хов глас „пре се ли ти“ на кан ди да та ко га су озна чи ли као 
сво ју дру гу пре фе рен ци ју. Пр ви гла со ви се прет по ста вља ју дру ги-
ма, дру ги тре ћи ма, и та ко све док се не рас по де ле сви рас по ло жи ви 
ман да ти.

Хе ров план ре фор ме из бор ног си сте ма у Ве ли кој Бри та ни ји 
био је за сно ван на сма ње њу бро ја из бор них је ди ни ца на три. Из-
бор не окру ге би чи ни ли Ен гле ска и Велс, Шкот ска и Ир ска. Ре зул-
тат би би ла про пор ци о нал на пред ста вље ност не са мо две нај ве ће 
стран ке, не го и сва ке ма њин ске гру пе чи ји број над ма шу је Хе ров 
ко лич ник. Осим то га, ни је дан би рач не би био пред ста вљен кан ди-
да том за ко га ни је гла сао.36) Си сте мом пер со нал не ре пре зен та ци је 
35)  Хе ров ко лич ник = број ва же ћих гла со ва/број ман да та у из бор ној је ди ни ци. Уко ли ко је 

у пе то ман дат ној из бор ној је ди ни ци гла са ло 100.000 љу ди, Хе ров ко лич ник ће из но си ти 
20.000.

36)  У јед но кру жном ве ћин ском из бор ном си сте му по сто ји мо гућ ност да 49,99% гра ђа на 
ко ји су ис ко ри сти ли би рач ко пра во у сво јој из бор ној је ди ни ци бу де пред ста вље но у 
пар ла мен ту од стра не осо бе за ко ју ни су гла са ли. 
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би ла би обез бе ђе на ди рект ни ја ве за из ме ђу би ра ча и њи хо вог пред-
став ни ка, јер би се сва ки би рач иден ти фи ко вао са пред став ни ком 
за ко га је гла сао, док ће члан пар ла мен та „пред ста вља ти осо бе, а не 
са мо ци гле и жбу ку гра да.“37) Још јед на пред ност Хе ро вог си сте ма 
про из ла зи из чи ње ни це да сва ка ис так ну та осо ба, иако без ло кал-
ног ути ца ја и пар тиј ске књи жи це, има шан се да до стиг не по треб-
ну кво ту гла со ва. „У ла жној де мо кра ци ји у ко јој су, умје сто свих, 
пред ста вље не са мо ло кал не ве ћи не, не ће се мо жда уоп ће ни чу ти 
глас пред став ни ка обра зо ва не ма њи не у пред став нич ком ти је лу... 
Си стем особ ног пред ста вља ња го то во је по се бан ли јек баш про тив 
то га зла. Ма њи на обра зо ва них умо ва, рас пр ше них по ло кал ним из-
бор ним окру зи ма, ује ди ни ла би се да би ра раз мјер но њи хо ву бро ју 
нај спо соб ни је љу де у зе мљи.“38) Иако би нај у глед ни ји по је дин ци и 
да ље чи ни ли ма њи ну у пред став нич ком те лу, Мил ве ру је да би они 
сна гом сво га ути ца ја, мо рал ним вред но сти ма и зна њем ко је по се-
ду ју до при но си ли на прет ку дру штва мно го ви ше од про стог зби ра 
сво јих гла со ва.

Хе ро ва ме то да про пор ци о нал не рас по де ле ман да та омо гу ћи-
ла би да се у пар ла мен ту чу је глас свих по је ди на ца и гру па у јед-
ном дру штву. На и ме, Мил се то ком це лог свог жи во та бо рио за 
пра ва свих, с јед не стра не за обес пра вље ну рад нич ку кла су чи јем 
би ду хов ном са мо ра зво ју по мо гла по ли тич ка пар ти ци па ци ја и оп-
ште пра во гла са, а са дру ге, за ин те лек том и мо ра лом су пер и ор-
не при пад ни ке обра зо ва ни је сред ње и ви ше кла се ко ји из бор ном 
ре фор мом ко ја би укљу чи ла Хе ров план и плу рал ни во тум не би 
оста ли не пред ста вље ни под си сте мом уни вер зал ног пра ва гла са. 
Ипак, иако је Хе ров си стем на пр ви по глед де мо кра ти чан, у су-
шти ни је ком пли ко ван и про из во љан, због че га је у прак си рет ко 
ко ри шћен.39) Ми ло ве иде је у мно го че му је су би ле ви зи о нар ске, а 
сво ју при мен љи вост су по ка за ле да ле ко на кон ње го ве смр ти. Иде ја 
о им пле мен та ци ји Хе ро вог пла на про пор ци о нал ног пред ста вља ња 
ни је јед на од та квих, а вре ме је по ка за ло да, ма да у осно ви ве о ма 
де мо кра ти чан, Хе ров си стем има мно го ви ше не до ста та ка не го вр-
ли на.

37)  Исто, стр. 81.
38)  Исто, стр. 83.
39)  Ви де ти ви ше у: Јо ва но вић, М., Изборнисистеми–избориуСрбији19901996, Ин сти-

тут за по ли тич ке сту ди је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 1997, стр. 59-60.
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5.ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАВЛАСТИ

Све моћ на др жа ва ко ја на се бе пре у зи ма ве ли ки број по сло ва 
не до при но си раз вит ку дру штва. Иако је упли та ње др жа ве не ка да 
ну жно, пре ви ше функ ци ја уве ћа ва ње ну моћ чи ме она по ста је опа-
сност по сло бо ду и ин ди ви ду ал ни са мо ра звој чла но ва дру штва. То 
се по себ но од но си на ло кал не по сло ве за ко је цен трал на власт ни је 
ди рект но за ин те ре со ва на, па их са мим тим и не мо же успе шно оба-
вља ти. Због то га Мил пред ла же да се што ве ћи број функ ци ја пре-
не се на ло кал не ор га не вла сти, а де цен тра ли за ци ју ви ди као услов 
очу ва ња сло бо де по је дин ца и де мо крат ске пар ти ци па ци је гра ђа на. 
Ис ти ца ње зна ча ја де цен тра ли за ци је за ин ди ви ду ал но и оп ште, ци-
ви ли за циј ско на пре до ва ње плод је ути ца ја ко ји је на ње га из вр ши-
ло То кви ло во де ло ДемократијауАмерициу ко ме он по ка зу је да 
су у САД ло кал не ин сти ту ци је де ло ва ле као ин стру мент обра зо ва-
ња гра ђа на и као бра на од пре ко мер ног упли та ња цен трал не вла де.

Пре ма Ми лу, оба вља ње ло кал них по сло ва мо же по мо ћи опле-
ме њи ва њу јав ног ду ха и раз во ју ин те ли ген ци је. Гра ђа ни има ју 
мно го ве ће шан се да бу ду иза бра ни у ло кал на те ла, па „ло кал не 
функ ци је ка кве не при вла че ви ше сло је ве слу же као сред ство ва-
жног по ли тич ког обра зо ва ња ни жих сло је ва дру штва.“40) На че ла на 
ко ји ма би се за сни ва ла ло кал на пред став нич ка те ла не би се раз-
ли ко ва ла од оних ко ја ва же за пред став нич ки ор ган на цен трал ном 
ни воу. Из бор но пра во би има ли сви гра ђа ни ко ји пла ћа ју по ре зе, 
во ди ло би се ра чу на о за сту пље но сти ма њи на у ло кал ном пар ла-
мен ту ко ји би имао са мо уло гу кон тро ло ра, а не те ла ко је оба вља 
по сло ве. За ди рект но из вр ше ње по сло ва би ли би за ду же ни ло кал-
ни слу жбе ни ци ко је би име но вао пред сед ник ло кал не скуп шти не.

Упо ре ђу ју ћи по ло жај цен трал них и ло кал них вла сти Мил до-
ла зи до за кључ ка да су ло кал на пред став нич ка те ла и слу жбе ни ци 
ни жег сте пе на ин те ли ген ци је и зна ња не го што су на ци о нал ни пар-
ла мент и функ ци о не ри. Исто вре ме но, њих над зи ре ин фе ри ор ни ја 
јав ност у ко јој има ма ње ве ли ких умо ва. Ове ма не ло кал не вла сти 
на док на ђу ју чи ње ни цом да су оне не по сред но за ин те ре со ва не за 
оба вља ње по сло ва ло кал не за јед ни це и ре зул та те ко је по сти жу, као 
и да мно го бо ље по зна ју ло кал ну про бле ма ти ку од цен трал не вла-
де. Због то га сва пи та ња ко ја су ло кал на тре ба пре не ти на ло кал не 
вла сти. „По пло че ње пу те ва, ра свје та, пра ње град ских ули ца, и у 
40) Мил, Џ. С., Изабраниполитичкисписи–другисвезак, стр. 151.
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ре дов ним окол но сти ма ка на ли за ци ја у ку ћа ма, од ма лог су зна че ња 
за сва ко га осим за ста нов ни ке то га мје ста.“41) 

Де цен тра ли за ци ја вла сти омо гу ћа ва да нај ве ћи мо гу ћи број 
гра ђа на ак тив но су де лу је у по ли ти ци, а ка ко је у Ми ло вој по ли-
тич кој те о ри ји по ли тич ка пар ти ци па ци ја услов очу ва ња сло бо де и 
ин те лек ту ал ног и мо рал ног раз во ја по је дин ца, ло кал на са мо у пра ва 
се ја вља као јед на од прет по став ки оп штег дру штве ног на прет ка и 
„шко ла про тив де спо ти зма“.

За ни мљи во је и Ми ло во гле ди ште да сло бод не пред став нич ке 
ин сти ту ци је ни је мо гу ће одр жа ти у ет нич ки хе те ро ге ним дру штви-
ма. „Ме ђу љу ди ма ко ји не ма ју осје ћај ме ђу соб не по ве за но сти, по-
го то во ако чи та ју и го во ре раз ли чи те је зи ке, не мо же по сто ја ти 
је дин стве но јав но мни је ње ну жно за дје ло ва ње пред став нич ке вла-
да ви не.“42) Ре зул тат не по ду дар но сти ет нич ких и др жав них гра ни ца 
мо же би ти тро јак: рас пад др жа ве и раз лаз су прот ста вље них на ци ја, 
аси ми ла ци ја по број но сти и сна зи сла би је у ко рист на пред ни је на-
ци је, и ства ра ње фе де рал ног са ве за. Циљ фе де ра ци је је да спре чи 
ме ђу соб не ра то ве и за шти ти др жа ве ко је се ује ди њу ју од агре си је 
моћ ни јих др жа ва, а да би она успе шно функ ци о ни са ла мо ра да ис-
пу ни од ре ђе не усло ве. Из ме ђу гра ђа на фе де ра ци је мо ра да по сто ји 
уза јам на на кло ност ко ја се за сни ва на ет нич кој, је зич кој, вер ској 
или слич но сти по ли тич ких ин сти ту ци ја. По жељ но је да фе де рал не 
је ди ни це не бу ду то ли ко ја ке да се мо гу са мо стал но бра ни ти од на-
па да дру гих др жа ва, јер та да не ће же ле ти да жр тву ју вла сти ту сло-
бо ду де ло ва ња удру жи ва њем у фе де ра ци ју. И на кра ју, из ме ђу др-
жа ва чла ни ца не сме да по сто ји ве ли ка не јед на кост сна га за то што 
ће по сле ди ца би ти до ми на ци ја нај ја че фе де рал не је ди ни це уну тар 
фе де ра ци је. Ми ло во упо зо ре ње да ет нич ка, вер ска и кул тур на ша-
ро ли кост не по ма же одр жа њу де мо крат ских ин сти ту ци ја по ка за ло 
се тач ним и на про сто ру бив ше ју го сло вен ске др жа ве ко ја је сво је 
по сто ја ње окон ча ла кр ва вим рас па дом.43)

ЗАКЉУЧАК

Ми ло ва кон цеп ци ја де мо кра ти је и пред став нич ке вла да ви-
не ни је се од но си ла са мо на Ве ли ку Бри та ни ју и XIX век. Она је 

41) Исто, стр. 156.
42) Исто, стр. 162.
43) О функ ци о ни са њу де мо кра ти је у ви ше на ци о нал ним за јед ни ца ма ви де ти ви ше у: Ста-

нов чић, В., „Ет нич ки фе де ра ли зам и де мо кра ти ја“, Архивзаправнеидруштвененауке, 
XLIX, бр. 2, Са вез удру же ња прав ни ка Ју го сла ви је, Бе о град, 1993, стр. 287-306.
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пре ва зи ла зи ла вре ме и про стор у ко ме је Мил жи вео и ра дио. Он 
је пи сао о „пра вој“ де мо кра ти ји ко ја ће у бу дућ но сти по сто ја ти у 
мно го др жа ва, о вре ме ну ка да ће љу ди кроз обра зо ва ње до сти ћи 
нео п хо дан ни во ин те лек ту ал ног и мо рал ног раз во ја ко ји ће им омо-
гу ћи ти да по так ну оп шти ци ви ли за циј ски про грес. Ње го ве број не 
иде је до жи ве ле су по твр ду тек на кон ње го ве смр ти. На гла ша ва ње 
зна ча ја оп штег обра зо ва ња и уни вер зал ног пра ва гла са за ин ди-
ви ду ал ни са мо ра звој, ин си сти ра ње на де цен тра ли за ци ји и раз во ју 
ло кал не са мо у пра ве ко ја ће слу жи ти као бра на про тив де спот ске 
вла сти и оквир за де мо крат ску пар ти ци па ци ју гра ђа на, бор ба за 
пра ва и пред ста вље ност ма њин ских гру па у пар ла мен ту, схва та ње 
по ко ме је де мо кра ти ја вла да ви на свих, а не ве ћин ске гру пе, вла да-
ви на у ко јој нај ве ће опа сно сти вре ба ју баш од „ти ра ни је ве ћин ског 
ми шље ња“ са мо су не ке од иде ја ко је су у XIX ве ку би ле ре во лу ци-
о нар не, док се да нас при хва та ју као не што што се у де мо крат ским 
дру штви ма под ра зу ме ва. 

По ли тич ки ан га жман ка рак те ри сти чан по за ла га њу за оп ште, 
а про тив му шког пра ва гла са и чу ве но де ло Потчињеностжена 
чи не Ми ла јед ним од уте ме љи ва ча ли бе рал ног фе ми ни зма. Ипак, 
ње гов фе ми ни зам је ре форм ски, а не ре во лу ци о на ран. У есе ју О
слободи, Мил бра ни пра во Мор мо на на сло бо дан из бор на чи на жи-
во та ко ји укљу чу је и по ли га ми ју не уви ђа ју ћи да су род не раз ли ке 
ко је у дру штву Мор мо на по сто је ре зул тат дру штве них кон струк ци-
ја, а не сло бод них од лу ка же на. Но без об зи ра на то, Ми ло ва бит ка 
за по ли тич ку јед на кост же на и оп ште пра во гла са у ко јој је он у 
то ку свог по сла нич ког ман да та ви ше пу та до жи вео по раз да нас се 
сма тра при род ним  де мо крат ским до стиг ну ћем.

Ве ли ки број кри ти ча ра је ука зи вао на не до след ност, не кон зи-
стент ност и кон тра дик тор ност Ми ло ве по ли тич ке ми сли, он је оп-
ту жи ван и за ели ти зам и за ега ли та ри зам, сво ја та ли су га ли бе ра ли, 
кон зер ва тив ци, па и со ци ја ли сти. Ди ја ме трал но су прот на ту ма че-
ња Ми ло ве по ли тич ке те о ри је по сле ди ца су не ра зу ме ва ња ње го-
вих основ них по ла зи шта. Мил је исто вре ме но де мо кра та и ели ти-
ста, али ту не ма ни че га кон тра дик тор ног. С јед не стра не, он жу ди 
за по ли тич ком пар ти ци па ци јом свих гра ђа на, док са дру ге, по зи ва 
на ве ће уче шће обра зо ва ни јих сло је ва у про це су од лу чи ва ња, јер 
ће нај ква ли фи ко ва ни ји по је дин ци до но си ти нај бо ље по ли тич ке од-
лу ке. Вр хов ни кри те ри јум до бре вла да ви не по Ми лу је ко ри сност, 
а свр ха вла да ви не је да омо гу ћи сва ком гра ђа ни ну да сло бод но раз-
ви ја сво је људ ске спо соб но сти и да та ко обез бе ди укуп ни на пре дак 
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дру штва. Том ци љу по ма жу раз ли чи та и на из глед су прот ста вље на 
сред ства, оп ште пра во гла са и плу рал ни во тум, али је њи хо во исто-
вре ме но ко ри шће ње кон се квен ца по тре бе за плод ним спа ја њем 
иде ја де мо кра ти је и ком пе тент но сти. Без струч но сти се не мо гу 
ре ша ва ти про бле ми са ко ји ма се дру штво су о ча ва, а без де мо крат-
ске пар ти ци па ци је не ма раз во ја ин те лек ту ал них и мо рал них вр ли-
на гра ђа на.

Ми ло ва на ме ра да по ве же де мо кра ти ју и ком пе тент ност ви-
дљи ва је и у по ло жа ју пред став нич ког те ла у ор га ни за ци ји вла сти. 
Пар ла мент ће од ра жа ва ти сва ми шље ња ко ја по сто је у дру штву. 
Гру па или кла са ко ја има ну ме рич ку ве ћи ну у др жа ви ће има ти 
нај ви ше ман да та, али ће и број ча на ма њи на ко ју чи не ду хом су-
пер и ор ни по је дин ци мо ћи да по диг не свој глас у рас пра ва ма о 
нај ва жни јим пи та њи ма и да сна гом сво га ути ца ја и зна ња спре чи 
дру штве ну стаг на ци ју и на за до ва ње. Осим рас прав ног те ла, пар ла-
мент ће има ти са мо још кон трол ну функ ци ју. Мил пред став нич ком 
те лу не до де љу је чак ни функ ци ју ства ра ња за ко на, већ би за кон-
ске пред ло ге из ра ђи ва ло по себ но те ло, а по сла ни ци би пред ло ге 
са мо мо гли да од би ју или при хва те. Пар ла мент на се бе не сме да 
пре у зме уло гу ствар ног упра вља ња, јер он за тај по сао ни је ком-
пе тен тан. Екс пер ти тре ба да упра вља ју, а пред став ни ци на ро да су 
за ду же ни да их кон тро ли шу.

Ми ло ва по ли тич ка те о ри ја за сно ва на је на ве ри у спо соб но сти 
по је ди на ца да до стиг ну по тре бан ни во зна ња и мо рал них вр ли на 
ка ко би оси гу ра ли про гре сив но дру штво. Пут ду хов ног уз ди за ња 
они не мо гу да пре ва ле без ин ди ви ду ал не сло бо де – сло бо де ми сли 
и из ра жа ва ња, сло бо де из бо ра соп стве ног на чи на жи во та и сло бо-
де удру жи ва ња – и ак тив ног уче шћа у по ли ти ци. Ме ђу тим, ве ћи-
на гра ђа на још увек ни је по сти гла до во љан сте пен ком пе тент но-
сти, што се ја вља као пре пре ка из град њи „пра вог“ де мо крат ског 
дру штва, па је не из бе жна по ве ћа на ак тив ност и уче шће у сфе ри 
по ли ти ке нај у че ни јих ин ди ви дуа. Баш је због то га спо на из ме ђу 
ком пе тент но сти, по ли тич ке пар ти ци па ци је и ин ди ви ду ал не сло бо-
де кључ на за раз у ме ва ње Ми ло ве ми сли. У не до стат ку са мо јед ног 
од тих еле ме на та дру штво је осу ђе но на осред њост, стаг на ци ју и 
зло у по тре бу по ли тич ке мо ћи.
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MILL’SCONCEPTOFREPRESENTATIVEGOVERNMENT

Summary
Inthispaper,theauthordiscussedbasicpostulatesofJohn
StuartMill’sconceptofrepresentativegovernment,hisvi
ewondemocracy,separationofpowers,universalsuffrage
andpluralvoting,proportionalrepresentation,federalism
anddecentralization.Mill’sphilosophy torepresentation
wassubjectofmisapprehension,andconsequently,inten
secontestationsfromopposingsidesofpoliticalspectrum.
WhilesomeauthorsunderlinedthatMillwasademocrat
andantielitist,othersaccusedhimforelitismandantide
mocraticideas.Itwasclaimed,indifferentinterpretations,
that hewas utilitarian or rejected utilitarian, liberal or
conservative,apologistorcriticofcapitalism.Theabove
mentioneddilemmas,theauthortriestoresolvebyanalyz
ingMill’s ideasof progressand freedom,his attitude to
laissezfaire economyandworking class. In this article,
Mill’spoliticaltheory,andthepracticalpoliticalsolutions
heproposed,arepresented.
Keywords:representativegovernment,JohnStuartMill,
democracy,elitism,proportionalrepresentation,universal
suffrage, plural voting, decentralization, utilitarianism,
freedom,tyrannyofthemajority
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Abstract
Millwaspassionateinhisstruggleforindividuality.His
political ideas drew strength from concept of individual
freedom which played the role of dam against society
stagnationandrepresenteddecisivepreconditionofsocial
progress.Thereisnoprogressioninsocietywithoutadvan
cementinideas,knowledgeandthoughtthatdependson
moral and intellectual leadership of superior individu
als.Underliningideassignificanceinsocialprogressand
emphasizingmoralandintellectualimprovementofthein
dividualrequestedrevisionofsomeutilitarianpostulates
andabandoningthevisionofhumanwhocaresonlyabout
materialinterestsandwhoseonlygoaliswealthmaximi
zing.Mill’s theory foundations remain utilitarian. Value
criterion,aswithclassicutilitarians,issocialutility,but
MillrejectssomeelementsofBentham’sdoctrine.Thedif
ferencebetweenMill andBenthamappear inapprehen
sion of human nature.An individual’s happiness do not
requireonlylifeofpleasurewithoutpain,accomplishing
andachievingsimplevaluesthatdonotdifferhumanfrom
animals.Thegoalmustbestimulatinghigher,spiritualca
pacities.
Argumentation on behalf of freedom linked with ideas
of individual improvement, citizens’ education and poli
tical participation ledMill to liberal defense of democ
ratic conceptof representativegovernment.Mill’s inten
tionwastocreateasystemofdemocraticrepresentation
inwhichindividualfreedomwasanintegralelement.His
aimwastoinvolveallmarginalizedgroupsinpoliticallife
–workers,minoritiesandwomen–butatthesametime,
toavoiddominationofworkers’classinterest,majorityof
poorestcitizensthatstillhadn’tachievedthenecessaryle
velof intellectualandmoraldevelopment.Therefore,he
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optsforuniversalsuffrage,buthisinfluencelessenswith
proportionalrepresentationandpluralvoting.
Criterions of good government fulfill only the represen
tativesysteminwhichpeoplechooserepresentativesthat
will control administrators. In the representative system
everyadulthastheopportunitytoexertinfluenceongo
vernmentwithparticipationinelectoralprocess.Political
participation, thoughreducedonlz tovoting,hasdouble
importance. It iseducationalandweakens theprevalen
ceofstatepaternalism.Politicalparticipationconceptis
hardtofitintosecondelement,politicalcompetenceand
skill,that,accordingtoMill,formsgoodgovernment.Re
presentative government assures that governmental aut
horityiscarriedoutbypersonswithsuprememoraland
intellectualvirtues.However,exceptionalaccomplishment
ofMill’sphilosophyofrepresentationrestsinfactthathe
successfully connected, at first sight contradictory ele
ments,politicalparticipationofallcitizensthatmakepos
sibleindividualselfdevelopmentandparticipationofthe
wisestincommunityaffairsexecutioninordertoprovide
overallsocialprogress.Therearetensionsinhispolitical
philosophy between egalitarian and elitist ideas, but he
was successful in sustainingbalancebetweenprinciples
ofparticipationandcompetencewhichwecanseeinhis
proposalforelectoralreform.
Theultimategoalof electoral reform thatMill setup is
voting rightopened foralladults,menandwomen.Ne
vertheless,heallowsspecificexclusionsfromsuffrage.So
lutionthatMillcontrivedwasbasedonmechanismwhich
wouldguaranteerepresentationoftheminoritywithhig
hestspiritualqualitiesandcapabilities.Instrumentswhich
helptoattainthatgoalarepluralvoting,namelymultiple
votingright,andHaremethodofproportionalrepresenta
tionthatnotonlymakespossibleproportionalrepresenta
tionofminoritygroupsandbythatgovernmentofwhole
society,butalsoprovidethateverysinglevoterwillbere
presentedthroughasystemofpersonalrepresentation.
Thebondbetweencompetence,politicalparticipationand
individualfreedomisthekeytounderstandingMill’spoli
ticalthought.Indefaultofoneoftheseelementssocietyis
convictedtomediocrity,stagnationandabuseofpolitical
power.

 Овај рад је примљен 16. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја  2010. године.
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