
УДК: 
330.821+172 Smith A.

 

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVI) XIII, vol=40
Бр. 2 / 2014.
стр. 271-286.

- 271 -- 271 -

* Sen Amartya, „Adam Smith and the con tem po rary world“, Era smus Jo ur nal for Phi lo sophy 
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ке, про све те и тех но ло шког раз во ја.

** Пре вод је на стао у окви ру про јек та ,,Уна пре ђе ње кон ку рент но сти јав ног и при ват ног 
сек то ра умре жа ва њем ком пе тен ци ја јав ног и при ват ног сек то ра у про це су европ ских 
ин те гра ци ја Ср би је“ (бр. 179066) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Р. Ср би је.
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АДАМ СМИТ И СА ВРЕ МЕ НО ДРУ ШТВО**

Са же так
Овај рад до ка зу је да су мно га Сми то ва схва та ња, по
себ но она из „Те о ри је мо рал них осе ћа ња“ зна чај на за 
са вре ме ну ети ку и еко но ми ју, да нас пот це ње на. У еко
но ми ји, нпр., Смит ни је са мо раз ма трао по вољ ност 
лич ног ин те ре са у тр жи шној раз ме ни, већ и ши рок ди
а па зон мо рал них мо ти ва и ин сти ту ци ја по треб них за 
одр жа ва ње еко ном ских ак тив но сти, уоп ште. У ети
ци, Сми тов кон цепт ,,не при стра сног по сма тра ча“, 
ко ји је у ста њу да на на ша осе ћа ња гле да са дис тан
це, до при но си пот пу ни јем раз у ме ва њу зах те ва прав де, 
на ро чи то пу тем схва та ња не при стра сно сти као ши
ре ња вред но сног хо ри зон та из ван ин те ре са ло кал них 
гру па. Сми тов отво рен, упо ред ни при ступ усме рен на 
фор ме дру штве не ре а ли за ци је прав де у су прот но сти 
је са оним што ја зо вем ,,тран цен ден тал ним ин сти
ту ци о на ли змом“, по пу лар ним у са вре ме ној по ли тич кој 
фи ло зо фи ји и по себ но по ве за ним са ра дом Џо на Рол са.
Кључ не ре чи: мо рал на осе ћа ња, Адам Смит, тре зве
ност, лич ни ин те рес, јед на кост, прав да, Џон Ролс.

Bи ти на Уни вер зи те ту Ада ма Сми та (Adam Smith) да би за јед но 
са дру гим на уч ни ци ма про сла ви ли ју би леј пр вог из да ња чу ве-
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не књи ге Те о ри ја мо рал них осе ћа ња (1750) би ла је огром на част 
за ме не. Несумњивo је да је ова књи га не ко ли ко ве ко ва има ла зна-
ча јан ути цај на фи ло зо фи ју, по ли ти ку и еко ном ску на у ку. О ње-
ном ути ца ју би ће још ре чи ка сни је, а са да је ва жни је го во ри ти о 
ак ту ел но сти иде ја и ана ли тич ких до стиг ну ћа Ада ма Сми та. Ни ко 
не сум ња у уло гу ко ју је има ла књи га Ис тра жи ва ње о при ро ди и 
узро ци ма бо гат ства на ро да и не рас пра вља о зна ча ју Те о ри је мо
рал них осе ћа ња. Овом при ли ком по ку ша ће мо да ис пра ви мо на чи-
ње ни про пуст.

У че му је ак ту ел ност Сми то вих иде ја? Ни је ла ко од го во ри ти 
на ово пи та ње, за то што је ди а па зон иде ја Ада ма Сми та су ви ше 
ши рок. На чи ни на ко је тре ба раз ми шља ти, а ко је је пред ло жио 
Смит оста ли су не и зу че ни, иако су ње го ве иде је че сто ци ти ра не. 
Због зна ча ја иде ја, овај пут, по сту пи ће мо дру га чи је. 

1

По се бан до при нос Ада ма Сми та са сто ји се у то ме што су ње-
го ве иде је по мо гле да пред мет еко ном ске на у ке до би је но ву фор му. 
При хва ће но је да Сми та на зи ва ју оцем еко но ми је и оп ште при зна-
то је да је нај ви ше до при нео да еко но ми ја по ста не на уч на ди сци-
пли на. Мо гу ће је, да је не ка ко чуд но го во ри ти о еко но ми ји као 
,,на уч ној ди сци пли ни“, ка да се зна са чи ме се све про фе си о нал ни 
еко но ми сти сре ћу! Уисти ну, на у ка ни је пр ва реч ко ја па да на па-
мет у вре ме ве ли ке кри зе. Осим то га, еко но ми сти ни су мо гли да 
пред ви де кри зу и да пред ло же на чи не за хит но спа ша ва ње ,,ло ше 
за кр пље ног“ све та.

Та но ва скеп са за сно ва на је на да на шњим сум ња ма по пи та њу 
за ко ни то сти ка те го ри је ,,со ци јал на прав да“. Еко но ми ја или со ци о-
ло ги ја мо гу се ба ви ти раз ми шља њем и про су ђи ва њем, али мо же мо 
ли их сма тра ти на уч ним ди сци пли на ма? Не мо же мо да се не се ти-
мо Ауде но вог (Auden 1947) са ве та: 

Све
У че му се на ла зи реч ца ,,со цио“
Не чи ни ти
Смит је си гур но ство рио дру штве ну на у ку и не са мо јед ну. 

Мно го то га о еко ном ској на у ци спо зна ли смо из ње го вих ра до ва. 
Оби ла то се, у са вре ме ним еко ном ским пу бли ка ци ја ма, оду жу је дуг 
Сми ту, али, на жа лост, сва раз ми шља ња по што ва ла ца не од ра жа-
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ва ју истин ски сми сао ње го вих иде ја. Мно ги ви де у Сми ту са мо 
гу руа тр жи шне еко но ми је, чо ве ка јед не иде је, ко ја про па ги ра са вр-
шен ство и са мо до вољ ност тр жи шта. Ме ни је пред ста вљен слу чај, 
ко ји је ,,од јек нуо“ у не дав ном члан ку ,,Њу јор шке ре ви је књи га“, да 
ин декс ци ти ра но сти Сми та пре ма шу је ин декс ње го ве чи та но сти 
(Sen 2009a). Та кво упро шће но схва та ње Сми то вих иде ја, на рав но, 
ве о ма је да ле ко од оно га што је клaсик, уства ри твр дио. 

Смит је ис пи ти вао за што се (по себ но ка ко) раз вој тр жи шне 
еко но ми је по ка зао ефи ка сним и ис та као нео п ход ност да и дру ге 
ин сти ту ци је по др же тр жи ште да би му оси гу ра ле оп ста нак. Смит 
је ука зао на усло ве у ко ји ма дру ге уста но ве огра ни ча ва ју и до пу-
њу ју тр жи ште ка ко би се из бе гла не ста бил ност, не рав но прав ност 
и про па да ње. 

2

Је дан од тих аспе ка та Сми то ве те о ри је, са да ско ро за бо ра вљен, 
од но си се на не мо гућ ност да се об ја сни про па да ње, а да се при 
то ме, не раз мо три пи та ње не јед на ко сти. Ви си на до хот ка тре ба да 
по мог не ин ди ви дуи да одр жи ми ни мал ни ни во рад не спо соб но сти 
и да до би је мо гућ ност на прет ка пре ма оп штем про гре су и по ра-
сту до хот ка оста лих чла но ва дру штва. На при мер, пре ма Сми то вом 
ми шље њу, да би се чо век по ја вио без сти да у бо га том дру штву, 
по треб но му је да оства ри ве ћи стан дард и дру ге об ли ке јав не по-
тро шње. То ва жи и за оста ле лич не ре сур се нео п ход не за уче шће 
у дру штве ном жи во ту, а и у мно гим слу ча је ви ма и за еле мен тар но 
са мо у ва жа ва ње. 

У огром ном бро ју књи га са вре ме не ли те ра ту ре, на те му ,,ре ла-
тив но си ро ма штво“, у су шти ни се об ра ђу ју иде је о ко ји ма је Смит 
го во рио у сво јој књи зи ,,Бо гат ство на ро да“1). Ово је би ло ва жно за 
по кре та ње бор бе про тив не јед на ко сти, као и за пра ће ње про це са 
еко ном ског раз во ја. Да нас је по пу лар но, са по зи ци је јав ног сек то-
ра, на гла си ти нео п ход ност кон цен три са ња ре сур са на от кла ња њу 
си ро ма штва, а да се при том не при сту па про бле му не јед на ко сти. 
Смит је, опо врг нув ши ову те зу, по ка зао да си ро ма штво ства ра не-
јед на кост. Ова ми сао је вр ло при сут на у са вре ме ној по ли тич кој ди-
ску си ји.

1) Ви ди у: Smith, 1976 [1789] , 351-352. О од но су ре ла тив них не јед на ко сти и си ро ма штва 
ви ду у:  W. G. Run ci man (1966), and Pe ter Tow nsend (1979).
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Са дру ге стра не, Смит је са про ниц љи во шћу, на ја вио по гу бан 
ути цај оних, ко је је Смит на звао ,,ра сип ни ци ма“ и ,,шпе ку лан ти-
ма“.2) Ана ли за фи нан сиј ских шпе ку ла ци ја до би ја зна че ње у усло-
ви ма ак ту ел не кри зе. Уве ре ност у по сто ја ње ,,му дро сти“ тр жи шне 
еко но ми је, због ко је су углав ном све вр сте ре гу ла тор них нор ми у 
САД-у из гу би ле на зна ча ју, до ве ла je до то га да се на де лат ност 
,,ра сип ни ка“ и ,,шпе ку ла на та“ ни је обра ћа ла па жња.

Ин те ре сант но је у да том кон тек сту за па зи ти да je Бен там 
(Bent ham) на пи сао Сми ту ду гач ко пи смо, у ко ме је из ло жио сво ју 
сум њу по во дом ове ана ли зе, оспо рив ши, на ро чи то, Сми то во за па-
жа ње ко је се од но си на ,,ра сип ни ке“ и ,,шпе ку лан те“. Пре ма ми-
шље њу Бен та ма, они, ко је је Смит на звао ,,шпе ку лан ти ма“, би ли 
су ино ва то ри и пи о ни ри еко ном ског раз во ја.

3

Смит ни ка ко ни је сма трао иде ал ним чист тр жи шни ме ха ни-
зам. Ни је говориo о то ме да је зна ча јан са мо мо тив лич не ко ри сти. 
У Те о ри ји мо рал них осе ћа ња Смит је вр ло ја сно и убе дљи во из ло-
жио ва жност мо ти ва ко ји су ви ше одр жа ва ли лич ну ко рист, и на-
звао их  ,,тре зве но шћу“.

У овој књи зи на и ла зи мо на две уни вер зал не иде је. Пр ва (епи-
сте мо ло шка) ка же да чо ве ком упра вља ју не са мо лич ни ин те ре-
си, већ и тре зве ност. Дру га (ра ци о нал на) има зна чај не мо рал не и 
прак тич не раз ло ге да ис так не мо ти ве ко ји се раз ли ку ју од лич них 
ин те ре са (у гру бој или фи ни јој фор ми). 

У де лу Те о ри ја мо рал них осе ћа ња, где Смит по твр ђу је да, иако 
је, тре зве ност вр ли на ко ја чо ве ку пру жа нај ве ћу ко рист [...] чо ве-
ко љу бље, прав да, ве ли ко ду шност, по тре ба за сре ћом чи не су шти ну 
вр ли не и ве о ма су ко ри сне за љу де“ (Smith 1975 [1790], 189-190). 
По след ња еко ном ска кри за ја сно је по ка за ла да је за на пре дак нор-
мал ног дру штве ног уре ђе ње нео п ход но од ре ћи се не ре гу ли са не и 
нео гра ни че не лич не ко ри сти. Чак је Џон Ме кејн (John McCain), 
кан ди дат ре пу блич ке пар ти је за пред сед ни ка САД-а 2008. год. у 
сво јој пред из бор ној кам па њи ука зи вао на ,,по хле пу“ Вол-Стри та.

Иако је зна чај мо ти ва че сто био пред мет Сми то вих рас пра ва 
он је за слу жио ре пу та ци ју нај вер ни је при ста ли це лич ног ин те ре са. 
На при мер, из ла жу ћи у два до бро по зна та члан ка сво ју ,,те о ри ју 

2) Ви ди у: Bent ham 1843b, па ра граф 426 и фу сно та.
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лич ног ин те ре са“, у ко јој се прет по ста вља да тај ин те рес пре о вла-
да ва код ве ћи не љу ди, по зна ти чи ка шки еко но ми ста Сти глер (Sti-
gler) је по твр дио да при хва та иде је Сми та“.3) При том, тре ба ре ћи, 
да Сти глер ни је био је ди ни ко ји се сла гао са Сми то вим иде ја ма, јер 
је би ло и дру гих ауто ра. Мно ги ауто ри се стал но по зи ва ју на Сми-
та, до ка зу ју ћи сво ја дру штве но-те о риј ска гле ди шта. Очи глед но, 
те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра при ву кла је мно ге еко но ми сте, у ко јој 
се ра ци о нал ност по и сто ве ћу је са ра зум но при хва тљи вим лич ним 
ин те ре сом. Сле де ћи та кву мо ду, це ло по ко ље ње по ли тич ких ана-
ли ти ча ра и спе ци ја ли ста ,,еко ном ске ана ли зе пра ва“ у са вре ме ној 
еко ном ској те о ри ји, на ста вља да у Сми ту про на ла зи по др шку за 
сво је огра ни че не и упро шће не те о ри је ра ци о нал но сти.

Ни је ја сно шта се све при пи су је Сми ту4). Раз лог сло бод ног ту-
ма че ња ње го вих иде ја ле жи у то ме што се пи та ња ра ци о нал но сти 
и аде кват но сти лич ног ин те ре са, као из ра за мо ти ва ци је, сво де на 
су ви ше уско пи та ње: ко ја је мо ти ва ци ја по треб на да би се мо гле 
об ја сни ти на ме ре љу ди за тр жи шном раз ме ном. Смит је утвр дио 
да не ма дру ге мо ти ва ци је за тр жи шном раз ме ном, осим лич ног ин-
те ре са. У нај по зна ти јем, на ши ро ко ци ти ра ном ста ву из Бо гат ства 
на ро да Смит ка же: ,,не оче ку је мо да од бла го на кло но сти пи ва ра 
или пе ка ра, до би је мо свој обед, већ од за до во ље ња њи хо вих ин-
те ре са. Ми се не осла ња мо на ху ма ност, већ на њи хов его и зам“ 
(Smith 1976 [1789], 26-27).

Ме сар, пи вар, пе кар хо ће наш но вац у раз ме ну за ме со, пи во, 
хлеб, а ми смо спрем ни да то пла ти мо. Раз ме на до но си ко рист сви-
ма и ми не мо ра мо да бу де мо же сто ки про тив ни ци ова кве раз ме не. 
Ово је пи та ње мо ти ва ци је (код скла па ња уго во ра), а не по твр де 
при клад но сти лич не ко ри сти за еко ном ски успех у це ли ни.

На жа лост, че сто из у ча ва ју ћи еко ном ску те о ри ју Ада ма Сми-
та, на во ди се са мо го ре ци ти ра ни став, иако у њој аутор по ми ње 
раз ме ну (а не рас по де лу или про из вод њу) и, на ро чи то, мо ти ва ци ју 
ко ја ле жи у осно ви раз ме не (а не оно што нор мал ну раз ме ну чи ни 
ста бил ном: на при мер, ме ђу соб но по ве ре ње и си гур ност). У оста-
лим тек сто ви ма он (Смит) де таљ но раз ма тра уло гу дру гих мо ти ва 
ко ји ути чу на људ ско по на ша ње. Та ко је утвр дио да се банк но те у 
вла сни штву ли ца са ви со ким кре ди би ли те том ис пла ћу ју без ика-

3) Ви ди: Sti gler 1971, 237; и Sti gler 1981, 176.
4) Ово по гре шно ин тер пре ти ра ње Сми то вих иде ја је по дроб ни је об ја шње но у: “Adam 

Smith’s pru den ce” (Sen 1986); и у On et hics and eco no mics (Sen 1987).
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квих усло вља ва ња из да ва њем че ка на од ре ђе ну ко ли чи ну зла та и 
сре бра. (Smith 1976 [1789], 292).

Иако се по је ди ни ауто ри за до во ља ва ју Сми то вом ин тер пре та-
ци јом у сми слу ,,ме са ра, пи ва ра, пе ка ра“, они ни су у ста њу да схва-
те раз ло ге по след ње кри зе (љу ди и да нас, као и пре, те же раз ме ни 
ка да за то по сто је нај ма ње мо гућ но сти) док Сми та не би за чу ди ле 
,,чу до ви шне“ по сле ди це не по ве ре ња ме ђу љу ди ма. 

Смит је по ка зао да по не кад на ше мо рал но по на ша ње те жи јед-
но став но из вр ша ва њу про пи са них кон вен ци ја. При ме тио је, да је 
,,чо ве ку спо соб ном да раз ми шља и до но си од лу ке без про ве ра ва-
ња ис ку ства“ лак ше да оце ни сна гу не ких мо рал них ар гу ме на та. 
(Smith 1975 [1790], 192) Ово не зна чи да љу ди, ка да би ра ју на чин 
де ло ва ња, из бе га ва ју да се на ђу под ути ца јем дру гих по бу да – ши-
рих од лич них ин те ре са.

Ва жно је на по ме ну ти да чо век свој из бор не мо ра сма тра ти чи-
ном ко ји је у скла ду са чвр сто ус по ста вље ном со ци јал ном прак сом 
чак, и ка да на ње го во по на ша ње ути че ми шље ње о мо ра лу. Ево 
шта Смит ми сли о то ме у ,,Те о ри ји мо рал них осе ћа ња“: ,,Ве ћи на 
љу ди се по на ша при стој но и у то ку це лог свог жи во та не учи ни ни 
је дан пре ступ ко јим би се ово ми шље ње опо вр гло. Они по сту па-
ју је дин стве но на осно ву оп ште усво је них пра ви ла“ (Smith 1975 
[1790],162).

Смит је по све тио па жњу ,,мо ћи оп ште при зна тих пра ви ла“ ко-
ја има ју ва жну уло гу у ана ли зи чо ве ко вог по на ша ња и ње го вих 
дру штве них по сле ди ца. Ни све стан из бор, ни при ме на утвр ђе них 
пра ви ла не мо ра ју да до ве ду са мо до за до во ље ња лич них ин те ре-
са. Ми ни смо за тво ре ни не ким чвр стим окви ри ма ап со лут но при-
о ри тет ног его и зма. Ло пов ска вр ху шка не ча сног би зни са (ка ква је 
аме рич ка ме ђу на род на гру па, Inc.) не из бе жно те жи ло по влу ку; она 
би ра ло по влук пре ма сво јим скло но сти ма, без ика квог ра ци о нал-
ног раз ми шља ња, и да при том, не по ми ње мо мо рал но по на ша ње.

4

Сми то ва ми шље ња су ве о ма ва жна за об ја шње ње са да шње 
гло бал не фи нан сиј ске кри зе као и за из ра ду на чи на не са мо за из-
ла зак из ње, већ и за ства ра ње при хва тљи вог и уре ђе ног дру штва. 
У ње го вим ра до ви ма опи са ни су и не ки фун да мен тал ни пој мо ви, 
по пут прав де и не при стра сно сти. Ка ко је мо ја књи га ,,Иде ја прав-
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де“ (Sen 2009b) у нај ве ћој ме ри за сно ва на на Сми то вој кон цеп ци ји, 
мо жда мо гу да по ка жем ко ја сам ана ли тич ка раз ми шља ња по зај-
мио од Сми та.

Иако је те ма со ци јал не прав де ве ко ви ма при сут на, она је по-
ста ла, на ро чи то, по пу лар на у 18. и 19. ве ку за хва љу ју ћи европ ском 
про све ти тељ ству. То ме је до при не ла по ли тич ка кли ма ве за на за 
дру штве не и еко ном ске тран сфор ма ци је у Евро пи и Аме ри ци. У 
обла сти те о ри је прав де во де ће ми сли про све ти тељ ства по де ли ле 
су се у два та бо ра, чи јим се раз ли ка ма по кла ња ла су ви ше ма ла па-
жња, иако то не за слу жу ју.

Пр ви при лаз на чи нио је То мас Хобс (Tho mas Hob bes) у 17. ве-
ку, чи је су иде је у ра зним ви до ви ма уба шти ни ли во де ћи ми сли о-
ци Џон Лок (John Loc ke), Жан-Жак Ру со (Jean-Jac qu es Ro us se au) и 
Има ну ел Кант (Im ma nuel Kant). Ови ауто ри усред сре ди ли су па жњу 
на де фи ни са ње иде ал но пра вед них ин сти ту ци о нал них струк ту ра 
јед ног дру штва. Та кав при лаз се мо же на зва ти ,,тран цен ден тал ни 
ин сти ту ци о на ли зам“ и има две зна чај не цр те. Као пр во, основ на 
па жња се по кла ња иде а лу прав де, а не од но си ма ко ји ма се по ре ди 
прав да и не прав да. Ни је реч о по ре ђе њу мо гу ћих дру шта ва, од ко-
јих сва ко мо же би ти не са вр ше но, као и о по ре ђе њу ка рак те ри сти ка 
дру штва ко је не мо ра да бу де тран цен ден тал не по пи та њу прав де. 
Ов де је реч о ис пи ти ва њу у ко јем би се од ре ди ла при ро да ,,прав де“, 
а не утвр дио кри те ри јум пра вич но сти дру штве ног си сте ма.

Као дру го, тран цен ден тал ни ин сти ту ци о на ли зам је усред сре-
ђен на ко ри го ва ње по сто је ћих ин сти ту ци ја, а не на то, ка ква дру-
штва ре ал но по сто је. При ро да дру шта ва, ко ја се от кри ва на осно ву 
по да та ка о ин сти ту ци ја ма, мо ра да за ви си од не ин сти ту ци о нал них 
ка рак те ри сти ка – од ре ал ног по на ша ња љу ди и од њи хо ве уза јам-
не со ци јал не по ве за но сти. Узи ма ју ћи ово у об зир, у окви ру тран-
цен ден тал ног ин сти ту ци о на ли зма оства ру је се по тра га за иде ал но 
пра вед ном ин сти ту ци јом, а не за про на ла же њем на чи на ко ри го ва-
ња си ту а ци је у дру штву.

Обе ове цр те од но се се на на чин ми шље ња у окви ру кон цеп ци-
је дру штве ног до го во ра ко ју је, пре све га, лан си рао Хобс, а за тим 
су је сле ди ли Лок, Ру со и Кант. Хи по те тич ка ,,дру штве на по год ба“ 
ко ја мо ра би ти оства ре на укљу чу је иде а лан скуп ин сти ту ци ја као 
ал тер на ти ву ха о су ко ји би, у про тив ном, на стао у дру штву. Ко на-
чан ре зул тат се сво ди на ства ра ње те о ри је прав де фо ку си ра не на 
тран цен ден тал ном опре де ље њу иде ал них ин сти ту та и прав де.
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Али не ки те о ре ти ча ри епо хе про све ти тељ ства, ме ђу ко ји ма је 
Смит мо гу ће био во де ћи, за раз ли ку од тран цен ден тал ног ин сти ту-
ци о на ли зма, ко ри сти ли су скуп упо ред них при сту па ко ји се од но се 
на фор ме дру штве не ре а ли за ци је прав де (на ста ли као по сле ди ца 
по сто је ћих ин сти ту ци ја, по на ша ња и дру гих чи ни ла ца). Раз не вер-
зи је упо ред не ана ли зе мо гу се на ћи, нпр., у ра до ви ма Сми та, Мар-
ки за де Кон дор са, Бен та ма, Вол стон кра фа, Марк са, Ми ла као и код 
дру гих ми сли ла ца 18. и 19. ве ка. Сви су они до бро по зна ва ли Сми-
тов при ступ. Маркс (Marx) је чак при го во рио Ми лу (Mill) што се, 
усу дио да по ка же сво ју со ли дар ност са Сми том. Ко ли ко ће да ле ко 
оти ћи ма ли чо век, чу дио се Маркс, ако те жи да се на ђе у истом ре-
ду са ве ли ким.

Иако су ти ауто ри има ли раз ли чи те пред ста ве о ства ра њу 
усло ва за прав ду и пред ла га ли раз ли чи те на чи не за ана ли зу дру-
штве них си сте ма, сви су упо ре ђи ва ли она дру штва ко ја по сто је у 
ре ал ном жи во ту или она ко ја мо гу на ста ти, нео гра ни ча ва ју ћи сво ју 
ана ли зу тран цен ден тал ним по тра га ма за иде ал но пра вед ним дру-
штвом. Усред сре див ши се на су прот ста вља ње ре ал них дру штве-
них си сте ма, они су че сто би ли нај ви ше за ин те ре со ва ни за утвр-
ђи ва ње очи глед не не прав де (у све ту): роп ство или бе ду про у зро-
ко ва ну не пра вич ним по ли ти ка ма, бе сми сле но стро гим кри вич ним 
ко дек си ма или ра сту ћом екс пло а та ци јом, или по ни жа ва ју ћим по-
ло жа јем же не.

Раз ли ке из ме ђу два при сту па – тран цен ден тал ног ин сти ту ци-
о на ли зма, са јед не стра не, и упо ре ђи ва ња ре ал них по сле ди ца ре-
фор ми дру штве них ин сти ту ци ја, са дру ге стра не, ап со лут но по сто-
је. Пр ва тра ди ци ја је, у ве ли кој ме ри, по ста ла осно ва са да шњем 
мејнстри му по ли тич ке фи ло зо фи је у окви ру те о риј ских ис пи ти-
ва ња прав де. Нај бо љи и нај а у то ри та тив ни ји опис та квог при сту па 
прав ди мо же се на ћи у ра до ви ма по зна тог по ли тич ког фи ло зо фа 
(да на шњи це) Џо на Рол са5). За и ста, он је у сво јој ,,Те о ри ји прав де“ 
(1971) фор му ли сао ,,прин ци пе прав де“ на ме ње не за од ре ђи ва ње 
иде ал но пра вед них ин сти ту ци ја.

Ве ли ки број са вре ме них те о ре ти ча ра прав де кре та ли су се у 
прав цу тран цен ден тал ног ин сти ту ци о на ли зма (у пра вом сми слу 

5) Као што је Ролс об ја снио у Те о ри ји прав де: Мој циљ је да пред ста вим кон цеп ци ју прав-
де ко ја ге не ра ли зу је и уз ди же на ви ши ни во ап страк ци је ка рак те ри сти ке те о ри ја дру-
штве ног уго во ра Ло ка, Ру соа и Кан та. Ви ди ње го ву књи гу Po li ti cal li be ra lism (1993) и 
рад “Ju sti ce as fa ir ness” (1958)
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ре чи). При том имам у ви ду Ро нал да Двор ки на (Ro nald Dwor kin), 
Деј ви да Го ти је ра (Da vid Ga ut hi er), Ро бер та Но зи ка (Ro bert No zick) 
и дру ге фи ло зо фе. У њи хо вим те о ри ја ма пред ста вље не су раз ли-
чи те и по сто ја но ва жне иде је ко је до ти чу усло ве ,,пра вед ног дру-
штва“. Све те те о ри је су об је ди ње не за јед нич ким ци љем: од ре ди ти 
пра ви ла прав де и ин сти ту ци је (иако ово од ре ђи ва ње има раз ли чи те 
фор ме). Опи си ва ње ка рак те ри сти ка ап со лут но пра вед них ин сти ту-
ци ја по ста ло је глав ни циљ са вре ме них те о ри ја прав де.

Ова тра ди ци ја ни је од го ва ра ла ду ху Сми та, чи ји су циљ би ле 
ре ал не по сле ди це ре фор ме (а не пра вед не ин сти ту ци је и уста но-
ве) и су прот ста вља ња (не тран се ден ци ја). Раз ли ка два ју при сту-
па из ра жа ва се пи та њи ма на ко је те о ри ја прав де тре ба да од го во-
ри. Глав ни за да так, пре ма Сми ту, био је – до ћи до са зна ња ка ко се 
мо же по сти ћи прав да у дру штву, док је Ролс (Rawls), пре све га, 
те жио да дâ од го вор на пи та ње – ка ко од ре ди ти иде ал но пра вед-
не ин сти ту ци је. Сми тов при ступ има дво стру ки ефе кат. Као пр во, 
Смит при ме њу је упо ре ђи ва ње, а не тран сце ден ци ју. Као дру го, он 
се усред сре ђу је на фор ме ствар не ре а ли за ци је прав де у дру штву, 
а не са мо на ин сти ту ци је и пра ви ла. Узи ма ју ћи у об зир рас по де лу 
мо ћи у (са вре ме ној) по ли тич кој фи ло зо фи ји, мо же се по твр ди ти да 
Сми тов при ступ прет по ста вља ра ди кал ну пре фор му ла ци ју те о ри је 
прав де.

Де таљ но сам про у ча вао те о ри ју прав де у књи зи Иде ја прав де. 
Ов де из два јам, за раз ми шља ње, јед ну спе ци фич ну цр ту Сми то вог 
при сту па, цен трал ну за те о ри ју ко ју сам пред ло жио. Реч је о ин сти-
ту ци о нал ној сфе ри ко ја мо ра да по ста не део те о ри је прав де: шта је 
по треб но ура ди ти да би се до шло до не при стра сно сти као јед ног 
од основ них зах те ва те о ри је прав де?

5

Сми тов ми са о ни екс пе ри мент раз ма тра ме то ди ку ,,не при стра-
сног по сма тра ча“, ко ји мо же би ти по знат или не по знат. Та ко де-
фи ни са на иде ја раз ли ку је се од дру гих мо гу ћих по зи ци ја у окви ру 
те о ри је дру штве ног уго во ра, у скла ду са ко јом је са мо нео п ход но 
по зна ва ти гле ди шта љу ди у дру штву, у ко ме се тај уго вор за кљу-
чу је. Ис пи ти ва ње ,,ре флек сив не рав но те же“ ко ју спро во ди Ролс 
у сво јој струк ту рал ној те о ри ји ,,прав де као част“, мо же да ука же 
на од го ва ра ју ћа гле ди шта стра на ца о по на ша њу чла но ва дру штва 
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у ко јем је осми шљен тзв. ,,из ла зни по ло жај“ (Rawls 1971). Ме тод 
,,не при стра сног по сма тра ча“ до вео је Сми та до ,,от кри ћа отво ре не 
не при стра сно сти“, су прот не од  ,,за тво ре не не при стра сно сти“ уко-
ре ње не у тра ди ци је дру штве ног уго во ра, ко ји огра ни ча ва спек тар 
мо гу ћих гле ди шта о не ком пи та њу уго во ром или ста вом су ве ре не 
др жа ве.

Ра зу мљи во је да су Смит и Кант мо гли мно го да ка жу о зна-
че њу не при стра сно сти. Сми то во пред ста вља ње ове иде је ма ње је 
ва жно за са вре ме ну мо рал ну и по ли тич ку фи ло зо фи ју, не го све 
по сто је ће тач ке су ко ба у при сту пи ма Сми та и Кан та. У ства ри, 
ме то ди ка ,,не при стра сног по сма тра ча“ има кључ ну уло гу у ана ли-
зи пој мо ва не при стра сно сти и ча сти, то ли ко ва жне за ми сли о це 
европ ског при све ти тељ ства. Сми то ве иде је ути ца ле су на фи ло зо-
фе про све ти тељ ства. Из пре пи ске Хер ца са Кан том, по зна то је да 
је Кант до бро по зна вао Те о ри ју мо рал них осе ћа ња (и да је убе ђе ног 
Шко тлан ђа ни на звао Ен глез Смит6)). Ову пре пи ску су во ди ли до 
об ја вљи ва ња кла сич них Кан то вих ра до ва из ети ке (Осно ве ме та
фи зи ке мо рал но сти и Кри ти ка прак тич ног ума) и са свим је мо гу-
ће да је Смит ути цао на Кан та.

У овом кон тек сту ме не ин те ре су је не са мо слич ност у иде ја ма 
из ме ђу Сми та, са јед не стра не, и по зи ци је Кан та и Рол са, са дру ге 
стра не, већ и њи хо ве раз ли ке. Смит је уну тра шњи ди ја лог из ме ђу 
чла но ва дру штва, сма трао те мом ко ја за слу жу је па жљи ви је из у ча-
ва ње у кон тек сту по тре бе за нео ба зи ра њем на ми шље ње дру гих 
љу ди чак и дру штва. Смит је пи сао: ,,Не мо же мо да су ди мо о раз-
ло зи ма ко је нас по кре ћу или ко ји иза зи ва ју у на ма од го ва ра ју ћа 
осе ћа ња, ако их се не осло бо ди мо и на њих гле да мо са не ке дис тан-
це. Нео п ход но је по ста ло да их ви ди мо очи ма не за ин те ре со ва ног 
чо ве ка и са та кве тач ке гле ди шта са ко је би он ве ро ват но гле дао на 
њих“ (Smith 1975 [1790], 110).

Ролс у пр ви план по ста вља од нос лич но сти пре ма дру штве ним 
нор ма ма, а сво је ис пи ти ва ње огра ни ча ва у окви ри ма дру штве не 
гру пе. У том од но су ме то ди ка ,,за тво ре не не при стра сно сти“ мо же 
се у те о ри ји Рол са по ка за ти огра ни че ном. За то се по ста вља пи та-
ње: за што ми, уоп ште, го во ри мо о не до ста ци ма та квог при сту па? 
Ствар но, уко ли ко је кри ти ка на адре су Рол са до ла зи ла и од фи-
ло зо фа – ко му на ра ца и од при ста ли ца кул тур ног пар ти ку ла ри зма, 
огра ни че ност те о ри је Рол са мо же се сма тра ти ње ном пред но шћу а 

6) Ви ди: Rap hael и Mac fie 1975, 31.
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не не до стат ком. Ја бих у ко рист ово ме ис та као две бит не ства ри о 
то ме да јав на ди ску си ја о прав ди мо ра иза ћи из окви ра изо ло ва ног 
дру штва. Пр ва се од но си на ва жност ин те ре са дру гих љу ди ,,ком-
ши ја ка ко да ле ких та ко и бли ских“ у спре ча ва њу не прав де пре ма 
оним ко ји не до ла зе из по сма тра ног дру штве ног си сте ма. Дру га, се 
од но си на по сто ја ње пер спек ти ва ко ји ма би се ши ри ли по гле ди на 
по сто је ће прин ци пе. На ове пер спек ти ве ну жно је ра чу на ти да би 
се из бе гло не про ми шље но су же ње вред но сних хо ри зо на та што би 
ко ри сти ло пред став ни ци ма ло кал них (ин те ре сних) гру па.

Пр ви до каз о уза јам ној за ви сно сти ин те ре са мо гао би би ти 
очи гле дан за Сми та. То по ка зу је, на при мер, ње го во ин те ре со ва ње 
за исто ри ју зло чи на у вре ме Бри тан ске вла да ви не у Ин ди ји, укљу-
чу ју ћи глад из 1770. Ов де не би при ста ја ла кон цеп ци ја прав де, за-
сно ва на на дру штве ном до го во ру са Бри тан ци ма. Ови про бле ми 
ак ту ел ни су и да нас. Еко ном ска по ли ти ка САД-а ути че ка ко на жи-
вот Аме ри ка на ца та ко и на жи вот гра ђа на дру гих зе ма ља. Ако је 
не ка те ма на са ми ту ,,ве ли ке два де се то ри це“ у Лон до ну, апри ла 
2009. до би ла зна че ње ори јен ти ра, он да је уза јам на за ви сност др-
жа ва у гло бал ном све ту нео п ход на. Ре ак ци ја САД-а на вар вар ске 
на па де 11. сеп тем бра у Њу јор ку ути ца ла је на жи вот сто ти на ми-
ли о на љу ди у све ту, а не са мо у Ира ку и Ав га ни ста ну. На ве ди мо 
дру ги при мер: спид и ње му слич не епи де ми је пре ме шта ју се са 
кон ти нен та на кон ти нент, из зе мље у зе мљу, а ле ко ви про из ве де-
ни са мо у од ре ђе ним зе мља ма по ста ју ва жни за жи вот и сло бо ду 
свих љу ди на све ту. Ов де се тре ба под се ти ти по ли ти ке за очу ва ње 
жи вот не сре ди не ко ја је усме ре на на убла жа ва ње по сле ди ца гло-
бал ног за гре ва ња.

Уза јам на за ви сност се ја вља ка да осе ћа ње не прав де у јед ној 
зе мљу ути че на сло бо ду и жи вот жи те ља дру гих др жа ва. ,,Не прав-
да би ло где угро жа ва прав ду сву да“, пи сао је Мар тин Лу тер апри-
ла 1963. у Бир мин ген ској там ни ци“.7) Не за до вољ ство иза зва но 
не прав дом у јед ној др жа ви, мо же се бр зо про ши ри ти и на дру ге 
др жа ве. Од но си ко ји су пре по сто ја ли са мо из ме ђу пр вих су се да, 
да нас су ка рак те ри стич ни и за уда ље не ре ги о не ко је по ве зу је тр-
го ви на, кул ту ра и на у ка. За то се у са вре ме ном све ту те шко мо гу 
огра ни чи ти нај ра зли чи ти ји ин те ре си и вред но сти као ти пич ни за 
јед но дру штво. 

7) О од но су гло бал не и ло кал не прав де ви ди: The Auto bi o graphy of Mar tin Lut heg King, Jr. 
N.Y.: In te lec tuel Pro per ti es Ma nag ment;War ner Bo oks, 2001.
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Го во ре ћи о уза јам ној за ви сно сти ин те ре са мо ра се спо ме ну ти 
и дру ги до каз, у ко рист ,,отво ре ног“ при сту па ана ли зи по тра ге за 
не при стра сно шћу, ко ји ће по мо ћи да се из бег не мо гу ћа ускост и 
ло кал на ин тер пре та ци ја вред но сти. Очи глед но да ако тра га мо за 
прав дом у гра ни ца ма кон крет не те ри то ри је зе мље или ре ги о на, то 
до пу шта да се по ја ве кон тра ар гу мен ти, ко ји је два да су се по ја-
ви ли у окви ри ма ло кал не по ли тич ке ди ску си је, али је мо гу ће да 
су на ста ли из ван ре ги о на и са по зи ци ја не при стра сног по сма тра-
ча. Упра во та квим огра ни че ним по гле дом ве за ним за на ци о нал ну 
тра ди ци ју, Смит је су прот ста вио сво ју док три ну ,,не при стра сног 
по сма тра ча“, тре ти ра ју ћи је као ми са о ни екс пе ри мент: по на вља ти 
пи та ње – ка ко би не ка прак са или про це ду ра из гле да ла са тач ке 
гле ди шта не за ин те ре со ва них љу ди ка ко у уда ље ним та ко и у бли-
ским зе мља ма?

Смит се по себ но тру дио да из бег не огра ни че ност у прав ној на-
у ци и у мо рал ним и по ли тич ким рас пра ва ма. У Те о ри ји мо рал них 
осе ћа ња у гла ви ,,О ути ца ју мо да и оби ча ја на осе ћа ње мо рал ног 
одо бра ва ња или нео до бра ва ња“ на во ди раз ли чи те при ме ре ка ко 
уско гле да ње уча у ре но уну тар не ког дру штва мо же би ти опи са но 
у ди ску си ји.

,,[…] уби ство но во ро ђе не де це био је оби чан чин ско ро свих 
пле ме на ста ре Грч ке, чак и за Ати ња не нај про све ће ни је ме ђу њи-
ма. Ако је отац из би ло ког раз ло га на и ла зио на по те шко ће у вас пи-
та њу де те та, он ни ко ме ни је од го ва рао ако би га из ла гао гла ди или 
ба цао ди вљим зве ри ма. Овај оби чај по сто ји и да нас код ди вљих 
на ро да, а раз у ме се са мо они то мо гу да схва те и опро сте. Ди вљак 
је до те ме ре ли шен нај не оп ход ни јих пред ме та за оп ста нак да ње-
му че сто пре ти смрт од гла ди и ни је у мо гућ но сти да ис хра ни ни 
де те ни се бе: за то не ма ни чег чуд ног у то ме што он че сто пре ки да 
та кав жи вот. Чо век ко ји бе жи од не при ја те ља са ко јим ни је у мо-
гућ но сти да се бо ри и ко ји се ли ша ва свог де те та да би што бр же 
по бе гао, раз у ме се за слу жу је наш опро штај, јер би по ку ша ва ју ћи 
да спа си де те мо гао да пру жи се би са мо уте ху да умре за јед но са 
њим. И за то не ма ни чег чуд ног што су ди вљи на ро ди са чу ва ли пра-
во од лу чи ва ња: мо гу ли или не да вас пи та ва ју сво ју де цу? Ка сни је 
у Грч кој, ово стра шно пра во би ло је пре пу ште но ро ди те љи ма да га 
при ме њу ју из ин те ре са и ко ри сти, за шта у то вре ме ни су има ли 
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ни ка кво оправ да ње. Не пре ки да ју ћи оби чај, учвр стио је до те ме ре 
ово ужа сно пра во ко је ни је са мо до при не ло из о па че но шћу мо рал-
них пра ви ла обич них љу ди, већ про тив ње га, пре ма дру штве ном 
схва та њу, ни су сме ли да ис ту пе чак ни фи ло зоф ски на уч ни ци. Та ко 
је Ари сто тел др жао да гра ђан ске вла сти у не ким слу ча је ви ма, мо-
гу да по др же ово пра ви ло. Пла тон је, та ко ђе, био истог ми шље ња, 
иако су ње го ва де ла из у зет но на дах ну та осе ћа њем ду бо ког чо ве ко-
љу бља“ (Smith 1975 [1790], 210).

Смит је сма трао да на осе ћа ња тре ба гле да ти са дис тан це да би 
се мо гао ис пи та ти ути цај не са мо ап со лут ног ин те ре са, већ и вла-
сти ко ју су тра ди ци ја и власт уко ре ни ли. 

На жа лост, о де це у би ству у Ста рој Грч кој, мо же се и са да про су-
ђи ва ти јер има при ме ра ко је на во ди Смит, а ко ји су ак ту ел ни за сав 
са вре ме ни свет. На ро чи то је Смит ис тра ја вао у то ме да ка зна мо-
ра би ти пра вед на у ,,очи ма це лог чо ве чан ства“ (Smith 1982 [1762-
1763], 104). Не та ко дав но на Ју гу Аме ри ке био је рас про стра њен 
линч и сма трао се пот пу но пра вед ним. Ме тод по сма тра ња ,,са дис-
тан це“ мо же би ти од ко ри сти да нас при раз ма тра њу раз ли чи тих 
про бле ма: од ка ме но ва ња же на ко је су пре кр ши ле брач ну вер ност 
у та ли бан ском Ав га ни ста ну до са мо и ни ци ја тив ног пре ки да труд-
но ће, иако је за че ће де те та жен ског по ла у Ки ни, Ко ре ји и не ким 
де ло ви ма Ин ди је8) за бра ње но смрт ном ка зном. У Ки ни и САД-у 
не за ви сно од пра зни ка из вр ше ња смрт них ка зни се спро во де као 
и ра ни је. Да нас Ки на, САД, Иран и Са у диј ска Ара би ја на ла зе се 
на че твр том ме сту по бро ју из вр ше них ка зни ис пред Па ки ста на. 
За тво ре ној не при стра сно сти ја сно не до ста је ква ли тет ин те лек ту-
ал ног ра да за хва љу ју ћи ко јем не при стра сност и по ште ње не ма ју 
та кво зна че ње за те о ри ју прав де.

Пи та ње о пер спек ти ва ма оце њи ва ња са стра не је ва жно у кон-
тек сту са да шњих ди ску си ја у САД. На при мер, у Вр хов ном су ду 
во дио се спор о за ко ни то сти смрт не пре су де за пре сту пе ко је су 
на чи ни ли ма ло лет ни ци. Тра же ње прав де, ко ја се оства ру је у зе мљи 
ка ква је САД, не мо же би ти не за ви сно од ста ва дру гих де ло ва све-
та, од Евро пе и Бра зи ла до Ин ди је и Ја па на. Не знат ном ве ћи ном 
гла со ва у Вр хов ном су ду из гла са но је да се не од ре ђу је смрт на ка-
зна ма ло лет ни ку, чак и ако до из вр ше ња до ла зи по сле на сту па ња 
пу но лет ства. Ко мен та ри шу ћи до не се ну пре су ду су ди ја Ска ли је 
из ја вио да је ве ћи на код до но ше ња пре су де би ла скло на да ,,сле-

8) О ово ме ви ди мој рад “The many fa ces of gen der ine qu a lity“ (2001) 
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ди са вет сли чан са ве ту ми сле ћих љу ди из дру гих др жа ва“. Ве ћи на 
аме рич ких су ди ја, се по зи ва ла на ми шље ње дру гих др жа ва по пи-
та њу овог про бле ма што мо же да до ве де под сум њу објек тив ност 
пре су де.  Го во ре ћи о слич ним про бле ми ма, мо ра мо се се ти ти Сми-
та, ко ји је твр дио да је нео п ход но па жљи во раз мо три ти пи та ње ,,са 
дис тан це“ и да је упра во у то ме не ус кра ти во свој ство тех ни ке ,,не-
при стра сног по сма тра ча“. На оправ да ност де це у би ства у ан тич кој 
Грч кој о че му је пи сао Смит, очи гле дан је ути цај не до стат ка зна ња 
о ис ку ству дру гих дру шта ва, где су слич не рад ње за бра ње не, а да 
дру штво ни је упа ло у ха ос. Осим ло кал ног зна ња, чи ја је вред ност 
не спор на, и гло бал но зна ње има свој зна чај ко је се мо же сре сти у 
ди ску си ја ма о ло кал ним вред но сти ма и прак си. 

По Сми ту, ме тод ,,не при стра сног по сма тра ча“ не тра жи, ослу-
шку ју ћи ту ђе гла со ве, да се, при то ме, ис по шту је сва ки суд ко ји 
до ла зи спо ља. Спрем ност да се из у че ар гу мен ти, из не ше ни би ло 
где, ни је исто што и спрем ност да се сва ки од њих и при ме ни. Мо-
же мо да не при хва ти мо мно ге од тих су до ва, по не кад и све, али су-
прот на ми шље ња, спо соб на да из ме не наш од нос пре ма тра ди ци-
ји, као де ла на ше кул ту ре, све јед но по сто ја ће. До ка зи ко ји се мо гу 
с по чет ка при ми ти као ,,ино стра ни“ (на ро чи то ако они, уисти ну, 
одав но до ла зе из дру гих зе ма ља) мо гу да обо га те на ше су до ве ако 
се по тру ди мо да их пра вил но усво ји мо. Мно ги гра ђа ни САД-а или 
Ки не мо гу би ти рав но ду шни пре ма за бра ни смрт не ка зне у дру-
гим зе мља ма у ве ли ком де лу Евро пе и у ве ћи ни аме рич ких зе ма ља 
(фак тич ки САД су је дин стве на зе мља аме рич ког све та, где се си-
сте мат ски оства ру ју ка зне гра ђа на). Ипак, ако су ар гу мен ти про тив 
при ме не смрт не ка зне чвр сти, има сми сла раз мо три ти их.

7

У за кључ ку же лим да ка жем да је мо гу ће раз ма тра ње Сми-
то вих иде ја, ка ко са тач ке гле ди шта са вре ме ног дру штва, та ко и 
пре ма њи хо вом ути ца ју на при ро ду људ ског дру штва у це ли ни тј. 
са вре ме ног све та. Ни ка да не ћу пре ста ти да се оду ше вља вам ши ри-
ном Сми то вих по гле да ко ји не гу бе на ак ту ел но сти. Мо гу ће је да се 
по ре ђе ње Сми та са Шек спи ром учи ни пре у ве ли ча но, али, мо је је 
ми шље ње, да ипак по сто ји не што за јед нич ко: обо ји ца нам пру жа ју 
ру ку. Ако, ствар но, уоча ва мо, нео бич ну ду би ну ми сли, нео п ход но 
је ода ти им при зна ње кла си ча ра, по за слу зи.
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