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1. УВОД 

 

Појам либерализма је данас у јавном мњењу о политичкој свакодневници обичног 
народа Републике Србије најчешће омражен, а у неким деловима се чак може 
сматрати и табу темом. Разлози овом феномену јесу последице модерне 
интерпретације и примене овог појма у пракси, које су најчешће за наш народ 
биле веома разорне, а други, веома популаран разлог,  јесте нетачно тумачење 
овог појма, неретко повезивајући га са карактеристикама које просечан грађанин 
наше државе не заступа нити примењује. Ипак, чињеница је да смо као народ 
несвесни да у двадесет и првом веку живимо претежно „либералним“ начином 
живота, ако у обзир узмемо њену првобитну дефиницију. Надовезујући се баш на 
ову чињеницу, циљ овог рада јесте елиминисање честих предрасуда, и 
утемељивање правог значења појма либерализма, и додатно интегрисање 
чињеница и есенцијалних информација које су уже или шире повезане са 
либерализмом. Начин на који ће се циљ постићи је конкретном обрадом једног од 
најбитнијих филозофа седамнаестог века који се сматрао као „Можда 
најутицајнији и најпарадигматичнији од класичних либералних мислилаца“1, или 
„Отац либерализма“ 2, Џон Лок. Метода обраде рада ће садржати кратаку 
биографију Џон Лока, сажето истицање круцијалних информација из његових 
најбитнијих писаних дела за систем политике, и извођење дефиниције (класичног) 
либерализма, како би се направила паралела у контексту диреткног утицаја 
Локове политичке филозофије на дефинисање појма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1  Mack Eric, „Locke, John (1632-1704)“, 15. 8. 2008, URL: 
https://www.libertarianism.org/encyclopedia/locke-john 
2 Hanby Kyle, „John Locke: Father of Liberalism,“, 29. 8. 2016, URL: 
https://blog.acton.org/archives/88741-john-locke-father-of-liberalism.html	
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2. КРАТКА БИОГРАФИЈА ЏОН ЛОКА 

 

Џон Лок је рођен 1632. Године у селу Рајтон, код округа Самерсет. Његов отац је 
био адвокат и мали земљопоседник који се борио на страни парламента током 
Енглеског грађанског рата 1640-их година. Користећи своју војну везу, помогао је 
Џону да упише Вестминстер школу у Лондону 1647. године. 3 Тамо постаје 
именован звањем Краљев учењак, што му отвара прилику да упише Крајст Черч 
факултет из универзитета Оксфорд 1652. године. Тамо је студирао логику, 
метафизику, класичне језике и медицину. 1668. године је примљен у Краљевско 
друштво. Дипломирао је основне студије из медицине 1674. године, а притом је 
дипломирао мастер студије из уметности 1676. године. 4 1666. године, Лок је 
упознао парламентарца Ентони Ешли Купера, који ће касније постати гроф 
Шафтзбурија. Њих двоје су се спријатељили, и касније је гроф постао Локов 
покровитељ. Годину дана касније, Лок је постављен као лекар у домаћинству 
Шафтзбурија, и те исте године је надзирао операцију јетре над грофом, која се 
испоставила као успешна 5, а као знак поверења, гроф је поставио Лока као 
његовог асистента по питању пословних и политичких тема, а касније и као 
секретар презентација. 6 Џон Лок је умро 28. октобра 1704. године у Есексу, где је 
и провео последњу деценију свог живота. 7 

 

 

Слика 1. Портрет Џон лока 8 

																																																													
3 History.com Editors, „John Locke“, оригинално 9. 11. 2009,  ажурирано 20. 9. 2019, URL: 
https://www.history.com/topics/british-history/john-locke 
4 Biography.com Editors, „John Locke Biography“, оригинално  2. 4. 2014, ажурирано 27.6. 
2019,URL: https://www.biography.com/scholar/john-locke 
5 History.com Editors, „John Locke“, оригинално 9. 11. 2009,  ажурирано 20. 9. 2019, URL: 
https://www.history.com/topics/british-history/john-locke 
6 Biography.com Editors, „John Locke Biography“, оригинално  2. 4. 2014, ажурирано 27.6. 
2019,URL: https://www.biography.com/scholar/john-locke 
7 Ibidem. 
8 Слика преузета са сајта: https://mladiberana.me/na-danasnji-dan-dzon-lok/	
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3. ДВЕ РАСПРАВЕ О ВЛАДИ (1689) 

 

„Две расправе о влади“ је можда и најбитније дело по питању политичке мисли 
које је написао Џон Лок, и тиче се диреткно политичког уређења државе. Иако је 
књига објављена 1689. године, његове теорије су и пре тога биле познате народу, 
и имале су позитивног ефекта. Ово поглавље ће бити подељено у два дела: прву и 
другу расправу. Циљ ове поделе јесте направити увид у нужност истицања 
Локових политичких мисли као индивидуалне ставове, који, њиховом 
интеграцијом, праве кохезију која се и дан данас примењује од стране одређених 
политичких партија. 

 

3.1 Прва расправа  

 

Прва расправа Локове књиге је директан одговор на дело које је написао Роберт 
Филмер, под назвом „Patriarcha“ из 1680. године. Он у том делу тврди да је 
божанско право краљева оправдано- ауторитет сваког краља је санкционисан од 
стране Бога по његовом пореклу од Адама, који је према Библији, први краљ и 
отац човечанства. 9 То значи да краљеви имају наследно право од стране Бога да 
буду краљеви и владају, што је била суштинска идеја тадашњег патријархализма. 

  

 

Слика 2. портрет Роберт Филмера 10 

																																																													
9 Rogers A.J. Graham, „John Locke“, 20. 7. 1998, URL: https://www.britannica.com/biography/John-
Locke 
10 Слика преузета са линка: https://prabook.com/web/robert.filmer/3737365	
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Лок демантује ту тврдњу и говори да влада треба бити збир индивидуа који ће 
гарантовати лична права.11 Такође, Лок критикује чињеницу да је божанско право 
само Адамово, већ и Евино 12, што наводи да влада може бити сачињена и од 
женских индивидуа. Локова политичка теорија из прве расправе је била широко 
прихваћена у народу и теорија о божанском праву краљева је престала бити 
схваћена озбиљно 1688. године. 13 

 

3.2 Друга расправа 

 

Друга расправа Локове књиге је директан одговор на дело које је написао Томас 
Хобс под именом „Левијатан“ из 1651. године. У том делу, Хобс тврди да је моћ 
владара оправдана његовом способношћу да успостави ред, и да спречи хаос, који 
је постојао у прошлости, пре јаких владара. Тај период је назвао „природно 
стање“. Тим термином је Хобс представио људску природу као стање рата, и 
описао ју је најгорим људским епитетима, како би донео закључак да је свако 
стање, где постоји владар, боље од стање природе. Такође, Хобс је рекао да  
владар нема никакву одговорност да успостави слободу вероисповести и људска 
права. 

 

 

Слика 3. портет Томас Хобса 14 

 

																																																													
11  World Library Foundation, „Two Treatises of Government by John Locke.“ Oнлајн видео клип. 
YouTube. Youtube, 28. 11. 2016.  Веб.  
12 Zuckeret P. Michael, „Lock’s First Treatise and Modernity“,  1.  3. 1980, URL: 
https://www.libertarianism.org/publications/essays/lockes-first-treatise-modernity 
13 Rogers A.J. Graham, „John Locke“, 20. 7. 1998, URL: https://www.britannica.com/biography/John-
Locke 
14 Слика преузета са линка: http://projectvox.org/methods/attachment/npg-225-thomas-hobbes-by-john-
michael-wright/	
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 Лок је на овај став одговорио тако што се сложио са теоријом природног стања, 
али Лок тврди да је природно стање човека мировно, и да се власт може 
успоставити добровољним давањем одређених права како би се успоставио 
систем где су загарантована слобода и једнакост индивидуа.15 Правећи паралелу 
са овим одговором, Лок говори како човек треба да ужива загарантована 
природна права као што су право на живот, слободу и могућност да поседују 
производ сопственог рада, у чему се налази темељ примарног концепта 
капитализма.16 Права на сопствени посед даље аргументује дедуктивном теоријом 
да приватни посед индивидуе може бити неограничен, и треба бити заштићен од 
монопола силе државе. Један од најупечатљивијих начина како Лок брани своју 
теорију јесте ставом да је светост поседа некад изнад светости човека, па тако 
човек може одузети живот другом човеку, на пример, у рату, али му не може 
одузети посед, поготово ако и други људи  имају право на тај исти посед. 17 Ипак, 
с обзиром да не деле сви исто мишљење, и да би се загарантовала индивидуална 
безбедност, треба створити друштвене уговоре који се реализују искључиво 
вољом људи, и ти уговори као последицу треба да успоставе политичко друштво. 
Такво друштво треба да оформира владу која ће као врховну власт поставити 
законодавни орган (у односу на тадашњи политички систем у којем је врховна 
власт била извршна) где ће се одлуке доносити гласом већине. Уколико влада 
поступа ван ових правила, не само да народ може, већ има и моралну облигацију 
да се побуни, и на крају збаци ту власт не би ли се очувале фундаменталне 
вредности и права индивидуе формирањем нове владе. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
15 The School of Life „POLITICAL THEORY- John Locke“,  Oнлајн видео клип. YouTube. Youtube, 8. 
4. . 2016.  Веб. 
16 Political Philosophy„John Locke- Second Treatise|Political Philosophy“,  Oнлајн видео клип. 
YouTube. Youtube, 5. 8. . 2019.  Веб. 
17 SparkNotes Editors, „SparkNote on Locke's Second Treatise on Civil Government.“, URL: 
https://www.sparknotes.com/philosophy/locke/  
18 Political Philosophy„John Locke- Second Treatise|Political Philosophy“,  Oнлајн видео клип. 
YouTube. Youtube, 5. 8. . 2019.  Веб.	
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4. ПИСМО О ТОЛЕРАНЦИЈИ (1689) 

 

Следеће Локово дело је било директан одговор неизбежном феномену верске 
нетолеранције католика према „јеретицима“ и протестантима, и примене те 
нетолеранције у политичким подухватима 19, а касније, кад је протестантизам 
постао далеко популарнији, питању јавног мњења шта урадити поводом верске 
разноликости народа Енглеске. 20 Узимајући обзир историјске околности, већина 
политичких теорија су се заснивале на потпуној олигархији или потпуном 
елиминисању верских институција из државе. Локова теорија се заснивала на 
истицање нужности владе и владиних институција, и вере и верских институција, 
али као одвојени појмови. Влада би требало да буде толерантна према свим 
верама, и да се фокусира на заштиту физичких права људи, а вера и верске 
институције треба да пружају безбедност и благостање само на душевном нивоу. 
Верске институције не смеју никако имати утицај на законе који уређују државу, 
нити да се мешају у политичка питања, али треба да пруже једну „слику“ 
моралног друштва, и да пруже одговоре на питања где наука нема сопствене 
одговоре. 21 Такође, с обзиром да је сам Лок био протестант, говорио је да они 
који гоне верске неистомишљенике да се одрекну вере, и пређу у веру гониоца, 
никако се не понашају према хришћанским моралима (имплицирајући на верску 
нетолеранцију католика тог времена). Поткрепивши свој аргумент, рекао је да 
приморање индивидуе да промени веру је ирационално, зато што индивидуа може 
тврдити да је променила веру, али мењање вере на тај начин је практично 
немогуће, тако да било какав покушај приморавања ће увек резултирати 
неуспехом. На све то је Лок додао да ако људи заиста желе да направе промену, 
треба да обраћају пажњу на праве грешнике, а не на људе који интерпретирају 
свете списе на другачији начин од њихове сопствене вере. 22 

 

 

Слика 4. Coexist (коегзистирати) симбол- општеприхваћен савремени симбол политичких 
активиста који означава верску толеранцију 23 

																																																													
19 BBC Radio 4„John Locke on Toleration“,,  Oнлајн видео клип. YouTube. Youtube, 31. 6. . 2015.  
Веб.  
20 The School of Life „POLITICAL THEORY- John Locke“,  Oнлајн видео клип. YouTube. Youtube, 8. 
4. . 2016.  Веб. 
21 Bin Song, „John Locke on Religious Toleration“, Oнлајн видео клип. YouTube. Youtube, 13. 5. . 
2019.  Веб.  
22 BBC Radio 4„John Locke on Toleration“,,  Oнлајн видео клип. YouTube. Youtube, 31. 6. . 2015.  
Веб. 
23 Слика преузета са линка: https://mjshochat723.wordpress.com/2016/12/08/being-an-interfaith-
child/coexist-crop/	
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5. МИСЛИ О ВАСПИТАЊУ (1693) 

 

Треће и последње дело које ће управо бити обрађено је имало велик значај и 
утицај у едукацији модерног доба и као диреткна последица, како се наше 
друштво формирало. Ово дело је настало последицом писања више порука као 
одговор на питање Локовог пријатеља Едварда Кларка, који се бринуо питањем на 
који начин његов син треба да буде едукован, пошто је идеализовао да његов син 
буде џентлмен, али не нужно и учењак. 24 С обзиром да је у свом делу „Есеј о 
људском разумевању“ (1689) већ оповргнуо идеју да се људи рађају са 
предодређеним идејама и принципима 25, Лок се надовезује на ту идеју рекавши 
да девет од десет људи, ма кави били, добри или лоши, корисни или не, је 
директна последица њиховог образовања. 26 Наставља тако што поставља 
примарни став да је морално образовање најбитније, и да је далеко важније да 
образовање створи моралног човека него учењака. По њему, најбитније је да 
образовање буде практично, путем примера, адекватног објашњавања и 
организовања учења да буде занимљиво, зато што ако је дете приморано да чита 
књиге и учи, уместо да се сам заинтересује, таква метода неће донети позитивне 
резултате. То објашњава примером да не треба тући дете, обраћати му се грубим 
тоном и форсирати га досадним методама да учи, већ треба их подстицати да се 
укључују у разговоре, и да њихове идеје треба схватити озбиљно. 27 На крају, 
говори да се у школама не треба учити предмети за које је сматрао да су 
бескорисни, као на пример латински и грчки језик, музичко образовање и поезија. 
Уместо тога, навео је предмете које треба учити, како би се развила љубазност и 
разумевање према човеку, као што су бизнис, етика, наука и психологија (иако у 
то време психологија није била устаљена као наука). 28  

 

 

 

 

																																																													
24 Rogers A.J. Graham, „John Locke“, 20. 7. 1998, URL: https://www.britannica.com/biography/John-
Locke 
25 Милић Бранко, „Џон Лок: творац емпиризма“, 15. 2. 2013, URL: 
https://www.tacno.net/kultura/dzon-lok-tvorac-empirizma/ 
26 CEE Video Channel, „John Locke on Education, Clip 1“,,  Oнлајн видео клип. YouTube. Youtube, 10. 
5. . 2010.  Веб. 
27 SparkNotes Editors, „SparkNote on Some Thoughts Concerning Education.“, URL: 
https://www.sparknotes.com/philosophy/locke/ 
28 Brighten Youth Education Centre, „John Locke and how we should educate our children“, 28. 6. 2016, 
URL: https://www.thestandard.com.hk/section-news/fc/4/170935/John-Locke-and-how-we-should-
educate-our-children	
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6. ДЕФИНИСАЊЕ ЛИБЕРАЛИЗМА 

 

Као последње поглавље у разради, његов циљ је да се коначно направи увид у 
директан утицај Локове политичке филозофије у дефинисању појма 
либерализма. То ће бити постигнуто путем цитирања три дефиниције како би 
се што успешније направио приказ чињенице да је Лок заиста имао веома јак 
(неки би рекли и највећи) утицај на ту политичку идеологију: 

„Политичка филозофија заснована на веровању у напредак, суштинску 
доброту људског рода и аутономију појединца и залагање за заштиту 
политичких и грађанских слобода.“ 29 

„Политичка или социјална филозофија која заговара слободу појединца, 
парламентарне системе власти, ненасилну модификацију политичких, 
социјалних или економских институција како би се осигурао неограничени 
развој у свим сферама људског напора и владине гаранције за права и 
грађанске слободе.“ 30 

„Либерализам као концепт припада и политичкој филозофији и уставној 
доктрини. Она изражава политичко-филозофску амбицију за стварање 
слободног, праведног и просперитетног друштва у којем би се требало 
развијати пројекти живота појединца независно од неоправданог уплитања 
приватних или јавних власти.“ 31 

Дакле, може се видети да све три дефиниције садрже фундаменталне 
карактеристике које је Џон Лок заговарао као што су слобода и права грађана, 
људска доброта и просперирање друштва. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
29 Дефиниција преузета са линка: https://www.merriam-webster.com/dictionary/liberalism 
30 Дефиниција преузета са линка: https://www.dictionary.com/browse/liberalism 
31 Дефиниција преузета са линка: https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-
e363	
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7. ЗАКЉУЧАК 

 

Тешко је помислити како је истинита чињеница да један од највећих умова 
новог века, који је био утицајан не само у политичком, већ и филозофском 
свету, у нашем народу није прихваћен као историјска личност која је донела 
добробит човечанству и личност без које модерно друштво не би био ни близу 
проспериритета у хуманистичком аспекту како већ јесте. Иако је имао неке 
идеје за које се сматрају неадекватним за модерно доба (на пример, који 
предмети се сматрају као бескорисним у школама), Џон Лок је за своју еру 
имао једне од најреволуционарнијих идеја везане за политичку теорију и 
политички систем. Три дела за које се сматрају да су његови најважнији 
његови списи („Две расправе о влади“, „Есеј о људском разумевању“ и 
„Писмо о толеранцији“) су објављене исте, 1689. године, што још више додаје 
комплимент његовој већ изванредној биографији. На крају, теоријски гледано, 
политичка идеологија либерализма, на чије стварање је Лок имао директан 
утицај, може се комфорно упоредити са политичким системом и циљевима 
Републике Србије (а такође и са великим бројем „западњачких“ држава или 
оне које се угледају на исте) и доћи до циља да деле велики број истих 
карактеристика. Доводи се закључак да, иако не све, велики проценат критика 
на Локову политичку филозофију и идеологију либерализма произилази из 
недовољне информисаности о истим појмовима.  
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