


 СПАРТА 

     НЕКИ КЛАСИЦИ ПОЛИТИЧКОГ 

МИШЉЕЊА: 

 Платон,  

 Цицерон,  

 Британски емпиризам: Томас Хобс и Џон Лок. 

 Нововјековна филозофија: Кант. 



 Устав у 7. вијеку п.н.е. – писао га законодавац 

Ликург 

 Спартански устав: 

 Два краља, 

 Савјет стараца (тијело од 30 људи) 

 Скупштина (сви грађани: ЗА и ПРОТИВ) 

 Петорица ефора 



 Увидио је да државе имају лоше законодавство 

 Смисао живота и рада почива на знању 

 Нужне реформе које држава мора провести: 

1. борити се против тираније (не одбацује владавину 
појединца) 

2. успоставити владавину закона 

3. Спремност грађана за моралну дисциплину на 
основу устава 

 Идеја о сретној држави – појединац и заједница 
су међусобно условљени 

 Истиче потребу за васпитањем политичких и 
државних умијећа 



 Какав је истински владар и најбоља држава: 

1. државно умијеће припада теоријској, а не 
практичној науци (доношење закона за добробит 
грађана) 

2. владавина закона: систем крутих прописа 

3. постоје три државна облика: монархија, 
аристократија и демократија. 

 У Законима се залаже за: блажу војну службу, 
равноправност жена, опомиње на распад полиса 
на мањину богатих и већину сиромашних,... 

 Здравље државе зависи од расподјеле државне 
моћи на два партнера: народну скупштину и на 
егзекутивну групу. 



 Повезивање политике и политичке филозофије 

 Залагање за устав мјешовитог типа 

 Залагање за учествовање цијелог народа у власти 

 Придржава се принципа избора свих високих 
носитеља служби од народне скупштине 

 Човјек не може живјети без заједнице 

 Ко може постати грађанином? Свако ко је: ма 
одакле потицао – стекао посебне заслуге за ту 
државу, било војном храброшћу било духовним (и 
умјетничким) постигнућем уколико оно служи 
духовно – моралном развоју државе 

 Вјечити вјесник природног права 



 Шта год да чинимо, мотивисани смо 
властитим интересом 

 Разборита смо бића, способна прорачунати 
посљедице властитих поступака 

 Проблематика човјека и друштва – средиште 
Хобсовог интереса 

 Човјек је слободан појединац, а не по природи 
друштвено биће 

 “човјек је човјеку вук”! 

 Држава постаје видљива као умјетан човјек 



 Функција државе је сигурност појединца, коју 
није могуће остварити у природном стању 

 Држава настаје темељем узајамног уговора 
међу њеним грађанима 

 Појединац преноси на суверена (владара) 
право управљања властитом особом и 
добрима у циљу самоочувања 

 Природно право на живот, испред је 
послушности суверену 

 Настанак политичких друштава на темељу 
друштвених уговора 



 Политичка власт је сасвим нешто различито 
од очинске власти 

 Знање имамо само о појави 

 По природи, ниједан човјек није подложан 
другоме 

 Власништво је основно човјеково право 
(право на самоодржање) 

 Локова заједница је држава власника 

 Највиша политичка и једина суверена власт 
је легислатива 



 Лок образлаже подјелу власти на законодавну, 

судску и извршну 

 Закон као заштита од самовоље других 

 Сматра да се не може толерисати атеизам, јер 

негирајући Бога, негира се и егзистенција 

природних закона које је донио Бог 

 Локов појам “консензус” припада 

стандардном појмовном инструментарију 

модерне политичке науке 



 “човјек се мора васпитати за добро” 

 Ум је највише земаљска и човјекова сврха 

 Само човјек, који је уједно и носитељ ума, 

јест грађанин свијета 

 Захтијева реформу мишљења 

 Човјек треба да развија способност критике 

 Путем умног мишљења човјек може доћи до 

умне праксе 



 У политичкој филозофији се залаже за: 

1. устав заснован на принципима слободе људи 

2. начело зависности свих на једном 
законодавству 

3. на закону њихове једнакости 

 Говори о републиканској и деспотској власти, 
и три државна облика: монархија, 
аристократија и демократија 

 “Доброг човјека одликује поштовање према 
закону и поштовање према другом човјеку” 




