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теорији, пракси и историји
демократије
У колико бисмо 1юку1ш,л11 1џ1 пронађемо зајс1џшчки 11мс1штсљ који
hc бити анали

бн повсзшщо аутоrс rnзш11шт11х струка и приступа који

зирани у овом раду ' онда би то 6110 закључак да после 11вс и по хиљаде
го;џша, колико нсt-.-юкрат11ја постој11 у политичком речнику нема ни дсфи
ииц11је, ни тсор11јс демократије која 611 з,щоnољавала и која би у себи
обухватпла све разлике, али и ннтсrающјс између Г(СМократнјс као 1-щсала
и вредности по ссбн и практ1!'1НС, дсr-.юкратскс рсал~-юсти, као коначног
циља. Међутим, nch на шrтшr,у да л11 јс потребна и могуhа једна опште
усвојена всрз11ја демократске тсор11јс аутори юыrга о којима јс овом ири
лпком, реч ес разилазе. Пол Коркоран. у КIЫI'JII "Ограничења демократ

ске теорије''/ rшшс да клnс111т11 монсл демократије нс постоји, али да га
нс треба ни тражити јер би нас свака ирстпост,шка по којој би ес модел
могао пронаћи у самој структури дс~юкратијс 011всла до једног типа идеа
лизма који шщилази онај платоновскп. По њему псмокrатнја није погодна
за метафизичку или систематску дrу111·1Ђс11у теорију. 011носно таква тео
rија нс може бити покретач дсмократ11је, јер ес њена суштина не налази
у цrrљсвима које би требало теорпјски одре1111ти, већ у средствима. Циљ
демократије јс по љс~rу сам 11смократски процес, па јс зато демократска
теорија - теорија о пракси и о томе како пракса може бити модифико
вана или трансформисана. Грсем Даикаи, у својој юыrзи ,.Демократска

теорија и пракса",' поставља тезу да прсцшис дефпшщ11је демократије не
ма, јер није реч о статичном про11ссу. Супротно нским м11шљсљима да јс
демократија бар у минимуму захтева T~l'IHO опрсђсна. па постоје нски
јасни постулати и крнтсријумн који у свим временима н rазличитим си
туацијама одвајају дсмократ11ју од онога 111то она није. Данкан сматра
да "фиксне" одредбе демократ11јс нс постоје. Он 11аво11и да одредбе које
су јс одређивале у 19. нску нс онгоrшрају в11ше у 20. или, рецимо, да
демократија у земљама које ес развијају нема много сличности са оном
у развијеним земљама, али ЈЏ\ то нс значи и да се може оспорити.
Због тога би , по љеговом r-.-tшпљсљу, свака теорија сузила појам,
чиме би се отежало љегово прспо'3наваљс у пракси. Двојица аутора,
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Ђовани Сартори' и Жорж Бурно' постављају моrr!шост до кр_аја извспене
индивидуалнстичкс тезе по ~ајој 611 сваки тcopllJ?KH поку11нч уобли1:.1ава

друге две идеје које су у маrксю~,у нашле ,щсоло111ку матрицу или рефе

ња могао бити непотребан. ЈСР би 11ош1111тио п0Јспин11а у коме и Је"";е

специфичним током мисли. Она јс. 110 љему, нус производ целог развоја
западноевропске цивитrзшџ1јс и друштва 11 •
Мало је концепата који су И'3 опскурносrи на тај начин прешли у општу
прихваћсност и пое1·али појам у који ес заклиљу сви. Термин демократије
је постао универзално почасан, чинећи незамисливом ситуацију у !'ојој би се

суштина демократије. Тако, рецимо. Сартори пише: ,,Нщшира Ј\сфинициЈа
демократије би била да јс то доктrпна коЈа зависи О/\ сваког nоЈсюшачног

духа". 6 Бурдо јс још експлицитнији капа rшшуhи о томе да суштина_ 1\е
мократије није у процедури. всhу човеку, закључуЈс: ,,Нема дсмокрюиЈе,

има само дсмократа".
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рентни систем. док ес псмократнја ннюща ннјс 1щснтификовала са неким

нско у 1џ1нш1111,см свету усу1џrо за себе 1џ, каже да није демократа или у којој

.

Далеко је, ипак, бројнија школа оних КОЈИ сматрају ЈЏ1 ЈС траг_аље за

теоријом демократије користан и потребан поса~. Њихов аргу_мснт ЈС У то

би нски режим сам ceGc проrлас1ю нсдсмократскпм. То јс, по Сарторију,
можда тријумф саме речи НПЈ\ смислом. Он, при том

,

упторава да управо

ме да је постојаље јасне представе о томе шта ЈС дсмокра_тпр неопходан
услов за демократско понашање, <щносно да погрешне ИЈ\СЈС могу довсст~
до изрођавања демократске праксе. Свесни латинске послов~щс д~ У сваКОЈ
дефиницији лежи опасност, писци ове школе ипак сматrаЈу 1џ1 ЈС важно
дефинисати демократију, управо 3(jor тога ШТО ЖИВIШО ВрСМС rЫ:НС КОН

И управо јс тај идеал дс~юкrатијс којим ес могу користити све по
т1т11•1кс оrијснпщијс отвор110 потrсGу да ес теорија окрене и дефинисаљу
онога што јс демокrатско у пр11кс11. щ1носно. како теоретичари кажу, дс

фузијс, која прои3лази из тога што ЈС. како каже Сартори. као Један од

лико јс изрека ",п,ржава то сам ја,, G11л.1 у спом времену внше него јасна

љених најцењенијих теоретичара, оп свих политичких ·.I'срмнна управо демократија нај подеснија за контровсr'ЈНС интсрпrста~\~-1ЈС,

,
Контроверза суштински проюлю11 из љене ДВОЈНО природе. Наиме,

појам демократије понекад значи скуп 1щсал,:, а понск~д се односи. ~а по
литички систем. Као скуп инсала, дсr-.юкрnтИЈа ~с прио~и.~ава своЈ?Ј ети
молошкој, буквалној или нормат11вној дсфинш111ЈИ по К<~ЈОЈ ЈС она вљ1ст на

рода. Тај приступ више одређује оно што би дсмократир требало да буде,

него оно што она јесте. Због тога та н_орЈ1.-штивна 1-~ стнм?лош!<а схватш~а
имају футуристичко одређеље. у коме ЈС дсмократир проЈСКЦИЈа дугог тр,1јања, одвојена од политичке реалности. Посматрюш у том смислу, она .с~
v кљизи Баринrтона Мура "Социјалн11 корени 11икт,!турс и демократије
g означава као дуга, никад завршена Gop6a,
Бурдо ЈС у истом .смислу на
зива филозофијом, начином живота, рсш-1п1ЈОМ. начином да поЈединац од

?

говори свом позиву човека. У сличном 11уху јс дефинише и Мор1!с Ф~аман
у својој кљизи "Историја л~-1бсрали?н1"Q када каже да дсмократИЈа НИЈе ~и

ста циљева или научни доказ, всh JCIЏIO интrшно убеђеље. концепт света
и човека, пројею\ија и11еала и жеља. Bch поменути Кор~оран одлази и да
ље, назrшајући је новом светском универзалном рс ~ИГПЈОМ, ЧИЈС су догме
слобода, једнакост, самоопрсдељсљс.љунска права.
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Опрез налаже да ес примети да тако ОЈ\рсlјснс промстеЈске особи~е

једне идеје као парадигме Gудуhности носе у себи и друге пол!1ти•1ке идеЈе,
Нешто млађе од идеје демократије. как,вс су ,на пrи~1ср. с01џ-1_р:~лизам и ко

мунизам. Сартори, међутим, каже да ЈС демократиЈу теже омеђити него

4

н. д, стр.

Barrington

Мооге,

I..es

М. Яamant, IЉ.toire

origiвcs socia1c.~ Јс

кратија нс би ушла у идеалну 11сф11шщ11ју тога појма. Због тога јс, сматра
он, првенствено важно направити 1111ст11ню111ју између циљева, идеала и рс

~шности демократија. али при том вод11ти рачуна о осетљивој интеракцији
идеала и реалности. јер ес без 1щеала немокрптијn нс може матсријnли
зовати, и обрнуто. свака ипеја пемократијс која ес нс заснива на чињени
цама у суштини нс постоји.

Најстарија размишљаља о демократији однос1rла су ес на њен поли

тички облик. док тск са шщустрпјском револущrјом и појавом марксизма
та rщеја доGија и своје со11ијалнс и економске одл~1ке. Међутим, свет у ко
ме јс демократија уведена као прнн1~1ш поншt1шы1, веома се разликовао
од античког света који јс форr-.tулисао тај термин, па многа разилажења

између идеала и реалности произлазе всh из грчког терминолошког ок
вира који јс постао тесан. Тсрмш1 "демос" означавао јс малу територи
јnлну зајсдюн\у на коју ес такав т11п .,кратоса'\ опносно владаља, односио.
Грчки појам који јс подразумевао пrвоGитни облик тзв. 1\Ирсктне демо
кратије у којој учествује 11слокуино грађанство, није познавао представ
ничку нсмократију у љеном данашњем обличју, па због тога није имао спо
со(јност ширења на већој тср11тор11ј11. што јс , по већини аутора, а посебно
Полу Клавалу и љеговој юы1з11 "Идеологија и дсмократ11ја" 12 и довело

античког узора чији је предуслов било робовласничко друштво. Модерно
друштво прсваз11111ло је тако "демос" као малу зајсдн1щу, али јс довело у
питање и саму заједницу. Мо11срно. атомизовано друштво као скуп поје-
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да обухвати велике територије, чиме ес всh суштински одвојила од свог

250.

G. Burdeau, н. д, стр.60.
8

савременицима. нова доктрнна, по којој сr-.-ю држава "сви ми", оставља вео
ма много простора за одређиваље ко c~ro то сви ми. Због тога теоре
т1Р1ари и закључују да н11јс1џ111 111\сал није тол11ко удаљен од реалности као
што јс то демократски 11, како каже Сартори, да јс демократија само пом
пезно имс за нешто што нс 11остој11, јер, по љему н11једна реална демо

дерна демократија, која јс по свом oGлrrкy 11рсдставю!'1ка. има способност

G. Burdeau, La dcnюcratie, Paris 1978.

G. Sartori,

скриптивном опису онога што демократија јесте. Тада ес показало да уко

до љеговог краха у пслопонсском рату против ол11гарах11јскс Спарте.

G. Sдrtori, Thcorie de Ја denюcratie, Pnris 1960.
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та идеална слика може бити највећи непријатељ реалне демократије.
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~отеже нај11у.~љс су ве·Јани за _снстсм ш1ст1_1туц11ја које у специфичном спо
ЈУ конфлик,1 га и коr-.mромнс,t омогуhавщу полнт11чко такr-.-шчсње али и

динаца учинило јс од наrода. дсмоса. апстrактну катсгорпју, испражњену

од смисла. И како каже Буrдо. можда јс наrод у

19. веку и 011говарао тој

слици демоса која негира све rюлнкс. која јс унитарна и у ссб11 носи ква
зим:истичне атрибуте, али јс сощtјална rсалност кnја јс наступила након
1шдустријске револуције створила новог човека који није одређен колек
тишшм идеалитстом, већ соојом разт-ttштошh.у, местом на коме се налази,
професијом, начином liвота. ц11љсв11ма и потребама. Тај човек се појавио
као брутална чюьсюща, изашла И'Ј
технике и развоја капиталистичке

приврсдс. 13
Зато се као кључно и поставља питаље: шта јс м<.щсрни "пемос".
Ако ес поново вратимо Сартоrију наtш hсмо пст концсш111ја народа. По
првој то само значи вслню-1

Gpoj.

по щ1угој та

рс 1 1

има зю1 1сљс речи сви,
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кон:~rолу и огrmнРшваљс власти. Тај с11стсм .ннстнтуцнја ес зас~ива на

прс1ход11ом

принцииу,

принципу

ко11курснц11ЈС

који

излази

из

дубине

сложеног и раслоЈсног друштва. Пртщшr конкуренције, опет, омогућава

функцнонисшь~ првог nелнкоr прШ'ЩI!Шl ю1 коме се знсншщ демократско

друштво. а то ЈС приюџш л1111ног интсrсса, који, како каже Флаl\1ан

од

друштва чини спонтану хармонију сго11зама. 17 Појединачни сгоизми д~ве
дени у кон~урснтски однос, путем слободе, као треhи принцип

без кога

конкуrснrщЈа НИЈС ефикасна. воне напrстку ttитавс зајснницс. Напретка

међутим, нема без че·~нr_тог вслнког пrннщша, каже Фламан. без прин~
цшrа одговорности. KOJI! ЈС коректив слоGодс, јер Gити слободан по љему

1

а по треhој би подразумевала ентитет. оrганску нслину. По четпrтој кон
цепцији народ би био плуралитет кој11 ес юражава кроз апсолутну всhину,

значи б:-пн спреман на r10нн<_ш1сљ_с нослсд11ца. Тиме ес пrиближавамо де

две концепције аутор одбацује са закљу•1ком да у таквим зајсдющама де
мократија никада нсhс постојати. За тrehy. по којој јс наr<щ органска це
лина, каже да јс реч о rоманпl'шрској пrе11ст,ши у којој су сви уједиљени
у једној души. у којој појединаца нема. што во1111 најтиrанскијој, власти

као_ rржи_ш I с, ~а. Је _он щ~,снтнчан са скономскнr-.-1, при чему је демократија
мс1од КОЈИМ с~ 10 1rжиштс rcryш1111c. Иако всh помшьани Коркоран не
прихвата у пот11уност11 ту тезу, ш1111уh11 да демократија није само врста rrо

а по петој, плуралитет који ес И3ражава кроз релативну веhину.

14

Прве

јер у имс свих један влада, по фоrмули спи 'Ја једног. јс1џш за све. Ни чет
врта концсrщија у којој ес народ изражава у апсолутној всhини нс може

фнн~ЩИЈИ реал~-~ д~~\о~рат!1Јс КОЈУ Ги Ерме дајс у својој кљизи "Народ
пр01_ив дс,:~кр,,шЈе

,1

кор гласи да дсмс~кrатски rсжим функционише

л~гп_r:1ке пр:)Itсп~рс на основу интереса и такr-.шчс~ьа, веh да јс то и форма
полнп1чке .:1ЮЩЈС, ол.носно начин пост11'Ја~ы1 циља нападаљем ужих инте
1

реса r-.-1щ~>С _ускиr-.~, <) може ес рећи па ес ипак већина аутора слаже да де

51 % ста

мократнЈа Јесте Један шн~:юки терен за утакмиr~у ра-зличптнх политичких

новништва има сва права. Због тога ес Сартор11 011рс11ељујс за последљу,
пету концс1щију - кон11сrщију rслативнс всhннс. по којој би онда демокра

па преко сложено~: изборног система прсдстшши•1кс демократије улазе у

донети стабилну и трајну 11смократију. јер би то значило да само

тија била власт већине orraшtt1cш1 пра~шма маљине.
Тако долазимо и до једног

011

кљу•1н11х питаља модерних демократ

ских теорија-до питаља о опносу всtшна и мnљ1ша. Роберт Дал у кљизи

"Увод у демократску теорију" 15 11'31\!Шја Ме1111сонш,а размишљаља, посебно

указујуhи на његову 4. хипотезу по којој ћс без спољне контроле веhина
тиранисати маљину на исти Юl'ШН на који јс то познато у обрнутом
случају. По љему ес тест који од1шја тиранију 011 нст11ран11је нс испитује
на величини групе која влаЈџ1 нсh на томе да ли та вш:щајућа група, ма

колика била, поставља О3бнљнс бране ющ пр11ро;џшм пртшма грађана. Ту
тезу озбиљно заступа и Фламан ющ каже па либерална -демократија није
власт већине, всh да_јс то она власт која пошту_јс маљину. оnносно, да пра
ва већине нс произлазе из љене nел11 1 11шс. већ љено пршю на владање
садржи у себи пре свега одго1юрност II дужност према маљини. Из тога
он закључује да што су права маљ11нс 11111ра и о·Јбнљ1шје гарантована, то

је демократија iшбсралнија, док што су она м<1ља, то јс демократија ближа

народној демократнји. 16
Због тоr осетљивог питаља маљина 11 веhина. оних који владају и
оних над којима ес влада, може ес 3акључнти да всhнна аутора демокра
тију види као систем равнотеже друштва. Стабилност и трајност те рав-

15
16

оснОЈ:ну институниЈу система

-

парламент. кој11 јс, како каже Карл Шмит

У с.воЈОЈ књизи "Парлаr-.-~снтнрнзам II псмократија., 20 • једна комисија народа
~ОЈа дом1-~н11ра ~ад СВОЈОМ сопственом ком11с11јом - вл~щом, која· од љега

з~висr~: Уз OI\IIOJCHO и н~зав.исно ~удство тс 1шст1пу1џ1јс представљају фун
д<>мен1 модерне демокr,,тиЈс. Чl!Ја суштина по многима и јесте у институ
ЦИЈама

КОЈС делују ограничавајуhс једна на другу.

Ту ~е. отвара ј7,п;но заш1мљ1то ш~таље, слично оном о односу ко
кошке и_ ЈПЈСТа, а :" ЈС д_а ли су инст1!туц11јс _направљене по моделу II идеји
дсмокраrиЈс, или ЈС идср дсмокrат11Јс добиЈала своју потпуну форму пре

тходним оснш!шьсм 1шст11туц11Ја које су ес јапилс као потреба друштва у
процесу разrю1а. ДсмократиЈfl ЈС у значељу политичког концепта позната

од_ 5.. века_.прс н~вс срс: к,ща јс у Псрикловој Атини постављен принцип

влас1 и КОЈ,1 л.олази од 1ырсщn, са н1-1rскт11ш,,1 учсшi'юм народа, јсднакошhу

пред законом и плурализмом, односно 110111топа~1,см свих ставова. 21 За Пе

гиклову дсмок!?ат~уу Сартори каже да јс највише одговарала буквалном
зш1чс!1,у речи, Јер ЈС атински "демос" пмао nшпе "кrатоса" од било кога
касю-чс, и то ннрсктним, потпуним учешћем грађана. Каснија рпмска оли
rархиЈа У време републике 11 царски систем власти, као и политички си11
М. F!.ншщt, 11. д. стр.77.

18

13

14

rюнул.а. Лотпи 1 1кс ш1ртнЈс као прснставшщи ра'3лнчитих интересних гру

G. Burdo,

G. Sa11ori,

11. д, сч,.28.
н. д, стр

76.

R.Л. Dahl, Л preface to а de1110cr.1tic t!1c{Jry, Сћiе,ч;о l 956. стр)-\.
М.

Flamaot, 11.

д. стр.25.

G. Herщet, Lc pi:orle contre Ја dcпюcrнtic, Гaris J9!N, стр. 24.
19
Р.

Corcora11,

11. д. стр.

22.

20

21

С. Schшitt. Par!a111c11tarisme et dcmocratic, ParJ.~ ! 988, стr.40.

R, Macritli.~. Cim!eщporary Political illcologic$. Во.Фт 19R9, стр.20
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ва гласа, одвајаље цркне ОЈ\ државе. независност судства, мирнодопска
спољна политика итд. Технички ирогрсс друге половине 19. века помаже

стеми средљега века створ11ли су. како каже Бурдо, рупу трајну две хи
љаде година. Међутим, корене мо,1ср11е дсмократнјс всh1111а аутора налази
управо у средљем веку. Идеја демократије траје са срсдљсвсковнпм пи
сцима који чувају љен идсјнп конт11ну11тст, наводсћ11 јс као једну од три
базичне форме владаља. Већина аутоrа ш1лазп rџ1 и сама модерна пракса
представничке демократије иr-.-1а срспњсnсковни корен који излази нз
дезпнтсrрацијс л.ржавноr ауторитета изникле из шща римског царства.
У оквиру феудализма се зачшьу 11 11нст11тущ1је које су омогућиле демо
кратију, на првом месту пракса прироnноr праваt н~1уннтст, право на от
пор и уговор. Слаба краљева власт, скучена правима феудалаца, цркве
и градова довела је до конституисаља савета у којим ес могу наhи ко
рени модерног паламснтаризма. Бурдо пише да јс II само модерно схва
тање закона наслеђено из средљег века у коме је закон, због свог

божанског порекла,

љен'?м ширељу и укорсљава11,у у друштву. путем жслсзн1щс, пароборда,

струЈе, слободне трговине, великих тиража щтампе. међународног мира

(са изузсткс~м 1870), интсршщионализацијс културе. Карл Шмит чак каже

да све што ЈС допр11носило повсhаљу броја бира•ш може да се назове де

мократском појавом. 27

Тиме ес враћамо н~1 можпа. кључно rш·лньс 1џ1 ли једна земља постаје
~емократска зато што ЈС развщсна. нлн она постаје развијена зато што

ЈС де~ократска. Иако ес Сартори, као један од највсhих ауторитета, опре
дељује за другу могуhност, по11ссhајуhи ЈЏ\ развијеност сама по себи може
одвести и у диктатуру, као у случају Немачке и Јапана, већина новијих
кљига шшк доприноси аргуr-.•~снтонаљу прnс тезе. Тим питањем се посебно

бави. Ги Ерме у области ео1111олоп\(с политике у своје две кљиге: ,,Социо
' и "Кул·!·ура и ~емократија". 20 На тра
гу Макса Вебера он исшлуЈс Ч!!1ЋВ ,н!!з поЈава коЈс су данашње друштво

био пзвор ауторитета и краљевске власти. 22 Рене

логща демократске констру~1щ1с"

санса касније ствара услоnе за развој појс[\инца, упућујући људе на ства
раље свести о самима себи. Шеснаести пек доноси са собом Реформа

учиниле онаквим какво ЈС. Разматrщуhн верску компоненту, он потврђује

цију која је по општем мишљсљу однrрала есенцијалну улогу у развоју
капитализма и либерализма, рюбијајуh11 католичку ортодоксију која је
стерилисала друштво.

D3 атим

.

ес, Ш1Јирс у

Е

.

веза

између

комсрцијализоnанс

да се У католицизму, у процсдур!! пэбора папе створ11ла клпца изборног

.

система, ка? и да јс борбом цр~вс за љене !!рс11ста~ш!!кс у скупштини у

нглсскоЈ. стварају услови за

јач(нье независности аристократије од кrунс 1 ствr~ра~ьсм ин'гсрссноr са
ар11стократпјс

и

оснажених

rptщona.

Тада, у Славној рс13олуцији, кrю отпору крr~љсвској nлr~сти пада и прва

краљевска глава, што јс за Франциса Пола Беноа

24

значило рођење мо

дерне демократије. То прихвата и Баринrтон Мур, назиnајући тај до
гађај првом фазом демократије, фазом укидаља арбитрарне, неодговор
не власти. Лок, као rлаnни идеолог слаnнс рсnолуrџ1јс, поставља осно
ве модерне демократске теорије у споју идеја и111111видуализма, нео
туђивог права на својину, политичког либерализма и једнакости свих
људи у њиховом праву на живот, слободу п nласништво. Осамнаести век
ће у сфери идеја донети Монтескјеа, Волтера и Русоа, припремити те
рен за Токвила и тиме прсhи теоријски Рубикон. Међутим, како каже

Беноа, демократија тиме још није посталr~ Ј\ОКтрина. 25 Она ћс у то пре
расти тск када је Америка. својом рсnолу11нјом ослобађаља од метро
поле, и Француска, својом социјалном рснолуцпјом, буду претвориле у
праксу. Општи напрс}\ак и технички изуми створили су услове за обо
гаћење нове класе, урбане и економски нс-зщн~снс од државе, клr~се без
које, како каже Мур, нема псмократ11Јс. Тиме јс, како разврстава Беноа,
настала прва фаза у развоју модерне демократије - фаза политичке де
мократије која је обележена постепеном юградљом демократских ин

ституција, као последицом измељених политичких ОЈ\НОса. 26 Тако се по
степено, током читавог 19. века развија институщ1ја владине одговор
ности пред парламентом, вишепартијност, тајност гласа11)а, шире1ье пра-

99

шс~и свсш rснстnо-ар~1с·r:окrатнр-наrол. створена осн о вц парламентариз

ма.

Он подссhа

да ЈС Јсзу11тски захт~в за одвајањем духовне дискусије

од свега ~в~товног омо:ућио л!11111из:щщу пол,!!тикс и љену сс.куларизацију.

Ермс, међу гим, ппак ~акљу•tуЈс да ЈС пре пч1авс рсформащ1Јс црква била
препрека и за саму поЈаву демократске идеје, јер јс као државна религија
~юн.ополисала царску власт )\о дом!!.нацијс. Супротно томе, реформација
ie Ојачала 1;окрет за ин1џ11шдуат1зациЈу грађана, с временом створивши по
Јединца КОЈИ вод11 ка прсдставш1•1кој власти.

На !\ругом нпвоу он анат1зиr,а улогу различитих иравних традиција
У фор~_':',rшьу демократске све.сти: 1 Онолико колико прави разлику из
међу

K<ll оличанства

и протестантизма. он помиље и разлике између кон

тиненталног и англосаксонског права. У контпненталној правној традици
ЈИ он види римски комплекс који ес оглс11а у !!rсношсљу отпора подели
власти са rимско.r rџ1рстnа на л.rжавс конт11нснта. Основна карактеристика
тога комплекса Јесте пот 1 шњсност правосуђа вољп политичке власти, па

се У Светом римском царству до 19. века учвrщhује харизма државе и ње
но: шефа, што се у немачком слу 1 1ају, но љеговом м11шљсљу, задржало
Најдуже и довело до 1933. године. То

11'.' 11,сму

проистиче из рпмског права

КОЈе има извор у вољи и _ле_гитнмитсту Јел.нс централне пласти, из чега да
ље проистиче супрсr-._1а:иЈа Јrшног 111:щ пrиват_ннм правом појединца. После

~ранцуске револуције Јавно право чак !!ОС1'аЈС национално, што се касни

ЈС догодило и у Немачкој са Ландрсхтом, чиме је, како аутор каже, снага

државе постала снага касарне. Зато он закључује да континентално право
ZI

22

,.

G.Burdo,11. д, с1р. ЗО.
2З

М.

Flцmnnt, н. д, стр.

35.

F. Р. Beвoit, La dcnюcratie libcr.1\c, Paris 1978.стr. 2Jl.
25

F.

Р. Berюit, н, д, стr.108.

26
Исто, стr.230.

С. Schшjtt, н. д, стр.123.

GJierшct, Sociologie de Ја constn1ction (lc1ш:x:r.1tiчiic, Pari.~ Ј 986.
29

G.Herщet, Cu1шre et deшocratie, P.tris 1993.
зо

Исто, стр.27.
ЗЈ

Исто, стр.47.
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има ауторитарну д11мснзију, што одговара и типу правосуђа који ес ту раз
вио, а у коме су судије државни функ~џюнсри. Упркос свему томе такав
правни систем јс имао и једну ослободилачку димснз11ју јер ес, без обзира
на цснтрализованост, радило о пржави права која није била деспотска јер
се заснивала на једном рm(1юналнлм аутор11тсту. Насупрот таквом систем
му, Ерме наводи англосаксонско правно устројство које излази из класи
фикације светог Томе на пр11рсщно II пщ11тивно право и из једне старе
афирмаt\ије права и аутономије појсд11нrџ1 и гру11а пред влашћу монарха,
односно државе, чији јс корен у Магна корти. Јасна одвојеност јавног од
приватног права учинила јс од англосаксонских судија еманације њихових
друштава, а нс ~rснте пласти, укратко гаранте дсмократ11је.
Трећи елемент који ес у овој юы1зи аш1лизира јесу породичне струк
туре као основе културне антропологије која ес н:1люи у основ11 друштве
них система. Ермс ес углавном по'Ј111щ на књигу Е1'1ш1-1усла Тода ,,Tpeha

планета, поро;џгrнс структуре и 1щсоло111кн систсми". 32 Он: 1 додуше, каже

да теорија о пород1щи још н11јс сасв11м убс11љ11ва, алп и 1џ1 јс веома суге
стивна и као доказ напади ч11љсн1щу да ес одређени крајеви традиционал

но политички опредељују на овај или онај на•шн. Он наводи пример југа
Енглеске, који јс трЩ\ИI\IЮНално конзервативан, севера САД који је ре
публикански, или југа Фрr~ю~ускс. кој11 јс леви. и поставља питаље да ли

је реч само о преношењу ставова са генерације на генерацију или постоји
веза између односа ауторитарности

и слобо11с са породичном структуром.

Од многобројних примера које То11 аиат1·311ра, навешћемо следећа три:
први је ауторитарно-егалитарни, који јс ауторитаран у односима генера

ција, али је сrалитаран у оквиру јсЈ\НС генерације, рецимо међу браћом.
Тај тип јс карактеристичан, каже аутоr, зn руралне крајеве ссвсрозапаТ(
ног Централног масива, Тоскану, Ре!јио-Емилију, словенски и кинески
аграрни свет. па такав тип порсщпцс. по овој кљизи ствара културне и

друштвене услове за развој сгалитарних 1111ктатура.

Наведене зону ес по

дударају са комуюfСТ1РIКИМ рСЖШ,!l!Ма или веома снажним КОl\·1)'НИСТИЧКИМ

партијама. Други тип јс ауторитарна протестантска поро;щца, која се због
библијског идеала прилаго!)ат1 ауторитарној структури јеврејске породи
це, па у томе аутор види један од разлога за кашљсљс демократије у Скан
динавији и Пруској. Или, узмимо. на пример, треh тип, атомизоване, сло
бодне пороющс каква ес може наћи у Енглеској, Холандији, Данској и де
ловима Швајцарске, коју 011рсђује друштвена пластичност, која подржава
појединачну ин1щијативу, географску. рсл11г1юз11у и 1щсолошку мобилност
и омогуhава безболнији пут у )\смократско друштво.

Поред још веома занимљивих поглавља која ес односе на везе из
међу, рецимо, културних мо11ела ит1 степена писмености и могућности
друштва да постане демократско, навела Gих и јсЈ\НУ занимљиву поставку
о политичким димензијама индустр11јализшщјс. Ермс полази од тога да ин
дустријалюација, без икакве сумље дугорочно учвршhујс демократију по
већавајући потрошачке могућности маса '!ИМС ес ствара со1щјална стабил
ност потребна за демократско остваrсљс. Он закључује да политичка ди
ференцијација одговара фазама ИНЈ\устр11јалнзацијс. Прву фазу индустри
јализације назива либсрално-тскст11лном, коју осликава дифузија лаких
32
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индустрија. Тој фази одговара полит11чки оквир који је нс маље либералан
од економског, лишен интервенција државе. Ту фазу он ставља у период
1750-1850. Другу фазу ющустријализацијс назива државном, јер се као ку
пац тешке индустрије могла јавити само држава. Неопходност планираних
инвестиција јс у блиске односе довела индустријску, финансијску, поли
тичку и административну елиту. Посебно јс занимљива анализа оних зе
маља у којима ес индустријализација и модсрнизац11ја јављају само у другој
фази, какве су Немачка. Италија и Русија. У тим државама се закаснела
индустријализација могла надокнщџпи само уз вслиЈ<у зависност од
државе. У том случају ништа није фаворизовало парламентаризам јер је
дијалог између економск11х и пот1т1Р1ких елита морао бити без посред
ника и брз. Изборна процедура јс само могла да смета. Тако анализиран
закаснели улазак у индустр11јалюац11ју јс елемент су11ротан демократском
остварељу и погодан за ауторитаризам. онако како јс текстилна индустри
ја у Енглеској или Белг11ји била у хармон11ји са парламентаризмом.
Тај редуковани приказ историјских и социјалних извора модерних де
мократија показује да демократске праксе свакако нс би било без демо
кратских идеја, али ии да развој тих идеја није био могућ без огромних
друштвен11х промена које су измељеном, стратификованом друштву на
метнуле потребу да преко 11ро11·3водљс идеја као интелектуалних алатки
омогући своје све сложеније фунюџюнисаљс. Демократија, која је као иде
ал сачувана у људском пш-,1tiсњу н11јс могла бнти остварена без суштинске
и драматичне промене дrуштва 1-1·1азнанс појавом моћне и независне
грађанске класе. Демократија јс б11ла полуга којом јс буржоазија прила
годила друштво својим нарастајућим потребама и моћи, па се због тога
може закључити да је она и-зrастала из целокупног развоја запа}1.ноевроп
скоr друштва као љегова потреба и природан резултат. Тачно јс да је било
историјских тренутака у којима су 1щсјс слободе, једнакости и братства
организовале у своје имс огроман 11ру111твсн11 набој и насилно, преко ре
волуције, наметнуле политички систем са којим су кореспондирале. У тој
прсnратиничкој улози идеје су убрзавале друштво, али су му касније
по
нудиле форму која га јс вратила у равнотежу. Мур у својој кљизи "Со
цијални корени диктатуре и дсмократ11јс" то шпаљс заоштрава и каже да
демократије као природног пронсса нс може бити у оним земљама у ко
јима није }\ошло до буржоаске rеволу1џ1јс. као средства за стпарање ин

ституција које су погодовале демократпји. 33 Међутим, једном насилно на
метнута, демократија јс настшшла да сазрсnа изнутра, бу11.уhи да је као си
стем била способна да вала-зн сщrовоrс на питаља која су наметале
друштвене промене током 19. и 20. века. Узајамна зависност између де
мократије и развијеног друштва довела је до тога да се демократија код
аутора о којима јс овде реч ипак нај 1 1сшћс nнди кпа стаље друштва. Зато
многи 011 љих данашњу фазу демократије, за разлику од оне претходне,
политичке, називају социјалном или друштвеном демократијом. Њену
суштину и дt~ље чине npana човека. car-.10 што се тај човек променио. То
више није Русоове апстрактно б11hс, без крви и меса, већ природан човек,
зависан од околине која га чинн. Тај прслnзак са апстрактног на конкрет
но, тачније cnaкor човека, био јс условљен претходном, економском фаЗ3

В.

Moore,

11. д. стр.342.
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зам демократије која је ш,лагинаrном чо13ску донела задовољавајућа ;;rсд
ства за живот, чиме јс поштоrнш,с човека добило економску ос_нову. Ти
ме су и права модерног човека постала на прrюм r-.-iccтy социЈална, што
се огледа у гарантовању љеговог 11ра11а на рщ~. зсtрану. задовољство, со

цијалну сигурност. Ако јс ПОЛl!ТИЧКа дсмократир 0GсзGсђ1шала политичку
једнакост и је11накост пре11 законом, социЈална дсмократиЈс треба да осн

Col1en, Bгoken Bonds - the
Disintegгation of Yugoslavia, Westview
Press, Oxfoгd 1993, XV + 299.
Lenard

гура једнакост услова живота. као .производа слободног тржишта, инди
видуалне иницијативе и коикурснщ!ЈС. Или, како то Бурдо, велики покло
ник социјалне демократије форr,.rулшлс: ,,разлика између ~олитичке и со
цијалне демократије јесте разлика између права на посторљс и права на

Ј.

стица~r,е.,,35

И управо се у томе што демократија није само политички систем,

веh стаље друштва, налазе узроци који су јој омогућили да се у разним

Канадски професор пот1тичю1х наука са Симон Фрссср уюшсрзи

формама прилагођава променама које су јс искушавале у последља два
века. Њена дуговечност је можда и најбољн доказ_ дд <?На израста посте

тста Ленард Џ. Коен јс, пре и-з1џ11нш,а своје најновије студпје "Раскинуте
вс·зс - Дсзпнтсграцнја Јуrосл:11шјс", објшшо всh две кљиге које су се ба
ВIIЛС проблемима југослвснског друштва: ,,Југослопснско искустпо - Поли
тичка кохезија у лсшљrшом мщаику" (1983) и "Социјалистичка пирамида
- Елите и власт у Јуrослштји" (19R9). За разлику од потоље 11ве, које су
се углнвном зндржалс на истrаж11ваљу политичких појава југоелоrзенског

пено из друштва, налазећи упориште у либсралнсч идсЈИ да човека треба
прихватити онаквог какав је, без колективистичких тежњи да се неспон

тано, спољним путем промене и човек и друштво. Имајући упориште У

човеку, демократија никада нсhе постати идеална, нити од ље то треба
очекивати, јер би тиме престала да кор~спондпра са људс~ом природ~м.

Вероватно тако треба схватити СарториЈсву опомену да наЈnсhи. н~приЈа

тељ демократије може бити управо љена идеализована слика КОЈа ЈС уто

пијска и митска. Сваки покушај љеног уграђиваља у друштво би био су

протан људској природи и логици људског друштnа, иа самим тим и су

протан суштини демократије.

социјалистичког

друштва

на

н1rвау

сощюлощког

и

политиколошког

истраж1шаља. најновија студија Л. Џ. Косна ес како својом темом тако и
ауторовом намером обрела у пољу историографије. Наиме, сам аутор је
основну идеју свог истражипаља спсо на три заокружене целине: прво, по
кушај саrлсдатньа генезе "југословенске идеје" која јс претходила ства
раљу државе и потешкоћа са кој11ма ес та држnа сусретала током свог по
стојаљn; друго, ш1зна~1ељс чшшла1џ1 којн су nодилн ка љеној дсзинтсrра
цпји током осамдесетих II нас11тюм разаrаљу дсвсдссстпх година и, ко
начно, анализа пр0Gлеr-.н1 којн су везани зn ш-ггсрrшnцнонализацнју југосло
венске кризе и "Јџ1вљачю1 етнички и политпчкн конфлнкт" током 1992.
и 1993. го,џrнс. Ово би, уједно, могао да Gуде II најсажстији пр11каз кљиге
професора Косна. МсЬут1ш. пrосторна и временска близина и блискост
догађаља којн су предмет љегове аналнзс, а пре свега нски специфични
проблеми који из тс чшr,сющс произлазе, захтевају неколико додатних
речи.

Прво поглавље, насловљено ,.Еволуц11ја јуrослоnснске идеје" (1-45),
јесте покушај сажетог прика-за настанка и развоја југословенске идеје, од
појаве Илирског покрета 1830. године до уједиљеља, и живота југословен
ске државе, од тренутка љеног настанка 1918. до смрти Јосипа Броза 1980.
године.
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Своје размишљање о том 150-годишљем раз110Gољу аутор јс поделио
у четири маље цстrнс (,,Југословенство пре Југослаnпјс", ,,Меl)уратно ју
гословенство", ,,Рат - пропаст и поново рађаље Јуrослаrшје", ,,Социјали
стички развој и југословенство - Титово нејасно завештаље"). Схватајући
хрватско-српске односе током Х!Х и ХХ века као пресудан чинилац који
је одрсђпвао постојаље југословенске 1щсје и државе, аутор јс, у наведе
ним фазnма њиховог развоја у различитим државно-правним условима, по
кушао да успостави нске константе у овом исторпјском ондосу и представи
их као узроке садашљих догађаја. Оснавна Коенова теза је да су, почевши

G. Buнicau. 11. д, стр.71.
Исто, стр,67.
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века, вшш1 кругови хрватског друштва били искључиви креатори

и носиоцп идеје јужнословенског уједиљеља "на осноnи демократског ком-

