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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
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 

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

34 
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35 
Исто, стр,67. 
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Канадски професор пот1тичю1х наука са Симон Фрссср уюшсрзи
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 
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. 

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 
од XIX века, вшш1 кругови хрватског друштва били искључиви креатори 
и носиоцп идеје јужнословенског уједиљеља "на осноnи демократског ком-
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премиса" и у оквиру полицентричне заједнице, насупрот српским елитама 
које су, увек и у целини, биле окренуте национализму и ствараљу "Велике 
Србије". Консеквентно пратећи то своје становиште током ХХ века, про
фесор Коен је у слику међунационалних и политичких односа у међур_ат
ној Југославији утемељио на уверељу да су српски политичари "СВОЈИМ 
централистичким и србо-цснтричним концептом проузроковали непоправ

љиву штету будућем државном јединству, отуl)ујуhи две главне несрпске 
групе". Након веома недореченог приказа тих односа у годинама 1941-
1944, аутор јс своје виl)сље национа ног _питаља у условима "површног ст: 
ничког мира" социјалистичке Југославије сажео у закључку да су и у овоЈ 
држави "Срби манипулисали лажним јсднопартијским фсдсрализмом који 
су успоставили комунисти". Такву интерпретацију, која сугерише сукоб 
хрватског федералистичког југословенства и српског централистичког на
ционализма, потцртана је и поступком селективног избора личности које 
су послужиле као парадигме стаља политичког духа код Срба и Хрвата, 
уз, неретко, анахроно и једносмерно тумачеље љиховог деловаља. Тако су 
Вук Караџиh~ Гарашанин и Пашнh ( означени као експанизиnни национа
листи), супростављени Рачком, Ј. Ј. Штросмајеру и хрватским политичари
ма из Далмације, док је Мачек окарактерисан као "човек дубоке југосло
венске оријентације ... ". 

Иако би се известан степен повишене појсдностављености у оценама 
и разумеваљу сложене историје југословенског простора у XIX и ХХ веку 
могао приписати и неизбежним потешкоћама које намеће покушај 
сажимања тако богатог и вишссмсрноr историјског развоја у оквире изу
зетно кратког текста (45 страна), чини ес много значајнијим то што је 
професор Коен своје целокупно тумачеље генезе југословенске идеје и 
државе засновао искључиво на субјективној интерпретацији пробране ли
тературе о чијој се репрезентативности може реhи да јс, у најмању руку, 
дискутабилна. Због тога та целина пре изгледа као једна .вредносна пре
миса којом се унапред сугерише рецепција даљег текста, него као вере до
стојна историјска анализа. 

Наредна велика целина Коснове студије састоји се од укупно пст по
главља (,,Социјалистичка реформа у кризи - Пост Титовска сваl)а" ( 45-79), 
"Ка пост социјалзму - Појава партијског плуралпизма" (79-115), ,,Распад 
суверенитета - фрагментација државног ауторитета" (115-139), ,,Југои
сточни плурализам - Национализам тријумфује" (139-163), ,,Раздвајање -
'Нове' елите и развлашhена федерација" (163-195)/, која обухватају раз
добље од 1980. до 1990. године - заокружену временску целину у којој су, 
по оцени ayropa, политичка и, пре сега, еконоr-.•fСКа криза проузроковале 
ново буђеље "етно-национr~лних" антагонизама, што је довело и до убрза
не поделе комунистичке елите на регионалним основама. 

Иако је праћење догађаја и даље на нивоу хронолошког, професор 
Коен је елементе историографског, наглашене у првом делу, приметно по
·гиснуо у други план. Зато би се тај део студије пре могао оценити као 
социолошка и политиколошка анализа нских друштвених феномена, који 
су се, између осталог, с временом развијали. 

Полазећи од кризе социјализма као заједничке појаве у свим југосло
венским републикама, аутор је настојао да објnсни како су се из почетног 
неслагаља око концепта реформе југословенског социјализма током осам
десетих гопина, на тсr-.-1сљу разлика у схватаљу политичког плурализма, 

О идејама и кљ11rама 105 

облика неопходних екоIюмск11х реформи и реформи војске у могућој ре
организованој држави, 11зродIIшI антаrо1111зми који hc довести до поре
мећаја 011носа мсl)у југословенским републикама, рспюнализације партиј
ских елита, слабљсњn фспсрплнс nласти и захтева за суверенитетом по
јединих федералних јсд1ш1ща. Всщ~а темељну анализу тих центрипеталних 
тс1ще1щ11ја, аутор јс засновао на детаљном проучавању многих друштвених 
и полит11чк11х постфеномсна, тако да тај део Коснове студије пружа со
ц1юлошю1 добро утемељену слику о генези 11 специфичностима сваког од 
релсвапшх југословенских ю1цноI-шлизма, о феномену "дивљег плурализ• 
ма", струк·1ури водсhпх ншџюналних странака, саставу и политичком по
реклу старих и нових лIщсрn и елита, као и покушај објашњења понашаља 
републичких медија и б1Iрача у ноnонасталим политичким приликама. По
ред значајног посла са6пршы1 н обраде велике количине социолошких по
литI-IколошюIх и публ1щнст1111ю1х истраживања, која су током ос-амдесетих 
rод1111а, објављивана у дома!нш II страним публикацијама, тај део с.удијс 
дајс и веома добар приказ односа општпх и посебних појава, које јс, у од
носу на европска постсо1(1Iјал11ст11 1 Iка прс1шра1ы1, показIшало југословен• 
ско друштво тога времена. 

Високој вредности тих анализа очито јс допринело ранпјс Косново 
бављеље проблем11ма посттнтовског југословенског социјализма, као и ИН· 
систр11а11,с на со1џюлошком приступу. С друге стране, 11скљу•111ва употреба 
нзвора који имају вредност искључ11во за со111юлошку анализу, у потпу
ности ставља у питаље заснованост Косноrшх покушаја на, у оквиру свог 
истраживањn, на fшI.юу 11стор11ографског тума~Iсља пружи релевантно об
јаш11,е11,с зб11ва11,а и успостав11 узро,шо-послсдичне везе измсl)у појединих 
догађаја II појава овог nрсмсна. 

Претхол.но изречен су!( још више важ11 за наредна дnа поглавља "По
литика бескомпромисности - увод у rраl)ански рат" (195-223) и "Распад 
друге Југославпјс - балканско наспљс п међународни одговор" (223-265)/, 
кој11ма јс аутор покушао да састави кол~1ко-толико коначну слику 
сложеног мозаика догађаја од по'1стка 1991. до средина 1993. године. Уко
лико упоредимо ту Коенову зампсао, која јс юражсна у поднасловпма по
менута дв.:~ поглавља (,,Пrсговорн без рс3ултата", ,,Укључнваљс меЬуна
родне зајс111ш11с - понуда ЕЗ II Бсјксрова м11с11ја", ,,Рат у Словенији и 
Хрватској", ,,Интср11ащю11ал~1-,аrџrја балканске кризе - импровизац11ја и 
протнврс 11сни снrналн", ,,Рат у Босни'', ,,Женевски преговори") и изворе 
који су кор11шћен11 за ту рсконструюџ1ју (нскол11ко билтена светских но
Iшнскнх II ранио-агенција, нсколшџшс англо-америчких дневних листова и 
домаћих недсљшrка), схватићемо нсрсшнвост проблема који јс професор 
Коен себи поставио. Исход тог напора јс дескр1шт11mю низање догађаја 
које ни у фактографском с~шслу нс пружа много новог. Помена је можда 
вредна само смелост аутора да о јс111юм недовршеном историјском процесу 
дајс судове који, и поред св11х сазнајних оrранпчсља, претендују на ко
начност. 

Последље rюглављс, ,,Пропаст II будућност Југославије" (265-289), 
представља субл~1мар1ш 011rовор аутора на 111rтщ1,а која су формулисана 
на ночетку ове књ11rе. Саrлс11авајуlш "Виолентни распад Југославије кроз 
ир11з~1у 11стор11јс", професор Коен закључује да јс 110 тс појаве дошло због 
нешпсгр11саност11 југословенског друштва, в11111е деценијске српске доми
н:щнјс држав,щ II немоrуtнюст11 11оmп11'1К11х вођа да ес сложе око 11ромс-

l 
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љеног модела полит1-111кс и економске косrзистснt\пјс која би сачувала не

ки вид држапног заједништва, С !\руге стране, узроке пспољшзаља огромне 
количине насиља које јс тај процес Ј\СЗ11нтсграц11јс покренуо, аутор Пl!Ј\И 
у: историјски дубоко усађеном ашшозитсту из~1сђу стю1'rких група; у 
жељи за осветом жртава у прстхонном светском рату и у неуспеху ко~rу
ниста да реше национално питаље. Узимајуhи у обзир то историјско бре
ме, професор Коен сматра )\а јс могуhност рсинтегрисаља југослопснске 
државе врло )\алска и магловита, иоготово уколико ес узме у обзир ље
гово убеђеље да нски од новоуспостављсних "протодсr,,юкратских" 
режима, како их аутор назива, Ш,fнју недемократске каrактсрнстпке које, 
услед појачаног национализма и економске катастрофе прозрокоnnнс ра
том, могу у потпуности 1џ1 угуше пемократскс процесе у повоју. 

У целини глснано, кљига "Расюшуте везе - Дезинтеграција Југосла
вије" пре)\ставља још јснну у низу стую1ја о југословенској кризи која се 
бави "недовршеном историјом" и т11мс саме у себи носе ограничену мо
гућност целовитог сагледаваља п разуr-.-1сш1ља проблема које разматрају. 
Такви покушаји су често заснованн на ыултщщсцтшлннарн11м истражива
њима, што јс случај и са том стун11јсп-1 којn у себи садржи елементе со
циологије, политиколог11јс и исор11оrрафијс. Како свака од тнх дис1џшли
на, с обзиром на своје особсностн. има разл1-Ј1штс захтеве у односу на 
предмет истражившьа и изворе који ес том прптrком употребљавају, из
гледи за потпуну и коректну научну вер11ф11кац11ју нз сваког ОЈ\ наведених 
углопа су неједнаки. Схонно томе, и структура кљиге професора Косна 
(историјско уопштаваљс - социо-1юл1пиколошю1 анализа - наратшзна де
скрипција саврмсних 1\ОГађаја - соц1ю-пстор11јска синтеза) показује при
личну неуједначеност својих састаnних делова у важењу закључака, 
општости и коначности исказа и целоrнпостп реконструисане слике до
гађаја. Због таквих скокова у квалитету десило ес да чак и коректне со
цио-политиколошке анашпе, постављене на нсконзистснтној и слабој 
историографској основи, )\слују потпички претенциозно. Схопно томе, 
чини се да he за потпуну рсалнзщщју тс комплексне теме социолог и по
литиколог Коен морати још извесно време да сачека професора Косна 
историчара. 
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