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Т Е  МАТ :  ПОС Т  Д Е  МО  К РА  Т И  ЈА

АЛ ПАР ЛО ШОНЦ

ПОСТ ДЕ МО КРА ТИ ЈА: СТРУК ТУ РА 
КО ЈА СЕ ОЧИ ТУ ЈЕ

Пост де мо кра ти ја је ста ње де мо кра ти је у нео ли бе ра ли зо ва ном 
ка пи та ли зму. Мо же се ре ћи и та ко да се де мо кра ти ја, не ка да про-
гла ша ва на не из о став ном, у њој сво ди на функ ци о нал но-ин стру мен-
тал не ре ла ци је. Она је сте си ту а ци ја у ко јој су им пул си ега ли та-
ри зма то ли ко ре ду ко ва ни да ви ше не ма ју мо би ли за циј ске ефек те. 
Нај зад, у пост де мо кра ти ји де мо крат ска мо би ли за ци ја по ста је пред-
мет функ ци о нал ног упра вља ња у скло по ви ма уз на пре до ва ле и 
екс пан зив не при ва ти за ци је – сход но то ме ће се ка сни је ту ма чи ти 
и ре пре зен та тив ни по јам у од но су на пост де мо кра ти ју, „при ва ти зо-
ва ни кеј нзи ја ни зам”, ко ји је ско вао Ко лин Кра уч (Co lin Cro uch), је дан 
од ро до на чел ни ка овог кон цеп та. До ду ше Кра уч је до тич ни по јам 
чвр сто ве зи вао за кри зу ко ја је из би ла 2008. го ди не и ко ја још увек 
тра је. Ње гов ин те рес се по ка зи вао у то ме да се пре по зна ју еле мен ти 
по ли тич ке тран сфор ма ци је по сле ула ска кри зе на дру штве ну сце-
ну. Али не мо же мо одво ји ти нео ли бе ра ли за ци ју све та од Кра у чо-
вог кон цеп та: не ће би ти слу чај но да је ро до на чел ник тер ми на ве-
о ма бр зо на шао за сход но да се по за ба ви и те мат ски о бу хват но 
нео ли бе рал ним pensée uni que: очи глед но по сто је не слу чај не ве зе 
из ме ђу на ди ра ња нео ли бе ра ли зма и уста ље ња пост де мо кра ти је.1 

Пост де мо кра ти ја је, на да ље, из раз про тив реч но сти из ме ђу 
им пе ра ти ва ди на ми ке ка пи та ла на свет ским/ре ги о нал ним/ло кал-
ним ни во и ма и де мо крат ских на сто ја ња. Она по ка зу је ин хе рент на 
огра ни че ња у по гле ду уни вер за ли за ци је де мо крат ских мо ме на та.2 

1 Co lin Cro uch, The Stran ge Non-De ath of Neo li be ra lism. Po lity Press, Cam-
brid ge 2011.

2 Упо ре ди: Pi er re Ro san val lon, „De moc ra tic Uni ver sa lism as a Hi sto ri cal Pro-
blem”, Con stel la tion, 16, No 4, 2009. 
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Пост де мо кра ти ја је си ту а ци ја ка да се иде о ло шки афир ми ше чи-
ње ни ца да се тр жи ште на ме ће из са мог се бе, а оно је не моћ но без 
си сте ма тич не др жав не пот по ре.

При то ме, ни је реч са мо о пу ком вре мен ском од ре ђе њу („би ти 
по сле де мо кра ти је”) ко ли ко о јед ној кри тич кој ди јаг но зи ко ја, да-
ка ко, по га ђа са вре ме ност. Она све до чи о то ме да је де мо кра ти ја, 
по став ши те рет, у то ли кој ме ри не у тра ли зо ва на да ви ше не пред-
ста вља ни ка кву опа сност за ре про дук ци ју по сто је ћег по рет ка. Пост-
де мо кра ти ја је ста ње без де мо са, то је де мо кра ти ја без суп стра та 
де мо кра ти је. Не ка да шња на зна ка о „по лу-су ве ре ном на ро ду”3 ко ја 
је би ла че сто те ма ти зо ва на син таг ма у ше зде се тим го ди на ма XX 
ве ка, са да већ из гле да као не до сти жно ста ње. Са да би тре ба ло 
го во ри ти о де по ли ти зо ва ној (или ан ти по ли тич кој) де мо кра ти ји 
ко ја је под врг ну та при пи то мља ва њу. Тврд ња да се тек са де по ли-
ти за ци јом од ре ђе них ви тал них про бле ма моћ/власт при бли жа ва 
гра ђа ни ну4 де лу је ци нич но, а ипак при ста је са вре ме ним то ко ви ма. 

Пост де мо кра ти јом се по ка зу је да тра ди ци о нал но од ре ђе ње 
по рет ка као „ли бе рал не-де мо кра ти је” да нас не по га ђа су шти ну, 
од но сно да је про ма шу је. Пост де мо кра ти ја је кон сте ла ци ја у ко јој 
је ња ва ју аго ни стич ки мо мен ти де мо кра ти је, ко ја ио на ко по ста је 
ре дун дант на. Су жа ва њем аго ни стич ког по ља за де мо кра ти ју сла би 
и стра те шки уоб ли че на свест у од но су на од ре ђу ју ће кон флик те 
у мо дер ном дру штву. 

Осим то га, пост де мо кра ти ја ба ца кри тич ко све тло на мно го-
број не ути цај не те о риј ске за хва те. Ио на ко, ва ља ма кар за бе ле жи-
ти да пост де мо кра ти ја до би ја сво ју фор му у пе ри о ду ка да по сто ји 
ин тен зив на за ин те ре со ва ност у од но су на де мо кра ти ју, ка да се 
из но ва по ста вља ју основ на пи та ња.5 Та ко, по гле да ли се те о риј ска 
про дук ци ја, мо же се ре ћи да на зна ка о пост де мо кра ти ји до во ди у 
пи та ње и та кве по ду хва те као што је де ли бе ра тив на кон цеп ци ја 
по ли ти ке Јир ге на Ха бер ма са (Jürgen Ha ber mas), ко ја још увек ра-
чу на са да ле ко се жним мо гућ но сти ма де мо кра ти је, и на ро чи то 
по тен ци ра ве зу из ме ђу при ват не и јав не ау то но ми је, од но сно спој 
из ме ђу прав не др жа ве и на род не су ве ре но сти. Или, кон цепт пост-

3 El mer E. Schattschne i der, The Se mi-So ve re ign Pe o ple: A Re a list’s Vi ew of 
De moc racy in Ame ri ca, Chi ca go 1960.

4 Pe ter Ma ir, „Ru ling the Void: The Hol lo wing of We stern De moc racy”, New 
Left Re vi ew, 42, No vem ber –De cem ber 2006, 25–51.

5 Би ће до вољ но да по ме не мо два при ме ра: Phi lip Pet tit, „De li be ra ti ve De-
moc racy and the ca se for De po li ti ci sing Go vern ment”, Uni ver sity of New So uth Wa les 
Law Jo u r nal, 2001, No. 58, 46; Fa reed Za ka ria, The Fu tu re of Fre e dom, New York 2003, 
248. За ка ри ја при па да пле ја ди оних ми сли ла ца ко ји сма тра ју да се тек са кон-
сти ту ци о нал ним га ран ти ја ма (тач ни је са кон сти ту ци о нал ним ли бе ра ли змом) 
де мо кра ти ја мо же ди сци пли но ва ти.
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де мо кра ти је кри тич ки ре флек ту је и те о риј ска на сто ја ња јед ног 
Џо на Рол са (John Rawls), ко ји је још да ле ке 1971. го ди не об ја вио 
та ко ре ћи ка нон ско де ло по во дом де мо крат ске кул ту ре.

Ва ља пре по зна ти чи ње ни цу да ова ква ди на ми ка де мо кра ти је 
ни је нео че ки ва на, од но сно да не из не на ђу је с об зи ром на ра ни је 
тен ден ци је. Јер, дис кур си ко ји су до ка зи ва ли ин хе рент не опа сно-
сти де мо кра ти је за по ре дак одав но по сто је у раз ли чи тим об ли ци ма, 
те раз ви ја ју раз ли чи те ар гу мен та ци је од нај ра ни јих вре ме на. Те шко 
је то ис ка за ти дра ма тич ни је од Жа ка Ран си је ра (Jac qu es Ran ciè re), 
ко ји опе ри ше пој мом „мр жња пре ма де мо кра ти ји” ис ти чу ћи ро бу-
сни кон ти ну и тет јед не тра ди ци је са не га тив ним од но ше њем пре ма 
де мо кра ти ји, а са раз ли чи тим ар гу мен ти ма као крун ским до ка зи ма 
про тив де мо кра ти је6: сход но то ме, де мо кра ти ја се сма тра „екс це-
сном”, она са др жи је згро „по пу ли зма” ко је ра за ра чвр сти ну сло бо-
де, она је сте ци ште за раз мах мно штва ко је се оти ма кон тро ли и 
ди сци пли ни. По сто ји ду га тра ди ци ја „стра ха од ма са”7, ко је су на-
вод но под ло жне за во ђе њу тре ну тач них и про ви зор них стра сти и 
не при кла ња ју се ре флек то ва ним обра сци ма иде ја, или дис кур зив-
ним про це ду ра ма ар гу мен та тив них рас пра ва. Де мо кра ти ја, чак и 
она де ли бе ра тив на, увек мо же до ве сти у пи та ње то ко ве јав них 
ар гу мен та ци ја ко је се за сни ва ју на прин ци пу оп што сти. У де мо кра-
ти ји се ре кла ми ра сло бо да, али она тек по ста је ма ска ко ја скри ва 
не што са свим дру го, на и ме – мр жњу пре ма го спо да ру, ка ко би смо 
мо гли па ра фра зи ра ти из ре ку јед ног слав ног пи сца, То кви ла (Toc que-
vil le).8 У де мо кра ти ји се кри јум ча ри ега ли та ри зам, вла да ви на јед-
на ко сти ко ја ни је ни шта дру го до тро јан ски коњ, ко ји скри ва атак 
на при мат, од но сно ау то ри тет сло бо де.

Да има „ви шка де мо кра ти је”, та ква оце на је не бро је но пу та 
ис ти ца на. Та ко зва ни оби чан чо век, искон ски про гла ша ван не по-
бит ним ау то ром по ли ти ке са по ја вом мо дер ни те та на исто риј ској 
сце ни, ко ји је по тен ци јал ни су бје кат асо ци ја циј ских од но са у ци љу 
пре ва зи ла же ња ста ња де фа во ри зо ва но сти, увек је био и пред мет 
сум њи че ња. Во ља из ра сла из уну тра шњо сти де мо кра ти је мо же 
хте ти не што дру го у од но су на сло бо ду, или у од но су на тр жи шне 
од но се: у то ме ле жи ње на опа сност, те се она увек мо ра укро ти ти. 
У де мо кра ти ји се на зи ре до ми на ци ја бро ја на спрам вла да ви не 
оно га што се не мо же под ре ди ти бро је ви ма: за не ке кри ти ча ре де-
мо кра ти ја не уда ра са мо на сту бо ве основ них прин ци па мо дер ни-
те та, на и ме – сло бо де/јед на ко сти/ума . Го во ри ло се да се иде то ли ко 

6 Jac qu es Ran ciè re, La ha i ne de la démoc ra tie, La fa bri que, Pa ris 2005.
7 О то ме: Éti en ne Ba li bar, La cra in te des mas ses, Ga lilée, Pa ris 1997.
8 C. A. H. C. de Toc qu e vil le, L’an cien régi me et la révo lu tion, Gal li mard, Pa ris 

1967, 266.
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да ле ко у апо те о зи де мо кра ти је да се она из јед на ча ва са до брим 
жи во том, то јест са оп ти мал ним ста њем на ших пре фе рен ци ја и 
же ља; на кра ју до ла зи до то га да се де мо крат ска пра ви ла по вре ђу ју 
за рад за до би ја ња де мо крат ски уоб ли че них ци ље ва и ре зул та та.9 
Нај зад, не го во ри се слу чај но чак о „де мо крат ском чо ве ку”, што 
би тре ба ло да до ка зу је да де мо кра ти ја уно си ан тро по ло шку транс-
фор ма ци ју у би ће чо ве ка ко ји ви ше ни је исти као што је пре био.

Не ће мо на ста ви ти са из но ше њем раз ли чи тих при го во ра про-
тив де мо кра ти је, до вољ но је ре че но. Исто вре ме но ће мо на гла си ти 
да се кон цепт пост де мо кра ти је ипак не мо же под ве сти под тра-
ди ци о нал не кри ти ке де мо кра ти је. Не ће мо, да кле, за не ма ри ва ти 
огра де ко је раз два ја ју ста ри је ре флек си је, од но сно ста ри ју авер зи ју 
пре ма де мо кра ти ји и кон цепт пост де мо кра ти је. Ов де, при ме ра 
ра ди, не ће би ти до вољ но да ин си сти ра мо на не ка да шњим на зна-
ка ма о „кри зи де мо кра ти је”. До тич ни кон цепт иде мно го да ље, он 
ви ше не су ге ри ше са мо ста но ви ту сум њу и не уста но вља ва са мо 
опа сно сти по во дом де мо кра ти је ко ја за до во ља ва по је ди нач не же ље 
уме сто усме ра ва ња ене р ги је на јав не по сло ве; не, ов де се ви ше не 
го во ри са мо о то ме да раз мах де мо кра ти је угро жа ва при мат оног 
оп штег не го се из но си оце на да је де мо кра ти ја са те ра на у окви ре 
у ко ји ма је она ин сти ту ци о нал но ди сци пли но ва на и под ре ђе на 
им пе ра ти ви ма са мо кре та ња ка пи та ла. 

Пре ма то ме, сма тра мо да пост де мо кра ти ја ни у ком сми слу 
ни је са мо кон јунк тур на кон сте ла ци ја ко ли ко струк ту рал ни фе но-
мен у по ме ну тој епо хи. Оно што се же ли по го ди ти на зна ком пост-
де мо кра ти је, да кле се же у са му струк ту ру нео ли бе ра ли зо ва ног 
ка пи та ли зма. У сле де ћим ко ра ци ма ће мо по ку ша ти да по ка же мо 
пр во фе но ме но ло ги ју пост де мо кра ти је, а ка сни је ће мо на сто ја ти 
да по ну ди мо и об ја шње ње за ста би ли за ци ју пост де мо кра ти је у 
да на шњим усло ви ма. На не ким ме сти ма сле ди мо ар гу мен та ци ју 
Ко ли на Кра у ча, али на ше оце не се раз ви ја ју не за ви сно од ње га. По-
ла зе ћи од то га да се Кра уч, упр кос сме лој и оди ста про во ка тив ној 
на зна ци, те и опи су, ипак мо же кри ти ко ва ти у по гле ду пој мов них 
ре флек си ја по во дом по ли ти ке и еко но ми је, из но си мо и вла сти ту 
ин тер пре та ци ју.

*

Још је ва жан ми сли лац Ал берт Хирш ман (Al bert Hirschman) 
пред ла гао сле де ћу три ја ду ко јом се мо же осве тли ти фе но ме но ло-
ги ја по ли тич ких од го во ра на од ре ђе не дру штве не про бле ме из лаз, 

9 Ant hony de Ja say, The Sta te, Li berty Fond, In di a na po lis 1998.
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про тест и ло јал ност.10 Из лаз је сте на пу шта ње од ре ђе не дру штве не 
сце не (ре ци мо ми гра ци ја из не ке зе мље) услед пер цеп ци је не мо ћи 
или услед осе ћа ја бе сми сла од ре ђе не бор бе; про тест се и те ка ко 
мо же по ве за ти са де мо кра ти јом, бу ду ћи да се он мо же раз ви ја ти 
из де мо крат ских по бу да, или се мо же ве зи ва ти за при ну ђи ва ње 
оних ко ји су на вла сти да по ла жу ра чу не: ло јал ност је при а ња ње 
уз од ре ђе ну ори јен та ци ју уз од у ста нак од из ла за и про те ста. 

Хирш ма нов мо дел се, без сум ње, мо же ис ко ри сти ти за опис 
мно го број них фе но ме на (да на шњи ми гра циј ски про блем си гур но 
спа да у та кве фе но ме не); оста је да се ви ди сло же ни склоп ме ђу соб-
них од но са из ме ђу из ла за, про те ста. За пра во, Хирш ман, ко ји же ли 
да по ну ди мо дел за ре ла тив ну рав но те жу из ме ђу на ве де них мо ме-
на та, тра жи мо гућ ност опи са ин тер ак ци је из ме ђу по ли тич ке и еко-
ном ске сфе ре. То би тре бао да бу де мо дел ко ји те ма ти зу је ин тер ак-
ци ју из ме ђу еко но ми је ко јом се упра вља ка пи та ли стич ки-тр жи шно 
и по ли ти ке ко ја је са зда на из ме ђу по ло ва де мо кра ти је и ли бе ра ли зма.

По сма трај мо Хирш ма нов мо дел из пер спек ти ве пост де мо-
кра ти је! На и ме, мо дел мо ра да до ка же сна гу из но ва на исто риј ски 
кон крет ним усло ви ма. Мо гли би смо да ка же мо да је улог овог мо-
де ла да по ка же мо гућ ност по сту ли ра не рав но те же у са вре ме ним 
дру штве ним усло ви ма. Но, ако по ку ша мо да те сти ра мо Хирш ма-
нов из ван ре дан по ку шај из на ве де не пер спек ти ве, мо же мо ре ћи 
да мо дел на и ла зи на од ре ђе не про бле ме, од но сно да се кон фрон-
ти ра са усло ви ма ко ји уз др ма ва ју чак и ону ре ла тив ну рав но те жу 
ко ју смо на зна чи ли ма ло час. Ов де на ме ра ва мо да на крат ко на пу-
сти мо те рен по ли тич ке фи ло зо фи је или те о ри је и да се упу ти мо 
пре ма учин ци ма од ре ђе них ис ку стве них про пи ти ва ња. На и ме, 
ако за тра жи мо по моћ ем пи риј ских на у ка, за час мо же мо до ћи до 
од го ва ра ју ћих ре зул та та. 

Два ис тра жи ва ча11 су по сто је ћу си ту а ци ју у САД под врг ну ла 
скру пу ло зној ана ли зи чи ји ре зул та ти осве тља ва ју ста ње де мо кра-
ти је и афи р ми шу на ше по гле де о пост де мо кра ти ји. Те ма ти зу ју ћи 
огро ман ма те ри јал (1779 раз ли чи тих си ту а ци ја), ау то ри ис тра жу-
ју чи ји ути цај се мо же сма тра ти ме ро дав ним (са па те тич но-де кла-
ра тив ним пи та њи ма: Ко за и ста вла да? Ко ји је за и ста пра ви оквир 
су ве ре ни те та гра ђа на?). Опе ри шу ћи тер ми ни ма „елек то рал на де-
мо кра ти ја” „до ми на ци ја еко ном ских ели та”, „ма јо ри тар на де мо-

10 Al bert O. Hirschman, Exit, Vo i ce and Loyalty, Re spon ses to Dec li ne in Firms, 
Or ga ni za ti ons and Sta tes, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, MA 1995.

11 Mar tin Gi lens and Be nja min I. Pa ge, „Te sting The o ri es of Ame ri can Po li tics: 
Eli tes, In te rest Gro ups, and Ave ra ge Ci ti zens”, Per spec ti ves on Po li tics, Vol. 12, No. 3, 
Sep tem ber 2014. Упо ре ди сна жан опис ре пу бли кан ске де мо кра ти је: Mi lan Po du na vac, 
Re pu bli ka ni zam, Pod go ri ca, 2014. Ви ди на ро чи то кри ти ку Ха бер ма са, ibid., 306.
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кра ти ја”, „ма јо ри тар ни плу ра ли зам” ау то ри убе дљи во по ка зу ју 
да је ути цај „ци вил них су бје ка та” у нај ве ћем бро ју слу ча је ва при-
ме тан тек уко ли ко се по ду да ра са ори јен та ци ја ма „еко ном ских 
ели та”. Ми не сма тра мо да де скрип тив ни по јам „еко ном ских ели та” 
по га ђа струк ту рал не де те р ми на ци је, али у по јав ном сми слу да те 
ем пи риј ске на зна ке ипак су ре ле вант не за на шу те му. Уто ли ко, 
по ла зи мо од то га да ова ква ем пи риј ска ис тра жи ва ња и те ка ко 
пред ста вља ју до бар ма те ри јал за ре флек сив ну об ра ду.

Ни ма ло не ва жно, ова ква ис тра жи ва ња уо кви ру ју и оце ну већ 
по ме ну тог Ран си је ра, ко ји се не ус те же да ока рак те ри ше сва ку 
др жа ву као оли гар хиј ску. Шта ви ше, он де цид но из ја вљу је да су и 
са да шњи кон сти ту ци о нал ни об ли ци про же ти оли гар хиј ским ма-
три ца ма, као што се не ли би да твр ди да да на шње дру штво ни је 
ни шта дру го до игра раз ли чи тих оли гар хи ја.12 

Ран си јер, на ко га ће мо се још по зи ва ти, алу ди ра на ра ђа ње 
по ли ти ке у тре нут ку ка да се уви ђа да је пра во на моћ за сно ва но 
на ро ђе њу под ло жно де кон струк ци ји: та да се ја вља ју ба рем еле мен-
ти на род не су ве ре но сти, ко ја озна ча ва да је др жа ва по се би од ре ђе-
на рас це пом, од но сно да је дру штво из ну тра из бра зда но рас це пом. 
Ње го ве ана ли зе су на да све дра го це не и не мо же мо се отрг ну ти 
ути ску да да на шњи др жав ни ан га жма ни у по гле ду пе р пе ту и ра ња 
не јед на ко сти мо ра ју да бу ду у ве зи са тра го ви ма оли гар хиј ских 
струк ту ра. 

Али већ на овом ни воу раз ми шља ња же ли мо да су ге ри ше мо 
и не што дру го: „при ва ти за ци ја” ко ја по га ђа др жа ву и ко ја се, да ка-
ко, увек мо ра раз у ме ти и у кла сич ном сми слу као раз вла шћи ва ње, 
ства ра и дру ге про бле ме у од но су на Ран си је ро ве на зна ке. На и ме, 
при ва ти за ци ја др жа ве ко ја се уо ча ва у раз ли чи тим мо ду си ма,13 те 
осла бље ње ње не ужле бље но сти у јав ну сфе ру, ства ра раз ли чи те 
зо не „не-др жа ве”. И он да ов де ва жи ри го ро зна оце на: „сва ка др жа-
ва ни је ну жно де мо крат ска, али се не-др жа ва, по де фи ни ци ји, не 
мо же де мо кра ти зо ва ти.”14 Та ко до би ја мо до дат ни им пулс за де фи-
ни са ње на ше те ме. Пост де мо кра ти ја нас ве зу је за кон сте ла ци ју 
у ко јој се умно жа ва ју до ме ни „не-др жа ве”, где се мул ти пли ку ју 
ефек ти при ва ти за ци је др жа ве и где се из но ва по твр ђу је не мо гућ-
ност де мо кра ти за ци је др жа ве. 

Ако се вра ти мо ма ло час по ме ну тим ана ли за ма, мо же мо за кљу-
чи ти да ци ти ра на ис ку стве на ис тра жи ва ња уз др ма ва ју мо гућ но сти 
пре до че ног Хирш ма но вог мо де ла. По здра ви ли смо да ти мо дел 

12 J. Ran ciè re, ibid., 80.
13 He i de Ge r sten ber ger, „Öffentliche Sta at sge walt? Zum Verhältnis von Kor rup-

tion und Sta ats form”, Pro kla, 2001, 124, No. 3, 147–169.
14 Etjen Ba li bar, Mi gra đa ni Evro pe?, Cir cu lus, Be o grad 2001, 392.
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на ро чи то узи ма ју ћи у об зир то што он са др жи про тест као кон сти-
ту тив ни еле мент мо де ла: про ми шља ње де мо кра ти је без ло ги ке 
про те ста јед но став но ни је мо гу ће. Јер, тек овај кон сти ту тив ни мо-
ме нат отва ра трај не мо гућ но сти за евен ту ал ну ини ци ја ти ву по во-
дом од ре ђе них про бле ма ко је уо ча ва ју де фа во ри зо ва ни; тек овај 
тран сцен ден тал ни хо ри зонт де мо кра ти је, на и ме от пор/про тест, 
др жи по ре дак у ди на мич кој кон сте ла ци ји. Је два да тре ба ре ћи да 
се ува жа ва њем по тен ци јал ног про те ста као пред у сло ва за про ме-
ну и за ко лек тив но де ло ва ње/оку пља ње, а ујед но и за кон тра моћ, 
мо же уоп ште го во ри ти о де мо кра ти ји. Хирш ма нов по ку шај (ко ји 
се мо же про ши ри ти и ко ји до жи вља ва раз ли чи те до дат не ин тер-
пре та ци је) је сте про це су ал но по ста вљен: од но си из ме ђу из ла за, 
про те ста и ло јал но сти ни су уна пред од ре ђе ни, под ре ђе ни су ко-
ло те чи ни кон тин гент них мо ме на та. 

Без об зи ра на то ка ко ће мо ин тер пре ти ра ти де мо кра ти ју – као 
он то ло шки уоб ли че ну пар ти ци па ци ју ко ја је екс пре си о ни стич ког 
ка рак те ра,15 или као ква зи а нар хи стич ки ток ко ји пре ва зи ла зи сва-
ку фор му, од но сно као не-по ре дак или, па ра док сал но ре че но, моћ 
оних ко ји не рас по ла жу пре ро га ти ви ма да има ју моћ, те је је ди на 
при ме ре на про це ду ра по во дом де мо кра ти је оно кон тин гент но, 
од но сно лу триј ска игра,16 или као те ле сно оку пља ње, као те ле сно-
-про стор но за јед ни штво ко је се фор ми ра пре уоб ли ча ва ња сва ког 
по ли тич ког зах те ва, да кле, као де мо крат ско-те ле сну за јед ни цу,17 или 
као сте ци ште аго ни стич ких им пе ра ти ва у од но су на јед на кост-мо ћи, 
на ро чи то у од но су на де фа во ри зо ва не,18 де мо кра ти ја увек мо ра са-
др жа ва ти ко лек тив не ини ци ја ти ве из ра сле из про те ста. Хирш ман 
из ве сно за зи ре од би ло ка кве ме та фо ре ко ја упу ћу је на по при ште 
ре ла ци ја из ме ђу из ла за, про те ста и ло јал но сти у сми слу не ке по-
след ње бит ке: ње гов мо дел од ба цу је сва ки по след њи циљ. Он је 
за ин те ре со ван тек за то да фик си ра тран сцен ден тал не усло ве де-
ло ва ња у мо дер ни те ту. Али уз по ме ну те ем пи риј ске тврд ње, то 
јест оне мо ћа лост евен ту ал не кон тра мо ћи, од но сно осла бље ност 
гла са ча у од но су на до мет мо ћи „еко ном ских ели та”, ипак се мо ра-
ју из ра зи ти сум ње у де ло твор ност да тог мо де ла. Хирш ман цр та 
мо дел, али ни у јед ном тре нут ку не ула зи у ана ли зу усло ва ко ји 
ге не ри шу ре ла ци је из ме ђу про те ста, из ла за и ло јал но сти: на овај 
на чин се мо же до би ти ути сак да је из бор из ме ђу ових оп ци ја тек 

15 Ка ко то од ре ђу је Cor ne li us Ca sto ri a dis, L’In sti tu tion ima gi na i re de la so ciété, 
Se uil, Pa ris 1975.

16 J. Ran ciè re, ibid., 79. 
17 Ju dith Bu tler, No tes To ward a Per for ma ti ve The ory of As sembly, Har vard 

Uni ver sity Press, Cam brid ge, MA 2015, 189.
18 Jac qu es Bi det, Op ća te o ri ja mo der ne, Dis put, Za greb 2007, 238.
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део те о ри је од лу чи ва ња. А кли за ње пре ма пост де мо кра ти ји нас 
упо зо ра ва да ва ља упрег ну ти у ана ли зу и тре ти ра ње кон крет них 
исто риј ских усло ва; пост де мо кра ти ја са жи ма ком плекс раз ли чи-
тих по сре до ва ња ко ја оте жа ва ју прак ти ко ва ње де мо крат ских ини-
ци ја ти ва.

Уто ли ко се отва ра ју ста ре при че о плу то крат ским и оли гар хиј-
ским по ре ци ма, ко је очи глед но ни су за ста ре ле.19 Још је Хе гел, чи је 
кри тич ке по тен ци ја ле не би смо сме ли за бо ра ви ти, знао да го во ри о 
„ру љи” у скло по ви ма сво је фи ло зо фи је пра ва: но, по гре шно би би ло 
ако би смо на ве де ни по јам ре дук тив но ве зи ва ли за су бјек тив ну пер-
цеп ци ју си ро ма штва (што ина че је сте је дан од уло га у ар гу мен та-
ци ји не мач ког фи ло зо фа); на и ме, Хе гел го во ри и о „лук су зној ру љи”, 
алу ди ра ју ћи не са мо на си ро ма шне не го и на су бјек те ко ји се мо гу 
раз у ме ва ти упра во из ви до кру га оли гар хи је.20 Јер, ни су ли оли-
гар хи је упра во про то тип „лук су зне ру ље” у Хе ге ло вом сми слу?

У сва ком слу ча ју, ви ше је од симп то ма то што се пи та ње оли-
гар хи је по но во по те же и у ис ку стве ним на у ка ма, а по нај ви ше у 
кон тек сту про бле ма ти ке не јед на ко сти.21 Ва ља ви де ти да је до тич на 
про бле ма ти ка ис пли ва ла у пр ви план, да по сто ји из у зет но ин тен-
зи ви ра ње тре ти ра ња не јед на ко сти. Из ве сно је да рас пра ве о не јед-
на ко сти ни су тек де ри ва ци ја, да се жу да ле ко, та ко да до ти чу основ-
не по лу ге по рет ка. Да кле, не ма сум ње да ин тен зив на не јед на кост 
фи гу ри ра око нас, да су се раз ли чи ти об ли ци не јед на ко сти ду бо ко 
уко ре ни ли у са да шње ста ње. На пр о сто, по сто је ме ро дав на ис тра жи-
ва ња ко ја и ем пи риј ски све до че о то ме.22 Али по сто је раз ми мои ла-
же ња по во дом ин тер пре та ци је на ве де не чи ње ни це ко ја све до че о 
ди вер ген ци ји и по во дом дру гих ка пи тал них пи та ња.

Апо ло ге ти да на шњих тен ден ци ја ко ји сум њи че прин цип јед-
на ко сти у ду би ни де мо кра ти је из но се оце ну да је кон сти ту ци о-
нал но до стиг нут ско ро оп ти ма лан ба ланс из ме ђу сло бо де и јед на-

19 Ни је на од мет да се се ти мо тврд ње пре фи ње ног кон зер ва тив ца Аро на: 
„Не мо же мо за ми сли ти ре жим ко ји ни је оли гар хиј ски”, Raymond Aron, Démoc ra tie 
et to ta li ta ri sme, Gal li mard, Pa ris 1965, 134.

20 Ов де уме сто де таљ ног об ја шње ња упу ћу је мо на јед но из ван ред но де ло: 
Frank Ru da, He gel’s Rab ble, New York 2011, 100.

21 О „уде лу бо га тих као из ра зу оли гар хиј ских мо ћи” (J. Pal ma): J. G. Pal ma, 
„Ho mo ge ne o us Mid dles vs. He te ro ge ne o us Ta ils, and the End of the ’In ver ted-U’: 
The Sha re of the Rich is What’s Аll Abo ut”, De ve lop ment and Chan ge, 2011, 42(1), 
87–153; J. G. Pal ma, „The Re ven ge of the Mar ket on the Ren ti ers: Why Neo-li be ral 
Re ports of the End of Hi story Tur ned Out To Be Pre ma tu re”, Cam brid ge Jo u r nal of 
Eco no mics, 2009, 33(4): 829–869. 

22 Не ће мо ов де по ми ња ти ем пи риј ске по дат ке, то је ио на ко учи ње но у: 
Ko sta Jo si fi dis, Al par Lo šonc, No vi ca Su pić, Mo de li re di stri bu ci je i ne jed na kost, 
Pro le ter, Be čej 2015. Не ка се по ме не зна ча јан ау то ри тет ко ји си сте ма тич но и не-
дво сми сле но до ка зу је по гор ша ва ње да те си ту а ци је: Ant hony At kin son, Ine qu a lity, 
Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, MA 2015.
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ко сти. Ако и по сто је пер зи стент ни об ли ци не јед на ко сти, они се 
мо гу ту ма чи ти као при вре ме ни: су бјек ти ко ји се упу шта ју у прак-
ти ко ва ње тр жи шних рад њи на од го ва ра ју ћи на чин мо гу да на ди-
ла зе ста ње не јед на ко сти, или мо гу да ком пен зу ју не јед нак по ло жај. 
Го во ри се, да кле, о те ле о ло шком схва та њу тр жи шта ко је са сво јим 
ди на мич ким спре га ма и по врат ним ути ца ји ма мо же да ко ри гу је 
на ста ло ста ње. Из ове пер спек ти ве ла мен та ци ја о не јед на ко сти или 
о оли гар хи ји је нео т пор на у од но су на си рен ски глас по пу ли стич-
ке ре то ри ке. Тр жи ште из ми че сва кој до ми на ци ји, та ко да ње го ви 
ис хо ди не би тре ба ло да бу ду те сти ра ни кри тич ком ево ка ци јом 
сро за ва ња де мо кра ти је у пост де мо кра ти ју.

У све му то ме се, да ка ко, кри ју мно го број не кон тро ве р зи је. Јер, 
с дру ге стра не, кри тич ке ори јен та ци је твр де да не јед на кост ко ја 
до ти че струк ту рал не од ре ђе но сти ства ра мно го број не опа сно сти. 
Нај пре, а на ро чи то из пер спек ти ве ста ња де мо кра ти је, при ме ћу је 
се да не јед на ко сти де мо би ли зу ју енер ги ју за тран сцен ди ра ње по-
сто је ћег ста ња и обе сми шља ва ју спрем ност на од ме ра ва ње јав них 
ства ри. Та ко се, и то у дра ма тич ном ви ду, мо же го во ри ти о „со ци-
јал ној смр ти”, ко ја би ва про у зро ко ва на од ре ђе ним мо да ли те ти ма 
раз вла шћи ва ња.23

По не ста ја ње усло ва за из гра ђи ва ње про те ста ства ра да ле ко-
се жне кон се квен це за ста ње де мо кра ти је ко ја се не пре ста но по ме ра 
пре ма пост де мо кра ти ји. Са да већ ско ро тра ди ци о нал на те ма о сла-
бље њу син ди ка та као ре пре зен та на та од ре ђе них ин те ре са по твр-
ђу је еро зи ју син ди кал но-асо ци ја тив них сна га. Осим то га, по сто је 
још не ки из у зет но зна чај ни мо мен ти ко ји про из и ла зе из по о штра-
ва ња не јед на ко сти: ки да ју се ни ти ко хе зи је дру штва – у не јед на-
ко сти ма рас цеп ка ни и у ин тен зи ви ра ној не јед на ко сти за гла вље ни 
су бјек ти гу бе асо ци ја циј ске им пул се. Из у зет но ин тен зив но се тре-
ти ра ју стра хо ви сред ње кла се: ти ме се об на вља ју ста ре те ме. Сред ња 
кла са у стра ху од де кла си ра ња но си лац је раз ли чи тих опа сно сти: 
ево ка ци ја си ту а ци је из ме ђу два свет ска ра та не ми нов на је у овој 
си ту а ци ји. Ма да се мо же раз ми шља ти и та ко да сред ња кла са ци-
клич но до ла зи у пред њи план, са да шње ужур ба но ба вље ње њом 
ци ља и на не што ви ше од то га. 

Симп то ма тич но, сред ња кла са се исто вре ме но хва ли и апо-
стро фи ра: не ки сма тра ју да је она га рант ста бил но сти, ко хе зи је, па 
та ко и кон ти ну и ра них еко ном ских ре зул та та, дру ги оце њу ју да је 
сред ња кла са увек жа ри ште екс пло зи је упра во због на ве де них 
стра хо ва.24 Из не те су раз ли чи те ди јаг но зе ко је се све, ма кар ин ди-

23 J. Bu tler, ibid., 201.
24 О тзв. уду бљи ва њу сред ње кла се ви де ти: Ste wart Lan sley, The Cost of 

Ine qu a lity, Gib son Squ a re, Lon don 2012.
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рект но, од но се на пост де мо крат ску кон сте ла ци ју на осно ву то га 
што по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу уста љи ва ња пост де мо крат ских 
то ко ва и пост де мо крат ског су бјек та: та ко се го во ри о „не у ро тич-
ном и нео ли бе рал ном гра ђа ни ну” ко ји је склон да се бе од луч но 
во ди ка ко би се су о чио са на го ми ла ним и ку му ли ра ним ри зи ци ма,25 
или се го во ри о тра у ма ти зо ва ном су бјек ту ко ји гу би ори јен ти ре 
услед ви шка афек тив но сти.26 

*

То што смо се за у ста ви ли у раз ма тра њу не јед на ко сти ни у ком 
слу ча ју не зна чи да смо ис цр пли те му. Али на ла зи мо да смо до вољ-
но ре кли: ви ди мо ја сне ко ре ла ци је из ме ђу по ма ља ња не јед на ко сти 
и пост де мо крат ског ста ња. Са да мо же мо по ста ви ти глав но а на 
по чет ку већ на го ве ште но пи та ње „при ва ти зо ва ног кеј нзи ја ни зма”, 
што је Кра уч фа во ри зо вао као глав ну ре шет ку пост де мо кра ти је. 

По ку ша ће мо да на ве де мо глав не ар гу мен те са од го ва ра ју ћим 
ко мен та ри ма. Кра уч се кре ће око пој мо ва пост де мо кра ти је и при-
ва ти зо ва ног кеј нзи ја ни зма на ви ше на чи на. Оста је не из ве сно ка кав 
је од нос из ме ђу два пој ма: на то ће мо по ку ша ти да од го во ри мо на 
кра ју, али не за ви сно од Кра у ча. Он у од ре ђе ним члан ци ма твр ди 
да се кри за ко ја се про лон ги ра мо же ту ма чи ти као ма ни фе ста ци ја 
по ср ну ћа, или чак про па сти при ва ти зо ва ног кеј нзи ја ни зма.27 Но, 
ни је увек та ко. Али без об зи ра на не из ве сност, Кра у чо ва ар гу мен-
та ци ја се мо ра узе ти у об зир. 

Ов де се за пра во за цр та ва да пост де мо кра ти ја здру же на са 
по ме ну том фор мом кеј нзи ја ни зма пре ки да ре ла тив но хар мо ни чан 
ток из ме ђу ка пи та ли зма и де мо кра ти је: ба рем се по сле Дру гог 
свет ског ра та мо гло го во ри ти о ме ђу соб ној за ви сно сти из ме ђу ка-
пи та ли зма и де мо кра ти је из пер спек ти ве кон сен зу са.28 Са при ва-
ти зо ва ним кеј нзи ја ни змом се иде пре ма мно го пу та те ма ти зо ва ном 
пој му фи нан си ја ли за ци је: ако су не кад мо ду си по тро шње би ли 
ве за ни за учи нак и сте че ни до хо дак на ра ду уз ува жа ва ње ре ле-

25 Исин је чак на шао за сход но да го во ри о то ме да је не у ро ти чан гра ђа нин 
но ви објект ана ли зе: En gin Isin, „The Ne u ro tic Ci ti zen”, Ci ti zen ship Stu di es, 2004, 
Vol. 8, No. 3, Sep tem ber, 217–235. Исин ве о ма уме сно кри ти ку је и та кве кон цеп те 
као што је „кул ту ра стра ха” или „дру штво ри зи ка”.

26 Ber nard Sti e gler, Mécréan ce et Di scrédi t, 2, Ga lilée, Pa ris 2006, 124. 
27 Co lin Cro uch, „What Will Fol low the De mi se of Pri va ti sed Keyne si a nism?”, 

The Po li ti cal Qu ar terly, 2011; Co lin Cro uch, „Vom Ur keyne si a ni smus zum pri va ti-
si er ten Keyne si a ni smus – und was nun”, LE VI, 2009, 37: 318–326; Co lin Cro uch, 
„Su sta i na bi lity, Neo li be ra lism, and the Mo ral Qu a lity of Ca pi ta lism”, Bu si ness & 
Pro fes si o nal Et hics Jo ur nal, 2012, 31:2, 363–374.

28 Ов де већ мо ра мо ко мен та ри са ти: мо же се до ве сти у пи та ње хар мо ни ја 
из ме ђу ка пи та ли зма и де мо кра ти је у до тич ном пе ри о ду.
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вант но сти рад ног про це са, са да се по тро шња ка ле ми на ди на ми ку 
фи нан сиј ске сфе ре. Уз др ма ва се ин сти ту ци ја ра да ко ја је слу жи ла 
и као мо рал на осно ви ца за уз диг ну ће у све ту у скло по ви ма мо дер-
не: свет је сви ма дат, али тек на осно ву мар љи вог ра да. Са да, ме ђу-
тим, де ре гу ли са не фи нан си је отва ра ју но ве мо гућ но сти по тро шње 
и увла че по тро шњу у хек тич ко кре та ње фи нан сиј ских зна ко ва и 
фи нан сиј ских де ри ва та. 

Ни је нам ста ло до то га да де таљ но пра ти мо Кра у ча: до вољ но 
је ре ћи да он сма тра да је про на шао при ва ти зо ва ну ва ри јан ту не-
ка да шњег кеј нзи ја ни зма, ко ји је ори јен ти сао бит не то ко ве по сле 
Дру гог свет ског ра та. Да бу де мо не што ја сни ји: раз у ме ва ња век-
то ра по сле рат не ди на ми ке у мно гим раз ма тра њи ма ево ци ра ју име 
Џо на Мај нар да Кеј нза (John Maynard Keynes), еко но ми сте ко ји 
обе ле жа ва јед ну епо ху ко ја је успе ва ла да ре а ли зу је до бре кру го ве 
из ме ђу по тро шње, про из вод ње, де мо крат ских на сто ја ња, си гур-
но сти, и нај зад спој из ме ђу фор ди зма, еко ном ске по ли ти ке без 
по тре са и рав но те жну ре пре зен та ци ју свих су бје ка та дру штва. Са 
ко ре ла том, на и ме, са др жа вом бла го ста ња ко ја до жи вља ва про цват 
по сле Дру гог свет ског ра та обез бе ђу је се др жав но по сре до ва на 
игра из ме ђу сло бо де и јед на ко сти. (Ко ли ко је то тач но, на и ме, да 
ли је Кејнз мо гао да по слу жи као ре пер на тач ка за про ми шља ње 
на ве де ног пе ри о да оста је као пи та ње;29 но то би зах те ва ло не ки 
дру ги рад.)

Кра уч у сва ком слу ча ју про на ла зи тран спо но ва ње кеј нзи ја-
ни зма у сфе ру при ват но сти: по ли тич ка по сле ди ца фи нан си ја ли-
за ци је је сте у то ме да не ка да шња по ли ти ка ру ко во ђе на упра вља-
њем тра жњом би ва са да пре ме шта на у фи нан сиј ске до ме не са 
де ре гу ли са ним кре та њи ма зна ко ва. Ни го во ра о то ме да је то тек 
тех нич ко по ме ра ње; на про тив, ра ди се о епо хал ној тран сфор ма ци-
ји. При ва ти зо ва но ре гу ли са ње ко ло те чи не жи во та ства ра пер верз не 
ефек те по пер цеп ци ји јав них про бле ма: жи вот у зна ку бес ко нач ног 
ду го ва ња би ва уву чен у цир ку ла ци ју не из ве сно сти. След стве но 
то ме, оно што Кра уч има у ви ду је сте чи ње ни ца да фи нан си ја ли-
за ци ја ни је тек из раз јед не сек то рал не до ми на ци је не го раз мах, 
до ми на ци ја при ва ти зо ва ног жи во та без спо не пре ма јав ним обра-
сци ма.

По гле дај мо са да и дру гу ди мен зи ју, ко ја је у стрикт ној ве зи 
са при ва ти зо ва ним кеј нзи ја ни змом! На и ме, Кра уч ће из ја вљи ва ти 
да се да нас уо ча ва си ту а ци ја у ко јој су јав не рас пра ве „чвр сто 

29 Éric Tymo ig ne, „Minsky and Eco no mic Po licy: ”Keyne si a nism” All Over 
Again?”, (www.levyin sti tu te.or g/pubs/wp_547.pdf). Да не го во ри мо о че стим кри-
ти ка ма на ра чун ми ли тар ног кеј нзи ја ни зма, што је сте че ста но та у кри ти ка ма 
у од но су на по сле рат ни пе ри од. 
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кон тро ли са ни спек та кли”; ако се по ла зи од то га да је ге ну и на мо-
дер на по зи ци ја да се дру штве ни жи вот ре гу ли ше пра ви ли ма, јер 
не ма на ту рал ног за ко на ко ји ва жи као ап со лут ни хо ри зонт, са да 
„пре ста је мо гућ ност иза зи ва ња по сто је ћих пра ви ла”; дру га чи је 
ре че но, де кон стру и ше се мо дер но са мо ра зу ме ва ње да сло бод на 
во ља по сту ли ра ва же ћа пра ви ла; па ра докс мо дер не по ли ти ке се 
по ма ља у то ме да „ма ни пу ла ци је са јав ним мне њем су со фи сти-
цира ни је не го икад; исто вре ме но пар тиј ско ри вал ство је крај ње 
не де фи ни са но, без ствар не кон фрон та ци је”; Кра уч ће го во ри ти о 
то ме да „по сто ји зеб ња по ли ти ча ра у од но су на гра ђа не”, да смо 
све до ци „па си ви зи ра ња гра ђа на у сми слу њи хо ве ста би ли за ци је 
као по тро ша ча” и на зи ва ће „гло бал ну фир му” глав ном ин сти ту-
ци јом пост де мо крат ског све та: ио на ко ви ше пу та на гла ша ва ју ћи 
коб но иг но ри са ње кор по ра тив не мо ћи, Кра уч кро ји чи та ву на ра-
ци ју ко ја је кри тич на спрам иде о ло шке прет по став ке да кор по ра-
тив но уз ви си ва ње ни је ни шта дру го до не по би тан до каз ин хе рент не 
тр жи шне ефи ка сно сти: из ра зи као што је кор по ра тив но гра ђан ство, 
афир ми са ње из ве сне вр сте кор по ра тив ног апри о ри ја, са ви ја ње 
јав них свр ха при ват ним аран жма ни ма ко ји ви ше не мо гу би ти под-
врг ну ти јав но-дис кур зив ној рас пра ви по ка зу ју су шти ну ње го вог 
ми шље ња.30 

Кор по ра ци је су пред вод ни ци ге не ри са ња де по ли ти за ци је де-
мо кра ти је, а пост де мо кра ти ја се мо же ока рак те ри са ти као по сте-
пе но из вла че ње кор по ра тив них ели та из де мо крат ског по ла га ња 
ра чу на. Уто ли ко кри ти ка кор по ра тив них мо ду са на сту па ни је тек 
на ив но-не ре флек то ва ни атак на кор по ра ци је – та кве на па де че сто 
мо же мо пер ци пи ра ти – не го од ме ра ва ње шан си за де мо крат ски 
са зда ну ле ги ти ма ци ју, као не ка вр ста ре флек то ва но-дис кур зив ног 
три бу на ла. Кра у чов по сту пак је од ме ра ва ње усло ва за укр шта ње 
из ме ђу ор га ни за циј ских и тр жи шних по сре до ва ња ко ја се кон ден-
зу ју у кор по ра ци ја ма. У сва ком слу ча ју, ако по ку ша ва мо да про-
ту ма чи мо Кра у чо ве тврд ње, мо же се ре ћи да он осли ка ва про це се 
из ми ца ња кор по ра ци ја у од но су на мо гућ но сти при ну ђи ва ња на 
ле ги ти ма ци ју. 

Пост де мо кра ти ја је скуп ни на зив за раз ли чи те фе но ме не: 
ни је реч о то ме да се је ди но Кра уч мо же на во ди ти као ау тен тич ни 
све док за опи си ва ње ста ња. Мо гли би смо екс тен зив но при зи ва ти 
раз ли чи те ту ма че и ко мен та то ре од зна ча ја за на шу те му. То што 
се тре ти ра су но врат пар ти ја ко је су не кад по сре до ва ле из ме ђу 
гра ђа на и др жа ва али су увек би ле ор ган ски део „ци вил ног дру-
штва” а са да се при кла ња ју упра вљач ким струк ту ра ма др жа ве и 

30 Co lin Cro uch, Post-De moc racy, Po lity Press, Cam brid ge, UK 2004.
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те ка ко при па да ин вен то ри ју му пост де мо кра ти је.31 Пар ти је ко је 
су не кад мо гле мо би ли са ти сво је чла но ве на осно ву од ре ђе них 
кри ла ти ца ега ли тар не де мо кра ти је у се дам де се тим го ди на ма XX 
ве ка, осим тр пље њу ефе ка та де ре гу ли са ња фи нан сиј ске сфе ре, 
под ло жне су свим тен ден ци ја ма ко је по га ђа ју мо ди фи ка ци ју ин ди-
ви ду ал не и ко лек тив не су бјек тив но сти у са да шњем ка пи та ли зму, 
па та ко и ин ди ви ду а ли за ци ји и фраг мен та ци ји со ци јал не ба зе. 
Оне су не кад не са мо ин те гри са ле од ре ђе не сег мен те со ци јал них 
сло је ва не го су и пре тва ра ле ин тен ци је гра ђа на у је зик јав не по-
ли ти ке: но, са на ра слом при ва ти за ци јом (ко ја се ов де очи глед но 
ту ма чи у ши рем ви ду од при ва ти за ци је као тех нич ког пој ма у 
по гле ду пре но са вла сни штва) до тич не мо гућ но сти се све ви ше 
уда ља ва ју. Ио на ко ва жи оце на да асо ци ја циј ске ве зе би ва ју уву-
че не у про мен љи ве и при вре ме не ре ла ци је ко је са флук ту и ра ју ћим 
ди мен зи ја ма га је авер зи ју пре ма сва кој ди сци пли ни, од но сно пре ма 
оба ве за ма, па та ко и пре ма члан ству у не ком по ли тич ком ен ти те ту 
ко ји тре ба да раз ви ја идеј ну ори јен та ци ју у све ту. Док ход ка пи та-
ла на ме ће се ри ју оба ве за спрам ко јих не по сто ји от пор, по ли тич ка 
пар ти ја те шко мо же усло вља ва ти оба ве зе. По ли тич ка пар ти ци па-
ци ја ре флек ту је пре фе рен ци јал не струк ту ре а не идеј не ди фе рен-
ци ја ци је: оце на да по сто ји ја ка ана ло ги ја из ме ђу пер ми сив ног 
ка пи та ли зма и по ли тич ке од ва жно сти ко ја се са о бра жа ва ло ги ци 
по тро шње32 спа да у про бле ма ти ку пост де мо кра ти је. Гра ђа нин 
ко ји уме сто ак тив ног при су ства по ста је гле да лац при ли чи ова квом 
ста њу. Не слу чај но, и ов де се су о ча ва мо са на зна ка ма о при ва ти-
за ци ји: „На ши упра вља чи су по ста ли ели те ко је се са мо об на вља-
ју и то пре ко ад ми ни стри ра ња при ва ти зо ва них и па си ви зо ва них 
ма са...”33

Нај зад, пост де мо кра ти ја гу ра про бле ма ти ку ре пре зен та ци је 
у кри зу. Ре ле вант ност ре пре зен та ци је се по ја ча ва у истом тре нут ку 
ка да узи ма мо у об зир да она се же у про бле ма ти ку мо ћи: тач ни је, 
она до ди ру је кру ци јал ни про блем мо гућ но сти де ле ги ра ња мо ћи. 
Јер оди ста: ка ко се мо же ускла ди ти ма кар при вре ме ни пре нос 
мо ћи на дру ге са ре пу бли кан ским ето сом ко ји ве ли ча при пад ност 
за јед ни ци, али у фор ми по ли тич ког ан га жма на? 

31 Ви де ти из ван ред ну књи гу о су но вра ту за пад не де мо кра ти је: Pe ter Ma ir, 
Ru ling the Void: The Hol lo wing of We stern De moc racy, Ver so, Lon don and New York 
2013. Мер про го ва ра та ко ре ћи хирш ма нов ским је зи ком: по сто је ћа де мо кра ти ја 
ви ше не по зна је опо зи ци ју у стрикт ном сми слу ре чи, гу би се мо гућ ност про те-
ста, „да ва ња гла са”.

32 Wol fgang Stre eck, „Ci ti zens As Cu sto mers, Con si de ra ti ons on the New Po-
li tics of Con sump tion”, New Left Re vi ew, 76, July–Au gust 2012, 27–47.

33 Han na Pit kin, „Re pre sen ta tion and De moc racy”, Scan di na vian Po li ti cal 
Stu di es, Vol. 27, No. 3, 2004, 339.
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Ни је слу чај но то што пи та ње ре пре зен та ци је до спе ва у пр ви 
план код оних ко ји си сте ма тич но тре ти ра ју тран сфор ма ци је де мо-
кра ти је. Про бле ма ти ка по чи ње са исто риј ском фор мом са мо ре пре-
зен та ци је: исто риј ски пр ви об ли ци ре пре зен та ци је је су ари сто крат-
ског ка рак те ра, на и ме – то су об ли ци ре пре зен та ци је пле ми ћа и 
евен ту ал но имућ них бур жу ја, те сред њо ве ков них кор по ра ци ја у 
кон тек сту опо ни ра ња вла да ри ма; не ки ис тра жи ва чи ће то на зи-
ва ти „не по сред ном де мо кра ти јом” ари сто кра ти је. Ода тле и оце не да 
за пра во ре пре зен та ци ја из вор но уоп ште ни је по ве за на са де мо кра-
ти јом; из ме ђу њих је ди вер ген ци ја та ко ре ћи пот пу на.34 До ду ше, 
из вор но чак и имућ ни гра ђа ни по се ду ју тек га ран ци је за сво ји ну 
(„ли бе ра ли зам сво ји не”), а не рас по ла жу по ли тич ким пра ви ма. 

На рав но, Фран цу ска ре во лу ци ја, и од го ва ра ју ће де мо крат ске 
аспи ра ци је са њом, пре ки да ову си ту а ци ју и отва ра но ву ста зу: 
ства ра се но ва кон сте ла ци ја. Али из пер спек ти ве пост де мо кра ти је 
ја сно је да су им пул си Фран цу ске ре во лу ци је осла бље ни: већ по-
сле Дру гог свет ског ра та по ли тич ку пар ти ци па ци ју умно го ме 
за ме њу је обез бе ђи ва ње ма те ри јал них по тре ба: чи ни се да Кра уч 
ипак пре бр зо при хва та те зу о сна жној ин тер де пен ден ци ји из ме ђу 
ка пи та ли зма и де мо кра ти је по сле Дру гог свет ског ра та – фу ко ов-
ски опис кон сте ла ци је по сле Дру гог свет ског ра та ко ји већ у ра ним 
осам де се тим го ди на ма пре по зна је фор ме нео ли бе ра ли за ци је, до-
ду ше уз на гла сак на др жа ви бла го ста ња, не мо же се пре не бре га ва-
ти. А у по ме ну том по гле ду да ле ко се жни ји је од Кра у чо вих на зна ка. 
Реч је о раз ли чи тим адик тив ним струк ту ра ма ко је се ка сни је ули ва-
ју у пост де мо крат ске си ту а ци је. Но, из ве сно је да опи си не ста ја ња 
ма сов них пар ти ја као кла сич них об ли ка по ли тич ких ен ти те та, 
као и су срет кон цеп та пост де мо кра ти је са ран си је ров ском на ра ци-
јом о игри оли гар хи ја, или о де скрип ци ји пар ти ја ко је има ју ма ње 
чла но ва но што има ју пред став ни ка у др жав ним те ли ма, о пар ти-
ја ма ко је су се ми ља ма одво ји ле од ма са, са др же су шти ну кри зних 
про це са. Пост де мо кра ти ја се мо же опи са ти као след си ту а ци ја у 
ко ји ма се јав не ства ри оту ђу ју од за јед ни це. То што се, ка ко ба рем 
им пли цит но и Ран си јер и Кра уч су ге ри шу, ре жи ми ре пре зен та ци-
је су ко бља ва ју са са мо ре пре зен та ци јом де мо са ко ји се увек пред-
ста вљао као глав на по лу га де мо крат ско-ре пу бли кан ског ето са, 
мно го го во ри о пост де мо крат ском ста њу.

*
Ре кли смо да тен ден ци је пост де мо кра ти је чи не да по ста је мо 

не си гур ни у ци ти ра њу нор ма тив ног иде а ли зма јед ног Ха бер ма са, 
34 J. Ran ciè re, ibid., 59.
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ко ји је де ли бе ра тив не про це ду ре по ста вио као суп стан ци јал ни 
мо ме нат де мо крат ских су че ља ва ња: ка ко се мо же го во ри ти о де-
мо крат ски оме ђе ном по ла га њу ра чу на ка да се кру ци јал ни аспек ти 
за јед нич ког жи во та из вла че из про це ду ре ле ги ти ми са ња? 

Или – ка ко је мо гу ћа ево ка ци ја Рол со ве де мо крат ске кул ту ре 
ко ја про ми шља си ту и ра ње „до бро од ваг ну тих оце на” упра во у 
окви ри ма кул ту ре ко ја се оме ђу је де мо кра ти јом? Ха бер мас, ис тра-
јан и од ва жан у од бра ни са о дре ђе но сти ау то но ми је и у при ват ној 
и у јав ној сфе ри и ио на ко склон ре пу бли кан ској де мо кра ти ји, не 
од у ста је од исто вре ме ног фа во ри зо ва ња при ват не и јав не ау то но-
ми је: ти ме он про зор пре ма де мо кра ти ји др жи отво ре ним, али пи-
та ње је ка ко мо же ус пе ти у тој ин тен ци ји.

За раз ли ку од не мач ког фи ло зо фа, они ко ји се по у зда ју у оба-
ве зу ју ћу моћ кон сти ту ци о нал ног ли бе ра ли зма, то јест у ње го ве 
ка па ци те те де фи ни са ња ста бил них окви ра за за јед нич ки жи вот,35 
сма тра ју по жељ ним ми ни ма ли за ци ју зна ча ја та квих про це ду ра као 
што је гла са ње, а ко је су још увек пуп ча ном врп цом ве за не за фи гу-
ру на ро да; до вољ но је, по то ме, са мо отва ра ти ста зе за раз ли чи те 
фор ме не вла ди них ор га ни за ци ја, за тим ва ља осна жи ти де ло круг 
су до ва ко ји ће на осно ву ме ди ја пра ва да обез бе ђу ју вла да ви ну 
за ко на: ти ме се оту пљу је оштри ца по пу ли стич кој ком по нен ти 
де мо кра ти је и ски да се су ве ре ност са те ла фи гу ре на ро да. Ов де је 
кон сти ту ци о нал ни ли бе ра ли зам про тив те жа евен ту ал ном ви шку 
на род не де мо кра ти је, од но сно де мо кра ти је ко ја има за осно ви цу 
ини ци ја ти ву, ко лек тив но са мо и зра жа ва ње у на ро ду.

Али чак и кон сти ту ци о нал ни ли бе ра ли зам на и ла зи на од ре-
ђе не иза зо ве на ко је се те шко мо же од го во ри ти. Пост де мо кра ти ја 
пре ли чи на ста ње ка да и ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја гу бе осло нац. 
Јер, у пост де мо кра ти ји и са ма др жа ва про ми че сво ју при ва ти за ци-
ју: та ко ће се из ја ло ви ти мно го пу та ис ти ца на ди мен зи ја мо но по-
ла на си ља ко ја се од но си на др жа ву. Та ко ће др жа ва да де ле ги ра 
из вр ша ва ње ми ли тар них функ ци ја, ре а ли за ци ју рат них за да та ка 
при ват ним из вр ши о ци ма, оне мо гу ћа ва ју ћи да исте рад ње по ста ју, 
пред мет ле ги ти ма ци о них про це ду ра. При ва ти за ци јом ре а ли за ци је 
на си ља уно си се озбиљ на це зу ра у са зда но сти др жа ве. Пост де мо-
кра ти ја се очи глед но не мо же за ми сли ти без тран сфор ма ци је др жа-
ве и ре флек сив ног сро за ва ња спрем но сти на ле ги ти ма ци ју. Транс-
фор ма ци ја мо но по ла на си ља у сми слу тран спо но ва ња на си ља у 
„не-др жав не зо не” пре ти ти ме да се кру ци јал ни дру штве ни од но-
си пре да ју кон тин гент ној ди на ми ци мо ћи, цир ку ла ци ји но си ла ца 
струк ту рал них де тер ми на ци ја, на и ме ка пи та ла ко ји стре ми ка 

35 F. Za ka ria, ibid.
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ва ло ри за ци ји. При ва ти за ци ја др жа ве ко ја увек, ка ко смо већ то 
уста но ви ли, са др жи опа сност сур ва ва ња у не-др жав не сфе ре ко ја 
се опи ре де мо кра ти за ци ји. 

Они ко ји се као Ха бер мас на да ју то ме да се ре флек то ва њем 
по во дом дис кур зив них усло ва јав ног и при ват ног уго ва ра ња мо же 
до ћи до де ли бе ра тив ног аспек та де мо кра ти је ипак пот це њу ју ову 
струк ту рал ну моћ ко ја се от кри ва у де тер ми на ци ја ма ка пи тал-ло-
ги ке.36 А кон сти ту ци о нал ни ли бе ра ли зам ко ји из ве сно мо же има ти 
од ре ђе не ар гу мен те про тив екс це сних кон се квен ци елек то рал не 
де мо кра ти је ко ја опе ри ше кон јунк ту рал ном ве ћи ном, исто та ко 
на и ла зи на од ре ђе не про бле ме: из у зе ћем ка пи та ли стич ко-тр жи шне 
ло ги ке од по ли тич ких про пи ти ва ња кон тин гент ни про це си и ре-
зул та ти ди на ми ке мо ћи ће се на ћи у на ту ра ли зо ва ном тр жи шном 
кон тек сту. 

Пост де мо кра ти ја се мо же по сма тра ти у ди ја лек тич ком кљу-
чу: она исто вре ме но от кри ва и скри ва. От кри ва ста ње де мо крат-
ско-ре пу блич ког ето са у са да шњој кон сте ла ци ји, али скри ва струк-
ту рал ну ло ги ку ко ја об ја шња ва ди на ми ку мо ћи. 

36 Уме сто де та љи са ња, ов де опет упу ћу је мо на кон цепт струк ту ре и уоп ште 
на ло ги ку по ве зи ва ња из ме ђу струк ту ре и кон фли ка та: J. Bi det, ibid., 97–151.




