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ПРЕ ДРАГ ЖИВ КО ВИЋ

ДА ЛИ ЈЕ МО ГУЋ ДИ ЈА ЛОГ 
С ДЕ МО КРА ТИ ЈОМ?

Упр кос све отво ре ни јим кри ти ка ма ко ји ма се из ла жу дру штва 
ко ја су про пу сти ла гра ди ва о ли бе рал ној де мо кра ти ји, овај текст 
сво је упо ри ште про на ла зи у оним ода бра ним ста но ви шти ма ко ја 
го во ре о јед ном но вом, не по зна том ли цу де мо кра ти је, ко ја се пред 
по ро том исто ри је пре по зна је као прог на на ри јеч, ли ше на ми си је 
ху ма ни те та. Ње но мје сто за у зи ма ју она на лич ја ко ја по при ма ју 
об лик оног уре ђе ња чи ји дје лат ни по го ни пра те упут ства им пе ри-
јал них си ла, ка ко би у свјет ској за јед ни ци про на шли оне ко ло ни је 
ко је ће их бе зу пит но при хва ти ти. Ко се од ва жи да та кав сце на риј 
не при хва ти, би ва про гла шен „апо ста том” ко ји се од ре као оне гран-
ди о зне и ес ха то ло шке иде је ко ју но си и ба шти ни де мо кра ти ја. Са 
та квим ста вом, чи ни нам се умје сним да кри зу да на шње ли бе рал не 
де мо кра ти је пра ти мо у оним епо ха ма у ко ји ма се ње но при су ство 
ослу шки ва ло на та ла си ма дру штве них про мје на и уз др ма ног тра-
ди ци о нал ног по рет ка ври јед но сти. Ри јеч је о ства ра њу гра ђан ског 
дру штва и ре ци ди ви ма ста рог си сте ма, ко ји су се гр че ви то бо ри ли 
про тив од ри ца ња соп стве ног ау то ри те та и њи хо вог пра ва на исти ну. 
Чи ни нам се при клад ним да се освр не мо на је дан фраг мент вре мен-
ског кон ти ну и те та у ком је, од оп сјед ну то сти же љом да се ство ри 
ега ли тар но дру штво, ство рен иде о ло шки ам би јент ко ји ће ду го 
из бје га ва ти све ди ску си је и на по ме не да се ли бе ра ли зам пре тво рио 
у сво ју су прот ност – у то та ли та ри зам. При је не го што пре ђе мо 
на де таљ ну ана ли зу рад ног на сло ва, ко ји је по на шем ми шље њу 
опре дје љу ју ћа ин спи ра ци ја са вре ме них мо дер них дру шта ва, ду жни 
смо да у фор ми кон ци зних при ка за из ло жи мо ево лу тив ну ме мо-
ри ју исто риј ског кре та ња иде је ли бе ра ли зма. Ли бе ра ли зам је из-
не вје рио основ на на че ла сво га пр вот ног „од сли ка ва ња” и ње го во 
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плу ра ли стич ко жа ри ште је из ра сло у над ре ђе ну за ко но мјер ност 
ко ја се ис ка зу је као „за ро бље ност ума”. На то нас на во ди са гле да-
ва ње ли бе рал ног по рет ка ко ји је, бра не ћи се од то та ли тар них те-
жњи из ра слих на кон фор ми ра ју ћој пре скрип ци ји (ко је су се у свом 
уто пи стич ком од и гра ва њу пој ми ле као афи ци ра не до ми цил не 
ма три це), јед но став но пре у зео ње го ва овла шће ња и за хва љу ју ћи 
ра ци о цен трич кој сви је сти пред ста вио се као гра див на ма те ри ја. 
Осло ба ђа ју ћи се од спе ку ла тив ног ре фе ри са ња, ли бе ра ли зам је 
на кра ју се бе ар гу мен то вао као нео бо ри ву ну жност ко ја за бо ра вља 
гра ди во пре мо дер них па су са о зна ча ју тра ди ци је. Упра во у тим 
про ли фер ним на бо ји ма тре ба тра жи ти ре ви зи ју ево лу тив ног ста ња 
ње го вих из во ри шта. Ра зу мје ти и ми сли ти ли бе ра ли зам и де мо-
кра ти ју очи глед но зна чи, при је све га, пред у слов но ство ри ти та кав 
иде о ло шки ху мус и дис курс у ко ји ма би се кон стант но ства рао 
илу зор ни ак си ом по ли тич ког дје ло ва ња. Скри ве на ме то до ло ги ја 
њи хо вих те о риј ских про ми шља ња за сни ва се на ре кон стру и са њу 
сли је да епо хал них про мје на, а све у ци љу обо га ћи ва ња илу зи је 
чо вје ко ве сло бо де, по утвр ђе ном иде о ло шком ка лу пу. Да би обе-
зби је ди ли гно се о ло шку про це ду рал ност, а са мим тим да ли и ди-
рек тан од го вор на иде о ло шко-санк ци о ни шу ћи мо дел ли бе рал не 
де мо кра ти је, те о риј ски при ступ би мо рао по ћи од ста ва пре по зна-
ва ња „кар то гра фи је” у еко ном ском и по ли тич ком раз мје ру. Ри јеч је 
о дви је ма иде о ло ги ја ма, ли бе ра ли зму и де мо кра ти ји, ко је су сво ју 
кон зи стент ност обез би је ди ле ат мос фе ром хе ге мо ни је кон крет но 
фор му ли са не исти не (сло бо де).1

На ша упо зо ре ња до би ја ју пу но ћу ва жно сти по зи ва њем на 
дје ло Пре о бра жа ји то та ли тар не све сти Жељ ка Си ми ћа, у ко јем 
се кон де зо ва ни слој ли бе ра ли стич ких док три на под вр га ва де таљ-
ном иш чи та ва њу њи хо вих шти ва. Де ци ди ра ће мо ау то ро ве за пи се. 
Бра не ћи те зу о ево лу ци ји то та ли тар не сви је сти, Жељ ко Си мић је 
от по чео по тра гу за древ ним за пи си ма у ко ји ма су се мо гли про на-
ћи симп то ми то та ли тар но-уто пи стич ких стре мље ња. На по чет ку 
је по треб но ре ћи да се спе ку ла тив не ком по нен те то та ли тар но-сим-
бо лич ког си сте ма не мо ра ју ве зи ва ти ис кљу чи во за ана лог не ре-
жи ме већ и за дру штве не си сте ме ко ји про те жи ра ју тај дог мат ски 
стил жи вље ња. Ово је по ка за тељ да су мо дер на дру штва, за хва-
љу ју ћи ли бе рал ној гра ти фи ка ци ји, по ста ла ис ку стве на сре ди шта 
за ро бље но сти чо вје ка и при сил но на ме та ње трак та та о ње го вој 
сло бо ди. Ка кав је пре о бра жај то та ли тар не сви је сти, Жељ ко 

1 Оп шир ни је у: Сло бо дан Ву ки ће вић, Пре драг Жив ко вић, Об рад Са мар џић, 
„Аго ни ја ли бе ра ли зма (кра так про лог исто ри ји нео ли бе ра ли зма)”, (Ан ти)ли бе-
ра ли зам и еко но ми ја, збор ник, Ин сти тут дру штве них на у ка – Цен тар за еко ном-
ска ис тра жи ва ња, Бе о град 2014, 206–214.
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Си мић раз ла же у кор пу су раз ли чи тих ци ви ли за циј ских до би и 
код оних ми сли ла ца код ко јих оту ђе ње чо вје ка и ње го ва епо хал на 
си ту а ци ја пред ста вља сми са о ну вред но ту њи хо вог по зи ва. Та ко 
се у на зна че ној сту ди ји, по пут епи стем ских ру бри ка, на ла зе оне 
те о риј ске еви ден ци је ко је су оста ви ле за па жен траг у исто ри ји 
фи ло зо фи је и со ци о ло ги је. За нас је ве о ма ва жна ти по ло ги за ци ја 
то та ли тар не сви је сти у мо дер ним ре жи ми ма, а по себ но ње но пу бли-
ко ва ње у окви ру ли бе рал но-де мо крат ских уре ђе ња. Ис по ста ви ће 
се да је иде ја ли бе ра ли зма еми гри ра ла из оне ди мен зи је ко ја јој је 
га ран то ва ла ак ту а ли за ци ју, као је ди не ви зи је жи во та. Због дав но 
из гу бље не сми сле но сти и ње ног са зри је ва ња у па ра диг ме то та ли-
тар ног деј ства, ње на за гла вља су се ре ду ко ва ла на ри јет ку при сут-
ност ху ма ни стич ког раз во ја. Фор ма ко ја по ве зу је и скре ће па жњу на 
пој мов ни дис курс сва ка ко је де пер со на ли за ци ја два кон сти ту ен та, 
ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. О то ме го во ре Си ми ће ве ри је чи: 

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја ни су, на рав но, си но ним ни пој мо ви, 
али их за на шу те му ује ди њу је по зи ва ње мо дер них за пад них др жа-
ва на њи хо во на сле ђе као уте ме љу ју ће у кон цеп ци ји др жав ног уре-
ђе ња и као ме ри тор но про це њу ју ће за ис хо де ћу прак су це лог по-
ли тич ког про су ђи ва ња и вла да ња. По ред то га, ни ли бе ра ли зам ни 
де мо кра ти ја сва ки за се бе ни су ни исто риј ски хо мо ге ни пој мо ви: 
њи хо во зна че ње – ви де ли смо то уз гред и то ком овог ра да (Пре о бра-
жа ји то та ли тар не све сти – прим. аут.) – ме ња ло се, кат кад и го-
то во ра ди кал но, у раз ли чи тим епо ха ма и по при ми ло раз ли чит 
из глед у трет ма ну њи хо вих нај у ти цај ни јих за го вор ни ка. Шта ви ше, 
по го то во у нај са вре ме ни јој ли те ра ту ри ау торâ из ма тич них де мо-
крат ских зе ма ља, те о риј ско про ми шља ње основ ни су коб идеј них 
плат фор ми у це ло сти по ме ра на по и ма ње раз ли чи тих вр ста де мо-
кра ти је као об ли ка вла сти. Но за наш рад су и у по гле ду зна че ња 
ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја ује ди ње ни у оно ме шта да нас прак тич но 
зна че и са ка квим се по сле ди ца ма ја вља ју на гло бал ној по ли тич кој 
и ци ви ли за циј ској сце ни.2 

Пра ти мо овај те о риј ски траг. Ау тор сво ја по ла зи шта оправ да ва 
из во ди ма Нор бер та Бо би ја и ње го вим раз два ја њем исто риј ске 
спи ра ле ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. Из та кве по став ке мо же мо кон-
стру и са ти сле де ће пи та ње: да ли је ан тич ка де мо кра ти ја за др жа ла 
по сту ли ра ни его и у оним дру штви ма ко ја се сма тра ју мо дер ним 
де мо кра ти ја ма? Да ли се у од ред бе ним те ме љи ма ан тич ке де мо кра-
ти је опа жа ла при мор ди јал на иде ја ли бе ра ли зма? 

2 Жељ ко Си мић, Пре о бра жа ји то та ли тар не све сти – про ле го ме на за 
со ци о ло ги ју са зна ња, Кул тур но-про свет на за јед ни ца, Бе о град 2006, 341–342.
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Мо дер ни ли бе ра ли зам и ан тич ка де мо кра ти ја че сто су сма тра-
ни као ме ђу соб но су прот ста вље ни. Де мо кра те ан ти ке ни су по зна-
ва ле ни уче ње о при род ним пра ви ма ни иде ју да је др жа ва ду жна 
да огра ни чи сво ју ак тив ност на ми ни мум ко ји је нео п хо дан да би 
за јед ни ца опс та ла; ли бе ра ли мо дер них вре ме на, са сво је стра не, 
би ли су од по чет ка крај ње сум њи ча ви пре ма свим об ли ци ма на род-
не вла да ви не (то ком це лог XIX ве ка и ка сни је они су по др жа ва ли 
и бра ни ли огра ни че но пра во гла са). Мо дер на де мо кра ти ја, ме ђу тим, 
не са мо да ни је не спо ји ва са ли бе ра ли змом, већ мо же у мно гим сво-
јим аспек ти ма, ма да ипак са мо до од ре ђе ног сте пе на, би ти сма тра на 
ње го вим при род ним про ши ре њем.3 

Па ипак, на до ве зу ју ћи се на прет ход ни ци тат, упра во је да нас та ко 
бли ска мо гућ ност зло у по тре бе оне епо хал не ка те го ри је про свје ти-
тељ ства – сло бо де. Та „ко ло ни зо ва на” сви јест је по ста ла си ло ги зам 
ли бе рал ног ми си о нар ства. Усмје ре ње дру штва на ли бе рал не ври-
јед но сти не до во ди до бу ђе ња не чег ква ли та тив но но вог и ни је до-
вр ше но ста ње, већ кон ти ну и ра ни про цес. Би ло би ве о ма за ни мљи во 
упи та ти ко ли ко је на исто риј ској рав ни пре по зна та ком па ти бил на 
ко хе зи ја ли бе рал не и де мо крат ске плат фор ме ин кор по ри ра них у 
не ко дру штве но уре ђе ње.

У увод ном ди је лу овог по гла вља на сто ји мо да пру жи мо ја сан 
по глед на де струк тив ни ам би јент по ла зних пре ми са ли бе ра ли за ма 
и ње го ве пре зен та ци је, као то та ли тар ног освје до че ња. По зна то је 
да је гно се о ло шка жи жа ли бе ра ли зма по хра ње на у „тво ре ви на ма” 
ра ци о цен три зма, ко ји је вре ме ном по стао сто жер ни по рив и оправ-
да ва ју ћи ак си ом зло у по тре бе то та ли тар не сви је сти. Сто га је и 
са свим ра зло жно по зи ва ње Жељ ка Си ми ћа на Џор џа Сан та ја ну и 
фо ку си ра ње на уну тра шњу тра ге ди ју и је зо ви та пре ла ма ња чо вје-
ко вог ам би јен та. 

Јер, ви де ли смо и на гла ша ва ли: по пра ви лу су све за о кру же не 
и дра го це не за ми сли про из вод љу ди ко ји умом и со ли дар ном за ин-
те ре со ва но шћу за пи та ња људ ског ро да да ле ко пре ва зи ла зе про сек, 
али се, мо жда упра во због то га, у свом до са да шњем исто риј ском 
ис ку ству ре дов но по твр ђи ва ло да су мно ге вред не за ми сли са чу де-
сном ла ко ћом пре тва ра не у фа са де и по кри ћа иза ко јих су го то во 
рав но прав ном ве шти ном пут до ре а ли за ци је про на ла зи ле си ле изо-
па че ња, де струк ци је и нео до љи вог беш ча шћа. У том сми слу ни је-
дан про је кат ни је ни ка ква га ран ци ја успе ха, шта ви ше, уко ли ко се 
пре пу сти мо оправ да ним зеб ња ма ко је асо ци ра мно ги по глед на 

3 Исто, 343, цит. Н. Бо био. 
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да на шње ста ње чо ве штва, мо гли би смо – су мор но али бес предра-
суд но – ре ћи да је пра ви ло сле де ће: из не ког раз ло га, што су ра зло-
жни ји и ис тан ча ни је пре ма „ствар но сти” ба лан си ра ни идеј ни кон-
цеп ти, то у се би но се по тен ци јал ра зор ни јег учин ка као (чи ни се 
не ми нов ну) по сле ди цу њи хо вог из об ли че ња.4 

Екла тант на фи гу ра ко ја се мо же сма тра ти вје р ним до след ни-
ком ли бе рал не ми сли, а са мим тим и из вор ним епи цен тром ње не 
урав но те же но сти, ја ви ла се у ли ку То ма са Хоб са. Упра во у ње го-
вом про фи лу, усред сре ђен је Жељ ко Си мић, мо гу се тра жи ти и 
пр ви об ли ци са мо жи во сти ли бе рал не ми сли. Од сту пив ши од ан-
тич ког ак си о ло шког по сре до ва ња, Хобс ни је остао вје ран гла со-
ви ма про шло сти, ко ји су сфе ру мо ра ла из јед на ча ва ли са сфе ром 
по ли ти ке. Тач ни је, он де ро ги ра са зда не ло ка ли те те про ми шља ња, 
ко ји су у овим ка те го ри ја ма ра су ђи ва ли основ на фун да мен тал на 
„са ве зни штва” људ ске свр си ход но сти и ње не сми сле но сти.5 Ли-
бе рал на вје ра у на пре дак, и ме теж ко ји је вла дао Ен гле ском у XVII 
ви је ку, и „де вал ва ци ја” ху ма ни те та ко ја је про у зро ко ва на ат мос фе-
ром на си ља, под стак ну ће Хоб са да у сво јим фи ло зоф ским на че ли-
ма тра жи ме ха ни зме за шти те од по ли ти ке ко ју по кре ћу прин ци пи 
и по ри ви ко ји су су пр от ста вље ни ан тич ким иде ја ма.6 Ова ква кон-
цеп ци ја го во ри о Хоб со вој осје тљи во сти на про блем окру же но сти 
по ли тич ке са мо во ље, а је ди ни га рант одр жи во сти рав но те же би ла 
је др жа ва. Уко ли ко се на крат ко уда љи мо од ис тан ча но сти ана ли зе, 
уви ђа мо да је за да так др жа ве, по Хоб со вом ту ма че њу, обез б је ђе ње 
си гур но сти и за шти те по је дин ца, то јест ства ра ње сло бод ног чо вје-
ка, или ти у ду ху ли бе рал но при хва тљи вог за кључ ка – сло бод ног 
гра ђа ни на. Пра ти мо за па жа ње Жељ ка Си ми ћа: 

Ови ме су уда ре ни те ме љи ли бе ра ли зма: гра ђан ска пра ва а не 
ду жно сти (као у ан ти ци, где су и ду жно сти за пра во „ин те ре сни” 
ис ход те жње за уса вр ша ва њем вр ли на ко је се је ди но у по ли су мо гу 
до кра ја оства ри ти) је су по ко сни ца др жав ног устрој ства, сло бо да је 
за шти та од пре тен зи ја дру гих, шта ви ше, ова осо бе на сло бо да (пра во 
на за шти ће ност) за у зи ма ме сто ан тич ких вр линâ као кру ци јал на 
вред ност; ту је за тим ис так ну та тен зи ја из ме ђу лич не сло бо де и 
др жав не вла сти, та кво уре ђе ње др жа ве с об зи ром на на ла же ње нај-
бо ље рав но те же из ме ђу ова два су пр от ста вље на по ла, од но сно 
та кво уре ђе ње ко је ће од ре ди ти нај ве ћу мје ру сло бо де за нај ве ћи 

4 Исто, 344.
5 Исто.
6 Исто.
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број љу ди, и утр ти пут бла го ста ња као за шти ту од ап со лу ти зма и 
са мо во ље вла сти, при че му се за кон и пра во ме ђу соб но раз ли ку ју 
као што се раз ли ку ју оба ве за и сло бо да, због ко је се, ка ко ка же Хобс, 
нај ве ћа сло бо да по да ни ка за сни ва на ћу та њу за ко на. Све доц ни је 
ва ри ја ци је ли бе ра ли стич ке ми сли ни су од сту пи ле од ових глав них 
смер ни ца.7 

Ду би ну про грам ског опре дје ље ња за ли бе рал ну док три ну 
за пад на ми сао ће до би ти и у по ли тич ким иде ја ма Џо на Ло ка и ње-
го вим про нон си ра њем же ље за сво ји ном. Ина у гу ра ци јом при ват не 
сво ји не Лок ће осло бо ди ти тај ана хрон од свих др жав них оп сје да. 
Ис ти ца њем и ис пу ње њем оп се га сво јин ских пра ва Лок ће за јем чи-
ти на ред ним ге не ра ци ја ма та кву ани мал ну вје ру, чи ме ће људ ска 
при ро да сво је упо ри ште тра жи ти у са мо о свје до че њу его и стич ких 
по ри ва. Од лу чан је ау тор ка да ка же да „упра во сто га сма тра мо да 
се идеј ни ко ре ни мо дер ног ма те ри јал ног вул га ри зма (но вац све 
ку пу је) за пра во на ла зе у Ло ко вом на сле ђу”.8 

Ову обим ну ана ли зу на ста вља мо на зи ра њем фи ло зоф ских 
од је ка Џе ре ми ја Бен та ма, чи је ре флек си је мо же мо ве за ти за про-
дор не ста во ве Џо на Ло ка. Оно што би се мо гло при пи са ти ње го вом 
уче њу о већ по зна том на че лу ути ли та ри зма, пре ма Си ми ће вим 
за па жа њи ма, је сте ко ди ра ност чо вје ка ка сти ца њу ма те ри јал ног 
бо гат ства.9 Та кво Бен та мо во по ла зи ште, упу ти ће нас ау тор, тре ба 
схва ти ти с од ли ка ма вре ме на у ко јем је жи вио. Сто га је и циљ вла-
де био да обез би је ди ста ње сре ће за нај ве ћи број љу ди. Ако до пу-
сти мо кра так екс курс ко ји ће нас упу ти ти на са др жи ну Бен та мо вог 
уче ња, а ти че се ин те лек ту ал не кли ме и ње го вог по знан ства с 
Џеј мсом Ми лом, ла ко ће мо ра за бра ти при ро ду њи хо вог упо ри шта. 
Кри тич ка упи та ност усмје ре на је на оне уло ге људ ске сви је сти 
ко је су до ка зни „бренд” чо вје ко ве при јем чљи во сти ка зло у по тре-
би и амо рал но сти. Ка да се освје тли по за ди на њи хо ве иде о ло шке 
по зи ци о ни ра но сти, не мо же се одо ље ти ути ску да су се и код Бен-
та ма, Ло ка и Џеј мса Ми ла на зи ра ле мо гу ће па ле те од го во ра ко ји 
би афир ми са ли а ујед но и ар би три ра ли из ме ђу ин те ре са свих чла-
но ва дру штва и јед не вла де, ка дре да одо ли стра сти ма и по ри ви ма 
и спрем не да усли ши „ва па је” сво јих по да ни ка. Кон цеп ту ал ни пре-
лаз ли бе ра ли зам ће до би ти код Џо на Стју ар та Ми ла. 

Нај бит ни је је сва ка ко очи гле дан не у спех ого ље ног Ло ко вог и 
по го то ву Бен та мо вог по и ма ња те жњи људ ске при ро де због ко јих 

7 Исто, 346.
8 Исто, 347.
9 Исто.
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се и фор ми ра за штит нич ко дру штво – на про сто, по ка за ло се да 
ис ти ца ње ма те ри јал ног ин те ре са и лич не ини ци ја ти ве не во ди ка 
оства ре њу сло бо де за све. Оту да Мил по ку ша ва да обо га ти сфе ру 
лич ног пра ва по је дин ца на по тре бу за ак ту а ли за ци јом ори ги нал-
но сти, кри тич но сти, има ги на тив но сти, бес ком про ми сно сти (украт-
ко све га што као гра ви ти ра ка ан тич ким „вр ли на ма”), али је овај 
ње гов труд (чак и да ни је тек спо ред на ко рек ци ја у ина че афир ма-
тив ном при сту пу та квог од но са по је дин ца и дру штва у ко јем је 
сми сао да се чо век за пра во чи та вом прав ном апа ра ту ром за шти ти 
од зло у по тре бе вла сти) сва ка ко остао без од је ка у већ све оп штој 
„тем пе ри ра но сти” ми шље ња и обра зо ва ња да чо ве ко во до ка зи ва-
ње сме сти у ин те ре сно-сво јин ску сфе ру.10 

Ме ђу тим, ка ко ће се и ис по ста ви ти, ли бе ра ли зам ће под у при је ти 
по ти сну те на го не ка ма те ри јал ном обо га ћи ва њу. Опи ра ње др жав-
ној кон тро ли, ис тан ча на осје тљи вост на сва ку опо ме ну ко ја се ти-
ца ла за га ран то ва ног сво јин ског хо ри зон та и не у мо љи ва же ља ка 
сти ца њем ма те ри јал ног бо гат ства као ка те го рич ког им пе ра ти ва 
по ста ће гно се о ло шки мо дел хе ге мо ни је ли бе ра ли зма и до зри је ва ни 
ста ди јум нео ли бе ра ли зма.

Кри за де мо кра ти је

 До са да шње из ла га ње има ло је за циљ да пред ста ви исто риј-
ски по ло жај две ју иде о ло ги ја ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, на осно ву 
че га би се и те ме љио по глед на њи хо ву да на шњу ин тер пре та ци ју. 
По све му су де ћи, оне пред ста вља ју вре ме шне док три не, ко је ни су 
би ле ка дре оправ да ти иде о ло шке ци ље ве ко ји су би ли и ви ше не го 
пре цје ње ни. Те о риј ски смо осјен чи ли она по ља у ко ји ма се на зи-
ре кон зи стент ност на ших уви да и ан ти ци па ци ја да је ли бе ра ли зам 
пре ра стао у ре жим нео бо ри ве и нео спо ри ве исти не, ко ји не тр пи 
слој кри тич ких апе ла ци ја усмје ре них на до ка зи ва ње ње го ве „ин-
ва ри ја би ле” – ко ју ће мо осло ви ти ли бе рал ном хе ге мо ни јом.11 Да би 
се из бје гло те о риј ско уоп шта ва ње, по зва ће мо се на из во ре ко ји 
ускла ђу ју на шу ана ли зу са њи хо вим раз ма тра њи ма. Је дан од њих, 
ко ји уно си те о риј ски на бој у иде о ло шко на сље ђе ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је, сва ка ко је фран цу ски фи ло зоф Алeн де Бе ноа. Ка да 
го во ри о ли бе ра ли зму, овај те о ре ти чар ука зу је на ње го ву гип кост 
да на со фи сти ци ран и при та јен на чин пре у зме оне мо ду ле ре пре-

10 Исто, 350.
11 Ви дје ти: Na o mi Klein, Dok tri na šo ka – us pon ka pi ta li zma ka ta stro fe, prev. 

Pe tar Vu ja čić, V. B. Z., Za greb 2008.
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са ли ја ко је су по сто ја ле у то та ли тар ним ре жи ми ма. Опис за слу-
жу је да бу де на ве ден: 

За кљу чу је мо та ко ђер да у ли бе рал ним дру штви ма нор ма ли-
за ци ја ни је не ста ла, већ је са мо про ми је ни ла об лик. Цен зу ра на мет-
ну та тр го ви ном за ми је ни ла је по ли тич ку цен зу ру. Ди си ден те се 
ви ше не де пор ти ра и не уби ја, већ мар ги на ли зи ра и др жи по стра-
ни, или их се ушут ка ва. Пу бли ци тет је за ми је нио про миџ бу, а кон-
фор ми зам до би ва об лик јед но у мља. „Из јед на ча ва ње увје та”, гле де 
че га се Тоcqu e vil le бо јао да не иза о ве де спо ти зам, ме ха нич ки ра ђа 
стан дар ди за ци ју уку са, осје ћа ја и по на ша ња.12 

Та ква кон цеп ци ја, омо гу ћи ла је ли бе рал но-де мо крат ским дру штви-
ма да сво ја иде о ло шка зда ња те ме ље на тех но ло шком то та ли та ри-
зму, ко је ис ти че и Ален де Бе ноа. Ја сно је да је овај то та ли та ри зам 
из ра стао из ра ци о цен трич ке фи ло зо фи је, ко ја је да ла ле ги ти ми тет 
пла не тар ној де ху ма ни за ци ји. Та ко ау тор за сту па сле де ћи ра курс:

„То та ли тар ни сви јет тех но ло шке ра ци о нал но сти по сљед ње 
је утје ло вље ње иде је ра зу ма”, твр дио је већ Her bert Mar cu se. У сво-
јој по сљед њој књи зи Ernst Nol te не устру ча ва се озна чи ти обри се 
„то та ли тар ног ли бе ра ли зма”. Рас пра ва пре ма ко јој би да кле ли бе-
ра ли зам тре бао бити ап со лут на су прот ност то та ли та ри зму, мо же 
се оспо ри ти. Ко нач но, као што ка же Au gu sto Del No ce, пад ко му ни-
стич ког су ста ва до ка зу је са мо да је ли бе рал ни За пад био спо соб-
ни ји за оства ре ње ко му ни стич ког иде а ла. Свр шет ком ко му ни зма, 
ли бе ра ли зам је изу био сво га нај бо љег „за го вор ни ка”. Ли бе ра ли зам 
да нас на сто ји ка пи та ли зи ра ти сје ћа њем на то та ли тар не ре жи ме 
ка ко би се сам пред ста вио као је ди ни до сто јан, тј. је ди ни мо гу ћи 
су став, и ка ко би на тај на чин из ву као ко рист из су прот но сти, тј. 
ка да се ње му спо чи та ва ју ње го ви вла сти ти не до ста ци... Да нас се та 
кри ти ка и по зи ва ње на то та ли та ри зам ин стру мен та ли зи ра, ка ко 
би се при хва тио ли бе ра ли зам и сва ка тр го вач ка штет ност.13 

Скло ни смо увје ре њу да овај, при мје њи во су ге стив ни ток ана-
ли зе, мо же мо по ве за ти са схва та њи ма Алек сан дра Ду ги на, бар ка да 
је у пи та њу сим бо лич ки ка рак тер два хе ге мо на ко ји на вол ше бан 
на чин по ка зу ју скло ност истом иде о ло шком по рет ку. Осло бо ђе на 
езо те риј ских тај ни, Аме ри ка ће се у све ску овог ау то ра пред ста ви ти 

12 Alain de Be no ist, Ko mu ni zam i na ci zam – 25 ogle da o to ta li ta ri zmu u XX. 
sto lje ću (1917.–1989.), prev. Iva na Ba ri šić, „Z. Ha san be go vić”, Za greb 2005, 144. 

13 Исто, 145–146. 
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као зе мља утр ну лог и атро фи ра ног сим бо ли зма, јер је овај пре тво-
рен у фи нан сиј ску па но ра му. Пра те ћи идеј не ни ти Ре неа Ге но на, 
Ду гин ће из ни је ти јед ну за ни мљи ву анaлизу ко ја опи су је сим бол 
аме рич ког до ла ра. 

У свом из вор ном об ли ку, две вер ти кал не ли ни је пред ста вља-
ле су два „Хе ра кло ва сту ба” ко ји су се по тра ди ци ји на ла зи ли на 
крај њем За па ду, иза Ги брал тар ског мо ре у за. Сло во „S” у об ли ку 
пе тље пред ста вља ло је у по чет ку гра фич ки сим бол ге сла: „nec plus 
ul tra”, или до слов но, „не ма да ље”. Оба сим бо ла обе ле жа ва ла су 
крај њи за пад, гра ни цу са крал не ху ма не ге о гра фи је иза ко је су се 
на ла зи ли не људ ски све то ви. Тај сим бол гра ни це ко ји је упо зо ра вао 
да се не сме ићи да ље од Ги брал та ра пре тво рио се, па ра док сал но, 
у фи нан сиј ски ам блем Аме ри ке, зе мље сме ште не иза гра ни це, 
упра во та мо где се не сме ићи, та мо где нам гра фич ка озна ка на 
про то ти пу до ла ра ка те го рич ки за бра њу је да се упу ти мо. У то ме се 
огле да „оно стра ни” сим бо лич ки ка рак тер Аме ри ке, као оте ло тво-
ре ња ге о по ли тич ких на че ла, за бра ње них људ ској ци ви ли за ци ји.14 

Ду гин на овај на чин де тек ту је и фи ло зоф ско и по ли тич ко за вје шта-
ње Аме ри ке, ко ја се ни је ли ши ла уто пи стич ких иде ја и отво ре на је 
и под ло жна за ате и стич ке и про фа не па си је. Ње го ва кри ти ка не 
за о би ла зи ни ру ски бољ ше ви зам, ко ји је, по пут аме рич ког про ро-
штва на че ла Кра ја исто ри је и ду хов ног по ре по ро да Злат ног до ба, 
смје стио, ка ко он ка же „у вре мен ски пе ри од пре са мог Кра ја Исто-
ри је”.15 А слич ност ова два кон ти нен та је ви ше не го за ни мљи ва 
из раз ло га што „’кон ти нент Аме ри ка’ та ко ђе са др жи де мон ску 
цр ве ну ком по нен ту ’кон ти нента Ру си је’, што су уо чи ли мно ги 
ис тра жи ва чи, исто ри ча ри и по ли ти ко ло зи. Та ко, ре ци мо, Жан 
Ма ри До ми ник је у ок то бру 1970. пи сао у ча со пи су Еспри: ’САД 
су нај ве ћа ко му ни стич ка си ла на све ту.’ За и ста, и уто пи зам, и ес ха-
то ло ги зам, и па ро ди ја ре ли ги о зно сти, у оба слу ча ја су за па њу ју ће 
ме ђу соб но слич ни, ма да су САД и не дав но сру ше ни СССР зва нич-
но би ли иде о ло шки не при ја те љи”.16 За др жа ће мо се код сту ди је 
Ми сте ри је Евро а зи је Алек сан дра Ду ги на. Ње го ва те о риј ска гра ђа 
пру жа сво је вр стан пле до а је у ана ли зи са вре ме них де мо крат ских 
и то та ли тар них дру шта ва. Украт ко ће мо пред ста ви ти ње го ву ин-
тер пре та ци ју Хро ни ке Ура-Лин да, ко ја се ја ви ла као шти во ра сне 

14 Алек сан дар Ду гин, Ми сте ри је Евро а зи је, прев. Зо ран Бу љу гић, Ло гос, 
Бе о град 2008, 116–117.

15 Исто, 120.
16 Исто.
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исто ри је.17 На и ме, во де ћи се ми то ло шким на ра ти ви ма, по ме ну та 
Хро ни ка је шти ти ла бо жан ски трет ман на стан ка сви је та. Пра те ћи 
траг ових иде ја, Ду гин нас уво ди у сви јет са крал но сти, го во ре ћи 
о три ра сна ти па ко ја су на ста ла од три ју мај ки – Ли де, Фин де и 
Фре је.18 Та ко су од Ли де на ста ли – Ли диј ци (ко ји пред ста ља ју цр ну 
ра су), од Фин де – Фин ци (пред став ни ци жу те ра се), а од Фре је – 
Фри зи (ста ро гер ман ско пле ме ко је пред ста вља би је лу ра су) – ина че 
но си о ци нај ве ћих са крал них зна ња и по зна ва о ци при мор ди јал них 
об ли ка де мо кра ти је.19 Док су Ли диј ци на кло ње ни по ри ви ма, Фин ци 
су ра то бор ни и скло ни су идо ла три ји и суб ор ди на ци ји по ло жа ја. 
Сли је ди кључ на ела бо ра ци ја. 

У су шти ни, ако схва ти мо ра сну спе ци фи ка ци ју две ју те мељ них 
по ли тич ких па ра диг ми – „де мо кра ти је” и „то та ли та ри зма”, по ста ће 
очи глед на сва ам би ва лент ност њи хо вог су прот ста вља ња ко је чи ни 
су шти ну спо ро ва „де сни ча ра” и „ле ви ча ра” то ком по ли тич ке исто-
ри је по след њих сто ле ћа. „Сло бо да”, „јед на кост” и „брат ство” до бри 
су за „сло бод не”, „јед на ке” и „брат ске” „Фри зе”, и на ме та ње де спот-
ских си сте ма њи ма би ће очи глед но на си ље над њи хо вом ра сном при-
ро дом. „Хи је рар хи ја”, „по ре дак”, „ди сци пли на” – пот пу но су нео п-
ход ни љу ди ма „фин ског” ти па, и ка ле мље ње „де мо крат ског ре жи ма” 
ови ма ни ка да не мо же до ве сти ни до че га дру гог осим анар хи је, 
на ка рад но сти и де гра да ци је ко је се, при род но, ло гич но за вр ша ва ју 
још го ром „ти ра ни јом”. (Упра во у том сми слу тре ба схва ти ти Пла-
то но ве ре чи да „де мо кра ти ја ло гич но има за по сле ди цу ти ра ни ју”.)20 

Де мо кра ти за ци ја ком фо ра

Идео ло ги је кон зу ме ри зма и тр го вин ског фе ти ши зма, ко је су 
на ста ле под окри љем ли бе ра ли зма, до ве ле су до де мо кра ти за ци је 
ком фо ра, ко ја је об но ви ла и про ду би ла јаз дру штве них не јед на-

17 Исто.
18 „Ли диј ци су ста нов ни ци да ле ког Ју га, али они се ско ро уоп ште не по-

ми њу у Хро ни ци. Основ на ге о граф ска те ри то ри ја на ко јој се од ви ја са крал на исто-
ри ја Ура-Лин де, је Евро а зи ја, и то на ро чи то ње на све ро за пад на област. Са крал ни 
цен тар Фри за се на ла зи у се вер ном Атлан ти ку, у ме сту Ал дланд (или Атланд), то 
јест у ста рој зе мљи (реч Ал дланд, Атланд за чу ђу ју ће под се ћа на Атлан ти ду). По сле 
по та па ња Атлан ти де овај се цен тар пре ме шта у Се вер но мо ре, у зе мље ко је се 
на ла зе се вер но од да на шње Хо лан ди је и Не мач ке и ко је су та ко ђе би ле по то пље-
не, са мо мно го ка сни је. Да кле, Фри зи, Фре ји на де ца, Ариј ци, има ју ва не вроп ско 
по ре кло. Њи хо ва пр во бит на на се о би на је са крал но остр во. ’Фин ци’, Фин ди на 
де ца, на про тив, ста ро се ди о ци су Евро а зи је. Они на се ља ва ју све ње не зе мље од 
да ле ког Си би ра до Ибе риј ског по лу о стр ва. Пре ма то ме, на ро ди Фин да су стро-
се де о ци Евро а зи је” (исто, 143). 

19 Исто.
20 Исто, 151.



467

ко сти. Ин ду стри ја по тре ба до ве ла је до по ме ну тог ста ња. „Ме ђу-
тим”, пи ше Лаш, „у на ше вре ме де мо кра ти за ци ја оби ља – оче ки-
ва ње да ће сва ка ге не ра ци ја ужи ва ти ви ши жи вот ни стан дард од 
прет ход них – отво ри ла је пут пре о кре ту у ко ме се ста ре не јед на-
ко сти по но во ус по ста вља ју, по не кад за стра шу ју ћом бр зи ном, по-
не кад та ко по сте пе но да се и не при мје ћу ју.”21 То ни је те шко ем пи-
риј ски до ка за ти. Оту да се на зи ру и ма ле за ли хе ли бе рал них иде ја 
на по љу по бољ ша ња чо вје ко вих по тре ба. Уз кор пус про па ганд них 
са др жа ја ко је је про нон си ра ју, са вре ме на ми сао о ли бе рал ној де-
мо кра ти ји по ста је из ра зи то фик тив на, он то ло шки пра зна, али је 
при је све га про па ганд но ухо да на. Сло бо дан Ре љић ће упо зо ри ти: 

Про па ган да по сво јој при ро ди но си не га ци ју де мо кра ти је. 
Де мо кра ти ја ра чу на са по сто ја њем по је дин ца, гра ђа ни на, осо бе 
ко ја ми сли сво јом гла вом, и на сто ји да се у рав но прав ним од но си ма 
на мет не дру ги ма; про па ган да ства ра што ве ћу го ми лу, „уса мље ну 
го ми лу”, ра чу на на по је дин ца ко га тре ба во ди ти као слеп ца... Реч 
де мо кра ти ја по ста је па ро ла ко ја не мо же да ути че на по на ша ње 
чо вје ка. Та фор ма де мо кра ти је екс ко му ни ци ра оне ко ји би на сто-
ја ли ми сли ти сво јом гла вом и ре гру ту је у пр ве ре до ве ју ри шни ке 
и не у пи та не за штит ни ке де мо крат ског си сте ма и вер ни ке ње не 
„ве ли ке по ру ке”.22 

Ја сно је да де мо кра ти ја не мо же ви ше да од бра ни сво ју те о риј ску 
упо сле ност, због ис цр пје лих „за ли ха дру штве ног уго во ра”, и да 
јој је нео п ход но „под мла ђи ва ње” у мо ду лу са бор не де мо кра ти је, 
ко ја ће пре ва зи ћи утвр ђе на мје ри ла мо дер не де мо кра ти је. До и ста, 
сље де ћи за пис је ви ше не го отре жњу ју ћи ка да се ка же да је по треб-
на де кон струк ци ја мо дер не де мо кра ти је.

Као праг ма ти ка соп ства За пад не (про те стант ско-ка то лич ке) 
ци ви ли за ци је, мо дер на де мо кра ти ја пред ста вља по зи ти ви стич ку 
ре про дук ци ју са мо ре фе рент но сти ко ја као исти на ду ха Мо дер не 
епо хе пре ра ста у са мо нор ма тив но пред-ме та ње по ли тич ког као 
по ви је сног, ода кле сли је ди уни вер за ли за ци ја за хтје ва за ва же њем 
са свим про бле ма тич не и иде о ло шки им прег ни ра не те зе, ва ри ра не 
од те о ре ти ча ра дру штве ног уго во ра до Хе ге ла, Кон та, По пе ра и 
Фу ку ја ме, да гра ђан ски (гер ман ски и про те стант ски) сви јет пред-
ста вља вр ху нац ствар но сти (по ви је сти). Тек оту да, по ста је ја сно 

21 Кри сто фер Лаш, По бу на ели та и из да ја де мо кра ти је, прев. Еми ли ја 
Ки ел, Све то ви, Но ви Сад 1996, 33. 

22 Сло бо дан Ре љић, Кри за ме ди ја и ме ди ји кри зе, Слу жбе ни гла сник, Бео-
град 2013, 234–236.
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ка ко се по ли тич ка гло ба ли за ци ја (уни вер за ли за ци ја мо дер не де мо-
кра ти је) по ја вљу је као ци ви ли за циј ски Drang nach Osten – фа ши-
стич ка су спен зи ја дру гог на сред ство ка ко би се обез бје ди ло вла-
сти то са мо при су ство ( fa scio, fas hion).23 

Не ма ња Ђу кић иде мно го да ље од до са да шњих на ла за о ли бе рал ној 
де мо кра ти ји. Ме то ло шки ис прав но, он пре и спи ту је те ме ље на ко-
ји ма је за сно ва на мо дер на де мо кра ти ја, ко ја је умно го ме од сту пи ла 
од ан тич ких иде а ла и ври јед но сти. От кло нив ши ду хов но на сље ђе 
ан ти ке, мо дер на де мо кра ти ја, као „че до” Мо дер не, у пр ви план је 
ис та кла, ка ко ка же ау тор, пр вен ство по ли тич ког као мје ри ло и траг 
по ви је сно сти. Све су то раз ло зи ко ји на во де Ђу ки ћа да ка па ци тив-
ност сво је сту ди је ка ле ми на упи та но сти о про бле му са бор но сти 
и ка дро сти за пре ва зи ла же ње по сто је ћих ци ви ли за циј ских струк-
ту ра ци ја. Упо тре ба ове пој мов не ка те дра ле пред ста вља и по тра гу 
за из гу бље ном он то ло шком си гур но шћу чо вје ка. Та ква по став ка 
нам омо гу ћа ва да се пи та мо о про бле му и ета бли ра ним сли ка ма 
да на шње пост мо дер не кул ту ре, и ње ном па ра ли са ном со ци о ан тро-
по ло шком сен зи би ли те ту. Осјен че ни пор трет вре мен ских па ра диг-
ми, ин ве сти ци о ну тек сту ру, до би ја већ по ме ну тим обра зло же њем 
ау то ра, ко је гра ви ти ра ка иден ти фи ка ци ји уни вер зал ног те ло са 
исто ри је чо вје чан ства, а ко ји тран свер зал но по при ма на лич је за-
пад но е вроп ског те ло са, као дис кур са ве стер ни за ци је и мо дер ни-
за ци је. При је све га, Не ма ња Ђу кић ука зу је на ево лу и ра ну кон цеп-
ту ал ну сви јест, ко ја по сту ли ра кон гло ме рат прак си ко је пре тен ду ју 
да по ста ну мо дер ни за циј ске еви ден ци је о пр о гре си ви стич ким ви-
зу ра ма за пад не ци ви ли за ци је. Са свим је умје сна опа ска ако ка же-
мо да исто ри ја чо вје чан ства ни је ле ги ти ман „ко ри јен” за за пад ну 
стра ну, за то што она екс тра ху је са мо по је ди не фраг мен те европ-
ског те ло са, или, ка за но за вје шта ним пој мов ни ком – европ ске мо-
дер ни за ци је. Шта ви ше, овај став да ље по бу ђу је Зо ра на Ви до је ви ћа 
на раз ми шља ње о дру гим ви до ви ма дру штве них уре ђе ња, ко ји би 
по ста ли при хва тљи ви мо ду ли ег зи сти ра ња и сми је ни ли је дан ду-
го тра јан ци клус де мо кра ти је.

За што де мо кра ти ја, а не не што дру го? Има ли убе дљи ви јих 
ар гу ме на та у при лог де мо кра ти ји ко ји би по ка за ли да је она бо љи 
об лик по ли тич ког си сте ма од оних ко ји су од ње раз ли чи ти и њој 
су прот ни? Не мо же се уна пред сма тра ти да је де мо кра ти ја у свим 
мо гу ћим усло ви ма нај бо љи об лик по ли тич ког си сте ма. Нај ве ћи 

23 Не ма ња Ђу кић, Фе но ме но ло шка со ци о ло ги ја (При лог фе но ме но ло ги ји 
Бал ка на), Бал ка но ло шки ис тра жи вач ки цен тар, Ба ња Лу ка 2015, 31–32. 
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део исто ри је про те као је у зна ку по ли тич ких уре ђе ња ко ја су би ла 
да ле ко од де мо кра ти је. Би ло је му дрих и не на сил них вла да ра ко ји 
су има ли из ра зи то ве ћин ску по др шку на ро да и уна пре ђи ва ли сво ју 
др жа ву. Ни да на шње до ба ни је до ба оп ште при хва ће не де мо кра ти је. 
Ни је сва ка де мо кра ти ја до бар, а по го то во ни је нај бо љи об лик по ли-
тич ког си сте ма. Ни је ни сам по се би, у свим окол но сти ма, нај ма ње 
лош. Увек је реч о ње ном ква ли те ту. Не мо же се ис кљу чи ти мо гућ-
ност да ће се у бу дућ но сти про на ћи не ки об лик по ли тич ког жи во та 
и си сте ма ко ји ће на ди ћи и ва ља ну де мо кра ти ју. Али мо же се до-
го ди ти да но ви ви до ви по ли тич ког жи во та и си сте ма пад ну ис под 
ни воа до са да шње де мо кра ти је.24 

По ку ша ли смо да уз осло вље на те о риј ска ста но ви шта при бли жи мо 
су срет ли бе рал не док три не са исто ри о граф ским по ри је клом де мо-
кра ти је. Ка ко је већ на гла ше но у ре зо ни ра ју ћим уви ди ма Н. Бо би ја, 
ова два ка те го ри јал на по ља ни су си но ни ми, али их идео ло шка ма-
три ца узи ма као иден ти тет ске „на ви ке”. С овим опре дје ље њем те-
шко је схва ти ти да на шњу ло ги ку раз ви је них зе ма ља, ко ја на ме ћу 
њи хо ва ру ха као је ди но по жељ не пре по ру ке ка ко би се до сти гао 
не из бје жан исто риј ски раз вој. Не сум њи во је да де мо кра ти ја у свом 
на ра ти ву са др жи уто пиј ске тер ми на ле су жи во та оних еле ме на та 
ко ји ан ти ци пи ра ју дру штве ни раз вој, али да на шње ста ње ви ше 
го во ри о ста њу „он то ло шке пра зни не” у ко ју је упао да на шњи чо-
вјек. По ну ђе ни од го вор се мо же про на ћи у ње ном уде су, као исто-
риј ском ста њу ис ко ри је ња ва ња ње не адре си ра не пу но ће. Зо ран 
Ви до је вић алар мант но ка же:

На рав но, ов де је реч о уде су као про це су, а не као тре нут ку 
(с)ло ма. Та ко појм љен удес одав но је при пре мљен. Ранг вред но сти 
уну тар ли бе ра ли зма по сто ја но се по ме рао од сло бо де ка при ват ној 
сво ји ни, од ау то но ми је по је дин ца ка про фи ту. Са мо устрој ство ли-
бе рал но-де мо крат ске др жа ве ни ка да ни је све ло др жав ну при ну ду 
на ми ни мум и ни ка да ни је би ло без ја ког, ор га ни зо ва ног на си ља 
пре ма спо ља. То што се са да зби ва са ли бе рал ном де мо кра ти јом 
(не ке друк чи је има ју мар ги на лан до сег) са мо је ре зул тан та ду ге ге-
не зе осва јач ке ди мен зи је за пад ног ду ха и ци ви ли за ци је с ко јом је 
она сра сла. Си стем ко ји пре тен ду је на ра ци о нал ност са др жи не пре-
кид не по тен ци ја ле ду бо ко ира ци о нал ног, чак и стра вич ног, па би 
се у за вр шној тач ки ње го ве де ге не ра ци је мо гло де си ти да то стра-
вич но се би под ре ди и сам про фит.25 

24 Zo ran Vi do je vić, De mo kra ti ja na za la sku, Slu žbe ni gla snik – In sti tut dru štve-
nih na u ka, Be o grad 2010, 24.

25 Исто, 32.
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До вољ но је по зва ти се на ри је чи Ан дре ја Фур со ва ка да је у 
пи та њу под сјет ник о да на шњем мо де лу де мо кра ти је и ви дје ти да 
је њен је зик „не ра зу мљив” за мно га дру штва ко ја у њој ви де са мо 
иде о ло шки глас им пе ри јал них над зи ра те ља. 

Али ево па ра док са: сла бе ћи, ли кви ди ра ју ћи огра ни че ну бур-
жо а ску де мо кра ти ју код се бе ку ћи За пад, при је све га Аме ри кан ци 
уче де мо кра ти ји дру ге зе мље и на ро де и оцје њу ју их у са гла сно сти 
с тим ко ли ко су они де мо кра тич ни у скла ду с про гла ша ва ним аме-
рич ким стан дар ди ма. Упра во про гла ша ва ним, а не ствар но по сто-
је ћим, јер ако се узме у свој ству по сљед њих, те шко је ре ћи ко је 
ви ше де мо кра ти чан – бу шов ске САД или Ирак Са да ма Ху се и на. 
Ра зу ми је се да тај па ра докс ни је по сље ди ца ког ни тив не ди со нан це 
или по ли тич ке ши зо фре ни је аме рич ке вр ху шке. „Де мо кра ти ја” за 
вањ ску упо тре бу, исто као и „пра ва чо вје ка”, „гра ђан ско дру штво” 
и то ме слич но – то је пси хо и сто риј ско оруж је, кон цеп ту ал ни ви-
ру си, по мо ћу ко јих се чи ни по ку шај да се раз о ре со ци јал не, упра-
вљач ке и ду хов не струк ту ре не за пад них дру шта ва – при је све га 
пра во слав них, али та ко ђе му сли ман ских, кон фу чи јан ских и дру-
гих. Ус по ста вља ње де мо кра ти је као по ли тич ког ин сти ту та ве за но 
је, као пр во, с по сто ја њем ато ми зо ва не ин ди ви дуе, то јест ин ди-
ви дуе с ми ни му мом со ци јал них ве за с оним ко ји је окру жу ју; као 
дру го, с тр жи шним еко ном ским си сте мом, у ко јем се он по ја вљу је 
као „ра ци о нал ни агент”, као ho mo oe co no mi cus – за пра во, тр жи шни 
од но си и је су глав ни ре гу ла тор по на ша ња и у исто то ври је ме ба зна 
ква зи со ци јал на ве за ин ди ви дуâ у бур жо а ском дру штву. Дру гим 
ри је чи ма, уње дру ју ћи се у не ка пи та ли стич ку сре ди ну де мо кра ти-
ја у ви ду бор бе за пра ва чо вје ка и у па ру с тр жи штем исту па као 
фак тор ра за ра ња со ци јал ног тки ва, дру штва као та квог.26 

Да би смо до шли до тач ке ана ли зе зна че ња, из гле да и кон се-
квен ци ко је (пост)пост мо дер на и ње на „уоб ли че ња” (нео)ли бе ра ли-
зам и де мо кра ти ја ус по ста вља ју, и ам би јен та у ко јем ег зи сти ра ју, 
по треб но нам је да се још јед ном по зо ве мо на Алек сан дра Ду ги на. 
Про вје ри ће мо ка ко се ње го ви лу цид ни уви ди пре во де и укла па ју 
у кон цепт и пре дик ци је ко је су из ло же не у овом ра ду. На и ме, овај 
те о ре ти чар сма тра да је пост мо дер на ство ри ла усло ве за раз вој 
но ве (Че твр те) иде о ло ги је или Че твр те по ли тич ке те о ри је. По 
овом при сту пу, Че твр та по ли тич ка те о ри ја на ста је као син кре-

26 Ан дреј Фур сов, „Са бор ност и де мо кра ти ја у кон тек сту свјет ске бор бе 
за власт, ин фор ма ци је и ре сур се”, прев. Бра ни мир Ку ља нин, у: Са бор ност и де-
мо кр ати ја, збо р ник, Ба ња Лу ка, 2012, 147–148.
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ти зам прет ход не три иде о ло ги је – ли бе ра ли зма, ко му ни зма ко ји 
ин тер и о ри зу је ка ко мар ски зам та ко и со ци ја ли зам и со ци јал де-
мо кра ти ју, и фа ши зма. Из ово га сли је ди да је ли бе ра ли зам као 
Пр ва по ли тич ка те о ри ја успје ла у со ци јал ној сфе ри за хва љу ју ћи 
ко ли зи ја ма, фру стра ци ја ма, ре во лу ци ји, јед ним име ном ве ли кој 
на ра ци ји, да оп ста не и дис ква ли фи ку је оста ле иде о ло ги је. Суп сти-
ту ци ја као про цес кон ти ну и ра но сти за Ду ги на је у слу ча ју ли бе-
ра ли зма до ве ла до ре ви зи је ста рог. Сук це сив но, те рет ли бе ра ли зма 
је на сли је ђен у пост ли бе ра ли зму. На кра ју смо, да кле, до би ли ни ма-
ло из не на ђу ју ћу по твр ду фор му ла ци је о ег зи стен ци јал ном раз ви-
ја њу ра ци о цен трич ног кон цеп та ко ји је на сли је ђен из ли бе рал не 
епо хе и та ко „пре сту пио праг” иден ти тет ске то ле ран ци је, до во де ћи 
и са му за јед ни цу на вра та пси хо па то ло шких де ви ја ци ја. Да кле, 
ис пра ти мо Ду ги но во за па жа ње: „Тре ћу по ли тич ку те о ри ју су сру-
ши ли у мла до сти, Дру га је умр ла у ста ро сти, Пр ва се пре тво ри ла у 
не што но во – у Пост ли бе ра ли зам, у ’гло бал но тр жи шно дру штво’.”27 
Та ко до ла зи мо до кључ ног су сре та са те мат ским окви ром. Ну жна 
је ре кон фи гу ра ци ја ли бе рал не де мо кра ти је, мо жда чак и ње но уки-
да ње на ни воу свјет ске за јед ни це, ка ко би се по бу ди ла за ин те ре-
со ва ност ка ус по ста ља њу но вог уре ђе ња, ко је не ће пред ста вља ти 
ег зи стен ци јал но ли це са мо за пад ног сви је та већ јед но но во по ље, 
до ко јег не ће до пи ра ти од је ци и мањ ка во сти иде о ло ги зо ва не ли бе-
рал не де мо кра ти је. Ипак, као је ди но при хва тљив дру штве ни ми ље 
ја вља се пер цеп ци ја ли бе рал но-де мо крат ског кон цеп та. Зар ево лу-
ци ја и по ви но ва ње тој док три ни ни је до ве ла, на је дан со фи сти ци ран 
на чин, до ког ни тив не сим пли фи ка ци је28 тог ре а ли те та тех ни ци стич-
ке ин тер вен ци је у со ци јал не сфе ре и ства ра ња си лу е те то та ли тар-
них обра за ца кон тро ле? На кра ју до дај мо Си ми ће ву оп сер ва ци ју 
и ана ли зу По пе ро вог Отво ре ног дру штва, ко је је по слу жи ло као 
те о риј ско охра бре ње ли бе рал ној де мо кра ти ји.29 

Ути цај ко ји је По пе ро во де ло из вр ши ло – и за пра во још увек 
из вр ша ва са чи ни се све ве ћим учин ком – на осо бен је на чин пот-
пу но не по сре дан и кон кре тан. На и ме, док три на дру штве ног ин же-
ње рин га, ко ју су као по јав ну ар гу мен та ци о ну ба зу свог по ли тич ког 
ши ре ња пре у зе ле во де ће си ле уну тар др жа ва раз ви је не де мо кра-
ти је и нео ли бе ра ли стич ког мо де ла дру штве них од но са, го то во 

27 Алек сан др Ду гин, Че твер тая по ли ти че ская те о рия, Ам фо ра, Санкт-Пе-
тер бург 2009, 13.

28 Оп шир ни је у: Ж. Си мић, Пре о бра жа ји то та ли тар не све сти.... 
29 Оп шир ни је у: Пре драг Жив ко вић, „Пост мо дер ни уто пи зам и ’по след њи 

чо вјек’”, Те ме, ча со пис за дру штве не на у ке, год. XXXIX, бр. 4, Ниш, ок то бар –
де цем бар 2015, 1105–1119.
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не так ну та је пре у зе та из По пе ро вог де ла. Ово, на рав но, сна жно 
све до чи пре све га о пр вот ном ду бо ком кон цеп ту ал ном са гла сју 
По пе ро ве „кри тич ке” фи ло зо фи је и по ли тич ке док три не по ме ну тих 
дру штве них уре ђе ња. Осим то га, са свим је ја сно да је при сут ност 
По пе ра као ау то ри те та у мно го број ним пи та њи ма ко ја се отва ра ју 
са екс пан зив ном „им пле мен та ци јом” ли бе рал но-де мо крат ске по ли-
тич ке док три не у „тран зи ци о ним” под руч ји ма, обез бе ђи ва на свим 
сред стви ма на про сто сто га што он пред ста вља са вр ше но упо тре-
бљи ву – иа ко зву чи као чу дан спој – на уч но-по ли тич ку фи гу ру, 
та кву ко ја ко ре спон ди ра са нај ду бљим ци ви ли за циј ским „трен до-
ви ма” што их дик ти ра ју за пад на дру штва.30 

Од го во ре ко је да нас до би ја мо у изо ло ва ним тех ни ци стич ким 
фор ма ма ми шље ња не мо гу се сма тра ти вје ро до стој ним и па ра диг-
ма тич ним за не у мит но пре сли ка ва ње те „об ред не” ини ци ја ци је 
ка ко би се ушло у дру штво ли бе рал но-де мо крат ске про ве ни јен ци је. 
Тај дис курс, ко ји да нас упу ћу је на пост мо дер ни стич ку ори јен та ци ју, 
из о штра ва сли ку ан тро по ло шког „по ср ну ћа” и пра зни не. Ди ри го-
ва но на си ље ко је се спро во ди у име иде о ло шких „омо та ча”, ли бе-
ра ли зма, де мо кра ти је и мо дер не на у ке, ни хи ли стич ки од у зи ма дах 
све му оно ме што се сма тра за ври јед но сну ре цеп ци ју, ко ја сво је 
по сто ја ње не оправ да ва увје ре но шћу у иде о ло шку апа ра ту ру ли-
бе рал не док три не. 

30 Ж. Си мић, Фи ло зо фи ја мо дер не пси хе..., 194–195. „На да ље, оно што смо 
по ку ша ли да (на по пе ров ски ка рак те ран на чин) из дво ји мо као По пе ров тех нич ки 
на чин ми шље ња, при род но је фа во ри зо ван и опо на ша се (све сно или не све сно) 
у свим мо гућ ним при ли ка ма и об ли ци ма упра во за то што иде ал но ар ти ку ли ше 
(при том их др же ћи скри ве не) по сту ла те тех ни ци стич ке пре до ми на ци је. Ов де 
ће мо, ме ђу тим, још јед ном ис та ћи да је По пе ров ’про фет ски’ жар омо гу ћен упра-
во ти ме што се он им пли цит но осла ња – при том тре ба ода ти при зна ње про роч-
кој ин ту и ци ји – на јед ног но вог чо ве ка, је дан осо бен тип тех нич ко-ко лек ти ви-
стич ки по јед но ста вље ног, али и ра ци о цен трич ко-те ле о ло шког ми шље ња ко ји 
у вре ме ка да је По пер за по чи њао ка ри је ру уоп ште ни је био та ко раз го ве тан. У 
ме ђу вре ме ну, услед кон сте ла ци је ин фор ма тич ко-тех но ло шке екс пло зи је, и услед 
ни за гло бал них по ли тич ких по тре са, овај тип про сеч ног чо ве ка је за го спо да рио 
за пад ном кул ту ром” (исто, 195).




