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ЈА НИС СТА ВРА КА КИС

ПОСТ ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Тер мин пост де мо кра ти ја се не дав но по ја вио у со ци о ло ги ји и 
по ли тич кој те о ри ји као део на по ра за кон цеп ту ал ни јим схва та њем 
и кри тич ким озна ча ва њем ка сних мо дер них па то ло ги ја ли бе рал-
не де мо кра ти је, по себ но у ре ла ци ји са ка сним ка пи та ли стич ким 
ста њем.

У пред мо дер ним дру штви ма вер ска ма шта је би ла до ми нат ни 
дис кур зив ни хо ри зонт за упи си ва ње и упра вља ње не га тив но шћу. 
На кон дис ло ка ци је овог хо ри зон та, чи ни се да по ли тич ка мо дер-
ност осци лу је из ме ђу ба рем три од го во ра у ве зи са не га тив но шћу: 
уто пиј ским, де мо крат ским и пост де мо крат ским. Пр ви од го вор, 
ко ји пре у зи ма те мељ ко ји је остао упра жњен пре ме шта њем пред-
мо дер не ме та фи зи ке, нај у оч љи ви ји је по не ким му та ци ја ма мо-
дер ног по ли тич ког уто пи зма. Уто пи ја је ов де ко ри шће на у стро гом 
зна че њу те ре чи, као фан та змич ки дис курс ко ји ну ди ко нач но по-
ли тич ко ре ше ње са тач ке гле ди шта јед ног су бјек та од ко га се оче-
ку је да зна (пар ти ја, ли дер...), док се ње го ва вла сти та за там ње ност 
и ау то ри тет ни ка да не до во де у пи та ње. Бли жи по глед, ме ђу тим, 
от кри ва да ће ова же ља да се пре ва зи ђе не га тив ност ве ро ват но и 
са ма про из ве сти не га тив ност. Кад год је био учи њен све стан по-
ку шај да се оства ре ова кве фан та зи је, да се уста но ви људ ска ствар-
ност пре ма пла ну ко ји обе ћа ва ко нач но раз ре ше ње дру штве них 
су прот но сти и при кри ва ње по ли тич ких ан та го ни за ма, ре зул та ти 
су би ли ка та стро фал ни.

Уко ли ко је ово слу чај, он да је си гур но је дан од нај ур гент ни-
јих за да та ка на шег до ба да се кре не иза уто пиј ске фан та зи је и 
про на ђе пре о бра жу ју ћа по ли ти ка у пост фан та зма тич ном сме ру. 
Али – шта то зна чи да се кре не у пост фан та зма тич ном сме ру? Еле-
мен ти ова квог по ли тич ког про јек та мо гу се пре по зна ти у оно ме 
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што се углав ном зо ве де мо крат ска ин вен ци ја или де мо крат ска 
ре во лу ци ја. Ово нас до во ди до дру гог од го во ра на не га тив ност и 
не пред ви ђе не си ту а ци је при сут не у по ли тич кој мо дер но сти, од-
го вор ко ји је нај бли жи прет по ста вља њу – све сном или не све сном 
– од го вор но сти за свој не сво ди ви ка рак тер. Ов де се не обе ћа ва ју 
ко нач не од лу ке, ов де не ма по ли тич ког уки да ња; ан та го ни зам је сте 
и оста је кон сти ту ти ван. Де мо крат ска ре во лу ци ја – из раз ко ји нам 
до ла зи од Алек си са де То кви ла и ко ји су ра ди кал но мо дер ни зо ва ли 
Клод Ле форт и дру ги – озна ча ва дис кон ти ну и тет од хе те ро ном не 
ле ги тим но сти пред мо дер ног бив шег ре жи ма до но ве фор ме дру-
штве не по ли тич ке ин сти ту ци је; дру штва ко је по ста је све сно сво је 
соп стве не исто рич но сти, сво јих соп стве них гра ни ца, фор ме дру-
штва ко ја се бе отва ра ка кон ти ну и ра ном про це су у ко јем пре и спи-
ту је соп стве не ин сти ту ци о нал не струк ту ре и ре ла ци је мо ћи, дру-
штва ко је се бе одва ја од за цр та них зна ко ва из ве сно сти. Ме сто мо ћи 
се са да по ја вљу је као „пра зно ме сто” ко је мо же би ти за у зе то са мо 
при вре ме но: „Не ма за ко на ко ји не мо же би ти по пра вљен, чи ји чла-
но ви не мо гу би ти оспо ра ва ни, чи ји те ме љи не мо гу би ти до ве де ни 
у пи та ње. Не ма пред ста вља ња цен тра и иви ца дру штва: је дин ство 
са да не мо же да из бри ше со ци јал ну по де лу.” Де мо кра ти ја, пре ма 
Ле фор то вој ори јен та ци ји, ин сти ту ци о на ли зу је „ис ку ство не пој м љи-
вог, нео б у зда ног дру штва” у ко јем ће чак и иден ти тет су ве ре них 
на ро да „би ти кон стант но отво рен за пре и спи ти ва ње”.1 Ово је био 
нај сме ли ји по ку шај да се за ве де по ли тич ки ред у не до стат ку крај-
њих те ме ља. Он ка рак те ри ше мо дер ност ко ја је до стој на свог име на.

То ком по след ње де це ни је, ме ђу тим, иде о ло шка хе ге мо ни ја 
нео ли бе рал ног кон сен зу са има ла је на ме ру да учи ни при род ном 
фик ци ју па ци фи стич ког, не ан та го ни стич ког „тре ћег пу та” из ван 
ле ви це и де сни це. И кон зер ва тив не и со ци јал де мо крат ске сна ге 
су пра ти ле овај курс, ко ји је под рио аго ни стич ко пре по зна ва ње 
дру штва под ра зу ме ва ног у де мо крат ским ин сти ту ци ја ма. То је 
ме та по ли тич ка ори јен та ци ја, у ко јој се су сре ће мо са ко ре ни ма 
пост де мо крат ске има ги на ци је. За и ста, пост де мо кра ти ја је уте ме-
ље на на по ку ша ју да се ис кљу чи свест о не до ста ци ма и не га тив-
но сти по ли тич ког до ме на, што он да во ди по ли тич ком ре ду ко ји 
за др жа ва сим бо ле ин сти ту ци ја ли бе рал не де мо кра ти је али не у тра-
ли зу је цен тра ли зам по ли тич ког ан та го ни зма. Жак Ран си јер је по-
ли тич ки те о ре ти чар ко ји је ко ри стио овај тер мин.2 У Ран си је ро вој 
Не са гла сно сти це ло по гла вље је по све ће но кон сен зу су – де мо кра-

1 Cla u de Le fort, The Po li ti cal Forms of Mo dern So ci ety: Bu re a uc racy, De moc racy, 
To ta li ta ri a nism, The MIT Press, Cam brid ge, MA 1986, 303–304. 

2 Žak Ran si jer, Ne sa gla snost: po li ti ka i fi lo zo fi ja, prev. Ivan Mi len ko vić, Fe don, 
Be o grad 2014. 
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ти ја или пост де мо кра ти ја.3 Пре ма овој ше ми, ево шта пост де мо кра-
ти ја озна ча ва:

...па ра докс ко ји, под име ном де мо кра ти је, да је вред ност кон-
сен зу ал ној прак си бри са ња фор ми де мо крат ског де ло ва ња. Пост-
де мо кра ти ја је прак са упра вља ња и пој мов не ле ги ти ма ци је јед не 
де мо кра ти је по сле де мо са, јед не де мо кра ти је ко ја је укло ни ла при-
вид, по гре шку у ра чу ну и спор на ро да, де мо кра ти је, да кле, ко ја се 
мо же све сти са мо на игру др жав них дис по зи ти ва и са ста ва енер ги је 
и дру штве них ин те ре са.4 

Ди јаг но за је по ду дар на са со ци о ло шким за па жа њи ма Ко ли на 
Кра у ча, из не тим у ње го вој књи зи Пост де мо кра ти ја; док фор мал-
ни аспект де мо крат ских ин сти ту ци ја оста је ма ње ви ше на ме сту, 
по ли ти ка и вла да по сте пе но кли зе ка кон тро ли при ви ле го ва них 
гру па на на чин ко ји под се ћа на пред де мо крат ско вре ме.5 Из бо ри 
и из бор на де ба та, ко ји још увек мо гу да ме ња ју вла де, тран сфор ми-
са ни су у стро го кон тро ли са ни спек такл, ко ји уре ђу ју про фе си о-
нал ни екс пер ти и ко ји је огра ни чен на сет те ма ко је су они иза бра-
ли, док ве ћи на гра ђа на у то ме има па сив ну, апа тич ну уло гу. Иза 
ове фа са де – али не и иза по ља ви дљи во сти – „по ли ти ка се, за пра-
во, по тај но об ли ку је ин тер ак ци јом из ме ђу иза бра них вла да и ели те 
ко ја ка те го рич ки пред ста вља по слов не ин те ре се.”6 У ве ћи ни слу-
ча је ва – а ин ди ка тив но је да то по ста је уо би ча је ни тренд – оно што 
пра ти раз вој пост де мо кра ти је је пот пу на иден ти фи ка ци ја де мо-
крат ске фор ме са по тре ба ма гло бал ног ка пи та ла:

Од марк си зма ко ји је, по соп стве ној тврд њи, ис тро шен, ли бе-
ра ли зам (вла да ју ћи по прет по став ци), пре у зи ма те му објек тив не 
ну жно сти ко ја се по и сто ве ћу је са при ну да ма и хи ро ви ма свет ског 
тр жи шта. Скан да ло зна Марк со ва те за да су вла де про сти от прав-
ни ци по сло ва ме ђу на род ног ка пи та ла да нас је очи глед ност у ко јој 
се „ли бе ра ли” и „со ци ја ли сти” сла жу. Ап со лут но по и сто ве ћи ва ње 
по ли ти ке и упра вља ња ка пи та лом ни је ви ше срам на тај на ко ја ма-
ски ра „фор ме” де мо кра ти је, већ об ја вље на исти на ко јом се ле ги-
ти ми шу на ше вла де.7 

Шан тал Муф је та ко ђе мно го до при не ла упу ћу ју ћи на шу па-
жњу на иде о ло шке ка рак те ри сти ке на ста ја ња пост де мо крат ске 

3 Исто, 129–163. 
4 Исто, 137.
5 Ko lin Kra uč, Post de mo kra ti ja, prev. Mi la na Đu ra ši nov, Kar pos, Lo zni ca 2014.
6 Исто, 11.
7 Ž. Ran si jer, нав. де ло, 150–151.
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има ги на ци је, по ка зу ју ћи ње не ефек те кроз на чи не на ко ји је по-
сто је ће де мо кра ти је ре пре зен ту ју али се и но се са по бу ном про тив 
ње. У сво јој по след њој књи зи, на кон што је ски ци ра ла ка рак те ри-
сти ке ове пост по ли тич ке ори јен та ци је, она се фо ку си ра на опа сно-
сти ко је та ори јен та ци ја ства ра на до ма ћем и ме ђу на род ном ни воу.8 
У све ту ко ји још увек озна ча ва ју – на ци о нал но и гло бал но – не јед-
на ко сти раз ли чи тих об ли ка, мар ги на ли за ци ја по ли тич ких не тр пе-
љи во сти и хе ге мо ни ја кон зу ме ри зма, иа ко ве о ма успе шно – ба рем 
све до тре нут ка еко ном ске кри зе – не би мо гле у пот пу ност ап сор-
бо ва ти мо гућ ност за по бу ну. Не спо со бан да схва ти и окле ва ју ћи 
да оза ко ни сре ди ште ан та го ни зма у де мо крат ској по ли ти ци, пост-
по ли тич ки, пост де мо крат ски дух вре ме на те ра на ис ка зи ва ње 
по бу не – ка да она успе да се ар ти ку ли ше – кроз ка на ле ве за не за 
под сти ца ње спи ра ле на си ља ко је се све те же кон тро ли ше: док при-
зна ње по сто ја ња по ли тич ке опо зи ци је до пу шта пре о бра жај ан та-
го ни зма у агон, кро те ћи та ко си ро во на си ље, до тле пост по ли тич ки 
при ступ во ди ка на сил ним из ра зи ма мр жње ко ји се, по ула ску у 
де по ли ти зо ва ну јав ну сфе ру, од ре ђу ју мо рал ним или кул тур ним (и 
по не кад вој ним) тер ми ни ма, те им се као та кви ма и су пр от ста вља. 
За и ста, ка да су про тив ни ци де фи ни са ни у ма ни ру из ван по ли тич-
ког, „не мо гу би ти пре до че ни као су пар ни ци већ као не при ја те љи. 
Са те мом зла аго ни стич ка де ба та ни је мо гу ћа, они мо ра ју би ти 
ис ко ре ње ни. Шта ви ше, ка ко се че сто сма тра ју за не ку вр сту мо рал-
не бо ле сти, не тре ба ни по ку ша ти пру жи ти об ја шње ње њи хо ве 
по ја ве и успе ха.”9 Оту да на ме ђу на род ном ни воу по сто ји пре о ку-
па ци ја осо ви на ма зла и су ко би ма ци ви ли за ци ја; на до ма ћем ни воу 
до ла зи до по ра ста ра си зма, ксе но фо би је и екс трем них де сни чар-
ских по кре та и пар ти ја, као и еруп ци је ти неј џер ског на си ља у на-
шим гра до ви ма. И што је нај ва жни је: на ста ју по те шко ће у по ли тич-
ком по ја шње њу и ефи ка сном по сту па њу са ова квим по ја ва ма. Муф 
на гла ша ва да се чак и у ова квим слу ча је ви ма по вла чи из ве сна по-
ли тич ка гра ни ца – јер без ова квог чи на ис кљу че ња иден ти тет не 
мо же би ти фор ми ран – али, у исто вре ме, по ри че се њен по ли тич-
ки ка рак тер та ко да пост по ли тич ко има ги на р но оста је не так ну то. 
За и ста, кул тур ни и мо рал ни не при ја те љи се стал но из гра ђу ју и 
де мо ни зу ју. Овај про цес оза ко њу је на пад на два сту ба ли бе рал не 
де мо кра ти је – на јед на кост и сло бо ду – и убри зга ва емо ци о нал ну 
вред ност у пост по ли тич ку спо ну.

Оту да у скло пу пост де мо крат ског има ги на р ног не ма по тре бе 
за по ли тич ким ре ги стро ва њем и при зна њем не га тив но сти. То ре-

8 Chan tal Mo uf fe, On the Po li ti cal, Ro u tled ge, Lon don 2005. 
9 Исто, 76.
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зул ти ра не у тра ли зо ва њем ан та го ни зма. У су шти ни, не га тив ност 
и ње на емо ци о нал на вред ност су скло ње ни из по ли тич ког по ља 
да би по но во би ли за цр та ни на ба рем два де по ли ти зо ва на на чи на. 
Они су све де ни или на су коб ужи та ка из ме ђу раз ли чи тих ци ви ли-
за ци ја (на гло бал ном ни воу), или су, у до ма ћим усло ви ма, све де ни 
на не до ста так по себ них про из во да – дру га чи је ре че но, на не до ста-
так ко јим се мо же упра вља ти кроз по ступ ке по тр о шње: кроз кон-
зу ми ра ње про из во да, дис кур са, фан та зи ја, па чак и по ли ти ча ра. 
Шта ви ше, у окви ру овог пост де мо крат ског уни вер зу ма, струк ту ра 
ау то ри те та по ста је у зна чај ној ме ри иму на на кри ти ку. Сва ки от-
пор је или ап сор бо ван уну тар Ди зни лен да по тр о шач ког ужи ва ња 
на ма ње ви ше кон фор ми стич ко/ци нич ни на чин, или је ка на ли сан 
у за ста ре ле пре о ку па ци је но стал гич ног ти па са ан ти де мо крат ским 
им пли ка ци ја ма али (на сре ћу) огра ни че ног де ло ва ња, или је гур-
нут ка на сил ним ис па ди ма (pas sa ges à l’ac te) у зе мљи и ино стран-
ству. Ре зул тат је све ком плек сни ји и екс пло зив ни ји кра так спој са 
ва ри ја ци ја ма па ра ме та ра (лич них, еко ном ских, еко ло шких, по ли-
тич ких, без бед но сних...) и без очи тог ре ше ња.

Ме ђу тим, са да ка да је еко ном ска кри за отво ре но и дра ма тич но 
от кри ла гра ни це нео ли бе рал ног ме та по ли тич ког кон сен зу са – ка ко 
је из не на ђе ни Гор дон Бра ун не дав но ре као, „оно што ми ни смо ви-
де ли, и ни ко ни је ви део, би ла је мо гућ ност па да тр жи шта” – из гле да 
да је пост де мо крат ски по ре дак ушао у сво ју за вр шну фа зу. На рав но, 
оста је да се ви ди на чин на ко ји ће ово би ти ре ше но – ре ак ци о нар ни 
или но во дик та тор ски курс је мо гућ као и онај про гре сив ни. Сва-
ки ис ход ће, ипак, очи то би ти по ли тич ка од лу ка и ну ди ће нај бо љу 
шан су за по нов но ожи вља ва ње по ли тич ког уче шћа и пра ву дру-
штве ну тран сфор ма ци ју, нај бо љу шан су за по нов но осна жи ва ње 
и ши ре ње де мо кра ти је. У сва ком слу ча ју, по ли ти ка и де мо кра ти ја 
се вра ћа ју на днев ни ред.*

Пре вео с ен гле ског
Бо јан То мић

* Из вор: http://mo nu ment to tran sfor ma tion.or g/atlas-of-tran sfor ma tion/html/p/
post de moc racy/post de moc racy-yan nis-sta vra ka kis.html




