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По сма тра ју ли се ства ри 
из по ли тич ког угла, да на шњи 
свет се мо же сло бод но ока рак
те ри са ти као свет вла да ви не 
де мо кра ти је. Про дор ни уви ди 
у ње ну кон тро верз ну при ро ду 
и упо зо ре ња на све опа сно сти 
ко је она са со бом но си – за ве
шта ни у де ли ма кла сич них те о
ре ти ча ра по пут Ед мун да Бер ка 
у осам на е стом ве ку и Алек си са 
де То кви ла у де вет на е стом – 
оста ли су на мар ги на ма по ли
ти ко ло шких раз ма тра ња и те о
риј ског ин те ре са. У прак тич ној 
сфе ри, тј. у сфе ри по ли ти ке, са
мо су још фа на тич ни след бе ни
ци екс трем них иде о ло ги ја про
тив де мо кра ти је. Сви оста ли 
– по ли тич ки ак те ри, ин те лек
ту ал на ели та и ши ро ка јав ност, 
ле ви ца, де сни ца, цен тар – да нас 
су де мо кра те. Чак се и они, ко
ји због свог еко ном ског ли бе
ра ли зма или кон зер ва тив них 
ста во ва осу ђу ју за стра њи ва ња 
и екс це се мо дер не де мо кра ти је, 
не од ри чу де мо крат ског иде а ла, 
већ тра же мо гућ ност за ре фор
му уну тар си сте ма. За све што 
се де ша ва у са вре ме ном све ту, 
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кри зе, не ми ре и ра то ве, тра
же се крив ци на свим стра на
ма, али се ни ка да де мо кра ти ја 
– пре ци зни је: цен тра ли зо ва ни 
по ре дак на ци о нал не пар ла мен
тар не де мо кра ти је – не до во ди 
у пи та ње. Вла да оп шти кон сен
зус да се без де мо кра ти је не мо
же. Али, шта ако је упра во овај 
си стем, тј. де мо крат ски си стем 
на ци о нал них др жа ва ка кав да
нас по зна је мо, од го во ран за 
ве ћи ну за ла са вре ме ног све та? 
На то пи та ње по ку ша ва ју да од
го во ре Френк Кер стен и Ке рел 
Бек мен у књи зи Beyond De moc-
racy о ко јој ће ов де би ти ре чи. 

Сво ја за па жа ња о при ро ди 
де мо кра ти је ауто ри гра де на 
чвр стој осно ви. Они не по ла зе 
са мо од уви да кла сич них кри
ти ча ра де мо кра ти је и исто риј
ских ак те ра Аме рич ке ре во лу
ци је (на ко је у ви ду из дво је них 
ци та та упу ћу ју), већ и од оне 
кри ти ке ко ја је на ста ла на кон 
спро во ђе ња тог иде а ла у де ло, 
да кле, на кон ви ше од јед ног ве
ка ис ку ства оства ре не де мо кра
ти је. Ре цент на кри ти ка о ко јој 
је реч уоб ли че на је у из вр сној 
сту ди ји еми нент ног аустриј ског 
еко но ми сте и фи ло зо фа Хан са
Хер ма на Хо пеа Де мо кра ти ја 
– бо жан ство ко је је из не ве ри-
ло. Да под се ти мо, у овој књи зи 
Хо пе је ма е страл но и на осно ву 
мно штва по да та ка и ем пи риј ске 
гра ђе де мон стри рао ре тро град
ност си сте ма на ци о нал них де
мо кра ти ја у по ре ђе њу са прет
хо де ћим си сте ми ма кла сич них 
мо нар хи ја. Ука зу ју ћи на епо

хал ну про ме ну до ко је је до шло 
ка да је др жав ни апа рат при ну де 
пре шао из при ват ног (мо нар хи
ја) у јав но вла сни штво (де мо
кра ти ја) и на тај на чин по стао 
„јав но до бро“, тј. вла сни штво 
„свих“ – про цес ко ји у Евро пи 
ко ин ци ди ра са сло мом Аустро
у гар ске мо нар хи је – Хо пе је по
ка зао да ква ли тет вла да ви не за
ви си од ка рак те ра вре мен ских 
пре фе рен ци (ti me pre fe ren ce) 
ко је има ју они ко ји вла да ју. Вре
мен ска пре фе рен ца ду го роч ног 
са гле да ва ња ства ри ка рак те
ри стич на је за оне вла да ви не 
у ко ји ма је вла дар исто вре ме
но и вла сник управ ног апа ра та 
(мо же да  сло бод но рас по ла же 
њи ме, пре не се га на не ког или 
чак про да),  што по Хо пеу омо
гу ћа ва бо љу вла да ви ну. У од но
су на та кав по ре дак у си сте му 
у ко ме власт но ми нал но вр ше 
сви, док у ре ал но сти вла да са
мо не ко ли ци на ко ја се ру ко во
ди крат ко роч ним са гле да ва њем 
ства ри – јер при вр ше њу вла сти 
не рас по ла же лич ном већ јав
ном имо ви ном – до ла зи не са мо 
до оси ро ма ше ња ста нов ни штва 
и огром них кри за, већ и до оп
штег гу бит ка сло бо де. На тај 
на чин Хо пе је об ја снио за што је 
свет па ра док сал но до био ма ње 
сло бо де, иако је оче ки вао мно
го ви ше. Овај увид пред ста вља 
пра во ин те лек ту ал но отре жње
ње за све оне ко ји су од лу чи ли 
да се упу сте у по ли тич ки не ко
рект но пре и спи ти ва ње на сле
ђе ног и иде а ли зо ва ног ми та о 
„нај бо љем од свих нај го рих“ 
све то ва – де мо кра ти ји.
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На тим осно ва ма по чи ва ју и 
Кер сте но ва и Бек ма но ва раз ма
тра ња у Beyond De moc racy. Али 
се у то ме не ис цр пљу ју. Циљ 
ове књи ге да ле ко је ам би ци о
зни ји од Хо пе о вог по ду хва та. 
Он се са сто ји у по ку ша ју да се 
овај увид, уз не за о би ла зне ак си
о ме кла сич ног ли бе ра ли зма ко
је ауто ри при хва та ју, по пу ла ри
зу је и пре до чи ши рој пу бли ци. 
Та кав за да так сва ка ко је мно го 
зах тев ни ји и те же спро во див од 
чи сто ака дем ског по ду хва та ко
јим је Хо пе по ку шао да уз др ма 
учма лу ин те лек ту ал ну сре ди ну 
свет ских уни вер зи те та. За пра
во, у пи та њу је је дан при ро дан 
про цес аку му ла ци је, са зре ва ња 
и те о риј ске фор му ла ци је са
зна ња, ко ји се за вр ша ва фа зом 
ње го ве ши ро ке ди се ми на ци је. 
Сто га овај на слов тре ба раз у ме
ти као је дан од пр вих по ку ша ја 
да се на јед но ста ван и при јем
чив на чин и реч ни ком обич них 
љу ди пред ста ви и по пу ла ри зу је 
са др жи на ко ја је крај ње не ин
ту и тив на за свест об ли ко ва ну 
ми то ви ма о де мо кра ти ји и фу
ку ја мов ској пред ста ви о кра ју 
исто ри је. 

По ауто ри ма ове књи ге тај 
мит је то ли ко јак, да је про из
вео соп стве ну ре ли ги ју: „Бо га и 
Цр кву за ме ни ла је Др жа ва, као 
Све та Мај ка дру штва. Де мо
крат ски из бо ри су ри ту ал ко јим 
се мо ли мо Др жа ви за за по сле
ње, за стан, здра вље, без бед
ност и шко ло ва ње. Има мо ап со
лут ну ве ру у Де мо крат ску Др

жа ву. Ве ру је мо да ће нам Она 
обез бе ди ти све. Др жа ва је хра
ни тељ, су ди ја, она је све зна ју ћа 
и све моћ на. Од ње оче ку је мо 
ре ше ње свих на ших дру штве
них, па чак и лич них про бле
ма.”; “Ве ћи на љу ди ви ди са мо 
по год но сти ко је Др жа ва ну ди, 
тро шко ви оста ју не при ме ће ни“ 
(Kar sten, Bec kman, 9) 

Пре власт де мо крат ског ме
ха ни зма у ко ме иза бра на ве ћи
на (за пра во са мо јед на из ра зи
то ма ла гру па љу ди, има ју ћи у 
ви ду чи та во дру штво) на кон 
сва ког из бор ног ци клу са де
мон стри ра да је сва ка гра ни ца 
ко ју устав, дру штво или тра ди
ци ја по ста вља пред из вр шну и 
за ко но дав ну власт прин ци пи-
јел но има ги нар на, до во ди до 
све ве ћег упли та ња др жа ве у 
све сег мен те жи во та по је ди на
ца. Гра ни ца при ват ног и јав ног 
стал но еро ди ра на уштрб при
ват ног. Лич не сло бо де жр тву ју 
се ко лек тив ним пра ви ма „угро
же них“ гру па ко је др жа ва ли
цен ци ра као угро же не. Еко ном
ске сло бо де ко је по сто је са мо за 
не ке ак те ре на тр жи шту – круп
ни ка пи тал ко јим се рен ти ра оп
ста нак на вла сти – док су за пра
во сви оста ли гра ђа ни еко ном
ски не сло бод ни, јер су по ре ска 
оп те ре ће ња ко јим се фи нан си ра 
огро ман па ра зит ски си стем по
ли тич ких по тра жи ва ња и обе
ћа ња, та ква да омо гу ћа ва ју тек 
пу ко пре жи вља ва ње, а че сто ни 
то. Лич на од го вор ност по ста је 
ми са о на име ни ца. Она се стал
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но де ле ги ра на ви ши ни во. За то 
по је ди нац ни је кре а тор соп стве
не суд би не, или у нај ве ћој мо гу
ћој ме ри то ни је, већ за ви си од 
хи ро ва вла сти. Ре зул тат је тај 
да су по је дин ци ко ји са чи ња ва
ју ве ћи ну не сло бод ни, а ма њи
на ко ју са чи ња ва ју они ко ји се 
на ла зе у си сте му вла сти, ап со
лут но сло бод ни. Нај го ре од све
га је то што при пад ни ци ве ћи не 
ни су све сни сво је не сло бо де, 
због пре о вла ђу ју ћег ми та о по
зи тив но сти де мо кра ти је, као и 
због то га што се сма тра да је за 
ква ли тет са вре ме ног жи во та за
слу жна ис кљу чи во де мо кра ти
ја. Ауто ри скре ћу па жњу да је 
тај ар гу мент крај ње скром ног 
до ме та, упу ћу ју ћи на огром на 
бо гат ства ко ја ге не ри ше мо
дер ни ин ду стриј ски раз вој и 
ка пи та ли зам (не за бе ле же на у 
исто ри ји чо ве чан ства), ко је но
ви си стем екс пло а ти ше по пут 
па ра зи та ко ји жи ви и раз ви ја се 
на ра чун сво га до ма ћи на.

Због све га то га, ка ко у са
мом под на сло ву књи ге сто ји, 
де мо кра ти ја не во ди сло бо ди, 
већ дру штве ним кон флик ти ма, 
не у ме ре ном тро ше њу и ти ра ни
ји. За па ра во, де мо кра ти ја ко ја 
се до жи вља ва као екви ва лент 
пој мо ви ма „прав да“, „сло бо да“, 
„со ли дар ност“ и „мир“, у прак
си је све са мо не то. Сло бо да не 
мо же би ти, јер уни шта ва и по
ли тич ку и еко ном ску сло бо ду 
огром не ве ћи не чла но ва јед ног 
дру штва за ра чун по ли тич ке и 
еко ном ске сло бо де не ко ли ци

не. Не мо же се асо ци ра ти ни са 
прав дом и со ли дар но шћу, јер 
је сва ка де мо кра ти ја у прак си 
дис кри ми на тор ски си стем ко
ји по вла ђу је јед ној гру пи за рад 
дру ге гру пе, не ким ин те ре си ма 
на ра чун оп штег ин те ре са итд. 
Ка да као та ква – због не у ме ре
ног ши ре ња и по ве ћа ња др жа
ве као па ра зит ског ме ха ни зма и 
не у ме ре ног тро ше ња, на кра ју 
не ми нов но до спе у кри зу, он да 
по пра ви лу кри зу ре ша ва ју они 
ко ји су је и про из ве ли и сред
стви ма ко јим су је про из ве ли: 
„Ако же ли те да зна те ка ко де
мо кра ти ја за и ста ра ди, по гле
дај мо је дан свеж при мер. Јор
гос Па пан дреу, Грч ки по ли ти
чарсо ци ја ли ста, по бе дио је на 
из бо ри ма 2009. го ди не са јед
но став ном па ро лом: „Има нов
ца!“ Ње го ви из бор ни кон ку рен
ти, кон зер ва тив ци, сма њи ли су 
пла те др жав них слу жбе ни ка и 
дру ге јав не рас хо де. Па пан дреу 
је твр дио да ово ни је по треб
но. Са из бор ном па ро лом „Има 
нов ца!“ ла ко је до био из бо ре. У 
ствар но сти нов ца за то у Грч
кој ни је би ло – но вац су мо ра ли 
да обез бе де по ре ски об ве зни ци 
дру гих зе ма ља Европ ске уни је. 
Али ве ћи на је увек у пра ву у де
мо кра ти ји и ка да љу ди от кри ју 
да се би мо гу да из гла са ју но вац 
не ми нов но ће то и ура ди ти. На
ив но је оче ки ва ње да ће ура ди
ти не што дру го.“ (Kar sten, Bec
kman, 63)

Је згро књи ге са чи ња ва раз
ве ја ва ње три на ест ми то ва или 
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дог ми „са вре ме не по ли тич ке 
ре ли ги је“, чи ме ауто ри по ку
ша ва ју да уз др ма ју де мо крат
ску свест и ука жу на по ли тич ку 
ал тер на ти ву. Њи ма ауто ри при
до да ју и „гре хо ве де мо кра ти је“ 
у ко је спа да ју: би ро кра ти ја, па
ра зи ти зам, ме га ло ма ни ја, екс
тен зив на со ци јал на по ли ти ка, 
ан ти дру штве но по на ша ње и 
кри ми нал, осред њост и ни ски 
стан дар ди, кул ту ра не за до вољ
ства и раз ми шља ње на кра так 
рок. (Kar sten, Bec kman, 6568) 
То су све де фи ци ти ре ал не де
мо кра ти је због ко јих ауто ри, 
упу ћу ју ћи на Фа ри да За ка ри
ју, кон ста ту ју да се по ли тич ке 
ели те за пад ног све та по пра ви
лу ру ко во де крат ко роч ним ре
зо ни ма ко ји их оне мо гу ћа ва ју 
да „на мет ну крат ко роч ну пат
њу за рад ду го роч ног до бит ка“. 
(Kar sten, Bec kman, 68)  

Тај су штин ски де фи цит мо
дер ног де мо крат ског по рет ка 
до во ди до то га да се по сто је ће 
кри зе не ре ша ва ју, већ се њи хо
во ре ше ње оста вља за бу ду ћа 
вре ме на. То све под ри ва уку пан 
по ли тич ки ле ги ти ми тет са вре
ме них за пад них де мо кра ти ја 
и на го ве шта ва ве ли ку кри зу и 
не ми но ван крах чи та вог си сте
ма. По ли ти ка стал ног вла ди ног 
за ду жи ва ња ко ја увек на но во 
из ла зи у су срет по пу лар ним 
зах те ви ма гла сач ког те ла ни
је ни шта ма ње ира ци о нал на – 
има ју ћи у ви ду фак тич ко ста ње 
еко но ми је и кри зе ових си сте ма 
– не го што је то са мо гла сач ко 

те ло, ко је се по ауто ри ма у де
мо кра ти ји по пра ви лу по на ша 
као „ал ко хо ли ча ри ко ји мо ра ју 
све ви ше да пи ју да би се на пи
ли и сва ки пут има ју све го ри 
ма мур лук. Уме сто да до ђу до 
за кључ ка да ви ше не тре ба да 
пи ју, они же ле да пи ју све ви ше. 
Пот пу но су за бо ра ви ли ка ко да 
се бри ну о се би и ви ше уоп ште 
ни су у ста њу да упра вља ју соп
стве ним жи во ти ма.“ (Kar sten, 
Bec kman, 71)

На кон увер љи вог осли ка
ва ња мрач не пер спек ти ве са
вре ме не де мо кра ти је ауто ри су 
се на шли пред још те жим иза
зо вом пред ла га ња ал тер на ти
ве по сто је ћем си сте му. Они су 
убе ђе ни да је ал тер на ти ва мо
дер ном де мо крат ском Ле ви ја
та ну не са мо мо гу ћа, већ ну жно 
по треб на уко ли ко не же ли мо да 
и оно ма ло лич не сло бо де ко ја 
да нас по сто ји не ста не. Ди ле ма 
пред ко јом се да нас свет на ла
зи вр ло је озбиљ на јер се би ра 
из ме ђу очу ва ња по сто је ћег по
рет ка (ко ји по ла ко – услед све 
ве ће цен тра ли за ци је, ре гу ла ци
је и кон тро ле над свим сег мен
ти ма жи во та – то не у де мо крат
ски то та ли та ри зам и ти ра ни ју) 
и ње го ве де мон та же. Ауто ри су 
за ово дру го и не сма тра ју да је 
тај из бор уто пи стич ки, ни ти да 
под ра зу ме ва ре во лу ци о нар но 
на си ље.

Шта ви ше, сво је ре а ли стич ке 
на де у мо гућ ност мир не и по
сте пе не тран зи ци је из си сте ма 
пот пу не цен тра ли за ци је у де
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ре гу ли са ни си стем ко ји по чи ва 
на основ ном прин ци пу до бро
вољ не са рад ње, ауто ри ви де у 
спро во ђе њу де цен тра ли за ци је 
на свим ни во и ма. Том про це су 
нај но ви ји тех но ло шки на пре
дак (пре све га раз вој гло бал не 
ин тер нет мре же) мо же у ве ли
кој ме ри по мо ћи, јер је по сво
јој при ро ди де цен тра ли зу ју ћи и 
до бро во љан: „Де мо кра ти ја од
у зи ма моћ по је дин цу, тех но ло
ги ја му да је моћ. Тех но ло ги ја је 
де цен тра ли зу ју ћа си ла ко ја мо
же по сред ни ка, власт, да учи ни 
су ви шном у обла сти ма ко му ни
ка ци ја, фи нан си ја, обра зо ва ња, 
ме ди ја, тр го ви не. А бу ду ћи да 
сло бод но тр жи ште чи ни тех
но ло ги ју све јеф ти ни јом, оно 
чак и нај си ро ма шни ји ма да је 
моћ да упра вља ју сво јом суд
би ном.“ (Kar sen, Bec kman, 83). 
За пра во, иде ја је да се цео гло
ма зни др жав ни апа рат са свим 
сво јим ми ни стар стви ма, аген
ци ја ма и (не)вла ди ним ор га ни
за ци ја ма ко је се фи нан си ра ју 
из др жав ног бу џе та раз мон ти ра 
по сте пе но и фа зно, са ци љем да 
се ве ћи на са врем них др жав них 
над ле жно сти (школ ство, здрав
ство, еко но ми ја, со ци јал на по
ли ти ка и фи нан си је) пре ба ци на 
лич ни план, тј. на план до бро
вољ ног и спон та ног ор га ни зо
ва ња по је ди на ца. (Kar sen, Bec
kman, 8285)

Све ту је по тре бан „но ви 
иде ал ко ји спа ја ин ди ви ду ал
ну сло бо ди и ди на мич ност са 
дру штве ним скла дом“. (Kar

sen, Bec kman, 74) У том по
гле ду они упу ћу ју на мо дел 
швај цар ске де цен тра ли за ци је 
као исто риј ски успе шан при
мер. Пр ви ко рак де мон ти ра ња 
огром не де мо крат ске др жа ве 
ауто ри ви де у сма њи ва њу ути
ца ја вла сти да би љу ди по но во 
мо гли да „стек ну кон тро лу над 
пло до ви ма свог ра да. Мо ра ју 
има ти сло бо ду да ства ра ју сво
је ло кал не за јед ни це – вер ске, 
ко му ни стич ке, ка пи та ли стич ке, 
ет нич ке или ка кве год. Њи ма 
мо гу да упра вља ју де мо крат ски 
ако та ко же ле или не ка ко дру га
чи је ако не же ле.“ (Kar sen, Bec
kman, 75) Ал тер на тив ни си стем 
не под ра зу ме ва са мо тра ди ци о
нал не ли бе рал не еко ном ске од
но се, већ и „тр жи ште упра ве“, 
од но сно, мо гућ ност да љу ди са
ми и до бро вољ но у све ту мно
го број них др жа ва би ра ју упра
ву/др жа ву/за јед ни цу ко ју же ле. 
Крај њи иде ал је „Свет са мно го 
ма лих управ них је ди ни ца, од 
ко јих сва ка има не ке соп стве не 
ка рак те ри сти ке, био би са свим 
у скла ду са овим по ја ва ма. Ове 
ма ле управ не је ди ни це мо гу да 
са ра ђу ју у ве зи од ре ђе них пи та
ња ако је то у њи хо вом ин те ре
су, на при мер у ве зи енер ге ти
ке, ими гра ци је или са о бра ћа ја. 
Мо гу та ко ђе да са ра ђу ју у од
бра ни, што мо же да бу де ва жно 
ако се по ја ви агре сив на др жа ва 
са на ме ром да оку пи ра ма ња 
дру штва. Еко ном ски успе шна 
и ино ва тив на дру штва нај ве ро
ват ни је би бр зо от кри ла ефи ка
сне на чи не да се од бра не од ове 



Прикази

371

вр сте на па да.“ (Kar sten, Bec
kman, 83)

Оп ти ми зам у по гле ду мо гућ
но сти из град ње ова квог јед ног 
по рет ка ауто ри га је на те зи да је 
сва ки по ре дак, ко ли ко год био 
на пре дан или на за дан, у основ
ни дру штве ни кон структ и да је 
је ди но ле ги тим но пи та ње у ко
јој ме ри он обез бе ђу је мир ну и 
сло бод ну дру штве ну ин тер ек
ци ју. Они ка жу да „жи вот без 
де мо крат ске на ци о нал не др жа
ве мо жда ни је ла ко за ми сли ти, 
али слич не ко ре ни те про ме не 
де ша ва ле су се и у про шло сти“ 
и упу ћу ју на то да је не ка да, у 
Ан ти ци, али и ка сни је, роп ство 
би ла пот пу но „при род на“ ин
сти ту ци ја ко ју ве ћи на љу ди ни
је до во ди ла у пи та ње. Та ко смо 
и ми, по ауто ри ма ове књи ге, 
на ви кли на де мо кра ти ју и по ре
дак у ко ме жи ви мо и ми сли мо 
да се он ни ка да не ће про ме ни
ти, ни ти да га тре ба ме ња ти. 

Оства ре ње но вог иде а ла, 
до ве шће до ма ње она кве де мо
кра ти је ка кву по зна је мо, али ће 
исто вре ме но обез бе ди ти мно го 
ви ше де мо кра ти је и де мо крат
ског од лу чи ва ња ко је по чи ва на 
ин ди ви ду ал ним пре фе рен ци ја
ма, од лу ка ма и аран жма ни ма. 
Сто га је ва жно на по ме ну ти да 
ауто ри ма ни је ста ло до дис кре
ди та ци је де мо крат ског иде а ла 
као та квог, или чак са ме ре чи 
„де мо кра ти ја“и „де мо крат ско“, 
већ са мо до раз об ли ча ва ња те 
ве штач ке, цен тра ли зо ва не и у 
ви ду гло ма зног си сте ма ре а ли
зо ва не де мо кра ти је ко ја ра за ра 

ин ди ви ду ал ну сло бо ду. За пра
во, ре ше ње ко је ауто ри пред ла
жу пле ди ра за ви ше де мо кра
ти је, али спон та не и са мо ни кле 
де мо кра ти је из гра ђе не на пот
пу но дру гим осно ва ма  по пут 
оне ко ју Лу двиг фон Ми зес опи
су је ка да го во ри о од но си ма ко
ји вла да ју на сло бод ном тр жи
шту.

Фа зност и по сте пе ност про
ме на ко је ауто ри пред ла жу упу
ћу је на ре а ли сти чан при ступ 
тре нут ку у ко ме се да на шњи 
свет на ла зи. У том сми слу се 
ауто ри ма те шко мо же упу ти ти 
при го вор за уто пи стич ко са гле
да ва ње ства ри. Ра зу мљи во је да 
је за ве ћи ну апо ло ге та де мо кра
ти је те шко при хва тљи ва спо
зна ја да је у еко ном ском сми слу 
свет да нас јед на пи ра ми дал на 
струк ту ра са зда на на нов цу без 
по кри ћа, а да је бри га свет ских 
и ре ги о нал них ре гу ла то ра за 
„до бро бит“ љу ди, ни хов еко
ном ски, со ци јал ни и кул тур ни 
по ло жај, са мо је дан по сте пе ни 
и ду ги пут у роп ство. Њи ма је 
још те же да при хва те да је за 
све то од го вор на де мо кра ти ја. 
За то је мо жда нај ве ћи до при
нос ове књи ге упра во то што је 
јед ну вр ло отре жњу ју ћу и бол
ну спо зна ју ра за су ту у мно штву 
на сло ва, пу бли ка ци ја и сту ди ја, 
ус пе ла да пре до чи са же то и до 
те ме ре ефект но да ће се на кон 
чи та ња ове књи ге, на да мо се, и 
не ки од вер ни ка но вог бо жан
ства до бро за ми сли ти.
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