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У пр вом мо мен ту мо же де
ло ва ти чуд но ка ко смо се од лу
чи ли за при каз јед не не ве ли ке 
књи ге, ко ја не ма ни че тр де сет 
стра ни ца тек ста. Ме ђу тим, име 
ње ног ауто ра и ње гов зна чај за 
са вре ме но по ли ти ко ло ги ју, као 
и чи ње ни ца да је ово пр во Хе
ле ро во (Her mann Hel ler) де ло 
ко је се по ја вљу је на срп ском 
је зи ку, су ге ри шу да би би ла ве
ли ка ште та ка да би чак и ова ко 
ма ла књи га оста ла не пред ста
вље на. 

За јед но са Ру дол фом Смен
дом, Хан сом Кел зе ном, Мак сом 
Адле ром и Кар лом Шми том 
Хер ман Хе лер спа да у нај бит
ни је прав нопо ли тич ке те о ре
ти ча ре Вај мар ске Ре пу бли ке. 
Он у сво јим де ли ма по ле ми ше 
пре све га са Шми том и Кел зе
ном. По себ но је ин те ре сан та
но ње го во ошто су прот ста вља
ње Шми ту ко је је кул ми ни ра ло 
1932. го ди не у про це су Пру
си ја протв Рај ха, ка да је Хе лер 
за сту пао со ци јал де мо кра те, а 
Шмит вла ду у Бер ли ну.Због 
Хе ле ро ве пре ра не смр ти, ње
го во нај ве ће од но сно жи вот но 
де ло Учењеодржави оста ло је 
не до вр ше но. Ме ђу тим,упра во 
овак њи га ва жи за јед но од нај
ва жни јих де ла ко ја су до при не
ла за сни ва њу по ли ти ко ло ги је у 
Не мач кој на кон Дру гог свет ског 
ра та. Та ко Хе лер да нас ва жи за 
„оца не мач ке по ли тич ке на у ке“. 
У по ли тич ком сми слу, Хе лер 
је при па дао не марк си стич ком 
де лу со ци јал де мо крат ске пар
ти је, и за ла гао се за пот пу ну 
ин те гра циу про ле та ри ја та у со
ци јал ну, кул тур ну и по ли тич ку 
струк ту ру на ци о нал не др жа ве. 
Сма трао је да кла сна струк ту ра 
дру штва нео др жи ва, те да је по
треб но раз ви ја ти де мо крат ску и 
со ци јал ну, прав ну др жа ву.

Оп ти ра ње за со ци јал ну, 
прав ну др жа ву основ ни је мо
тив књи ге ко ја је пред на ма. 
Хе ле ров основ ни ци ље је да 
до ка же да дик та ту ра ни је ни ка
ква ал тер на ти ва прав ној др жа
ви, те да гра ђан ска кла са, за рад 
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свог оп стан ка, али и оп стан ка 
на ци о нал не кул ту ре мо ра при
хва ти ти со ци јал ну др жа ву и 
ра ци о на ли за ци ју со циоеко
ном ских од но са. Та ко ђе, у од
ре ђе ном сми слу, ова књи га 
пред ста вља по ле ми ку са Шми
том као за ступ ни ком те зе да је 
прав на др жа ва за ста ре ла те да 
је ње на за ме на дик та ту ром већ 
из ве сна ствар. Хе лер је по себ
но кри ти чан пре ма Шми то вом 
схва та њу о не про ти вреч но сти 
из ме ђу де мо кра ти је и дик та у
ре. По ред по ле ми ке са Шми том 
Хе лер же ли да раз об ли чи ми сао 
не мач ке кон зер ва тив не ре во лу
ци је, ан ти бур жо а ске бур жо а зи
је, од но сно оног сло ја ко ји се у 
мр жњи пре ма за ко ну и прав ној 
др жа ви на па ја ни че ов ским ира
ци о на ли змом, хе ро ји змом и ре
ли ги јом ге ни ја при жељ ку ју ћи 
вла да ви ну чвр сте ру ке. Тај део 
гра ђан ства не же ли ви ше си гур
ност и ну жност прав ног по рет
ка, већ пу сто ло ви ну, ро ман тич
ну опа сност и чу до. Хе ле ров 
за кљу чак је да гра ђан ство ко је 
при жељ ку је дик та ту ру за пра во 
по ри че сво је ду хов но би ће као 
и ег зи стен ци јал не усло ве свог 
дру штве ног жи во та.„Оно по
ри че сво је соп стве но ду хов но 
би ће и ба ца се у на руч је јед ног 
ира ци о нал ног нео фе у да ли зма“ 
(стр. 16). Без прав не др жа ве и 
про ра чун љи во сти гра ђан ство 
не мо же ни еко ном ски пре жи
ва ти.

Са дру ге стра не, Хе лер и 
овим спи сом по би ја Кел зе на и 
ње го ву чи сту те о ри ју пра ва. Он 
твр ди да је Кел зен по гре шно 

раз у мео иде ју прав не др жа ве, 
ко ја код ње га по ста је пра зни 
фор ма ли зам и тех ни за ци ја. Хе
лер ци ља на Кел зе на ка да ка же: 
„Пра зне ап страк ци је то га но
мо крат ског ми шље ња не ма ло 
до при но се то ме да уна пре ђу ју 
иде ју дик та ту ре упра во ме ђу 
омла ди ном ко ја тра га за мо
рал ним обра зло же њем и ко ја 
је глад на ствар но сти“ (стр. 15). 
Дру гим ре чи ма, ко ли ко прав ну 
др жа ву угро жа ва ју на па ди оних 
ко ји при жељ ку ју дик та ту ру (кр
во жед ни ира ци о на ли сти), исто 
то ли ко јој сме та ју и они ко ји 
мо же би ти ми сле да је бра не 
(бес крв ни ра ци о на ли сти), али 
ко ји су је пот пу но по гре шно 
раз у ме ли. Та ква од бра на прав
не др жа ве за пра во са мо по го ду
је дик та рор ским аспи ра ци ја ма.

Хе лер свој спис за по чи ње 
кра ћим раз ма тра њем со ци јал
них, по ли тич ких и ду хов них 
осно ва прав не др жа ве. Она је 
на ста ла кул тур ним раз вит ком, 
све ве ћом по де лом ра да и с тим 
по ве за ном ме ђу за ви сно шћу 
дру штве них гру па, што је из и
ски ва ло ве ћу си гур ност са о бра
ћа ја и ве ћу прав ну си гур ност. 
Си гур ност је мо гу ће оства ри
ти ве ћом про ра чун љи во шћу и 
план ским ка рак те ром дру штве
них од но са. Прав на др жа ва на
ста ла је као ре зул тат дру штве не 
ра ци о на ли за ци је, пу тем све ве
ћег за ко но дав ства „тј. све сног 
про пи си ва ња пра ви ла за дру
штве но де ла ње, ко ја пра ви ла су 
за све ве ћи круг ли ца и ства ри 
ис кљу чи ва ла са мо по моћ у ко
рист цен трал ног про пи си ва ња 
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да прав нопо ли тич ки рав но пра
ван про ле та ри јат по ста је опа
сан за гра ђан ство. Угро же но 
гра ђан ство по чи ње да сум ња 
у соп стве не иде а ле. Ма те ри
јал на иде ја прав не др жа ве би
ва ис пра жње на и пре тво ре на 
у не што што је фор ма ли стич
котех нич ко. Иде ал прав де се 
не где за гу био и оста ло се са мо 
при при ме ни за ко на без об зи ра 
на ње го ву са др жи ну. „Са да су 
би ле ва жне са мо још ра чун ска 
при ро да и бур жо а ска си гур ност 
за ко на, а не ви ше ње го ва ис
прав ност“ (13). Ова кву тех ни
за ци ју и де ин ди ви ду а ли зо ва ну
ме ха ни за ци ју за ко на ко ји слу жи 
још са мо обез бе ђе њу еко ном ске 
си гурн сти, Хе лер пре по зна тљи
ва је у Кел зе но вој чи стој те о ри
ји пра ва. 

Хе лер уоча ва да је гра ђан
ство по ста ло пе си ми стич но у 
ве зи са иде јом прав не др жа ве. 
Оно је омр зну ло за кон и тра
жи вла да ви ну ге ни ја, опа сност, 
аван ту ру... Гра ђан ство је из да ло 
са мо се бе и зах те ва дик та ту ру, 
али ту сво ју те жњу за дик та ту
ром ве што за о де ва ми то ви ма. 
Хе лер на сто ји да раз об ли чи те 
ми то ве, а пр ви на уда ру је на ци
о на ли зам, ко ји је за ње га са мо 
ре ли ги ја за овла да ва ње ста дом. 
Да ље, дик та ту ра се че сто прав
да зах те вом за укла ња ње де мо
крат ске ко руп ци је. Хе лер ме ђу
тим то не узи ма у об зор као до
вољ но ва љан ар гу мент. По ње
го вом ми шље њу дик та ту ра је 
ко рум пи ра ни ја не го де мо кра ти
ја. „У де мо крат ској прав ној др

и при ме њи ва ња нор ми“ (стр. 7). 
Па ра лел но са тим до шло се до 
све сти да се не мо же до зво ли ти 
кон цен тра ци ја вла сти у јед ној 
тач ки, од но сно да ће пре или 
ка сни је не кон тро ли са на власт 
до ве сти до не про ра чун љи во сти 
и са мо во ље. До ве ће прав не си
гур но сти мо гло би до ћи је ди но 
ако би на род пре ко свог пред
став ни штва, сам се би до но сио 
за ко не и та ко био га рант соп
стве не сло бо де.

Хе лер је све тан не са мо дру
штве нопо ли тич ког раз во ја 
прав не др жа ве не го ње не идеј
не исто ри је, ко ја се же у до ба 
Ре не сан се. Реч је о иде ји да је 
сло бо да мо гу ћа је ди но под за
ко ном, али да и тај за кон мо ра 
по се до ва ти од ре ђе ни ква ли тет. 
За кон по ста је де пер со на ли зо
ван, он ви ше ни је во ља бо га или 
мо нар ха, не го „нор ма уз диг ну та 
из над сва ке во ље и сва ке са мо
во ље; са др жи на тих за ко на хо ће 
да се у све ве ћој ме ри про чи та 
из ово стра ног и умом са зна тљи
вог би ћа при ро де и дру штва“ 
(10). Но си лац овог иде а ла прав
не др жа ве би ло је гра ђан ство, 
кла са ко ја је има ла по сед и 
обра зо ва ње. Хе лер при зна је да 
је у то вре ме гра ђан ство ус пе ло 
да оси гу ра сво ју хе ге мо ни ју, јер 
је де мо кра ти ја би ла огра ни че на 
на обра зо ва ње о по сед. Ор га ни
зо ва ни и раз ви је ни ка пи та ли зам 
уз др мао је ову иди лич ну сли ку. 
Уве ћа ни и осве шће ни про ле та
ри јат ис по ста вља сво је зах те ве 
и зах те ва сво је уче шће у до но
ше њу за ко на. Али Хе лер уви ђа 
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лер, мно го опа сни ји по ду хов но 
здра вље на ро да не го еко ном ско 
бо га ће ње по ли ти ча ра.

Дик та ту ра се мо же прав да ти 
и по ку ша јем спа са ва ња це ло
куп не европ ске кул ту ре. Хе лер 
сма тра да је на овом ме сту реч 
о бур жо а ском са мо о бо жа ва њу 
ко је се бе по и сто ве ћу је са кул
тур ном ели том, а со ци јал ну 
прав ну др жа ву ола ко про гла
ша ва за вла да ви ну ма ње вре них 
(24). Ни је да кле слу чај но што је 
Освалд Шпен глер у исто вре
ме и про рок про па сти За па да 
и за го вор ник вла да ви не ге ни ја. 
Хе лер сма тра да је на овом ме
сту реч о бр ка њу, кла се, ра се и 
ма се.

Још је дан од ве ло ва иза ко
јих се кри је дик та ту ра Хе лер 
ви ди у по зи ва њу на оства ри ва
ње „пра ве де мо кра ти је“ ко ја би 
мо ра ла би ти очи шће ња од свих 
ли бе рал них на че ла, а то зна
чи од чи та вог ка та ло га пра ва 
и сло бо да. У та квој си ту а ци ји, 
дик та тор се би мо же до зво ли ти 
пле би сци тар ну ле ги ти ма ци ју, 
али то, сма тра Хе лер, ни је ни
ка ква, а нај ма ње истин ска де
мо кра ти ја. Шта ви ше, скри ва ње 
иза „де мо кра ти је“ от кри ва још 
јед ну сла бу стра ну дик та ту ре. 
„Ме ђу тим, баш у то ме што се 
без та квих пле би сци та не мо же 
би ти чак ни у фа ши стич кој Ита
ли ји, по ка зу је се не про дук ти ван 
ре сан ти ман ски ка рак тер иде је 
дик та ту ре“ (27). 

Сле де ће оправ да ње дик та
ту ре ко је Хе лер раз об ли ча ва је 
тзв. кор по ра тив на др жа ва или 

жа ви, сва ка од кон ку рент ских 
пра ти ја има нај ве ћи ин те рес да 
от кри је ко руп ци ју дру гих; сва
ка мо ра при да ти зна чај то ме 
да има бес пре кор ну ре пу та ци
ју. (...) Али, по што дик та тор
ска пар ти ја не ма над зор ни ка а 
од стра ње ни су по де ла вла сти и 
основ на пра ва, у дик та ту ри је и 
при стој ним еле мен ти ма од у зе
та сва ка мо гућ ност да по слов
не ма хе ре по зо ву на од го вор
ност у штам пи, у пар ла мен ту 
или, та ко ђе, пред су дом.“ (21). 
Мо ра се при зна ти да на овом 
ме сту Хе лер де лу је по не што 
на ив но. Чак и у де мо кра ти ја ма 
пар тиј ске ели те мо гу шти ти ти 
јед ни дру ге и при кри ва ти слу
ча је ве ко руп ци је. Он мо же би
ти у пра ву, мо жда су дик та ту ре 
ствар но ко рум пи ра ни је не го де
мо кра ти је, али то опет не зна чи 
да су де мо кра ти је ре ши ле про
блем ко руп ци је, од но сно да ће 
се он ре ши ти сам од се бе кроз 
кон ку рен ци ју ме ђу па три ја ма и 
њи хо ву те жњу да очу ва ју бес
пре кор ну ре пу та ци ју. По го то во 
је та ко не што ма ло ве ро ват но у 
да на шње вре ме уз на ра слу моћ 
ма сов них ме ди ја. 

У ве зи ко руп ци је Хе лер та
ко ђе твр ди да дик та ту ра ква ри 
по ли тич ки дух и во љу на ро да, 
јер је сва ка дик та ту ра из гра ђа
на на ла жи да се во ља чи та вог 
на ро да по кла па са во љом дик
та то ра. За хва љу ју ћи вој ним, 
еко ном ским и по ли тич ким при
ти сци ма дик та ту ре су ка дре да 
ско ро чи тав на род уте ра ју у жи
вот у ли це мер ству и ла жи. Овај 
об лик ко руп ци је је, сма тра Хе
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Евро пља ни же ле да еко ном ски 
и кул тур но кон ку ри шу Аме ри
кан ци ма мо ра ју за бо ра ви ти на 
свој па ро хи јал ни на ци о на ли зам 
и сру ши ти ца рин ске зи до ве ме
ђу со бом. Хе лер твр ди да се јед
на на ци о на ли стич ка дик та ту ра 
не мо же су прот ста ви ти еко ном
ским ну жно сти ма без ште те по 
на ци о на лу при вре ду. За то он и 
не ви ди ал тер на ти ву со ци јал ној 
прав ној др жа ви јер „прав но
др жав но по за ко ње ње при вре
де не зна чи ни шта дру го не го 
под ре ђе ње сред ста ва за жи вот 
ци ље ви ма жи во та“ (33.) од
но сно прет по став ку за об но ву 
кул ту ре. Ка пи та ли стич ка про
из вод ња је да кле од го вор на за 
кул тур ни пад јер ни ма ну ел ним 
ни ин те лек ту ал ним рад ни ци ма 
ни је оста вља ла вре ме на за кул
тур ноства ра лач ку де лат ност.

Хе лер да кле при сту па од бра
ни прав не др жа ве у вре ме ка да 
је ова са свих стра на оспо ра ва
на и зах те ва од на ци ја За па да на 
оста ну на сво ме пу ту. Ме ђу тим, 
Хе лер се за др жа ва са мо на гра
ђан ским зах те ви ма за дик та ту
ром, док се уна пред огра ђу је од 
дик та ту ре про ле та ри ја та ка да 
твр ди „бољ ше вич ка дик та ту ра, 
ко ја је у це ли ни ипак са мо ре
при за об ли ка вла да ви не Пе тра 
Ве ли ког, ни је ни ка да по зна ва
ла ал тер на ти ву прав на др жа ва 
или дик та ту ра и мо же оста ти 
ис кљу че на из на шег раз ма тра
ња“ (6). Из о ста вља ње дик та ту
ре про ле та ри ја та из свог раз ма
тра ња чи ни да Хе лер гу би из 
ви да ко ли ко је гра ђан ство осе
ћа ло страх не од про ле та ри ја та 

др жа ва про фе си о нал них ста
ле жа. Исти ни за во љу, Хе лер 
при зна је да се ова иде ја на до
ве зу је на ствар не по тре бе за са
мо у пра вом у со циоеко ном ској 
обла сти, те да са ма иде ја кор по
ра ти ви зма ни је у су прот но сти 
са де мо кра ти јом, али је за Хе ле
ра про бле ма тич но оно што про
тив ни ци прав не др жа ве сме ра ју 
са кор по ра тив ном иде јом. За то 
он твр ди да је реч о ма ни пу ла
ци ји јед ном иде јом, те да је оно 
о че му го во ре за ступ ни ци кор
по ра тив не др жа ве за пра во нео
ства ри во и у крај њем зна чи рас
пад др жа ве. Хе лер се по зи ва на 
за ступ ни ка иде је кор по ра тив не 
др жа ве, От ма ра Шпа на, ко ји го
во ри да ће се кор по ра тив на др
жа ва гра ди ти од о зго на до ле, а 
не од о здо на го ре, а то опет зна
чи да је реч о дик та ту ри ко ја се 
ко ри сти кор по ра ци ја ма ка ко би 
еко ном ски овла да ма са ма.

На кра ју Хе лер за кљу чу је да 
дик та ту ра не ма шта да су прот
ста ви прав ној др жа ви осим иде
о ло шки при кри ве ну си лу. „Ако 
да на шња кул ту ра и ци ви ли за ци
ја, ко је је пре вас ход но ство ри ло 
гра ђан ство, тре ба да се одр же, 
а нек мо ли да се об но ве, он да 
до сег ну ти сте пен про ра чун љи
во сти и дру штве них од но са мо
ра на сва ки на чин не са мо да се 
са чу ва не го чак ипо ве ћа“ (31). 
Дик та ту ра и са њом по ве за ни 
на ци о на ли зам, сма тра Хе лер 
ште те на ци о нал ној кул ту ри ко
ли ко и на ци о нал ној при вре ди, а 
од њих има ју ко ри сти са мо још 
не ки круп ни ка пи та ли сти. Ако 
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у по ли ти ци и пра ла мен ту већ од 
диктатуре пролетаријаташто 
ни је иста ствар. Исти ни за во љу 
про ле та ри јат је ис по ста вио зах
те ве за сво јом дик та ту ром и то 
не са мо у Ру си ји, пре не го што 
је гра ђан ство по че ло ми сли ти о 
сво јој дик та ту ри. Прак са бољ
ше вич ке дик та ту ре ни је би ла 
та ква да би се пре ко ње мо гло 
не хај но пре ћи, уз ко мен тар да 
она ни ка да и ни је по зна ва ла ал
тер на ти ву прав не др жа ве.

У да на шње вре ме Хе ле ро ва 
књи га оста је из у зет но зна чај на, 
не са мо због свог про ти вље ња 
дик та ту ри, већ и за то што ин
ди рект но по ру чу је да се прав на 
др жа ва, јед на кост и сло бо да не 
мо гу узи ма ти здра во за го то во.
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