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* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град.

** Чла нак је на стао као део про јек та 179014 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

МишаЂурковић*

ПИ ТА ЊЕ АУТО РИ ТА РИ ЗМА У  
СА ВРЕ МЕ НОЈ ТЕ О РИ ЈИ И ПРАК СИ: 

 КРИ ТИ КА ТО МА СА ПО ГЕА**

Са же так

У овом члан ку аутор се ба ви од но сом де мо кра ти је и 
ауто ри та ри зма. По вод је очи глед на по ја ва успо на ауто ри
тар них еле ме на та у дру штви ма ко ја су но ми нал но ли бе рал
не де мо кра ти је, а што је уско по ве за но са по сле ди ца ма кри
зе ко ја се овај пут не по ка зу је са мо као фи нан сиј ска или еко
ном ска, већ као кри за за пад не ци ви ли за ци је. С дру ге стра не, 
ову прак су не пра ти аде кват но те о риј ско ис тра жи ва ње 
по што мејнстрим по ли тич ке фи ло зо фи је и по ли тич ке те
о ри је ис тра ја ва у окви ри ма не у пит ног по ве ре ња у ли бе рал
ну де мо кра ти ју. Аутор сто га пред у зи ма исто риј ску ана ли зу 
од но са ова два си сте ма про бле ма ти зу ју ћи њи хо ву на вод но 
апо дик тич ку су прот ста вље ност. На кра ју се из ла жу и кри
ти ку ју схва та ња То ма са По геа као во де ћег пред став ни ка 
ле во ли бе рал ног де мо крат ског фун да мен та ли зма и ин тер
вен ци о ни зма.
Кључ не ре чи: ауто ри та ри зам, де мо кра ти ја, по ли тич ка фи

ло зо фи ја, То мас По ге.
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Пре две де це ни је дис курс за пад не по ли тич ке фи ло зо-
фи је био је обе ле жен ду хом нео про све ти тељ ског три јум фа-
ли зма. На кон кра ха де сног то та ли та ри зма у Дру гом свет ском 
ра ту и на кон не ко ли ко та ла са де мо кра ти за ци је зе ма ља Ла-
тин ске Аме ри ке и ме ди те ран ске Евро пе, ко нач но је уми рао и 
ле ви то та ли та ри зам. Из гле да ло је да је са мо пи та ње вре ме на 
ка да ће се и оста ли ауто ри тар ни ре жи ми уру ши ти да би се 
ли бе рал на де мо кра ти ја пре ли ла и у оста так све та. 

По ли тич ка фи ло зо фи ја и по ли тич ке на у ке уоп ште већ 
две де це ни је ра де на осно ва ма те па ра диг ме. Ме ђу тим, по-
сто је до ста озбиљ не ано ма ли је ко је чи ни се фун да мен тал но 
на ру ша ва ју при хва ће ну па ра диг му. На ве ди мо са мо не ке од 
њих. Нај ве ће сто пе ра ста и убе дљи во нај бр жи еко ном ски раз-
вој у да том пе ри о ду бе ле жи  из ра зи то ауто ри тар на На род на 
Ре пу бли ка Ки на док ли бе рал не де мо кра ти је стаг ни ра ју, или 
у мно гим по ка за те љи ма за о ста ју за Ки ном и не ким дру гим 
не де мо кра ти ја ма. Осим Ки не по сто је и дру ги зна чај ни при-
ме ри ве о ма успе шних ауто ри тар них мо дер ни за ци ја, што је 
слу чај са Син га пу ром и ни зом дру гих ју жно а зиј ских зе ма-
ља. Чак и Ја пан и Ин ди ја, ко ји су фор мал но ли бе рал не де мо-
кра ти је, има ју из ра зи то ауто ри тар ну и хи је рар хиј ски ор га ни-
зо ва ну дру штве ну струк ту ру па се њи хо ви еко ном ски ус пе-
си те шко мо гу ве зи ва ти за фор мал ни из бор ни си стем. Да ље, 
на кон тра гич ног анар хич ног екс пе ри мен та из де ве де се тих 
ко ји је до вео Ру си ју до иви це са мо у ни ште ња, ова ве ли ка и 
зна чај на си ла ко ја ба шти ни тра ди ци ју са мо др жа вља, вра ти ла 
се јед ном об ли ку ауто ри тар не вла сти ко ји се про мо ви ше под 
име ном су ве ре на де мо кра ти ја или чак и пу ти ни зам.1  На-
да ље, ве ћи на по сто је ћих свет ских др жа ва ни су де мо кра ти је, 
чак ни из бор ног ти па итд.

По сто ји, ме ђу тим, јед на са свим но ва ди мен зи ја ко ју је 
овој про бле ма ти ци до не ло ис ку ство ве ли ке фи нан сиј ске, а 
за тим и еко ном ске кри зе, ко ја је по че ла кра јем 2007. у САД 
са кра хом тр жи шта хи по те кар них кре ди та. Др жа ве су на 
раз ли чи те на чи не по ку ша ва ле да се из бо ре са по сле ди ца ма 
ове кри зе, што је до не ло не ке пот пу но не ве ро ват не про ме не 
уну тар са мог је згра свет ских ли бе рал них де мо кра ти ја. Са ма 
чи ње ни ца по ве ћа ња др жав не ин тер вен ци је и по др жа вље ња 

1 Ви ди Ђу рић, 2008.
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ве ли ких де ло ва бан кар ског и еко ном ског си сте ма, оја ча ла је 
мо гућ ност да по ли тич ке ели те упра вља ју др жа ва ма на не де-
мо крат ски на чин. То се на кра ју пре ли ло у при ну ду свет ских 
фи нан сиј ских моћ ни ка на по ли тич ке си сте ме две зна чај не 
европ ске др жа ве (Ита ли ја је је дан од осни ва ча ЕУ) да сме не 
де мо крат ски иза бра не по ли тич ке ли де ре и да уме сто њих по-
ста ве не и за бра не тех но кра те ко је су им у ви ду ауто ри тар них 
сте чај них управ ни ка до де ли ли вр хо ви свет ске фи нан сиј ске 
пи ра ми де.

Не ке др жа ве су опет по ку ша ле да тра же соп стве ни пут 
ко јим би из бе гле по ве ћа ње за ду же ња и сва ко вр сне за ви сно-
сти од стра на ца. Нај у пе ча тљи ви ји при мер је ис ку ство Ор ба-
но ве Ма ђар ске ко ја се нај че шће по ми ње у кон тек сту ожи вља-
ва ња ауто ри та ри зма у Евро пи.2

У сва ком слу ча ју СЕ КА је кре и ра ла пот пу но но во гло-
бал но окру же ње и фун да мен тал но до ве ла у пи та ње мно ге 
ши ро ко при хва ће не те о риј ске па ра диг ме. Јед на од њих је 
нпр. успе шност тран зи ци је свих пост то та ли тар них и по ста-
у то ри тар них др жа ва ко је су се де мо кра ти зо ва ле и еко ном ски 
отво ри ле од 1974 до да нас. Мно ги еко ном ски си сте ми за ко је 
се сма тра ло да су успе шни при ме ри тран зи ци је, по ка за ли су 
се еко ном ским ба ло ни ма ко је је по вла че ње стра ног ка пи та ла 
пре ко но ћи из ду ва ло. Јед на од нај ва жни јих па ра диг ми ко ја је 
до ве де на у пи та ње је сте одр жи вост (еко ном ска, де мо граф ска, 
мо рал на) ова квих са вре ме них ли бе рал них де мо кра ти ја, и по-
себ но спо соб ност тих си сте ма да се аде кват но но се са иза зо-
ви ма кри зе. По пра ви лу ал тер на ти ва ли бе рал ној де мо кра ти ји 
тра жи се у не ком об ли ку ауто ри та ри зма.

Ка да се то ме до да ево лу ци ја аме рич ког си сте ма у ве зи 
са ан ти те ро ри стич ким ме ра ма (од Па три от ак та до по след-
њих ме ра ко ји ма се на ја вљу је мо гућ ност дис кри ми на тив ног 
од у зи ма ња др жа вљан ства, екс пли цит не за кон ске до зво ле 
му че ња и су спен зи је ха бе ас кор пу са) по ста је ја сно да је прак-
тич но кре та ње ка ауто ри та ри зму оп шта тен ден ци ја, као и да 
ге не рал но ра сте ин те ре со ва ње за раз у ме ва ње функ ци о ни-
са ња ауто ри тар них мо де ла. Са вре ме на по ли тич ка те о ри ја и 

2 Вр ло је за ни мљи ва и про па ганд на ди мен зи ја ових де ша ва ња. За Мон ти је ву 
не и за бра ну вла ду у Ита ли ји ни ко не го во ри да је ауто крат ска или ауто ри-
тар на док се за Ор ба но ву вла ду ко ја је на де мо крат ским из бо ри ма осво ји ла 
ви ше од две тре ћи не по сла нич ких ме ста екс пли цит но го во ри да је опа сно 
ауто ри тар на.



Ми ша Ђур ко вић ПИ ТА ЊЕ АУТО РИ ТА РИ ЗМА ...

250

фи ло зо фи ја то ме ђу тим не пра те са пе те узу си ма по ли тич ке 
ко рект но сти и ро бо ва њем овој дво де це ниј ској Фу ко ја ми ној 
па ра диг ми.

Ја ћу ов де сто га по ку ша ти да из не сем јед ну крат ку ски-
цу аде кват не на ра ци је о ауто ри та ри зму, а за тим да на при-
ме ру То ма са По геа по ка жем ка ко се ауто ри та ри зам тре ти ра 
у мејнстри му са вре ме не по ли тич ке фи ло зо фи је и ко ли ке се 
опа сно сти отва ра ју ње го вим ква зи-де мо крат ским иде ја ма о 
пре у ре ђе њу са вре ме ног све та и под сти ца њу „де мо крат ског и 
пра вед ног“ гло бал ног упра вља ња.

*

Ка да је Џон Лок у осам на е стом ве ку пи сао Две рас пра
ве о вла ди3 ме та ње го вих кри ти ка би ла је Фил ме ро ва књи-
га Па три ар ха ко ја је из но си ла мо дел оно га што се сма тра ло 
за при род но дру штве но и по ли тич ко уре ђе ње: Бог на не бу, 
краљ у др жа ви, му шка рац у ку ћи. Овај мо дел ко ји је у Ру си ји 
по знат као тра ди ци ја са мо др жа вља одр жао се у тој зе мљи све 
до по чет ка два де се тог ве ка. Ове чи ње ни це  бит но је на гла-
си ти бу ду ћи да са вре ме но јав но мне ње па чак и фи ло зоф ски 
мејнстрим под ра зу ме ва ју пот пу но обр ну ту ви зи ју пре ма ко-
јој је ега ли та ри зам при ро дан, а сва ки ауто ри та ри зам не при-
ро дан, из о па чен и за сно ван на пре да тор ству и узур па ци ји.

На кон по ја ве ега ли та ри стич ких те о ри ја у осам на е стом 
век и њи хо вог све ве ћег ути ца ја на јав но мне ње, а за тим и на 
прак тич ну по ли ти ку (Хоб сба у мо во до ба ре во лу ци ја), ауто-
ри та ри зам се ја вља као де фан зив на тра ди ци ја ко ја углав ном 
бра ни ста ри по ре дак при ла го ђа ва ју ћи ње гов опис при ти сци-
ма ли бе рал ног јав ног мне ња, али и као за ла га ње за ра ди кал-
ну ре ак ци ју. Ова дру га тен ден ци ја нај ви ше се ве зу је за име 
шпан ског ри мо ка то лич ког ми сли о ца До но со Кор те са, чи ја је 
глав на пре по ру ка да је тран сфор ма ци ја дру штва оти шла то-
ли ко да ле ко у по гре шном прав цу да са мо ја ка дик та ту ра мо-
же да за у ста ви да ље про па да ње дру штва и да об но ви вр ли ну 
и вред но сти нео п ход не за оп ста нак.4

У овом кон тек сту вре ди по ме ну ти да је чак и Пру до-
но ва иде ја фе де ра ци је ко ја се не при нуд но уз ди же од ни воа 

3 Ви ди Лок, 1978.
4 Cor tes, 1849, Cor tes, 1979, Шмит, 2001, стр. 122.
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по ро ди це и кућ ног до ма ћин ства пре ко оп шти не и др жа ве до 
свет ске за јед ни це, по чи ва ла на ауто ри тар но ви ђе ној по ро ди-
ци. Гло бал на јед на кост љу ди ни је укљу чи ва ла и јед на кост 
же на јер је и за анар хи сту Пру до на ауто ри тар на до ми на ци ја 
му шкар ца у по ро ди ци би ла при род ни по жељ ни мо дел ор га-
ни за ци је дру штва.5

Као ни ма ло за не мар љив ну су про дукт ових рас пра ва о 
по жељ ном дру штве ном и по ли тич ком си сте му, отво ри ла се 
по но во и рас пра ва о људ ској ан тро по ло ги ји, до ка зу ју ћи кла-
сич ну али на жа лост за бо ра вље ну те зу да иза сва ког вред но-
сног, по ли тич ког и иде о ло шког си сте ма сто ји од ре ђе на кон-
цеп ци ја људ ске при ро де. Те за се мо же и обр ну ти: по ли тич ки 
си сте ми се и гра де да би ка на ли са ли од ре ђе ну ви зи ју чо ве ка. 
С јед не стра не по сто ји про све ти тељ ска ре пу бли кан ска тра-
ди ци ја ко ја иде јед ним де лом од мо нар хо ма ха и Ло ка до Ру-
соа, со ци ја ли ста и вр ху ни за пра во у анар хи сти ма. Ова тра-
ди ци ја ан тро по ло шког оп ти ми зма гра ди се на иде ји о до бром 
чо ве ку ко га спу та ва ју са мо ло ше окол но сти и ко га на про сто 
тре ба оста ви ти на ми ру да сам сту па у до бре не при нуд не од-
но се са дру гим људ ским би ћи ма. По пра ви лу се тра жи ла и 
ана ло ги ја у при ро ди па је Кро пот кин да вао при ме ре ко о пе ра-
тив ног не а у то ри тар ног де ло ва ња пче ла као до каз да је анар-
хи ја при род на.6 

И у окви ру ле ве тра ди ци је раз ви ла се од бра на ауто ри-
та ри зма. Кључ ни пред мет спо ра анар хи ста и бољ ше ви ка је 
пи та ње пре ла зног ста ња, да кле шта се де ша ва на кон ре во-
лу ци је. Анар хи сти су сма тра ли да од мах тре ба де мон ти ра-
ти при нуд не ин сти ту ци је др жа ве и при ват не сво ји не, док су 
бољ ше ви ци раз ви ли прак су дик та ту ре про ле те ри ја та то ком 
ко је рад нич ка кла са пре у зи ма све ин сти ту ци је др жа ве и ин-
ду стри је у сво је ру ке и уво ди не ку вр сту обра зов не дик та ту-
ре.

С дру ге стра не сто ји тра ди ци ја ан тро по ло шког пе си-
ми зма, из гра ђе на на хри шћан ском сим бо лу па да и из го на из 
ра ја. Та ко схва ће на људ ска при ро да зах те ва сна жне ин сти ту-
ци је да нај пре са пи њу зле прох те ве по ква ре не људ ске су шти-
не и да је усме ра ва ју ка ви шим ци ље ви ма и бо љим на го ни ма 

5 Pru don, 1982, стр. 176.
6 Кро пот кин, Ме ђу соб на по моћ, по себ но пр ве две гла ве. Kro pot kin, 2010.
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Бо го по што ва ња али и љу ба ви за дру ге љу де. Ова тра ди ци ја 
у ко јој је ауто ри та ри зам у не ком об ли ку су штин ски не из бе-
жан мо ме нат дру штве не ор га ни за ци је та ко ђе је тра жи ла сво-
је ана ло ги је у при ро ди.7 По на ша ње ве ли ке ве ћи не жи во ти ња 
ко је жи ве у за јед ни ца ма углав ном по твр ђу је ауто ри тар ност 
као си стем ор га ни за ци је (ал фа муж јак, во ђа кр да).8

Нео спор но је ме ђу тим да је ско ро чи та ва исто ри ја људ-
ског ро да обе ле же на ауто ри та ри змом. Де мо кра ти ја и дру ги 
об ли ци ега ли та ри зма су по ја ве ве о ма ско ра шњег до ба. Уоби-
ча је но по ми ња ње грч ке, пре све га атин ске де мо кра ти је и 
рим ске ре пу бли ке као на вод них пре те ча са вре ме не де мо кра-
ти је је крај ње про бле ма тич но. Пре све га за то што се и та да 
де мо крат ско уре ђе ње од но си ло на ма њи број сло бод них гра-
ђа на, а ис кљу чи ва ло је ве ли ку ве ћи ну ро бо ва и же на.

Пр ве људ ске за јед ни це ја вља ју се сва ка ко као ауто ри-
тар не. По ро ди ца је би ла устро је на као за јед ни ца у ко јој је му-
шка рац до ми ни рао исто као што су и пле ме на би ла обе ле же-
на до ми на ци јом во ђе. Тај од нос је под ра зу ме вао од го вор ност 
и оба ве зе му шкар ца и во ђе да се ста ра о сво јој за јед ни ци, 
да јој обез бе ђу је хра ну и си гур ност, док су с дру ге стра не 
под ре ђе ни ду го ва ли по слу шност. Од са мог по чет ка овај од-
нос је имао зна чај ну ди на ми ку и под ра зу ме вао је оба ве зе на 
обе стра не. По слу шност пот чи ње них одр жа ва ла се и би ло је 
ле ги тим но зах те ва ти је све док је над ре ђе ни аде кват но оба-
вљао функ ци је због ко јих је као та кав при знат. Не а де кват-
ним вр ше њем тих сво јих оба ве за и евен ту ал ном узур па ци јом 
до во дио је у пи та ње оп ста нак сво је за јед ни це и мо гао је ла ко 
да из гу би не са мо свој при ви ле го ва ни по ло жај већ и жи вот.

Ове основ не оба ве зе осо бе ко ја је по ста ја ла но си лас 
auc to ri tas у за мет ку су са др жа ва ле фук ци је због ко јих ће и 
ка сни је ауто ри тар на власт би ти по што ва на и при хва та на. На 
но си о ца ауто ри тар не вла сти се гле да ло као на до ма ћи на по-
ро ди це. Он је био ду жан да обез бе ди нај пре мир и си гур ност 
за жи во те, по ро ди це и имо ви ну се би под ре ђе них чла но ва за-
јед ни це (да кле по сло ви по ли ци је и од бра не), да ре ша ва кон-

7 Кон рад Ло ренц је са вре ме ни из да нак ове тра ди ци је ана ло ги је љу ди и на сил-
них жи во ти ња.

8 По сто ји на рав но и дру га стра те ги ја ле ви це: при зна ти ауто ри тар ност као 
до ми нант ну у жи во тињ ском све ту, али ин си сти ра ти на то ме да је ега ли та-
ри стич ки ху ма ни зам оно што раз ли ку је чо ве ка од жи во ти ње и да на ње му 
тре ба ба зи ра ти људ ско дру штво.
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флик те из ме ђу су прот ста вље них пле ми ћа и дру гих гра ђа на 
(суд ски по сло ви), да се ста ра о на прет ку бла го ста ња зе мље 
(еко но ми ја) и да бри не о мо рал ном вас пи та њу сво јих гра ђа на 
а на ро чи то де це.

Успон Евро пе је уско по ве зан са ства ра њем мо дер них 
кра ље ви на. Ап со лут на мо нар хи ја је по ли тич ки си стем ко ји 
је чи нио осно ву за раз вој европ ског ка пи та ли зма и за ко ло ни-
јал но осва ја ње све та. Осим  го ре на ве де них функ ци ја ауто-
ри тар не мо нар хи је су омо гу ћи ле и упо ста вља ње је дин стве-
ног прав ног и ефи ка сног пра во суд ног по рет ка на чи та вом 
свом про сто ру, ства ра ње је дин стве ног јав ног про сто ра, уво-
ђе ње об је ди ње ног обра зов ног си сте ма па чак и ко ди фи ка ци ју 
је зи ка и пи сма ко јим су ра зно вр сни гра ђа ни тек по ста ја ли 
при пад ни ци је дин стве не на ци је.9 До ба ап со лут них мо нар хи-
ја је до ба та ко зва ног про све ће ног ап со лу ти зма у ко ме краљ 
за јед но са сво јом би ро кра ти јом оба вља чи тав низ функ ци ја 
мо дер ни за ци је дру штва где спа да и оп ште ци ви ли за циј ско 
уз ди за ње свог ста нов ни штва (хи ги је на, при стој ност, на ви ке). 
Овај си стем нај ви ше од го ва ра Ној ма но вим од гој ним дик та ту-
ра ма у ко ји ма се ауто ри тар на власт упо ста вља ра ди оп штег 
вас пи та ња сво јих гра ђа на.10 Не слу чај но упра во у осам на е-
стом ве ку раз ви ја се и ка ме ра ли стич ки пра вац у еко но ми ји.11

Епо ху про све ће них мо нар хи ја сме ни ла је епо ха пар ла-
мен тар них де мо кра ти ја од ко јих су тек не ке по ста ја ле ре пу-
бли ке са иза бра ним пред сед ни ком на че лу, док су ве ћи ном 
оста ја ле пар ла мен тар не мо нар хи је са кра љем ко ји „вла да али 
не упра вља“ по ен гле ском мо де лу. Нај ва жни ја и нај моћ ни ја 
ли бе рал на де мо кра ти ја у два де се том ве ку САД од ли ку је се 
сна жним пред сед нич ким си сте мом ка кав не по сто ји ни у јед-
ној европ ској зе мљи, што је овој др жа ви омо гу ћи ло из ра зи-
ту ефи ка сност у во ђе њу ра то ва и еко ном ске по ли ти ке из ме ђу 
оста лог. Но  европ ске др жа ве су на ро чи то у до ба кри за вр ло 
ла ко кли за ле ка ауто ри та ри зму па су из ме ђу два ра та мно ге 

9 По сло ви ко ди фи ка ци је не мач ког је зи ка да ле ко су прет хо ди ли ства ра њу не-
мач ке др жа ве, док је пр ва сед ни ца ита ли јан ског пар ла мен та на кон ства ра ња 
др жа ве 1861 одр жа на на фран цу ском је зи ку по што ни је по сто јао ита ли јан-
ски је зик, од но сно ди ја лект ко ји би сви по сла ни ци раз у ме ли.

10 Нај знач ја ни ји исто риј ски при ме ри су Пе тар Ве ли ки, Фри дрих Ве ли ки, Јо-
зеф Дру ги и фран цу ски Лу је ви мо дер не епо хе

11 Нај ва жни ји пред став ник је Јо хан Хајн рих Го тлоб Фон Ју сти за чи ји рад је 
по след њих не ко ли ко го ди на по ра сло ин те ре со ва ње. 
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кру ни са не гла ве у прак си или са мо стал но или у са деј ству са 
не ким сна жним по ли ти ча рем ши ри ле сво ја овла шће ња на ра-
чун кла сич ног пар ла мен та ри зма.

*

Ге не рал но гле да но, од нос из ме ђу ауто ри та ри зи ма12 

и де мо кра ти је је да ле ко сло же ни ји не го што се ина че пред-
ста вља у кла сич ним по став ка ма ко је ова два мо де ла из ла жу 
као екс трем но су прот ста вље не иде ал не ти по ве: да кле с јед не 
стра не био би ауто ри та ри зам ко ји на вод но су спен ду је сло бо-
ду и сма тра је ма ње вред ном, а са дру ге де мо кра ти ја ко ја је 
на вод но узи ма као нај ва жни ји ме тод и циљ. Па жљи во раз ма-
тра ње прак си по ли тич ких си сте ма у два де стом ве ку во ди нас 
ка ле ги тим ном  пи та њу да ли је раз ли ка из ме ђу ауто ри та ри-
зма и де мо кра ти је пи та ње ква ли те та или пи та ње кван ти те та, 
ме ре, ко ли чи не мо ћи ко ја се у јед ном си сте му кон цен три ше 
и упра жња ва.

 Ар гу мент јед ног ли бер та ри јан ца ко га за ни ма ју са мо 
ефек ти еко ном ске сло бо де ства ри би пред ста вио на пот пу но 
обр нут на чин. Ре ци мо он би по шао од чи ње ни це да су не-
где око 1910. европ ске вла де (ауто ри тар не или де мо крат ске 
са вр ло огра ни че ним пра вом гла са) пре ко по ре за уби ра ле и 
рас по ла га ле са све га око де сет про це на та БДП-а, док је 90% 
БДП оста ја ло у ру ка ма вла сни ка ко ји су има ли сло бо ду да са 
сво јим нов цем ра де шта хо ће и да га ин ве сти ра ју ка ко они то 
же ле. С дру ге стра не би ис та као да се да нас европ ски про-
сек кре ће око 50% БДП-а13 и да све но ми нал но де мо крат ске 
вла де стал но по ве ћа ва ју ПДВ. За ње га би то био до каз да су 
да на шње европ ске ли бе рал не де мо кра ти је да ле ко не сло бод-
ни је не го нпр ауто кра ти је од пре сто го ди на14, јер се др жа ва 

12 Тер мин ауто ри та ри зам се ов де ко ри сти као збир ни по јам за раз ли чи те об ли-
ке углав ном не пар ла мен тар не, дик та тор ске вла сти. У члан ку не мам про сто-
ра за де таљ но раз ма тра ње раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих об ли ка ауто ри тар не 
вла сти ко ји се кре ћу од устав не дик та ту ре рим ског или са вре ме ног ти па до 
то та ли та ри зма. По гле да ти Linz, 1991.

13 Ир ска ко ја је ис под 40% је ра ди кал ни европ ски из у зе так.
14 Овај ар гу мент до би ја до дат ну сна гу ако се оја ча уви ди ма у кон цен тра ци-

ју вла сни штва где се исти су бјек ти по ја вљу ју као вла сни ци ба на ка, ве ли-
ких кор по ра ци ја и ме ди ја, али и кључ ни до на то ри вла да ју ћих по ли тич ких 
стра на ка. Са вре ме на де мо кра ти ја се та ко по ка зу је као фа са да чи ји је си стем 
мно го го ри и нед го вор ни ји не го ауто ри та ри зам. Ствар ни упра вља чи де лу ју 
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да нас мно го ви ше ме ша у жи во те, прак се и жи вот не из бо ре 
по је ди на ца, по ро ди ца, ком па ни ја и дру гих ма њих за јед ни ца.

Иако се та вр ста ар гу мен та ци је не мо же ла ко от пи са ти, 
ов де не мо ра мо да иде мо то ли ко да ле ко. Поч ни мо уви ђа њем 
чи ње ни це да су са ме ли бе рал не де мо кра ти је екс пли цит но 
кроз прак су и устав но-прав но уре ђе ње при зна ле да је ауто-
ри та ри зам ефи ка сни ји по ли тич ки си стем од ре дов них про-
це ду ра пар ла мен тар не де мо кра ти је. Под се ти мо се чи ње ни це 
ко ју огром на ве ћи на са вре ме них по ли тич ких фи ло зо фа и те-
о ре ти ча ра на про сто иг но ри ше, да све ли бе рал не де мо кра ти је 
има ју као ин те грал ни део свог устав ног си сте ма про це ду ре и 
ме ха ни зме за рат, ван ред но ста ње, ван ред не си ту а ци је и дру-
ге вр сте не ре дов них си ту а ци ја. Ра ди се о оним слу ча је ви ма 
ка да је без бед ност љу ди, имо ви не или и сам оп ста нак др жа ве 
фун да мен тал но до ве ден у пи та ње и ка да се ре дов ни ме ха-
ни зми, про це ду ре па чак и ин ди ви ду ал на пра ва су спен ду ју 
за рад од бра не др жа ве и оп штег до бра.15 

Прет по став ка та квог си сте ма је да се на кон оба вље ног 
по сла, слич но као и у рим ској дик та ту ри, ства ри вра ћа ју у 
нор мал не то ко ве, а но си о ци ван ред них овла шће ња се вра ћа ју 
ре гу лар ним про це ду ра ма са уста ље ним пре ро га ти ви ма. 

Пр ви иза зов за ову по став ку је по ја ва це за ри зма. Ни је 
ма ло слу ча је ва у но ви јој исто ри ји ка да се из са мог де мо крат-
ског си сте ма уз ди же дик та тор ко ме се ско ро пле би сци тар но 
пре пу шта ју ауто ри тар не мо ћи у не кој зе мљи.16 Да кле кад ње-
го во осва ја ње мо ћи ни је про ста узур па ци ја без ле ги ти ми те та 
већ ду бо ко ле ги ти ман чин иза ко га из раз ли чи тих раз ло га 
сто ји ве ли ка или не кад огром на ве ћи на на ро да. По на ша ње 
на ро да у тим слу ча је ви ма не мо же се от пи са ти као про сто 
лу ди ло или за ве де ност по пу ли змом. Страх од про па сти еко-
но ми је, мо рал ног уру ша ва ња дру штва, кри ми на ла,17 из глед-
но сти гра ђан ског ра та или од вој ног по ра за и про па сти др-
жа ве, је су ра ци о нал но за сно ва ни стра хо ви ко ји код ве ћи не 

из сен ке, без од го вор но сти и ди рект ног су о ча ва ња са на ро дом ко ји сме ном 
јед не гар ни ту ре до во ди дру гу та ко ђе за ви сну од истих скри ве них но си ла ца 
ствар не мо ћи.

15 О овим прак са ма по гле да ти Ђур ко вић, 2005, стр. 131–132.
16 На ве ди мо слу ча је ве На по ле о на Бо на пар те, Му со ли ни ја, Хи тле ра, Пе ро на 

или Пу ти на.
17 У сво јој мо дер ној исто ри ји си ци ли јан ска ма фи ја је озбиљ но су зби је на и ско-

ро ели ми ни са на са мо у до ба вла да ви не Му со ли ни ја.
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од го вор них љу ди про из во де по тре бу за ефи ка сним ре ша ва-
њем про бле ма, што зна чи за ауто ри тар ном вла да ви ном, би ло 
вре мен ски огра ни че ног или нео гра ни че ног ти па.

Дру ги иза зов је кад та ква кри за по ста не пер ма нент на. 
Да не иде мо на зад у исто ри ју узми мо па ра диг ма тич ни мо-
дел са вре ме не ли бе рал не де мо кра ти је, слу чај САД.18 У њи ма 
се ја сно ви де ауто ри тар ни еле мен ти ко ји оби та ва ју уну тар 
са мих де мо кра ти ја. САД су по ста ле фе де ра ци ја по мно ги ма 
су прот но свом пр во бит ном уста ву та ко што је се вер по ра зио 
југ у гра ђан ском ра ту ко ји се во дио око раз ли чи тог ту ма че-
ња уста ва, оку пи рао га и на мет нуо му сво је ви ђе ње и свој 
си стем. Про ши ре ње САД са пр во бит них три на ест др жа ва до 
са да шњих пе де сет та ко ђе се ни је од и гра ло де мо крат ским пу-
тем већ си лом. Ра то ви ма са Шпа ни јом и Мек си ком, оти ма-
њем зе мље од Ин ди ја на ца и уве зе ним др жав ним уда ром на 
Ха и ти ју, Аме ри ка је сти ца ла но ве те ри то ри је. 

Но усред сре ди мо се са да на оно што се са Аме ри ком 
де ша ва у по след њих два на ест го ди на. Она се де фак то то-
ком чи та вог тог пе ри о да на ла зи у не кој вр сти про лон ги ра ног 
ван ред ног ста ња. С јед не стра не по сто је сук це сив на сме њи-
ва ња еко ном ских кри за. Већ кра јем де ве де се тих по ста ја ло је 
еви дент но да се бла го ста ње из те де це ни је не мо же одр жа ти. 
Упра во 1999. док је Аме ри ка во ди ла не ле ги ти ман и не ле га-
лан рат про тив СР Ју го сла ви је, до шло је до ве ли ког из ду ва-
ва ња та ко зва ног дот ком ба ло на. Вр то гла ви вир ту ел ни раст 
ком па ни ја ко је су по сло ва ле пре ко ин тер не та и при вла чи ле 
огром не ин ве сти ци је, пре ко но ћи се пре тво рио у де бакл дот 
ком ком па ни ја ко је су по пу ца ле на бер зи. И до ла зак Бу шо ве 
ад ми ни стра ци је на власт обе ле жен је са не ко ли ко ве ли ких 
скан да ла слич ног ти па (као што је Ен рон) ко ји су ука зи ва ли 
на вир ту ел ност аме рич ког при вред ног ра ста.

Као крет ко трај ни из лаз из овог те сна ца по ну ђе но је 
ства ра ње – но вог ба ло на чи ме ће се кри за за пра во од ло жи ти 
за не ких пет до шест го ди на, али ће се ње не по сле ди це за-

18 И фор мал но гле да но има мо за ни мљив слу чај да су чла но ви све га две по ро-
ди це, Бу шо вих и Клин то но вих на че лу Аме ри ке већ три де сет и две го ди не. 
Од тог пе ри о да два де сет го ди на су ди рект но за у зи ма ли ме сто пред сед ни ка, 
осам го ди на је Буш се ни ор вр шио функ ци ју пот пред се ни ка за ко га мно ги 
ми сле да је и та да био глав ни опе ра ти вац вла сти, а по след ње че ти ри го ди не 
Хи ла ри Клин тон је чвр сто во ди ла спољ ну по ли ти ку САД, на кон што јој је 
за ма ло из ма кла но ми на ци ја за пред сед ни ка.
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то по ка за ти ра зор ни јим. Буш и Грин спен су за пра во по ве ли 
по ли ти ку мак си мал ног сма ње ња ка ма та и ве штач ке сти му-
ла ци је гра ђе вин ског сек то ра. Кре ди ти су одо бра ва ни сви ма, 
без ика квог по кри ћа, а бан ке и ра зно ра зни ин ве сти ци о ни 
фон до ви су од те вир ту ел не при вред не де лат но сти на пра ви-
ле вир ту ел ни ка зи но на куб та ко што су отво ри ле не ре гу-
ли са ну тр го ви ну овим па пи ри ма. Све је за пра во би ла јед на 
ве ли ка пи ра ми дал на схе ма ко ја је не ки ма до не ла огро ман 
при лив, а они ма ко ји су на ни жим ни во и ма ка та стро фу. Од 
2007. ка да су ка ма те ско чи ле кре ну ло је лан ча но уру ша ва-
ње чи та вог си сте ма. Ми ли о ни љу ди су оста ли без до мо ва, а 
бан ке и фон до ви, но ви вла сни ци вра ће них не крет ни на ви ше 
ни су има ли ко ме да их про да ју. Кли макс ове кри зе по чео је 
пре ско ро пет го ди на и за са да се не ви ди из лаз и мо гућ ност 
чак ни при вре ме не ста би ли за ци је.19 Ско ро пе де сет ми ли о на 
аме рич ких гра ђа на хра ни се да нас „на тач ки це“.

У исто вре ме на кон до га ђа ја од 11. сеп тем бра 2001, ад-
ми ни стра ци је је по ве ла по ли ти ку пер ма нент ног по ве ћа ња 
соп стве них овла шће ња и су спен до ва ња ин ди ви ду ал них пра-
ва. Све је по че ло са уво ђе њем Па три от ак та, и ни за по себ них 
ме ра у бор би про тив те ро ри зма. Од та да до да нас ни је би ло 
кре та ња ка по вра ћа ју тих пра ва већ је кон стан тан ток кли за-
ња ка по лу ауто ри та ри зма. По сто ји ја сна не пре ки ну та ли ни ја 
од Па три от ак та, и све га оно га што је по ве за но са Гван та на-
мом, до по след њих ре ше ња Оба ми не ад ми ни стра ци је20 ко ја 
пред ви ђа ју сло бод но ди кри ми на тив но хап ше ње и до зво лу 
му че ња сва ког осум њи че ног за те ро ри зам, као и мо гућ ност 
од у зи ма ња др жа вљан ства та квим љу ди ма, њи хо вог остра ки-
зма, што је у су прот но сти са пра вом на др жа вљан ство као 
основ ним људ ским пра вом у са вре ме ном све ту.

Ова ком би на ци ја еко ном ске кри зе и опа сних про ши ре-
ња овла шће ња др жав не ад ми ни стра ци је ко ја тра је већ ви ше 
од де це ни је, по ста вља озбиљ но прак тич но, али и те о риј ско 
пи та ње о од ре ђе њу аме рич ког си сте ма и ње го вим мо гу ћим 

19 Део при че ко ји ов де не мо же мо да отва ра мо је чи ње ни ца да је овај си стем 
аспо лут но нео др жив, јер Аме ри ка стал но по ме ра гра ни цу сво је за ду же но-
сти, а фи нан си ра се од нов ца ко јим Ки на ку пу је ње не др жав не об ве зни це. 
Ви ди Тод, 2006, стр. 15, 60 и да ље.

20 Ви ди http://www.stan dard.rs/va sing ton-post-de set-raz lo ga-za sto-sad-vi se-ni su-
ze mlja-slo bod nih.html, “10 re a sons the U.S. is no lon ger the land of the free”, 
Was hing ton Post, 13. 1. 2012
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прав ци ма раз во ја. Оно што свет нај ви ше бри не је сте мо гућ-
ност да пре да тор ство нео д го вор не аме рич ке ели те на ста ви са 
ком би на ци јом ши ре ња ауто ри та ри зма код ку ће и ри зич них 
на сил них ин тер вен ци ја ши ром све та у ци љу за стра ши ва ња 
по тен ци јал них опо не на та и обез бе ђи ва ња кон тро ле нај ва-
жни јих ре сур са. 

За нас је нај ва жни је те о риј ско пи та ње ка ко се да нас мо-
же од ре ди ти аме рич ки по ли тич ки си тем. Је  ли то ли бе рал-
на де мо кра ти ја или ква зи ли бе рал на де мо кра ти ја са ви со ким 
сте пе ном ауто ри тар них еле ме на та и др жав не ре гу ла ти ве у 
функ ци ји одр жа ња оли го по ла? 

*

Сва ки об лик ауто ри тар не вла сти да нас је на ве о ма ло-
шем гла су. На су прот кла сич ној по ли тич кој те о ри ји и исто-
риј ском ис ку ству сма тра се да је де мо кра ти ја по се би до бра, а 
ауто ри та ри зам лош. Опа сно сти ауто ри та ри зма су нео спор не 
и до бро об ра ђе не у исто ри ји. Основ ни при го вор овом си сте-
му улав ном је фор му ли сан око уви да ко ји је у јед ној вер зи ји 
са жео Лорд Ек тон: Ако сва ка власт ко рум пи ра он да ап со лут-
на власт ап со лут но ко рум пи ра.21 Су шти на овог при го во ра 
је сте да је сва ка нео гра ни че на власт скло на да се не кон тро-
ли са но упра жња ва и упо тре бља ва не у име оп штег до бра већ 
у име соп стве них пар ти ку лар них ин те ре са. Отуд се сма тра 
да је по треб но ову власт уста ви ти ни зом гра ни ца ко је не би 
сме ла да пре ла зи (људ ско дој сто јан ство, ин ди ви ду ал на пра-
ва, нео ту ђи вост при ват не сво ји не, аде кват на суд ска за шти та) 
и учи ни ти је сме њи вом пу тем ре гу лар них про це ду ра. Еко-
ном ска вер зи ја овог ар гу мен та ука зу је на зна чај тр жи шног 
над ме та ња. Ауто ри тар на власт има по ло жај мо но по ла ко ји је 
у прин ци пу не при хва тљив и ште тан те сто га тре ба омо гу-
ћи ти пар тиј ски плу ра ли зам у ко ме ће се раз ли чи ти цен три 
мо ћи и ин те ре си над ме та ти за по ве ре ње би ра ча и за фор ми-
ра ње вла сти.22 

21 За кри ти ку ове Ек то но ве апо дик тич ке тврд ње по гле да ти Ne u mann, 1974, стр. 
71.

22 То је по зна ти Шум пе те ров мо дел ком пе ти тив не де мо кра ти је. Ви ди Шум пе-
тер, 1998.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2012, год. VIII vol. 14 стр. 247278

259

Про блем ауто ри та ри зма по ста вљен је још код Пла то на. 
Ње го во за ла га ње за вла да ре фи ло зо фе укљу чи ва ло је упра-
во ве ру у мо гућ ност да аде кват но обра зо ван вла дар ко ри сти 
свој при ви ле го ва ни, ауто ри тар ни по ло жај за му дро во ђе ње и 
на пре до ва ње сво је за јед ни це. Све ка сни је кри ти ке ауто ри тар-
них си сте ма по ла зи ле су упра во од тог Пла то но вог мо де ла и 
ди ле ме о то ме мо же ли се до пу сти ти јед ној осо би да упра вља 
без огра ни че ња.23 По ме ну ти Ној ма нов текст је ме ђу тим је дан 
од озбиљ ни јих кон тра ар гу ме на та ко ји је дао низ исто риј ских 
при ме ра из ко јих се ви ди да ап со лут на власт не мо ра ну жно 
да ко рум пи ра ње ног но си о ца и да је че сто та власт за и ста 
и ко ри шће на у ин те ре су др жа ве и гра ђа на. Но по сто је та ко-
ђе и ја ки при ме ри за су прот ста вље ну те зу, из ко јих се ви ди 
да ауто ри та ри зам нео гра ни че не вла сти мо же да се из ро ди у 
фа на ти чан те рор над соп стве ним ста нов ни штвом, у пљач ку 
или бру тал ну ели ми на ци ју соп стве них по ли тич ких не при ја-
те ља па чак и чи та вих гру па ста нов ни штва. Хи тлер, Ста љин, 
Пол Пот, Ма о ва кул тур на ре во лу ци ја, при ме ри су ко ји ре чи-
то све до че о мо гу ћим то та ли тар ним ис хо ди ма ауто ри тар не 
вла сти.

Не сме мо ме ђу тим с дру ге стра не за бо ра ви ти ни огром-
не опа сно сти ко је де мо кра ти ја до но си. Че сто, опа сно сти од 
ње ни су ма ње. Оне су уве ли ко би ле по зна те још по чет ком 
про шлог ве ка и Ро бер то Ми хелс их је ве о ма до бро по бро јао и 
при ка зао.24 Век ка сни је оне су са мо још уве ћа не. Под се ти мо 
на не ке од њих: ко руп ци ја, из град ња мо но по ла иза при вид-
но плу ра ли стич ке фа са де, пре тва ра ње де мо кра ти је у чи сто 
из бор ни ри ту ал у ко ме не ма ствар не ком пе ти ци је и ствар ног 
из бо ра, вла да ви на ме ди о кри те та и про сеч но сти, по пу ли зам, 
по ди ла же ње би ра чи ма и њи хо во ква ре ње уме сто вас пи та ва-
ња и из град ње вр ли не, про па да ње мо рал но сти као це мен та 
ко ји др жи јед но дру штво, де мо граф ска про паст, хе до ни зам, 
за ду жи ва ње др жа ве ра ди ку по ви не би ра ча и оп стан ка на 
вла сти по сва ку це ну, ви ше про сто ра за де ло ва ње ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла и дру гих ан ти др жав них су бје ка та, ком пра-
дор ство у ма лим др жа ва ма где на вод но де мо крат ски иза бра-
на ели та све сно ра ди у ин те ре су стра на ца ка ко би оп ста ла у 

23 Па ра диг ма тич на књи га два де се тог ве ка је По пе ро во Отво ре но дру штво и 
ње го ви не при ја те љи. Ви ди По пер, 1993.

24 Mic hels, 1990, Шмит, 2001, стр. 162.
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по зи ци ји вла да ви не над др жа вом и ре сур си ма… Из кла сич не 
те о ри је по зна то је да као што ауто ри та ри зам ко ји се ква ри 
пре ра ста у ти ра ни ју, та ко ко рум пи ра на де мо кра ти ја те жи ка 
анар хи ји ко ја се по пра ви лу на кра ју су зби ја ауто ри та ри змом 
ко ји вас по ста вља по ре дак, ред и по што ва ње основ них оби ча-
ја и за ко на. 

Је дан од основ них про бле ма са вре ме не ли бе рал не де-
мо кра ти је је не ста нак ствар не ар гу мен то ва не рас пра ве и јав-
но сти ко је су сма тра не осно вом кла сич ног пар ла мен та ри зма. 
Мо дер на де вет на е сто ве ков на пар ла мен тар на де мо кра ти ја, 
ка ко под се ћа Шмит, по ди гла се са за ста вом јав но сти про тив 
ап со лут не мо нар хи је и ње не те о ри је ар ка не, не тран спа рент-
них ме то да до но ше ња од лу ка. Са вре ме на ли бе рал на де мо-
кра ти ја има стра хо ви то кон тро ли са не ме ди је ко ји фин ги ра ју 
јав ну де ба ту, а од лу ке се до но се на све не траснпа рент ни ји 
на чин.25 Од лу чу је „ма ли број вла сни ка ка пи та ла и стра нач-
ких ли де ра“ (Шмит), а не „јав ност“.26

Два де се те и три де се те го ди не про шлог ве ка оби ло ва ле 
су ова квим  рас пра ва ма јер су сла бо сти де мо кра ти је сви ма 
би ле еви дент не.27 Ре ше ња за сва ко вр сну та да шњу кри зу(ле-
ги ти ми те та, пар ла мен та ри зма, еко но ми је, мо ра ла) углав ном 
су тра же на с ону стра ну ли бе рал не де мо кра ти је, у не ком об-
ли ку ауто ри та ри зма. Упр кос по ве зи ва њу са Хи тле ром, Му со-
ли ни јем и Ста љи ном, ауто ри та ри зам је оп стао и по сле Дру-
гог свет ског ра та. Фран ко и Са ла зар су уз по др шку за пад-
них ли бе рал них де мо кра ти ја сво је дик та ту ре одр жа ли све до 
по чет ка се дам де се тих го ди на. САД и Бри та ни ја су шта ви ше 
по ма га ле ус по ста вља ње ауто ри тар них ре жи ма где год им је 
то би ло нео п ход но, би ло због еко ном ских ин те ре са или ге о-
по ли тич ког за пре ча ва ња СССР-а. Ауто ри та ри зам се та ко ђе 
ја вљао као фак тич ки, а че сто и но ми нал ни об лик вла сти у 

25 Отуд све ве ће ин те ре со ва ње за де ла ње не фор мал них гру па моћ ни ка по пут 
Бил дер бе га или Три ла те рал не ко ми си је, и раст убе ђе ња да се од лу ке до но се 
на тим за ку ли сним дру же њи ма, да кле у под руч ју ар ка не, а не у пар ла мен ту, 
у под руч ју јав но сти.

26 У ва лид ност ових уви да уве рен је сва ко ко жи ви у да на шњој Ср би ји. За сва-
ку од го ре на ве де них те за ов де се на ла зи си ја сет по твр да. Чи та во но ви нар-
ство пре тва ра се у ве ли ко спи но ва ње.

27 Отуд је го то во за па њу ју ће што се да нас у на у ци и јав но сти не отва ра ју 
озбиљ не рас пра ве о кри зи са вре ме не ли бе рал не де мо кра ти је, већ ис кљу чи-
во о ње ним еко ном ским аспек ти ма.
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нај ве ћем бро ју зе ма ља ко је су из ла зи ле из ко ло ни јал ног ста-
ту са.

У са вре ме ном све ту ауто ри та ри зму се и да нас при бе-
га ва за рад ни за кон крет них за да та ка: убр за не мо дер ни за ци-
је, за рад бр зих ра ди кал них и нео п ход них ре фор ми ко је ни су 
по пу лар не, за рад хо мо ге ни за ци је и од бра не зе мље, др жа ве, 
на ро да, за рад ре ша ва ња кри зе ле ги ти ми те та или кри зе ин-
сти ту ци ја, за рад об ра чу на са не тран спа рент ним об ли ци ма 
мо ћи ко ји зло у по тре бља ва ју де мо крат ске и тр жи шне сло бо де 
за ус по ста вља ње соп стве них мо но по ла, за рад су о ча ва ња са 
ра зним об ли ци ма еко ном ске кри зе као  што је ре ци мо кри за 
за ду же но сти зе мље итд.

Ако се све то узме у об зир, очи то је да ауто ри та ри зам 
до би ја но ву ва ло ри за ци ју у вре ме ни ма сва ко вр сног ра су ла 
ка кво да нас до жи вља ва мо. Кри за ко ја др ма евро зо ну је са мо 
ма ни фе ста ци ја ду бин ске кри зе си сте ма са вре ме не ли бе рал не 
де мо кра ти је. Го то во да не ма сег мен та дру штве не ор га ни за-
ци је ко ји ни је про бле ма ти чан да нас. Ка ко је ма ђар ски пре-
ми јер Ор бан ис та као у го во ру ко јим је на ја вио пред се да ва-
ње Ма ђар ске Европ ском уни јом, угро же на је са ма ви тал ност 
Евро пе: „Мно ги дру штве ни на уч ни ци твр де да по сто је два 
основ на ре сур са нео п ход на за успон свих ци ви ли за ци ја: људ-
ске енер ги је и свест о кон ти ну и те ту. Људ ске енер ги је су сна-
ге ко је на ла зе из раз у еко но ми ји, ко је се по ја вљу ју у не ком 
ви ду ин те лек ту ал ног или фи зич ког ра да; дру гим ре чи ма у 
пи та њу је ства ра ње вред но сти. Свест о кон ти ну и те ту ства ра 
се уни вер зал ним вред но сти ма ко је нам омо гу ћа ва ју да раз-
ли ку је мо до бро од зла, исти ни то од ла жног, тач но од по гре-
шног. Ко ре ни иден ти те та ци ви ли за ци је ле же у ње ној кул тур-
ној, ре ли ги о зној и мо рал ној тра ди ци ји, што су осно ве сна ге 
на ко ју се за јед ни ца увек мо же осло ни ти. Већ ду го вре ме на 
чи ни се да Евро па па ти од не до стат ка оба ова ре сур са.“28

Ор бан је, ево ци ра ју ћи дух вре ме на опи сан у Шпен гле-
ро вом де лу Про паст за па да на пи сном још пре де ве де сет го-
ди на, са жео оно што је чи ни се оп шти осе ћај ве ћи не љу ди 
у Европ ској уни ји, а ко ји не мо же аде кват но да се из ра зи у 
јав но сти због за тво ре но сти јав ног про сто ра од стра не мо но-
по ли са них ме ди ја и по ли тич ки ко рект них на уч ни ка. Кри за 

28 Or ban, 2011, стр. 6.
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ни је угро зи ла са мо фи скал ни си стем и евро, већ се она од но-
си на укуп но пре жи вља ва ње европ ских на ци ја ко је, ме ре но 
кла сич ним ме ри ли ма, па те од сва ко вр сних не до ста та ка же-
ље за жи во том, ства ра њем, сми слом и пре све га за про ду же-
њем сво је по ро ди це и сво је на ци је. Реч ко ја нај при бли жни-
је опи су је то ста ње је де ка ден ци ја. Ако је хе до ни зам глав ни 
циљ ко ји се про по ве да и на ме ће пре ко јав ног про сто ра обе-
ле же ног ри а ли ти про гра ми ма, он да је ја сно за што енер ги је 
пре су шу ју као што се то већ де си ло у ста ром Ри му.

Из лаз из те вр сте де ка ден ци је, исто риј ско ис ку ство 
по ка зу је, не на ла зи се у окви ру де мо кра ти је. Ни је слу чај но 
сто га што на све стра не уоча ва мо ја ча ње ауто ри тар них еле-
ме на та, по ве ћа ње ин ге рен ци ја из вр шне вла сти, по ја ву тех-
но крат ских не и за бра них вла да, и та ко ђе све ве ће зах те ве за 
ра ди кал ним ре ше њи ма. Овај про цес ко ји је све то гр ђе за фун-
да мен та ли стич ке за ступ ни ке ли бе рал не де мо кра ти је, по ста-
је са свим ло ги чан као по твр да Ари сто те ло ве схе ме сме на 
по ли тич ких си сте ма о че му ће мо де таљ ни је го во ри ти ма ло 
ка сни је.

*

По сто ји још је дан за ни мљив аспект ове про бле ма ти ке 
ако се кре не у из во ђе ње па ра ле ла из ме ђу ме ђу рат них го ди на 
и са вре ме не кри зе. Злат но до ба ли бе рал не ме ђу на род не тр го-
ви не (1840-1860) у Евро пи, кра јем ве ка већ је ве ли ким де лом 
би ла ствар про шло сти услед успо на не мач ке и аме рич ке при-
вре де ко је су се гра ди ле на ви со ким за штит ним ца ри на ма. 
Но све до са мог ра та ме ђу по ве за ност за пад не при вре де (оно 
што се да нас на зи ва гло ба ли за ци јом) пред ста вља ла је зна ча-
јан тренд. Рат је ра зу мљи во зна чио ра ди кал но окре та ње ка 
еко ном ској аутар хи ји и ула зак план ске при вре де, ка ко у Не-
мач кој, та ко и у Бри та ни ји, до та да шњој пре сто ни ци свет ског 
еко ном ског ли бе ра ли зма.29 По сле ра та по сто јао је по ку шај да 
се ме ђу по ве за ност об но ви, али ни је ду го по тра јао. По себ но 
на кон кри зе из 1929, вра ћа ње ка при вред ној аутар хи ји по ста-
је оп шти тренд. 

Са Хи тле ро вим до ла ском на власт и Шах то вим ус по-
ста вља њем кли рин шког си сте ма ова по ја ва је по ста ла до ми-

29 Ви ди нпр. Pre o bra žen ski, 1983, стр. 94.
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нант на на европ ском про сто ру. Мо дел ко ји је об у хва тао не ку 
вр сту ауто ри тар не вла да ви не и при вред ни про тек ци о ни зам 
пре ли вао се из др жа ве у др жа ву за хва та ју ћи ве ћи део та да-
шње Евро пе. Про цес је за и ста де ло вао ло гич но јер у вре ме-
ни ма кри зе ка да сва ка др жа ва ра ди кал ни је во ди ра чу на о 
сво јим еко ном ским ин те ре си ма, гле да ју ћи да јој ра чу ни ца 
бу де што чи сти ја, до ма ће тр жи ште по ста је нај ва жни ји ре-
сурс ко јим се рас по ла же те сва ко гле да да га љу бо мор но чу ва 
и сам екс пло а ти ше, а да евен ту ал ни ула зак стра на ца на пла ти 
не ком вр стом ре ци проч не ко ри сти и са ра ђу је са мо са они ма 
ко ји та кву вр сту ре ци про ци те та при хва та ју.30

Ак ту ел на кри за је већ по ка за ла не ке слич не тен ден ци је 
пре све га кад су у пи та њу огром не суб вен ци је угро же ним до-
ма ћим бан ка ма и ауто мо бил ској ин ду стри ји. Ово су ра ди ле 
и нај ве ће европ ске др жа ве (Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја) са-
свим су прот но ва же ћој европ ској ре гу ла ти ви ко ја се од но си 
на за јед нич ко тр жи ште. Би ће вр ло за ни мљи во пра ти ти да љи 
раз вој ових тен ден ци ја, а на ро чи то је ин три гант но да ли ће 
по је ди не др жа ве по ди за ти за штит не ца ри не или при бе га ва ти 
ван ца рин ским ме ра ма у ци љу за шти те свог тр жи шта.

Овом те ма ти ком смо у при чу о об но ви ауто ри та ри зма 
уне ли и ди мен зи ју ме ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке и ге-
о е ко но ми је. Као што је про тек ци о ни зам ин стру мент ко јим 
др жа ва, на ро чи то у тре ну ци ма кри зе, шти ти сво је тр жи ште 
и ре сур се, та ко је и ауто ри та ри зам по пра ви лу нај бо љи ин-
стру мент за за шти ту без бед но сти, по ли тич ке ста бил но сти и 
су ве ре ни те та за јед ни це у про бле ма тич ним вре ме ни ма. Обр-
ну то, кла сич на пар ла мен тар на де мо кра ти ја „отво ре ног дру-
штва“ је у кри зним вре ме ни ма нај го ра оп ци ја за зе мљу чи ја је 
без бед ност из би ло ког раз ло га (ре сур си, по ро бља ва ње, ин-
фил тра ци ја, шпи ју на жа, вој на прет ња) угро же на.

Шта ви ше, ар гу мент мо же мо да про ши ри мо до дат ним 
уви ди ма. По пу лар на фун да мен та ли стич ка те за твр ди да су 
ли бе рал не де мо кра ти је нај ве ћи по ма га чи из во за тог си сте ма 
у све ту. Као очи глед ни при ме ри на во де се де ло ва ње то ком 
хлад ног ра та, од но сно по моћ по кре ти ма за де мо кра ти за ци ју 

30 По на ша ње Ср би је у де це ни ји по сле па да Ми ло ше ви ћа је супрoтан при мер 
ко ји до бро по твр ђу је те зу. До вољ но је упо ре ди ти ко ли чи ну ин ве сти ра ног 
ка пи та ла из Хр ват ске у Ср би ју (на сто ти не ми ли о на) и обр ну то (све га два 
при ме ра) уз ко ји иде кон стант ни де фи цит на ште ту Ср би је.
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у ис точ но е вроп ским зе мља ма, или ре ци мо ско ра шње де ло ва-
ње на де мо кра ти за ци ји ислам ског све та као на ста вак та ла са 
обо је них ре во лу ци ја. Пи тер Га у ен ме ђу тим до бро под се ћа да 
су до по ло ви не осам де се тих САД углав ном по др жа ва ле ауто-
ри тар не дик та ту ре по све ту, да би та да до шао „де мо крат ски 
обрт“ усме рен ка по др шци де мо кра ти за ци је ко му ни стич ког 
све та.31 

Ова на вод на уни вер зал на љу бав за де мо кра ти ју вр ло 
ла ко до би ја ис тру мен тал ну ге о по ли тич ку по за ди ну. Де мо-
кра ти ја се на рав но по ма же та мо где је њи ма у ин те ре су, а 
су зби ја та мо где ште ти аме рич ко-бри тан ским ин те ре си ма и 
по тре ба ма. На при мер то ком хлад ног ра та где год је пре ти ла 
опа сност да на власт де мо крат ским пу тем до ђу ра ди кал ни-
је ле ве оп ци је ко је би спро ве ле на ци о на ли за ци ју или би ле 
за ин те ре со ва не за са рад њу са СССР, Аме ри кан ци би се уме-
ша ли и по мо гли уво ђе ње дик та ту ре. Па ра диг ма ти чан слу-
чај је на рав но Чи ле са Пи но че о вом дик та ту ром, али тик уз 
њих је Тур ска у ко јој су Аме ри кан ци спре ча ва ли де мо кра ти-
ју фак тич ки не пре ки ну том дик та ту ром вој ске. Све до па да 
Му ба ра ка 2011. оп ста јао је мо дел по др шке ауто ри тар ним  се-
ку лар ним ре жи ми ма ко ји су су зби ја ли ислам ски фун да мен-
та ли зам као нео спор ни ре зул тат де мо крат ског из ја шња ва ња 
ве ћи не на ро да у му сли ман ским зе мља ма.

По ла зе ћи од не сум њи во до ми нант ног ути ца ја Бри та на-
ца и Аме ри ка на ца на свет ске по сло ве у пост хлад но ра тов ском 
све ту, мо же мо да ис пи та мо и још ра ди кал ни ју хи по те зу да су 
ове зе мље за пра во нај ве ћи не при ја те љи истин ске де мо кра-
ти је су ве ре них на ро да ко ји же ле да за шти те соп стве не ин те-
ре се. За ко ни ге по ли ти ке ла ко мо гу да об ја сне на из глед па ра-
док сал ну чи ње ни цу да су нај ве ћи про тив ни ци де мо кра ти је 
нај ра зви је ни је и нај по зна ти је ли бе рал не де мо кра ти је: ка ко и 
Мир шај мер по ка зу је, иде о ло ги је у ме ђу на род ним од но си ма 
има ју се кун дар ни зна чај, а ин те рес и са ве зни штво при мар-
ни.32

Па ра ди ги ма ти чан слу чај за ова кво де ло ва ње ан гло-аме-
ри ка на ца је ор га ни зо ва ње пу ча про тив де мо крат ске вла сти 

31 Gowаn, 2000.
32 Ви ди Мир шај мер, 2009, стр. 26, 33. Ово је у европ ској исто ри ји по зна то још 

од вре ме на ка да је Ри ше ље пра вио са вез са про те стант ском Ни зо зем ском 
про тив ри мо ка то лич ке Шпа ни је.
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Му ха ме да Мо са де ка у Ира ну 1953. До ку мен та и ре ле вант на 
све до че ња су да нас до ступ на и ла ко је ре кон стру и са ти ка ко 
се цео про цес од ви јао.33 Су шти на је би ла на ме ра Аме ри кан-
ца и Бри та на ца да на сва ки на чин са чу ва ју мо но пол на екс-
пло а та ци ју иран ске наф те, што је Мо са де ко ва вла да хте ла да 
пре и спи та у ци љу по бољ ша ња при хо да. На кра ју це лог про-
це са не у спе шних пре го во ра, тај не слу жбе ове две зе мље су 
ор га ни зо ва ле ору жа ну по бу ну и свр га ва ње де мо крат ски иза-
бра не вла де. У ту вр ху су ко ри сти ле упра во чи ње ни цу да је 
сам Мо са дек био истин ски де мо кра та по убе ђе њу и од би јао 
све су ге сти је за при бе га ва ње ауто ри тар ним ме то да ма ко ји ма 
је мо жда мо гао да за шти ти и сво ју власт и ин те ре се зе мље. 
Аме ри кан ци су ту отво ре ност ко ри сти ли за ин фил тра ци-
ју сво јих аге на та, за ко рум пи ра ње ви со ких офи ци ра и слу-
жбе ни ка, за ор га ни зо ва ње пла ће нич ке ру ље ко ја је иза зи ва ла 
на си ље, за рас ту ра ње про па ганд не ма ни пу ла тив не ху шкач-
ке штам пе ко ја се штам па ла у САД и ави о ни ма до пре ма ла у 
иран ске гра до ве итд.

Слу чај Ира на је за и ста по твр да Ној ма но ве те зе о ко ри-
сно сти ауто ри тарз ма или дик та ту ре као од бра не де мо кра-
ти је, пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње, на соп стве ни из бор 
си сте ма и на чи на за шти те на ци о нал них ин те ре са. Ис ку ство 
ауто ри тар них зе ма ља је је углав ном по ка за ло34 да сва ко по-
сте пе но „отва ра ње“ ка њи ма во ди њи хо вој да љој ин фил тра-
ци ји у све под сти сте ме, да им отва ра пут за вр бо ва ње пре-
бе га из обла сти ви со ке по ли ти ке, оба ве штај них струк ту ра и 
еко ном ске ели те, и ши ре ње за ве ре за оба ра ње ре жи ма ко ји 
сме та. Нај бо ље су у су ко бу са њи ма про ла зи ли они ре жи ми 
ко ји су по пут Ку бе или Се вер не Ко ре је при бе га ва ли изо ла ци-
ји и за тва ра њу свих по ра кроз ко је би они на ди ра ли као во да 
ко ја ула зи у те ме ље и ру ши сва ку чвр сту кон струк ци ју. Це ну 
за то би по пра ви лу пла ћао оби чан на род из ло жен еко ном-
ским  при ти сци ма и по сле ди ца ма санк ци ја.

Се лек тив на упо тре ба От по ра и слич них ин сти ту ци ја 
ци вил ног дру штва и да ље је нај бо љи ин ди ка тор чи сто ин те-

33 САД су 2000 и зва нич но при зна ле сво ју уме ша ност у ор га ни за ци ју пу ча, 
од но сно опе ра ци ју Ајакс. Ви ди Кин зер, 2005, стр 24, 232.

34 Од лич на ана ли за Си ни ше Ље по је ви ћа за слу чај Га да фи «При ја тељ ство За-
па да је услов за Га да фи је ву суд би ну», http://fak ti.org/auto ri/lje po je vic/pri ja telj-
stvo-za pa da-je-uslov-za-ga da fi je vu-sud bi nu, при сту пље но 12. 02. 2012.
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ре сног, ин стру мен тал ног ра да САД на де мо кра ти за ци ји од-
ре ђе них зе ма ља. Крун ско пи та ње је да кле ка ко то да се От-
пор ја вља у оним зе мља ма чи ји ре жи ми ни су по во љи Аме-
ри кан ци ма, а не ја вља се у Са у диј ској Ара би ји или Ка та ру на 
при мер?

По гле дај мо за крај ру ско ис ку ство са овом ин стру мен-
тал ном по ли ти ком САД и Бри та ни је. По ли ти ка пе ре строј-
ске и гла сно сти ко ју је про мо ви сао но ви со вјет ских врх на 
чи јем је че лу био Ми ха ил Гор ба чов, за вр ши ла се пот пу ним 
сло мо мом со вјет ске им пе ри је ко ји је укљу чи вао и рас пад др-
жа ве. Др жа ва Ру си ја са пред сед ни ком  Јељ ци ном по ста ла је 
по слу шни уче ник за па да ко ји је при хва тио све оне ре фор ме 
ко је су у тран зи ци о ном па ке ту сти за ле од ММФ и дру гих ис-
ти ту ци ја под кон тро лом За па да. Ре зул тат је био де се то го ди-
шњи ха ос и сва ко вр сно ра су ло ко је је за вла да ло зе мљом, тек 
не дав но јед ном од две свет ске су пер си ле. Под ви дом нор ма-
тив ног ли бе ра ли зма зе мљом су као пле ном за вла да ле до ма-
ће оли гар хиј ске струк ту ре ком пра дор ског ти па, ства ра ју ћи 
огром не мо но по ле над стра те шким пред у зе ћи ма, пре све га 
у обла сти енер ге ти ке, и стра ни су бјек ти за ин те ре со ва ни за 
су зби ја ње сна ге ру ске др жа ве ка ко ова ви ше не би мо гла да 
се на свет ској сце ни по ја ви као прет ња. Јељ цин  је по стао 
ма ри о не та у ру ка ма ових игра ча35 а ре зул тат од ри ца ња од су-
ве ре ни те та у по гле ду во ђе ња озбиљ них по ли ти ка ви део се 
нај бо ље у не ко ли ко по ве за них до га ђа ја с кра ја де це ни је. Нај-
пре је 1998. из вр шен ве ли ки мо не тар ни и бер зан ски удар ко ји 
је по ка зао сву ра њи вост отво ре не ру ске при вре де. За тим је 
го ди ну да на ка сни је усле дио агре сив ни про тив прав ни на пад 
НА ТО али јан се на Ср би ју као до каз на ме ре Аме ри ка на ца да 
уни ла те рал но по сво јим кри те ри ју ми ма где год мо гу на ме ћу 
сво ју ви зи ју свет ских од но са – по мно ги ма сво де ло ва ње За-
па да пре ма Ср би ји има опит ну но ту у по гле ду мо гућ но сти да 
се те ме то де у бу дућ но сти при ме не и на Ру си ју. Ко нач но цр-
ве но све тло је упа ље но ка да су нафт но-га сни тај ку ни по пут 
Хо дор ков ског и Бе ре зов ског на го ве сти ли мо гућ ност да сво је 

35 Тре ба на гла си ти да је за ње га на пра вљен устав ко ји пред сед ни ку да је ши-
ро ка овла шће ња и да за пад ни је имао ни ка кве при мед бе док год су она ко-
ри шће на у њи хо вом ин те ре су. На рав но, он је по по тре би ишао и пре ко тих 
ин грен ци ја као кад је 1993. до вео вој ску и и бу квал но бом бар до вао згра ду 
Ду ме у ко јој је опо зи ци ја про те сто ва ла.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2012, год. VIII vol. 14 стр. 247278

267

мо но пол ске енер гет ске фир ме про да ју за пад ним игра чи ма и 
ти ме ди рек то угро зе ба зич ну ег зи стен ци ју др жа ве. 

Као што је по зна то струк ту ре из ни кле из не ка да шњег 
КГБ су ус пе ле да се ор га ни зу ју и да за пра во из вр ше не ку вр-
сту ти хог пу ча на ме ћу ћи Јељ ци ну свог чо ве ка за ме сто пре-
ми је ра. Вла ди мир Пу тин је тај по ло жај ис ко ри стио да по ка же 
чвр сти ну у но вом ра ту за Че че ни ју ко ји је до био и ре ин те гри-
сао ову ре пу бли ку у устав но-прав ни си стем Ру си је, и да ти ме 
стек не по пу лар ност и по бе ди на пред сед нич ким из бо ри ма. 
То ком сле де ћих де се так го ди на ус пео је да вра ти све ду го-
ве, да ство ри зна чај не де ви зне ре зер ве, да по диг не жи вот ни 
стан дард, по кре не при вре ду са до ста ви со ким сто па ма ра ста 
и да по ла ко вра ти Ру си ју на свет ску сце ну као зна чај ног ре ги-
о нал ног, ако не и кон ти нен тал ног игра ча. Све је то по стиг ну-
то за хва љу ју ћи об но ви ауто ри та ри зма ко јим је су зби је на или 
скр ше на сна га не ка да шњих оли гар ха, ме ди ји ве ћи ном ста-
вље ни под кон тро лу др жа ве, за бра њен рад за пад них крип то-
шпи јун ских не вла ди них огра ни за ци ја, раз ви јен си стем за из-
у ча ва ње и при ме ну ме ке мо ћи у Ру си ји и стра те шки ва жним 
су сед ним зе мља ма, об но вље на про из вод ња и про да ја оруж ја 
у све ту и бар де ли мич но  вра ће но по ве ре ње у вој ску и оста ле 
ин сти ту ци је.36

По ме ну та прак са пр ва два ман да та Пу ти но вог пред сед-
ни ко ва ња до би ла је и не ку вр сту те о риј ског оба зло же ња под 
ви дом та ко зва не су ве ре не де мо кра ти је. То ком пр вог ман да та 
ко ри стио се по јам упра вља не или во ђе не де мо кра ти је (раз ра-
ђи вао га Глеб Па влов ски) да би на по ло ви ни дру гог ман да та 
по сто јао по ку шај да се су ве ре на де мо кра ти ја ета бли ра као 
озна ка но вог ру ског си сте ма.37 И по ред раз ли чи тих ту ма че-
ња, бе не во лент них и ма ли ци о зних, ни је се мно го по сти гло 

36 Про бле ми, ме ђу тим, ни су са свим ели ми ни са ни. Чи ни се да је де це ни ја Пу-
ти но ве вла да ви не до ве ла ову по ли ти ку до гра ни це ка да кон со ли да ци ја ни је 
ви ше до вољ на. За на пре дак Ру си је по треб ни су још ра ди кал ни ји за хва ти у 
ве зи са еко но ми јом, раз во јем тех но ло ги је, огра ни ча ва њем тај ку на за ра чун 
ма лог и сред њег стек то ра и пре све га у ве зи са де мо граф ским опо рав ком, 
што је у ве зи са су зби ја њем ал ко хо ли зма и про ми ску и те та из ра же ног у 
огром ном бро ју абор ту са.

37 Нај ви ше је у ње го вом офи ци јел ном ту ма че њу ура дио Вла ди мир Сур ков. Ви-
ди, Сур ков, 2006, Тер мин је упа дљи во не стао на кон сме не на др жав ном кор-
ми лу што је ве о ма ло гич но ако се зна да је и сам Дми три Ме две дев био је дан 
од ње го вих кри ти ча ра.
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у ње ном уте ме ље њу и раз у ме ва њу. Чи ни се да тер мин до би-
ја пра во ту ма че ње тек у све тлу тра гич них ис ку ста ва де ве-
де се тих. При хва та ње де мо кра ти је по ка зу је с јед не стра не да 
Пу тин же ли да оста не у окви ру за пад ног си сте ма вред но сти 
и тра ди ци је ко ја при хва та ка пи та ли зам, при ват но пред у зет-
ни штво, плу ра ли зам и пар ла мен та ри зам. Озна ка су ве ре на с 
дру ге стра не тре ба да ука же на на сто ја ње да се спре чи да 
Аме ри кан ци и Бри тан ци зло у по тре бе по ли тич ки плу ра ли-
зам, ка ко то ина че ра де где год мо гу, и пре о кре ну га у ком-
пра дор ску оли гар хи ју ква зи пар ла мен тар ног ти па ко ја би по-
сто ја ла у њи хо вом уме сто у ин те ре су ру ског на ро да.38 Ова ко 
по зи ци о ни ра на стра те ги ја све вре ме мо ра да во ди ра чу на о 
ме ри да не пре те ра ни у прав цу де мо кра ти за ци је ни у сме-
ру су ве ре но сти од но сно ко ри шће ња ауто ри тар них еле ме на та 
ко ји ма се шти ти су ве ре ност и ин те рес Ру си је.

Пу ти нов мо дел је ра зу мљи во по стао за ни мљив и за 
све си ле сред њег и ви шег ран га ко је по ку ша ва ју да се од-
бра не од пре да тор ства Ан гло-Аме ри ка на ца, а да исто вре ме-
но из бе гу кла си чан ауто ри тар ни или чак то та ли тар ни си стем 
чу ва ју ћи ми ни мум по ли тич ког плу ра ли зма и ин ди ви ду ал-
них сло бо да.

*

На кра ју овог сло же ног из ла га ња са вре ме ног од но са ли-
бе рал не де мо кра ти је и ауто ри та ри зма же лим да пред ста вим 
па ра диг ма ти чан при мер фи ло зоф ског мејнстри ма ко ји се за-
ла же за фун да мен та ли стич ко ви ђе ње де мо кра ти је. Уз гред са-
ма чи ње ни ца да се та ква ја ко бин ска по зи ци ја ко ја у кла сич-
ној по ли тич кој те о ри ји ја сно за у зи ма ме сто на екс трем ном 
кра ју ле ви це да нас сма тра по пу лар ним и до ми нант ним фи-
ло зоф ским мејнстри мом, го во ри до ста о ста њу са вре ме не по-
ли тич ке и мо рал не фи ло зо фи је, али и о све ту у ко ме жи ви мо.

 При мер ко ји пред ста вљам  је рад аме рич ког фи ло зо фа 
не мач ког по ре кла То ма са По геа. О По геу39 код нас ни је мно-

38 Ока ра, 2007.
39 По ге је ро ђен 1953 го ди не. Го ди не 1983 од бра нио је под мен тор ством Џо на 

Рол са на Хар вар ду ди сер та ци ју под на сло вом Кант, Ролс и гло бал на прав да. 
Исте го ди не је за по чео ду го го ди шњи рад на ка те дри за фи ло зо фи ју на Ко-
лум би ји да би од 2006-2008 на истом уни вер зи те ту пре да вао по ли тич ке на-
у ке. Од 2008 пре да је Фи ло зо фи ју и ме ђу на род не од но се на Јеј лу. Осим то га 
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го пи са но40 иако је два пу та го сто вао у Бе о гра ду. Од ње го вих 
број них ра до ва об ја вље на су са мо два тек ста у Фи ло зоф ском  
го ди шња ку: „Тран зи ци ја ка де мо кра ти ји“ (број 12) ко ји је до-
ду ше па ра диг ма ти чан и сто га се упра во њи ме ов де ба ви мо, и 
„Пре вен тив не ху ма ни тар не ин тер вен ци је“ (број 13).

По ге је не ка вр ста са вре ме не фи ло зоф ске зве зде ко ја 
се већ две дец ни је на ла зи у стал ном успо ну. Он се на ла зи 
у цен тру рас пра ва о ко смо по ли ти зму, гло бал ној де мо кра ти-
ји, су зби ја њу гло бал ног си ро ма штва, ши ре њу де мо кра ти је и 
гло бал ног упра вља ња, а на при мер по след њи збор ник  ко ји 
је уре дио41 ба ви се етич ким  аспек ти ма гло бал не фи нан сиј ске 
кри зе. Он је је дан од нај ва жни јих ми сли ла ца ко ји уте ме љу-
ју са вре ме ни до ми нант ни ле во ли бе рал ни дис курс, из ра зи то 
ин тер вен ци о ни стич ки усме рен и кад је у пи та њу про ши ре-
ње над ле жно сти ре гу ла ци је у по је ди нач ној др жа ви, и кад је 
у пи та њу ре фор ма свет ског си сте ма у прав цу ши ре ња де мо-
кра ти је и су зби ја ња гло бал ног си ро ма штва свим сред стви ма.

По ге ни је са мо оби чан фи ло зоф ски про фе сор, већ је чо-
век ко ји на сто ји да сво је иде је ви ди ре а ли зо ва не у прак си. 
Вр ло је за ни мљи во да му то че сто успе ва. Он је на при мер 
још по че ком де ве де се тих раз ви јао оправ да ња за ху ма ни тар-
не ин тер ве не ци је у име од бра не људ ских пра ва.42 У исто вре-
ме је раз ви јао те о ри је о ну жно сти пре ва зи ла же ња иде је су ве-
ре ни те та и ње не дис пер зи је на до ле и на го ре.43 По ге је, што 

пре да вао је на ве ли ком бро ју раз ли чи тих уни вер зи те та, до био је број на при-
зна ња и сти пен ди је, члан је Нор ве шке ака де ми је на у ка итд.  Он је ме ђу тим 
са ра ђи вао и са број ним ин сти ту ци ја ма по пут Ко ме са ра УН за људ ска пра ва, 
ко је за пра во уче ству ју у осми шља ва њу и кре и ра њу гло бал них по ли тич ких 
трен до ва Аутор је не ко ли ко књи га о Рол со вој по ли тич кој фи ло зо фи ји и ни-
за књи га ко је се ба ве ње го вом ви зи јом гло бал не прав де. Нај по зна ти је де ло 
му је Свет ско си ро ма штво и људ ска пра ва: космпо лит ска од го вор ност и 
ре фор ме (пр во из да ње 2000, дру го, про ши ре но 2008). По след ња фа за ра да 
обе ле же на је раз ма тра њи ма иде ја о ре фор ми свет ске бри ге за здра вље и мо-
гућ но сти ма да се ле ко ви лак ше про из во де и ди стри бу и ра ју у си ро ма шним 
зе мља ма. Па ра лел но се ба ви при ме ње ном етич ком фи ло зо фи јом.

40 Углав ном је уз гред по ми њан у окви ру чла на ка ко ји се ба ве пи та њи ма ко смо-
по ли ти зма и гло бал не прав де. Рет ки из у зе так је чла нак Та ма ре По пић „Рол-
со ва и По ге о ва кон цпе ци ја ‘пра ва на ро да’ – упо ред на ана ли за“, Но ва срп ска 
по ли тич ка ми сао, 2009, бр. 1-2, стр. 85 – 125.

41 Glo bal Fi nan cial Cri sis: the Et hi cal Is su es, Pal gra ve Mac mil lan, 2011.
42 “An In sti tu ti o nal Ap pro ach to Hu ma ni ta rian In ter ven tion”, Pu blic Af fa irs Qu ar

terly, 6/1 (Ja nu ary 1992), 89–103.
43 “Co smo po li ta nism and So ve re ignty”, Et hics, 103/1 (Oc to ber 1992), 48–75.
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нам је ов де од по себ ног ин те ре са, та ко ђе око 2000 ин тен зив-
но раз ра ђи вао ме то де за огра ни ча ва ње де ло ва ња ауто ри тар-
них ре жи ма, и за њи хо во су зби ја ње и укла ња ње. Чи тав та лас 
та ко зва них обо је них ре во лу ци ја укљу чу ју ћи и про шло го ди-
шње арап ско про ле ће укљу чу је мно ге од ме то да ко је је он 
за го ва рао.

Са ма По ге о ва по зи ци ја, ње гов те о риј ско-прак тич ни 
аган жман, иде о ло ги ја и ре зул та ти по ста ју по себ но за ни мљи-
ви ка да се уоче не ки мо мен ти из ње го ве би о гра фи је. Пр ва 
ве ли ка сти пен ди ја ко ју је до био је сте од Рок фе лер фон да ци-
је за пе ри од 1986-1987. Од исте по ро ди це до био је још јед ну 
ва жну сти пен ди ју за 1993 -1994 у вре ме ка да пи ше ра до ве 
ко ји га лан си ра ју у врх са вре ме не фи ло зоф ске про дук ци је. 
Име ђу оста лих, то ком 2000 го ди не до био је по моћ од Кар-
не ги је вог са ве та за ети ку и ме ђу на род не од но се. Да кле две 
нај моћ ни је фон да ци је у Аме ри ци по ве за не са вр хом свет ске 
ка пи та ли стич ке ели те по мо гле су у кључ ним тре ну ци ма рад 
фи ло зо фа ин тер вен ци о ни сте ле во ли бе рал не и фун да мен та-
ли стич ке про ве ни јен ци је. Ти ме до би ја мо фан та сти чан ак ту-
е лан при мер за по твр ду хи по те за (Са тон), ко је се ина че во де 
као кон спи ро ло шке иако има ју ве о ма ја сну ра ци о нал ну по за-
ди ну и ло ги ку, о то ме да Вол Стрит тра ди ци о нал но по др жа ва 
ле ви цу и све ве ћу ре гу ла ци ју др жа ве над жи во ти ма и фи нан-
си ја ма љу ди. Под се ти мо се Са то нов основ ни ар гу мент твр ди 
да њи хов мо но по ли стич ки стил по сма тра ња све та зах те ва да 
др жав ни мо но пол ра ди за њих. Сле де ћи ко рак је на рав но ин-
тер вен ци о ни стич ко по ма га ње ус по ста вља ња гло бал не вла-
да ви не на што ши рем свет ском про сто ру (ако мо же у крај-
њем слу ча ју на це лом све ту) ка ко би свој кар тел ски по ло жај 
из Аме ри ке пре не ли на чи тав свет.

Те шко је по ве ро ва ти да су Рок фер ле ри  и Кар не ги је ви 
за ин те ре со ва ни за гло бал ну прав ду, пре ра спо де лу и по моћ 
си ро ма шни ма. Да то за и ста хо ће да ура де не би им тре бао 
По ге. Чи ни се да је основ ни раз лог због ко га они по ма жу ми-
сли о це по пут По геа ле ги ти ми за ци ја ин тер вен ци о ни зма њи-
хо ве до мо ви не ко јом се на све на чи не па и ра том отва ра ју 
вра та за ши ре ње њи хо вог ка пи та ла, ин те ре са и ути ца ја, ба-
зи ра на на уни вер за ли стич ким тер ми ни ма и пој мо ви ма као 
што су људ ска пра ва, гло бал на прав да, уни вер зал но здра вље 
итд. Из те пер спек ти ве нај ве ћи про блем су не ко о пер тив ни 
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ауто ри тар ни ре жи ми ко ји мо гу да ко ри сте зна чај не при вред-
не ре сур се за по ди за ње бла го ста ња и од бра ну сво је на ци је. 
По гле дај мо на при ме ру овог тек ста ка ко из гле да раз ми шља-
ње и ар гу мен та ци ја То ма са По геа.

„Тран зи ци ја ка де мо кра ти ји“ је је дан од ни за тек сто ва у 
ко ји ма По ге ва ри ра раз ли чи те иде је о из град њи гло бал не ре-
гу ла тор не схе ме ко ја би под сти ца ла да по је ди не зе мље уво де 
де мо кра ти ју и су зби ја ју ауто ри та ри зам.44 

Пр во што упа да у очи је фи ло зо фи ја исто ри је ко ја сто ји 
у по за ди ни: она је ја сно ес ха то ло шка, про гре си ви стич ка и 
раз ви ја се као не пре ста но кре та ње ка де мо кра ти ји. То не зна-
чи да је де мо кра ти ја си гур на кад се јед ном уве де. На протв, 
си ле зла не пре ста но на сто је да је за у зда ју и у ци љу соп стве-
них не мо рал них ин те ре са по но во уки ну. Али еви ден тан је 
мо рал ни на пре дак чо ве чан ства уз чи ју по моћ ће се и ова кви 
оче ки ва но све ре ђи слу ча је ви су зби ја ти и обес хра бри ва ти ка-
ко би у крај њем зби ру чи тав свет по стао де мо крат ски. Ње го-
ва ви зи ја про гре са ни је не пре ки ну та стре ла, већ пре не ка вр-
ста спи ра ле ко ја се вр ти на раз ли чи те стра не, али све у куп но 
ипак на пре ду је у од ре ђе ном прав цу успо на. Де мо кра ти ја ни је 
ов де ин стру мен тал но не го есен ци ја ли стич ки схва ће на. Она 
је из ме ђу оста лог и циљ по се би јер је из По ге о ве пер спек-
ти ве је ди ни ци ви ли зо ван си стем упра ве до сто јан са вре ме ног 
мо рал ног чо ве ка.

Ви дљи во је ко ли ко та ква ви зи ја од у да ра од кла сич не 
Ари сто те ло ве схе ме из По ли ти ке у ко јој се си сте ми узи ма-
ју ин стру мен тал но да би од го во ри ли на тре нут но ста ње за-
јед ни це и сто га се при род но сме њу ју у за ви сно сти од по тре-
бе дру штва.45 У тој по став ци ауто ри та ри зам и де мо кра ти ја 
су јед на ко по жељ ни и јед на ко про бле ма тич ни у вре ме ни ма 
кад се њи хо ва су шти на (гра ђан ске вр ли не или без ин те ре сни 
ауто ри тет) ис цр пи.

По ге ауто ри та ри зам од ба цу је као не га ти ван пар екс е-
ланс. Ви ди се је ди но као из раз пре да тор ства, а не као мо-
рал ни на гон на стао из осе ћа ја оба ве зе да се спа су др жа ва, 
дру штво, на ци ја, за јед ни ца. По ге за опис ауто ри та ра ца ко-

44 Ви де ти та ко ђе и “Ac hi e ving De moc racy”, Et hics and In ter na ti o nal Af fa irs, 15/1, 
(2001), 3–23,

45 Ari sto tel, 1988, стр. 140.
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ри сти тер ми не као што су кид на пе ри или от ми ча ри.46 Ње го-
ва схе ма је вр ло ја сна: де мо кра ти ја је нор мал но и при род но 
ста ње не ког дру штва. Ме ђу тим у дру штви ма че сто по сто је 
ауто ри тар не = не мо рал не срук ту ре, ор га ни за ци је или по је-
дин ци ко ји га је пре да тор ске на ме ре. Они же ле да су спен ду ју 
де мо кра ти ју и пу чем ауто ри тар но за по сед ну власт ка ко би 
мо гли да екс пло а ти шу ре сур се не ке бо га те зе мље. 

Вр ло је за ни мљи во да По ге не апо стро фи ра мо гућ ност 
да они екс пло а ти шу бу џет, раз ви је ну ин ду стри ју или по љо-
при вре ду већ са мо про да ју при род них ре сур са – сто га се ви-
ди да је ње гов мо дел при лич но ци ља но гра ђен у прав цу де-
мо кра ти за ци је под руч ја бо га тих при род ним ре сур си ма, што 
су да нас нај че шће зе мље Бли ског ис то ка или Афри ке.47

Основ ни мо тив По геа је сте раз ра чу на ва ње са овим про-
тив ни ци ма  де мо кра ти је у свим фа за ма: од пи та ња ка ко их 
тре ти ра ти на кон оба ра ња са вла сти до пи та ња ме ра за њи хо-
ву изо ла ци ју док су на по зи ци ја ма упра ве. По ге се за ла же за 
нај о штри је мо гу ће ка жња ва ње ових ауто ри та ра ца ка да оду 
са вла сти, али твр ди да би из так тич ких раз ло га тре ба ло ши-
ри ти ин фор ма ци ју да ће сва ко мир но од сту па ње са вла сти 
без кр во про ли ћа би ти на гра ђе но бла жим по ступ ком.48 

Ме ђу тим По геа мно го ви ше за ни ма гле да ње уна пред. 
Он се пи та шта би по сто је ће де мо крат ске вла де мо гле да ура-
де да оси гу ра ју де мо кра ти ју и да обес хра бре не де мо крат ско 
осва ја ње и вр ше ње вла сти у бу дућ но сти. Не за ни ма ју га ка ко 
ка же то ли ко ме ре ко је би пуч учи ни ле те жим, већ ме ре „ко је 
би чак и успе шан пуч учи ни ле ма ње лу кра тив ним.“49 Пр ва 
та ква ме ра је ства ра ње не ке вр сте ин сти ту ци је ко ја би на ме-

46 Pog ge, 2000, стр, 25.
47 Као што сам на по ме нуо мно ге од ме ра ко је он и ко ле ге пред ла жу ко ју го ди ну 

ка сни је ви ди мо у прак си. САД су по себ но у по след њих не ко ли ко го ди на фо-
ку си ра не на ши ре ње де мо крат ског арап ског про ле ћа и на су зби ја ње ши ре ња 
ки не ске еко ном ске екс пан зи је у Афри ци.

48 Чи та лац та ко ђе мо же да пре по зна овај ме тод у прак си ка да се се ти да су по-
себ но бру тал но ка жња ва ни они ли де ри ко ји су се ору жа но бо ри ли до кра ја 
као што су Ху се ин и Га да фи. С дру ге стра не чи ни се да и они дру ги ни су 
баш нај бо ље про ла зи ли јер би би ли пре да ти су до ви ма и по пра ви лу из ло же-
ни ду го трај ном мр цва ре њу и смр ти у бол ни ца ма итд. Но у сва ком слу ча ју 
пра ви се ја сна раз ли ка из ме ђу бру тал ног пер фор ман са за не ко о пе ра тив не и 
ипак ци ви ли зо ва ног од стра њи ва ња за оне ко ји су у не ком тре нут ку од лу чи-
ли да без кр ви пре да ју власт.

49 Исто, стр. 26.
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ђу на род ном ни воу има ла уло гу ана лог ну по ли ци ји у по је ди-
нач ној др жа ви и ко ју би де мо крат ска вла да мо гла да ауто ри-
зу је уко ли ко се на ђе под прет њом не ког до ма ћег пре да то ра.50 
По ге нас оба ве шта ва да је не ко ли ко во де ћих аме рич ких по-
ли ти ко ло га до бро вољ но ра ди ло за УН раз ви ја ју ћи ову пле-
ме ни ту уло гу. Они су пред ло жи ли уго во ре пу тем  ко јих би  
ма ле ка рип ске др жа ве прет ход но одо бри ле вој не ин тер вен-
ци је про тив се бе у слу ча ју да бу ду ћа вла да зна чај но угро зи 
де мо крат ске прин ци пе (Том Фа рер) или људ ска пра ва (Стен-
ли Хоф ман). На по ме ни мо уз гред да се из по зи ци је кла сич не 
по ли тич ке те о ри је сва ко по зи ва ње стра не си ле да ин тер ве ни-
ше у уну тра шњу по ли ти ку сма тра ак том на ци о нал не из да је.

По ге при зна је да ово ни је баш атрак тив на иде ја, по-
себ но у фор ми ка да се та кви уго во ри скла па ју са САД. Али 
сма тра да се иде ја мо же по пра ви ти ако би се та кав уго вор 
скла пао са УН уз пре ци зи ра ње усло ва ка да се он мо же ак-
ти ви ра ти као и пре ци зи ра ње о то ме ко и ка да од лу чу је да до 
то га до ђе.

Он за тим пре ла зи на мек ше ме ре овог ти па. Сле де ћи 
пред лог је до но ше ње устав ног аманд ма на ко ји пре ци зи ра да 
евен ту ал ни бу ду ћи ду го ви ко је ство ри ауто ри тар на власт не 
сме ју да се ис пла ћу ју из јав них при хо да. По ге при зна је да 
је у про шло сти вла да САД нај ви ше бри ну ла да та кве зе мље 
уред но вра ћа ју кре ди те без об зи ра на то ка кво је уре ђе ње у 
њи ма. Ме ђу тим он сма тра да би се не што ра ди кал но про ме-
ни ло кад би се та кви аманд ма ни усва ја ли и кад би та кве др-
жа ве зах те ва ле од вла да САД и дру гих ОЕЦД зе ма ља да се 
оба ве жу да ће га по што ва ти.51 

50 А ко би и на осно ву ко јих кри те ри ју ма од ре ђи вао да ли је нпр. вла да ви на 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа би ла де мо крат ска или пре да тор ска? За исте за пад-
не ак те ре она је 1995 и 1996 би ла де мо крат ска а 1999 пре да тор ска. Овај при-
мер до бро по ка зу је ка ко би у прак си ова „пле ме ни та“ иде ја функ ци о ни са ла 
као ар би трар ни кри те ри јум за ле га ли за ци ју ин тер вен ци је у др жа ва ма где су 
на вла сти не ко о пе ра тив ни ре жи ми. У прак си то се до го ди ло и Бен Али ју, и 
Му ба ра ку и Га да фи ју.

51 Упо ре ди те ово ње го во за ла га ње за ме тод ко јим се бан ке и вла де нај бо га ти-
јих зе мља по сти чу да се од ри чу јед ног од еко ном ски и по ли тич ки нај ва жни-
јих ору ђа гло бал не до ми на ци је и за ра де – по зајм љи ва ња нов ца, са су шти ном 
свет ског фи на нисјког и по ли тич ког си сте ма у ко ме је кре дит осно ва вла да-
ви не и прак ти во а ња мо ћи. Шта ви ше по пра ви лу су ауто ри тар не др жа ве због 
кра ће про це ду ре до но ше ња од у ка сол вент ни је и ефи ка сни је за оба вља ње 
та квих  по сло ва.
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По сто ји ка же По ге мо гућ ност да де мо крат ске вла де ве-
ли ких зе ма ља ипак то не при хва те. Њи хов кон тра ар гу мент 
ко је он узи ма као озби љан, твр дио би да он да и ауто ри тар не 
вла де не би вра ћа ле ду го ве де мо крат ских прет ход ни ка па би 
ти ме и њи хо ва по зи ци ја на свет ском фи нан сиј ском  тр жи шту 
би ла угро же ни ја. Но, ето ре ше ња и за тај про блем. Фор ми-
ра ло би се ме ђу на род ни Фонд за оси гу ра ње де мо крат ских 
по зај ми ца ко ји би у слу ча ју да ауто ри тар не др жа ве од би ју 
да пла ћа ју ду го ве прет ход них де мо крат ских вла да мо гао да 
сер ви си ра тај дуг све док се не вас по ста ви де мо кра ти ја. Тај 
фонд би за јед но фи нан си ра ла сва де мо крат ска дру штва.52 
Она би ди рект но би ла бе не фи то ри од те иде је у сми слу да би 
се сма њи ли тро шко ви ко ји на ста ју због ра то ва, гра ђан ских 
ра то ва и про бле ма људ ских пра ва, као и због при хва та ња из-
бе гли ца и ху ма ни тар них ин тер вен ци ја. 

По ге при хва та мо гућ ност да САД ипак не би усво ји ле 
та кву иде ју. Но у сва ком слу ча ју сма тра да би пред ло же ни 
устав ни аманд ман знат но ума њио мо гућ ност бу ду ћих ауто-
ри та ра ца да на ла зе фон до ве за сво је бо га ће ње (као да је то 
је ди ни мо гу ћи циљ ауто ри тар не вла сти) и за утвр ђе ње сво је 
вла сти.

По сле све га, он на кра ју за кљу чу је да су нај ве ће пре пре-
ке за ре а ли за ци ју ова квих ме ра по ли тич ке јер и ауто ри тар ни 
вла да ри и раз ви је на по тро шач ка дру штва има ју за јед нич ки 
ин те рес за бло ки ра ње ре фор ми  ко је би ши ри ле из гле де за де-
мо кра ти ју у раз ви је ним зе мља ма.53 Да кле на кон све ове нор-
ма тив но-уто пиј ске гим на сти ке то ком ко је се из но се пред ло зи 
ко ји у се лек тив ној, ин стру мен тал ној упо тре би мо гу да бу ду 
ве о ма опа сни и да под ри ва ју крх ку ста бил ност ме ђу на род ног 
по рет ка, По ге из но си ре а ли стич ку кон ста та ци ју ко ја ја сно 
по ка зу је прак тич ну не ре ле вант ност свих ње го вих пред ло га 
у свр ху истин ске де мо кра ти за ци је и по је ди нач них зе ма ља и 
ме ђу на род них од но са. Ми смо шта ви ше го ре ви де ли да су 

52 За пад не вла де на рав но не во ле мно го да да ју свој но вац за та кве ства ри. Али 
у слу ча ју Га да фи ја оне су бло ки ра ле ра чу не ле гал не ли биј ске вла де у ино-
стран ству, и тај но вац ис ко ри сти ле за фи нан си ра ње опо зи ци је и на о ру жа-
ва ње по бу ње ни ка ко ји су на кра ју уз по моћ ар ми ја за пад них зе ма ља си лом 
обо ри ле ре жим и ус по ста ви ле но ву пре ла зну вла ду. Вр ло бр зо на кон то га 
по вео се спор и но вих вла сти са за пад ним зе мља ма око то га ко и под ко јим 
усло ви ма има пра во да ко ри сти та зна чај на фи нан сиј ска сред ства.

53 Исто, стр. 29.
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те зе мље и њи хо ве ели те че сто нај ве ћи про тив ни ци та квих 
мо гућ но сти, а По ге о во пер ма нент но ле ги ти ми са ње га же ња 
су ве рен те та, ме ђу на род ног и уну тра шњег пра ва и сло бо де 
на ро да да сам од лу чу је о сво јој суд би ни и по ли тич ком си-
сте му у ко ме ће да жи ви, са мо до при но си по гор ша њу ха о са 
и кр ше њу по сто је ћих уста ље них пра ви ла до бре и ста бил не 
вла да ви не и пред ви дљи вих ме ђу на род них од но са.54

Misa Djurkovic

THE QU E STI ON OF AUT HO RI TA RI A NISM IN 
CON TEM PO RARY THE ORY AND PRAC TI CE: 

CRI TI QUE OF THO MAS POG GE

Sum mary

The ar tic le de als with the re la ti on ship of de moc racy and 
aut ho ri ta ri a nism. The re a son is ob vi o us ap pe a ran ce of the ri
se of aut ho ri ta rian ele ments in so ci e ti es that are no mi nally li be
ral de moc ra ci es, which is clo sely as so ci a ted with the af ter math 
of cri sis, this ti me not only be ing seen as a fi nan cial or eco no
mic, but as the cri sis of We stern ci vi li za tion. On the ot her hand, 
this prac ti ce is not fol lo wed by the pro per the o re ti cal re se arch 
as a ma in stre am po li ti cal phi lo sophy and po li ti cal the ory per
sists wit hin the un qu e sti o na ble con fi den ce in li be ral de moc racy. 

54 Ње го ве „ко смо по лит ске“ иде је, као вр ло опа сно ору ђе под ри ва ња ста бил-
но сти и здра вог ра зу ма у по ли ти ци и пра ву, сти жу и до на ших кра је ва до-
би ја ју ћи по кло ни ке у но вој ге не ра ци ји по ли тич ки ко рект них мла дих на уч-
ни ка ко ји на сто је да пра те свет ске трен до ве. Та ко мла ди фи ло зоф Ду шко 
Пре ле вић ла ко „из ла зи на крај“ са ре а ли змом у ме ђу на род ним од но си ма о 
ко ме еви дент но не ма ни еле мен тар на са зна ња, као ни о те о ри ји ни о исто-
ри ји ме ђу на род них од но са, за сту па ју ћи по ге ан ску фун да мен та ли стич ку ко-
смо по лит ску те о ри ју де мо кра ти је (ви ди Пре ле вић, 2008, есеј ко ји је ина че 
на гра ђен као нај бо љи сту дент ски есеј на јед ној лет њој фи ло зоф ској шко-
ли), док про фе сор пра ва на Уни вер зи те ту Уни он Ви о ле та Бе ши ре вић  (ви ди 
Бе ши ре вић, 2010) по ка зу је ка ко устав ни су до ви мо гу има ти зна чај ну уло гу 
у бор би про тив си ро ма штва као ме ха ни зми суд ске за шти те со ци јал них  и 
еко ном ских пра ва. У пре во ду, устав ни су до ви не тре ба да шти те и спро во де 
уста вом де фи ни са ни по зи тив ни прав ни по ре дак већ да по мо де лу аме рич ких 
су до ва вр ше ње го во пре ту ма че ње у ин те ре су бор бе про тив си ро ма штва.
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Con se qu ently, the aut hor ta kes a hi sto ri cal analysis of re la ti ons 
bet we en the two systems pro ble ma ti zing the ir al le gedly apo dic tic 
op po si tion. At the end the ide as of Tho mas Pog ge as the le a ding 
re pre sen ta ti ve of left li be ral fun da men ta lism and de moc ra tic in
ter ven ti o nism are be ing ex po sed and cri ti ci zed.
Key words: aut ho ri ta ri a nism, de moc racy, po li ti cal phi lo sophy, 

Tho mas Pog ge.
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