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АМЕ РИЧ КА ДЕ МО КРА ТИ ЈА:  
ТО КВИ ЛО ВА ПЕР СПЕК ТИ ВА

Резиме

Рад се ба ви ана ли тич ким по ре ђе њем две мо жда нај ва
жни је сту ди је Алек си са де То кви ла: Де мо кра ти је у Аме ри ци 
и Ста рог ре жи ма и Фран цу ске ре во лу ци је, за рад што бо љег 
раз у ме ва ња кул ту ро ло шких, пси хо ло шких и по ли тич ких чи
ни ла ца за раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја и де мо кра ти је 
in ge ne re. Ово се по себ но од но си на уло гу асо ци ја ци ја и сло
бо де удру жи ва ња у сфе ри про це са кон со ли до ва ња де мо кра
ти је и од ре ђи ва ња гра ни ца де мо крат ске еман ци па ци је. Рад 
се за кљу чу је раз ма тра њем зна ча ја ко о пе ра тив не ди мен зи је 
асо ци ја ци ја за де мо крат ску кул ту ру, што се ни ка ко не мо
же из јед на чи ти са узро ком за функ ци о ни са ње де мо крат ског 
си сте ма.
Кључ не ре чи: асо ци ја ци је, по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ки 

си стем, де мо кра ти ја, Алек сис де То квил.

Увод

Ак ту ел на аме рич ка де мо кра ти ја је, ви ше или ма ње, оп-
хр ва на про бле ми ма. Та ква кон јунк ци ја је са јед не стра не про-
дукт со ци јал них, еко ном ских и по ли тич ких тран сфор ма ци ја 
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ко је се де ша ва ју на гло бал ном ни воу, док је са дру ге стра не, 
мо жда и ве ћим де лом, по сле ди ца спе ци фич но сти аме рич ког 
де мо крат ског устрој ства. У том сми слу, не по сто ји бо љи на-
чин за што пот пу ни је са гле да ва ње аме рич ких де мо крат ских 
ано ма ли ја и мо гу ћих сме ро ва њи хо вог ис пра вља ња од раз-
ма тра ња То кви ло вог те о риј ског опу са, ко ји је, по чет ком 19. 
ве ка, ре а ли зо вао те о рет ски сиг ни фи кант ну ана ли зу на ли-
ни ји афир ми са ња ин те гри те та мла де аме рич ке де мо кра ти је, 
док се сре ди ном ве ка фо ку си рао на про пи ти ва ње им пли ка-
ци ја и екс пли ка ци ја Фран цу ске ре во лу ци је.1 У обе сту ди је, 
кроз аутен ти чан асо ци ја тив ни дис курс, об ја шња ва се ка ко 
кул тур ни и иде о ло шки фак то ри, те спе ци фич на еко ном ска 
и по ли тич ка прак са до при но се (или од ма жу) де мо кра ти ји и 
де мо крат ским ин сти ту ци ја ма. Њи хо ва ком па ра ци ја и су че-
ља ва ње пру жа ка ко ре ле вант не уви де по пи та њу де мо крат-
ских те ме ља про пи ти ва них по ли тич ких ре жи ма, та ко и по 
пи та њу уло ге асо ци ја ци ја и асо ци ја тив ног по на ша ња у кон-
со ли до ва њу де мо кра ти је. 

Сло бо да или јед на кост?
На ис хо ди шном ни воу, упо ре ђи ва ње су ге ри ше да 

је кул тур на ко хе рент ност ве о ма ва жна за оп ста нак, раст и 
раз вој де мо кра ти је. Та ко, на при мер, То квил опи су је функ-
ци о ни са ње аме рич ких град ских скуп шти на као ин клу зив ни 
ло кал ни ан га жман где на род јав но рас пра вља ју ћи до де љу је 
јав не ман да те, пу тем ко јих иза бра не ад ми ни стра то ре де мо-
крат ски оза ко њу је и про мо ви ше.2 На су прот то ме, град ске 
скуп шти не у Фран цу ској су ре флек то ва ле кла сну ди фе рен-
ци ја ци ју дру штва, што је усло ви ло да дру га при ро да фран цу-
ског гра ђа ни на по ста не ин тен зив на за ви сност од цен трал не 
вла сти.3 Та ква по зи ци о ни ра ност је про ду ко ва ла са свим ја сну 
ди фе рен ци ра ност по пи та њу: (1) мо ти ва ци је за пар ти ци па-
ци ју у јав ној обла сти; (2) опе ра тив но сти суд ског си сте ма; и 
(3) при ро де груп них ак тив но сти. Ове суп стан ци јал не раз-
ли ке пред ста вља ле су од раз со цио-еко ном ских и кул тур-

1 Tocqueville, A. Democracy in America12, Vintage Books, New York, 1990.; i 
Tocqueville, A. The Old Regime and the French Revolution, Doubleday Anchor 
Books, Garden City, 1955.

2 Tocqueville, A. Democracy in America, op. cit., стр. 64-68.
3 Tocqueville, A. The Old Regime and the French Revolution, op. cit., стр. 201.
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них фун да ме на та, пре све га, ма ни фе сто ва них у раз ли чи тим 
кла сним си сте ми ма. Као ре зул тат та квог при сту па, фо ку си-
ра ност на еви дент ну по ли тич ко-гра ђан ско-кул ту ро ло шку 
јед на кост као до ми нант ни ква ли тет со ци јал ног ам би јен та 
пред ста вља ини ци јал ни мо ме нат про пи ти ва ња пла си ра ног 
у Де мо кра ти ји у Аме ри ци.4 Кон траст то ме пред ста вља пер-
ма нент но ин си сти ра ње на сна жним кла сним раз ли ка ма ка-
рак те ри стич ним за Ста ри ре жим и Фран цу ску ре во лу ци ју.5 
Ова ква ана ли тич ка кон струк ци ја ука зу је на то ка ко је по сто-
ја ње или не по сто ја ње јед на ко сти усло ва ди рект но по ве за но 
са суп стра том асо ци ја ци ја у ци вил ном дру штву. Нео спор но 
је да је кла сна ди фе рен ци ја ци ја у Фран цу ској раз ви ла кул ту-
ру ба зи ра ну на уни фи ци ра њу нор ми, док је аме рич ки при мер 
про ду ко вао сна жан ко лек тив ни осе ћај сло бо де и јед на ко сти. 
Та ко је у Фран цу ској ан га жман у јав ним слу жба ма обич но 
био по ве зан са хи пер тро фи ра ним его и змом опред ме ће ним у: 
(1) при ви ле ги ја ма; (2) из бе га ва њем пла ћа ња по ре за; и (3) пер-
пе ту и ра њем кла сних раз ли ка.6

Aмерика То кви ло вог вре ме на не са мо да је ин ди ви ду-
ал ну не за ви сност и ам би ци о зност пре то чи ла у ви со ко по ве-
ре ње пре ма сло бод ним се кун дар ним ин сти ту ци ја ма, гра ђан-
ским и по ли тич ким асо ци ја ци ја ма у слу жби апо стро фи ра ња 
и оси гу ра ва ња сло бо де и јед на ко сти, већ је про мо ви са ле и 
њи хо ву функ ци ју у сми слу фор ми ра ња не се бич ног, пар ти ци-
па ци ји скло ног, гра ђан ства. Гра ђа нин је пре ко ко о пе ра ци је и 
му ту ал но сти сти цао зна ње о то ме ка ко да што бо ље оства ри 
и вла сти те и ко лек тив не ин те ре се. Ин ди ви ду ал ни осе ћај не-
за ви сно сти је про ис те као на са зна њу да ин сти ту ци је вла сти 
ни су ну жне ка ко за за шти ту и обез бе ђе ње вла сти тих пра ва 
та ко и за за шти ту и обез бе ђе ње ко лек тив них ин те ре са. То 
су ге ри ше да оспо со бље ност за за јед нич ко ло кал но де ло ва ње 
пред ста вља ва лид ну ба зу за ре а ли за ци ју ко лек тив них ак ци-
ја ори јен ти са них ка ре ги о нал ним и на ци о нал ним ци ље ви ма. 
Аме рич ка ко лек тив на ин тер ак тив ност ма ни фе сту је по зи тив-
ну адап та ци ју Ру со о ве иде је по ко јој оног мо мен та ка да ин-
ди ви дуа осве сти по бољ ша ња ко ја су дру ги оства ри ли у њи-

4 Tocqueville, A. Democracy in America, op. cit., стр. 3.
5 Tocqueville, A. The Old Regime and the French Revolution, op. cit., стр. 86.
6 Ibidem, стр. 91-92.
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хо вим жи во ти ма, ауто мат ски по же ли да их до сег не и обез бе-
ди као вла сти то до бро.7 Овај ква ли тет аме рич ке де мо кра ти је 
учи нио је гра ђа не ан га жо ва ним и ам би ци о зним, про фи ли сао 
их је не са мо за де ло ва ње у јав но сти већ и за лич но пер фек ту-
и ра ње и про ду ко вао екви ли бри јум оп ште гра ђан ске ин фор-
ми са но сти и гра ђан ског ак ти ви те та.8

По То кви лу, аме рич ки мо дел ко лек тив не пар ти ци па-
ци је у гра ђан ским и по ли тич ким ин сти ту ци ја ма има зна-
чај ну уло гу у уна пре ђе њу де мо кра ти је. Та ква кон сте ла ци ја 
про ду ку је ин ди ви ду ал ну гра ђан ску еду ка ци ју за сно ва ну на 
по ве ре њу у асо ци ја тив ну струк ту ру ци вил ног дру штва и ре-
зул ту је са спе ци фич ним асо ци ја тив ним по на ша њем окре ну-
тим са мо у пра вља њу и ма ни фе сто ва ним ин вер зи јом офи ци-
јел ног упра вљач ког усме ра ва ња са ко лек тив ним ан га жма ном 
ко ји до ми ни ра јав ном сфе ром. Ра на аме рич ка де мо кра ти ја 
је, углав ном пре ко је дин стве не упо тре бе пра ва на сло бод но 
удру жи ва ње у се кун дар не асо ци ја ци је, ус пе ла да из не дри и 
јав но на дах не кон тро лу и урав но те же ње ли бе рал них и ин-
ди ви ду а ли стич ких со ци јал них тен ден ци ја. Асо ци ја тив на 
при ро да аме рич ког дру штва је по мо гла да се пре мо шћа ва-
ње рас це па из ме ђу јав ног и при ват ног оства ри без европ ске 
бур жо а ске јав не сфе ре, пре ко мул ти пли ко ва не ком пе ти тив-
но сти и пре кла па ју ћих јав них сфе ра. Са гла сно то ме, То квил 
су ге ри ше да де мо кра ти ја зах те ва јав ну пар ти ци па ци ју ко ја 
под ра зу ме ва од ре ђе но лич но жр тво ва ње за ко лек тив, асо ци-
ја тив ни жи вот ко ји кре и ра та кав ефе кат ре пре зен ту је по зи-
тив но ди сци пли но ва ње де мо крат ских по тен ци ја ла асо ци ја-
ци ја.9 Ин ди ви ду ал но по жр тво ва ње не са мо да про мо ви ше 
ин те гри тет де мо крат ске за јед ни це, већ по ма же и да по је дин-
ци бо ље за шти те и оства ре сво је при ват не ин те ре се. Пре ко 
та кве етич ке ком по зи ци је, ин ди ви дуе ин кли ни ра ју: (1) из ра-
же ном јав ном ак ти ви те ту; (2) отво ре но сти за пот пу ни је схва-
та ње јав ног до бра; и (3) фор му ли са њу де мо крат ских вр ли на 
не за ви сно сти, агил но сти и са мо у ве ре но сти ко је их оспо со-
бља ва ју за ква ли тет ни ји јав ни и при ват ни жи вот.

7 Ruso, Ž. Društveni ugovor, Filip Višnjić, Beograd, 1993, стр. 131-161.
8 Tocqueville, A. Democracy in America,. op. cit., стр. 251.
9 Ibidem, стр. 123.
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На рав но, ка да јед на кост ни је из ба лан си ра на са ка те-
го ри јом про све ће ног лич ног ин те ре са, он да јав но ори јен ти-
са ни, чи сти ин ди ви ду а ли зам по ста је стан дар ди зо ва на нор ма 
по на ша ња, де мо крат ски те ме љи сла бе и гра ђа ни по чи њу да 
се окре ћу од дру штва ка его и стич ним ин ди ви ду ал ним ин-
те ре си ма.10 Без об зи ра на то, на овој тач ки, он да ка да асо ци-
ја ци је по чи њу ви ше да де ле гра ђа не и охра бру ју њи хо во по-
вла че ње из јав ног жи во та, ипак ег зи сти ра ин сти ту ци о на ли-
зо ва на јав на сфе ра, али без ре ле вант не де мо крат ске прак се. 
Та кво схва та ње тран спа рент но из ра жа ва и То кви ло во раз у-
ме ва ње де мо крат ских про бле ма и асо ци ја тив не ин тер ак тив-
но сти у Фран цу ској. Он сма тра да је дис функ ци о нал на асо-
ци ја тив на про шлост фран цу ске ари сто кра ти је про ду ко ва ла 
уски его и стич ни ин ди ви ду а ли зам и пот пу ни от клон пре ма 
јав ном до бру.11 Без де мо крат ски по зи тив ног ис ку ства ја ких 
се кун дар них ин сти ту ци ја ни клих на сло бод ним и бес кла-
сним асо ци ја ци ја ма, Фран цу зи ни су мо гли да раз ви ју ба зич-
не де мо крат ске вр ли не и обез бе де хар мо ни за ци ју мо но по ли-
стич ко-ели ти стич ких мо ћи. Асо ци ја тив на ди на ми ка раз ви-
је на у Аме ри ци омо гу ћи ла је гра ђа ни ма да пар ти ци пи ра ју у 
мно го број ним и ра зно вр сним по ли тич ким и гра ђан ским асо-
ци ја ци ја ма, гра ђа ни су на у чи ли ка ко да вла сти ту во љу угра-
де у во љу свих и ка ко да вла сти те емо ци је под ре де оп штем 
сен зи тив ном им пул су.12

То квил је са свим ја сно де мон стри рао ка ко ин те грал на 
асо ци ја тив на струк ту ра ути че на оп ште ста ње де мо кра ти је. 
Кул ту ре ко је су ди фе рен ци ра не на кла сном прин ци пу ре про-
ду ку ју од су ство асо ци ја тив ног по на ша ња или га, у нај бо љем 
слу ча ју, ли ми ти ра ју кла сним атри бу ти ма. Не до ста так со ци-
јал не кон зи стент но сти и мо гућ но сти за ства ра ње ин тен зив-
ни јег кул тур ног кон сен зу са чи ни да су про це си им пле мен-
та ци је и одр жа ва ња де мо кра ти је ја ко те шко при мен љи ви, 
ако не и не мо гу ћи. Без по ме ра ња ка асо ци ја тив ном дру штву, 
по ли ти ка обич но ре зул ту је до ми на ци јом не ко ли ко ин те ре са 
ко ји се, дис про пор ци о нал но ре сур си ма и удру же ни са ауто-
ри тар ном упра вом, кри ју иза де мо крат ске фа са де. Због то га, 

10 Ibidem, стр. 124.
11 Tocqueville, A. The Old Regime and the French Revolution, op. cit., стр. XIV.
12 Tocqueville, A. Democracy in America, op. cit., стр. 116.
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То кви ло ва се про пи ти ва ња мо гу схва ти ти и као на га ла ша-
ва ње стал но при сут не опа сно сти од асо ци ја тив не де ге не ра-
ци је. Ме ђу тим, ње гов рад пре вас ход но су ге ри ше за кљу чак 
по ко ме спо соб ност аме рич ких ин сти ту ци ја да про мо ви шу 
дру штво на ква ли тет ни јем асо ци ја тив ном ни воу, дру штво са 
из ра же ни јом хо ри зон тал ном ин тер ак тив но шћу и кул тур ном 
ко хе рент но шћу, по ма же пре ва зи ла же њу ин тер не ди фе рен ци-
ја ци је и ин хе рент них его и стич ких тен ден ци ја гра ђа на на на-
чин да раз ви ја ју ста бил ни ју и са др жај ни ју де мо кра ти ју.

То квил раз ли ку је три ка те го ри је дру штве них асо ци-
ја ци ја ко је ма пи ра ју дру штве ни и по ли тич ки про стор из ме-
ђу јед на ких по је ди на ца и њи хо ве вла сти. Са др жај и ши ри на 
тер ми на „пер ма нент не“ асо ци ја ци је, пр ве ка те го ри је, за ви си 
од кон тек ста у окви ру ко га га То квил сме шта. Ка да се ра-
ди о ста рим ре жи ми ма (ари сто кра ти ја ма), по јам из ра жа ва 
ши ре об ли ке груп ног иден ти те та ка кве су кла се (плем ство, 
бур жо а зи ја, се ља штво). При пад ност овим дру штве ним гру-
па ма де тер ми ни са на је са мим ро ђе њем и шан се за про ме ну 
дру штве ног по ло жа ја (со ци јал ну флук ту а ци ју) у со ци јал ној 
хи је рар хи ји ком по но ва ној на та ко де фи ни са ним прин ци пи ма 
су ми ни мал не. У кон тек сту де мо крат ске јед на ко сти (пост-ре-
во лу ци о нар на Фран цу ска или Аме ри ка) „пер ма нент не“ асо-
ци ја ци је озна ча ва ју при пад ност ло кал ним, ле гал но уста но-
вље ним по ли тич ким ен ти те ти ма и ор га ни за ци о ним це ли на-
ма ка кви су: оп шти на, град, округ или не ки дру ги те ри то ри-
јал но-по ли тич ки ад ми ни стра тив ни ни во или ни во пар ти ци-
па ци је. Под „по ли тич ким“ асо ци ја ци ја ма, дру гој ка те го ри ји, 
То квил под ра зу ме ва до бро вољ на удру же ња фор ми ра на од 
стра не гру пе исто ми шље ни ка ра ди раз ви ја ња и пер фек ту-
и ра ња од ре ђе не по ли тич ке док три не (ми шље ња), те ре а ли-
за ци је спе ци фич ног по ли тич ког ци ља. Нај ве ће асо ци ја ци је 
ово га ти па пред ста вља ју по ли тич ке пар ти је ко је као сво ју 
нај бит ни ју функ ци ју има ју осва ја ње вла сти пре ко из бор но-
ре пре зен та тив них ме ха ни за ма. Гра ђан ске асо ци ја ци је, тре-
ћа ка те го ри ја, осим што укљу чу ју тр го вач ка и про из вод на 
удру же ња, об у хва та ју и асо ци ја ци је нај ра зли чи ти јег ти па и 
на ме не без об зи ра на њи хов ствар ни со ци јал ни ути цај и ве-
ли чи ну (ку ри о зи тет је да То квил у асо ци ја ци је ово га ран га 
убра ја и но ви не).
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Ова ко про фи ли са на кла си фи ка ци ја са по при лич но 
ши ро ко по ста вље ним кри те ри ју ма, ука зу је на екс пан зив-
но-екс тен зив ни ка рак тер То кви ло вог схва та ња ци вил ног 
дру штва и по тен ци ра при о ри тет „ор то док сне“ по ли тич ке 
пер спек ти ве у ге не рал ном при сту пу ње го вој кон цеп ту а ли-
за ци ји. Ана ли зи ра ју ћи и кон стру и шу ћи ци вил но дру штво 
кроз до ста сло бод но оформ ље ну мон те скје ов ску ма три цу 
ко ја укљу чу је све функ ци о нал не ин тер ме ди ја тив не асо ци ја-
ци је, То квил, ипак, ре зо лут но на гла ша ва по ли тич ки зна чај 
ин сти ту ци ја ци вил ног дру штва. Гра ђан ске асо ци ја ци је, ко је 
не слу же са мо за де цен тра ли за ци ју ад ми ни стра тив не и по-
ли тич ке вла сти, омо гу ћа ва ју и обич ним гра ђа ни ма да ре а-
ли зу ју ви сок сте пен по зи тив не по ли тич ке сло бо де ин тен зи-
ви ра њем вла сти тог ин те гра тив ног де ла ња из ме ђу јед на ких 
и по је ди нач них при ват них ин те ре са изо ло ва них по је ди на ца 
мо дер ног ци вил ног дру штва. Из тог аспек та, гра ђан ске асо-
ци ја ци је пред ста вља ју нај ва жни је сред ство за ели ми ни са ње 
за бри ња ва ју ће фраг мен та ци је и рас цеп ка но сти мо дер ног ци-
вил ног дру штва. То је по при лич но дру га чи ја кон сте ла ци ја од 
оне у Евро пи где, ви ђе но то кви лов ско-мон те скје ов ском оп-
ти ком, но ви де мо крат ски свет из ра ста на сла бо сти ин тер ме-
ди ја тив не сна ге ка рак те ри стич не за ари сто крат ска дру штва 
и њи хо ве ин сти ту ци је.13

У Аме ри ци, ко ја не по зна је ари сто крат ско на че ло со-
ци јал но-по ли тич ке хар мо ни за ци је, оп шти не, гра до ви и ре ги-
је за у зи ма ју кри тич ну по зи ци ју у про сто ру из ме ђу по је дин ца 
и вла сти. Ове пер ма нент не аме рич ке асо ци ја ци је ко је суп-
сти ту и шу њи хо ву ари сто крат ску ва ри јан ту, би ле су то ли ко 
ефи ка сне у бри са њу др жав ног ауто ри те та да су узро ко ва ле 
То кви ло во пре те ри ва ње у ка рак те ри за ци ји аме рич ког по-
ли тич ког ор га ни зо ва ња као мо да ли те та са из ра же ним од су-
ством вла сти, ра ди кал но сма ње ним оби мом и ин тен зи те том 
цен тра ли зо ва не по ли тич ке ад ми ни стра ци је. При ка зу ју ћи 
аме рич ке по ли тич ке ор га ни за ци је за сно ва не на ши ро ким на-
че ли ма удру жи ва ња, То квил ука зу је на ви сок сте пен њи хо-
вог раз ли ко ва ња у од но су на европ ске пан да не. У Аме ри ци 
асо ци ја ци је про мо ви шу пар ти ку лар не еко ном ске, со ци јал не 

13 Види: Lively, J. The Social and Political Thought of Alexis de Tocqueville, Oxford 
University Press, Oxford, 1962.
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или по ли тич ке док три не, њи хо ву фун да мен тал ну функ ци-
ју из ра жа ва про цес уве ра ва ња, а не ри гид ног и агре сив ног 
за до би ја ња вла сти. Док су по ли тич ке асо ци ја ци је у Евро пи 
екс клу зив но ори јен ти са не на по ли тич ку бор бу за власт, у 
Аме ри ци њи хо ва ба зич на функ ци ја је про пи ти ва ње мо рал-
ног ауто ри те та ак ту ел не вла да ју ће ве ћи не. Сло бо да по ли тич-
ког удру жи ва ња у Евро пи је до ста нео д ре ђе на, кон фу зна и 
ам фи бо лич на по ли тич ка сре ћа, док је у Аме ри ци га рант про-
тив мо гу ће ти ра ни је ве ћи не (охло кра ти је).

То кви ло ва де скрип ци ја мно го број них ва ри је те та до-
бро вољ них гра ђан ских асо ци ја ци ја ука зу је на пот пу ни три-
јумф дру штва и то не са мо над его и стич ним ин ди ви да ли-
змом већ и над цен тра ли зо ва ном ар би трар ном др жа вом и 
до та да шњим схва та њем по ли ти ке in ge ne re. До бро во љач ки 
(асо ци ја тив ни) дух гра ђан ских удру же ња бло ки рао је власт, 
по ли ти ку и при мар не по ли тич ке ор га ни за ци је у се кун дар-
ном, ако не и пот пу но мар ги на ли зо ва ном, про сто ру укуп ног 
со ци јал ног зна ча ја. Об ја шње ње ду ха гра ђан ских асо ци ја ци ја 
је кон цеп ту ал на ре пер ку си ја То кви ло вог де фи ни са ња син-
дро ма дру штве не ато ми за ци је. По ли тич ка за јед ни ца у ко јој 
су сви јед на ки ге не ри ше дру штво ко је ели ми ни ше при род ну 
не јед на кост, али ства ра и дру штво без има нент ног груп ног 
иден ти фи ко ва ња и при зна ва ња ко је оста је ус кра ће но за фор-
му ли са ње ши рег иден ти те та. Та кво дру штво про мо ви ше ин-
ди ви ду а ли зам ко ји, сле де ћи То кви ла, ма ни фе сту је не што са-
свим дру га чи је од пу ке се бич но сти, оно кре и ра уса мље ног и 
изо ло ва ног гра ђа ни на одво је ног од за јед ни це, те си ту и ра ног 
у со ци јал но ми нор не и аути стич не со ци јал не кру го ве по ро-
ди це и при ја те ља. Ре зул ти ра ју ћи пар ти ку ла ри зам, али је на-
ци ја и со ци јал на не моћ де мо крат ског по је дин ца не пот ко па-
ва ју са мо про стор јав них вр ли на, већ, по сред ством амал га ма 
де мо крат ског ин ди ви ду а ли зма и цен тра ли зо ва ног, од вла сти 
кон тро ли са ног, јав ног жи во та, ства ра ју чи тав низ пред у сло ва 
за но ве мо ду се де спо ти зма. Јед на кост и ин ди ви ду а ли зам су, 
да кле, две ме ђу соб но по ве за не де мо крат ске ка рак те ри сти ке, 
јед на кост фор си ра не за ви сност ко ја мо же ре зул то ва ти за јед-
ни цом ко ја је агре га ци ја (изо ло ва них) ин ди ви дуа, по ли тич-
ке по сле ди це та ко по зи ци о ни ра не не за ви сно сти (оне ко ја је 
ефе кат јед на ко сти) мо гу би ти анар хи ја (не ред) и де мо крат ски 
де спо ти зам. И док се анар хи је мо же лак ше уочи ти у де мо-
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крат ски про фи ли са ним ре жи ми ма, па се на њу мо же и бр же 
од ре а го ва ти, до тле је де мо крат ски де спо ти зам при кри ве ни-
ји и ма ње осве шћен. Де ци зив ни от клон пре ма не јед на ко сти 
во ди де мо кра ти ју ка цен тра ли зо ва ној вла сти (тен ден ци ја ка 
јед ној мо ћи ко ја све гра ђа не тре ти ра исто), ко ја сто ји на спрам 
сло бо де. На рав но, то је де спо ти зам ко ји ће при хва ти ти де мо-
крат ска пра ви ла игре, при ро да та кве „ме ке ти ра ни је“ ће се 
ви ше ба зи ра ти на де гра ди ра њу не го на до слов ном „по ро бља-
ва њу“ љу ди.14

То кви ло ва ан тро по ло шка по став ка по је дин ца под ра-
зу ме ва осо бу ко ја по се би ни је ни до бар ни лош, чо век је етич-
ка ком би на ци ја не га тив них и по зи тив них мо рал них си ла и 
ње гов жи вот про ла зи у кон стант ној тен зи ји из ме ђу ове две 
крај но сти. Пер ма нент на ду а ли стич ка при ро да чо ве ка, ко ја на 
је дан са свим по зи ти ван на чин ис кљу чу је мо гућ ност ре а ли за-
ци је етич ко-мо рал ног са вр шен ства, во ђе на је ин стинк том и 
ду хом, а екви ли бри јум из ме ђу ова два ам би ва лент на под руч-
ја пред ста вља су шти ну људ ске мо рал но сти. Апо ло ги ја др жа-
ве ко ја упра вља ци вил ним дру штвом у име оп штег ин те ре са 
мо же, да кле, ре зул то ва ти но вим ти пом др жав ног де спо ти зма, 
де спо ти зма ко ји је уста но вљен, са стра не од ко је се то нај ма-
ње оче ку је, из бо ром са мог на ро да. Де мо крат ска ре во лу ци ја 
је за хва ти ла све сфе ре мо дер ног би ти са ња и у но во на ста лом 
по ли тич ком ам би јен ту ни шта ни је пре па ри ра но, имо би ли са-
но и са кра ли зо ва но, све је под ло жно скеп си, про пи ти ва њу и 
се ку ла ри за ци ји. Са јед не стра не, ја сно је да гра ђан ске асо-
ци ја ци је има ју из у зет но ва жну уло гу у од у пи ра њу или пре-
ва зи ла же њу не га тив них ефе ка та де мо крат ске јед на ко сти, са 
дру ге стра не, ад ми ни стра тив ни де спо ти зам мо же да по так не 
фор ми ра ње ма ни пу ла тив них не по ли тич ких гра ђан ских асо-
ци ја ци ја за рад ка на ли са ња и из ме шта ња укуп не дру штве не 
енер ги је у обла сти ко је су сиг ни фи кант но дис тан ци ра не од 
по ли тич ке сфе ре.

Та ко се мо же де си ти да гра ђан ска удру же ња не ема-
ни ра ју по асо ци ја тив ност су штин ски ре ле ван тан прин цип: 
бли ске ве зе по је ди нач них са оп штим ин те ре си ма. Са мо јав на 
сло бо да и по ли тич ке асо ци ја ци је пру жа ју пра ви увид у ова-

14 Види: Maletz, „D. Tocqueville’s Tyranny of the Majority Reconsidered“, Polity, 
64(3), стр. 741-763.
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кву кон сте ла ци ју и омо гу ћа ва ју пре ва зи ла же ње ап стракт не 
опо зи ци је из ме ђу вла сти тог, пар ти ку лар ног ин те ре са и за-
јед нич ког, оп штег до бра. То квил ни је фа во ри зо вао гра ђан ске 
асо ци ја ци је на ра чун по ли тич ке пар ти ци па ци је и по ли тич-
ких ор га ни за ци ја par ex cel lan ce, ни је сма трао да пр ве мо гу 
да ком пен зу ју мо рал ну ди мен зи ју и зна чај по то њих. Ово, по-
врат но, не зна чи, да је То квил де гра ди рао гра ђан ске асо ци-
ја ци је по пи та њу до при но са кон сти ту и са њу јав не по ли тич ке 
сфе ре. На про тив, уве ћа ва ју ћи број раз ли чи тих ин те ре са и 
ста во ва, гра ђан ска удру же ња ра ди кал но сма њу ју мо гућ ност 
до ми на ци је и вла да ви не ка ко не ке по ли тич ке гру пе, та ко и 
ве ћи не. Од нос из ме ђу ци вил ног дру штва и штам пе опи су је 
као ну жну по ве за ност и од ре ђу је га ана ло ги јом са ства ра њем 
асо ци ја ци ја пре ко но ви на и, vi ce ver sa, но ви на пре ко асо ци-
ја ци ја. Но ви не, као свој ре ле вант ни ква ли тет, об је ди њу ју не 
са мо дис пер зив ну ин фор ма тив ну ди стри бу ци ју: ши ре ње од-
ре ђе них иде ја и ста во ва, не го и аку му ла тив ни ин фор ма тив-
ни мо ме нат: ста па ње од ре ђе них иде ја и ста во ва. За хва љу ју ћи 
то ме, мне ње ма њи не мо же да бу де кон фрон ти ра но са мне њем 
ве ћи не.

Но ви не, да кле, сва ко днев ним ин фор ми са њем по је ди-
на ца о јав ним по сло ви ма, про мо ци јом раз ли чи то по зи ци о-
ни ра них ар гу ме на та и њи хо вом раз ме ном, урав но те жу ју и 
хар мо ни зу је је дан пре вас ход но ци ви ли зи ра ју ћи со ци јал ни 
мо дел. Дру гим ре чи ма, кроз ко ри шће ње сло бо де удру жи-
ва ња и сло бо де штам пе, Аме ри кан ци су ус пе ли да офор ме 
де цен тра ли зо ва ну јав ну сфе ру из у зе ту од до ми на ци је јед не 
пар ти је или не ког дру гог де ла за јед ни це, сфе ру осло бо ђе ну 
од кон тро ле цен тра ли зо ва не вла сти и дик та та ве ћин ског ми-
шље ња. Та ко је иде ал ста ро грч ке аго ре об но вљен у дру штву 
ко је је да ле ко над ма ши ло кван ти та тив не атри бу те по ли са и 
ње му има нент ну вла да ви ну јед не хе те ро ном не кон цеп ци је 
до брог жи во та. То квил сма тра ка ко је ул ти ма тив ни про блем 
мо дер ног ци вил ног дру штва спре ча ва ње по ли тич ког ве на ли-
те та, ма хи на ци ја и по и гра ва ња са про кла мо ва ним сло бо да-
ма гра ђа на. Пред ло жак за кон со ли да ци ју ци вил ног дру штва 
пред ста вља не за ви сно ми шље ње оте ло тво ре но у ауто ном-
ним гра ђан ским асо ци ја ци ја ма као не пре ста но отво ре ним 
шко ла ма јав ног ду ха, да кле, плу ра ли стич ко и са мо ор га ни зо-
ва но ци вил но дру штво. Раз ли чи ти ви до ви гра ђан ских асо ци-
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ја ци ја (по пут на уч них и ли те рар них кру го ва, шко ла, ре ли ги-
о зних ор га ни за ци ја итд.) пред ста вља ју нај ва жни ју ба ри је ру 
у за шти ти од по ли тич ког де спо ти зма и со ци јал не не јед на ко-
сти и не сло бо де.

Ауто ном но со ци јал но ми шље ње из ра жа ва и об у хва та 
ве ли ки број ме ђу соб но ко ор ди ни ра них, са мо ор га ни зо ва них 
и не пре ста но ак тив них гра ђан ских асо ци ја ци ја ма њег оби ма. 
За раз ли ку од кла сич них по ли тич ких мо де ла пар ти ци па ци је 
ве за них за ши ре оп ште ин те ре се (уче шће на из бо ри ма, суд-
ске по ро те итд.), гра ђан ске асо ци ја ци је се об ли ку ју ком би но-
ва њем гра ђа на пре о ку пи ра них „ма лим и сва ки да шње-три-
ви јал ним по сло ви ма“. Ова кав кон цепт омо гу ћа ва три бит не 
ства ри: (1) гра ђан ско удру жи ва ње то га ран га омо гу ћа ва гра-
ђа ни ма да во де ра чу на о функ ци о ни са њу чи та ве за јед ни це; 
(2) асо ци ја ци је има ју и еду ка тив ну ди мен зи ју - оспо со бља-
ва ју ћи гра ђа не за ло кал не и по себ не сло бо де, пред ста вља ју 
сво је вр сне шко ле јав ног ду ха у ко ји ма гра ђа ни сти чу зна ња 
о сво јим пра ви ма и оба ве за ма; и (3) та ко ком по но ван асо ци-
ја тив ни склоп оства ру је прин ци пе де мо крат ске јед на ко сти 
и спре ча ва ти ра ни ју ве ћи не над ма њи ном (ан ти-охло крат-
ска ди мен зи ја). Пра во на удру жи ва ње уну тар ци вил ног дру-
штва је нео ту ђи во, ње го вим пре не бре га ва њем, спу та ва њем 
или уки да њем пот ко па ва ју се и но се ћи по ста мен ти дру штва. 
Плу ра ли стич ко и са мо ор га ни зу ју ће дру штво, ауто ном но у 
од но су на др жа ву, пред ста вља con di tio si ne qua non де мо кра-
ти је.

То квил је пр ви по ли тич ки ми сли оц ко ји је ми ну ци о-
зно из ло жио на ко ји на чин ли бе рел но-де мо крат ска власт за-
ви си од нор ми по ли тич ке кул ту ре и стан дар да ко лек тив ног 
ан га жма на про ду ко ва них пре ко хо ри зон та асо ци ја тив них 
ре ла ци ја. Ин сти ту ци о нал ни сег мент То кви ло вог дис кур са 
по на вља lo cus clas si cus та да шњег ли бе рал но-про тек тив ног 
мо де ла де мо кра ти је по ко ме глав ну свр ху де мо крат ских ин-
сти ту ци ја пред ста вља за шти та од по тен ци јал не ти ра ни је др-
жа ве.15 Ме ђу тим, по То кви лу, за ли бе рал но-де мо крат ску кон-
сти ту ци о нал ну ком по зи ци ју то јед но став но ни је до вољ но: 
де мо крат ска власт се ди рект но осла ња на асо ци ја ци је ко је 

15 Види Macpherson, C. B. The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford 
University Press, Oxford, 1977.
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по сре ду ју из ме ђу ин ди ви дуа и др жа ве. Из тог раз ло га, ње га 
нај ви ше ин те ре су ју во лун та ри стич ке се кун дар не асо ци ја ци-
је ко је сто је из ме ђу мо ћи др жа ве и при мар них асо ци ја ци ја 
по ро ди це и при ја те ља, те пред ста вља ју функ ци о нал ни од-
го вор за ко лек тив ни ан га жман, ре пре зен та ци ју и, ако је то 
по треб но, от пор по ли тич кој ре пре сив но сти. Он екс пли цит но 
твр ди да уко ли ко се раз ви је аде ква тан етич ки сен зи би ли тет, 
во лун та ри стич ке асо ци ја ци је мо гу да за ме не вер ти кал но по-
зи ци о ни ра не асо ци ја ци је ти пич не за ве ћи део кон ти нен тал не 
Евро пе ње го вог вре ме на.

Мно го пре да на шњег за ни ма ња за про бле ме асо ци ја-
тив не струк ту ре ци вил ног дру штва, по ли тич ка ли те ра ту ра 
је сле ди ла То кви ло ву про бле ма ти за ци ју на два на чи на. Као 
пр во, то је би ло апо стро фи ра ње груп не ре пре зен та ци је дру-
штве них ин те ре са пре вас ход но уну тар др жа вом де тер ми ни-
са ног про сто ра, где је, по ред кру ци јал не по зи ци је по ли тич-
ких пар ти ја, по сто јао чи тав низ ин те ре сних гру па и дру гих 
вр ста асо ци ја ци ја.16 Као дру го, То квил је по ве зао ка па ци те те 
за ме ди ја ци ју и ре пре зен та ци ју са гра ђан ским на ви ка ма ини-
ци ра ним и раз ви ја ним уну тар асо ци ја тив не струк ту ре ци-
вил ног дру штва. У су прот но сти са Ру со ом ко ји је др жао да 
су асо ци ја ци је по ли тич ка ба за дру штве ног фраг мен ти ра ња и 
не тран спа рент ног, крип тич ног де ло ва ња про тив јав ног ин те-
ре са, он је твр дио ка ко се кун дар не асо ци ја ци је омо гу ћа ва ју 
по је дин ци ма да на пу сте ам би јент при мар них асо ци ја ци ја и 
бу ду еду ко ва ни у сме ру афир ма ци је со ци јал не ин тер ак тив-
но сти.

На овај на чин асо ци ја ци је узро ку ју гра ђан ско осве шће-
ње и кон вер ту ју ни же и сим пли фи ко ва ни је схва та ње вла сти-
тих ин те ре са у ње го ву ви шу и ком плек сни ју фор му. Та ко ђе, 
асо ци ја ци је кул ти ви шу и про мо ви шу на че ла ре ци про ци те та 
и по ве ре ња ме ђу ин ди ви ду у ми ма, си мул та но омо гу ћа ва ју ћи 
пре ва зи ла же ње осе ћа ја изо ло ва но сти и ре а ли за ци ју аген де 
ко ја зах те ва ко лек тив ну ак тив ност. За То кви ла, ква ли тет ре-
пре зен та тив не де мо кра ти је је ди рект но про пор ци о на лан ква-
ли те ту дру штва, где по себ но ме сто за у зи ма ју гра ђан ске вр-
ли не и асо ци ја тив не ве зе, је згро де мо кра ти је ма те ри ја ли зу је 

16 Види: Verba, S., Scholzman K. L. i Brady, H. E. Voice and Equality: Civic Volun
tarism in American Politics, Harvard University Press, Cambridge, 1995.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.1/2010, год. V vol. 7 стр.2342

35

са мо у пра вља ње у фор ми асо ци ја тив ног жи во та и гра ђан ске 
кул ту ре про ис те кле на асо ци ја тив ном ис ку ству. Дру штве на 
ин те гра ци ја ре а ли зо ва на пре ко асо ци ја ци ја пред ста вља не-
из о ста ван услов за ва ља но функ ци о ни са ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја. Ова кво кон цеп ту ал но по зи ци о ни ра ње пре у зео 
је и Ро берт Дал (Ro bert Dahl) за сво ју ар гу мен та ци ју о ауто-
ном ном ути ца ју кул ту ре на де мо крат ске ин сти ту ци је.17 

Ро берт Пат нам (Ro bert Put nam) је То кви ло вој иде ји 
до дао еле мен те те о ри је ра ци о нал ног из бо ра и ње го ва те за се 
за сни ва на то ме да ка да гра ђа ни рас по ла жу са ка па ци те ти ма 
за де ло ва ње, он да мо гу да кон тро ли шу и при ти ска ју власт 
за рад бо љих упра вљач ких пер фор ман си. По став ку је илу-
стро вао дис кре пан ци јом из ме ђу ефи ка сне и функ ци о нал не 
упра ве ауто ном них ре ги о на се вер не Ита ли је и ко рум пи ра не 
и не де ло твор не вла сти ју жне Ита ли је: оно што раз ли ку је ове 
две обла сти је уку пан из нос дру штве ног ка пи та ла (ко ји де-
фи ни ше као ка рак те ри сти ке со ци јал не ор га ни за ци је, по пут 
нор ми ре ци про ци те та и по ве ре ња и мре жа, ко је мо гу да по-
бољ ша ју ор га ни за ци ју дру штва пре ко ре а ли за ци је, по др жа-
ва ња или олак ша ва ња, ко ор ди ни ра них ан га жма на).18 Та ква 
со лу ци ја ин кор по ри ра, да кле, бли ски од нос из ме ђу хо ри зон-
тал ног удру жи ва ња и нор ми ре ци про ци те та и по ве ре ња, те 
омо гу ћа ва да гра ђа ни офор ме асо ци ја ци је ко је ре спон ди ра ју 
ко лек тив ним про бле ми ма. У исто вре ме, Пат ма но ва по став-
ка омо гу ћа ва и раз ја шње ње зна ча ја апо стро фи ра ња дру штве-
не и еко ном ске јед на ко сти пре ко ука зи ва ња на ње ну ефи ка-
сност у ли ми ти ра њу хи је рар хиј ске за ви сно сти.19

За пра во, То квил је ко ри стио ре ла тив но јед но ста ван 
би по лар ни мо дел др жа ва-ци вил но дру штво ко ји је прет-
по ста вљао два основ на ме ди ја со ци јал не ор га ни за ци је: (1) 
ар би трар ну, ле гал ну и ад ми ни стра тив ну моћ др жа ве; и (2) 
со ци јал ни ме диј нор ми, кул тур них стан дар да, ди ску си ја и 
спо ра зу ма ко ји ка рак те ри шу не др жав ни сек тор. Овај мо дел 
ди фе рен ци ра дру штво на две сфе ре: (1) на ону ко ју ка рак те-
ри ше моћ; и (2) на ону ко ју ка рак те ри шу со ци јал не и еко ном-

17 Види: Dahl, R., A Preface to Democratic Theory, Chicago Univesity Press, 
Chicago, 1984.

18 Putnam, R., Leonardi R. i Nonetti R. Y. Making democracy work: Civic Tradition 
in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton, 1993, стр. 167.

19 Ibidem, стр. 171.
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ске ин тер ак ци је ко је им пли ци ра ју во лун та ри стич ке фор ме 
удру жи ва ња. Као је дан од нај зна чај ни јих не до ста та ка ово га 
мо де ла мо же се од ре ди ти аси ми ла ци ја тр жи шних од но са и 
струк ту ра у гра ђан ско дру штво за ко је је ка рак те ри сти чан 
про цес со ци јал не ин те гра ци је. На рав но, тр жи ште ор га ни зу је 
со ци јал не ре ла ци је и до но си од лу ке пре ко ме ха ни зма це на 
ко ји мо же да бу де ег зи стен ци јал но за ви сан од дру штве ног 
ме ди ја, али функ ци о ни ше на ра ди кал но дру га чи ји на чин: 
за То кви ла се ни ка ко не мо же ре ћи да је аде кват но раз у мео 
струк ту рал не ква ли те те тр жи шта.

У том сми слу, Тал кот Пар сонс (Tal cott Par sons) је, по-
ред тр жи шта и би ро кра ти је, ди стин гви рао асо ци ја тив ну 
струк ту ру или асо ци ја тив не ре ла ци је као тре ћу ка те го ри ју 
опе ра тив не ор га ни за ци је мо дер них дру шта ва.20 С об зи ром 
на чи ње ни цу да ни јед на дру штве на ор га ни за ци ја ни је чи сто 
асо ци ја тив на, ова ди стинк ци ја омо гу ћа ва да се, пре ко по себ-
них сред ста ва со ци јал не ор га ни за ци је, из бег не кон фу зи ја у 
кла си фи ко ва њу ак ту ел них асо ци ја ци ја. И док асо ци ја тив-
на сред ства ор га ни за ци је до ми ни ра ју уну тар асо ци ја ци ја, 
асо ци ја тив ни прин цип се мо же еви ден ти ра ти као из у зет но 
де ло тво ран и у ор га ни за ци ја ма са пре о ста ла два ти па ме ди-
ја. До оно га ни воа до ког асо ци ја тив на струк ту ра има де мо-
крат ске ефек те, мо же мо кон ста то ва ти со ци о ло шку осно ву за 
иден ти фи ко ва ње тих учи на ка не са мо уну тар дру штва, већ и 
у окви ру др жа ве и тр жи шне сфе ре. Асо ци ја ци је не ег зи сти-
ра ју са мо у асо ци ја тив ном ам би јен ту, што усло вља ва да оста-
ла сред ства ор га ни за ци је про ши ру ју асо ци ја тив не ре ла ци је 
на раз ли чи те на чи не ко ји има ју по врат но деј ство на њи хо ве 
де мо крат ске ефек те. Ме ђу тим, ни ка ко не мо же мо оче ки ва ти 
да асо ци ја ци је фор си ра не од стра не др жа ве, има ју исти де-
мо крат ски учи нак као, ре ци мо, но ви со ци јал ни по кре ти ко ји 
сво је члан ство ор га ни зу ју пре ко со ци јал ног ме ди ја нор ми и 
фор ма ци је иден ти те та.

Та ко по зи ци о ни ра на три пар тит на кла си фи ка ци ја ре-
зул ту је и апо стро фи ра њем де мо крат ског зна ча ја во лун та-
ри стич ких асо ци ја ци ја. Сва ки тип ор га ни за ци је рас по ла же 
са ди фе рен ци ра ним мо да ли те том мо ћи, деј стве но сти и убе-

20 Parsons, T. The System of Modern Societes, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
1971, стр. 21-26.
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дљи во сти ко ји, ком би но ва ни са окру же њем, чи не ње но на-
пу шта ње ма ње или ви ше ком пли ко ва ним, што, опет, усло-
вља ва и на чин на ко ји асо ци ја ци ја ре а гу је на кон флик те. По 
Пар сон су, мо дер не асо ци ја тив не ре ла ци је су се на ни воу дру-
штва раз ви ле из при мор ди јал не осно ве ре ли ги о зних, ет но-
ло шких и те ри то ри јал них ве за као ор га ни за ци о них ме то да 
дру штве не со ли дар но сти.21 Са одва ја њем од ових ар хе тип-
ских со ци јал но-хо мо ге ни зу ју ћих те ме ља, мо дер на дру штва 
су ус пе ла да ор га ни зу ју сфе ре ко је се ни су ди рект но осла ња-
ле ни на кул тур не нор ме ин те гра ци је, а ни на те ри то ри јал но 
кон фи гу ри са ну си лу. Есен ци јал ну ва жност у то ме про це су 
је има ло фор ми ра ње тр жи шне струк ту ре ко ја је, опе ра тив но 
ор га ни зо ва на пре ко си сте ма це на (да кле, нов ца), ко ор ди ни-
ра ла екс тен зив ну и ком плек сну по де лу ра да са ра зно вр сним 
мо де ли ма ко о пе ра ци је.

На рав но, тр жи ште је омо гу ће но пре ко по ли тич ког 
раз во ја раз ли чи тих пра ва, по себ но оних по ве за них са нео-
гра ни че ним и сло бод ним рас по ла га њем са вла сни штвом, 
укљу чу ју ћи ту и сво ји ну над те лом, уме ћи ма и ми шље њем. 
Ул ти ма тив на тр жи шна про јек ци ја окру же ња уста но вље ног 
на пред ви ди вим за ко ни ма и пра ви ли ма, усло ви ло је и дру-
га чи ју вр сту ди фе рен ци ја ци је или опе ра тив не ор га ни за ци-
је: би ро крат ску ад ми ни стра ци ју за ко на уну тар устав но де-
фи ни са ног по рет ка. Би ро крат ска ка те го ри ја ор га ни за ци је је 
уте ме ље на на раз во ју и ин тен зи фи ка ци ји пра ви ла ко ја га ран-
ту ју ре гу ла ран, ког ни тив но до сту пан и ста би лан ам би јент за 
ак те ре на тр жи шту и у окви ру ци вил ног дру штва. Она је то 
ус пе ла да оства ри за то што је де ва сти ра ла па три мо ни јал не, 
ет нич ке, ре ли ги о зне и дру ге пер со нал не ре ла ци је, те за сно-
ва ла сво је функ ци о ни са ње на аутен тич ним про це ду ра ма са 
пре ци зно де фи ни са ном хи је рар хи јом. Ком би на ци ја пи са них 
за ко на и кон тро ле над ор га ни за ци о ним ка па ци те ти ма про-
ду ко ва ла је са свим раз ли чит тип опе ра тив не ор га ни за ци је, 
ко ји ни је за ви сио ка ко од ди рект не ко му ни ка ци је, ка рак те-
ри стич не за дру штве не од но се, та ко и од ре а го ва ња на ме-
ха ни зам це на. Би ро крат ска ор га ни за ци ја је им пре сив но по-
ве ћа ла ка па ци те те ин сти ту ци ја (не са мо др жав них уста но ва, 
већ и кор по ра ци ја, син ди ка та, по ли тич ких пар ти ја итд.) за 

21 Parsons, T. The System of Modern Societes, op. cit., стр. 22.
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екс трак ци ју, над гле да ње и ор га ни за ци ју ре сур са ко лек тив-
них ак тив но сти.

Ка да се спо ји са ре пре сив ном мо ћи др жа ве, би ро крат-
ска ор га ни за ци ја про ду ку је оба ве зу ју ћи си стем ад ми ни стра-
тив них про це ду ра и за ко на, а ка да се спо ји са кон тро лом над 
сред стви ма за про из вод њу, он да про ду ку је мо дер ни об лик 
пред у зе ћа. Про то тип асо ци ја тив не струк ту ре, по Пар сон-
су, пред ста вља дру штве ни ко лек ти ви тет пер се, схва ћен као 
кор по ра тив на це ли на гра ђа на за сно ва на на при мар но кон се-
зу ал ним ре ла ци ја ма пре ма нор ма тив ном по рет ку и ауто ри-
те ту вођ ства.22 Ако се усред сре ди мо на ква ли тет кон сен зу-
ал но сти ко ји је ори јен ти сан ка нор ма тив ном по рет ку, он да је 
са свим ја сно да је од су штин ске ва жно сти за асо ци ја ци је да 
су кул тур ни ре сур си про фил те ри са ни од при нуд них и еко-
ном ских еле ме на та: са мо та да су асо ци ја ци је ком па ти бил не 
са ло ги ком њи хо вих нор ма тив них по тен ци ја ла. Не по сто ја ње 
ди фе рен ци ја ци је сред ста ва со ци јал не ор га ни за ци је ре зул ту-
је не мо гућ но шћу кон ста то ва ња зна ча ја асо ци ја тив них ре ла-
ци ја, без об зи ра да ли се ра ди: (1) о деј ству уну тар си сте ма 
или на са му др жа ву; (2) о нор ма тив ним дис кур си ма у јав ној 
сфе ри; (3) о раз во ју гра ђан ских или по ли тич ких ка па ци те та; 
те (4) о обез бе ђе њу ал тер на тив не фор ме упра вља ња.

За кљу чак
In sum ma, То кви ло ва асо ци ја тив на па ра диг ма (пре-

вас ход но по ве за на са ма лим гра до ви ма и лич ним кон так ти ма 
гра ђа на 19. ве ка) ре зул ту је мно го број ним не до у ми ца ма: (1) 
пре те ра но се уда ља ва од не др жав ног по ља обе ле же ног ре ла-
ци ја ма си ле, без об зи ра на то што је њи хов суп страт са свим 
дру га чи ји од др жав ног мо но по ла над сред стви ма за при ну ду, 
што ре зул ту је ти ме да се све не др жав не фор ме удру жи ва-
ња де фи ни шу као во лун та ри стич ке, иако асо ци ја ци је увек 
функ ци о ни шу уну тар по ља кон сти ту и са ног на од но си ма мо-
ћи ко ја по ти че из раз ли чи тих вр ста и ни воа кон тро ле над 
ре сур си ма и то не са мо еко ном ским, већ и оним ло ци ра ним 
у ор га ни за ци о ним по тен ци ја ли ма, со ци јал ним мре жа ма, па 
чак и у иден ти те ти ма; (2) она за не ма ру је ана ли зу ре пер ку си-
ја по ли тич ке сна ге што про ду ку је ли ми ти ра ну кон цеп ци ју 

22 Ibidem, стр. 23.
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оно га што се сма тра по ли тич ким; (3) омо гу ћа ва да се асо-
ци ја ци је то ли ко из ме ша ју са др жа вом и тр жи штем да ди фе-
рен ци ра ње ауто ном них до ме на по ста је го то во не мо гу ће; (4) 
не до зво ља ва да асо ци ја ци је слу же као ал тер на тив ни мо да-
ли тет упра вља ња и вла сти; (5) у њој се не мо гу ре ги стро-
ва ти де мо крат ски ефек ти ко ји се ти чу на чи на пу тем ко јих 
асо ци ја тив ни жи вот фор ми ра дру штве ну ин фра струк ту ру 
јав не сфе ре; и (6) због то га што је усред сре ђе на на ону вр сту 
дру штве не ин те гра ци је ко ја омо гу ћа ва ко о пе ра ци ју, она не 
мо же да по ме ри па жњу на скри ве не не прав де и де фор ма ци је 
ло ци ра не у асо ци ја ци ја ма, ја сно се кон ста ту је тен ден ци ја ка 
ге не ра ли зо ва њу јед ног се та со ци јал но-пси хо ло шких ефе ка-
та асо ци ја тив ног ис ку ства, за ко ји ни је спор но да зна чај но 
до при но си ге не ри са њу де мо крат ске кул ту ре али се не мо же 
иден ти фи ко ва ти са узро ком функ ци о ни са ња де мо крат ског 
си сте ма. У том кон тек сту, То квил је био кон цен три сан на ре-
ги стро ва ње про ме на ко је су се по ка зи ва ле као ре зул тат дру-
штва ко је је до сти гло од ре ђе не сло бо де (оног дру штва ко је је 
ста ви ло под кон тро лу ар би тра ност вла сти), на про на ла же ње 
на чи на пу тем ко га ће, у окви ру де мо крат ске по став ке, свест 
о сло бо ди и не сло бо ди би ти са чу ва на (на от клон пре ма не-
при ко сно ве ном ауто ри те ту ве ћи не као ло гич ној по сле ди ци 
де мо крат ског ис ку ства).
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Djor dje Sto ja no vic

AME RI CAN DE MOC RACY:  
TOC QU E VIL LE’S PER SPEC TI VE

Sum mary

The pa per de als with the analyti cal com pa ri son of the two 
per haps most im por tant stu di es of Ale xis de Toc qu e vil le: De moc
racy in Ame ri ca and the Old Re gi me and the French Re vo lu tion, 
for the sa ke of bet ter un der stan ding of cul tu ral, psycho lo gi cal and 
po li ti cal fac tors for the de ve lop ment of de moc ra tic in sti tu ti ons 
and de moc racy in ge ne re. This is par ti cu larly re le vant for the ro
le of as so ci a ti ons and fre e dom of as so ci a tion in the the pro cess of 
con so li da ting de moc racy and in the pro cess of the de fi ning li mits 
of de moc ra tic eman ci pa tion. The pa per con clu des by con si de ring 
the im por tan ce of co o pe ra ti ve di men si ons of as so ci a ti ons for de
moc ra tic cul tu re, which can not be equ a ted with the ca u se for the 
fun cti o ning of a de moc ra tic system
Key words: as so ci a ti ons, po li ti cal cul tu re, po li ti cal system, de

moc racy, Ale xis de Toc qu e vil le.


