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БогданаКољевић

“ЕВРОПСКО ПИТАЊЕ” И ПРАВА 
ДЕМОКРАТИЈА У 21. ВЕКУ 

Са же так
Прведеценије21.векаодстраневећинесавремених,
и битно различитих теоретичара, означене су као
својеврсно, и крајње специфично, транзиционо доба
чијиузроцисеналазеусветскојполитичкој,теориј
ској, етичкој и економској кризи. Полемике стручне
јавностиокоименазановивекизнедрилесусвеуче
сталије употребе појмова “постлиберализам” и
“постпостмодернизам”, као и осмишљавање нових
концептуалнихстратегијаалииповратакранијеар
тикулисаних одређења – пре свега “праве демокра
тије” (wahre Demokratie). У овом чланку разматра
мополитичкофилозофскеосновеправедемократије
обзиромнакризуЕУиперспективеразвојаЕвропеу
дивергентним аспектима социјалног, друштвеног и
националногпитања.Успониполитикарадикалнеле
вицеирадикалнедесницепојављујусекаосавремени
европскимфеноменипареxцелленцеикаотаквиупу
ћујунабазичнусагласностграђанствакојасеградиу
опозицијиспрамполитичкихструктураииманентно
недемократскогкарактераЕУ.Показујеседасу,cum
granosalis,незаобилазниносиоцистварањановихпо
литичкихсубјективитетапресвегаевропскинароди
и,штавише,дајетоместонакојемизноваизрањању
замислиправедемократије.Такосесупротстављање
низуолигархијских, ауторитарнихи/илипартократ
скихформи–којесе,поредосталог,уочаваиујачању
друштвенихпокрета–испостављакаоједнаоднај
важнијихдетерминантиуевропском,алиисветском
кључу.
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Кључне речи: права демократија, Европска унија,
Европа,демократскидефицит,левица,десница,поли
тичкисубјективитет.

ПРЕМАПРАВОЈДЕМОКРАТИЈИ

Pо јам “праве демократије” (wa hre De mo kra tie),  као кре та ња 
ко је тре ба не тек да сим бо ли зу је већ да уисти ну и ожи ви јед-

ну истиносну, стварносну де мо кра ти ју тј. да ухва ти не по но вљи ви 
об лик при вр же но сти и ло јал но сти кон цеп ци ји владавине народа
-  исто риј ски про на ла зи мо у Марк со вој кри ти ци Хе ге ло ве Фило
зофијеправа (Rechtphi lo sop hie). Та ко 1843. го ди не Маркс у исти 
мах упу ћу је на два ва жна аспек та, од но сно на, услов но го во ре ћи, 
субјективнии објективни мо ме нат, од ко јих пр ви го во ри о личној
ипојединачној верностидемократскоммоменту – и у том сми-
слу од го ва ра са вре ме ном Ба дју о вом пој му „верностидогађају“ (la
fidélitéàl'événement)1)  - док дру ги све до чи о колективномустрој
ству.У том све тлу, Маркс пи ше да је “самоочигледнодасвиобли
цидржавностиимајудемократијузасвојуистинуиизтограз
логаонисунеистинитиуонојмериукојојнисудемократије.”2) 
Та ко се пра ва де мо кра ти ја, у нај бит ни јем, по ја вљу је као пи та ње 
демократског самоодређења тј. демократског самоуспоставља
ња (Selbstbe stim mung des Volks)и у том све тлу као егземпларно
место,од но сно топосполитичког. Или, пре ци зни је – и за раз ли ку 
од свих про це ду рал них ерго фор мал них те о ри ја де мо кра ти је, ко је 
при па да ју ли бе ра ли зму – фи ло зоф ско-по ли тич ка кон цеп ци ја праве
демократије упу ћу је на су штин ску ис пре пле те ност демократског 
и политичког тј. у крај њој ин стан це ар гу мен ту је да питање де
мократије је сте питањеполитике parexcellence,као и viceversa. 
Ов де је улог упра во аутономијаполитике, од но сно спе ци фич ност 
и по себ ност по ли тич ког у ре ла ци ји спрам прак тич но свих дру гих 
об ли ка људ ске де лат но сти: јер са мо је по ли ти ка до га ђај самоуте
мељењанародаи, у ме ри у ко јој то она у ствар но сти за и ста и је сте, 
истинита је каополитика. 

Шта ви ше, јед на држава је, као и сви др жа во твор ни об ли ци, за 
Марк са истинита – а то зна чи са о бра зна соп стве ном пој му – уко-
ли ко се по ја вљу је каодемократија,и сте пен ње не де мо кра тич но-

1)  Alain Ba di ou, BeingandEvent, Con ti nu um, New York, 2005. 
2)  Karl Marx & Fri e drich En gels, Werke, Band 4. Karl Di etz Ver lag, Ber lin, 1968.  str. 464-465.   
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сти ско ро да је про пор ци о на лан сте пе ну ње не одр жи во сти, струк-
ту ре и раз во ја.  Ов де је бит но има ти у ви ду да се, са јед не стра не, 
пи та ње де мо кра ти је ис по ста вља и као пи та ње легитимитета (по-
ли тич ког), и то упра во у сми слу у ко јем се по ли ти ка у це ло сти 
афир ми ше као пре пли та ње по те за и прак си асо ци ја ци ја и об ли ка 
за јед ни штва ко ји из ви ру из жи во та и, са дру ге стра не, да, по ла зе ћи 
од Хе ге ло ве раз ли ке пој мо ва Schein и dieErscheinung (као раз ли ке 
из ме ђу пукогпривида и релативнеистине), Маркс раз ра ђу је за ми-
сао о ја зу из ме ђу форме и стварности, и то на та кав на чин да се из 
сте пе на ре а ли за ци је де мо кра ти је ди рект но осли ка ва ју по ли ти ка и 
антиполитика, као па ра диг ма ти чан из раз привида (Schein).  

Са да, пи та ње је сле де ће: где се огле да ра сту ћа ре ле вант ност 
ових Марк со вих уви да за савремену ситуацијуЕУ,аондаЕвро
пеуцелини?  Да би се од ре ди ло ме сто и по тен ци ја ли ски ци ра них 
за ми сли, већ би, у јед ном ва жном аспек ту, мо ра ло да се прет по-
ста ви да број не и ра зно вр сне европ ске кри ти ке ко је го во ре о тзв. 
“демократском дефициту” ЕУ ни су ни до вољ не, а ни до вољ но 
“про ак тив не” тј. да при ча о мањкудемократскогмомента, ма ко-
ли ко тач на и ва жна,већ и са ма пред ста вља извеснуредукцију. Јер, 
ова при ча, о ко јој ће још би ти ре чи, се та ко ре ћи за у ста вља на по ла 
пу та ди јаг но сти фи ко ва ња политичкекризеЕУ, ма хом не из во де ћи 
кон се квен це по ли тич ке кри зе до кра ја, али и за не ма ру ју ћи свеобу
хватност ове кри зе, њен, без ма ло, тоталникарактер, у сми слу у 
ко јем се, прак тич но јед но вре ме но, по ја вљу ју политички, економ
ски,теоријски, друштвении нормативни аспек ти кри зе. Сва ка ко, 
аспект политичкекризе ис по ста вља се као средишњи, и, то упра во 
у оном што се, у фи ло зоф ског жар го ну, зо ве празнимместом по
литичкогсубјективитета, а ти че се чи ње ни це да се, ни пој мов но 
ни прак тич ки, ни је ус пе ло у ожи вља ва њу иде је европскогиденти
тетако ји је тре ба ло да се по ја ви као супституција за на ци о нал не 
по ли тич ке иден ти те те зе ма ља чла ни ца ЕУ и, шта ви ше, као но ви 
ре фе рент ни оквир за по ли тич ку, прав ну и дру штве ну прак су. Да 
европ ска ду жнич ка кри за ни је са мо еко ном ска већ да су прот но, 
она све ви ше ли чи на идентитетскоетничкисукоб, не дав но је 
обра зло жио и Ни ко лас Сам ба нис (Nic ho las Sam ba nis), ко ји ту пре-
по зна је и крај једногобликаевропскогпројекта.3) У том сми слу, 
јав на при зна ња не мач ке кан це лар ке Ан ге ле Мер кел, не ка да шњег 
фран цу ског пред сед ни ка Ни ко ла са Сар ко зи ја и бри тан ског пре ми-
је ра Деј ви да Ка ме ру на – да је мултикултурализампропао – пред-

3)  Nic ho las Sam ba nis, “Has Euro pe Fa i led?”, TheNewYorkTimes, August 26, 2012. 
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ста вља ла су тек врх ле де ног бре га, или пре ци зни је, пр ву сте пе ни цу 
у при зна ва њу да политичкиидентитетЕУнијеуспостављен. То 
је зна чи ло да је пре лаз од ЕЕЗ пре ма ЕУ, ко ји је тре бао да сим бо-
лич ки озна чи и ис цр та пу та њу кре та ња од економске ка политичкој
за јед ни ци су штин ски за ка зао тј. да је, да се та ко из ра зи мо, Европа
убитнимполитичким,теоријским,духовнимикултурнимаспек
тимаосталасонестранеЕУ.

Јед на од нај бит ни јих кон се квен ци ко ју је са вре ме на кри за из-
не дри ла сва ка ко је та да се из економског (па чак ни уз све срд ни 
ви ше де це ниј ски про цват и ши ре ње оног што Ба дју пој мов но обра-
зла же као „ма те ри ја ли стич ку па ра диг му“), не мо же поdefaultuда 
на ста не политичко,тј. да ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу ,,еко
номског,, и ,,политичког,,не са мо да не са др жи нео п ход ну дис-
кур зив ну и прак тич но-по ли тич ку пла у зи бил ност, већ се на сред ње 
или ду же ста зе по ка зу је за пра во нео др жи вим. При ро да кри зе ЕУ, 
да кле, у овом сми слу, тек се кун дар но је економска а пре вас ход-
но је политичка – због че га по ста је ра зу мљи ви је да су, ре ци мо, 
сла бе ин сти ту ци је ЕУ тј. институције којеникаданисупостале
интегралнидео,ајошмањеаутентичанизворполитичкогиде
мократскогауторитетазаевропско грађанство, по ка за тељ си-
стем ских по те шко ћа и да љег раслојавањаи разједињењаиз ме ђу 
по је ди них зе ма ља чла ни ца. Раз у ме се, овој вр сти ин сти ту ци о нал-
ног и де мо крат ског де фи ци та по треб но је при до да ти не ло гич ност 
у ло ги ци европ ских ин те гра ци ја, ко ја се, по ред оста лог, ис по љи ла 
и у од ба ци ва њу је дин стве ног Европ ског уста ва, као и у не мо гућ-
но сти ус по ста вља ња је дин стве не спољ не по ли ти ке (ди пло ма ти је, 
без бед но сти и од бра не) - у исти мах де мон стри ра ју ћи да је иде ја о 
ЕУ као су пер-др жа ви го то во са свим не ре а ли стич на. Из свих ски-
ци ра них раз ло га, мо же мо ре ћи да су те ку ћа еко ном ска кри за у ЕУ, 
као и кри за евра о ко јој по дроб но го во ри сту ди ја Гин те ра Ха ни ха4) 
– сем у аспек ти ма у ко ји ма се ја вља ју као са став ни део свет ске кри-
зе - тек део сло же ни јег и фун да мен тал ни јег про бле ма, ко ји све до чи 
о струк тур ном ја зу из ме ђу оно га што смо већ прет ход но озна чи ли 
као јаз из ме ђу ЕУформе и европскихстварности.5) 

Пи та ње је, сва ка ко, на ко ји на чин су тзв. во де ћи европскиин
телектуалци од го во ри ли на овај нарастајућипривид, тј. на Сцхеин 
ко ји, ако се при се ти мо Марк са, упу ћу је упра во на антиполитич

4) Gin ter Ha nih, Evrokatastrofanavidiku, Al ba tros Plus, Be o grad, 2011.
5) Op šir ni je vi de ti Bog da na Ko lje vić, „EU dog ma i evrop ske stvar no sti”, Pravoidruštvo, br. 2, 

2011.
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ки карактер савремене ЕУ. Ха бер ма со во де ло О уставу Европе 
(ZurVerfassungEuropas)тј.до пу ње но из да ње под на зи вом Криза
Европскеуније (TheCrisisoftheEuropeanUnion),у већ по ме ну том 
сми слу да ље раз ви ја те зу о демократскомдефицитуЕУ– и у ње-
му се ви ше стру ко обра зла же и ар гу мен ту је да је Уни ја, за пра во, 
ушла у постдемократскуеру. Или, пре ци зни је, мо но по ли за ци ја 
тзв. “европ ског про јек та” од стра не са мо про кла мо ва них “европ-
ских ели та”, као и би ро кра ти зо ва ње ко је се су штин ски дис тан ци-
ра ло од европ ског гра ђан ства, прак тич но су угро зи ли и са му иде ју 
Евро пе.6) У јед ном од нај но ви јих чла на ка, Ха бер мас је за исти про-
цес упо тре био и на зив “фасаднадемократија” – али, упр кос је-
згро ви тој и оштрој ана ли зи о све у куп ном ста њу ЕУ, и да ље је остао 
при ста ву да је забудућностУнијенеопходансистемскипреокрет, 
и да је то циљ од ко јег се не сме од у ста ти јер би, у нај кра ћем,“од
рицањеодевропскогуједињења,биоирастанакодучешћаусвет
скојисторији.”7)  

У по за ди ни, да кле, де тек то ва ња и ар ти ку ли са ња пре се ка по-
ли тич ких про це са са вре ме не Уни је тј. кри тич ке, ме сти мич но и ра-
ди кал не ана ли зе, по чи ва ве ра у јединствен “европ ски про је кат”, 
као, по прет по став ци, је ди ни на чин за учествовање на по зор ни ци 
светскеисторије. Из ово га би, ме ђу тим, тре ба ло да сле ди да је ис-
кљу чи ви на чин политичкесубјективизације на ро да Евро пе форма
ЕУ – док је, тек да по ме не мо не ке од са свим су прот них ар гу ме на та, 
управоЕУунајвећојмерипоказаланедостатаковогсубјективи
тета. До не кле је иро нич но и па ра док сал но да је, ре ци мо, је дан 
Етјен Ба ли бар, ко ји је де це ни ја ма био ме ђу нај ан га жо ва ни јим те о-
ре ти ча ри ма при че о “европ ском иден ти те ту” (ове те зе прег нант но 
су фор му ли са не у де лу Ми,грађаниЕвропе?),  по ка зао ве ћи сте пен 
фи ло зоф ске ре флек си је у са да шњем тре нут ку од Ха бер ма са, па чак 
и од Ба дјуа ко ји је та ко ђе, још до ско ра ис ти цао да је ди но но ва 
сим би о за и те сно са ве зни штво Фран цу ске и Не мач ке мо же са чу-
ва ти аутен тич ност и са мо бит ност европ ске иде је и њен утицају
новомвеку.8) Ба ли бар је, на и ме, у тој ме ри про ме нио сво је по чет но 
ста но ви ште да је ар ти ку ли сао став да је “Европамртавполитич
кипројекат”, на ста вља ју ћи да екс пли ци ра да су да нас не ке зе мље 
доминантне, а дру ги ма се доминира...Не мо же мо, да кле, а да не 

6) Jur gen Ha ber mas, ZurVerfassungEuropas, Su hr kamp, Frank furt, 2011.
7) Jir gen Ha ber mas, Pe ter Bo fin ger, Ju lian Ni da-Rüme lin, “Pro tiv fa sad ne de mo kra ti je”,Frank

furterAllgemeineZeitung, 03.08.2012. 
8) Op šir ni je vi de ti Alain Ba di ou, Polemics, Ver so, New York, 2006. 
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по ста ви мо пи та ње: дали јеовопочетаккрајазаЕУ?... Уко ли ко 
не про на ђе ка па ци тет да за поч не из но ва, и то на ра ди кал но но вим 
осно ва ма, Евро па је мр тав по ли тич ки про је кат (кур зив Б.К.)“.9)

Та ко се уоча ва да су се као основ не ка рак те ри сти ке са вре ме-
не ЕУ по ја ви ле упра во неравноправност и неједнакост – чак све 
ви ше, у еко ном ско-по ли тич ком кљу чу у хе ге лов ској ре ла ци ји ро-
ба и го спо да ра – те да од égalité и fraternité,као бит них но си ла-
ца европ ског ду ха, прак тич но да ни је оста ло ни шта. Али вра ти мо 
се оста лим ре ак ци ја ма европ ске по ли тич ке фи ло зо фи је. У са вре-
ме ним ин тер пре та ци ја ма, по пут оних из не тих у де ли ма Ер не ста 
Ла кла уа и Шан тал Муф, као од го вор на ова кво ста ње по ја ви ла се 
кон цеп ци ја радикалне демократије (radical democracy)10). У де-
лу Демократскипарадокс(TheDemocraticParadox) Шан тал Муф 
је, у слич ном ду ху, целудеценијупресавременекризеЕУ, ар ти ку-
ли са ла ка ко је стратешкагрешка (по губ на да кле, чак по њи хов 
соп стве ни нео ли бе рал ни си стем), би ла про те ри ва ње иде је народ
ногсуверенитета (popular sovereignty) из те о риј ског по ли тич ког 
и јав ног дис кур са – што је узро ко ва ло све ве ћи по раст “демократ
скогдефицита”. Муф је за бе ле жи ла и сле де ће: “Об зи ром на зна-
чај ко ји на род ни су ве ре ни тет има за де мо крат ско има ги нар но, ово 
мо же има ти опа сне по сле ди це и за демократске институције” 
(кур зив Б.К.).11) На тај на чин, ука за но је, са јед не стра не, на пој-
мов ни ла нац из ме ђу праведемократије,народногсуверенитетаи
демократскихинституција, док је, са дру ге стра не, увид  о симби
озитеоријскогипрактичног или, пре ци зни је, о уло зи (фи ло зоф-
ско-по ли тич ког) сим бо лич ког окви ра у не по сред ним по ли тич ким 
де лат но сти ма и кон се квен ца ма у ре ал но сти, до био на но вој сна зи. 
Це ло куп но де ло Шан тал Муф ја вља се у об ли ку чвр сте ар гу мен-
та ци је о про тив реч ној при ро ди тзв. “либералнедемократије”, ко ја 
се, као ег зем плар ни contradicioinadjecto, за пле ла у са мо про и зве-
де не тен зи је, по ку ша ва ју ћи да спо ји са свим раз ли чи те тра ди ци је: 
ин ди ви ду ал них сло бо да и људ ских пра ва (либералнатрадиција) и 
јед на ко сти и на род ног су ве ре ни те та (демократскатрадиција). Из 
не мо гућ но сти ове спре ге, и прак тич но “пу ца ња си сте ма”, ко ји је 

9) Eti en ne Ba li bar, „Euro pe is a Dead Po li ti cal Pro ject“, Guardian, Ju ne 6, 2010. 
10) Er ne sto Lac lau & Chan tal Mo uf fe, HegemonyandSocialist Strategy, Ver so, 2nd edi tion, 

Lon don-New York, 2001. Sva ka ko, bi lo bi sa svim neo sno va no sta vlja ti bi lo ka kav znak jed-
na ko sti iz me đu raz li či tih te o ri ja de mo kra ti je tj.  Mark so ve, Ba dju o ve i ana li ze ko ju pru ža ju 
La klau i Muf. Jer, za na šu svr hu ov de, bi tan je mo tiv pra ve de mo kra ti je i pre po zna va nje ka ko 
ovaj mo tiv de lu je u sa vre me nom kon tek stu EU. 

11) Chan tal Mo uf fe, TheDemocraticParadox, Ver so, Lon don – New York, 2005, str. 4.



стр:112.

- 7 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

био ар ти фи ци јел но и са мо кон тра дик тор но кон сту и сан, све је ве ћи 
број те о ре ти ча ра ко ји већ го во ре или о постлибералнојери 12) или 
о спе ци фич ним кре та њи ма ко ја на ста ју у постпостмодернизму.13)

„СОЦИЈАЛНОПИТАЊЕ“И„НАЦИОНАЛНОПИТАЊЕ“
САВРЕМЕНАПОЛИТИЧКАКРЕТАЊАУЕУ

Са вре ме на дру штве но-по ли тич ка кре та ња у по је ди нач ним зе-
мља ма чла ни ца ма ЕУ - у вре ме кри зе ко ју мно ги опи су ју као нај-
ве ћу кри зу Евро пе по сле па да Бер лин ског зи да - у бит ном сми слу 
упу ћу ју на, при вид но про тив реч не, по ја ве: успо ни радикалнеде
снице и радикалнелевицеима ју све пре ди спо зи ци је да, на сред њи 
рок, по ста ну основ но обе леж је но ве по ли тич ке ма пе Евро пе (фран-
цу ски из бо ри, ре ци мо, на ко ји ма је 30% ста нов ни штва гла са ло за 
стран ке ра ди кал не ле ви це и де сни це ре пре зен та ти ван су при мер у 
овом слу ча ју). Овај, на о ко па ра док сал ни обрт, при род на је и ло гич-
на по сле ди ца чи ње ни це да мо мен ти ко ји су нај пре би ли ис кљу че ни 
из офи ци јел ног ЕУдискурса, као и не ма лог де ла ЕУпракси,су 
упра во националнимоменат и социјалнимоменат. То зна чи сле-
де ће: (1) јаз из ме ђу ЕУелитатј.криптополитичкихелита, са јед-
не,и народа,са дру ге стра не,дра ма тич но је по рас тао у про те клих 
не ко ли ко го ди на (2) овај јаз зна чио је про ду бљи ва ње социјалнихи
економскихнеједнакостизбог че га се класа по но во по ја ви ла као 
ре ле вант но по ли тич ко име  (3) об зи ром да се тзв. “националнопи
тање” од стра не са мо про кла мо ва них по ли тич ких ели та и у зва-
нич ном дис кур су и у кон крет ним по те зи ма тре ти ра ло – у скла ду са 
маинстреампост мо дер ним и/или нео ли бе рал ним окви ром – као 
по тен ци јал но фа ши стич ко, а у нај бо љем слу ча ју као пот пу но ана-
хро но или ире ле вант но, ре зул тат та квог ста ва је да се на ци о на ли-
зам као па три о ти зам прак тич но вра ћа на ве ли ка вра та. 

Дру гим ре чи ма, чи ње ни ца да се, услов но го во ре ћи, радикал
не политике ле ви це и де сни це у но во вре ме из но ва ра ђа ју и са-
мо про и зво де, до жи вља ва ју ћи све ве ћи про цват, на ји ма нент ни је и 
нај жи вље про из и ла зи из то га да је “европскаелита”затеоријску
иполитичкупарадигмуЕУодабралаконцептекојисутребалида
означекрајилевицеидеснице,ида ство ре цонтрадициоинадјец

12) Op šir ni je vi de ti: Re nard, Tho mas, ed. TheEuropeanUnionandEmergingPowersinthe21st
Century,As hga te, Royal In sti tu te for In ter na ti o nal Re la ti ons, Bel gi um and Ghent Uni ver sity, 
Bel gi um, 2012.

13) Ne a lon, Jef frey, Post-Post mo der nism: or, The Cul tu ral Lo gic of Just-in-Ti me Ca pi ta lism, 
Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2012. 
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то, од но сно политичку заједницу без политичког субјективите
та. На ко ји на чин се од и гра ва ла де струк ци ја ле ви це у, пр во бит но, 
бле ров ско-шре де ров ском окви ру, као тзв. по ли ти ка “тре ћег пу та” и 
“со ци ја де мо кра ти је”, тј. у пра зној фор му ли ко ја је тре ба ла да гла си 
“сонестранедесницеилевице”, је згро ви то го во ри Шан тал Муф, 
док је, ре ци мо, де ло Ро бер та Ку пе ра (Ro bert Co o per) Распаднација
(TheBreakingoftheNations) умно го ме узо рит при мер пле до а јеа за 
пост-на ци о нал ни пост-мо дер ни по ли тич ки по ре дак ко ји је тре ба-
ло да ре пре зен ту је и но ва ЕУ.14)  Су шти на је, да кле, у то ме да је, 
прак тич но ду же од две де це ни је, ЕУ гра ђе на у ста њу политичког
симулакрума, тј. да су ње не, тзв. “ле ве” и “де сне” по ли ти ке ве ћин-
ски би ле ар ти ку ли са не ка ко би чи ни ле си му ла ци ју обе по ли ти ке, 
док се раз лог и ко рен та квог по ду хва та по све му су де ћи по нај ви ше 
про на ла зи у са др жај ној фор му ла ци ји Та ри ка Али ја (Ta riq Ali) да је, 
на и ме, Евро па би ла ,,заточеникатлантизма,,.15) 

У том све тлу по ста је ја сно и ка ко је уоп ште за ми сли во да ра
дикално леве идеснеполитике16)има ју до дир ну тач ку, шта ви ше, 
тач ку пре се ка и су сре та, као и ка ко се обе ин трин сич но су сре ћу са 
апеломза правудемократију. Јер, у ме ри у ко јој се по ја вљу ју би-
ло као бор ба за со ци јал ну и дру штве ну јед на кост или као бор ба за 
на ци о нал ни иден ти тет и су ве ре ни тет, оба прав ца де ло ва ња упу ћу-
ју на прак ти ко ва ње аутен тич не по ли ти ке и на си стем ски пре о крет, 
ко ји би, след стве но, ре де фи ни сао и уло гу јав но сти и пар ти ци па-
ци ју гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. Или, у не што дру га чи јој фи ло-
зоф ској тер ми но ло ги ји, у јед на кој ме ри у ко јој су афи ци ра ни и сфе-
ра полис-а и сфе ра биос-а, због то га што је квазиполиссти гао до 
тач ке да за хва та и це ло ку пан биос (ergo, то та ли зу ју ћи про цес ко ји 
об у хва та не са мо јав ни већ и при ват ни жи вот, као и сфе ре на у ке, 
умет но сти и кул ту ре), ло гич но је и при род но да ре вер зби лан пра-
вац кре та ња оку пља и по је дин це, и це ло куп не европ ске на ро де ко-
ји се су прот ста вља ју тран сна ци о нал ној атлан ској им пе ри ја ли стич-
кој по ли ти ци. (У том све тлу, ре ци мо, ра сте озбиљ на за бри ну тост 
са дру ге стра не оке а на, да са вре ме на европ ска кре та ња не га тив но 
де лу ју на “тран са тлан ско парт нер ство”, са по себ ним освр та њем на 
слу чај Грч ке.17)). Да ме сто су сре та из ме ђу ал тер на тив них ле ви чар-

14) Ro bert Co o per, TheBreakingoftheNations, Atlan tic Press, New York, 2003.
15) Ta rik Ali, “Evro pa je za to če nik atlan ti zma”, Večernjenovosti, 6. sep tem bar 2011. 
16) Za pi ta nje po vrat ka na ci o na li zma u Evro pi vi de ti npr. Nic ho las Gvos dev, “Na ti o na lism Re-

turns to Euro pe”, TNIOnline, 5.no vem bar 2012. http://na ti o na lin te rest.org/com men tary/na-
ti o na lism-re turns-euro pe-7697 

17)  Sti ven Sej bo, “Kri ti čan tre nu tak u isto ri ji Evro pe”, VOA, 10.av gust 2012. 
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ских по кре та, са јед не, и бор би за не рет ко из гу бље но на ци о нал но 
до сто јан ство, са дру ге стра не, уисти ну по сто ји, по ка зу ју и, ре ци-
мо, при мер грч ке Сyриза-е и ње ног ли де ра Алек си са Ци пра са, али 
и, на пој мов ном и прак тич ном ни воу, де ло твор ност па ро ле о “99%” 
(у ра зли ци спрам “1%”), ко ја је већ ство ри ла но ве об ли ке со ли дар-
но сти, али и асо ци ја ци ја, и нај ве ро ват ни је озна чи ла по че так но вог 
до ба 21. ве ка. 

ПРЕМАЗАКЉУЧКУ:ИЗМЕЂУНОВОГЕВРОПСКОГ
КОЛОНИЈАЛИЗМАИПРАВЕДЕМОКРАТИЈЕ

Дос да шња рас пра ва из не дри ла је мо жда нај ва жни ју кон се-
квен цу: раз у ме ва ње да са вре ме на ЕУ про жи вља ва соп стве ни пре-
о бра жај, да не ка да шња Уни ја ви ше не да не ма ал тер на тив ни, аван-
гард ни, про гре сив ни лик, већ да је све ви ше, су прот но, пра ти јав-
ни имиџ за ста ре лог про јек та ко ји је новивеквећпревазишао. Јаз 
„се ве ра“ и „ју га“, зе ма ља по пут Не мач ке или Фран цу ске са јед не 
стра не, и Грч ке или Шпа ни је са дру ге, по стао је до те ме ре ду бок 
да је садалакшезамислитипотенцијалнисукобнегоближесаве
зништвокојебитребалодауспоставијединствонарода.  Ва жно 
је, ме ђу тим, има ти на уму, да су ме ста ла тент ног су ко ба лоцирана
иуравнисоцијалнеинационалнедиференцијације, тј. да се, пар-
ци јал но, су сре ћу у рав ни пре пли та ња де ло ва ња „тран сна ци о нал-
них атлан ских им пе ри јал них струк ту ра“ са јед не, до ма ћих ели та са 
дру ге, и ве ћин ског на ро да са тре ће стра не. То су кључ ни раз ло зи 
због ко јих би, у овом ча су, би ло у нај ма њу ру ку нео збиљ но де-
цид но фор му ли са ти став о сред њо роч ној бу дућ но сти Уни је - али 
и по ка за те љи сло же но сти са вре ме них про це са ко ји је од ви ја ју на 
тлу Евро пе. 

Ипак, у прег нант ној фор му ла ци ји Џор џа Со ро ша (Ge or ge So-
ros), ко ју не би тре ба ло пот це ни ти, тим пре што је овај став по стао 
јед на вр ста не зва нич ног mainstream ми шље ња, сто ји сле де ће: кри
заеврозонејеполитичка,анефискална, док ће Не мач ка ве ро ват но 
учи ни ти све што је по треб но да се за шти ти евро, али ни шта пре ко 
то га. „Ре зул тат је до ми на ци ја Не мач ке у евро зо ни...то би пре тво ри-
ло Европ ску уни ју у не што са свим дру га чи је од оног пред ме та из 
ма ште. Би ла би то немачкаимперијасапериферијомкаозалеђем
(кур зив Б.К.).“18) Оста вља ју ћи по стра ни по ли тич ке и нор ма тив не 

18) Ge or ge So ros, Lec tu re in Tren to, Ita li ja, 2. jun, 2012. Op šir ni je vi de ti www.bu si nes sin si der.
com 
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им пли ка ци је ова квог ста ва тј. са фо ку сом на ње гов де скрип тив ни 
ка рак тер – уз већ по ме ну ту сло же ност про це са и раз ли чи тих игра-
ча – по ста је ско ро не мо гу ће од у пре ти се ути ску да ће, у нај ма њу 
ру ку, кон струк ци ја ЕУ из гле да ти са свим дру га чи је не го де цен ци ја-
ма уна зад. 

Али пи та ње ко је се за нас ов де по ста вља је сле де ће: уко ли-
ко сви бит ни по ка за те љи упу ћу ју на кре та ње Уни је ка структур
ној диференцијацији, и то по ли ни ја ма по де ле на др жа ве чла ни-
це, или, још ра ди кал ни је, уко ли ко је им пли цит но са оп ште но да је 
спас Уни је мо гућ тек кроз не ки об лик ње ног правногиполитичког
раслојавањаистепенастогразграђивања19), да ли се уоп ште мо-
же кон зи стент но ре ћи да у та квом кре та њу има би ло че га на лик 
пра вој де мо кра ти ји и аутен тич ној по ли ти ци? Или, дру гим ре чи ма, 
уко ли ко по ста је све тран спа рен ти је да ЕУ сва ким да ном све ма ње 
по сто ји као „са вез рав но прав них др жа ва и на ро да“ и да је вр ло 
ма ло ве ро ват но да ће она оп ста ти као це ли на у са да шњем об ли ку, 
шта се у том слу ча ју до га ђа са де мо кра ти јом и по ли тич ким су бјек-
ти ви те том?

Мо же мо ре ћи да, по мно го че му, си ту а ци ја под се ћа на, као што 
је већ по ме ну то, сво је вр сни по вра так хе ге лов ској ди ја лек ти ци ро-
ба и го спо да ра – је ди но је пи та ње ко ли ко ће Марк со во чи та ње ове 
ди ја лек ти ке, као и апел за пра вом де мо кра ти јом, у ре ал но сти про-
на ћи сво је ме сто. Сва ка ко, пи та ње је и ка кве ће по ли тич ке об ли ке 
– уко ли ко та кав рас плет на сту пи – из не дри ти јед но вре ме ни раст 
не по ве ре ња у ЕУ, евен ту ал но ја ча ње пар ти ци па тив не де мо кра ти је 
(у ко јој би ре фе рен ду ми20), по раст ак тив ног уче шћа гра ђан ства у 
по ли ти ци, и све фор ме при бли жа ва ња „демократији одоздо“), и 
сво је вр сни по вра так на ци о нал ним др жа ва ма као глав ном окви ру 
ус по ста вља ња по ли тич ког су бјек ти ви те та. Шта су, ме ђу тим, на-
чел ни усло ви под ко ји ма би смо мо гли ре ћи да је је дан об лик кон-
струк тив ног ди фе рен ци ра ња и дез ин те гра ци је, по ли тич ко-фи ло-
зоф ски, мо жда нај бо ље ре ше ње у да тој си ту а ци ји, оно ко је би се 
по ја ви ло као очу ва ње ви тал но сти Евро пе? Оно што је, у сва ком 
слу ча ју, из ве сно, је да без аутен тич не об но ве нај бо љих европ ских 
тра ди ци ја, без кул ту ре се ћа ња на си стем вред но сти у ко јем су ја-

19) Op šir ni je vi de ti Slo bo dan Sa mar džić, „Evrop ska uni ja iz me đu kri ze i dez in te gra ci je“, Pravo
i društvo, br. 1, 2012. str. 9-26.

20) U tom sve tlu, po treb no je osvr nu ti se na, re ci mo, naj no vi ja is tra ži va nja EU Ob ser ve ra, pre ma 
ko ji ma bi prak tič no po lo vi na Bri ta na ca na re fe ren du mu gla sa la za iz la zak iz EU. Op šir ni je 
vi de ti http://euob ser ver.com/po li ti cal/117235 Re le vant ni po ka za te lji upu ću ju na to da je ova 
ski ca za pra vo pri men lji va na ne ma li broj evrop skih ze ma lja. 
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ко обра зо ва ње, ја ко дру штво, ауто но ман раз вој на у ке, умет но сти и 
раз ли чи тих оби чај но сти, има ли вр ло зна чај ну уло гу – а уз свест о 
но вој по ли ти за ци ји и еман ци па ци ји ко ја из но ва тре ба да од го во ри 
на пи та ње о сми слу би ва ња у за јед ни ци – тај про цес мо же из но ва 
афир ми са ти ло ги ку до ми на ци је спрам иде ја јед на ко сти и рав но-
прав но сти. Али, опет, не би тре ба ло ни пот це ни ти зна чај фран цу-
ског по кли ча, ко ји на узо ри ти на чин сли ка не са мо Фран цу ску, већ 
и пеј заж са вре ме не Евро пе: „Cassetoi,richecon!”21) 

Bog da na Ko lje vic
“EURO PEAN IS SUE” AND TRUE DE MOC RACY  

IN THE 21st  CEN TURY
Sum mary

From the perspective ofmost contemporary, and essen
tialy different authors, first decades of the 21st century
havebeenmarkedasaspecificeraoftransition,caused
byworldpolitical,theoretical,ethicalandeconomiccri
sis.Intellectualdisputesaboutthenameforthenewcen
turyplacedforewardthegrowthofusesoftheconceptof
„postliberalism“and„postpostmodernism“,aswellas
rethinkingofnewconceptualstrategies,butalsoareturn
topreviouslyarticulateddeterminations–aboveall„true
democracy“(wahreDemokratie).Inthisarticleweconsi
derpoliticalphilosophicalbasisoftruedemocracyinre
gardtoEUcrisisandperspectivesofdevelopmentofEuro
peindivergentaspectsofsocial,normativeandnational
issue.Theriseofpoliticsofradicalleftandradicalright
appearascontemporaryEuropeanphenomenaparexcel
lenceandassuchpointtobasicconsensusofcitizenship,
builtinoppositiontopoliticalstructuresandtoimanently
undemocraticcharacteroftheEU.Itisexemplifiedthat,
cumgranosalis,inescapablecarriersofcreationofnew
political subjectivities are, beyondall, europeanpeople,
and,moreover,thatpreciselythatistheplacewheretrue
democracyemerges.Inthatway,oppositiontonumberof
oligarchic,authoritativeorpartocraticforms–which,al
so,canberecognizedinstrengheningofsocialmovements
–appearsasoneofthemostsignificantdeterminationsin
european,butinworldcontextaswell.
Keywords:truedemocracy,EuropeanUnion,Europe,de
mocraticdeficit,left,right,politicalsubjectivity.

21)  Op šir ni je vi de ti Liberation, 10. sep tem bar 2012.
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