
ДИСКУСИЈА
НАПОМЕНЕ О ПОЈМУ „ВЛАДАЈУЋЕ КЛАСЕ“У последње време поново ce y политичкој науци веома много расправља о појму владајуће класе — појам који су нарочито упо- требљавали марксисти с једне и Парето и његове присталице (осо- бито под називом „елита“) с, друге стране. Више je тешко наћи оз- биљнијег научника који при изучавању питања политичке науке не би узимао y обзир поделу на класе. и улогу владајуће класе. Разуме ce да при тако широко прихваћеном и употребљаваном пој- му владајуће класе .постоје веома различита схватања овог појма, многа op њих нетачна. Питање стога заслужује пажњу и тражи да буде расправљено. Овде ћемр ce осврнути само на два таква, по нашем мишљењу, погрешна гледишта, покутпавајући да изнесемо тачно гледиште. IУ свом чланку „Слојевитост власти“ („La stratification du pouvoir“) (1) један од најпознатијих француских политичких писаца, Ремон Арон, критикује и Маркса и Парета, тврдећи да су врло ретки случајеви кад заиста постоји владајућа „класа“. По њему, по- стоје само владајуће „групе” које веома ретко, као што je напри- иер било y Енглеској доскора, сачињавају једну владајућу класу, тј. које су уједињене истим гледиштима и интересима. Обично- по- стоји борба између разних владајућих група y друштву. Према томе, тврдње Маркса и Парета о постојању једне владајуће класе само су делимично и изузетно тачне.Аронова критика Паретовог гледишта о владајућој класи, од- носно елити, изгледа заиста тачна, те ce на њој нећемо много задр- жавати. Уистину, кад Парето даје ширу дефиницију такве класе, убрајајући y њу све који су „успели” y друштву (чувене виолини- сте, претседнике влада и чувене проститутке), нема сумње да ce Tassa дефиниција мора одбацити. Кад, пак, даје ужу дефиницију, под- разумевајући дод владајућом класом само оне који врше руково- деће политичке функције y друштву, иесумњиво je да je оваква де- финиција сувише уска. Поред тога, она je нарочито нетачна што не открива стварни основ политичке власти ове групе људи, јер га на- лази y њиховим духовним, односно лсихичким осрбинама, тј. y томе што они припадају елити. С друге стране, његова подела ових група на „лукавце” и „насилнике“ (коју je преузео од Макијевели-(1) Објављен y „Revue française de science politique”, бр. 3 за 1954. 



ДИСКУСИЈА 305ja), који ce правилно смењују, сувише je упрошћена да би била обухватна, a сувише наивна да би била објашњење стварног тока смене политичке власти. Насупрот оваквом Паретовом схватању, Арон има право кад истиче да y друштву постоји много више вла- дајућчх група a не само једна и кад указује на поменуте Паретове недостатке.Али Аронова критика Маркса није тачна. Арон и Марксу замера y основи монизам y пргледу владајуће класе.'Наиме, он каже да ,по Марксу (додуше, он ce донекле ограђује од тог пребацивања Марксу, додајући да ce то пре односи на уобичајено тумачење Маркса, односно на вулгаризацију) постоји такође само једна вла- дајућа класа, јер je економски владајућа. класа, сопственик сред- става за производњу, увек аутоматски и политички владајућа. Ме- ђутим, каже Арон, стварност je много сложенија, јер има више сло- јева, односно више група које су владајуће. Врло ретко ce дешава да економски владајућа група буде и политички владајућа. Поред тога, мада не каже изрично, Арон као да против марксистичке тео- рије о „аутоматском“ идентификовању економски и политички вла- дајуће класе наводи чињеницу да група која није економски вла- дајућа (нема средстава за производњу) дође до политичке власти, и да тек помоћу ове освоји и економску власт — као пример наводи бољшевике y Русији. Овај аргумент хгротив Маркса употребљавају, међутим, изрично други -писци.Насупрот овом схватању, Арон износи своју теорију. о бројним групама које владају y друштву, показујући како по правилу не постоји истовременост између, с једне стране, економски и, с друге етране, политички или духовно владајуће групе. Арон разликује пет владајућих група y друштву. To су: носиоци духовне власти (црквене или нецрквене — свештенство и интелектуалци) ; сопстве- ници или управљачи средстава за производњу; вође мас.а (који ру- ководе нарочито њиховим организацијама за побољшање тешких услова живота); чиновници; политички и војни шефови. Свака од ових група врши различиту власт, и људи који чине ове групе по правилу су различити. Једни су, надример, економски владајућа група, сопственици или „управљачи“ средстава за производњу, a сас(вим су други људи чиновници, односно политички и војни ше- фови. Што je најважније, између ових владајућих група постоји стална борба. Тиме ce најјасније оповргава теорија по којој постоји јединство економски и политички владајуће класе, односно .по којој je економски владајућа класа „аутоматс.ки“ и политички владајућа класа.Аронова критика и његова шема владајућих група којом по- дупире своју критику толико су карактеристични за низ сличних критика да ce на њој вреди задржати и показати сву њену, наро- чито методолошку неоснованост и погрешност.Најпре, као што донекле и сам признаје, Арон заиста припи- сује Марксу оно што извесни вулгаризатори марксизма измишљају. 



306 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАОвде су Марксу приписане две измишљене тврдње. Прво, да je еко- номски владајућа класа „аутоматски“ и политички владајућа класа, тј. да она „аутоматски“ с економском влашћу стиче и политичку, тј. државну власт. Нажалост, y друштву нема никаквог сличног аутоматизма — све што ce y њему налази мора ce стварати акцијом људи, односно борбом, a политичка власт ce пре свега и изнад свега стиче борбом. Круна не пада „аутоматски“ на главу ни с неба ни услед економске превласти, већ ce мора изборити. Целокупно акти- вистичко Маркцово схватање друштва, и политике y првом реду, цротиви ce таквом „аутоматизму“. Друго, рриписује ce Марксу како сматра да je економски владајућа она класа која je сопственик средстава за производњу. И то je нетачно.Треба разликовати два значења појма економски владајућа класа. Обично ce узима да je економски владајућа класа она која je сопственик средстава за производњу. И то je редовно случај. Али y извесним случајевима такво значење не одговара друштвеној ствар- ности. To je случај кад je сопственик средстава за производњу реакционарна класа, чији je начин - производње застарео, не одго- вара више ступњу развоја 'производних снага. Тај начин произ- водње стога или већ ишчезава или су сви економски услови за његово ишчезавање зрели. У том случају економски je владајућа y једном другом смислу од већ изнетог она класа која je носилац новог начина производње, напредног, који или већ почиње да пре- овлађује или постоје сви услови за то. Такав je био случај с бур- жоазијом y федуализму, a такав и с пролетаријатом. Таква економ- ски владајућа класа постаје доступно, с преовлађивањем свог на- чина производње. економски владајућа и y оном првом смислу, тј. она економском револуцијом поступно стиче и својину над сред- ствима за производњу.У друштвеној стварности, дакле, односи су много сложенији, и маркаизам je то јасно истакао. Заиста, кад би ce тврдило да je економски владајућа класа, y смислу класе која je сопственик сред- става за производњу, аутоматски и политички владајућа, онда y друштву скоро не би биле могуће никакве промене: иста класа би увек остала владајућа. Међутим, класа сопственик средстава за производњу временом престаје бити економски владајућа y смислу да њен начин производње застарева, и тако поступно губи и своју својину над средствима за производњу. Напредна класа, дак, ту својину стиче. Класа сопственика средстава за производњу, као политички владајућа (а политичку власт je стекла y борби сч прет- ходном владајућом класом), користи своју политичку власт да спречи економски успон напредне класе. Напредна класа ce, пак. бори и за економсјку (за својину над средствима за производњу) и за политичку власт. Коју ће од ове две пре освојити, питање je кон- кретно-историско. Може ce сасвим десити да освоји најпре поли- тичку власт (као бољшевици). Али и то ће бити трајно могуће, тј. биће могуће да ce та власт одржи, само ако су дати економски 



ДИСКУСИЈА 307услови, тј. ако je дотична класа економски напредна и ако су за њену економску власт зрели економски услови. Једна без друге власти трајно не може постојати.Према томе, остаје тачно да je економски владајућа класа, y једном или другом смислу, заиста и политички владајућа, али ce ове две власти не поклапају нити ce аутоматски' везују једна за другу — и кад ce стекне једна од њих, например, економ-ока, за другу ce мора борити, што значи да привремено једна класа може бити политички владајућа a да то не буде.и економски, и обрнуто. Иако je тачно да политичка власт, тј. држава, штити један одређен начин производње. то ипак не значи да ,га привремено она не може и ру- шити успостављајући истовремено нови. У таквом случају кажемо да je политички владајућа једна, a економски владајућа друга класа — например, пролетаријат који je добио политичку власт и домоћу ње руши економсру власт буржоазије. Али увек треба имати на уму да je и y овом случају пролетаријат економски владајућа класа у .смислу да je његов начин производње напредан.Из свега овога излази да je нетачна Аронова критика по којој Маркс сматра да увек постоји истоветноог између економски и по- литички владајуће класе. Но, Аронова критика je jour слабија, јер он напросто пориче постојање политички владајуће класе. По њему постоји само политички владајућа група, a не класа (сем ретких изузетака). Наиме, Арон тврди да став по коме једна класа поли- тички влада претставља мит. Врло ретко ce дешава да с,опственици средстава за дроизводњу заиста врше власт y држави — то чине чиновници, бирократи, односно политички органи, претставници. Па и кад они то чине, ипак још не треба узети да влада.дела класа сопственика — владају увек само њени претс(тавници, једна 
група узета из те класе. На основу овако уопштене и теоретс/ки пот- крепљене тврдње излази, заиста, да економски владајућа класа, тј. класа сопс;гвеника средстава за производњу, није никад и поли- тички владајућа, јер политички влада увек само једна група која није истоветна с класом коју претставља, иако влада y њено име. Арон овде прави духовитост и каже: некад ce владало y име Бога, a нико неће тврдити да je Бог заиста био владајућа класа.Међутим, Арон методолошки сасвим погрешно решава ово дитање. Наравно, нико не тврди да између политички и економски владајуће класе постоји она истоветност за коју Арон, сасвим исправно, доказуј.е да не постоји. Сем ретких изузетака (вдаст класе робовласника y малим античким демократијама или, y из- весној мери, y феудалним државама, особито малим), политичку власт врши једна група a не. цела класа. Али то нас ипак не спре- чава да можемо утврдити која je класа политички владајућа. Арон то не може да утврди јер употребљава погрешан метод. Његов je метод изоловање друштвених појава a не њихово повезивање. Стога он не види да политички владајућа група заиста претставља једну друштвену класу, да заиста врши власт y шено име, и да стога та 



308 АНАЛИ ПРАВНОЕ ФАКУЛТЕТАкласа јесте политички владајућа класа која влада посредно, дреко политички владајуће групе која je њено оруђе. Притом није важно да ли су припадници те класе свесни тога. особито да ли je тога свесна њихова већина, као ни да ли су тога свесни сами политички владајући — важна je њихова стварна политика, њихове политичке акције. Држава y основи има функцију заштите једног одређеног начина производње и целог друштвеног система који je на том на- чину производње заснован. У класној борби разне класе заступају разне начине производње и боре ce да их оживотворе. Политички je владајућа она класа чији начин производње штити држава, тј. политички владајућа група. Отуд ce може одбацити Аронова тврдња да нема политички владајуће класе него само групе.Овај метод Арон примењује и при својој конструкцији сло- јева или група које врше власт y друштву, Он опет полази од споља видљивих чињеница које ce заиста не могу порећи: наиме, од по- стојања пет група које врше разне власти, од сукоба који ce међу њима дешавају итд. Али ce он задржава на чистој дескрипцији њи- ховој, a не иде дубље, y суштину питања. Он не испитује зашто те групе постоје, зашто ce деле, ни да ли међу њима има какве ду- бље везе и поред њихових сукоба. Он npoстo тврди да, чим су за- себно видљиве, међу њима везе нема. На тај начин je заиста лако побијати поставку да je економски владајућа класа по правилу и политички владајућа, y оном смислу y коме смо одредили. Заиста, ако ce изврши анализа Аронових пет група, видеће ce да група, односно класа која врши економску власт, врши истовремено и ду- ховну власт, као и државну власт преко чиновника и политичких и војних шефова. Сукоби који често постоје међу овим групама само су споредни, по правилу, и нимало не штете јединству акције коју све ове групе, ррипадајући истој класи, воде за заштиту сво- јих класних интереса насупрот трећој групи, вођама потлачених ?,iaca, који претстављају потлачену класу, или, како ce Арон изра- жава, „економски непривилеговану“ класу. Арон, дакле, греши кад разне врсте друштвених власти строго одваја једне од других, јер с.у оне тесно повезане међу собом и условљавају једна другу. При- том je политичка, државна власт само одређени израз других, дру- штвених власти, a пре свега економске власти (али не искуљу- чујући, разуме ce, ни „духовну“, тј. идеолошку). Његова класифи- кација није нетачна (мада je непотпуна, јер има група које врше власт a које он није набројао), али je нетачан закључак који он изводи о независности тих група једних од других, на основу ког закључка побија Марксово гледиште о, повезаности економске и политичке власти и о .постојању политички владајуће класе.IIПроблем одређивања владајуће Kлace био je широко расправ- љан и на недавно одржаном III Конгресу политичких наука (у авгу- сту месецу т.г. y Стокхолму) y вези с питањем односа између поли- 



ДИСКУСИЈА - 309тичких отранака и друштвених класа. У свом реферату о овој теми, познати француски научник из ове области, Морис Диверже, твр- дио je да између друштвених класа и политичких странака несум- њиво постоје тесне везе, али да ce не може тврдити да су поли- тичке странке увек и тачно оруђа само једне одређене друштвене класе, јер свака политичка странка има припаднике из разних жласа, јер припадници исте класе припадају разним политичким странкама, јер, нарочито, руководећи људи y долитичким сугран- кама не припадају оној класи-чије интересе дотична странка штити (например, вођи радничких странака су обично интелектуал-ци a не радници) итд., итд., остављајући настрану то што je и иначе веома тешко утврдити шта je то друштвена класа (2). Одавде ce изводи закључак да je политички живот независан од друштвених класа y омислу да ове не одређују — или бар не увек и све — шта ће политичка власт радити. Многи учесници Конгреса y својим рефе- ратима на конкретним примерима појединих земаља покушавали су да докажу тачност горњих тврдњи, па чак су те тврдње и за- оштравали. идући дотле да сматрају постојање друштвених класа митом. Из свега излази да политичке странке и политичка власт нису израз неке јасно одређене друштвене класе, па да, према томе, ни државна власт није оруђе политички владајуће класе y друштву, већ, y најбољем случају, израз више класа. To би значило да и нема политички владајуће класе y друштву,И Дивержеово решење je последица погрешности његовог ме- тода, као и Ароново. И он ce задржава само на спољним чињени- цама које су уз то и тачне, чиме je искушење да ce задржи на њима само веће. Али он не иде дубље y везу тих чињеница. Ста- тистички подаци заиста нам показују да једној политичкој странци припадају људи из разних класа, да припадници исте класе иду y разне политичке странке итд., итд. Али je ипак погрешно из свега тода, као и Араново. И он ce задржава само на сдољним чињени- .воримо о тежњи да ce постојање класа уопште дорекне ни о те- шкоћама да ce класе тачно дефинишу, које тешкоће заиста постоје — о чему смо расправљали на другом месту). И овде треба утврдити везу која постоји између одређених класних интереса и стварнс политике коју доједине политичке странке, и државна власт покре- тана тим странкама, воде. Ta политика штити одређен начин про- изводње, a тај начин производње je y интересу одређене друштвене класе која ce за њега бори. Чим државна власт штити један начин производње, — a она то увек чини као своју битну функцију — -самим. тим je једна друштвена класа владајућа, a једна или вишс политичких странака које спроводе такву политику, оруђа ау дотичне друштвене класе. Овде ништа не смета што, услед неолагања из- међу политичке (и опште) свести људи и стварног класног поло-
(2) Реферат je објављен на уводном месту y књизи „Partis politiques et classes sociales en France”, Paris, 1955.



310 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАжаја припадници неке класе ступају .у политичке странке које су противници њихове класе, нити смета што више политичких стра- нака претстављају оруђа исте класе, ни што ce дголитичке 'странке често стварају и воде борбу за, рецимо, националне, верске или друге интересе, итд., итд. Све то не смета, јер je непорециво да свака политичка странка, макар и не 'знала за то, штити интересј. једне класе, као и-држава, штитећи један начин производње, и са- мим тим постаје оруђе односне друштвене класе. Ово, такође, не искључује ни могућност да више класа имају исти интерес и да држава, однооно политичке странке, претстављају, тако, интерес више класа a не само једне, као што не искључује ни могућност да држава, односно политичке странке, штите и неке општедруштвене, дакле, не искључиво класне интересе. Друштвена стварност je бо- гата многим оваквим појавама. Али je важно шта je суштина, бит- ност ствари — да ли суштину и основ политичког живота и државе чине овакве појаве или су оне споредне, a битно je да држава и политичке странке штите класне интересе (3).Можда je најважнији закључак из свега овога чисто методо- лошки: ова дискусија показује да je y социологији уопште, a y политичкој социологији или науци напосе, немогућа дримена исрљу- чиво дескриптивних, статистичких и других квантитативних ме- тода који су тако заводљиви због своје „објективности“, „научно- сти“ и сл. Ови методи морају остати самопомоћни за прави научни метод који мора да чињенице прикупљене овим методима повезује анализом и синтезом, стављајући их y целовит ток историског зби- вања и повезујући их са свим другим релевантним чињеницама да би ce могло доћи до тачних сазнања.
Др. Paд. Д. Лукић

ПРИСВАЈАЊЕ И СВОЈИНАУ дискусијама о социјалистичкој својини и њеном правном третирању готово сви су дискутанти износили разне Марксове од- редбе о својини уопште и о посебним историским облицима својине- Како су ce они, међутим, дритом доста разликовали y овом питању; као полазној платформи y третирању проблема својине y нашем друштву и y нашем праву напосе, то су, између осталог, нарочито ове разлике довеле до различитих мишљења y битним проблемима. дискусије.Пошто сматрам да би y третирању овога питања — Марксо- вог схватања својине — требало да буде више слатања, утолико пре што je реч о дискусији чији учесници субјективно стоје на(3) Као што смо већ истакли У приказу рада Конгреса, Диверже je усвојио критику на своје гледиште и прихватио да ce веза између политич- ких странака и друштвених класа мора утврђивати на основу стварне- политике коју странке воде.


