
АНТИЧКА ДЕМОКРАТИЈА И СОЦИЈАЛНИ
ПРОБЛЕМИМи, чији je задатак испитивање идеологија на матери- јалу који нам пружа прошлост, имамо, сасвим разумљиво, гледање на свет које ce понекада чини супротно нормал- номе, оном које je управљено претежно на садашњост и бу- дућност. Често, и нехотице, ми пројицирамо y прошлост оне бескрајне перспективе које припадају будућности, тражимо y њој путеве који су били управљени највишем циљу, мо- гућности савршенога које су остале неостварене. Видећи како нам сваки дан доноси на разне начине нова сазнања о прошлости, ми смо y искушењу да je сматрамо неисцрп- ном као што je будућност; a ca гледишта испитивача она το и јесте, јер je никад нећемо потпуно упознати. Више свих, такво пројицирање бескрајних перспектива омогућује нам прошлост старохеленска, заиста неисцрпни извор идеологија и богато поприште испуњења. Па ако понекада и допуњу- јемо модерним елементима њене концепције и y замисли до- вршавамо њене страсне покушаје остварења, ми ту чинимо нешто потпуно супротно заблуди Шелејевог Сатане, духа назадњаштва, који y својој окамењености види само прош- лост y оном што долази — јер ми тражимо елементе бу- дућности и y оном што je било.Тих клица и антиципација будућности било je y старој Хелади више него и y једном периоду прошлости. Насупрот неким научницима и многим уметницима којима ce она при- казивала као један свет савршено засвођен и y себе за- обљен, као нешто слично космосу Аристотелову, без непо- средне везе са ранијим и познијим временима, испитивачи којима je збиља стало до тога да расветле развој човечан- ства и његових идеологија виде y њој више свега најзна- чајнију везу између прошлости и садашњости, жижу која „спаја времена“ , и једну од најотсуднијих прекретница y исто- рији човечанства. Због тога, све што joj je претходило, и све што je дошло иза ње, гравитира y извесном смислу к н>ој, и садржајно, због вртоглавог успона идеологија на њеном тлу, a затим историском проблематиком: стари оријент тешко решивим питањем колико je она од њега примила, сви по- хеленски векови отвореним али још недовољно рашчитаним



Античка демократија и срцијални проблеми 207документима о њеном непрекидном и непромеривом утицају, Сви испитивачи прошлости, било да су ce бавили њоме или старим оријентом или европскил/Ј средњим и новим веком, морали су имати према њој свој ^дређени идејни и морални однос. Тај однос je увек био y бнаку страсне опредељено- сти, и кад je био негативан, као код неких оријенталиста- семитолога, или код неких прир(Ј»дњака као што je био В. Оствалд, непријатељ бр. 1 класк)чних студија, који je пре педесетак година повео против њих своју чувену кампањуЈ; али тај однос je jwopao постојати јер je био кичма истори-, ског испитивања. Па и данас, однос испитивача према ста- рој Хелади није постао мање близак ни мање значајан, ма колико да je промењена перспектива нашег гледања. Огромна· je та промена перспективе прем^ свакој прошлости, па и старохеленској, код нас који смо доживели остварење со- цијалистичког друштва бар y једном делу човечанства, ону прекретницу y историји која je ^овином и значајем далеко- наткрилила не само политичка осгварења старе Хеладе него премашила и револуцију коју су извели њени мислиоци. Али та промена перспективе није учинила Хеладу незнатнијом жижом y прошлости нити умањила наше интересовање за све оне зраке који ce из ње простиру кроз векове. Данас je она не само потпуније но икад обухваћена новим мето- дом историског испитивања; она ce сада још пластичније издваја из прошлости него раниј^ јер нам je развијена и бо- гата садашњост омогућила многб тачнији историски поглед и суд. И велики умови ранијих раздобља често су je посма- трали са добро постављеног уметничког и филозофског гле- дишта, a понекада и са доста добрим разумевањем њених економских и социјалних база, к|оје су за нас толико мање видљиве него врхунци њених на^градња ; непрекидни напор и полет дивљења који су joj били посвећени од безбројних генерација морали су уродити плодом. Али као целина, са свим чиме je условљена и свим што условљава, приказује ce Хелада тек испитивачима дагјашње епохе, епохе која ју je превазишла y сасвим другом смислу него раније, не y по- јединостима него y целини, широким основима организације народног живота и научном доследношћу својих мислилаца. Насупрот историском рационал друштва приказивао дводименз био своје особене јединствене ц површинске схеме; и насупрот р je због неисцрпног богатства особених црта губио из вида њихову условљеност општим током друштвеног развоја и њихов стварни однос према ранијим и познијим епохама — стоји данашње гледање на Хеладу, гледање епохе која јој je и даља и ближа него иједна ранија: даља као кулмина- циона етапа неминовног развоја економских и политичких

изму коме ce цео развоЈ ионално, a лик Хеладе гу- рте y једноличним линијама омантичном историзму који



208 A. Савић Ребацснага, ближа no страсној усретсређености на циљ, и no не- поштедној борби за н>. Јер упркос дубокој разлици како y моменту историског развоја и његовим условима тако и y самом постављању социјалног проблема и његовом конкрет- ном решењу, многи елементи оне епохе која je прва од свих била демократска, бар y принципу и тежњи, оживели су да~ нас. Да je јавни, државни живот целина која ce подједнако тиче сваког његовог члана; да je код чланова y исти мах и жеља и неизбежна дужност живети за целину која услов- љава и јемчи срећу појединаца; да народ треба да буде је- дини носилац политичке власти; да je сва идеолошка делат- ност обухваћена политичком, и да, vice versa, продире y политичку; да je идеолошка делатност, нарочито уметнкчка, израз народних маса коју оне и стварају и апсорбују: 7и елементи живели су и y хеленским градовима-државама y доба цветања, и они их повезују са нашим данашњим тежњама и остварењима. A y ову везу улази још и поме- нуто ново разумевање прошлости, које нама олакшава при- лажење свим ранијим епохама. Јер већ y своме првом вели- ком отварачу, Марксу, наша епоха je израдила метод који je испитивање прошлости не само ослободио од ненаучних елемената него je превазишао све могућности ранијих ме- тода. Буржоаски научници постављали су понекада као крајни методолошки циљ синтезу метода природних и тзв. духовних наука, не видећи или свесно превиђајући да je син- теза већ створена и да ce сјајно примењује y делима која развој друштва и идеологија испитују дијалектички. A нама хеленистима нарочито je задовољство да нагласимо да je Маркс као научник и филозоф пошао од испитивања ан- тичке Хеладе, и да ју je и даље стално имао пред очима и при израђивању метода и при његовој примени на испити- вање прошлости.Сасвим je природно што je за историски материјализам и дијалектички метод Хелада већи проблем но што je била раније, јер тек за њега je видљива y свој својој сложености. Невероватно значајна и сјајна политичка и идеолошка над- градња на бази примитивних економских и социјалних од- носа, ропства и робовласништва, тражи свакако утолико интензивније удубљивање и озбиљније решавање уколико je научник свеснији значаја те базе. Изузетну обдареност ста- рих Хелена нико не спори; познате су на пр. речи Енгел- сове из Антидиринга да им je та универзална обдареност и делатност осигурала y историји развоја човечанства такво место на какво не може претендовати ниједан други народ. Ta обдареност je ипак само једна компонента, али ванредно важна, и она je учинила плодним чудан сплет односа y хе- ленским градовима, и изазвала онај на изглед парадоксални резултат да je настанак прве политичке демократије y исто-



Античка демократија и оцијални проблеми 209рији био условљен ропством, да никао из интензивности класни ленског народа и његово осо($ено реаговање изазвало je нужну везу међу половима дијалектичке скале. Ропства je било и на оријенту, и касније y ском Басену оно je, као што зЛамо, било прастаро; ту су свакако Феничани били први трговци робљем, и, као ро- бовласници, први грађани поли ске poleis, међутим, створиле су додуше драгоцена оруђа економског живота и умног рад^ али ни демократију ни фи- лозофију; a ни Рим, и поред из ната свог устава и политичких1 веку пре н. е., није савладао аристократску плутократију, него je с њоме упловио y царство. Из поменутих услова настала je само једна демократија и само једна филозофија Хеленска полис, толико широком националном базом св надградња, нема премца по сво испитивање. Једино y њој мож

je процват филозофије по- борби. Ta обдареност хе-

весних демократских елеме- 
л социјалних потреса y 2 и
начајнија од феничанске и )г постојања и сјајем својих јој важности за историско емо да посматрамо како jeропство, које ce било наметнуло као услов економској исоцијалноЈ структури хеленског друштва, постало и условњегове интензивне политичке активности. Баш y првој епоси револуције, и y следећој, епоси највишег политичког и кул- турног напона, y 6 и y 5 веку, видимо како je хеленска демократија, y првом реду атенска, уједно најзначајнија и најпознатија, настајала y врло сложеној средини као дија- лектичко премошћење и савлађивање двеју вековних и нај- већих супротности, тираније богаташа и бесправности ро- бова. Сложеност социјалне ситуације, због три фронта класне борбе, богаташа, слободне сиротиње и робова, постојала je и y свим значајним државама. старог оријента; једино je можда y Хелади, због сиромаштва земљишта, била најосет- нија економска беда, и нарочито тежак положај слободног беземљаша, Хесиодовог θής άοαος-a кога и песник Некије y Одасеји сматра најбеднијим створом. Али y осталим зем- љама имали су спорадични устанци — претежно робова y Феникији, претежно слободних y Палестини, заједнички, како ce чини, y Египту — далеко неодређенији карактер и мање значајан резултат него прва револуција слободне сиротиње y Хелади. Једино су y Хелади антички класни сукоби по- стали значајни за будуће друштво, и начином борбе и по- стигнутим резултатима. И ту je, и можда више него другде, економска беда блиско повезивјала слободни народ са ро- бовима, и прелаз међу њима бијз je врло мали, због тешких животних услова и свагда и за могућности да падне y ропство сваког појединца отворених — док je, дакако, и за сва-ког роба била отворена могућност да постане слободан, ичак пуноправан грађанин. АлиŽiva antika 14 y тој блискости били су и



210 A. Савић Ребацважни елементи разлаза јер су масе робова умањивале мо- гућност зараде слободној сиротињи — као настанак ма- шинске производње y 19 веку — a чести упоредни рад обарао joj стандард живота; зато je око г. 600 пре н. е. Периандар, коринтски тиранин који ce ослањао на масе, за- бранио рад робова, и зато je y мање развијеним покрајинама као Локриди и Фокиди рад робова био забрањен до y 4 в. пре н. е. Сем тога, тежње робова ишле су неизбежно само y једном правцу, ка своме ослобођењу из ропства. Тако je дошло да je слободна сиротиња y тит столећима била главна револуционарна класа; a њене револуционарне тежње расле су баш на позадини робовских маса. Само постојање тих маса имало je, како je истакао већ Јакоб Буркхарт, као нужну последицу захтев за влашћу свију слободних; a ови су, сво- јом борбом за слободу и једнакост, економску и политичку, бар принципијелно и идејно поставили негацију тираније и робовања, ако не и конкретног ропства. To ce одиграло y епоси y којој ce ропство још није било изживело, a y сло- бодним масама још није била развијена класна свест до- вољно широка да би тежила за ослобођењем свију, без разлике међу слободним и робовима. Слободне масе, уда- љивши ce од робова ступањем y борбу, задобиле су поза- дину која им je y оним временима била нужни постулат за освајање циљева, други пол дијалектичке скале коју je тре- бало премостити. Историски значај покрета хеленских сло- бодних маса y томе je што су оне y односу на тада још нереволуционарне робове дошле до свести о своме значају и тако нужно потиснуле mace робова. У тој свести оне су стварале једну специфичну појаву и nojam, постајале народ, демос, носилац државе.У борбу су пошле, дакако, због неиздржљивих еко- номских прилика y којима су ce налазиле, пошле су y борбу за своју материјалну егзистенцију. Ta борба међу робовлас- ницима, од којих су многи то били само номинално, разви- јала ce већ tokom 7 в. пре н. е., прво y ионским колонијама y Малој Азији, нарочито y Милету, na y Мегари, a затим y Атици, где нам je сразмерно најбоље позната, и где je до- вела до најзначајнијих резултата. Атички сељак je тада мо- рао, уместо за робу, све више и више да мења своје про- изводе за новац, док су цене зависиле од сила на које он није morao да утиче; он je видео како ce око њега развија све већи луксуз y круговима земљишних аристократа и бо- гатих трговаца, a њему су недостајала основна средства за живот. To je важило за цело хеленско копно, али више свега за земљу Атике, коју je, no речима Тукидида, њено си- ромаштво штитило y времену миграција, али чију економску структуру je сада требало ставити на другу базу да би могла да живи. To je и учињено после револуције, када су



Античка демократија и социјални проблеми 211на широкој основи почели да ce ѓраде бродови, да ce извози уље и грнчарија, да ce искоришћавају рудници сребра; али оно прелазно доба било je доба дубоке беде. На њу ce могло реаговати различито, регресивно и прогресивно. Ре- гресивно су на њу реаговали y предреволуционарној епоси орфичари и донекле Хесиод. To регресивно реаговање гле- дало je y савремености доба опадања, и сањало о повратку примитивне једнакости, тзв. златног века, миленарног сна старог оријента. И поред неких позитивних црта као штоje слављење рада, то je главна нота y Хесиода ; a поготовуje орфика економском незадовољству маса пружала ми- стичке компенсације : поред сна о златном веку, мит о сеоби душа која има да поправи неправичност земаљске судбине. И сам материјалист и демократ Емпедокле, при томе, да- како, песник и екстремно осећајан, прихватио je те елементе, и унео их, доста парадоксално, y своју иначе материја- листичку и нетелеолошку концепцију. Популарни сан о злат- ном веку живео je и даље y Хелади, и y самој Атици, као нека споредна струја; али већ око 600 г. пре н. е. атички демос био га je углавном далекЈо превазишао. На оријенту, међутим, он je остао главни елемент y социјалним покре- тима. О д  ових, ми знамо најбоље јеврејски, по изливима тзв. пророка, који нам тумаче бЅорбу јеврејске слободне си- ротиње; y њој ми видимо недовољну одређеност и актив- ност, па према томе и изостанак сваког трајнијег успеха. Код пророка, поред све силовијгости тона, влада магловита концепција која и није друго д4 тај стари оријентални сан о једнакости свих y божанско-пћстирском краљевству, и ре- лигиска везаност, која, сем y првим етапама, није одвела човечанство ни корака напред.; Ако упоредимо литерарно формулисање друштвених тежфи на пр. једног Исаије са политичким елегијама Солоновијм, бива нам одмах потпуно јасно где треба да тражимо ртварни политички момент,чврсто фиксиран y историскоми делимична нова подела земљишта, то je умерени економ- ски програм Солона, човека за нас видљивог и политички и књижевно. О  атичком револуционарном покрету, сем Со- лонових стихова, имамо углавном само штедљиве речи Ари- стотелове: „Пошто je било такво уређење y држави и пошто je маса робовала малобројнима, подигао ce народ против аристократа, и дошло je до великог устанка.“ У њ je ушао као „примиривач“ Солон, и извео своју економску реформу — скинуо, како сам каже, терет камених дужничких зна- кова са црне земље, велике мајке олимпских богова. Тај снажни народни покрет, y коме je установљен већ и на- родни суд, хелиаја, оставио je дубоко иза себе регресивне магловите снове. После овога ми можемо да посматрамо како je атенски народ, који je био пошао y борбу за своју
14*
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212 A. Савић Ребацекономску егзистенцију, убрзо увидео да je ова нераздружно везана за политичку власт, и он ce уједно почео борити за своју власт, за демократију. Taj први корак био je од пре- судног значаја; y томе повезивању борбе за економску егзистенцију са борбом за политичку власт и јесте огромни размак између Хелена и свих народа старог оријента.Међутим, класна неизграђеност демоса, која je проузро- ковала непотпуност његовог револуционарног покрета y од- носу на робове, проузроковала je и другу ограниченост н>е- говог покрета. Уместо да политичку власт коју je почео да задобија начини базом свог пуног ослобођења, револу- ционарни демос je већ после првог компромиса који je на- чинио са имућним градским круговима, после Солонове „сеисахтеје“ , при.мио сарадњу тих кругова, потрговчене градске аристократије, и допустио да ce тежиште његове борбе помери једнострано на политички терен. To je разум- љиво, дакако, кад знамо да демос није имао своју соп- ствену изгређену авангарду. Они Кодриди и Алкмајониди који су my, y б и 5 веку, били главни руководиоци, искусни људи од акције и јаки интелектуалци, увиђали су сву практичну корист за државу од уздизања демоса, нарочито од тога што су ce најшири слојеви, њима најпотребнији: особље бродова — почели осећати носиоцима државе. У томе „да- вању државе маси“ , како каже Аристотел, најотсуднији ко- рак са формално-политичког гледишта учинио je Клеистен, тако чудно повучен и скоро безличан према бриљантним протагонистима Солону и Периклу. О д њега, уместо личних дрта, имамо основне линије атенског устава. Овај je, да- како, и даље био стално y покрету, и док Аристотел сматра да je Клеистен установио демократију, други Атењани око г. 400 сматрали су да ни она још није била права на- родна већ слична Солоновој. Последњи од Алкмајонида, Перикле, даље je развијао, морао je, логички, даље да ра- звија многе елементе политичке демократије, и олакшавао учешће y њој најсиромашнијим слојевима робовласничког друштва. Ни када je воћство прешло радном малограђан- ству, основни карактер „класичне“ робовласничке демокра- тије атенске, и поред свога све радикалнијег правца, y ствари ce није много мењао. Истина je да je сувереност народа расла, и да je y чувању те суверености — главне тековине својих револуционарних покрета — демос био бескомпро- мисан. Да није било тога, да није задобио и очувао своју политичку сувереност, и његове борбе прошле би без гласа и трага, као покрети народа на оријенту. Овако, на идејно и динамички безначајној позадини оријенталне деспотије и феничанске олигархије, оцртава ce та хеленска творевина y којој je демос успео да сачува свој одређени и активни лик. Перикле му je говорио да je срећа y слободи, да je tè



Античка демократија и Доцијални проблеми_______________213ευδαιμον το έλεύθερον; a он сал4 знао je колико му je та слобода драгоцена и no себи, и као једино оруђе којим ce morao надати да ће доћи и до пуног, економског ослобо- ђења. To je врло добро знала и хеленска реакција, и зато 
ce тако истрајно борила против власти демоса. У 4 и 3 веку, класна заоштреност y Атени je iJiohobo расла, и стални про- блем полиса била je супротица између богатих и сиромаш- них, и тежња ових за изједначенј>ем поседа. „Многи сматрају да je једнакост поседа — όμαλύτης — главно y држави“ , казује нам Аристотел. Али ти врло озбиљни сукоби нису до- вели до судбоносних потреса јер су, с једне стране, искусни вођи атенске демократије умели! да их каналишу самим по- литичким слободома — на пр. већ y доба Демостеново одлу- ком народне скупштине није ce смела стављати на гласање стара револуционарна парола о подели земљишта и брисању дугова — a с друге стране je спољна опасност, изазвана делом баш од хеленске реакције, све више спутавала, и нај- зад, y виду македонске и римс1Јсе окупације, паралисала ре- волуционарне тежње атенског демоса.Због пропасти хеленистиЧке историографије и реак- ционарности кругова који су столећима управљали чувањем античких књижевних споменика, јми знато врло мало о клас- ним сукобима y осталит хеленским државицама; само слу- чајно, због лично-анегдотске привлачности догађаја, знамо нешто више о Спарти. Тако развој атенске демократије остаје за нас типичан; a no њој видимо да je била уско одређена већ начином свог постЈанка, и због њега двоструко ограничена: одозго, једностраним преовлађивањем политич- ког момента, одоздо, ропством. Конкретно-политички однос хеленске демократије према ројпству био je на тај начин одређен самом тадашњом политичком стварношћу и усло- вима који су из н>е потицали. Полис y своме напону, и као целина и y својим просечним претставницима, y једностра- ности и себичности већине политичких установа, примала je ропство као неминовност, a носилац државне власти, демос, још и y потсвесном сазнању да je ропство било y извесној мери услов његове политичке ^ласти, и y свесном сазнању да му оно умањује могућности зараде. Економска слабост већине чланова сувереног демоса, цео тешки животни терет који je он имао да сноси, све je το код њега ометало, уместо да убрза, развијање шире класне свести. Како притећује Коваљов, класни интереси имају своју логику: што je било логички правилно y теориском постављању, није могло свагда наћи места y устројству хеленског живота 5 и 4 века. Тиме што je демос био постао класа за себе, наметнута су му ограничења која je било врло тешко разбити, и поред све интелектуалне доследности хеленског народа и његовог страсног преношења идеја y појкрете. Место широке класне



214 A. Савић Ребацсвести која би га ујединила са целим радним народом за- узела je код њега свест о његовој политичкој суверености, и као на rope, према економски повлаштенима, остајао je он и на доле њен заробљеник. A, nota , они над којима га je издизала његова политичка сувереност нису били само робови, већ и странци-насељеници, и жене Атењанке, који су сви, и те како, спадали y радни народ атенски. Лишава- јући све њих учешћа y јавном животу, он je сузио, и све више сужавао круг носилаца државе; и то je навело неке испитиваче, на пр. Керста, да схвате античку демократију као проширење олигархиско-аркстократског принципа на све слободне грађане. To je свакако скроз погрешно; тиме ce игноришу и револуционарни покрети из којих je произишао демос као главна политичка чињеница и сви социјални по- треси y развоју хеленских демократија. Античка демократија настала je из љуте невоље и озбиљне класие борбе, и ова je и даље y њојзи постојала. Али, као што cam већ нагла- сила, њена социјална база била je уска: сем робивласништва, њу су још сужавали принципи домородности и патријархата. Жене, које су класно спадале y демос, и no традицији не- када имале извесна политичка права, биле су искључене из јавног живота преовлађивањем патријархалног принципа y друштву и специфичношћу атенске демократије. Оне су на то свакако реаговале, али њина реч није доспела y јавност и y историју. У њихово име говорили су велики атенски песници изражајним средствима своје уметности: Аисхил и Еурипид y трагичним митским ликовима Клитаиместре и Ме- деје, Аристофан y својит бриљантним савременим Атењан- кама, y Лисистрати и нарочито y Праксагори. У тоте постав- љању социјалног проблема жене састајале су ce на чудан начин старе успомене које су још живеле y култу и миту и историским традицијама са новим реформистичким тежњама. Таквог преплитања старог и новог било je и y проблему робова јер и ту су постојале трад.иције о времену кад није било ропства или je бар било благо као хомерско. Кон- кретна успомена на та времена живела je y Атици y елеусин- ским (и орфичким) мистеријама где ce није знало за разлику између слободних и робова, домородаца и досељеника, мушкараца и жена; и сасвим je природно што су таква се- ћања и такви остаци, ма да су потицали из једне много не- развијеније епохе друштва, стварали тежњу да ce обнове на новој, савременијој и напреднијој бази. Данас ce истиче — Бидез, Пиганиол, Дадли — утицај сирских култских сре- дишта, нарочито сунчаног култа y сирском Хелиополису, на робовске устанке на Сицилији последњих деценија 2 в. пре н. е. којима су руководили Сирохелени. Te интеракције ста- рог и новог било je и касније често y социјалним покретима пре научног социјализма, a поготову je оно разумљиво v ан-



Античка демократија и социјални проблеми 215тичко доба кад je старо живелб y многим остацима и не сувише давним сећањима. Међутим, демократија je ишла сво јим путем, a το je био пут који je диктовала савремена сва- кодневна политичка стварност. И y њојзи je било развоја y правцу разбијања социјалних оквира, и y доба цветања полиса, y 5 веку, кад je на пр. y познатом устанку на Кер- кири о коме прича Тукидид демос сарађивао ca робовима. Ta спорадична сарадња продужавала ce и даље, колико мо- жемо то да видимо из нејасне догађајне и идеолошке слике полиса после велике епохе; нарочито око и после 200 г. пре н. е. сарадња робова и слободне сиротиње постаје све чешћа, тако да долази и до укицања ропства y краткотрај- ним државним творевинама Набиса и Аристоника. Али тај пут више није био отворен хеленској демократији: током 2 века пропале су и последње хеленске poleis. A тада по- чиње и епоха масовних робовскјих устанака на Сицилији, a касније y Италији; и ма да су, као што смо видели, били делимично надахнути врло старрм традицијама, они нагове- штавају долазак једног новог времена, казују да ce ропство приближавало врхунцу свог развоја — јер тај je наступио y 1 в. пре н. е. — a тиме и сроме изживљењу. И ма да остају без трајнијег непосредноѓ успеха, они већ тада по- тресају ропство y темељима.Тако je велика линија социј^лног развоја најзад прошла мимо демократску полис. Њена Трајна заслуга je y томе што je поставила демократију као приндип и високу политичку вредност; и ма колико да je та л[емократија била једнострана и ограничена, ма колико да je демос био заробљеник исто- риских услова свог успона и св лис je била боља платформа з принципа и бољи терен за социјалне борбе него иједна ра- нија и већина каснијих полити^ких творевина. Тако су и проблеми који су владали животом полиса постали интегри- рајући део целокупне идеолошкф продукције хеленске, наро- чито оне која je најближе вез^на за дијалектику полиса, филозофије и драме, и задобили изванредну важност за развој политичке и социјалне мисли каснијих векова; јер са том идеолошком репликом политичког живота хеленског могле су непосредно да опште и позније генерације. И ту ce одмах намеће питање колико je политички и социјални проблем био јасно постављен y тој књижевности. Двоструки социјални однос полиса, однос е моса према богаташ им а, и одно власничком друштву, комплико правилно постављање y старомпроблем ропства као соцајалненастанка и развоја био уопште

oje уске класне логике, по- а проширење демократског

нике. За доба патријархалног ропства карактеристично je
кономски неослобођеног де- робова према целом робо- вао je и отежавао његово веку — поред тога што je установе y оно доба свог тешко уочљив за савреме-



216 A. Савић Ребацшто y Одисеји, y којој je једном, као код Хесиода, слободни слуга — беземљаш приказан као најбеднији створ, налазимо као неку апотеозу племенитих фигура роба и робиње, Еумаја и Еуриклеје, и тиме извесну антиципацију истицања једнаке вредности слободног и роба код Еурипида и y „новој“ ко- медији. Сам Хесиод, песник ситног радног човека, чији ce правац тако мало свидео спартанској и проспартанској ари- стократији да га je Агесилај назвао песником за робове, го- вори претежно о слободној сиротињи, али y ствари још неполитички, само социјално-етички. Сасвим други вид до- бија сукоб сиромашног демоса и аристократије y књижев- ности на прекретници 7 и 6 века, и даље, y новој политич- кој актуелности прве револуционарне епохе хеленске, y стиховима аристократа Алкаја и Теогнида и умереног демо- крате Солона; ту међутим, бар y оскудним споменицима које ми имамо, не улази ропство као проблем. To je потпуно ра- зумљиво; a разумљиво je што оно остаје y позадини и y грандиозној атичкој књижевној продукцији 5 века, којом владају горући проблеми хеленске демократије: односи међу робовласницима. Они испуњавају и скупштинску говорницу и судницу и позорницу, да би отуда опет прелазили y акти- ван живот. Споменици из овог раздобља, ма да много обил- нији него из б века, релативно су исто толико оскудни кад ce узме y обзир огромни пораст књижевне продукције; ос- кудни су нарочито y теориским делима о држави, која су без сумше постојала и пре Платона и Аристотела. У тим споменицима јавља ce већ и проблем ропства y новој, актуел- нијој форми. Свакако га je поставила софистика, a на тра- гичној позорници формулисао га je изразити претставник робовласничке демократије атенске, Еурипид, и то, као што смо видели, y смислу битне етичке једнакости слободног и роба. Претставници конзервативних режима, и сам реак- ционарни Платон, били су бар против робовања Хелена Хе- ленима, које je тако често настајало из међухеленских ра- това; чак je и y пракси применио тај принцип спартански адмирал Каликратида. Много сложенијима приказују ce со- цијални проблеми y скроз и дипектно политичкој старој ко- медији; и веома je значајно за њихову актуелност y Атени 5 века што их je ко.иедија тако често обрађивала. Најста- рија социјална утопија која наи je сачувана, Аристофанове 
Еклесијазусе, износи читав склоп социјалних проблема, ме- ђусобчо тесно повезаних: феиинистички, примитивно-кому- нистички, проблем рада, и y односу на њ проблем ропства. Феминистички елемент обично ce сматра само случајном про- пратном бурлеском — a το je скроз погремшо јер он je со- цијално тесно повезан са примктивно-комунистичкии идеалом; зато je Аристофан и дао велики л!'чни ауторитет његовој иницијаторки Праксагори. За ову комедију нарочито je ка-



Античка демократија и :оцијални проблеми 217рактеристична поменута интеракци]а старог и новог; само je веома чудновато што ce Аристофан y томе задржао код ропства, и оставио га на снази y својој пародистички- утопистичкој комедији, испадајући тиме из стила целе слике. Да га je укинуо, то би одговарало књижевној пракси њего- вих претходника-комедиографа, Кратина и Ферекрата, y чи- јим комедијама рад y утопистичком друштву врше аутомати, a поготову старој култској пракси елеусинских мистерија и кронија. Овако, он je — бар то ce чини највероватније — хтео да доведе ad absurdum такву традиционално-популарну „комунистичку“ утопију, и изложл потсмеху избегавање рада. Он je y Еклесијазусама задржао ропство по свој прилици само као фолију проблему рада, који га je дубоко занимао ; то видимо и no његовој идућој комедији, Плутосу. Хтео je да прикаже апсурдним сањани рај без рада, и тиме je сва- како наишао на одобравање код сиромашног демоса атен- ског, који je, no Аристотелу, сматрао правичним само оног који живи од рада, и то од ручног рада. Јер одвратност према раду за зараду била je код Хелена само класна a ни- како национална особина. У кл^си привилегованих био ce срео идеал једне примитивне прошлости са новим амбици- јама идеолошког стварања, и тгјко добио знатну подршку; за то je типичан животни идеал који Платон y Политеји поставља за филозофе и чуварф Насупрот њему, Аристо- фан je приказивао већином проблеме блиске широким сло- јевима народа, и са гледишта доје je занимало народ; да није било тако, да га масе атенске нису сматрале својим пријатељем, оне не би деценијал^а трпеле да песник излаже критици и смеху његове најважнше активности и тежње. To су могли да чине само одани. Тјако су y Риму при триумфу највернији ветерани певали руг^лице свом императору — a το није било само „од урока“ .Видимо да je Аристофан, постављајући социјалне про- блеме са гледишта демоса, мало улазио y проблем ропства. На другом политичком и књижевном полу, аристократска, или бар претежно аристократска филозофска дела о држави из великог доба атенског — једина која су нам очувана — баве ce скоро искључиво сукобрм y самом друштву робо- власника. Код изразитог антидјемократе Платона задржа- вање ропства y друштву Полатеје и Закона сасвим je при- родно. Аристотел обично узима ропство као део животне стварности, и најдаље иде кад к^же да свим робовима треба обећати слободу као награду; уосталом, y Реторици и По- 
литици он наводи знатан број писаца који споре оправда- ност ропства, те je јасно да je он био више свестан етичке стране проблема него што je показивао при његовој личној обради. Оспоравање оправданости ропства преовлађивало je међутим y 4 и 3 веку и даље^ и y „новој“ комедији, и y



218 A. Савић Ребацсоцијалној филозофији; само што то оспоравање добија y раној стои нов карактер, и све више прелази из сфере политичке стварности y неку идеалну „космичку државу“ y којој ce братство и једнакост одигравају y оквиру тзв. природног права. У стоичким и њима блиским утопијама нема више ропства, али још увек има преплитања старог и новог: природно право je заменило идеал златног века. To je разумљиво; a теориски, прокламовањем принципа братства и једнакости, те утопије свакако су означавале напредак. Несрећа je била што су ce удаљавале од политичке ствар- ности, или je примале y виду монархије, која je свагда кад je наступала — са Филипом и Октавијаном — само пооштра- вала режим према робовима и колико je могла ограничавала њихово ослобађање. У хеленским демократијама односи су били компликовани и спутавани класном себичношћу; na ипак, само y њима je могла да наступи еволуција, и још пре револуција, која би донела социјални напредак y домену политичке стварности, док je y праволиниској крутости позноантичких монархија морало да дође до дубоких про- мена y економским приликама и устројству друштва да би ропство најзад било замењено кметством.Хуманисти су из античке политичке и социјалне идеоло- гије примили оно што им je било најближе, социјалну уто- пију, стварану y „безваздушном простору“ , често већ y атмо- сфери позноантичке монархије, јер та утопија давала je опште и свима разумљиве линије. Затим je француска револуција патосом борбе за слободу и једнакост опет померила те- жиште на политички момент и највише њега наглашавала y античкој традицији. Овај, који je схватан све више фор- мално, претежно je истицан и даље, и y приказима хеленске историје, код Грота, Курцијуса и Холма, и y политичком животу, где je претставницима модерне буржоазије било стало до тога да ce заклоне за ауторитет Перикла и Де- мостена. С  друге стране, велико пооштрење класних борби y 19 и 20 веку и богата социолошка књижевност која je кулминовала y научном постављању социјализма и довела до октобарске револуције, ставила je, сасвим природно, y засенак оскудне податке о класним борбама y Хелади и фрагменте њихове социјалне филозофије. Нећемо ce чудити овој једностраности утицаја хеленске демократије y поједи- ним периодима ако узмемо y обзир компликоване књижевне путеве којима je она једино и могла да утиче на модерни свет. Само Римљани примали су њен утицај бар донекле не- посредно; али они су га, и кад су му били наклоњени — a το није било често — више замрачили него што су га пре- дали познијим периодима. Сав остали утицај ишао je кроз компликовани књижевни апарат хеленски, те je увек био no-



Античка демократија и Социјални проблеми 219тички Тукидид сувише je литерЅаран да би био лако при- ступљив. С друге стране, дакаДо, то je значило драгоцено употпуњење, јер ако je хеленскд политичка историографија била махом — ma да не увек, не литерарна, цела њихова остала поезија и филозофија, била je, и интензивно политичка, израз и пратилац јавног живот, но- шена истим ритмом дијалектике ijcao он. Све ово je ипак још више компликовало лик Хеладе, 'који je и иначе тешко обу-
е код Полибија — превише идеолошка продукција, и бар до извесног времена,

хватити y свем његовом обиљуј и омогућивало je научни- цима, који су уз то обично истицали своја најновија открићакао битна, a поред њих књиже^ницима и политичарита, да осветле неки појединачни исеча^ тога лика, и да њега про- гласе најзначајнијим. Било je таќо чак писаца и политичких фракција који су y земљи непрекшдних борби демоса за пра- вичност и једнакост истицали реккцију тој борби као битну, a y дијалектици полиса видели Дре свега елементе политич- ког регреса. Ти писци, од Ничеа до Мораса и Монтерлана, ослањали су ce на то што су гјретставници хеленске реак- ције били понекада снажни мисјјиоци који су своја уверења исказивали начином који улази y високу филозофску лите- ратуру. Али то све ипак није преварило модерни свет ни онемогућило историско сазнање, да ce дијалектика хеленске филозофије не може разумети ван дијалектике хеленског полиса, да je и сама хеленска ф|илозофија могла понићи је- дино из супротности које су ce рађале из класне борбе и из сукоба разних политичких група. На ово мора ce надо- везати констатација да je значајност те филозофије за поз- није човечанство везана за значајност хеленске демократије. Без своје улоге y демократијам^ Милета и Ефеза, Атене и Абдере, Акраганта и Елеје, и Хераклеит и Емпедокле, и Де- мокрит и Епикур значили би за нас једва више него Јајна- валкија или Сандилија, a њихов^ најозбиљнија открића као Демокритов атом једва више нбго онај до кога су дошли индиски мислиоци. Насупрот инДиској култури, која ce, као и старобабилонска, задовољавала статичком респонзијом, само много дубљом: респонзиј9м ритуала и филозофије, атмана и брахмана, тј. микрокозта и макрокозма, и социјал- ном респонзијом каста, и Хераклеит и Демокрит поникли су из културе која je свагда тракила страсну политичку и идеолошку борбу. Сасвим конкретно речено, значај хелен- ске детократије, првенствено атенске, сјај који из ње про- дире кроз векове, одређивао jel много више него су тога биле свесне генерације обожавалаца, и вредност хеленске литературе и филозофије, ма колико изгледало да je однос обрнут. Најзначајнији утицај Хелена полазио je и полази из њихове борбе за демократију и из научног правца њихове филозофије, на који je надовезајла модерна наука. To су y



220 A. Савић Ребацствари два зрачења из једног средишта, која су тако тесно повезана да ce хеленска филозофија и данас може обухва- тити политичким a њихова политика философским гледи- штем. Према овом средишту остали њихов утицај je перифе- ран, чак и огромни утицај њиховог мита и поезије и пластике — ма да то, дакако, не умањује апсолутну значајност тих њихових делатности за културу човечанства. Оне су, међу- тим, могле да утичу и на позне генерације сасвим непосредно, док je право чудо како су Хелени кроз сву временску да- љину и кроз сву сложеност својих идеологија успели да најзад пренесу на те позне генерације и динамичност свог политичког твораштва. A успели су свакако зато што нису никад стварали само за себе већ за човечанство. Народи старог оријента, на пр., стварали су математику и астроно- мију која je била само њихова, тесно прилагођена њиховим материјалним потребама, и етику која je била првенствено само израз њихових социјалних односа, без изграђеније тежње да их превазиђе; и сама та тесна међусобна повезаност еле- мената старооријенталне културе чинила их je врло мало спо- собним за самосталну покретљивост и умањивала могућ- ности њиховог утицаја. A и оно што je Рим имао позитивнога, имао je само за себе; што je morao да flâ покореним наро- дима, то су били елементи хеленске културе. Јер Хелени су увек давали човечанству, и директно и индиректно, и y томе давању они живе и данас.
Београд. Аница Савић Ребац.
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R É S U M É

Anica Savič Rebac: LA DÉMOCRATIE ANTIQUE ET LES PROBLEMES SOCIAUXL'auteur souligne le caractère spécifique de la démocratie hellène, émanant de son origine paradoxale des relations complexes dans les po
le is : les luttes de classes sur plusieurs fronts, entre les riches, les masses libres et les esclaves. C ’est surtout depuis la dure période de transition à l’économie monétaire, vers 600 a. n. ère, que les masses libres devinrent la classe révolutionnaire; leurfe aspirations allaient grandissant sur le fond des masses d’esclaves, dont l’existence même, d’après J. Burck- hardt, avait pour conséquence inévitable l’aspiration au pouvoir de tous les libres — n. b. entre Hellènes, et pas ailleurs. C ’est ainsi que la démocratie athénienne, la plus importante et la mieux connue de toutes, se développait en surmontant les deux contrastes les plus essentieux, la tyrannie des riches et la complète privation de droits des esclaves. Quoique la misère économique les rapprochât des esclaves, dans cette époque- là ne pouvait se développer, chez le$ masses libres, une conscience de classe assez large pour aspirer à la libération de tous; c ’est pour cela même que les masses athéniennes, opposées d’un côté aux riches, de l’autre côté aux esclaves qui n’étaient pas encore devenus une classe révolutionnaire, avaient constitué, au moins en principe et en puissance, la négation de la tyrannie et de la servitude, sinon de l’esclavage concret. Dans l’actualité politique, elles créaient ainsi une notion nouvelle, devenaient le démos, le répresentant souverain de l’état — tandis que les peuples de l’ancien orient restaient jusque dans leurs mouvements révolutionnaires prisonniers de l’ancien rêvé du siècle d’or. C ’est clairement illustré par la distance, p. ex., entre Isaïe et Solon; elle fut effectuée surtout parce que les masses hellènes avaient joint à la lutte pour l’existence la lutte pour le pouvoir politique. D ’autrè part, il est vrai, cela avait abouti à une prépondérence éxagérée de cette dernière, due surtout à l’influence de leurs chefs, issus pour la plupart dds classes aisées; quand - même, c’est surtout à son influence politique que se rattache l’importance historique du démos, et ce n’était que d’elle qu'il pouvait attendre sa libération économique. Celle-ci, il est vrai, ne fut pas effectuée, le démos n'avait pu sortir des conditions historiques de son essor; de même, à cause de l’occupation macédonienne et romaine, nou^ ignorons à quel degré il aurait élargi la base de la démocratie. Mais bien que la grande ligne de l’évolution sociale eût passé à côté de la polis démocratique, il est évident qu’elle avait été, avant les institutions modernes, la meilleure plateforme pour l’élargissement du principe démocratique. C ’est pour cela même que les produits idéologiques du génie hèllène qui avaient émané le plus immédiatement de la dialectique de la jvolis, la philosophie et le drame, ont acquis leur importance unique pour les siècles futurs; car le rôle historique de la démocratie déterminait, beaucoup plus que les générations d’admirateurs ne s’en doutaient, la haute valeur de la littérature et de la philosophie hellènes pour l’humanité.


