Зміст
Зміщення центру демократій (Вступ)
Основоположні умовності …………….
У виборах змішуються принцип обґрунтуванні і техніка прийняття рішення.
Дві попередні умови: перспектива одностайності; ототожнення характеру
режиму з умовами його встановлення.
Подвійна легітимність: формування і занепад системи …………
Формування адміністративної влади як елемента, що компенсує
ослаблення легітимності обраної влади. Перспектива ототожнення з
суспільним загалом. Поворотний момент 80-х рр.
Нова доба легітимності …………………………
Нове визначення умов волевиявлення суспільної загальності. Три моделі:
негативна загальність, загальність множення, загальність уваги до
окремості. Суміжні фігури легітимності: безсторонність, рефлексивність,
наближеність та їхній гібридний характер.
Невизначена досі революція
Незалежні органи й конституційні суди. Вони ще знайшли свого місця в
демократичному ладі. Континент непрямої демократії. Питання
демократичного мистецтва врядування
Новий демократичний дуалізм
Демократія в процесі ускладнення. Узгодження мажоритарного принципу
з ідеалом одностайності. Виокремлення інститутів конфлікту та інститутів
консенсусу. Пояснення демократичної умовності. Напруженість між
демократією рішень і демократією поведінки
І
Система подвійної легітимності
1. Передумови установчої легітимності
Старий горизонт одностайності
Homonoia i concordia у Греції й Римі. Германський і галльський досвід.
Християнський світ. Перші вибори як ритуал спілкування. Одностайність
як властивість суспільства
Неоднозначність винаходу більшості
Вибори в церкві і "технічне" прийняття принципу більшості. Сьєйєс і
більшість як еквівалент одностайності. Історія слова більшість
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Стійкість одностайності
Франція й Америка періоду революцій. 1848 р. і закріплення
суспільної злагоди. Підозра до партійних зіткнень. Універсальність
феномену.
Непередбачене в мажоритарному явищі та структурна криза демократій …
Загальне виборче право і класова боротьба. Збереження ідеалу
одностайності. Смисл критики партій
Матеріальність виборів …………..
Виборча реформа – спосіб задоволення потреб народу. Чартистська ідеологія:
загальне виборче право як панацея. Французькі республіканці 1830-1840 рр.
Значення розчарування ………….
Глибинне засліплення. Тривала історія розчарувань. Реагування на відчуття
"кризи демократії"
2. Легітимність ідентифікації з загальністю
Адміністрація й політика – коротка історія ……..
Політика й адміністрація: первісний зв'язок підпорядкування. Американське
обґрунтування системи "воєнних трофеїв". Опір конкурсному добору
кадрів у Франції. Поворот кінця ХІХ ст. Два шляхи
Корпоратизм універсального
Дюгі й критика французької доктрини держави як суб'єктивного права.
Державні послуги як функція. Заміна загальної волі загальними інтересами.
Нове визначення держави. Ототожнення чиновників з реалізацією спільного
блага. Питання статусу
Раціональна адміністрація
Загальність – продукт наукової політики і раціональної адміністрації:
американський експеримент. Прогресивний рух і культ ефективності.
Правління комісій, Менеджери громади. Адміністрація в Німеччині
й у Франції після 1918 р.
Якобінці досконалості
Держава як фігура, що формує демократію в ХХ ст. "Якобінці
досконалості" і піднесення високопосадовця. Безкорисливість і раціональність.
Створення Національної школи адміністрації
Конкурси і вибори ………….
Два відбіркові іспити для агентів загальності. Критерії затвердження і
цілі. Конкурс як еквівалент "чистих виборів". Здійснення конкурсом
первісної концепції голосування-функції. Відповідний тип представництва.
Конфлікти легітимності, що випливають з конкуренції між двома
Процедурами. Китайський підхід
3. Велика трансформація
Економія й суспільство загальності ………………
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Капіталізм робить світ абстрактним. Поняття мінової вартості
і робочої сили. Маркс і емансипація як повернення до окремості.
Утворення класів
Новий світ окремості ………….
Економія окремості та її різні аспекти: споживання, виробництво,
організація праці. Нові способи утворення суспільної сфери. Наслідки
з точки зору зв'язку громадян з інституціями
Від адміністрування до керування ……..
Умови делегітимізації адміністративної влади. Занепад "доброзичливої
якобінської держави". Десакралізація високих державних посад. Роль
голлізму у Франції
Десакралізація виборів ……………
Зведення виборів до механізму конкурентного призначення. Втрата
змісту поняттям більшості. Невидимий народ
ІІ
Легітимність безсторонності
1. Незалежні органи влади: історія й проблеми
Американський досвід
Ситуація в 80-ті рр. ХІХ ст. Причини створення в 1887 р. Між штатної
транспортної комісії. Питання незалежності
Процеси 80-х рр. ХХ ст. ………………………
Технічні й політичні передумови прискореного розвитку. Символічний
характер французького досвіду. Підозра в упередженості як заперечення
легітимності. Відсутність моделей
Безсила критика ………….
Критика незалежних органів не завадила їхньому примноженню.
Характер дискусії в Сполучених Штатах і у Франції. Відсутність теорії
Соціальний попит на безсторонність ……………
Значення соціального попиту на безсторонність підкреслюється в
багатьох працях
2. Демократія безсторонності
Представництво через безсторонність
Поза межами представництва-делегування і представництва-зображення.
Критерій доступності. Активна присутність у світі. Представництво в
розумінні органа. Реалізація чистої теорії представницького уряду
Результати колегіальності…………
Вимоги до умов функціонування. Ілюстрація старих ідеалів
парламентського обговорення. Незмінність і неподовження на посаді
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Випробування підтримкою …………………..
Незалежність як статус і безсторонність як якість. Процедурні
випробування, випробування на ефективність і контрольні
випробування. Нестійка легітимність типу репутації
Негативна загальність
Заміна загальністю процедурно-негативної форми попереднього проекту
ідентифікаційної загальності позитивно-агрегативного типу. Ідея влади
як позначення "порожнього місця"
Форма, що потребує концептуалізації …………………..
Ідеал-тип і реальність. Основні напрямки необхідної роботи. Відмінність
між potestas i auctoritas. Відповідальність по горизонталі. Різні концепції
формування органів влади. Умови соціальної апропріації
3. Чи є безсторонність політикою?
Активна і пасивна безсторонність ………….
Демократія безсторонності не є просто складовою правової держави.
Пов'язка правосуддя і покрив незнання. Суспільство безсторонності
Критика утопічної безсторонності …………..
Три фігури недемократичної безсторонності: суддя-бог, монарх-чужинець,
невидима рука. Історія й характерні риси
Установча безсторонність …………
Інститути, що вважаються елементами інфраструктури суспільного
життя. Приклад монетарних органів за Кондорсе. Прихильність німців
до незалежності Центрального банку невіддільна від пам'яті про
гіперінфляцію 20-х рр.
Діапазони демократичного життя …………
Мажоритарна політика і політика безсторонності. Дискусія про
адекватний вододіл між обома сферами
ІІІ
Легітимність рефлексивності
1. Рефлексивна демократія ……………….
Установча влада як горизонт безпосередньої демократії ………
Установча влада – безпосереднє й абсолютне волевиявлення живого
народу. Радикальні форми. Варіанти певної одновимірності політичної сфери
Кондорсе і загальність множення ……………………..
Комплексний суверенітет і представницька демократія. Плюралізація
рушійних сил і фігур суспільної влади
Три стани народу …………………
Необхідність функціонально і матеріально помноженого волевиявлення
народу. Виборчий народ, соціальний народ і народ-принцип. Їхні
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характеристики та взаємодоповнюваність
Множинні часовості політичної сфери ……………
Народ як фігура часу. Загальна воля як розбудова історії. Бажання – не
те саме, що прийняття рішення
Діапазони обговорення рішень ……………………….
Неоднорідність форм публічної дискусії. Загальне виборче право як
спільна мова. Його функція агрегування діапазонів і арен обговорення.
Забезпечення різноманітності
Неможливість самообгрунтування …………..
Формальні аспекти питання. Вибори не можуть мати своє обґрунтування
в самих собі. Демократія не може сама породжувати себе, а отже не може
й самоконтролюватися
2. Інститути рефлексивності
Три моделі контролю конституційності ………………
Ліберальний підхід (Констан і Сьєйєс). Нормативна вертикаль (Кельсен).
Демократично-рефлексивна концепція. Стан сучасного дослідження
питання
Конституціоналізм і рефлексивність
Представницька функція конституційних судів у її різних аспектах.
Свідки демократичної умовності. Питання попереднього обмеження.
Збагачення політичної дискусії. Політичний форум і "форум принципів".
Організація арени для обговорення
Узагальнена рефлексивність …………………
Демократична рефлексивність не обмежується діяльністю
конституційних судів. Роль громадянського суспільства. Приклади
інших інститутів
Міраж абсолютної конституції
Економічний конституціоналізм. Підходи Б'юкенена і Гаєка.
Перспектива розпуску демократії
3. Як важливо не бути обраним
Труднощі протистояння більшості …………………………..
Критика конституційного інтересу. Історики й теоретики проблеми
Обрання суддів: трішки історії
Французький революційний досвід виборів. Республіканське кредо,
що ніколи не було реалізоване. Американський приклад: існуючі
процедури
Про партійне руйнування інститутів …………………
Складність відрізнити "чисті вибори" від "партійних". Небезпека
плутанини. Розпуск Ради цензорів, створеної в 1776 р.
у Пенсільванії. Провал французького Трибунату року VIII. Нинішній
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стан Верховного суду США.
Дві вимоги …………….
Демократія як режим і як форма суспільства. Плутанина, якої слід
уникати
Хто наглядатиме за наглядачами? …………………….
Наглядачі чи хазяї? Дискусія навколо проектів Сьєйєса року ІІІ.
Неможливість мати гарантії по вертикалі. Шлях рефлексивності
Змінна легітимність ……………………….
Функції й повноваження. Легітимність компетенції. Порівняльний стан
Верховного суду і Конгресу в США
IV
Наближена легітимність
1. Увага до окремості
Діапазони наближеності ……………….
Три елементи наближеності: змінна позиції, змінна взаємодії та
змінна втручання. Присутність, взаємодія і увага до окремості
Ідея процесуальної юстиції ……………..
Праці Тома Тайлера: легітимність службових осіб залежить від якостей
"процесуальної юстиції", пов'язаних із їхньою діяльністю. Переплетіння
безсторонності й наближеності
Увага до окремості й самоповага …………….
Психологія стосунків. Гра з позитивною сумою між індивідом і
інституцією. Легітимність-потік і легітимність-капітал
Соціологія визнання ……………….
Від Чарльза Тейлора до Аксела Хонета: піднесення поняття визнання.
Два аспекти етики: справедливі правила і вияв уваги. На шляху до
політики уваги?
Питання демократичного уряду …………..
Наголос на питанні законодавчої влади в класичний політичній теорії.
Питання "керованості", що розглядається тільки з точки зору влади.
Демократія, яка мислилася як режим, а не як урядування
Загальність уваги до окремості …………….
Загальність як радикальне занурення в конкретику світу. Політичний
метод, що характеризує мистецтво правити. Холодна і жива загальність
2. Політика присутності
Присутність і представництво ……………
Присутність поза межами делегування. Заміна фактичною присутністю
проекту забезпечення присутності. Соціум і ближній. Представництвоемпатія. Повернення політиці ясності й зрозумілості. Важливість жестів.
6

Сходження до загальності. Представництво-оповідь
Складові історії відстані й наближеності …………..
Могутність і співчуття в класичній політиці. Режими неоднозначного
демократичного характеру мають надавати неінституціональні запоруки
своєї репрезентативності. Приклад Наполеона ІІІ. Офіційні поїздки як
"випробування наближеності". Прагнення республіканців дезінкорпорувати
політику.
Поворот …………………
Фамільярність у політиці: давня історія. Епоха співчуття. Присутність як
справжня політична форма. Зв'язки зі світом масової інформації.
Порочні наслідки
3. Демократія взаємодії
Старе й нове в участі ………..
Термін демократія участі в Сполучених Штатах у 60-ті рр. Зростання
цього імперативу в світовому масштабі. Новий смисл слова участь у
90-ті рр. Управління і функціональна демократія
Нова демократична діяльність …………..
Поширення активізації громадян. Наближеність як властивість
взаємодії. Функції в стані дії: робота з обґрунтування і обмін
інформацією
Старе й нове в демократії взаємодії ………….
Аналіз ролі громадської думки у XVIII ст. Ідея загальної економії
політичної взаємодії. Ліберали ХІХ ст. і преса як засіб урядування.
Інтуїція Дюркгейма: демократія як якість зв'язку між владою й
суспільством.
Перманентне представництво ………………
Рефлексивно-репрезентативна робота. Невпинна робота з інтеграції,
реагування, тлумачення
Інститути взаємодії ………….
Необхідність нових органів посередництва між владою й суспільством
(еквівалент того, що було запроваджено партіями в ХІХ ст. між
суспільством і виборчою системою). Поняття публічної комісії.
Роль преси
Список спокус
Ідеологія наближеності і зачарований погляд на місцевий рівень.
Повернення до необхідного аналізу поняття наближеності
Демократія апропріації (висновки)
Дві демократії
Історичний ідеал обожнення між тими, ким правлять, і тими, хто
править. Надання демократичної форми дистанції, що визнається
в своїй функціональній необхідності. Три способи здійснення
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цієї демократії апропріації. Реалістично-позитивно теорія
Спокуса неполітичностіі …………
Шляхи неполітичності. Поняття непомітної демократії і відкидання
партійного світу. Неоднозначна перспектива "деполітизації" демократії.
Демократичне регулювання і демократичне будування
Значення історії ………………….
Ускладнення демократії. Старе й нове. Термін демократія. Чотири аспекти:
громадянська активність, режим, форма суспільства і спосіб правління.
Єдиним універсальним визначенням є те, яке розвиває і радикалізує
її вимоги.
Іменний покажчик
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