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Сажетак
Пред мет овог ра да су сла бо сти са вре ме них де мо крат ских 

по ре да ка ко је про из и ла зе из упо тре бе мо дер них ма ни пу ла тив них 
тех ни ка оних ко ји успе ва ју да на де мо крат ским из бо ри ма до би ју 
по ве ре ње за ула зак у власт. Са вре ме не де мо кра ти је под уда ром су 
по пу ли стич ких обе ћа ња ко ја су нај че шће не ре ал на, од но сно нео-
ства ри ва. Спој по пу ли зма и де мо кра ти је нај че шће је про из вод не-
мо ћи по ли тич ких ели та, од но сно по ли тич ких пар ти ја у др жа ва ма 
да ре ша ва ју нај бит ни је про бле ме гра ђа на, од но сно да по диг ну раст 
и раз вој еко ном ског си сте ма, да уве ду вла да ви ну пра ва и опо ра ве 
по ли тич ке ин сти ту ци је да ра ци о нал но и ефи ка сно функ ци о ни шу у 
окви ру по ли тич ког си сте ма. Са вре ме не де мо кра ти је ни су под јед-
на ко раз ви је не и не ма ју под јед на ке шан се у раз ви ја њу. Па ра ле ли-
зам вла сти нај че шће је за вр ша вао у то та ли та ри за ци ји де мо кра ти је. 
У са вре ме ним де мо крат ским др жа ва ма, по себ но у оним ко је се на-
ла зе у про це су де мо крат ске тран зи ци је, по ка зу је се да по ли тич ке 
во ђе (пар тиј ске во ђе) и ка да на из бо ри ма осво је др жав не функ ци је 
не од ри чу се пар тиј ског вођ ства. На тај на чин де мо кра ти је по ста-
ју под ре ђе не и за ро бље не од стра не по ли тич ких пар ти ја, по себ но 
њи хо вог по ли тич ког вођ ства и во ђа. Ана ли зи ран је и од нос сло бо-
де и де мо кра ти је. Ис ку ства по ка зу ју да се де мо кра ти ја успе шни је 
уте ме љу је та мо где су љу ди осво ји ли сло бо де не го та мо где де-
мо кра ти ја тек тре ба да омо гу ћи сло бо де гра ђа ни ма. Ана ли зи ра не 
су и опа сно сти по де мо кра ти ју ко је про из и ла зе из зло у по тре бе де-
мо крат ских усло ва. По себ на опа сност по са вре ме не де мо кра ти је 
про из и ла зи из окол но сти у ко ји ма они ко ји до ђу на власт учи не 
све да дру штвом и др жа вом за вла да ју ан ти по ли тич ки прин ци пи: 
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рав но ду шност, страх и стреп ња и осе ћај не мо ћи. Ан ти по ли тич ки 
прин ци пи угро жа ва ју де мо крат ски по ре дак, а они ко ји се с њи ма 
слу же ру ше де мо кра ти ју.
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, по пу ли зам, до ми на ци ја, власт, то та ли та ри-

зам, сло бо да, ма ни пу ла ци ја, рав но ду шност, страх, не моћ 

1. СЛА БО СТИ СА ВРЕ МЕ НИХ  
ДЕ МО КРАТ СКИХ ПО РЕ ДА КА

По ли тич ка ре ал ност са вре ме них де мо кра ти ја и де мо крат-
ских др жа ва по ка зу је да су оне су о че не с ве ли ким иза зо ви ма на-
ста лим де мо крат ским осло ба ђа њем ма са. Прем да се де мо кра ти ја у 
мо дер ној исто ри ји сма тра за са да нај бо љим по ли тич ким по рет ком, 
од но сно вла да ви ном, она је и да ље при ти сну та сла бо сти ма ко је је 
уочио још Ари сто тел: упо тре бом и зло у по тре бом од де ма го га и 
ола ким за во ђе њем мно штва, од но сно све ти не. Те сла бо сти, због 
ко јих је Ари сто тел де мо кра ти ју свр стао у рђа ве по рет ке вла да ња, 
и да нас пред ста вља ју ње но уну тра шње огра ни че ње. Иако је по-
јам де мо кра ти је пре тр пео са др жин ске про ме не уно ше њем мно гих 
еле ме на та ко ји је тре ба ло да спре че упо тре бу и зло у по тре бу де-
мо кра ти је од де ма го га и исто вре ме но све ти ну пре тво ре у ак тив ни 
по ли тич ки су бјект ко ји би по се до вао не са мо по ли тич ку свест не го 
и са мо свест, од но сно спо зна ју ци ље ва и њи хо вог сми сла за за јед-
нич ки жи вот и да ље је сла бо сти ко је је уочио Ари сто тел пра те.

Са вре ме не де мо кра ти је ла ко за па да ју у зам ке мо дер них ма-
ни пу ла тив них тех ни ка ко је про из и ла зе из не спор но ли не ар ног 
на уч ног про гре са, по себ но тех нич ког и тех но ло шког. Дру гим ре-
чи ма, са вре ме не де мо кра ти је су под уда ром иде је ма ни пу ла ци је и 
ма ни пу ла ци је иде ја ма ко ји на но се ве шти ма ни пу ла то ри ко ри сте ћи 
раз не об ли ке ма ни пу ла тив них тех ни ка ко ји ма се у име де мо кра-
ти је нај че шће ра за ра ју де мо кра ти је. Ма ни пу ла тив ним тех ни ка ма 
и тех но ло ги ја ма чак и осве шће ни гра ђа ни, по себ но у пе ри о ди ма 
дру штве них кри за, по ста ју део ма се и го ми ле. Та ко да и оне ко-
ји би тре ба ло да бу ду но си о ци де мо кра ти за ци је и учвр шћи ва ња 
де мо крат ског по рет ка, што про из и ла зи и из ети мо ло ги је ре чи де-
мо кра ти ја, за во де ве шти и опа ки ма ни пу ла то ри. Уме сто вла да ви не 
осве шће них гра ђа на (де мо са) до би ја мо вла да ви ну над де мо сом у 
име де мо са.

За во дљи ва обе ћа ња са вре ме них по ли ти ча ра у пе ри о ду дру-
штве них те шко ћа и кри за гра ђа ни ола ко при хва та ју и оне ко ји се 
њи ма раз ме ћу пре по зна ју као је ди не ко ји су у ста њу да их из ву ку 
из про бле ма. Нај че шће су та обе ћа ња ла жна, не ре ал на и ви ше ли-
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че на фан та зи је не го на озби љан из лаз. Али што су те шко ће ве ће, 
а кри за ду бља, ре ал на обе ћа ња за на му че не и не стр пљи ве гра ђа не 
су не при хва тљи ви ја. Мно го су им пси хо ло шки бли жа фан та стич-
на и бр за, не го ре ал на и ду го роч на обе ћа ња. Пси хо ло шки, љу ди у 
не во ља ма ве зу ју се за не ствар на али од луч но из ре че на обе ћа ња. 
Од луч ност их ви ше во ди не го нео д луч ност и ре ал ност. Упра во те-
шко ће и кри за су шан са да од ре ђе ни по је дин ци или гру пе, уз упо-
тре бу нај де мо крат ски јих про це ду ра, до спе ју на власт и при гра бе 
чел не функ ци је у ор га ни зо ва њу јед ног дру штва и др жа ве. Њи хо во 
осва ја ње вла сти и учвр шћи ва ње нај че шће за вр ша ва у по пу ли зму, 
по пу ли стич кој ре то ри ци и по пу ли стич ким ги ба њи ма и зби ва њи ма 
гра ђа на, по мо ћу ко јих се на ри ту ал но-дра ма тич ни на чин од ла жу 
ре ше ња њи хо вих бит них жи вот них про бле ма. Ри ту а ли и ри ту ал на 
кре та ња одва ја ју их од сва ко днев них бри га и уно се им ди на ми зам, 
на ду и ве ру да ће се све бр зо окон ча ти. Ме ђу тим, то је ла жна на да и 
ве ра ко ја пси хо ло шки од вла чи њи хо ву па жњу од сва ко днев них те-
шко ћа, а ди на ми змом им се тро ши енер ги ја ко ја хо ће да се бр зо из-
на ђу ре ше ња. Ве шти ма ни пу ла то ри на вла сти по кре ћу уну тра шње 
ди на ми зме иза ко јих не ма де ла, сем уза луд ног тро ше ња енер ги је. 
Ка да ису ше енер ги ју гра ђа на ко ја во ди јед но дру штво и др жа ву он-
да пре ла зе на то та ли тар ни на чин упра вља ња. Тре ба све др жа ти под 
кон тро лом и не до пу сти ти би ло ка кву ак тив ност ко ја би мо гла да 
угро зи осво је не по зи ци је. У име де мо кра ти је та ко от по чи ње да се 
учвр шћу је то та ли тар на др жа ва. Ра ни ја ис ку ства у ус по ста вља њу 
то та ли тар не др жа ве, по себ но у 20. ве ку, би ла су ве за на за то та ли-
тар не иде о ло ги је (на ци зам и ста љи ни зам). Са вре ме ни по пу ли зам 
и то та ли та ри зам по чи ва нај че шће на ого ље ном праг ма ти зму где 
се иде о ло ги је са мо упо тре бља ва ју у ме ри ко ја им омо гу ћа ва да об-
ма на оста је што ду же на сна зи. Да на шње по пу ли стич ке во ђе ола-
ко ме ња ју и по гле де и иде о ло ги је и ор га ни за ци је за то што не ма ју 
ни ка кве сво је иде а ле, ни ти иде а ле из ван њих и из над њих. Све је 
у њи хо вом ин те ре су и све је за њих. Та вр ста са мо жи во сти по чи ва 
на лич ном ого ље ном его и зму и ло ги ци ор ган ског пре жи вља ва ња. 

2. ПО ПУ ЛИ ЗАМ И ДЕ МО КРА ТИ ЈА

По сто је раз ли чи те ти по ло ги је по пу ли зма. За свр ху овог ра да 
ко ри сти ћу ону по ко јој се раз ли ку ју сле де ћи по пу ли зми: по пу ли-
стич ке дик та ту ре, по пу ли стич ке де мо кра ти је, ре ак ци о нар ни по-
пу ли зам и по ли ти чар ски по пу ли зам.1) Из два јам по себ но по пу ли-

1) Ми лан Ма тић, Ли бе ра ли зам, По пу ли зам, Де мо кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1992, стр. 73.
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стич ку де мо кра ти ју. Овај об лик вла да ви не је па ра док са лан. С јед не 
стра не, на ста је као про из вод де мо крат ских те жњи ши ро ких сло је ва 
ста нов ни штва и у том сми слу тај об лик вла да ви не мо же се увр сти ти 
у кла си фи ка ци ју де мо крат ских об ли ка ви ше не го у чи сто по пу ли-
стич ке вла да ви не.2) С дру ге стра не, ако де мо крат ске на ме ре ши ро-
ких сло је ва ста нов ни штва ис ко ри сте у ма ни пу ла тив не свр хе гру пе 
ко је су до би ле по ве ре ње на де мо крат ски на чин, он да ова вла да ви на 
ви ше при па да по пу ли стич ким вла да ви на ма. У по ли тич кој прак си 
мо гу ћа су и јед на и дру га свој ства ко ја чи не са др жај по пу ли стич ке 
де мо кра ти је.3) По сто је при ме ри да по пу ли стич ка де мо кра ти ја на-
ста је и као ре ак ци ја на из о па че ња или зло у по тре бе де мо крат ских 
фор ми у слу ча је ви ма ка да је на де лу де мо крат ски ели ти зам или 
што би мо гли на зва ти стран ча ре њем по ли тич ких ели та ко је у бор-
би за власт зло у по тре бља ва ју де мо крат ске усло ве.4) Дру гим ре чи-
ма, по пу ли стич ка де мо кра ти ја има еле мен те де мо крат ског на чи на 
во ђе ња по ли ти ке, али они су под ло жни из о па че њу, од но сно ква-
ре њу ка ко су још у ан тич кој Грч кој ис ти ца ли Пла тон и Ари сто тел. 
Сма тра се да је по сво јим ка рак те ри сти ка ма у нај бо љем пе ри о ду 
раз во ја по ли тич ког жи во та атин ска де мо кра ти ја би ла по пу ли стич-
ка де мо кра ти ја. На рав но, у њој на ла зи мо до бар спој вр ли на ет ни-
ко са, до сто јан ства по ли те је и ви со ких етич ких прин ци па ко је су 
пре ко мо рал них по на ша ња по ка зи ва ли по је дин ци.5) У та квом об-
ли ку де мо кра ти је прак ти ко ва на је из у зет на ан га жо ва ност и жр тво-
ва ње ка да су у пи та њу оп шта ко рист, прав да и до бро свих чла но ва 
по ли тич ке за јед ни це. Та вр ста по пу ли стич ке де мо кра ти је до бар је 

2) Пред сед нич ки пре тен ден ти у САД у вре ме из бор не кам па ње по пу ли стич ки де лу ју из 
раз ло га што је на род но си лац из вор ног су ве ре ни те та. Пол Пи ко не (Paul Pic co ne) сма тра 
да аме рич ки пред сед нич ки по пу ли зам ко ји се прак ти ку је у из бор ним кам па ња ма има 
ду гу исто ри ју и да он про из и ла зи из тра ди ци је не по сред не де мо кра ти је ко ја је ве за на за 
ло ка ли зам, али и кул ту ро ло шке спе ци фич но сти (Paul Pic co ne, „Post mo dern Po pu lism“, 
Te los, no.103/1995, стр. 45 – 86). 

3) Бен џа мин Мо фит и Сај мон Тор меј (Be nja min Mof fitt and Si mon Tor mey) сма тра ју да је 
по пу ли зам је дан од нај са др жај ни јих кон це па та по ли тич ке на у ке. Они о по пу ли зму у 
са вре ме ним де мо кра ти ја ма пи шу као о по себ ној вр сти по ли тич ког пер фор ман са и по ли-
тич ког сти ла ко ји зна чај но ме сто до би ја у ме диј ској пре зен та ци ји (Be nja min Mof fitt and 
Si mon Tor mey), „Ret hin king Po pu lism: Po li tics, Me di a ti sa tion and Po li ti cal Style“, Po li ti cal 
Stu di es, Vol. 62, no. 2/2014, стр. 381 – 397). 

4) Да ни јел Сми лов и Иван Кра стев (Da niel Smi lov and Ivan Kra stev) ис ти чу да по пу ли зам 
и по пу ли сти у вре ме ни ма дру штве них кри за обе ћа ва ју ожи вља ва ње по ли тич ког жи во та 
и по вра так по ли ти ци оног су штин ског што она гу би стран ча ре њем. Та ко ђе, сма тра ју да 
су по пу ли сти ал тер на ти ва ре пре зен та тив ном си сте му ко ји гу би по ве ре ње (Da niel Smi-
lov and Ivan Kra stev, „The Ri se of Po pu lism in Eastern Euro pe: Po licy Pa per“, у збор ни ку: 
Po pu list Po li tics and Li be ral De moc racy in Cen tral and Eastern Euro pe (Edi tors: Gri go rij 
Me se žni kov, Ol’ga Gyárfášová, Da niel Smi lov), In sti tu te for Pu blic Af fa irs, Bra ti sla va, 2008, 
стр. 7 – 13). 

5) Ми лан Ма тић, Ли бе ра ли зам, По пу ли зам, Де мо кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1992, стр. 84.
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при мер пар ти ци па тив не и ди рект не де мо кра ти је ко ју у са вре ме но-
сти на ла зи мо у швај цар ском де мо крат ском по рет ку. Тај по ре дак је 
при мер спо ја по пу ли стич ких ка рак те ри сти ка и на њи ма из ра слих 
ин сти ту ци ја, али и по сто ја ња и прак ти ко ва ња об ли ка ре пре зен та-
тив не де мо кра ти је. На рав но, то су при ме ри де мо кра ти ја у ма лим 
по ли тич ким за јед ни ца ма у ко ји ма је мо гу ће на пра ви ти ова кав спој. 
У том сми слу оне су не са мо иде ал ни, не го и успе шни ре а ли зо ва ни 
при ме ри ви со ког уче шћа гра ђа на у де мо крат ским про це си ма и од-
лу чи ва њу. За са вре ме не де мо кра ти је овај иде ал и прак са нај бо ље 
се мо гу ре а ли зо ва ти у ло кал ним за јед ни ца ма. Раз ви је не ло кал не 
за јед ни це мо гу на ста ти са мо у дру штви ма и др жа ва ма где су де-
цен тра ли зо ва ни и де мо но по ли зо ва ни моћ и власт. 

Спој по пу ли зма и де мо кра ти је нај че шће је про из вод не мо-
ћи по ли тич ких ели та, од но сно по ли тич ких пар ти ја у др жа ва ма да 
ре ша ва ју нај бит ни је про бле ме гра ђа на, од но сно да по диг ну раст 
и раз вој еко ном ског си сте ма; да уве ду вла да ви ну пра ва и опо ра ве 
по ли тич ке ин сти ту ци је да ра ци о нал но и ефи ка сно функ ци о ни шу 
у окви ру по ли тич ког си сте ма; да омо гу ће успе шан раз вој сред-
њих сло је ва ста нов ни штва ко ји као но си о ци ства ра ла штва и зна ња 
успе ва ју да ста би ли зу ју и учвр сте ег зи стен ци јал ну си гур ност гра-
ђа на у окви ру со ци јал ног си сте ма; и да афир ма ци јом уни вер зал-
них вред но сти као ме ри ла за све по себ не и по је ди нач не вред но сти 
уте ме ље вред но сни си стем. Та че ти ри при мар на дру штве на си сте-
ма по ка зу ју да ли је у јед ном дру штву мо гу ће уте ме љи ти и по ка-
за ти ка кав је на де лу по ли тич ки и дру штве ни по ре дак, од но сно да 
ли је де мо крат ски или ни је. Пре ко њих се по ка зу је и ква ли тет, али 
и раз вој јед ног дру штва и др жа ве. На жа лост, чи ње ни це у мно гим 
дру штви ма и др жа ва ма вер бал но опре де ље ним за ус по ста вља ње 
де мо крат ске вла да ви не и от по чи ња ње де мо кра ти за ци је и дру штве-
ног и по ли тич ког жи во та по ка зу ју да се де мо кра ти ја по мо ћу по-
пу ли стич ких ме ра зло у по тре бља ва и сво ди на де мо крат ску фра-
зе о ло ги ју а ка да је у пи та њу ин сти ту ци о на ли за ци ја на ства ра ње 
де мо крат ских фа сад них ин сти ту ци ја. 

3. ДО МИ НА ЦИ ЈА И ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Про блем са вре ме них де мо кра ти ја про из и ла зи и из уну тра-
шњих при ли ка у зе мља ма у ко ји ма се оне ус по ста вља ју или су ус-
по ста вље не и спо ља шњих окол но сти, од но сно гло бал ног рас по ре-
да мо ћи. Ова уну тра шња и спо ља шња ста ња по ка зу ју да са вре ме не 
де мо кра ти је ни су под јед на ко раз ви је не, али и да не ма ју под јед на ке 
шан се у раз ви ја њу. Мно ги ауто ри сма тра ју да су струк ту ре и ин-
сти ту ци је ка пи та ли зма, као и тр жи ште, бит но ути ца ли и од ре ђи ва-
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ли од но се ме ђу по ли тич ким ак те ри ма у де мо крат ским али и свим 
оста лим дру штви ма. Обра сци до ми на ци је не спор но у по след ња 
два ве ка пра те и ка рак те ри стич ни су и за де мо крат ске вла да ви не у 
ма њој или ве ћој ме ри. 

Док је у 19. ве ку Карл Маркс сма трао да ће три јум фом про-
ле те ри ја та би ти до ве де не у пи та ње, од но сно уки ну те, и екс пло а та-
ци ја и до ми на ци ја, дру ги те о ре ти ча ри, ме ђу њи ма по себ но Га е та-
но Мо ска, Вил фре до Па ре то и Ро берт Ми хелс, сма тра ли су да то 
не ће мо ћи да учи ни про ле та ри јат и да ће увек ма њи не до ми ни ра ти 
по ли тич ким жи во том јед не др жа ве и дру штва. Ро берт Дал сма тра 
да је њи хов при ступ мно го објек тив ни ји, од но сно тач ни ји и пре-
ци зни ји, али и на уч ни ји, а Марк сов ро ман ти чар ски и уто пиј ски.6) 
Вла да ју ће ма њи не под пла штом де мо кра ти је упра во због бит них 
ка рак те ри сти ка бур жо а ског дру штва до би ја ју шан су да се на мет ну 
као до ми нант не. У тим ма њи на ма по је дин ци или гру пе успе ва ју да 
по ка жу до ми на ци ју де мон стри ра њем мо ћи по мо ћу ко је се учвр-
шћу ју на вла сти. Код по је ди на ца, на шта је већ ука зи вао Ма ки ја ве-
ли, а по том Мо ска, Па ре то и Ми хелс, до ла зе до из ра жа ја осо би не 
по мо ћу ко јих успе ва ју да се на мет ну и до ми ни ра ју. То су пре пре де-
ност, лу кав ство, енер гич ност, оштро ум ност, ве ли ке ам би ци је, али 
нео спор но и по се до ва ње ин те ли ген ци је. У осва ја њу вла сти они су 
че сто бес кру пу ло зни. На рав но, Мо ска, Па ре то и Ми хелс сма тра ју 
и да они ко ји ма се вла да по се ду ју осо би не под ло жне до ми на ци ји. 
То су у пр вом ре ду скло ност ка ре ду, из бе га ва њу би ло ко јег ри зи ка, 
спрем ност на по слу шност, раз не вр сте кон фор ми зма, али и бе жа ње 
од мо гу ће од го вор но сти, као и спрем ност на хо мо ге ни за ци ју ка да 
се осе ћа ју угро же но. Њи хо ва оче ки ва ња че сто су под ло жна при-
хва та њу „не ра ци о нал них ми то ва“. Ово су осо би не ко је по го ду ју 
да у име де мо кра ти је по је дин ци и ма њин ске гру пе или по ли тич ке 
ели те на мет ну по пу ли стич ко по на ша ње и зло у по тре бе де мо крат-
ске про це ду ре и на чи не од лу чи ва ња. Не спор но је да тре ба има ти 
у ви ду да до ми на ци ја ма њи на има упо ри ште у бит ној чи ње ни ци 
људ ског жи во та – не јед на ко сти у мо ћи. На то ме упра во ин си сти-
ра ју те о ре ти ча ри ели та, прем да су, ка ко ис ти че Дал, у са вре ме ним 
де мо кра ти ја ма „гра ђа ни да ле ко од то га да бу ду јед на ки по сво јим 
по ли тич ким мо гућ но сти ма у свом ути ца ју на по ли ти ку уоп ште и 
на по на ша ње вла да ју ће струк ту ре у др жа ви“7), што не зна чи да се 
то мо же узе ти као чи ње ни ца ко ја до во ди у пи та ње де мо кра ти ју већ 
она ви ше го во ри о не ис пу ње но сти ма свих кри те ри ју ма ва жних за 
де мо крат ски про цес. Су шти на де мо крат ске вла да ви не су по ли тич-

6) Ро берт Дал, Де мо кра ти ја и ње ни кри ти ча ри, CID, Под го ри ца, 1999, стр. 358. 

7) Ibi dem, str. 363. 
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ки од го вор не од лу ке, а не ма сов но уче шће у до но ше њу по ли тич-
ких од лу ка ко је су не ре ал не, а по по сле ди ца ма опа сне.8) Дру гим 
ре чи ма, не тре ба ме ша ти де мо кра ти ју и хи је рар хи ју. Де мо кра ти ја 
под ра зу ме ва до но ше ње ис прав них од лу ка од ко јих ће сви гра ђа ни 
има ти ко рист и до бро, док се хи је рар хи ја не сме до во ди ти у пи та-
ње ка да је по треб но да ин сти ту ци је функ ци о ни шу на ра ци о на лан 
и ефи ка сан на чин. Хи је рар хи ја се у ин сти ту ци ја ма уво ди ра ди тач-
ног од ре ђи ва ња струч но сти и од го вор но сти и да би на тај на чин 
био из бег нут би ло ка кав ути цај спо ља шњих ин те ре сних гру па. Та-
мо где је по треб на хи је рар хиј ска ор га ни за ци ја у ин сти ту ци ја ма не 
мо же се уво ди ти прин цип јед на ко сти, већ ва жи прин цип ква ли фи-
ко ва не и ком пе тент не до ми на ци је. Уво ђе ње јед на ко сти та мо где се 
тра жи струч ност, ком пе тен ци ја и од го вор ност по губ но је за функ-
ци о ни са ње ин сти ту ци ја, са мим тим и де мо кра ти је.

4. ПА РА ЛЕ ЛИ ЗАМ ВЛА СТИ И ДЕ МО КРА ТИЈА 
(ТО ТА ЛИ ТА РИ ЗА ЦИ ЈА ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ)

Пр ви свет ски рат у 20. ве ку био је ве ли ки иза зов, али и ис-
ку ше ње за де мо крат ско уре ђе не др жа ве, али и за др жа ве у ко ји-
ма је де мо кра ти ја по че ла да се уте ме љу је и раз ви ја. То је по себ-
но из ра же но у Не мач кој по сле Пр вог свет ског ра та из ко јег је она 
иза шла као по ра же на стра на у ко јој је на ру шен ин сти ту ци о нал ни 
по ре дак због ус по ста вља ња ван ред ног, од но сно рат ног ста ња. По 
за вр шет ку Пр вог свет ског ра та Не мач ку је за хва ти ла ве ли ка еко-
ном ска кри за с ко јом де мо крат ске ин сти ту ци је ни су мо гле успе-
шно да иза ђу на крај. Иако је ус по ста вље на ре пу бли ка и до след на 
по де ла вла сти, али и по чео да се раз ви ја пар тиј ски плу ра ли зам, 
мла да не мач ка де мо кра ти ја ни је та да мо гла да из на ђе ре ше ња ко ја 
би про ду жи ла њен раз вој и жи вот.

Не ста бил ну еко ном ску и со ци јал ну си ту а ци ју у Не мач кој ис-
ко ри сти ла је но во фор ми ра на На ци о нал на со ци ја ли стич ка пар ти ја 
да се на нај де мо крат ски ји на чин пу тем из бо ра до ко па вла сти 1933. 
го ди не. На ци о нал со ци ја ли сти и њи хов во ђа Адолф Хи тлер, с вр ху-
шком пар тиј ске вла сти ко ја је би ла ор га ни зо ва на као за ве ре нич ка 
гру па, ну ди ла је не мач ким гра ђа ни ма из ла зак из кри зе да ју ћи сва-

8) Франц Ној ман је упо зо ра вао да „уко ли ко де мо кра ти за ци ја зна чи ре фор ми са ње из вр-
шних ор га на др жа ве у сми слу на ру ша ва ња хи је рар хиј ске струк ту ре, или до пу шта њем 
да ‘ин те ре сне гру пе’ су дје лу ју у до но ше њу ад ми ни стра тив них од лу ка, он да та кво ре-
фор ми са ње не са мо да не ма ни ка кве ве зе с де мо кра ци јом не го мо же чак и пред ста вља ти 
но ву при јет њу“ (Франц Ној ман,  Де мо крат ска и ауто ри тар на др жа ва, На при јед, За-
греб, 1974, стр. 119). 



СПМ број 2/2015, година XXII, свеска 48. стр. 71-89.

78

кој гру па ци ји обе ћа ња ко ја од го ва ра ју њи хо вим по тре ба ма и ин-
те ре си ма. Иако је за до во ља ва ње по тре ба и ин те ре са раз ли чи тих 
со ци јал них гру па ци ја пот пу но су прот ста вље но, и са аспек та ре-
ал но сти не мо гу ће, при пад ни ци тих гру па ци ја ни су во ди ли ра чу на 
о то ме. Вла да ју ћа пар ти ја као и дру ге пар ти је ни су се сна шле у 
окол но сти ма ду бо ке кри зе не мач ког дру штва и др жа ве и на пра ви 
на чин раз об ли чи ле на ме ре јед не ма ле за ве ре нич ке гру пе ко ја се 
до бро по кри ла пар тиј ским пла штом.

До ла ском на ци ста на власт 1933. го ди не све ин сти ту ци је Вај-
мар ске ре пу бли ке ни су ру ше не ни ти до во ђе не у пи та ње, као што 
ни је ни про ме њен Вај мар ски устав. Ме ђу тим, па ра лел но са др жав-
ним ор га ни ма, уста вом и за ко ни ма до не те су де се ти не но вих уред-
би и за ко на ко ји су пра ви ли при вид да се у не мач кој др жа ви ни-
шта не ме ња. Али оно што је на ста ло као но ви на, на шта по себ но 
ука зу је Ха на Арент, је сте да се упо ре до с др жав ним ме ха ни змом 
раз ви ја је дан но ви ме ха ни зам – пар тиј ски, од но сно на ци о нал со ци-
ја ли стич ки. Под јед на ко су функ ци о ни са ла два апа ра та: др жав ни 
и пар тиј ски. У ствар но сти на стао је од нос у ко јем се по ка зу је ко 
по се ду је власт. Ство рен је од нос из ме ђу при вид не и ствар не вла-
сти, „та ко да се др жав ни апа рат углав ном при ка зу је као без вред на 
фа са да ко ја скри ва и чу ва пра ву власт, власт пар ти је“.9) Оно што су 
на ци сти уве ли као но ви ну, ис ти че Арент, је сте да су на су прот др-
жав них ор га на фор ми ра ни исти ор га ни у окви ру пар ти је. Та ко ђе, 
на пра ви ли су и па ра лел ну др жав ну ор га ни за ци ју. Оста ли су упо ре-
до да по сто је пре ма Вај мар ском уста ву по кра ји не, али исто вре ме-
но су у окви ру пар ти је фор ми ра не но ве ор га ни за ци о не по де ле на 
сре зо ве. Ове две па ра лел не ор га ни за ци је ни су се ни те ри то ри јал но 
по кла па ле, та ко да су не ка ме ста исто вре ме но при па да ла по кра ји-
на ма у окви ру др жав не ор га ни за ци је, али ни су при па да ла сре зо ви-
ма у окви ру пар тиј ске ор га ни за ци је. Арент да је при мер да мно ги 
про ве ре ни пар тиј ски ка дро ви, ка да су до ла зи ли на че ло др жав ног 
ад ми ни стра тив ног апа ра та, на при мер на че ло ми ни стар ста ва као 
ми ни стри, ни су има ли моћ и власт ко ја би про из и ла зи ла из њи хо ве 
функ ци је. С дру ге стра не, функ ци о не ри на че лу ад ми ни стра тив них 
и уну тар пар тиј ских по де ла има ли су из у зет ну моћ и власт. Та ко се 
де ша ва ло да ми ни стар по ли ци је има ма њу моћ од ру ко во ди о ца тај-
не по ли ци је. Та ко ђе, но ви на у пар тиј ском ор га ни зо ва њу је сте да су 
че сто по сто ја ли па ра лел ни ор га ни ко ји ни су би ли те ри то ри јал но 
по кло пље ни па се де ша ва ло да се моћ у окви ру њих се ли ла с јед-
не на дру гу функ ци ју. То је при мер успе шне ма ни пу ла ци је по што 

9) Ха на Арент, Из во ри то та ли та ри зма, Фе ми ни стич ка из да вач ка ку ћа 94, Бе о град, 1998, 
стр. 403.
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ни ко не мо же да се из диг не то ли ко да би мо гао да фор ми ра не ку 
кли ку ко ја би до ве ла у пи та ње фи ре ра, од но сно Хи тле ра. И нај по-
вер љи ви ји и нај бли жи Хи тле ро ви са рад ни ци ни су мо гли тач но да 
про це не ка да су но си о ци при вид не или ствар не мо ћи. Са аспек та 
де мо крат ске вла да ви не овај на чин упра вља ња мо гао би се озна-
чи ти као де мо но по ли за ци ја, де цен тра ли за ци ја и дис пер зи ја мо ћи, 
а у ства ри ра ди ло се о ма ни пу ла ци ји мо ћи. За др жа ва њем ин сти-
ту ци ја Вај мар ске ре пу бли ке одр жа ва на је фа са да ста ре ре пу бли ке 
ко ја је би ла ви дљи ва и спо ља шња. Ме ђу тим, ствар на власт би ла 
је у ру ка ма на ци о нал со ци ја ли стич ке пар ти је, од но сно она је би-
ла из над и из ван за ко на Вај мар ске ре пу бли ке. Удво стру ча ва њем 
функ ци ја Хи тлер је на пра вио при вид да се све од ви ја у ин те ре су 
и за ин те ре се гра ђа на. Арент из но си и ин те ре сант ну тврд њу ко ју 
је на шла код Ерн ста Френ ке ла ко ји је сма трао да се ду а ли зам вла-
сти у Хи тле ро вој Не мач кој мо же ту ма чи ти као по де ла вла сти пре ма 
јед ном дру гом кри те ри ју му, а то је да су др жа ва и др жав ни апа рат 
за др жа ни ра ди га ран то ва ња да се не ће до ве сти у пи та ње ка пи та-
ли зам и при ват на сво ји на.10) Дру гим ре чи ма, др жа ва је за др жа ла 
овла шће ња ка да је у пи та њу функ ци о ни са ње еко ном ског си сте ма, 
од но сно при вре де, док је пар тиј ска власт бит но од лу чи ва ла ка да је 
у пи та њу све ве за но за по ли ти ку и по ли тич ки жи вот. Френ кел је 
је дан од рет ких ауто ра ко ји је сма трао да не мач ки на ци о нал со ци ја-
ли зам ни је увео при вид ну и ствар ну власт, већ да је по де лио вла сти 
у окви ру ре ша ва ња од ре ђе них про бле ма.

Арент не при хва та ње го во ту ма че ње, али се оно не мо же 
пре не бре ћи ка да су у пи та њу са вре ме не де мо крат ске др жа ве ко-
је на ста ју по сле ве ли ких про ме на с кра ја 20. ве ка ко је пре тен ду-
ју да ус по ста ве, уте ме ље и раз ви ја ју де мо кра ти ју и де мо крат ски 
по ре дак. Упра во се не што од ово га ве за ног за ана ли зу уте ме ље ња 
то та ли тар не др жа ве у од ре ђе ним пе ри о ди ма од ви ја у овим др жа-
ва ма. Ви ше као ка рак те ри сти ке, а ма ње као кон цепт. По ка зу је се 
да че сто пар ти је и пар тиј ске во ђе по ку ша ва ју да, ка да осво је власт 
на из бо ри ма, фор ми ра ју и па ра лел не ор га не пре ко ко јих осва ја ју и 
др жав не ор га не. Кад по сле из бо ра осво је др жав не ор га не, ло кал ни 
пар тиј ски моћ ни ци, ко ји ни су у др жав ним ор га ни ма, че сто иза зи-
ва ју на пе то сти са пар тиј ским ко ле га ма на функ ци ја ма у ор га ни ма 
вла сти. При ме ри по ка зу ју да ла ко гу бе моћ они пар тиј ски функ ци-
о не ри ко ји су се при хва ти ли др жав них функ ци ја, а за мр зну ли су 
или на пу сти ли пар тиј ске функ ци је. То је раз лог да се у са вре ме ним 
др жа ва ма у де мо крат ској тран зи ци ји по ли тич ке во ђе и ка да до би ју 
др жав не функ ци је не од ри чу пар тиј ског вођ ства.

10) Ibi dem, 403 – 404. 
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5. СЛО БО ДА И ДЕ МО КРА ТИ ЈА – НА ПЕ ТОСТ 

КОЈА ОП ТЕ РЕ ЋУ ЈЕ ДЕ МО КРАТ СКЕ ПО РЕТ КЕ

Је дан од те мељ них про бле ма са вре ме не де мо кра ти је је сте 
од нос сло бо де и де мо кра ти је. Тај про блем по сто ји од по чет ка фор-
ми ра ња де мо кра ти ја у мо дер ним вре ме ни ма. По ста вља се пи та ње: 
да ли је по треб но пр во осво ји ти сло бо ду, а по том гра ди ти де мо-
крат ску по ли тич ку за јед ни цу, од но сно дру штво и др жа ву, или обр-
ну то, ус по ста ви ти де мо крат ску вла да ви ну уз до бро пре ци зи ра на 
де мо крат ска пра ви ла ко ја ће омо гу ћи ти да се раз ви ја и сло бо да 
по је ди на ца, али и ма њин ских гру па у јед ном дру штву? На пе тост 
из ме ђу сло бо де и де мо кра ти је про из и ла зи из јед не ра ни је на пе то-
сти из ме ђу сло бо де и јед на ко сти. Та на пе тост пра ти ла је мо дер не 
ре во лу ци је – Аме рич ку и Фран цу ску. Стал ни су коб из ме ђу сло бо-
де и јед на ко сти пре ма мно гим ауто ри ма од ви ја се из ме ђу сло бо де 
и де мо кра ти је.

По ли тич ки фи ло зоф Иса и ја Бер лин пи сао је о на пе то сти сло-
бо де и де мо кра ти је пре ко пи та ња сло бо де и са мо у пра ве. Бер лин је 
раз ли ко вао две сло бо де: не га тив ну и по зи тив ну, од но сно сло бо ду 
од и сло бо ду за. Пре ма ње му, не га тив на сло бо да у би ти је „под-
руч је у ко ме чо век мо же да де лу је нео ме тан од дру гих“.11) Бер лин 
сма тра да тре ба огра ни чи ти моћ др жа ве ка да је у пи та њу „из ве сно 
ми ни мал но под руч је сло бо де ко ји ни по што не сме би ти угро же но; 
јер ако се у ње га за ко ра чи, по је ди нац ће се на ћи у под руч ју ко је је 
од већ ску че но, чак и за ми ни мал ни раз вој при род них спо соб но сти, 
и у том слу ча ју не ће би ти ка дар да те жи ра зним ци ље ви ма ко је 
љу ди сма тра ју до брим или пра вед ним или све тим, па чак ни да их 
за ми сли. Из то га сле ди да се мо ра по ву ћи гра ни ца из ме ђу при ват-
ног жи во та и оне сфе ре у ко ју власт има пра во да се ме ша“.12) Бер-
лин на овај на чин пра ви раз ли ку из ме ђу сло бо де и де мо кра ти је јер 
пре ма ње му де мо кра ти ја „мо же да ли ши по је ди нач ног гра ђа ни на 
мно гих сло бо да ко је би мо гао ужи ва ти у не ком дру гом об ли ку дру-
штва, та ко се исто да за ми сли ти де спот ли бе рал ног ти па ко ји сво-
јим по да ни ци ма до пу шта ве ли ку ме ру лич не сло бо де“.13) Дру гим 
ре чи ма, пре ма Бер ли ну ин ди ви ду ал на сло бо да не мо ра се ну жно 
по ве зи ва ти са де мо кра ти јом, од но сно де мо крат ским упра вља њем. 
Бер лин је имао су здр жа ност ка да је у пи та њу по зи тив на сло бо да, 

11) Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 205. 

12) Ibi dem, стр. 205. 

13) Ibi dem, стр. 213. 



Милица С. Јоковић Употреба демократије и државе у ...

81

од но сно сло бо да за. Сма трао је да по зи тив на сло бо да по чи ва на 
же љи по је ди на ца да бу ду сво ји го спо да ри. Пре ма ње му, по зи тив на 
сло бо да се на тај на чин су ко бља ва с не га тив ном сло бо дом „ко ја се 
сво ди на ста ње у ко ме нас дру ги не спре ча ва ју да би ра мо“.14) Бер-
лин је упо зо ра вао да са мо го спо да ре ње и са мо о ства ри ва ње, ка да се 
спо је с по ли тич ким ми шље њем, мо гу ла ко да за вр ше у ства ра њу 
ре во лу ци о нар не иде о ло ги је. Он сма тра да ре во лу ци о нар на иде о ло-
ги ја мо же ла ко да за вр ши, ка да се ре а ли зу је, у опа ком тла че њу. По-
зи тив на сло бо да мо же ла ко да скон ча у то та ли тар ној прак си – као 
у окви ру два ве ли ка то та ли тар на по рет ка, на ци зму и ста љи ни зму. 
Пре ма ње му, за раз ли ку од по зи тив не сло бо де, не га тив на сло бо да 
омо гу ћа ва и при па да иде ји по ли тич ког плу ра ли зма. Оно што Бер-
лин ни је до кра ја оцр тао је сте да ли је по зи тив на сло бо да у сва ком 
слу ча ју де струк тив на ка да је у пи та њу не га тив на сло бо да? 

Арент, су прот но од Бер ли на, иако је и она же сто ко кри ти-
ко ва ла то та ли та ри зам, сма тра да је по зи тив на сло бо да омо гу ћи ла 
људ ско са мо о ства ри ва ње уче шћем у по ли тич кој за јед ни ци. Пре-
ма њој, по ли тич ка за јед ни ца га ран ту је јед на кост ко ја је зна чај на за 
јед на кост и у вла да њу и у по ко ра ва њу. Арент сма тра да по зи тив на 
сло бо да, уте ме ље на у по ли тич кој за јед ни ци, прет хо ди и исто риј-
ски и ло гич ки сва кој дру гој вр сти сло бо де. Она ис ти че да „све сни 
сло бо де или ње не су прот но сти по ста је мо тек у оп ште њу с дру ги-
ма, а не у оп ште њу са со бом“.15) Арент по зи тив ну сло бо ду ви ди као 
услов и из вор свих дру гих сло бо да јер се она оства ру је уче шћем у 
по ли тич кој за јед ни ци, од но сно јав ној сфе ри. Она на гла ша ва да та 
сло бо да омо гу ћа ва, али и га ран ту је, сло бо ду ми шље ња, уве ре ња, 
убе ђе ња, са ве сти, као што омо гу ћа ва уну тра шњи ре ли гиј ски или 
фи ло зоф ски ди ја лог по је дин ца са со бом, али и са дру ги ма ко је су-
сре ће. Дру гим ре чи ма, пре ма Арент, по зи тив на сло бо да је пред у-
слов за ус по ста вља ње и не га тив не сло бо де, али и дру гих ис ку ста ва 
ве за них за ре а ли за ци ју ове све те иде је и уни вер зал не вред но сти.

Про блем из ме ђу сло бо де и де мо кра ти је раз ма тра и Фа рид 
За ка ри ја. Он отва ра пи та ње ве за но за са вре ме не ли бе рал не ауто-
кра ти је у ко ји ма до ла зе до из ра жа ја по себ но еко ном ске сло бо де. 
Отва ра се пи та ње да ли су ли бе рал не ауто кра ти је по вољ не за уво-
ђе ње де мо кра ти је? Пре ма ње му, ва жни је је и ра ци о нал ни је ус по-

14) Ibi dem, стр. 215. 

15) Сло бо да „мо же и да ље оби та ва ти у ср ци ма љу ди као же ља, као хте ње, као на да, као че-
жња; али, као што сви зна мо, људ ско ср це је вр ло там но ме сто, и све оно што се од ви ја 
у ње го вој та ми те шко се мо же на зва ти при ка зи вом чи ње ни цом. Сло бо да као при ка зи ва 
чи ње ни ца и по ли ти ка се по ду да ра ју, и ме ђу соб но су по ве за не као две стра не јед не исте 
ства ри“ (Ха на Арент, О сло бо ди и ауто ри те ту, Град ска би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, 
Зре ња нин, 1995, стр.  77–78).
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ста ви ти сло бо де, ма кар и ауто крат ским на чи ни ма и сред стви ма, 
не го по ку ша ва ти ус по ста вља ње де мо кра ти је у зе мља ма где не по-
сто је ин ди ви ду ал не сло бо де и вла да ви на за ко на, од но сно вла да ви-
на пра ва. Он сма тра да су га ран то ва не сло бо де у уста ви ма, чак и у 
ауто крат ским вла да ви на ма, као што су сло бо да го во ра, удру жи ва-
ња, ис по ља ва ња вер ских уве ре ња, као и га ран то ва ње лич не и при-
ват не сво ји не, ве ћа га ран ци ја да ће, ка да от поч не де мо кра ти за ци ја 
тих вла да ви на, она би ти успе шна, од но сно ла ко ће се уте ме љи ти и 
да ље раз ви ја ти. Пре ма За ка ри ји, из бо ри као је дан од усло ва за ус-
по ста вља ња де мо крат ског по рет ка ни су га ран ци ја за ус по ста вља-
ње и раз вој де мо кра ти је. Он ис ти че да „ши ром све та де мо крат ски 
иза бра ни ре жи ми… сва ког да на за не ма ру ју устав на огра ни че ња 
сво је вла сти и ли ша ва ју сво је гра ђа не основ них пра ва“.16) Као до-
бар при мер За ка ри ји слу же мо де ли ауто крат ских вла да ви на у ко-
ји ма су ус по ста вља не сло бо де и вла да ви на пра ва. Та ко он ис ти че 
да „Ју жна Ко ре ја, Тај ланд и Ма ле зи ја де це ни ја ма су жи ве ле под 
вла шћу вој них хун ти или јед но пар тиј ских си сте ма. Ови ре жи ми 
ли бе ра ли зо ва ли су еко но ми ју, прав ни си стем, као и вер ска пра ва, и 
пра ва на пу то ва ње, а он да су по сле не ко ли ко де це ни ја, одр жа ли и 
сло бод не из бо ре.“ 17)

Џон Бринк мен ис ти че да су мно ги по ли тич ки пи сци кри-
тич ни пре ма ста ву да тре ба пр во омо гу ћи ти еко ном ске сло бо де и 
раз ви ти еко но ми ју па по том уве сти де мо кра ти ју. Та ко на при мер, 
То мас Ке ро тес узи ма за при мер Еги пат у чи јој се ауто крат ској по-
ли тич кој вла да ви ни до во де у пи та ње еко ном ске ре фор ме јер не ма-
ју по др шку гра ђа на. А не ма ју по др шку гра ђа на јер ни су отво ре ни 
де мо крат ски про це си.18) Ова кри ти ка ни је у пот пу но сти тач на јер 
се по ка зу је да су у пи та њу при ме ри где ауто крат ске вла да ви не не 
омо гу ћа ва ју еко ном ске сло бо де не го обр ну то да јед на ре тро град-
на еко но ми ја до при но си ја ча њу и одр жа њу ауто крат ског по рет ка. 
Сви за ступ ни ци схва та ња да тре ба пр во ус по ста ви ти де мо кра ти ју, 
а упо ре до с њом раз ви ти и сло бо де, по себ но по је ди нач не, ко је ће 
та де мо кра ти ја га ран то ва ти, за бо ра вља ју чи ње ни цу да у про це су 
ус по ста вља ња де мо кра ти је ко ја по чи ва на ма сов ном уче шћу и ле-
ги ти ми те ту мо же ла ко да се од ха ри змат ских ли де ра ис ко ри сти у 
са свим дру ге свр хе. Та ко ха ри змат ски ли де ри мо би ли шу ћи ма се, 

16) Фа ред За ка ри ја (Fa reed Za ka ri ja), The Fu tu re of Fre e dom: Li be ral De moc racy at Ho me and 
Abroad,  New York: Nor ton 2003, p. 17. у: Џон Бринк мен, Кул тур не кон тра дик ци је де мо-
кра ти је, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2008, стр, 214.

17) Ibidem, стр. 214.

18) Џон Бринк мен, Кул тур не кон тра дик ци је де мо кра ти је, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2008, 
стр. 215.
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по себ но на вер ској или ет нич кој осно ви, мо гу на из бо ри ма да до би-
ју ле ги ти ми тет, али то не га ран ту је да ће ус по ста ви ти де мо кра ти ју. 
Ма сов но уче шће и на род ни ле ги ти ми тет од Аме рич ке до Фран цу-
ске ре во лу ци је за вр ша ва ли су и у де мо крат ским и у не де мо крат-
ским вла да ви на ма. У 20. ве ку то се по ка за ло и ка да су власт пу тем 
де мо крат ских из бо ра, од но сно уз на род ни ле ги ти ми тет, до би ја ле 
пар ти је ко је су ка сни је учвр сти ле то та ли та ри зам. Ни је до вољ но за 
ус по ста вља ње де мо кра ти је ма сов но уче шће и на род ни ле ги ти ми-
тет, по треб но је не што ви ше. По треб но је да бу ду ус по ста вље не и 
прак ти ко ва не ин ди ви ду ал не сло бо де и пра ва, да бу ду га ран то ва ни 
плу ра ли зам и до след на по де ла вла сти у ко јој ће пот пу но би ти не-
за ви сна суд ска власт. Дру гим ре чи ма, по треб на је рав но те жа раз-
ли чи тих вла сти. До са да шња свет ска ис ку ства, по себ но у раз ви је-
ним де мо крат ским зе мља ма, по ка за ла су да је по треб но одр жа ва ти 
рав но те жу ка да је у пи та њу од нос сло бо де и де мо кра ти је. Сва ка 
не рав но те жа до во ди у пи та ње или сло бо ду или де мо кра ти ју. До бро 
то опи су је Бринк мен ка да пи ше да се де мо крат ски по ли тич ки си-
стем „љу ља, на лик на ар ти сте на жи ци у оној не у хва тљи вој тач ки 
из ме ђу ста ја ња и па да ња, стал но из ми шља ју ћи при вре ме ну рав-
но те жу из ме ђу сло бо де, јед на ко сти, брат ства. Де мо кра ти је оп ста ју 
све док им по ла зи за ру ком да ову рав но те жу одр же и не пад ну“.19) 

6. ОПА СНО СТИ ПО ДЕ МО КРА ТИ ЈУ

Јед на од ва жних опа сно сти по са вре ме не де мо крат ске про-
це се, по себ но у зе мља ма у ко ји ма се ус по ста вља де мо кра ти ја, 
је сте зло у по тре ба де мо крат ских усло ва. Та ко се сви усло ви по-
треб ни за функ ци о ни са ње де мо крат ског по рет ка мо гу си му ли ра ти 
ма ни пу ла тив ним на чи ни ма. Фор мал но, мо гу у зе мља ма у ко ји ма се 
ус по ста вља де мо кра ти ја да по сто је сви де мо крат ски усло ви: вла-
да ви на пра ва, прин цип јед на ко сти и рав но прав но сти гра ђа на пред 
за ко ном, пар тиј ски плу ра ли зам, по де ла вла сти, сло бод ни и тај ни 
из бо ри, сло бод ни и отво ре ни ме ди ји, сло бод но тр жи ште, сло бод но 
кре та ње ро бе, љу ди и ка пи та ла, гра ђан ска и ко лек тив на пра ва,20) 
али да у ствар но сти бу ду из и гра ни, од но сно си му ли ра ни. Нај че шће 
се за ко ни из и гра ва ју или су до не ти за ко ни се лек тив ни. Се лек тив-
ни за ко ни угро жа ва ју прин цип јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном. 
По сто ји фор мал на по де ла вла сти на за ко но дав ну, из вр шно-упра-

19) Ibi dem, стр. 217.

20) Че до мир Чу пић, Де мо крат ска вла да ви на (по го вор), у: Рос Ха ри сон, Де мо кра ти ја, Clio,  
Бе о град, 2004, стр. 312.
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вљач ку и суд ску, али ствар на власт је у пар ти ји или ко а ли ци ји пар-
ти ја ко је су осво ји ле власт на де мо крат ским из бо ри ма. Осва ја ју ћи 
власт пар ти је под ре ђу ју све три гра не вла сти сво јим по тре ба ма и 
ин те ре си ма. Ра зним об ли ци ма за ви сно сти мо гу се и сло бод ни и 
отво ре ни ме ди ји пот пу но ста ви ти у слу жбу вла сто др жа ца. Ово су 
не ки од при ме ра ко ји по ка зу ју ка ко де мо крат ски усло ви мо гу да 
бу ду зло у по тре бље ни и да се њи ма ма ни пу ли ше, а пред гра ђа ни ма 
си му ли ра да све функ ци о ни ше на нај де мо крат ски ји на чин. 

Вла сто др шци ко ји се на де мо крат ски на чин до ко па ју вла-
сти све учи не да дру штвом и др жа вом за вла да ју ан ти по ли тич ки 
прин ци пи ка ко је до бро кон ста то ва ла Арент. Од тих ан ти по ли тич-
ких прин ци па нај при мар ни ји су: апа ти ја, страх и стреп ња и осе ћај 
не мо ћи. Апа ти ја, од но сно рав но ду шност гра ђа на у де мо крат ским 
по ре ци ма нај че шће је по сле ди ца из бор не се лек ци је ко ја у пред-
став нич ким ин сти ту ци ја ма омо гу ћа ва ма лом бро ју љу ди да до но-
се по ли тич ке од лу ке. Рав но ду шност гра ђа на по чи ње оног мо мен-
та ка да они ко ји до но се по ли тич ке од лу ке те од лу ке до но се да би 
за до во љи ли соп стве не лич не или груп не ин те ре се. Та кве од лу ке 
раз о ча ра ва ју гра ђа не, од но сно би ра че. Они су раз о ча ра ни што су у 
не че му уче ство ва ли и за шта су се за ла га ли или обе ћа ња при хва-
та ли, а пред со бом ви де да се ре а ли зу је не што са свим дру го а не 
обе ћа но и оче ки ва но. То је тре ну так ка да они по ста ју исто вре ме но 
раз о ча ра ни и рав но ду шни. Нор бер то Бо био до бро је уочио ка да је 
за кљу чио да „иде ал оно га ко др жи власт увек је био да има увид 
у сва ки по крет и да чу је сва ку реч сво јих по да ни ка (по мо гућ но-
сти, да при том не бу де ни ви ђен ни слу шан). Овај иде ал да нас 
је не мо гу ће до стиг ну ти... Ста ро пи та ње ко је се про вла чи кроз це-
ло куп ну исто ри ју по ли тич ке ми сли: 'Ко чу ва чу ва ре?' да нас мо же 
би ти фор му ли са но као 'Ко кон тро ли ше кон тро ло ре?' Уко ли ко се не 
пру жи од го ва ра ју ћи од го вор на ово пи та ње, де мо кра ти ја, као из раз 
ви дљи ве мо ћи, из гу бље на је. Ви ше не го о ис пу ње ном обе ћа њу, у 
овом слу ча ју се у ства ри ра ди о те жњи ко ја је у су прот но сти са 
прет по став ка ма: те жњи ко ја ви ше ни је усме ре на ка нај ве ћој мо-
гу ћој кон тро ли вла сти од стра не гра ђа на, већ ка нај ве ћој кон тро ли 
по да ни ка од стра не вла сти“.21)

Ка да по пу ли стич ке па ро ле у ко ји ма је нај ви ше оче ки ва них, а 
не ре ал них обе ћа ња, ко ји ма се за во де гра ђа ни, по сле осва ја ња вла-
сти сме ни ста ње иш че ки ва ња да се обе ћа ња ре а ли зу ју, отре жње ње 
на ста је оног мо мен та ка да то из о ста не. Исто вре ме но, отре жње ње 
код за ве де них гра ђа на ства ра не са мо осе ћај из не ве ра ва ња већ и 

21) Нор бер то Бо био, Бу дућ ност де мо кра ти је, Фи лип Ви шњић, 1990, стр. 28–29.
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лич ног осе ћа ја пре ва ре у ко јој су и са ми уче ство ва ли. Та кво по ли-
тич ко и пси хо ло шко ста ње гра ђа не во ди апа ти ји, од но сно рав но ду-
шно сти. Вла сто др шци ма та кво ста ње од го ва ра јер их оно уљуљ ка-
ва да им се не спре ма би ло ка ква вр ста гра ђан ске не по слу шно сти 
или от по ра. На рав но, и рав но ду шност вре ме ном има гра ни це, по-
себ но ако се про ду бљу ју ег зи стен ци јал ни про бле ми. На ду ги рок 
рав но ду шност гра ђа на по ста је за вла сто др шце опа сна. 

Дру ги би тан ан ти по ли тич ки прин цип је сте упо тре ба стра хо-
ва и стреп њи ра ди одр жа ња на вла сти. Вла сто др шци ма ни пу ла ци-
ја ма, ка да осво је власт на де мо крат ски на чин, ши ре стра хо ве ко ји 
им омо гу ћа ва ју да из бег ну од го вор ност ка да су у пи та њу њи хо ва 
пред из бор на обе ћа ња. Нај че шћи и нај у спе шни ји стра хо ви ко је се 
ши ре су ег зи стен ци јал ни. Ако су др жа ва и дру штво по го ђе ни кри-
зом ко ја иза зи ва гу би так рад них ме ста или за у ста вља мо гућ ност 
за по шља ва ња при сти глих ге не ра ци ја, он да се вла сто др шци успе-
шно, по мо ћу ег зи стен ци јал ног стра ха, одр жа ва ју на вла сти. Чак 
успе ва ју да су прот ста ве за по сле не и не за по сле не, а и ме ђу са мим 
за по сле ни ма да уве ду ста ње стра ха да мо гу сва ког мо мен та да из-
гу бе по сао. Дру ги ва жан страх ка да је у пи та њу оп ста нак на вла сти 
је ве зан за на ци о нал ну угро же ност. То је ти пич но груп ни страх. 
По мо ћу тог стра ха мо би ли ше се на ци ја и стал но јој се сер ви ра ју 
ста ња ње не угро же но сти и мо гу ћег не стан ка.22) У ви ше на ци о нал-
ним за јед ни ца ма ова кав страх ши ри се не са мо на ве ћин ску на ци-
ју већ и на све при пад ни ке ма њин ских на ци о нал них гру па. Овај 
страх во ди хо мо ге ни за ци ји, од но сно за тва ра њу, по до зре њу и стал-
ном осе ћа ју не си гур но сти и не ста бил но сти при пад ни ка ве ћин ске 
на ци је, али и на ци о нал них ма њи на.23) Та ко ђе, по пу ли стич ки вла-
сто др шци упо тре бља ва ју и вер ске стра хо ве. Та ко се иза зи ва осе ћај 
угро же но сти при пад ни ка јед не ре ли ги је од дру ге или дру гих. Ма-
ни пу ла ци ја вер ским осе ћа њи ма у по ли тич ке свр хе иза зи ва, по ред 
устра ше но сти и хо мо ге ни за ци је, и вер ски ра ди ка ли зам и фа на ти-

22) Та ко се да нас раз бук та ва ју на ци о на ли зми ко ји се ко ри сте да би се вла сто др шци одр жа-
ли на вла сти. Сар то ри сма тра да „на ци о на ли зми ко ји да нас пул си ра ју и екс пло ди ра ју 
је су ло кал ни, фраг мен тар ни и ис ки да ни. Ни су то осва јач ки на ци о на ли зми, већ је реч о 
по врат ку на прет ход но по сто је ћи иден ти тет, о по вра ћа ју ‘ма лих отаџ би на’. Пре о ста је 
да се ви ди да ли је та ес ху ма ци ја ма лих отаџ би на на ив на. У рас па ду со вјет ске им пе-
ри је (и око ли не) не игра ју са мо ‘на ци је’ – кул тур ни и лин гви стич ки иден ти те ти – већ 
ус поствља ње ‘но ве кла се’, од но сно ју ри ша на власт. Онај што је био ни шта или тек 
по руч ник у ве ли кој мул ти на ци о нал ној др жа ви мо же да по ста је ге не рал у мо но на ци о-
нал ној це ли ни ко ју при гра би за се бе“ (Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја шта је то?, CID, 
Под го ри ца, 2001, стр. 273). 

23) Ет ни фи ка ци ју по ли ти ке ко ри сте вла сто др шци ко ји су се до ко па ли на де мо крат ски на-
чин вла сти и пре ко ње ма ни пу ли шу на ци о нал ном при пад но шћу и на ци о нал ним осе ћа-
њи ма гра ђа на. То је ти пи чан при мер зло у по тре бе де мо кра ти је од ве штих по ли тич ких 
ма ни пу ла то ра.
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зам. Док три нар но та кво ста ње учвр шћу је вер ски фун да мен та ли-
зам ко ји он да на ду ги рок под сти че ра ди ка ли за ци ју, екс тре ми зам 
и фа на ти зам. Иза ових стра хо ва, ка да на ста ну су ко би, мо гу да се 
по чи не стра вич на на си ља и де струк ци је. Још је дан страх угро жа ва 
по себ но де мо кра ти ју – страх од моћ них. Ма ле, али че сто не моћ не 
др жа ве у по ли тич кој рас по де ли мо ћи мо ра ју и тре ба ју да во де ра-
чу на о то ме ко ли ки су и шта су ин те ре си моћ них. То че сто иза зи ва 
осе ћај по ни же ња, али и стра ха ка да их моћ ни усло вља ва ју. У да на-
шњим окол но сти ма че сто моћ ни од ре ђу ју ка ко ће се учвр шћи ва ти 
и раз ви ја ти де мо кра ти ја код ма лих на ро да и др жа ва ка да кре ну у 
про цес де мо кра ти за ци је. Не рет ко усло ви са стра не не од го ва ра ју 
уну тра шњим при ли ка ма др жа ва ко је су кре ну ле у де мо кра ти за ци-
ју. То исто вре ме но иза зи ва и не спо ра зу ме и стра хо ве јер че сто моћ-
ни ци мо гу да бу ду не са мо ба ха ти не го и при кри ве но сви ре пи ка да 
су у пи та њу њи хо ви ин те ре си. Ши ре њем раз ли чи тих стра хо ва, али 
и њи хо вим рђа вим по сле ди ца ма у мла дим де мо кра ти ја ма фор ми-
ра се обра зац по је ди нач них и ко лек тив них стреп њи. И ка да не ма 
кон крет ног узро ка гра ђа ни има ју осе ћај да им се не што рђа во при-
пре ма. Стреп ње су упра во ста ња ко ја про из и ла зе из по пу ли стич-
ких ко ри шће ња де мо кра ти је и по ку ша ја вла сто др жа ца да све др же 
под кон тро лом. Стреп ње сла бе де мо крат ске по тен ци ја ле гра ђа на 
и ши ре оп ште ста ње сум њи ча во сти ко је мо же да за вр ши у осе ћа ју 
не мо ћи. 

Нај о па сни ји ан ти по ли тич ки прин цип ве зан је за ста ње осе-
ћа ја не мо ћи код гра ђа на. То је прин цип ра ши рен у ауто ри тар ним 
по ре ци ма, али че сто га ко ри сте вла сто др шци и у де мо крат ским 
вла да ви на ма. Ка да на сту пи осе ћај по је ди нач не и ко лек тив не не-
мо ћи гра ђа на он да се ла ко њи ма ма ни пу ли ше, а и оно што је де-
мо крат ски ус по ста вље но по ла ко се уру ша ва. Осе ћај не мо ћи вла-
да ју ћи че сто ко ри сте за лич ну ко рист и до бит ке и за то се ла ко у 
та квим окол но сти ма ши ре две опа ке дру штве не по ја ве – ко руп ци ја 
и кри ми нал. 

Сва ки ан ти по ли тич ки прин цип угро жа ва де мо крат ски по ре-
дак, а они ко ји га упо тре бља ва ју ру ше де мо кра ти ју. Та мо где се 
тек од ви ја ју де мо крат ски про це си ко ји тре ба да учвр сте де мо кра-
ти ју из ме ђу оста лог под ло жни су ма ни пу ла ци ја ма по пу ли ста, али 
и оних ко ји су скло ни да ра ди за др жа ва ња вла сти уво де и то тал ну 
кон тро лу. Ни је рет ко да се у та квим др жа ва ма и дру штви ма ком-
би ну ју по пу ли зми и то та ли тар не ка рак те ри сти ке да би се оп ста ло 
на вла сти и омо гу ћи ло про ду же ње вла сти. Де мо крат ски про це си 
су про це си ла га них ко ра ка и ве ли ког стр пље ња свих ко ји има ју 
на ме ру да их учвр сте и раз ви ју. Исто вре ме но, де мо кра ти ја је пред 
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стал ним иза зо ви ма и ис ку ше њи ма да се у име де мо кра ти је уки не 
де мо кра ти ја.24) Дру гим ре чи ма, де мо кра ти ја има нај ви ше огра ни-
че ње, а то је са ма де мо кра ти ја.
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THE USE OF DE MOC RACY AND STA TE  
FOR THE PO PU LIST AND TO TA LI TA RIAN 
PUR PO SES OF CON TEM PO RARY RU LERS

Re su me
This ar tic le analyses the we ak nes ses of con tem po rary de moc ra-

tic or ders which stem from the use of mo dern ma ni pu la tion tec hni qu es 
em ployed by tho se who ma na ge to win the trust for ma king the go-
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тра из гу би су шти ну под ути ца јем вла сти тих иде ја“ (Мар сел Го ше, Де мо кра ти ја про тив 
са ме се бе, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004, стр. 300).
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vern ment in de moc ra tic elec ti ons. Con tem po rary de moc ra ci es are un-
der the thre at of po pu list pro mi ses which are most of ten un re a li stic. 
The com bi na tion of po pu lism and de moc racyis usu ally a pro duct of the 
po wer les sness of po li ti cal eli tes, i.e. po li ti cal par ti es, in sta tes to sol ve 
ci ti ze nry’s most im por tant pro blems – to in cre a se the growth and de-
ve lop ment of the eco no mic system, to in tro du ce the ru le of law, and to 
re ha bi li ta te po li ti cal in sti tu ti ons so they co uld ra ti o nally and ef fi ci ently 
fun ction wit hin the po li ti cal system. Con tem po rary de moc ra ci es are not 
equ ally de ve lo ped, nor do they ha ve equ al chan ces for de ve lo ping. The 
facts de mon stra te how in many so ci e ti es and sta tes – for mally ori en ted 
to wards esta blis hing a de moc ra tic go ver nan ce and to wards star ting the 
de moc ra ti sa tion of so ci e tal and po li ti cal li fe – de moc racy gets mi su sed 
and di mi nis hed to de moc ra tic phra se o logy with the help of po pu lism, 
whi le in the in sti tu ti o nal aspect be ing di mi nis hed to cre a ting a façade 
of de moc ra tic in sti tu ti ons. It has been de mon stra ted that the pat terns of 
do mi nan ce fol low and are cha rac te ri stic for de moc ra tic go ver nan ces to 
a lar ger or smal ler de gree. The es sen ce of de moc ra tic go ver nan ce are 
po li ti cally re spon si ble de ci si ons, rat her than mass par ti ci pa tion in ma-
king po li ti cal de ci si on swhich are not re a li stic, whi le be ing dan ge ro us 
in terms of the ir con se qu en ces. De moc racy me ans ma king good de ci si-
ons for the be ne fit and good of all ci ti zens, whi le hi e rarchy must not be 
chal len ged when it is ne ces sary that in sti tu ti ons fun ction in a ra ti o nal 
and ef fi ci ent way. In tro du cing equ a lity whe re pro fes si o na lism, com pe-
ten ce and ac co un ta bi lity are ne e ded is de va sta ting for the fun cti o ning of 
in sti tu ti ons, the re fo re for the fun cti o ning of de moc racy as well. De moc-
racy can be tric ked with the help of aut ho ri ti es’ po pu lism, as was the 
ca se with Na zi Ger many. Af ter Na zis to ok po wer, not all in sti tu ti ons of 
the We i mar Re pu blic we re di sman tled nor chal len ged, nor was the We i-
mar Con sti tu tion chan ged. Ho we ver – pa ral lel to sta te aut ho ri ti es, Con-
sti tu tion and laws – do zens of new or ders and laws we re enac ted, cre-
a ting an il lu sion that not hing is chan ged in Ger man sta te. What Na zis 
did was de ve lo ping a new mec ha nism, party mec ha nism, pa ral lel to the 
sta te mec ha nism. The two fun cti o ned next to each ot her. Such pat terns 
lead to the pa ral le lism of po wer and de moc racy, which usu ally led to 
the to ta li ta ri a ni sa tion of de moc racy. In con tem po rary sta tes – espe ci ally 
tho se in the pro cess of de moc ra tic tran si tion – such pa ral le lism shows 
how party le a ders do not for fe it party le a der ship on ce they get elec ted 
to sta te of fi ces. In that way de moc ra ci es be co me sub mis si ve and cap-
tu red by po li ti cal par ti es, espe ci ally the ir le a der ships and le a ders. The 
re la tion of fre e dom and de moc racy has al so been analysed. Ex pe ri en-
ces show that de moc racy is fo un ded mo re suc cessfully in pla ces whe re 
pe o ple ma na ged to gain the ir li ber ti es,rat her than in tho se pla ces whe re 
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de moc racy is yet to pro vi de li ber ti es to ci ti zens. Dan ger sfor de moc racy 
tied with the abu se of de moc ra tic con di ti ons are be ing di scus ses in the 
last part of the ar tic le. Each con di tion ne ces sary for the fun cti o ning of 
a de moc ra tic or der can be si mu la ted thro ugh ma ni pu la ti ve ways. A spe-
cial dan ger for con tem po rary de moc ra ci es co mes from cir cum stan ces 
in which tho se who co me to po wer do everything so that so ci ety and 
sta te are ri led by an ti-po li ti cal prin ci ples: in dif fe ren ce, fe ar and tre pi da-
tion, and po wer les sness. An ti-po li ti cal prin ci ple sje o par di se de moc ra tic 
or der, and tho se who use them de mo lish de moc racy. De moc racy is fa-
cing con stant chal len ges and temp ta ti ons for scra ping de moc racy in the 
na me of de moc racy.
Key words: de moc racy, po pu lism, do mi nan ce, po wer, to ta li ta ri a nism, li berty, 

ma ni pu la tion, in dif fe ren ce, fe ar, po wer les sness
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