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Резиме
Де мо кра ти ја у свом ли бе рал ном, да нас до ми нант ном ви ду, 

упр кос свом ши ре њу, ин кли ни ра исто риј ском за ла ску, пре све га 
због сво је пот чи ње но сти про фи ту. Услед то га на ста је не за др жи-
ва ре дук ци ја ње ног са др жа ја на про це ду ру. Ње не со ци јал не и мо-
рал не са став ни це у нај ве ћем бро ју слу ча је ва или се мар ги на ли зу-
ју, или по ни шта ва ју. За по ста вља се кључ но пи та ње ње не свр хе и 
ње ног сми сла. Свет ска по ли тич ка кре та ња и на чи ни ор га ни за ци је 
јав ног жи во та ни су у зна ку оп ште при хва ће но сти, ну жног ра ста и 
не из бе жне исто риј ске по бе де ли бе рал не де мо кра ти је. Ипак, и по-
ред свих сво јих ве ли ких огра ни че ња, она је до при не ла не стан ку, 
или, бар, сма ње њу ти ран ских ре жи ма. Услед ду бо ке и трај не кри зе 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма и ње них по сле ди ца, ко је бит но ути-
чу и на ста ње ли бе рал не де мо кра ти је, ја ча ју мо гућ но сти на стан ка 
но вог та ла са ма ски ра них и отво ре них ауто ри тар них, чак и (нео)то-
та ли тар них си сте ма, али и ра ди кал не де мо кра ти је. Епо хал на зби-
ва ња, пре све га но ва исто риј ска не из ве сност, “кри за жи вље ња” и 
ри зи ци гло бал ног ка рак те ра – отва ра ју пи та ње по тре бе и ре ал них 
из гле да де мо крат ско-ли бе рал ног со ци ја ли зма.
Кључне речи: демократија, историјски биланс, демократско-либерални 

социјализам.
“За ла зак де мо кра ти је”, тач ни је, ин во лу ци ја и ре гре си ја ути-

ца ја, при влач но сти и де ло твор но сти ње ног ли бе рал ног об ли ка,  
1) Овај рад је на стао у окви ру ис тра жи вач ког про јек та “Раз вој срп ског дру штва у са вре ме-

ним свет ским ин те гра ци о но им про це си ма, ал тер на ти ве и им пли ка ци је” (ев. бр. 149020), 
ко ји ре а ли зу је Ин сти тут дру штве них на у ка у Бе о гра ду , а фи нан си ра га Ми ни стар ство 
за на у ку и раз вој Ре пу бли ке Ср би је. Ујед но, он је део ру ко пи са књи ге “Де мо кра ти ја на 
за ла ску – ауто ри тар но-то та ли тар на прет ња”. Књи га је у при пре ми за об ја вљи ва ње. 
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епо хал но до ми нант ног, као и за кр жља лост дру гих ви до ва де мо кра-
ти је, мо же се упо ре ди ти са за ла ском “све тог”.  Оба та “за ла ска” ма-
ње су усло вље на про це сом “раш ча ра ва ња” (пост)мо дер ног све та 
и де ми то ло ги за ци јом ње го вих но се ћих иде ја  не го струк ту рал ном 
кри зом ка пи та ли зма без ко га ли бе рал на де мо кра ти ја ни је мо гу ћа, 
ње го вом не спо соб но шћу да де мо кра ти ји ули је но ву жи вот ну сна-
гу и да оне мо гу ћи пре власт про фи та над њо ме. “За ла зак све тог” је 
по сле ди ца мо дер ни за ци је, пре све га се ку ла ри за ци је, пре ме шта ња 
“све тог” на ан тро по ло шки, тех нич ки, по тро шач ки и хе до ни стич-
ки план. “За ла зак де мо кра ти је” је по сле ди ца пре тва ра ња про фи-
та у ово зе маљ ског бо га, гу бит ка по ве ре ња у ње ну осло бо ди лач ку 
сна гу, ду бо ке “кри зе жи вље ња” и ру и ни ра ња основ них људ ских 
вред но сти без чи јег оства ри ва ња она би ва све де на на “ме ха ни зам” 
ин сти ту ци ја. 

Те за о за ла ску де мо кра ти је у ду бин ским сло је ви ма свет ско-
исто риј ских зби ва ња мо ра се за о штри ти по сред ством сле де ћих пи-
та ња.

Је ли де мо кра ти ја да нас за и ста од уни вер зал не ва жно сти за 
це ло куп но чо ве чан ство? Са др жи ли прин ци пе ко је при хва та ју сви 
на ро ди, све ра се и кул ту ре све та, као оно што је при мар но за њи хов 
по ли тич ки жи вот?

 У сво јим раз ли чи тим об ли ци ма, по себ но у да нас до ми нант-
ном ли бе рал ном ви ду, мо дер на де мо кра ти ја је сте вред ност пр-
вен стве но за на ро де и др жа ве се вер но-аме рич ког и европ ског по-
ли тич ко-кул тур ног кру га ко ји чи ни је згро за пад не ци ви ли за ци је. 
Дру ге ци ви ли за ци је пре у зи ма ју по не што од тог об ли ка де мо кра-
ти је и при ла го ђа ва ју га се би. Ме ђу тим, то не зна чи да сви на ро ди 
све та сма тра ју да је ли бе рал на де мо кра ти ја (или не ка дру га) вр-
хун ско по ли тич ко до бро. Ово по го то во ка да су у пи та њу на ро ди 
ко ји су под нео ко ло ни јал ном вла да ви ном моћ них за пад них др жа ва, 
као и они код ко јих је ре ли ги ја исто вре ме но по ли ти ка, и обр ну то, 
а ре ли ги о зне вред но сти го то во у пот пу но сти од ре ђу ју сва ко днев-
ни жи вот, ка ко је то, ре ци мо, у исла му. Те вред но сти су осно ва 
оно га што се на зи ва “ре ли ги о зном де мо кра ти јом”, бит но раз ли чи-
том од ли бе рал не. Сем то га, по сто је кул ту ре у ко ји ма по је ди нац и 
ње гов жи вот уоп ште не ма ју она кав зна чај ка кав има ју у за пад ној 
ци ви ли за ци ји. За њих де мо кра ти ја не ма та кву при влач ност. Нај-
зад, у са мим за пад ним зе мља ма де мо кра ти ја у дру штве ној прак си 
и ма сов ном до жи вља ва њу ње них вред но сти, мно го је ма ње при-
влач на не го што се то при ка зу је у иде о ло ги зо ва ној, струк ту ром 
мо ћи де тер ми ни са ној и са мим тим не и сти ни тој сли ци оно га што 
она за и ста је сте. Озбиљ на и кон ти ну и ра на кри за де мо кра ти је, пре 
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све га ње на пот чи ње ност про фи ту, пад об је ди њу ју ћих спо соб но сти 
у дру штви ма са ста вље ним од ви ше на ци ја, ве ра и ра са, по раст спо-
ља шњег и уну тра шњег на си ља у име ње них вред но сти, ни зак ни во 
ле ги тим но сти уста но ва ко је но се њен пред знак, про ва ли ја у по гле-
ду по ли тич ке мо ћи из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма се 
вла да, рас про стра ње ни по ли тич ки ап сен ти зам – спа да ју ме ђу бит-
на обе леж ја ње ног са да шњег ста ња.

Исти на де мо кра ти је не мо же да се про би је кроз “мрач ни сјај 
мо дер ног до ба”.2) Мрач ни сјај је и ла жни сјај. Ако се не пре по зна 
као та кав, исти на су штин ских гра ни ца тог до ба, те сто га и де мо-
кра ти је, је не до ступ на. 

Уну тар хи пер-оп ти ми стич ке те о ри је де мо кра ти је сме штен је 
у це ло сти сле де ћи став Ђ. Сар то ри ја. Он пи ше: «Ве тар исто ри је 
ду ва са мо у јед ном прав цу – ка де мо кра ти ји.»3) 

Ни ка да «ве тар исто ри је» ни је ду вао са мо у јед ном прав цу. 
Она ни је ли не ар ни про цес ко ји у се би са др жи ну жност кре та ња 
ка де мо кра ти ји као јед ном је ди ном мо де лу по ли тич ке и ши ре ор-
га ни за ци је дру штва, ни ти је ли бе рал на де мо кра ти ја је ди ни об лик 
де мо кра ти је, ма да је сте нај ра спро стра ње ни ји у све ту. Сем то га, 
де мо кра ти ја ни је ире вер зи бил ни про цес. Она мо же би ти сло мље-
на и за ме ње на не ким об ли ком дик та ту ре, пре све га де мо кра ту ре. 
Озбиљ не еко ном ско-со ци јал не кри зе не иду у при лог де мо кра ти ји. 
Из њих се мно го ви ше и че шће ра ђа ју ауто ри тар ни обра сци по ли-
тич ке и оп ште ор га ни за ци је дру штва  не го де мо крат ски. Чак их 
мо же по др жа ти ве ћи на ста нов ни штва. Би ти гра ђа нин у Кан то вом 
сми слу кри тич ке упо тре бе ума у јав ним ства ри ма ни је јед ном за 
увек осво је но. Гра ђа нин се мо же сро за ти на ни во по да ни ка, а де-
мо крат ска др жа ва на пле би сци тар ну дик та ту ру. Ствар ност де мо-
кра ти је у ве ли ком де лу све та је, за пра во, ствар ност фа сад не де мо-
кра ти је. У си ту а ци ји озбиљ не свет ске и до ма ће кри зе она мо же 
пре ра сти у отво ре ну или при кри ве ну дик та ту ру стра ног и до ма ћег 
ка пи та ла, ко руп тив них ели та, по себ но у зе мља ма без де мо крат ске 
тра ди ци је и по ли тич ке кул ту ре у зна ку раз бо ри то сти и то ле ран ци-
је, али и от по ра но вој де спо ти ји под ве лом де мо кра ти је. 

Те зе о исто риј ској ну жно сти на прет ка ли бе рал не де мо кра-
ти је у свет ским раз ме ра ма,   Сар то ри је ва, Хан тинг то но ва, као и 
Фу ку ја ми на, не сто је из још јед ног раз ло га. Мо гу ли се др жа ве ко је 
у сво јим окви ри ма углав ном во де ра чу на о де мо крат ским «про це-
ду ра ма», али на по љу уби ја ју не ке на ро де и ра за ра ју њи хо ву зе мљу 
2)  М. Ко зо ма ра, Че ти ри пре да ва ња о уму, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 160.

3)  Ђ. Сар то ри, Де мо кра ти ја – шта је то?, ЦИД; Под го ри ца, 2001, стр. 273. 
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ра ди сво јих стра те шких ин те ре са – ока рак те ри са ти као до след но 
де мо крат ске? Ту је на де лу гло ба ли за ци ја на си ља и за стра ши ва ња 
у име ли бе рал не де мо кра ти је, па та ква по ли ти ка до би ја свој ства 
(нео)ли бе рал ног то та ли та ри зма ко ји иза се бе оста вља сто ти не хи-
ља да мр твих, пу стош и бе ду. 

И нај зад, по че му би ли бе рал на де мо кра ти ја, али и де мо кра-
ти ја уоп ште, мо ра ле би ти по след ња реч по ли тич ке исто ри је чо ве-
чан ства? От куд зна мо ка ко ће по је ди нач на дру штва и це ло куп но 
чо ве чан ство ор га ни зо ва ти свој  по ре дак и јав ни жи вот у не што да-
љој бу дућ но сти? 

Ста во ви по пут на ве де ног Сар то ри је вог  (ина че, јед ног од 
нај по зна ти јих ауто ра ко ји се ба ви про бле ма ти ком де мо кра ти је) не 
мо гу из др жа ти озбиљ ну те о риј ску и ем пи риј ску про ве ру јер су у 
осно ви плод иде о ло шке сли ке по жељ ног све та (за њи хо ве за ступ-
ни ке)  и јед на од ва ри јан ти кон цеп ци је «кра ја исто ри је».

 Бу дућ ност де мо кра ти је је у нај ма њу ру ку не из ве сна. На су-
прот пре о вла ђу ју ћим прог но за ма у те о ри ја ма де мо кра ти је да она у 
свом ли бе рал ном об ли ку по ста је глав ни про цес – мо же се по ста-
ви ти ве ро до стој на хи по те за да ће до ми нант ни свет ски по ли тич ки 
тренд би ти све ви ше у зна ку но вог екс перт ског ели ти зма, дик та ту-
ре оту ђе ног зна ња, ауто ри та ри зма и но вих ви до ва то та ли та ри зма. 
Јер па жљи во чи та ње зна ко ва вре ме на го во ри о то ме да свет као 
це ли на ула зи у епо ху све ду бљег еко ном ског па да, чак и ко лап са,4) 
кри зе ме ђу на род ног по рет ка, ре ги о нал них, а мо жда и пла не тар них 
су ко ба раз ли чи тих вр ста, као и исто риј ске не из ве сно сти. Де мо кра-
ти ја по ста је ис пра жње на од ви ших свр ха, гу би ду шу и при влач-
ност, те сто га и ле ги ти ми тет. Де мо крат ском па ноп ти ми зму не ма 
ме ста.

Иако је ли бе рал на де мо кра ти ја, и по ред свих “уро ђе них” сла-
бо сти зна ча јан ко рак на пред у од но су на дик та ту ре и то та ли тар не 
си сте ме, она, с об зи ром на не пре кид но су жа ва ње сво га са др жа ја, 
ни је у ста њу да ре ша ва пи та ња со ци јал них прет по став ки по ли тич-
ког су бјек ти ви те та гра ђа на, ни ти се у ње ним окви ри ма до вољ но 
про бле ма ти зу је пи та ње ње ног сми сла и ње не свр хе. Про сто ши ре-
ње ње них об ли ка ни је до каз ње не ствар не уко ре ње но сти као на чи-
на по ли тич ког по рет ка и жи во та, ни ти етич ке за сно ва но сти. Тра-
га ће се и за де мо кра ти јом со ци јал но и ху ма ни стич ки усме ре ном, 
са мо у прав ном, ко смо по лит ском, кон сон ци а ци о ном, као и дру гим 
4)  “Еко ном ски ко лапс ши ро ких ме ђу на род них раз ме ра мо гао би да на мет не пи та ње ка ко 

у два де сет пр вом ве ку спро во ди ти гло бал ну еко но ми ју” (М. Мал ден ба ум, Иде је ко је су 
осво ји ле свет, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004, стр. 300).
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ње ним ви до ви ма.5) Мо жда и за не ким за сно ва ним на ре ли ги о зној 
ети ци. С ка квим успе хом – не зна се уна пред. Они ни су, ни ти би 
тре ба ло да бу ду, не га ци ја оног што је сте вред ност у ли бе рал ној 
де мо кра ти ји.

Об но ва де мо кра ти је је сте хит на по тре ба епо хе. Ме ђу тим, 
те жи ће се и за не чим још не по зна тим, што на ди ла зи до са да шње 
ви до ве де мо кра ти је и кре ће се ка не ком но вом по ли тич ком и тран-
спо ли тич ком об ли ку. Јер су љу ди у ве ли ком де лу да на шњег све та 
за си ће ни по сто је ћом де мо кра ти јом, ма да су  он де где још по сто-
ји скри ве на или отво ре на дик та ту ра, жељ ни, на рав но, не ну жно, и 
оси ро ма ше не де мо кра ти је.

Ло ги ком са вре ме ног ка пи та ли зма, за пра во про фи та као са-
мо свр хе, ли бе рал на де мо кра ти ја не за др жи во кли зи ка пре тва ра њу 
у при ви де и ма ске ко је при кри ва ју не фор мал ну моћ, пар тиј ску оли-
гар хи ју и псе у до-јав ност. До жи вља ва не ку вр сту свет ско-исто риј-
ског уде са и ква ре ња ко ји се при ка зу ју као њен три јумф. Објек-
тив но, у свом су же ном, про це ду рал ном ви ду, на ги ње исто риј ском 
за ла ску, ако се ње на ствар ност упо ре ђу је с ње ним нор ма тив ним 
пој мом. У од но су на «злат но до ба», вре ме «исто риј ског ком про ми-
са» ра да и ка пи та ла у Евро пи сре ди ном про шло га ве ка, ква ли тет 
де мо кра ти је, пре све га ње не со ци јал не ди мен зи је, да нас је у не сум-
њи вом па ду.  По сто ји ре ал на мо гућ ност но вог “та ла са” ауто ри тар-
них и про то та ли тар них си сте ма, ма ски ра них фа сад ном и па рад-
ном де мо кра ти јом, са сна жним уде лом си нер ги је оту ђе ног зна ња, 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи, као и кон цен тра ци је вла сти у ру ка ма 
кор по ра тив но-др жав них ели та.

Но ви об ли ци то та ли та ри зма мо гу има ти по др шку у зе мља ма 
у ко ји ма се ус по ста ве, ни шта ма њу од по др шке ко ју су има ли на-
ци зам, фа ши зам и ста љи ни зам. У том кон тек сту то та ли тар на де мо-
кра ти ја је да ле ко од мар ги нал них трен до ва у бу дућ но сти. 

Сви ти про це си су из глед ни ји, ка ко ства ри да нас сто је, од 
њи ма су прот них ко ји би во ди ли об но ви де мо кра ти је. Кључ на прет-
по став ка за то су на ди ла же ње ка пи та ли зма, свет ски мир и оду хо-
вље ње на чи на жи во та. 

Нео п ход но је да по чет на тач ка про бле ма ти за ци је од но са са-
да шње свет ске кри зе и де мо кра ти је бу де увид да се не ра ди са мо, 
ни ти пр вен стве но, о фи нан сиј ској или ши рој еко ном ској кри зи не-
го упра во о струк ту рал ној кри зи свет ског си сте ма ка пи та ли зма. Тај 
5)  Оп шир ни је у В. Ва со вић, Са вре ме не де мо кра ти је, Слу жбе ни гла сник,Бе о град, 2006, 

стр. 59-63.
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си стем би мо рао би ти глав но по ље ана ли зе, а не не ки по је ди нач но 
узе ти ње го ви де ло ви, мо не тар ни или дру ги. 

Мо гу се по ста ви ти две хи по те зе, ка да је реч о ути ца ју те 
кри зе на раз вој де мо кра ти је у гло бал ним раз ме ра ма. Пр ва је да 
ће ка пи тал ре а го ва ти на вла сти ту кри зу свет ске ре про дук ци је да-
љим су жа ва њем де мо кра ти је ко је ће до ве сти у пи та ње и ону ње ну 
про це ду рал ну ди мен зи ју на ко ју је де мо кра ти ја у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва већ све де на. Др жа ва ће сво јим по ја ча ним ин тер вен ци-
о ни змом у ко рист ка пи та ла објек тив но све ви ше огра ни ча ва ти те, 
већ ве о ма оси ро ма ше не са др жа је де мо кра ти је, пре све га те ко ви не 
со ци јал не и пар ти ци па тив не де мо кра ти је, пре у зи ма ти на се бе из-
ве сну на ред бо дав но-ста ра тељ ску уло гу ра ди обез бе ђи ва ња бар до-
њег пра га со ци јал ног ми ра, «пра ви ла игре» под ре ђи ва ти том свом 
ин тер вен ци о ни зму, те на тај на чин де ло ва ти у сме ру ја ча ња ауто ри-
тар ног мо де ла це ло куп ног дру штве ног си сте ма. 

Дру га хи по те за је да би се у де лу зе ма ља у све ту где се већ 
за чео от пор но вом ко ло ни ја ли зму мо гла по ја ви ти на сто ја ња да се 
ре ха би ли ту је са мо у прав ни и пар ти ци па тив ни мо дел де мо кра ти је, 
а мо жда и по тра же не ки ње ни но ви ви до ви. У тим зе мља ма ли бе-
рал ни об лик де мо кра ти је већ не ма ве ћин ску по др шку. Али, не за до-
вољ ство «уво зном», ли бе рал ном де мо кра ти јом, мо же ре зул то ва ти 
и ве ћин ском по др шком дик та ту ри, а у не ки ма од њих и те о кра ти-
јом, од но сно, ње ним спо јем с дик та ту ром. 

Нео ли бе рал ни мо дел ка пи та ли зма, а ти ме и ње му свој стве-
не де мо кра ти је, очи глед но до жи вља ва стра те гиј ски не у спех. То се, 
по ред оста лог ви ди из чи ње ни це да «Аме ри ка да нас има дуг око 
40 три ли о на (40 хи ља да ми ли јар ди ) до ла ра. То је око че ти ри пу-
та ви ше не го уку пан го ди шњи аме рич ки на ци о нал ни про из вод».6) 
Сем то га, «у свим раз ви је ним при вре да ма у прет ход них 25 го ди на 
про фит је ра стао по сто пи 8 до 10 од сто БДП. Али, пла те и со ци-
јал на да ва ња ума ње ни су за тај из нос. Као ре зул тат тих про ме на 
при вред ни раст је остао без те ме ља, рад на ме ста су по ста ла не-
си гур на, а си ро ма штво је по но во ожи ве ло».7)  Чак и у Не мач кој, 
«јед ној од нај бо га ти јих др жа ва у све ту и исто ри ји, сва ко пе то де те 
од ра ста у усло ви ма си ро ма штва».8) 
6)  М. Мар ко вић у ди ја ло гу с Н. Чом ским, об ја вље но под на сло вом “Раз го вор на пре ло му 

епо хе”, Пе чат, бр. 67, 12 јун 2009, стр. 13.

7)  Д. Ми ља нић, Свет ска еко ном ска кри за и Ки на, рад у при пре ми за об ја вљи ва ње, стр. 17.

8)  Пре ма: Т. Ку љић, Нео ли бе ра ли зам и ле ви ца: европ ски цен тар и срп ска пе ри фе ри ја, ру-
ко пис у при пре ми за об ја вљи ва ње, стр. 8.
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Из на ве де них по да та ка мо же се са гле да ти и то да су ра за ра ње 
и уни шта ва ње «со ци јал не др жа ве» до ве ли до ма сов ног оси ро ма-
ше ња у бо га тим дру штви ма, не за др жи вог сма ње ња ку пов не мо ћи 
глав ни не ста нов ни штва. Све се то са бра ло у свет ској еко ном ско-
со ци јал ној кри зи, чи ји је ко рен у кри зи за пад не ци ви ли за ци је ко ја 
још до ми ни ра у пла не тар ним раз ме ра ма, прем да по ка зу је си ла зни 
тренд у по гле ду свет ског зна ча ја и ути ца ја, као и њен про из вод 
– ли бе рал на де мо кра ти ја. Не мо же се за си гур но зна ти чи ме ће то 
за вр ши ти. 

Ни је ве ро ват но да ће услед тих про це са до ћи до об но ве ре-
ал-со ци ја ли зма ве ли ких раз ме ра, од но сно, до те вр сте ра ди кал ног  
ре ван ша исто ри је. Не што од те об но ве ипак је мо гу ће, по себ но у 
не раз ви је ним зе мља ма и зе мља ма у раз во ју у ко ји ма вла да бру тал-
ни ка пи та ли зам. Ду го роч ни је гле да но, у не ки ма од зе ма ља нај ви ше 
за хва ће них кри зом, укљу чу ју ћи и оне раз ви је не, мо гло би до ћи до 
по ја ве ауто ри тар них и то та ли тар них си сте ма, мо жда и го рих по 
со ци јал ним по сле ди ца ма у од но су на оно што је на ста ло у си сте му 
ре ал-со ци ја ли зма по сле ње го ве нај ду же фа зе ко ја је би ла у зна ку 
стра хо вла де. Исто ри ја ни је за тво ре на за та кву мо гућ ност. 

Де мо кра ти ја мо же оп ста ти као је дин ство еман ци па тор ског  
по кре та и по рет ка, оно га што је кре ће на пред и што јој да је ста-
бил ност, син те за де ло твор но сти и пар ти ци па ци је гра ђа на у до но-
ше њу ва жних по ли тич ких од лу ка, сло бо де и со ци јал не прав де, 
зна ња и мо ра ла. Она је увек не до вр шен про цес, али с ја сним ци-
љем. Ни је дан вид де мо кра ти је не мо же би ти сву где оп ште при хва-
ћен. Она мо ра би ти плу ра ли стич ка, и по са др жа ју и по об ли ци ма.

Ва љан по ли тич ки по ре дак де мо кра ти је је сте по ре дак у ко ме 
се она при бли жа ва сво ме пој му, или се, бар, не уда ља ва од ње га. 
Али, де мо кра ти ја ни је са мо то. Мо ра има ти ме ста и за ино ва тив не 
ели те. У та квом по рет ку су и гра ђа ни и ели те ства ра о ци по ли-
ти ке, сва ко у свом до ме ну, али увек у од но си ма бли ске са рад ње, 
где из ме ђу њих не ма ја за у дру штве ном ста ту су. Без та квих ели-
та, ни је мо гу ћа “коп ча” с ин фор ма тич ком ером и њој при ме ре ном 
де мо кра ти јом, ни ти на ди ла же ње гра ни ца епо хе ве ли ке исто риј ске 
не из ве сно сти.

По ли тич ки по ре дак те вр сте мо ра са др жа ти со ци јал ну ди-
мен зи ју, би ти чи ни лац ко ји до при но си сма ње њу (с тен ден ци јом 
иш че за ва ња) си ро ма штва и бе де, као и пре ве ли ких со ци јал них 
не јед на ко сти. Ујед но, он би мо рао би ти и мо рал ни по ре дак у ко-
ме по ли ти ка стре ми ре а ли за ци ји оп штег до бра. Јер без пи та ња о 
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оп штем до бру “...за ми ре по ли тич ки жи вот и од у ми ре по ли тич ка 
за јед ни ца”.9) 

Де мо кра ти ја је та ко ђе ре жим вла сти, а сва ка власт – ка ко је 
дав но при ме тио лорд Ек тон – ква ри, док ап со лут на власт ква ри 
ап со лут но. Но, ни је си гур но да сва ка де мо кра ти ја ква ри ма ње не го 
дру ги си сте ми по ли тич ко-еко ном ске и кул тур не ор га ни за ци је дру-
штва. Сла бе и ко руп тив не де мо кра ти је, с ви ше пар ти змом чи ји је 
глав ни циљ “по де ла пле на”, квар ни је су од аскет ских, не кр ва вих 
ауто ри тар них ре жи ма, бар ка да је реч о по хле пи за ма те ри јал ним 
до бри ма. Сва ка ко, глав но ме ри ло при ро де вла сти је сте од нос пре-
ма пра ву на жи вот и сло бо ду. У том сми слу, то та ли тар на власт је 
нај и сква ре ни ја.

Пој мов но и прак тич ки, са вре ме на ли бе рал на де мо кра ти ја 
ве зу је се за ви ше пар тиј ски си стем. Тај си стем у на че лу има пред-
ност у од но су на јед но пар тиј ски. Јер омо гу ћу је, опет на чел но го-
во ре ћи, сло бо ду из бо ра из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких и вред но-
сних опре де ље ња. Ме ђу тим, са мо ус по ста вља ње ви ше пар ти зма, 
без дру гих ва жних еле ме на та, пре све га бо љих усло ва жи во та за 
све, да ле ко од то га да је до вољ но за де мо кра ти ју. Јед но пар тиј ски 
мо но пол че сто се за ме њу је фак тич ком мо но пол ском рас по де лом 
вла сти и при ви ле ги ја из ме ђу не ко ли ко пар ти ја, при че му је не бит-
но је су ли оне тре нут но вла да ју ће или опо зи ци о не. Оне се сме њу ју 
на вла сти и фор ми ра ју по себ ну по ли тич ку кла су ко ја у сим би о зи с 
по сед ни ци ма бо гат ства, са чи ња ва је дин стве но те ло, ка да се ра ди о 
њи хо вим стра те шким ин те ре си ма.

То је по себ но ка рак те ри стич но за зе мље пост-ре ал со ци ја-
ли стич ке “тран зи ци је”. У нај ве ћем де лу тих зе ма ља ви ше не ма 
стра хо вла де. Али, то ни је пр вен стве но ре зул тат ус по ста вља ња ви-
ше пар ти зма, ко ји је че сто скри ва ли ца за на ста вак ауто ри тар них 
обра за ца вла да ви не, не го пре све га ис ку ства ре пре сив но сти прет-
ход ног си сте ма и стра ха по сто је ћих вла сти од ма сов не по бу не ако 
би се по ни шти ле ма кар и скром не те ко ви не ње го вог уки да ња.

У ста рим ли бе рал ним де мо кра ти ја ма, по пут аме рич ке и бри-
тан ске, већ де це ни ја ма функ ци о ни ше не ка вр ста дво пар тиј ског јед-
но пар ти зма, што је на пр ви по глед па ра док сал но. Ме ђу тим, па ра-
докс иш че за ва ако се па жљи ви је раз мо три су шти на тог фе но ме на. 
На и ме, не ма ни ка квих бит них раз ли ка из ме ђу две ју до ми нант них 
и кон ку рент ских пар ти ја. Оне се во љом по ли тич ког те ла сме њу ју 
на вла сти, али оне мо гу ћу ју из бор ствар не ал тер на ти ве по сто је ћем 
си сте му. Во де ћи пред став ни ци обе пар ти је др же сва кључ на по ли-
9)  М. Ко зо ма ра, Че ти ри пре да ва ња о уму, Пла то, Бе о град, 2006, стр 45.
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тич ка ме ста и рас по ла жу ве ли ким нов цем, нео п ход ним за из бор не 
кам па ње и одр жа ње на вла сти. Пар ти је дру га чи јих ори јен та ци ја 
ни чим од то га не рас по ла жу, те су си стем ски мар ги на ли зо ва не.

Јед но пар тиј ски си сте ми у из ве сним исто риј ским окол но сти-
ма, и под усло вом да не ус по ста вља ју стра хо вла ду, мо гу би ти по-
год ни ји од ви ше пар тиј ских – ка да тре ба оси гу ра ти је дин ство зе-
мље, сло же не у на ци о нал ном, ре ли ги о зном и со ци јал ном сми слу, 
опу сто ше не и тра у ма ти зо ва не ра том и/или оку па ци јом, као и ко ло-
ни ја ли змом, ка да је нео п ход но из вр ши ти при мар ну мо дер ни за ци ју, 
и слич но. У та квим окол но сти ма отва ра ју се из гле ди за по бољ ша-
ње жи вот ног по ло жа ја до њих кла са и сло је ва, ја ча ју ин сти ту ци је 
др жав ног и оп ште дру штве ног је дин ства и при вр же ност ко лек тив-
ним вред но сти ма, обез бе ђу је се кон цен тра ци ја во ље, по ли тич ке 
енер ги је и рас по ло жи вих оскуд них сред ста ва, зе мља се из вла чи из 
те шке за о ста ло сти и си ро ма штва, ре ла тив но се сма њу ју уну тра-
шње на пе то сти и су ко би. Ва жно је да се, на кон те, об но ви тељ ске 
фа зе дру штве ног раз вит ка, омо гу ћи пре лаз ка ква ли та тив но но вој, 
у ко јој се по сте пе но гра ди ра ци о нал ни, а не ато ми зо ва ни, исто риј-
ски не про дук тив ни, пар тиј ски и ши ри по ли тич ки плу ра ли зам. Да-
кле, не мо же се не за ви сно од исто риј ског, со ци јал ног, по ли тич ког 
и кул тур ног кон тек ста јед не зе мље фа во ри зо ва ти ви ше пар тиј ски у 
од но су на јед но пар тиј ски си стем. По дроб ни ја ана ли за фе но ме но-
ло ги је пар тиј ског ор га ни зо ва ња и гру пи са ња по ка зу је да  не по сто-
ји са мо не ка вр ста јед но пар тиј ског ви ше пар ти зма не го и, ду бин ски 
по сма тра но, сво је вр сног ви ше па р тиј ског јед но пар ти зма (при ли-
ком фор ми ра ња пар тиј ских кар те ла), ако се до пи ре до ло ги ке њи-
хо вог по на ша ња и ин те ре сне по за ди не тог по на ша ња. 

Ја вља ју се и за ме ци ре пу бли кан ских ди на сти ја, и то не са мо 
у по је ди ним кав ка ским др жа ва ма ко је од ско ра има ју не ку вр сту па-
ра-де мо кра ти је, не го и у Сје ди ње ним Др жа ва ма, ви со ко ра зви је ној 
зе мљи, ко ја се увр шћу је у клуб “ста рих де мо кра ти ја”. Ни је ли и то 
симп том стал не ре дук ци је ци ље ва и са др жа ја де мо кра ти је и ње ног 
ма ски ра ња не чим што она ни је? 

Су штин ска је ве за из ме ђу де мо кра ти је и људ ских пра ва. Та-
мо где тих пра ва не ма, или су угро же на, не ма ни де мо крат ског по-
рет ка. Но, то су спо зна је оп штег ти па ко је се мо ра ју кон кре ти зо ва-
ти. Ако се за ла га ње за људ ска пра ва пре тво ри у сред ство гло бал ног 
по ко ра ва ња, по го то во агре си је, еко ном ске, по ли тич ке и иде о ло шке 



СПМ број 3/2009, година XVI, свеска 25. стр. 11-34.

20

до ми на ци је, он да се по ни шта ва сам прин цип де мо кра ти је и тих 
пра ва. У њи хо во име чи ни се на си ље и уво ди бес пра вље. Основ но 
људ ско пра во је сте пра во на жи вот. Шта је с тим пра вом, ка да у 
“ху ма ни тар ним” и “пре вен тив ним” ин тер вен ци ја ма стра да ју де се-
ти не хи ља да љу ди? Ка ква је то де мо кра ти ја ко ја се гра ди на гро-
бо ви ма не ви них?10) Мо же ли би ти сло бо де (сем оне сто ич ке, уну-
тра шње) у усло ви ма оку па ци је и но вог роп ства? По че му је та кав 
по ре дак бо љи од не ке прет ход не де спо ти је или ти ра ни је? 

Не мо же се оспо ри ти да у за пад ним зе мља ма по сто је уста ви-
ма га ран то ва на лич на пра ва гра ђа на и да су она, ве ро ват но, нај зна-
чај ни ји са сто јак де мо кра ти је ко ји, у це ло сти гле да но, ни је под ле гао 
та квој де ге не ра ци ји ка ква се до га ђа ње ним дру гим еле мен ти ма. То 
се по себ но од но си на спре ча ва ње са мо во ље вла сти. На рав но, то не 
зна чи да уоп ште не ма кр ше ња људ ских пра ва у тим зе мља ма. Али 
се то де ша ва мно го ре ђе не го у пре о ста лим дик та ту ра ма и ап со лу-
ти стич ким мо нар хи ја ма у све ту. 

Но, га ран то ва ње и жи вље ње тих пра ва је сте при ви ле ги ја 
гра ђа на тих зе ма ља. Са свим је друк чи ја си ту а ци ја у по на ша њу вла-
сти нај моћ ни јих зе ма ља За па да пре ма оним, не по кор ним, а вој но 
сла бим др жа ва ма и на ро ди ма из ван њи хо вог кру га. Уби ја ње у име 
људ ских пра ва нај ве ћи је зло чин и ци ни зам. Сто га се пи та ње тих 
пра ва мо ра по сма тра ти у гло бал ним раз ме ра ма. Де мо кра ти ја (са 
свим сво јим ма на ма, али и те ко ви на ма) на до ма ћем те ре ну моћ них 
за пад них зе ма ља, мо же би ти пра ће на, а та ко че сто и би ва, де спо-
ти змом и ти ра ни јом пре ма спо ља. 

Пра во на сло бо ду је те мељ но људ ско пра во и јед но од кључ-
них ме ри ла де мо кра ти је. Али, по ли тич ка сло бо да, чи ја је бит на 
са став ни ца не по сто ја ње стра ха од др жав не вла сти, мо ра би ти пра-
ће на сло бо дом од гла ди, не за по сле но сти и со ци јал не бес пер спек-
тив но сти. Ако тих дру гих сло бо да не ма, он да по ли тич ка сло бо да 
ма ло шта зна чи, ако ишта зна чи, они ма ко ји жи ве у усло ви ма трај-
не и те шке бе де. Сто га се де мо кра ти ја и људ ска пра ва мо ра ју са гле-
да ва ти у нај ши рем ег зи стен ци јал ном и епо хал ном кон тек сту. Ни ко 
не ма пра ва да мо но пол ски од ре ђу је шта су људ ска пра ва и ка кви 
су кри те ри ју ми де мо кра ти је и сло бо де. Ко рен људ ских пра ва је у 
при род ним пра ви ма чо ве ка као чо ве ка.11)

10) Пре ма ис тра жи ва њу Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је у Ира ку је у  про те кле три го ди-
не уби је на сто пе де сет јед на хи ља да ци ви ла те зе мље од оку па тор ске вој не си ле и услед 
уну тра шњих кр ва вих об ра чу на (С. Ст., “Уби је на 151000 Ира ча на”, По ли ти ка, 11. ја ну ар 
2008, стр. 3). 

11) Т. Флај нер на гла ша ва да “де мо кра ти ја пред ста вља без у слов ну прет по став ку за оства-
ри ва ње људ ских пра ва”, а чу ве ну мак си му “Не чи ни дру го ме оно што не би же лео да 
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У усло ви ма пљач ка шке при ва ти за ци је, ко ја је су штин ски по-
ве за на са “пљач ка шком гло ба ли за ци јом”(П. Бур дје), пр ља ве бор-
бе за власт, вла да ви не ва зал них и пот ку пљи вих ели та, ве ли ких и 
де ху ма ни зу ју ћих со ци јал них не јед на ко сти,  дик та ту ре ка пи та ла, а 
не са мо дик та ту ре у име про ле та ри ја та – не ма де мо кра ти је. Њу не 
уни шта ва ју са мо ти ра ни ја и то та ли тар ни си сте ми не го и огром на 
не за по сле ност, не по сто ја ње из гле да да се они на дну, или при дну 
дру штве не пи ра ми де, од мак ну од та квог свог по ло жа ја. Уни шта-
ва ју је и па то ло ги за ци ја дру штве них то ко ва, као и по ни шта ва ње 
нор ми и вред но сти ко је омо гу ћу ју бар ми ни мум не на мет ну те дру-
штве не ко хе зи је. Ап стра хо ва ње од тих окол но сти и ин си сти ра ње 
ис кљу чи во на про це ду ри (ко ју пре те жно од ре ђу ју моћ ни и бо га ти, 
кад год се ра ди о њи хо вим стра те шким ин те ре си ма) је сте ста вља-
ње у за гра де су штин ских со ци јал них прет по став ки и са др жа ја де-
мо кра ти је. Да би за и ста би ла де мо крат ска, са ма про це ду ра мо ра из 
њих из ра ста ти. Без то га она по ста је об ма на.

Де мо кра ти ја прет по ста вља по тре бу за њо ме, осми шље но, 
стал но и ор га ни зо ва но за ла га ње за ње но оства ри ва ње. Ва ља не ин-
сти ту ци је ни су са ме по се би де мо кра ти ја. Оне тра же жи вог су бјек-
та и ње гов ак ти ви тет. Не тво ре је љу ди “по себ ног ко ва”, по го то во 
не све ци и ан ђе ли. Али не ма де мо кра ти је ако у ње ним ин сти ту-
ци ја ма не пре о вла ђу ју по ште ни љу ди ко ји не ће зло у по тре бља ва ти 
власт. Нор ма тив но ви со ко вред не уста но ве по ста ју пра зан рам ако 
им та кви љу ди не да ју пе чат.

Мо ра ју се на ве сти и још не ка ва жна уну тра шња огра ни че ња 
де мо кра ти је. Ни је реч са мо о “му ци” ускла ђи ва ња мно го број них 
ин те ре са, по зна тој бо ле сти “стран чар ства” у ње ном ли бе рал ном 
об ли ку, су ко би ма пар ти ку ла ри те та, фе но ме ни ма “де мо крат ског 
ели ти зма”, оли гар хи за ци је вла сти и сл. Ра ди се о то ме да се од де-
мо кра ти је че сто оче ку је ви ше не го што она објек тив но мо же да-
ти. С јед не стра не, бит но се су жа ва ју ње ни са др жа ји, она се под ре-
ђу је ло ги ци про фи та, тра же се об ли ци за шти те од “не мо гућ но сти 
вла да ња” у ве о ма сло же ном “по стин ду стриј ском дру штву”, као и 
за шти те од “отров них пло до ва са ме де мо кра ти је” (Ke a ne). С дру-
ге стра не, она се схва та, бар у фа зи из ла ска из ауто крат ског или 
то та ли тар ног ре жи ма,  као не ка вр ста “спа со но сне фор му ле”. То 
је би ло по себ но ка рак те ри стич но за европ ске зе мље “тран зи ци је” 
кра јем де ве де се тих го ди на про шло га и по чет ком ово га ве ка. До жи-
вља ва ми то ло ги за ци ју ка ко услед ње ног пре тва ра ња у спе ци фич ну 
ро бу ко ја се, за па ко ва на у ла жно-сјај ни иде о ло шки омот, про да је 

дру ги те би чи ни” сма тра те мељ ним на че лом људ ских пра ва. (Т. Флај нер, Људ ска пра ва и 
људ ско до сто јан ство, Гу тем бер го ва га лак си ја, Бе о град-Ва ље во, 1996, стр. 51, 55).
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на свет ском тр жи шту, та ко и због ње ног схва та ња као по ли тич ког 
бо га ко ји мо же све. Ан тич ки по јам ме ре нео п хо дан је као усме ра-
ва ју ће на че ло ње ног раз во ја и ње не мо ћи. Озби љан ис пит де мо кра-
ти је у да на шњим (пост)мо дер ним дру штви ма је сте у то ме ка ко она 
мо же функ ци о ни са ти “ка да вре ме ни је ле по”, то јест у усло ви ма 
про ду бљи ва ња еко ном ске кри зе и ан та го ни за ци је тих дру шта ва, 
по ве ћа ња не за по сле но сти и си ро ма штва, као и не по ве ре ња у ин-
сти ту ци о нал не аран жма не. 

По сто ји и јед на вр ста са мо ре дук ци је и са мо у ки да ња де мо-
кра ти је по сред ством “рђа ве бес ко нач но сти” ак ти ви зма ње них про-
та го ни ста, а да се све оста ло, по себ но при вред ни раз вој и ње гов 
ква ли тет, за по ста вља. Пре тво ре на у не пре ста но ми тин го ва ње, 
рас пра вља ње и до но ше ње од лу ка ко је има ју ма сов ну по др шку, 
усме ре ност го то во ис кљу чи во на ети ку пре ра спо де ле скром ног 
дру штве ног про из во да, при че му до ла зи до ње го вог стал ног сма-
њи ва ња – де мо кра ти ја про ду бљу је дру штве ну кри зу, уме сто да бу-
де пут из ла ска из ње, по ве ћа ва си ро ма штво, и на кра ју до жи вља ва 
по раз. Ис ку ства са мо у прав не де мо кра ти је у фа зи ње не де ге не ра ци-
је у дру гој по ре ду Ју го сла ви ји, као и ис ку ство по кре та “Со ли дар-
ност” у Пољ ској, убе дљи ви су до ка зи за то, а мо же их се још на ћи.  
Сто га се у ин сти ту ци о на ли за ци ји де мо кра ти је мо ра во ди ти ра чу на 
о то ме да ће сфе ра ма те ри јал не про из вод ње за ду го оста ти сфе ра 
ну жно сти. Та се ну жност мо же са мо убла жи ти, учи ни ти ху ма ни-
јом, али се не мо гу от кло ни ти ње на те го ба и нео п ход ност по ко ра-
ва ња тех но ло шким им пе ра ти ви ма.

У иден ти фи ка ци ји по сто је ћих и пред ви ђа њу бу ду ћих ма ги-
страл них то ко ва на “ста ром кон ти нен ту” по гре шан је при ступ: или 
Евро па дик та ту ре, тех но крат ских и сци јен то крат ских ели та, или 
Евро па де мо кра ти је. По сто је раз ли чи ти са др жа ји и об ли ци де мо-
кра ти је, али и дик та ту ре. Не мо же се увек по ву ћи ја сна гра ни ца 
из ме ђу њих, по го то во не у вре ме гло ба ли за ци је. Дик та ту ра има су-
ро ве, али и пре фи ње не ви до ве у ко ји ма се пр вен стве но овла да ва 
ду шом, и то при вид но не на сил ним сред стви ма. Она се не сво ди 
на су ро ву и бес кру пу ло зну по ли тич ку власт. Сје ди њу ју се дик та-
ту ра зна ња и еко ном ско-со ци јал на дик та ту ра ка пи та ла, по себ но 
оног кор по ра тив ног, с од ре ђе ним об ли ци ма по ли тич ке де мо кра ти-
је. Сто га је по гре шан при лаз ствар ном од но су де мо кра ти је и дик-
та ту ре као ме ђу соб но не до ди ри вих ен ти те та. Али по гре шна је и 
по зи ци ја у ко јој се из јед на чу је моћ објек тив не дик та ту ре ка пи та-
ла и сна га по ли тич ке де мо кра ти је. Пр ва је ја ча. Та ко ће нај ве ро-
ват ни је и оста ти у бу дућ но сти Европ ске уни је, као и у гло бал ним 
раз ме ра ма. Но, тре ба има ти у ви ду да ће дик та ту ра ка пи та ла би ти 
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знат но из ра же ни ја у пе ри фер ним зе мља ма те Уни је не го у ње ном 
сре ди шту.

Про бле ма ти за ци ја од но са де мо кра ти је и дик та ту ре на ме ће 
по тре бу ду бљег са гле да ва ња од но са де мо кра ти је и на си ља. От куд 
то да се у про це су ко ји отва ра из ве стан про стор за сло бод но из-
ра жа ва ње по ли тич ких уве ре ња и по ли тич ко ор га ни зо ва ње, нео ме-
та но са мо во љом вла сти – ја вља пра ва про ва ла на си ља, по себ но у 
мно гим на ци о нал но, вер ски и ра сно хе те ро ге ним зе мља ма “тран-
зи ци је”? Зар не би тре ба ло да бу де обр ну то? 

Ни је реч о ле гал ној и ле ги тим ној упо тре би си ле, ко ја мо ра 
би ти свој стве на де мо крат ској др жа ви. Реч је о па то ло шком, зло чи-
нач ком на си љу. По ти сну те мр жње бук ну ле су свом сна гом упо ре до 
са отва ра њем си сте ма за ве ће по ли тич ке сло бо де, чак и ње го вим 
по сред ством. Ус по ста вља се из о па че на и опа сна “де мо кра ти ја” у 
зна ку про го на и са ти ра ња при пад ни ка дру гих на ро да и ве ра, свих 
ко ји ни су “Ми”, или као “Ми”, по прин ци пу “или се по кло ни, или 
се укло ни” (С. Вр цан). Те за да је то ну жна фа за у пре ла зу ка не кој 
“пра вој” де мо кра ти ји, ни је одр жи ва. Јер се на та квим осно ва ма не 
за сни ва сло бод на не го то та ли тар на де мо кра ти ја. Зби ва ња на ју го-
сло вен ском про сто ру по след њих де це ни ја то по твр ђу ју. Ме ђу тим, 
то ни је спе ци фич ност са мо тог про сто ра већ је по ја ва ши рег оп-
се га. Она се не мо же об ја сни ти ис кљу чи во си стем ским и исто риј-
ским  чи ни о ци ма, као и ме ђу на род ним скло пом мо ћи, већ се мо ра 
ићи и до про бле ма ти за ци је пси хич ких пре ди спо зи ци ја за агре си ју, 
са др жа них у мо гу ћем по на ша њу знат ног бро ја љу ди, до ан тро по-
ло шких ко ре на зла.

На исто риј ском ви ди ку са да не ма до вољ но ма те ри ја ла ни су-
бје ка та за бит ну об но ву де мо кра ти је и за син те зу, или бар ме ђу-
соб но про жи ма ње и на до пу ња ва ње ње них раз ли чи тих ви до ва. То 
је гра ни ца гло бал не исто риј ске си ту а ци је. Та ко ђе не ма ни чег што 
би у до глед ном вре ме ну мо гло, бар у оном европ ском и се вер но-
аме рич ком по ли тич ко-кул тур ном кру гу, за ме ни ти де мо кра ти ју, са 
свим ње ним зна чај ним ма на ма, и до не ти не ки, ква ли та тив но ви-
ши об лик на чи на жи во та. Али, ако ње на бит на об но ва и уз диг ну ће 
спа да ју у по сло ве ко ји су и хит ни и ду го роч ни, при че му је њи хов 
ис ход не из ве стан, по сто је по тре ба и од ре ђе не ре ал не мо гућ но сти 
да се са да шњи круп ни не до ста ци де мо кра ти је сма ње, по што се не 
мо гу са свим от кло ни ти. От пор ње ном су жа ва њу, де ге не ра ци ји и 
ма ни пу ла ци ји њо ме, прем да ве о ма не из ве стан, ипак, ни је без из-
гле дан. Он под ра зу ме ва еман ци па тор ско зна ње, раз би ја ње фа та ли-
стич ке све сти да се баш ни шта не мо же про ме ни ти, осми шље но 
де ла ње, ри зик и од го ва ра ју ћа сред ства. 
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Де мо кра ти ја не ма сми сла ако у оном бит ном не омо гу ћу је 
да свет бу де бо љи. То бит но се са сто ји у сма њи ва њу оних об ли ка 
људ ске пат ње и не сре ће ко ји про из ла зе из ду бо ко де ху ма ни зу ју-
ће со ци јал не не прав де и чо ве ко вог по ни же ња, а пре све га у про-
гре сив ном сма њи ва њу ме ђу људ ског ис тре бље ња. Све мо ра про ћи 
кроз то ме ри ло. 

Сва ка ко, по кре ти за де мо кра ти ју и она као по ре дак, и по ред 
сво јих ве ли ких не до ста та ка, учи ни ли су кру пан исто риј ски ко рак 
на пред ти ме што су, њи хо вим по сред ством, у нај ве ћем де лу све та 
иш че зли ин сти ту ци о на ли зо ва но по ли тич ко роп ство и ду го трај на 
ти ра ни ја. Огра ни че на и не ста бил на сло бо да ипак је не ка сло бо да. 
Али се мо ра ју са гле да ти и не ке крај ње опо ми њу ће чи ње ни це ко је 
све до че да је би ланс ста ња да на шњег све та у по гле ду со ци јал них 
прет по став ки сло бо де и бо љег жи во та ве ћи не чо ве чан ства – из ра-
зи то не по во љан, у не ким ви до вим и по ра зан.

Има про це на да у са да шњем све ту гла ду је 950 ми ли о на, а у 
си ро ма штву жи ви 4,7 ми ли јар ди љу ди. Без пит ке во де је 45% ста-
нов ни штва пла не те, а без са ни та ци је 50 од сто.12) Ре гре сив ни исто-
риј ски трен до ви нај ви ше по га ђа ју зе мље “тре ћег” и “че твр тог” 
све та. По вр шин ска де мо кра ти за ци ја ни је за у ста ви ла та ква кре та-
ња и пре о кре ну ла их ка ма кар ма лом бо љит ку ма сов них усло ва 
ег зи стен ци је. 

Ме ђу тим, ре гре сив ни трен до ви за хва та ју и раз ви је ни део 
све та. Е. Ман дел ис ти че да се “у им пе ри ја ли стич ким зе мља ма не-
за по сле ност по ве ћа ла с 10 на 50 ми ли ју на, а у зе мља ма Тре ћег сви-
је та до сег ну ла је ра зи ну од 500 ми ли ју на не за по сле них. Код мно-
гих по то њих зе ма ља то зна чи да је 50% ста нов ни штва без по сла.”. 
Исти аутор на во ди по дат ке да “у земљaма Тре ћег сви је та од гла ди 
и из ље чи вих бо ле сти го ди шње уми ре 16 ми ли ју на дје це. Та број ка 
чи ни 25% по ги ну лих у Дру гом свјет ском ра ту, укљу чу ју ћи и Hi-
ros hi mu и Auschwitz.” На ста вља ју ћи ана ли зу со ци јал ног ста ња у 
да на шњем све ту Ман дел ис ти че да се раз во јем ка пи та ли за ма у зе-
мља ма Ис точ не Евро пе и бив шег СССР-а, “по но во бу ди све оно 
бар бар ско, оно што со ци јал но уна за ђу је дру штво. При ва ти за ци ја 
ве ли ких пред у зе ћа мо же до ве сти до от пу шта ња 35 до 40 ми ли ју на 
за по сле них, те па да рад нич ких пла ћа за 40%.” Он за кљу чу је да је 
“ста ње у сви је ту да нас дра ма тич но: до слов но се ра ди о пи та њу фи-
зич ког пре жи вља ва ња чо вје чан ства…”13)  
12) С. Ал ба Ри цо, “Над моћ ка пи та ли зма”, Но ви пла мен , За греб, март 2009, стр. 42.

13) Е. Ман дел, “Со ци ја ли зам и бу дућ ност”, Но ви пла мен, За греб, март 2009, стр. 58, 60.
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Сва ка ко, та кво ста ње све та ни је узро ко ва но са мо еко ном-
ским, по ли тич ким и вој ним пот чи ња ва њем ње го ве ве ћи не пу тем 
гло ба ли за ци је, ко ја има пе чат “ве стер ни за ци је”, пре све га “аме ри-
ка ни за ци је” ( прем да га по сте пе но гу би), као и ва зал не де мо кра ти-
је у ње ном ква зи-ли бе рал ном об ли ку. Али је си гур но да је ве ли ким 
де лом ти ме узро ко ва но. Те и слич не по дат ке од го вор на те о риј ска 
ми сао мо ра узе ти за осно ву ди јаг но зе са да шњег све та, као и мо-
гућ но сти, су бје ка та и на чи на  ње го ве евен ту ал не про ме не ко ја бар 
за у ста вља ре гре сив не то ко ве. 

ДЕМОКРАТСКО-ЛИБЕРАЛНИСОЦИЈАЛИЗАМ?

Об но ва де мо кра ти је, ње но при бли жа ва ње вла сти том пој му, 
мо гу ћа је као са мо де тер ми на ци ја по је дин ца и са мо у пра ва де мо-
са.14) Али та об но ва ни је мо гу ћа без спо ја са ње ним ово вре ме ним 
прет по став ка ма. Ов де пре све га има мо у ви ду ин фор ма тич ку ре-
во лу ци ју ко ја, по ред оста лог, пру жа шан су за ве о ма бр зо са зна ње 
ста во ва го то во це ло куп ног гра ђан ства по во дом зна чај них по ли тич-
ких пи та ња. (Исти на, она се мо же из ро ди ти у тех но ло шку осно ву 
то тал не кон тро ле гра ђа на, за ви сно од то га ко и у име че га упра вља 
дру штвом). Али, не ма об но ве де мо кра ти је без со ци јал не пра вед-
но сти на те ме љу сна жне при вре де. Не ма је без плу ра ли стич ког 
исто риј ског су бјек ти ви те та, али и без но вог по ли тич ког сен зи би-
ли те та, ко ји са др жи и спо соб ност за исто риј ску има ги на ци ју. 
На по кон, не ма је без мо рал ног уз диг ну ћа чо ве ко вог – у сми слу 
чу ва ња жи во та и до сто јан ства сва ког људ ског би ћа, без су зби ја ња 
те шког на си ља, без су штин ског огра ни ча ва ња по хле пе и гра бе жи 
би ло ко је вр сте. То ни је са мо ствар уну тра шње ре во лу ци је у по је-
дин цу не го и ду бо ких из ме на вла да ју ће ци ви ли за ци је чи ја су глав-
на обе леж ја ства ри,но вац и на си ље.15)Сви ти усло ви мо ра ли би 
са чи ња ва ти це ли ну.

Не ма ни јед ног ар гу мен та про тив те зе да со ци ја ли зам и ли-
бе рал на де мо кра ти ја ни су не спо ји ви, ако со ци ја ли зам са др жи тр-
жи шну при вре ду (ко ја не ис кљу чу је ко ор ди на тив но  пла ни ра ње), 
сво јин ски и по ли тич ки плу ра ли зам, оба у ко рист рад не ве ћи не дру-
штва, као и вла да ви ну пра вич ног пра ва.
14) “Са мо у прав не за јед ни це, не ин ди ви ду ал не, пред ста вља ју основ не је ди ни це де мо крат-

ског дру штва” (К. Лаш, op. cit. стр. 13).

15) Тре ба се при се ти ти Бер ђа је вље ве ми сли да ће “дру штве на ре во лу ци ја би ти етич ка или 
је не ће би ти” (пре ма: М. Ђор ђе вић, “Сло бо да и спас”, Ре пу бли ка, Бе о град, 1999, стр. 
37).
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У ве зи с овом про бле ма ти ком вре ди на ве сти не ко ли ко ка рак-
те ри стич них гле ди шта. Нај пре оно Ф. Ка нин га ма.

Он ис ти че да, ако је “раз вој на де мо кра ти ја” ком па ти бил на с 
ли бе рал ном де мо кра ти јом, а “по зи тив на сло бо да” (ко ја иде за јед но 
са “раз вој ном де мо кра ти јом”) са плу ра ли змом, “он да са свим си-
гур но има до вољ но срод но сти из ме ђу иде а ла де мо крат ског со ци-
ја ли зма и вред но сти и по ли тич ких оп ци ја ‘ши ре’ ли бе рал не де мо-
кра ти је ко ја нам ука зу је на то да је по јам ли бе рал но-де мо крат ског 
со ци ја ли зма ко хе рен тан”.16)

Из ве сна ан ти ци па ци ја до ди ра ли бе ра ли зма и со ци ја ли зма 
мо же се на ћи и у дав на шњем за ла га њу Д. Хју ма “да се у сва кој сло-
бод ној др жа ви са крај њом рев но шћу са чу ва ју они об ли ци и уста-
но ве ко ји оси гу ра ва ју сло бо ду, са ве ту ју јав но до бро и огра ни ча ва ју 
и ка жња ва ју грам зи вост и ам би ци ју по је дин ца”. 17)

При род но је да се на те ме љу до ди ра и уза јам не до пу не ху-
ма ни стич ких са др жа ја ли бе ра ли зма и не ре пре сив ног со ци ја ли зма 
ја ви иде ја ли бе рал ног со ци ја ли зма.

Н. Бо био се за ла гао за но ви дру штве ни уго вор “...ко ји у сво је 
кла у зу ле укљу чу је прин цип ди стри бу тив не прав де (да кле, про је-
кат ко ји је ком па ти би лан са прак тич ном и те о риј ском тра ди ци јом 
со ци ја ли зма)” и на гла ша вао да је то “је ди ни на чин да се о ли бе-
рал ном со ци ја ли зму го во ри, а да то не бу де ап стракт но или пак 
про тив реч но”.18)

Ли бе рал ни со ци ја ли зам, с ње му свој стве ном де мо кра ти јом, 
иако не под тим име ном, “опред ме тио” се у мо де лу “др жа ве бла-
го ста ња”, нај ви ше раз ви је ном у Скан ди на ви ји. Ма ко ли ко он био 
као прак са огра ни чен с об зи ром на “тре ба-да” по јам со ци ја ли зма, 
чи ње ни ца је да је над жи вео бољ ше вич ки со ци ја ли зам и по ка зао да 
се мо же спа ја ти ли бе ра ли зам као фи ло зо фи ја сло бо де с прин ци пи-
ма и прак сом со ци јал не прав де и де мо кра ти је. Ме ђу тим, ако се има 
на уму нео п ход ност са гла сно сти те о ри је с оним што је про гре сив-
но у ду ху са вре ме не епо хе и ње ним су штин ским по тре ба ма, као 
и ге не зом ли бе ра ли зма, он да је бо ље упо тре бља ва ти син таг му 
“де мо крат ско-ли бе рал ни со ци ја ли зам“ не го “ли бе рал ни со ци ја ли-
16) Ф. Ка нин гам, Те о ри је де мо кра ти је, кри тич ки увод, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 

92-93. 

17) Ши ре о то ме: И. Ву ја чић, «Деј вид Хјум», збор ник Те о ре ти ча ри ли бе ра ли зма, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2007, стр. 69.

 На рав но, не тре ба за бо ра ви ти да Хјум, сле де ћи свој скеп ти ци зам и ин спи ра ци ју Ма ки-
ја ве ли јем, сма тра да “у по ли ти ци за сва ког чо ве ка тре ба прет по ста ви ти да је ни тков” 
(исто, стр. 69).

18)  Н. Бо био, Бу дућ ност де мо кра ти је, од бра на пра ви ла игре, стр. 135.
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зам”. Де мо кра ти ја је ту те мељ на од ред ни ца, јер се ли бе ра ли зам 
че сто сво ди на сло бо ду сти ца ња при ват ног вла сни штва и уве ћа ње 
бо гат ства. 

За ла га ње за де мо крат ско-ли бе рал ни со ци ја ли зам на рав ни 
опре де ље ња од ре ђе ног по кре та, пар ти је, или на оној ин ди ви ду ал-
ној, под ра зу ме ва не са мо по ли тич ко и идеј но не го и мно го ши ре 
ег зи стен ци јал но опре де ље ње, на чин жи во та и од го ва ра ју ћи си стем 
вред но сти. Из ра ста из лич ног и ко лек тив ног ето са чи је су упо ри-
шне тач ке це ло ви та сло бо да, со ци јал на пра вед ност, ре ал ни ху ма-
ни зам, рав но прав ност свих људ ских би ћа, раз ви је на ду хов на ди-
мен зи ја дру штве ног бив ство ва ња и ми ро твор ство. То је сте про јект 
со ци ја ли зма “с људ ским ли ком” у ко ме је чо век и не што ви ше и 
не што ма ње од оног што са да је сте, јер на сто ји да на ди ла зи се бе и 
сма њу је оно што га ву че на ни же. Би ти про грам ски и “ли те рар но” 
за та кав со ци ја ли зам, жи ве ти, пре све га де ла ти су прот но тим на че-
ли ма, ви ше је од по це па не са ве сти и на ди ла зи сфе ру увек ва жног 
мо ра ли те та у иоле ху ма ни зо ва ној по ли ти ци. То је прак са ко ја уни-
шта ва сва ки из глед за бо љу ал тер на ти ву по сто је ћем ста њу све та. 

Да нас та кво опре де ље ње прет по ста вља  пре све га су прот ста-
вља ње су ро во сти нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, пљач ка шкој при ва-
ти за ци ји и ма сов ном људ ском по ни же њу по сред ством си стем ског, 
си сте мат ског и про гре сив ног оси ро ма ше ња и бе де ко ји про из ла зе 
из та кве при ва ти за ци је, но вим об ли ци ма при сва ја ња вла сти под 
ма ском де мо кра ти је,  гло ба ли за ци ји на си ља и стра ха и те жња ма 
за под чи ња ва њем све та  у име сло бо де и људ ских пра ва. Та ве о ма 
ва жна фа за град ње прет по став ки за де мо крат ско-ли бе рал ни со ци-
ја ли зам ко ја је зна ку бор бе”про тив”, мо ра ла би би ти сје ди ње на с 
тра га њем за ци ви ли за ци јом ко ја не па да ис под ни воа раз ви је ног 
ка пи та ли зма, али је “с оне стра не”  на чи на про из вод ње где је го то-
во све пот чи ње но про фи ту. 

Ј. Кра син ис ти че нео п ход ност уза јам ног деј ства и ко ри го ва-
ња ме то да со ци ја ли зма и ли бе ра ли зма, по тре бу да се кон цеп ци ја 
со ци ја ли зма при ла го ђа ва по ли морф ној струк ту ри све та, “све ту 
све то ва”, иде ја и вред но сти ра зних со ци ја ли за ма. Не ве ру је да је 
по вра так со ци ја ли зма мо гућ у Ру си ји ко ја је да нас за хва ће на еко-
ном ско-со ци јал ном и ду хов ном кри зом. Пи та се да ли ће XXI век 
би ти вре ме но вог при сту па со ци ја ли зму. Ње гов је од го вор да за то 
по сто је мо гућ но сти. А да ли ће се оне оства ри ти за ви си од то га 
ко ли ко ће со ци ја ли зам би ти у ста њу да се кар ди нал но об но ви и 
мо дер ни зу је.19) 
19)  Ју. Кра син, «Са ци ја љизм в тран сфор ми ру ју шћем сја об шће стве», Сва бод на ја мисљ, Но 

7. Ма сква, 2008, стр. 93-94-98.
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Тре ба на гла си ти да ни је исто риј ски про дук ти ван са вез из ме-
ђу сва ког ли бе ра ли зма и сва ког со ци ја ли зма. По сто је при ми тив-
ни, “ди вљи” и агре сив ни “ли бе ра ли зам”, за пра во, псе у до-ли бе ра-
ли зам, и исти та кав “со ци ја ли зам”. Они су две стра не јед не исте 
ме да ље – по ли тич ке ис кљу чи во сти и мр жње. Је дан без дру гог не 
мо гу. Али та њи хо ва ме ђу соб на за ви сност је исто риј ски де струк-
тив на. Обра зац њи хо вих од но са је у зна ку чу ве ног пи та ња: “Ко ће 
ко га”? По ли тич ка прак са за сно ва на на уни ште њу про тив ни ка во ди 
у за ти ра ње де мо кра ти је. 

По знат је став А. Сми та да “ми не оче ку је мо ру чак од на кло-
но сти ме са ра, пи ва ра и пе ка ра, већ од њи хо вог чу ва ња вла сти тог 
ин те ре са. Ми се не обра ћа мо њи хо вој чо веч но сти, већ њи хо вој се-
бич но сти, и не го во ри мо им о сво јим по тре ба ма већ о њи хо вим 
ко ри сти ма”. 20)

Ме ђу тим, то ни је је ди но ње го во те о риј ско ста но ви ште, иако 
је основ но, ка да је реч о при ро ди еко но ми је и ор га ни за ци ји дру-
штва. Он ис ти че и сле де ће: “Дру штво без до бро чин ства мо же оп-
ста ти, до ду ше не у нај у доб ни јем ста њу, али пре вла да ва ње не прав-
де га мо ра пот пу но ра зо ри ти”.21)

Да кле, А. Смит го во ри о по тре би дру штве не прав де. Она је 
услов и чи ни лац ху ма ни зо ва не де мо кра ти је. У нео ли бе ра ли зму 
дру штве ној прав ди не ма ме ста. Све то све до чи да из ме ђу из вор ног 
ли бе ра ли зма и де мо крат ског со ци ја ли зма по сто је до дир не тач ке, 
јер је та кав со ци ја ли зам нео дво јив од дру штве не прав де. Ли бе ра ли 
и со ци ја ли сти би ће при ну ђе ни да у тра же њу из ла за из све ду бље 
кри зе за пад не ци ви ли за ци је от кри ва ју та кве тач ке и угра ђу ју их у 
за јед нич ку стра те ги ју дру штве них пре о бра жа ја. 

У ат мос фе ри ко ју обе ле жа ва нео ли бе рал ни дух и иде о ло шки 
по гром усме рен про тив со ци ја ли стич ке иде је као та кве, а ка мо ли 
прак се, на мер но се за ту ра у ду бо ку по за ди ну те о риј ске и исто риј-
ске ме мо ри је ми сао Ро зе Лук сем бург: “Не ма со ци ја ли зма без де мо-
кра ти је, али не ма ни де мо кра ти је без со ци ја ли зма”. Још јед на ње на 
ми сао, за пра во прег нант но фор му ли са на дра ма исто риј ског рас кр-
шћа, до жи вља ва исту суд би ну: “Со ци ја ли зам или вар вар ство”. На-
рав но, реч је о де мо крат ском и ху ма ном со ци ја ли зму.22)

20)  И. Ву ја чић, «Адам Смит», збор ник Те о ре ти ча ри ли бе ра ли зма, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2007. стр. 90.

21)  Исто, стр. 95. 

22)  “Ка пи та ли стич ки нас строј не ми нов но во ди у ка та стро фу и бар бар ство. За то ми слим да 
је Ро са Лук сем бург још по чет ком 20. сто ле ћа има ла пра во ка да је из ба ци ла де ви зу: или 
со ци ја ли зам или бар бар ство” (М. Кан гр га, На ци о на ли зам или де мо кра ти ја, Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2002. стр. 201).
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Л. Ко ла ков ски, исти на до ста дав но, на кон на бра ја ња оно га 
шта со ци ја ли зам ни је, на кра ју свог спи са баш под тим на сло вом, 
об ја вље ним кра јем пе де се тих го ди на про шлог ве ка, на вла сти то 
пи та ње шта со ци ја ли зам је сте, од го ва ра: “Со ци ја ли зам је сте не-
што до бро”.23) Те шко је по ве ро ва ти да је аутор ка кав је Ко ла ков ски 
тим сво јим ре чи ма вред но вао по сто је ћу прак су ко ја се под во ди ла 
под по јам со ци ја ли зма. Он је, нај ве ро ват ни је, имао на уму нор ма-
тив ни по јам со ци ја ли зма.

Ме ђу тим, из гле ди со ци ја ли зма, по зна тих ти по ва, или не ког 
но вог, мо ра ју се сме сти ти у по сто је ћи кон текст свет ске мо ћи.

“Ко ли чи на” би ло ко јег со ци ја ли зма и ње му свој стве не де-
мо кра ти је у овом исто риј ском тре нут ку би ће стро го кон тро ли са-
на од “свет ског по ли цај ца” – Сје ди ње них Др жа ва. Чим он оце ни 
да је та “ко ли чи на” по ста ла ве ћа од оне ко ја се уна пред под ра зу-
ме ва, упо тре би ће сва сред ства, од еко ном ских санк ци ја до вој них 
ин тер вен ци ја, про тив зе мље чи ја се вла да усу ди ла да пре ђе пре ко 
до зво ље них гра ни ца. Мо же, за са да, про ћи, евен ту ал но, са мо јед-
на ве о ма бла га со ци јал-де мо крат ска ва ри јан та ко ја са др жи из ра зи-
то  про а ме рич ку и про на тов ску ори јен та ци ју, или, пак, не ки вид у 
осно ви де кла ра тив ног, у нај бо љем слу ча ју со ци ја ли зма дру го ра-
зред ног зна ча ја уну тар без у слов не до ми на ци је кор по ра тив ног ка-
пи та ли зма. 

То су окол но сти у ко ји ма се да нас, без ве ћих ри зи ка, мо же 
ићи ка “со ци ја ли зму” ко ји је у крај њој ли ни ји са мо ре ту ши ран, ма-
ње “ди вљи” нео ли бе рал ни ка пи та ли зам, над гле дан и струк ту и ран 
од Аме ри ке.

За спо зна ју тог свет ско-исто риј ског кон тек ста мо ћи зна чај на 
је још јед на чи ње ни ца. На и ме, ни у јед ној ве ли кој зе мљи не са мо 
да не ма не ког це ло ви тог си сте ма со ци ја ли зма не го у сви ма по сто-
ји, у ве ћој или ма њој ме ри, кор по ра тив ни и нео ли бе рал ни ка пи та-
ли зам као осно ва њи хо вог це ло куп ног по рет ка. 

Хо ће ли, ка да и под ко јим усло ви ма до ћи до исто риј ски ре ле-
вант не об но ве со ци ја ли зма и раз вит ка де мо кра ти је ко ја би му би ла 
у осно ви, не мо же се са из ве сно шћу зна ти. Али је ве ро ват но да 
ће се тај про цес за че ти услед ду бо ко не ху ма не при ро де гло бал ног 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма.

Но, на ду жу ста зу гле да но, ма три цу со ци јал не, ду хов не и 
нај ши ре ег зи стен ци јал не ре не сан се, ако до ње уоп ште до ђе, мо гу 
чи ни ти тран ска пи та ли стич ке и тран со ци ја ли стич ке иде је, вред-
но сти и прак се у са да не по зна том ви ду. То би со бом мо гло до не-
ти но ве са др жа је и об ли ке де мо кра ти је. Све је то са да сме ште но 
23)  Пре ма: М. Кан гр га, исто, стр. 203.
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у хо ри зонт не из ве сне бу дућ но сти. Јед но је си гур но: та ре не сан са, 
ако би и по ста ла ја ка исто риј ска мо гућ ност, прет по ста вља при мат 
но вог прак тич ког ума, де ла ње усме ра ва но пр вен стве но суд би ном 
чо ве чан ства у це ло сти. Ма ко ли ко из гле да ло да је то по сао не ких 
да ле ких ге не ра ци ја бу дућ но сти – па жљи во осма тра ње и са би ра ње 
упо зо ра ва ју ћих зна ко ва са да шњо сти го во ри да је та кво усме ре ње 
хит но, те да ду хов на, пре све га мо рал на ре во лу ци ја сти че дру штве-
но-он то ло шки ста тус. 

На кон сло ма ре ал-со ци ја ли зма као си сте ма и као вој ног бло-
ка на ста ла је иде о ло ги ја бе зал тер на тив но сти ко ју је на ме тао нај-
ве ћи део по ли тич ких и ин те лек ту ал них ели та За па да. Ка пи та ли зам 
у ње го вом нео ли бе рал ном об ли ку мо ну мен та ли зо ван је и тре ти ран 
не са мо као оно исто риј ски нај бо ље, не го и људ ска суд би на. Ни-
је те шко про зре ти ко ли ко је то плит ка «те о ри ја» исто ри је. Али се 
ода тле не би сме ло упа сти у дру гу вр сту плит ко сти: да са да шња 
озбиљ на кри за нео ли бе рал ног ка пи та ли зма ну жно во ди ка смр ти 
ка пи та ли зма као та квог, да по раз тог ње го вог об ли ка ну жно ра ђа 
над моћ ну исто риј ску ал тер на ти ву и ква ли та ти ван скок у раз вит ку 
де мо кра ти је. Ни кад по раз јед ног си сте ма не ства ра сам по се би бо-
љу исто риј ску ал тер на ти ву. Она мо ра из ни ћи из «ста рог» си сте ма, 
би ти оформ ље на у идеј ном, стра те гиј ско-по ли тич ком и со ци јал-
ном сми слу да би мо гла по ста ти бо ља ствар ност.  

Да нас у све ту, у нај бо љем слу ча ју, има са мо за че та ка те ал-
тер на ти ве у гло бал ним по кре ти ма за друк чи ју ци ви ли за ци ју, од-
ре ђе ним те ко ви на ма со ци јал не др жа ве, не ким ре во лу ци о нар ним 
кре та њи ма, пре све га у Ју жној Аме ри ци, кре та њи ма ко ја су у зна ку 
от по ра но вом та ла су ко ло ни ја ли зма, не за до вољ ству свет ских раз-
ме ра учин ци ма нео ли бе рал ног мо де ла ка пи та ли зма, ожи вља ва њу 
иде је де мо крат ског со ци ја ли зма и за ла га њу не ких пар ти ја ле ви це 
у за пад ној Евро пи за уки да ње (у Хе ге ло вом сми слу) ка пи та ли зма 
као си сте ма, де лу те о риј ске ми сли ле ви чар ско-де мо крат ског усме-
ре ња, сег мен ти ма ве ли ких ре ли ги ја у ко ји ма је са др жа но за ла га ње 
за со ци јал ну прав ду и људ ско до сто јан ство. 

О то ме да бе зал тер на тив ност ни је оп ште ста ње све сти по нај-
пре све до чи тен ден ци ја по врат ка про со ци ја ли стич ких вред но сних 
ори јен та ци ја. Јер «ис тра жи ва ње вр ше но 2007. го ди не у Не мач кој  
по ка зу је да «45 од сто за пад них Не ма ца и 57 од сто ис точ них сма тра 
да је со ци ја ли зам ‘до бра иде ја’». Сем то га, Со ци ја ли стич ка пар ти-
ја у Хо лан ди ји  је «го то во утро стру чи ла број по сла ни ка на по след-
њим оп штим из бо ри ма 2006., а на про вин циј ским из бо ри ма 2007. 
оства ри ла је ве ли ки успех... Цр ве но-зе ле на ко а ли ци ја у Нор ве шкој, 
ко ја је на вла сти већ три го ди не, «за у ста ви ла је при ва ти за ци ју др-
жав них ком па ни ја, по ја ча ла ула га ња у со ци ја лу, а јав но здра вље и 
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бри гу о ста ри ји ма про гла си ла сво јим при о ри те ти ма». У Шпа ни ји  
вла да ју ћа Со ци ја ли стич ка пар ти ја «...са чу ва ла је ши ро ку ба зу ле-
ви це « и «обез бе ди ла нов че тво ро го ди шњи ман дат у ко ме ће ње на 
по ли ти ка би ти усред сре ђе на на «по тре бе рад ни ка и си ро ти ње».24) 

У ис тра жи ва њу фон да ци је Фри дрих На у ман, ре а ли зо ва ном 
2009. го ди не на узор ку од три хи ља де гра ђа на Не мач ке, по ка за ло 
се да сва ки дру ги ис пи та ник на ни воу це ло куп не те др жа ве сма-
тра да је би ло нео п ход но са чу ва ти не ке те ко ви не бив ше Не мач ке 
Де мо крат ске Ре пу бли ке. По себ но ка да је реч о здрав ству и обра зо-
ва њу, за шта се опре де ли ло 40 од сто «за пад ња ка» и 84 од сто «ис-
точ ња ка« те зе мље. Зна тан део (28%) за пад них Не ма ца  и 39 од сто 
ис точ них уве рен је да би «со ци ја ли зму тре ба ло пру жи ти још јед ну 
шан су». Тре ба има ти на уму да се та кво уве ре ње ја вља у нај ра зви-
је ни јој ка пи та ли стич кој зе мљи Евро пе. Ти на ла зи де ман ту ју по вр-
шну по ли тич ку «при чу» о де фи ни тив ној «смр ти» со ци ја ли зма као 
та кво га. 

Али, све је то још да ле ко од раз ви је не исто риј ске ал тер на ти-
ве са вре ме ном ка пи та ли зму у ње го вим раз ли чи тим ви до ви ма, без 
чи јег на ди ла же ња, не ма ни уз ди за ња  де мо кра ти је на исто риј ски 
ви ши ни во и за у ста вља ња ње ног по ср ну ћа. Та ал тер на ти ва мо же 
ус пе ти са мо ако се фор ми ра као убе дљи во бо љи на чин про из вод ње 
це ло куп ног дру штве ног жи во та  и са др жи де мо кра ти ју су пер и ор-
ни ју од ли бе рал не, чи је те ко ви не не по ни шта ва не го их укљу чу је у 
ви ши исто риј ски об лик. 

Ипак, ов де се мо ра ис ка за ти и јед на опре зност. Ле ви ца на 
вла сти, тач ни је, оно што се бе раз у ме и про гла ша ва као ле ви цу, не 
га ран ту је пре о бра жај дру штва ка бо љем. Мно ге пар ти је на вла сти 
ко је има ју фор мал на обе леж ја ле ви це по ка зу ју се не спо соб ним за 
но ву исто риј ску ини ци ја ти ву и би ва ју уси са не у ло ги ку ка пи та ли-
зма, чак и оног «ди вљег», као ње го ви по ли тич ки су бјек ти. Ср би ја 
има гор ко ис ку ство и са сво јом до ско ра шњом, и са европ ском но-
ми нал ном ле ви цом. Упра во су со ци јал де мо крат ске вла де у Евро пи 
би ле ме ђу глав ним бра ни те љи ма и ак те ри ма агре си је НА ТО-а на 
њу. Ти ме се не да је «опро штај» де сни ци  (по себ но оној ра ди кал но-
шо ви ни стич кој), или ане мич ном цен тру, за све што се до га ђа ло, и 
што се до га ђа у Ср би ји, на про сто ру не ка да шње це ле Ју го сла ви-
је, у европ ским и оп ште-свет ским раз ме ра ма. На мно гим тач ка-
ма стра те ги је и так ти ке пар ти је сва та три по ли тич ка усме ре ња су 
бли ско са ра ђи ва ле и са ра ђу ју, по ла зе ћи од сво јих вла сто др жач ких 
ин те ре са, та ко да је не ста је сва ка озбиљ ни ја раз ли ка из ме ђу њих, 
иако су ро вост нео ли бе ра ли зма и гло бал на по ли ти ка на си ља и стра-
ха на ме ћу хит ну по тре бу но вог иден ти те та леви це, али и пар ти ја 

24)  Пре ма: Б. Јак шић, “Крај Фу ку ја ме”, По ли ти ка, 28 де цем бра 2008, стр 06.
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де мо крат ског цен тра и де мо крат ске де сни це. Бит на је ствар на по-
ли тич ка прак са, а не на зив и са мо ра зу ме ва ње сва ке по ли тич ке пар-
ти је и сва ког по кре та.25) 

Гло бал на кри за де мо кра ти је  и кри за пар ти ја ле ви це  (као и 
пар ти ја у це ло сти), не раз двој не су. 

Пра ви ис пит при ро де пар ти ја ко је се бе сма тра ју ле ви чар-
ским је сте од нос пре ма вла сти, по себ но ка да су у њој до ми нант не, 
као и пре ма со ци јал ним не јед на ко сти ма, што је у бив шим со ци ја-
ли стич ким зе мља ма су штин ски по ве за но с при ва ти за ци јом.

Пар ти је ле ви це ко је уче ству ју у вла сти чи ја је су шти на «ка-
пи та ло-пар ла мен тар ни си стем» (А. Ba dju),26) а да при то ме ни шта 
не чи не на про ме ни та квог си сте ма, по себ но на сма ње њу ду бо ких, 
у осно ви кла сних не јед на ко сти – за пра во су пу ка ими та ци ја ле ви-
це. Оне су пр вен стве но за ин те ре со ва не за за до би ја ње што ве ћих 
«ко ма да» вла сти и ма те ри јал них при ви ле ги ја ко је иду ску па с њом. 
Оне да ју ле ги ти ми тет та квом по рет ку уз по вре ме ну «глу му» ње-
го ве кри ти ке. То је по себ но ка рак те ри стич но за дру штва пост-ре-
ал со ци ја ли стич ке «тран зи ци је». Ква зи-ле ве и псе у до-ле ве пар ти је 
су чак до бро до шле си сте му, јер се ства ра ути сак да и не при ви ле-
го ва не дру штве не ску пи не, укљу чу ју ћи си ро тињ ске кла се и сло-
је ве, по сред ством ета бли ра не ле ви це има ју сво је ре пре зен тан те у 
вла сти, те се сто га власт мо же по зи ва ти на го то во оп ште на род ну 
по др шку. Та кву по зи ци ју тих пар ти ја Ба дју опи су је ти ме што ка-
же да «у слу ча ју пар ти ја ле ви це, су шти на не ги ра ња је при хва та ње. 
Ме сто где је ре че но ‘не’ исто вре ме но је са мо ме сто при хва та ња.»27) 

Уме сто опо зи ци је ко ју од функ ци о не ра вла сти де ли са мо 
по ли тич ко про тив ни штво у бор би за ту исту власт, нео п ход но је 
до ве сти у пи та ње са ме те ме ље си сте ма (али не пу тем кр во про ли-
ћа) у ко ме вла да то та ли та ри зам ка пи та ла и при ват не сво ји не, или, 
ка ко ка же Ba dju, «су прот ста ви ти се по сто је ћем ре ду».28)  За та кав 
по ду хват нео п хо дан је но ви еман ци па тор ски, све е вроп ски, а у пер-
спек ти ви и пла не тар ни по крет, као оно при мар но у од но су на већ 
око шта ле пар ти је ле ви це и син ди ка те. Бо ља ци ви ли за ци ја не мо же 
на ста ја ти ис кљу чи во као плод ма ко ли ко оса вре ме ње них пар ти ја 
ле ви це не го пр вен стве но по сред ством ино ва тив них по кре та гло-
бал ног ка рак те ра. 

25)  О пој мо вим ле ви це, цен тра и де сни це, оп шир ни је у:  Н. Цве ти ћа нин, “Кри ти ка иде о-
ло шког пу ри тан ства – де кон струк ци ја пој мо ва ле ви це и де сни це”, збор ник По ме ра мо 
гра ни це, Ин сти тут дру штве них на у ка у Бе о гра ду, Бе о град, 2007, стр. 58-59.

26)  А. Ба дју, op. cit. стр. 116.

27)  Исто, стр. 118.

28)  Исто, стр. 118.
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Да нас је ле ви ца у нај ве ћем де лу све та без и деј на, тро ма, не-
спо соб на да бу де на ни воу епо хал них иза зо ва, да на ђе свој од го вор 
на свет ску кри зу ка пи та ли стич ког си сте ма и да ини ци ра опо ра вак 
де мо кра ти је. Она је уву че на у ту кри зу, чак је је дан од ње них про-
из во ђа ча. И све док је та ко, ка пи тал, и по ред свих сво јих кри за, 
би ће исто риј ски хе ге мон. 

Очи ту ју се не спо соб ност но ми нал не ле ви це у зе мља ма пост-
ре ал со ци ја ли стич ке «тран зи ци је» да де мо кра ти ји да свој пе чат, ње-
но при ста ја ње на го то во све о бу хват ну при ва ти за ци ју у ко рист вр-
ло уске гру пе но вих бо га та ша, ве ли ким де лом по ре клом из бив ше 
«но мен кла ту ре», ње на пот пу на не моћ да се су прот ста ви «ди вљем 
ка пи та ли зму», по ред оста лог и за то што део ње них при пад ни ка, 
по себ но у ру ко вод стви ма, спа да у круп не до бит ни ке си стем ских 
про ме на, а не ки од њих ула зе у ши ри круг ка пи та ли стич ке кла се. 
Све то до во ди до то га да су пар ти је ко је се бе де фи ни шу као ле ви-
чар ске – фак тич ки нај ве ћим де лом исто риј ски мр тве. Ни је ис кљу-
че но да услед ду би не кри зе у тим зе мља ма пар ти је тра ди ци о нал не 
ле ви це у ве ћој или ма њој ме ри ожи ве. Али, да би би ле но си лац 
исто риј ске ини ци ја ти ве мо ра ле би нај пре се бе бит но да про ме не, 
да зна ју не са мо про тив че га су и за шта су не го и да то за шта су 
бу де уве ли ко бо ље од по сто је ћег, као и да има ју ја сну стра те ги ју 
дру штве них про ме на у ко јој се не по на вља ју ве ли ке гре шке из про-
шло сти. Све то под ра зу ме ва све жу ми сао, де ла ње уну тар ши ро ког 
и мо дер ног со ци јал ног и по ли тич ког са ве зни штва у до ма ћим, ре ги-
о нал ним и гло бал ним раз ме ра ма. 
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ZoranVidojevic

HISTORYINTHEBALANCEAND
FUTUREOFDEMOCRACY

Summary
De moc racy to day with its li be ral, as pre do mi nant vi ew, in spi te 

of its gro wing go es hi sto ri cally be hind, first of all be ca u se of its sub-
mit ting to the pro fit. As a con se qu en ce it exist ir re pres si ble re duc tion of 
its con tent thro ugh pro ce du re. In many num ber of ca ses its so cial and 
mo ral ele ments are on the mar gins or an nul led. The re are ne glec ted the 
es sen tial qu e sti ons of its goal and its sen se. World po li ti cal de ve lop-
ments and man ners of pu blic li fe or ga ni za ti ons are not in the sight of 
so met hing com mon ac cep ted, ne ces sary gro wing and no avo i da ble hi-
sto ri cal vic tory of li be ral de moc racy. Ho we ver, be si des all own gre at li-
mi ta ti ons, de moc racy con tri bu ted to pro cess of di sap pe a ring or ma king 
less tyrant re gi mes’ pre sen ce. Be ca u se of de ep and per ma nent cri sis of 
neo li be ral ca pi ta lism and its con se qu en ces, which ha ve es sen tial in flu-
en ce on the sta te of li be ral de moc racy, pos si bi li ti es of new wa ves of 
dis gu i sed or ope ned aut ho rity, even (neo)to ta li ta rian  system, but al so 
ra di cal de moc racy. Epoc hal events, firstly tho se with hi sto ri cal un cer ta-
inty, “li fe cri sis” and glo bal cha rac ter risks – ma ke the qu e sti on ope ned 
con cer ning the need and real chan ce of de moc racy-li be ral so ci a lism. 
Key words: Democracy, History in the balance, Democracy-liberal socialism. 
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