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Aк ту ел на кри за на ме ће пи та ње мо гу ћих ре ше ња за пре ва зи ла-
же ње про бле ма, од но сно до во ди до по ја ве ана ли зи ра ња де-

мо кра ти је као узроч ни ка кри зе и ње них мо гућ но сти (ка па ци те та) 
да по ве ћа спо соб ност по ли тич ких ин сти ту ци ја у свом ра ду. У том 
сми слу мо же мо ре ћи да је де мо кра ти ја већ ци клич но у кри зи, од-
но сно да она, ма ње или ви ше, ни ка да ни је ни пре ста ја ла. По зна ти 
ру ски ми сли лац Иван А. Иљин је већ не ка ко то ком Дру гог свет ског 
ра та, а по себ но по сле ње га ука зи вао на не до стат ке де мо кра ти је и 
по тре бу да се из гра ди од го ва ра ју ћи про грам и иде о ло ги ја за но ву, 
пост-со вјет ску Ру си ју. Та ко у есе ју „О де мо кра ти ји“ (1939–1941) 
пи ше да де мо кра ти ја од нас тра жи ства ра лач ки, за јед нич ки дух. 
Де мо кра ти ја ни је са мо прав ни по ре дак, не го ви ше од то га – она је 
духовнинапорсмер ко ји мо же мо опре де ли ти као со ци јал ност или 
спрем ност на жр тве.1) Ре кло би се да да нас у на шем схва та њу де-
мо кра ти је то га не ма. Има мо за пра во си ту а ци ју да се та кви љу ди 
ко ји су спрем ни на жр тве из вр га ва ју под сме ху.

У дру гим члан ци ма Иљин је оста вио вред на све до че ња, ве-
о ма по уч на и ак ту ел на и данас. На и ме, у члан ци ма по све ће ним 
де мо кра ти ји то ком 1948–1954. го ди не, Иљин бе ле жи да је „де мо-
кра ти ја“ и пре Дру гог ра та би ла „зна ме ње жи во та“, а сад је по ста-
ла „све ти дог мат“, кри те ри јум до бра и зла, за вет ни иде ал... Она је 
љу ди ма по ста ла за ме на за из гу бље ну ре ли ги ју, спа се ње за све „не-
де мо крат ске“ др жа ве. Ко при хва та ову ве ру (у де мо кра ти ју) сма тра 
се „гра ди те љем бу дућ но сти“, ње му се отва ра ју сва вра та, са ло ни, 
но ви не, штам па ју књи ге... Но, ко не ма ве ру у де мо кра ти ју би ће 
без оч но окле ве тан, изо ло ван и де мо крат ски ка жњен (си сте мом 
ор га ни зо ва ног „пре ћут ки ва ња“.2) Та ко се до ла зи до непријатног
са зна ња да по сто ји „де мо крат ска ин кви зи ци ја“ ко ја шти ти ве ру у 
де мо кра ти ју и ка жња ва оне ко ји у њу сум ња ју.

Де мо кра ти ја др жа ви до но си ра сло ја ва ње, новуиде ју кла сне 
бор бе, пар тиј ску не тр пе љи вост. Де мо кра ти ја хо ће све да из гра ди 
1) Иван А. Иль ин, «О де мо кра тии 1939–1941», у: Са бра на де ла, књи га: Справедливость

или равенство?, Пра во слав ный свя то-ти хо нов ский гу ма ни тар ный уни вер си тет, Мо-
сква, 2006, стр. 328.

2) Иван А. Иль ин, Нашизадачи,Статьи1948–1954гг.,Книга2, Ру ская ки га, Мо сква, 
1993, стр. 193.
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на „о-рук“ - управокаоионајсистемкојијеназиван"држав
нисоцијализам"а исто вре ме но,усвојојлибералнојваријан
ти, уру ша ва цен трал ну власт. Овакво схватањедемократијене 
же ли сна жну др жав ну власт и гу ши ја ке и аутен тич не лич но сти.3) 
Де мо кра ти ја све увла чи у по ли ти ку, под сти чу ћи, исто вре ме но и
често, код љу ди нај ру жни је осо би не, по пут ча сто љу бља, по хле пе, 
вла сто љу бља... Де мо крат ска по ли ти ка, пре или ка сни је до би ја од-
ли ке бес прин ци пи јел но сти, лу кав ства, пре ва ре, де ма го ги је, ин три-
ге и тр го ви не. Она тро ши љу ди ма вре ме и енер ги ју и ома ло ва жа ва 
њи хо ве ин те ре се.4) Де мо кра ти ја са ве ли ком му ком ства ра др жав но 
је дин ство, пре зи ре на че ло ауто ри те та, струч но сти, суб ор ди на ци је, 
вођ ства и при ну де и не схва та да ти ме у се би га ји се ме ре во лу ци је 
и анар хи је. 

У де мо кра ти ји се на из бо ри ма нај че шће на власт иза бе ру љу ди 
ко ји ни су ни ти до бри љу ди, ни ти струч ни за тај по сао, већ обич ни 
пре ва ран ти, ла жљив ци, де ма го зи, по хлеп ни ци, вла сто љуб ци и ча-
сто љуп ци.5) Де мо кра ти ја се фор ми ра ме ха ни змом из бо ра. Тај ме ха-
ни зам се за сни ва на „сло бо ди ми сли“ и „по гле да“ и због то га она у 
др жав ним по сло ви ма сва ко ме да је пра во на про сто ту, сва ком глу-
па ку пра во на за ту ца ност, сва ко ме пра во да се про да, да не ка жње но 
из но си ин три ге...6) 

Пар тиј ски рад зах те ва да ка дро ви бу ду ча сто љу би ви, вла сто-
љу би ви и да има ју но вац. То зна чи да де мо кра ти ја у на ро ду раз ви ја 
сна ге ко је на род во де у за ви сно сти од ка пи та ла и транс-на ци о нал-
них кор по ра ци ја. На ив но је ве ро ва ње да пар ти је обез бе ђу ју сред-
ства за свој рад на ле га лан на чин, од но сно од при ло га, чла на ри не 
и др жа ве. Но вац до ла зи иза ку ли са, од круп ног ка пи та ла. У сва ком 
слу ча ју, исто ри ја је утвр ди ла као не по ре ци ву чи ње ни цу да де мо-
крат ски из бо ри зах те ва ју мно го нов ца, а из вор тог нов ца је у ме-
ђу на род ним кор по ра циј ским ма гла ма.7) Оту да ло јал ност и па три-
о ти зам до ма ћих по ли ти ча ра ни је усме рен ка на ро ду и др жа ви већ 
они ма ко ји им да ју но вац. 
3) Исто, стр. 194.
4) Џон Стју арт Мил је хва ле ћи де мо кра ти ју ис ти цао да она не до пу шта ни ка кву ти ра ни-

ју, па ни ти ра ни ју ве ћи не, али је за бо ра вио да ука же да до зво ља ва ти ра ни ју ка пи та ла. 
Ви ди: Сло бо дан Јо ва но вић, Примериполитичкесоциологије, Са бра на де ла, БИГЗ / Ју-
го сла ви ја пу блик / СКЗ, Бе о град, 1990.

5) Иван А. Иль ин, Нашизадачи, стр. 195.
6) Исто, стр. 195-196.
7) Исто, стр. 196.
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Ова кав став пре ма де мо кра ти ји, којиделејошнекиру ски ми-
сли о ци, ве о ма је при су тан, ка ко у цар ско, со вјет ско, та ко и да на-
шње вре ме. Онседанасмногимаможенедопасти,алидалига
збогтогатребаустручноминаучномсмислузабацити?На и ме, 
сти че се ути сак да је вре ме ви ше по твр ђи ва ло кри тич ки од нос ру-
ских ми сли ла ца пре ма де мо кра ти ји, не го што је ишло на ру ку за-
го вор ни ци ма де мо кра ти је. Та ко мла ђи ру ски ис тра жи вач, Ми ха ил 
Јам ба јев, да је пре глед од но са пре ма де мо кра ти ји код не ко ли ко ру-
ских ми сли ла ца, па мо же мо са зна ти да је по зна ти чу ве ни фи ло зоф, 
К. П. По бе до но сцев био убе ђен да на де мо кра ти ју по зи ва ју ли бе-
ра ли и ин те ли ген ци ја ко ји су се одво ји ли од ко ре на и ко ји по сва ку 
це ну те же да пре у ре де по ре дак на род ног жи во та ко ји је фор ми ран 
ве ко ви ма. По ми шље њу По бе до но сце ва, они не ви де да гу ра ју зе-
мљу у про паст. Њи ма се чи ни ра зум ним да та ко ор га ни зу ју власт, 
да на род сам би ра оне ко ји ће упра вља ти њи ма. Услед то га, би ра чи 
ће кре ну ти за при ма мљи вим па ро ла ма. Иза бра ни пред став ни ци су 
жр тве соп стве ног его и зма и зна ју са мо за лич не ин те ре се. По сле-
ди ца је ха ос, из ко јег ће се ро ди ти ти ра ни ја.8)

Је дан зна ча јан цр кве ни ми сли лац, ње го во пре о све штен ство 
Јо ван, ми тро по лит Санкт-Пе тер бур шки и ла до шки износи још
оштријисудсма тра јући да је у са мом тер ми ну „де мо кра ти ја“ са-
зда на лаж. „Реч се пре во ди на ру ски је зик као 'власт на ро да' или 
'на род на упра ва', мада ни у јед ној од др жа ва, ко је се сма тра ју де-
мо крат ским, на род у ства ри не упра вља. За вет ни плод др жав не 
вла сти је увек у ру ка ма уског сло ја, ма ло број не и за тво ре не кор-
по ра ци је љу ди, чи ји је за нат – по ли ти ка, а про фе си ја – су ро ва и 
бес по штед на бор ба за ту власт.

Шта ви ше, то ком це ло куп не исто ри је чо ве чан ства ни је по зна та 
ни јед на др жа ва где би у ствар но сти био ре а ли зо ван прин цип на-
род не упра ве. Ста ра Грч ка, Ста ри Рим су зе мље где је де мо кра ти ја 
ро ђе на, а ње ни кла сич ни пред став ни ци – исто вре ме но су би ли кла-
сич ни ро бо вла снич ки про ждр љив ци, код ко јих су се са ми тер ми ни 
„на род“, „гра ђа ни“ од но си ли са мо на елит ни круг љу ди, ко ји је из-
но сио за не мар љив про це нат све у куп ног ста но ви шта зе мље.

Пре ци су на ши, пи ше ми тро по лит Јо ван, би ли ве о ма па мет ни 
и да ле ко во ди љу ди. Ве ко ви ма, из по ко ље ња у по ко ље ње, гра де ћи 
др жа ву, ко ја је тре ба ла да бу де по у здан те мељ мир ног и оду хо вље-
8)  Ми ха ил Јам ба јев, «Кри ти ка де мо кра ти је у ру ској на ци о нал ној ми сли XIX–XX  ве ка», у 

збор ни ку: Демократијаисаборност, при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 50.
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ног жи во та без по бу на (не ин стру мент за до во ља ва ња вла сто љу би-
вих стра сти и по ли тич ких ам би ци ја), они су се све сно чу ва ли од 
са бла зни де мо крат ске за ра зе и дру ге упо зо ра ва ли на та кву лу дост.9)

Де мо кра ти ја, по зна то је, има ве ли ко по ве ре ње у сна гу кван-
ти те та. То за ми тро по ли та Јо ва на озна ча ва власт кван ти те та над 
ква ли те том, власт не у ке го ми ле ко јом се ве што упра вља иза ку-
ли са, над ви ше ве ков ним на род ним иде а лом, стварајући ап сурд ну 
си ту а ци ју у ко јој пој мо ви исти не и пра вич но сти, до бра и зла, по-
ку ша ва ју да се од ре де илиутврдеарит ме тич ком ве ћи ном гла со ва. 

Ко ли ко-то ли ко осми шље но по сто ја ње на ро да, ко је је све сно 
сво јих ре ли гиј ских и етич ких смер ни ца, у по сто ја њу др жав не оп-
ште-на ци о нал не иде је и уз ви ше ног ци ља сво га са бор ног би ћа – 
прет по ста вља од сту па ње од ме ха нич ког прин ци па пре вас ход ства 
кван ти те та у ко рист ква ли те та, ду хов ног на че ла. дру гим ре чи ма, 
ми се по но во вра ћа мо са бор но сти, аона не ма ни шта за јед нич ко са 
де мо кра ти јом.10)

За ми тро по ли та Јо ва на еко ном ска осно ва де мо кра ти је је фи-
нан сиј ски, шпе ку лант ски ка пи тал. Њи ме је кон сти ту и са на са вре-
ме на „тех но ло шка ци ви ли за ци ја“ без ду ха, у ко јој се чо век ли ша ва 
по след њих оста та ка све сти и ду хов ног здра вља, пре тва ра ју ћи се 
у по лу жи во ти њу, по лу ме ха ни зам. без лич ни за вр тањ у ги гант ској 
ма ши ни, ко ји има је ди ни циљ ко ји све гу та: но вац, но вац, но вац.11)

На кра ју Јам ба јев за кљу чу је: „Ли бе рал но-де мо крат ска иде ја и 
слу жи за то, тач ни је го во ре ћи, да пот ко па ва, сла би на че ла чвр стог, 
тра ди ци о нал ног дру штве ног уре ђе ња, да раз ру ши ње го ве ду хов не, 
ре ли гиј ске осно ве, раз ло жи на ци о нал не др жа ве и – по сте пе но, не-
при мет но, нео сет но да дру штво оша му ће но де мо крат ским ха о сом 
– пре да упра вљач ке узде над њи ма транс-на ци о нал ним 'свет ским 
за ку ли сним упра вља чи ма', тим лу ка вим по ли тич ким ме ха ни ча ри-
ма, на ко је је упо зо ра вао По бе до но сцев“.12)

На овом кри тич ком тра гу пре ма де мо кра ти ји је сва ка ко и Алек-
сан дар Зи но вјев, со ци о лог са ве ли ким рад ним ста жом на за пад-
ним уни вер зи те ти ма. Он, та ко ђе, по пут По бе до но сце ва, сма тра да 
у со ци јал но-по ли тич кој сфе ри За пад те жи ја ча њу не де мо крат ског 
аспек та вла сти и упра вља ња, ја ча њу уло ге др жав но сти, уво ђе њу 
9) Исто, стр. 53.
10) Исто, стр. 53-54.
11)  Исто, стр. 55.
12)  Исто.
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не де мо крат ских еле ме на та у си стем вла сти и пре о бра жа ју де мо-
кра ти је у сред ство за ма ни пу ли са ње ма са ма и ње ном ко ри шће њу 
као ка му фла же за то та ли та ри зам.13)

За Зи но вје ва де мо кра ти ја ни је на уч ни, већ иде о ло шки тер-
мин. „Јед ном реч ју, тер мин 'де мо кра ти ја' ни је на уч ни тер мин услед 
аморф но сти ње го вог сми сла, и ви ше сми сле но сти ко ја се су сре ће 
чак и у де ли ма јед них те истих ауто ра. То је иде о ло шки тер мин“.14) 
Односно,ова реч се упо тре бља ва за озна ча ва ње не ког ску па осо-
би на у ко му ни тар но сти за пад ња штва, ко је су тен ден ци о зно иза-
бра не с од ре ђе ним иде о ло шким ци љем – пи ше Зи но вјев. „Ја ни-
ка да ни сам су срео та кву де фи ни ци ју де мо кра ти је у ко јој би се као 
ње не осо би не по ми ња ли за тво ри, ко руп ци ја, за ку ли сни до го во ри, 
све сна об ма на би ра ча, на си ље и дру ге осо би не за пад ног си сте ма 
вла сти ко је јој ни су ни шта ма ње ор ган ски свој стве не, не го оне ко је 
се обич но по ми њу. Ме ђу ка рак те ри сти ке де мо кра ти је обич но се 
увр шћу ју са мо оне, ко је по вољ но ка рак те ри шу за пад ни си стем ко-
му ни тар но сти у по ре ђе њу с дру гим ти по ви ма“.15)

Ако је, да кле, су ди ти по овим на во ди ма, он да ни је чуд(н)о да 
су ак ту ел не ру ске ели те уве ле у упо тре бу по јам „су ве ре на де мо кра-
ти ја“16), ко ја би тре ба ло да озна ча ва ра ди кал но дру га чи ју прак су од 
оне у кла сич ној де мо кра ти ји. На рав но, и за пад ни ауто ри (на та ла су 
са зна ња да са са да шњом де мо кра ти јом не што ни је у ре ду)17) тра га-
ју за но вим фор ма ма де мо кра ти је и све ви ше за го ва ра ју „кон со ци-
ја тив ну де мо кра ти ју и са мо у прав но дру штво“.18)

Иљин је мно го и ква ли тет но раз ми шљао о уре ђе њу бу ду ће, 
пост ко му ни стич ке Ру си је и у тим при ли ка ма из нео је пред ло ге ко-
је је ис ко ри стио Вла ди мир Пу тин. Иљин пр во ка же да Ру си ја, ако 
же ли даизађе из кри зе мо ра да од ба ци хип но зу по ли тич ких фор-
му ла и па ро ла. „Пре пу сти мо 'ве ру ју ћим' де мо кра та ма – да ве ру ју 
13) Алек сан дар Зи но вјев, Запад, феномензападњаштва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 7.
14) Исто, стр. 140-141.
15) Исто, стр. 141. Ов де тре ба до да ти да су и пој мо ви „гра ђа нин“ и „гра ђан ско дру штво, 

као и ве ћи на пој мо ва из дру штве них на у ка, не ја сан и ви ше сми слен.
16) Ви ди: Иерей Ни ко ла Га врич, «Пу тин – как по сле до ва те ль Ива на Иль и на», у збор ни ку: 

Путинзм–взглядизСербии, Сте пь-ин фо, Ни ко ла ев, 2010, стр. 7-16. Зо ран Ми ло ше-
вич, Пу тинзм – со вре мен ная иде о ло гия Рос си й ской фе де ра ции, у збор ни ку: Путинзм
–взглядизСербии, Сте пь-ин фо, Ни ко ла ев, 2010, стр. 17-40.

17) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, «Шта ни је у ре ду са де мо кра ти јом?», у збор ни ку ра до ва: Де
мократијаисаборност, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 33-43.

18) Ви ди: Пе тер Ко ва чич Пер шин, «Кри за за пад не де мо кра ти је», у збор ни ку: Демократија
исаборност, При ре дио: Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2010, стр. 28-31.
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у нео п ход ност и 'ме си јан ску' уло гу та квог ре жи ма и осло бо ди мо 
се бе ра ди не при стра сног пра ће ња и ду бљег ис тра жи ва ња“.19) Пр ви 
услов из град ње но ве Ру си је, а ти ме и сва ке дру ге др жа ве, (мо же мо 
ли ре ћи и Ср би је?) био би од у ста ја ње од ве ре у такву де мо кра ти ју. 
„Вла да ти др жа вом“, ка же Иљин, „мо ра ју нај бо љи љу ди зе мље, а 
на род че сто не би ра нај бо ље, већ ла скав це ко ји му уга ђа ју и не са-
ве сне де ма го ге ко ји га по ди жу на бунт. Вла да ти др жа вом мо ра ју 
до слов це нај бо љи, а они не рет ко про из и ла зе из др жав них шко ла 
и из по ко ле ња обра зо ва них сло је ва на ро да. Де мо кра ти ја за слу жу-
је при зна ње и по др шку са мо уко ли ко оства ру је истин ску ари сто-
кра ти ју (то јест, из два ја ка вр ху нај бо ље љу де): а ари сто кра ти ја се 
не из ро ђу је и не ште ти др жа ви је ди но уко ли ко у њен са став ула зе 
истин ски нај бо ље си ле на ро да“.20)

Да би на ро дом и др жа вом вла да ли нај бо љи мо ра се ство ри ти 
си стем пре по зна ва ња та квих љу ди, а де мо кра ти ја очи глед но ни је 
та кав си стем. Нај бо љи љу ди ни су са мо из јед ног со ци јал ног сло-
ја, кла се или пар ти је. Ва жне чо ве ко ве од ли ке су ње го ва по ли тич ка 
вред ност и ње го ва по ли тич ка во ља; не ва жни су ње го во по ре кло, 
ње го ва про фе си ја, ње го ва кла сна и пар тиј ска при пад ност. Ва жни 
су ње го ви при род ни и ум ни ре сур си, а не ње го ви пре ци; ва жна је 
вер ност Отаџ би ни, су штин ско усме ре ње ње го ве во ље, а не ње го ва 
пар тиј ска књи жи ца.21) Упра во ов де пре по зна је мо да овиквалите
тинисуодлучујућикодданашњих де мо кра та. Ко руп ци ја, лич ни 
ин те ре си, пар ти ја из над све га, рас про да ја на ци о нал них бо гат ста ва 
и др жав них ин те ре са. - то су од ли ке де мо крат ског по ли ти ча ра,ма
карвећине, на државномилокалномнивоу.

Иљин ов де пред ла же да се за др же из бо ри, али не са уче шћем 
пар ти ја („на род тре ба осло бо ди ти бе зна чај них пар ти ја“). Уво ђе-
ње гла са ња по окру зи ма – оп шти на ма са ис ти ца њем пер со нал них, 
лич но сви ма по зна тих кан ди да та и, основ но, из ра да сво је вр сног 
кон ку рент ског са рад ни штва др жав ног цен тра са би ра чи ма. 

Де мо крат ски из бо ри су са мо услов но це лис ход но сред ство за 
без у слов но пра ве дан циљ (из бор нај бо љих). Ако та кав циљ и та ква 
сред ства по чи њу да се су ко бља ва ју, он да услов но сред ство мо ра 
усту пи ти ме сто без у слов ном ци љу. Зах тев да вла да ју нај бо љи од-
но си се на са му при ро ду, на са му иде ју др жа ве; уре ђе ње при ко-
19) Иван А. Иљин, У по тра зи за пра вед но шћу, Хри шћан ско-по ли тич ки есе ји о исто ри ји, 

дру штву и ку тлу ри, Све ти го ра, Це ти ње, 2001, стр. 85.
20) Исто, стр. 85-86.
21)  Исто, стр. 87.



- 40 -

ДЕМОКРАТИЈАИКАПАЦИТЕТПОЛИТИЧКИХ...ЗоранМилошевић

јем се на власт ус пи њу нај го ри, би ће осу ђе но од стра не жи во та и 
сру ши ће се пре или ка сни је, са ве ћом или ма њом сра мо том. Сва ка 
др жа ва по зва на је да бу де ари сто крат ска у (дали јеовоцитат?
Нигдеганема,паонданеможе"нашем!")на шем сми слу ре чи; и 
мо нар хи ја и дик та ту ра и де мо кра ти ја. Мо гло би се са си гур но шћу 
ре чи: кад би исто риј ски за ко ни др жа ве би ли на по ли тич кој ви си ни, 
они би из два ја ли истин ски нај бо ље љу де из свих сло је ва ста нов-
ни штва. Та да про фе си о нал ни ре во лу ци о на ри не би има ли шта да 
ра де на све ту.22)

За то је пи та ње „на род них из бо ра“ (по че тво ро го ди шњој фор-
му ли – све оп ште, јед на ко, ди рект но и тај но би рач ко пра во) пи та ње 
сред ства, а не ви шег нео бо ри вог ци ља или дог ме. То сред ство у 
јед ној др жа ви и у јед ној епо си мо же да се по ка же це лис ход ним, а у 
дру гој зе мљи и епо хи мањ ка вим. Иљин ов де са ве ту је да се пи та ње 
по ста ви дру га чи је: ка кав на род, и ка да, у др жа ви ка квих раз ме ра, 
на ком ни воу ре ли ги о зно сти, мо рал но сти, прав не све сти, обра зо ва-
ња и бо гат ства, уз ка кав из бор ни си стем, у спо кој ном или бур ном 
пе ри о ду жи во та – оди ста мо же тај за да так успе шно да ре ши?23)

О кри зи за пад не де мо кра ти је има мо и ве о ма по уч но све до че ње 
сло ве нач ког ауто ра Пе те ра Ко ва чи ча. Он јед но став но кон ста ту је у 
јед ном свом ра ду да до са да шњи сту бо ви За па да, ве за ка пи та ли зма, 
де мо кра ти је и по ли тич ке сло бо де по чи њу да еро ди ра ју, да се ру-
ше.24)

„Кри за де мо кра ти је и до стиг ну тих стан дар да, сло бо де и пра ва 
се ши ри. По ли тич ки дис курс још увек се за кли ње у основ не вред-
но сти за пад ног дру штва, иако их у прак си кр ши, по што у окви ру 
по сто је ће по ли тич ко-еко ном ске па ра диг ме не мо же ви ше да обез-
бе ђу је до стиг ну те стан дар де сво јим гра ђа ни ма. За до сти за ње но ве 
дру штве не рав но те же је по треб на ко ре ни та ре фор ма це ло куп ног 
дру штве ног по рет ка, а она би се за сни ва ла на це ло ви том схва та њу 
чо ве ка и дру штва, тј. на про ме ње ној све сти са вре ме ног за пад ног 
чо ве ка“.25)

Ко ва чич, та ко ђе, да је и свој суд и ана ли зу (за пад не) де мо кра-
ти је, ко ја је, мо ра мо кон ста то ва ти, бли ска већ на пред ци ти ра ним 
22) Исто, стр. 88.
23) Исто. У ру ским усло ви ма, сма тра Иљин, из бо ри не мо гу да бу ду ни оп шти, ни ди рек-

ти ни.
24) Пе тер Ко ва чич Пер шин, Кри за за пад не де мо кра ти је, стр. 10.
25) Исто, стр. 10.
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ру ским ауто ри ма. Да на шња пред став нич ка де мо кра ти ја за пад ног 
ти па уте ме ље на је на оп штем из бор ном пра ву ко је омо гу ћу је би ра-
чи ма-гра ђа ни ма да би ра ју, иако у на че лу и са ми мо гу би ти иза бра-
ни, тј. са мо те о риј ски. Дру гим ре чи ма, мо гућ ност да бу ду иза бра ни 
има ју са мо они иза ко јих сто ји моћ ка пи та ла.26)

От по ра ова квој „де мо крат ској“ прак си не ма, а ако и по сто ји 
ви ше је де фе ти стич ки, не го ства ра лач ки. Гра ђа ни су све сни да иза-
бра ни пред став ни ци не за сту па ју њи хо ве ин те ре се, ни ти ин те ре се 
дру штва као це ли не, већ уске ин те ре се ка пи та ли стич ких и по ли-
тич ких ели та, што је раз лог све ве ће ап сти нен ци је од из бо ра (али и 
про да је гла со ва за сит не услу ге или но вац). Ја сно је, да кле, да апе-
ли по зна тих љу ди да се иза ђе не из бо ре (у усло ви ма не сло бод них 
ме ди ја, не до стат ка ка пи та ла за по др шку опо зи ци о ним иде ја ма...) 
не мо же за у ста ви ти тренд ус по ста вља ња ауто ри та ри зма. По треб на 
је ја сна и до бро осми шље на дру штве на ре фор ма.

КАПАЦИТЕТИПОЛИТИЧКИХИНСТИТУЦИЈАИ
ПОЗИТИВНЕРЕФОРМЕ

Кри за ра за ра све што јој се на ђе на пу ту, од ин сти ту ци ја до 
на ро да. Но, ако је дан на род же ли да се са чу ва од про па да ња, он-
да је кључ ње го вог оп стан ка у ин сти ту ци ја ма. Дру гим ре чи ма, ин-
сти ту ци је ко је ство ри од ре ђе на за јед ни ца има ју оба ве зу да је (ре)
про ду ку ју. У исто ри ји срп ског на ро да по зна та је чи ње ни ца да је 
за вре ме ви ше ве ков не тур ске оку па ци је, на род оп стао за хва љу ју-
ћи де ло ва њу са мо јед не ин сти ту ци је – Срп ске пра во слав не цр кве. 
Ви ше ве ков ном бор бом срп ском на ро ду је по шло за ру ком да об но-
ви нај ва жни ју ин сти ту ци ју – др жа ву, али на че ла на ко ји ма је она 
гра ђе на су би ли то ком по след ња два ве ка ра ди кал но раз ли чи та, а 
нај ве ћу сла бост срп ске ин сти ту ци је не ка ко до жи вља ва ју у вре ме 
нео ли бе рал не де мо кра ти је. Та ко се ре чи на пред ци ти ра них ауто ра: 
Иљи на, По бе до но сце ва, ми тро по ли та Јо ва на и Зи но вје ва, чи ни се 
са ста но ви шта по сто је ће де мо кра ти је у Ср би ји, по ка зу ју као исти-
ни те.
26) Исто, стр. 13. Ко ва чич ов де кон ста ту је: „У осно ви, ов де се ра ди о јед ном од нај ва жни-

јих про бле ма ка пи та ли зма. На и ме, ра ди се о то ме да ка пи та ли стич ки си стем за не ма-
ру је основ ну ори јен та ци ју да ка пи тал не мо же да сле ди ис кљу чи во сво је ин те ре се, већ 
мо ра да де лу је у ин те ре су це ло куп ног дру штва. (...) Због то га ни је дан део дру штве ног 
жи во та не мо же би ти из у зет из ре гу ла тив не ети ке. На че ло да вла сни штво има со ци јал-
не ду жно сти је по зна то“. Пе тер Ко ва чич – Пер шин, нав. де ло, стр. 19. 
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„Тра ди ци о нал на или кла сич на по ли тич ка те о ри ја се ба ви ла 
при ро дом до брог жи во та, ин сти ту ци ја ма ко је би би ле ну жне за на-
пре дак људ ских би ћа, за за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба или за 
ре а ли за ци ју њи хо вих ра ци о нал них спо соб но сти“.27) Ци ти ра не ре-
чи го во ре о то ме да је за да так по ли ти ко ло ги је да про у ча ва ин сти-
ту ци је и њи хо ве ка па ци те те како би се обез бе дио до бар жи вот. 
Да нас, очи глед но је, срп ске ин сти ту ци је не ма ју ка па ци те та за ре-
фор ме и про ме не у ци љу на прет ка за јед ни це ко ја их је фор ми ра ла. 
Онесамо,инеуспешно,парафразирају одавнопређене етапе
демократијеикапитализма.

Кри за ко ја је на сту пи ла, да кле, го во ри да је кри за ин сти ту ци ја 
ду бља од свих до са да шњих и да ре ше ње тре ба тра жи ти не само у 
ре фор ми ин сти ту ци ја, већ и у сфе ри ду ха – ду хов ној об но ви, што 
би, по том, да ло прин ци пе и вред но сти за ре фор му и по нов но да ва-
ње сми сла ра ду др жав них ин сти ту ци ја. Ду хов на об но ва, сва ка ко, 
у се би са др жи и об но ву ка дро ва, али не на тзв. де мо крат ским, већ 
но вим осно ва ма.28) Ов де се по ста вља јед но стра те шко пи та ње: ко 
ће во ди ти ду хов ну об но ву – ре ли гиј ски или све тов ни љу ди? Ми-
слим да би од го вор мо рао би ти ком плек сан, јер ако ка же мо Цр ква 
ка ква је са да, он да то и ни је ре ше ње. Си ту а ци ја са срп ским по ли-
тич ким ин сти ту ци ја ма је та ква да не про мо ви шу срп ски ин те рес, 
по себ но ин сти ту ци је кул ту ре, што је ап сурд но, већ оту ђе них цен-
та ра мо ћи. То зна чи да је по треб на и ка дров ска об но ва, а она ни је 
мо гу ћа без ду хов не у ко јој би па три от ско осе ћа ње би ло ва жни је од 
про фи та.

Сва ка ко јед но од ва жни јих пи та ња ко је се мо ра ју ре ши ти, је-
сте пи та ње пра вед но сти дру штве ног по рет ка. Ка да Ари сто тел хва-
ли пра вед ност као нај ва жни ју вр ли ну по ли тич ког жи во та, да је нам 
мо гућ ност да на слу ти мо да у за јед ни ци где не до ста је прак ти чан 
до го вор у по гле ду схва та ња пра вед но сти, не до ста је за пра во осно ва 
за по ли тич ку за јед ни цу.29)

Ја сно је да по сто је ћи дру штве ним по ре дак, тзв. де мо крат ски 
ни је пра ве дан. Он осци ли ра, тј. ни је јед на ко не пра ве дан, али је, 
ре ци мо, у Ср би ји из ра зи то не пра ве дан. Од 2000. го ди не ка да је на 
27)  Raymond Plant,Suvremenapolitičkamisao, Na kla da Ja sen ski i Turk, Za greb, 2002, str. 3-4.
28) Ви ди: Will Kymlic ka, Sodobnapolitičnafilozofija, Dru ga iz da ja, Kr ti na, Lju blja na, 2005.
29) Alas da ir Ma cintyre, «Pra vič nost kot vr li na: spre mi nja nje poj mo vanj», u zbor ni ku: Komuni

tarizeminindividualizam, ur.: Shlo mo Avi ne ri in Av ner de-Shalt, Za lo žba Sop hia, Lju blja na, 
2004, str. 49. Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, Уводусоциологију, Сло бо мир П Уни вер зи тет, 
Би је љи на, 2009, стр. 14-15.
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та ла су тзв. де мо крат ске ре во лу ци је из ме њен дру штве ни по ре дак, 
Ср би ја је у овој, 2011. го ди ни до спе ла до исто риј ске гра ни це не-
за по сле но сти сво јих гра ђа на30) (бли зу 1.500.000), уз то при зна је се 
да по сто ји де сет по сто гра ђа на из у зет но си ро ма шних, док син ди-
кал не и на уч не прог но зе го во ре о 17 по сто си ро ма шних. Са мо то-
ком две и по по след ње го ди не от пу ште но је 250.000 рад ни ка. Кад 
ово ме до да мо да при ват на пред у зе ћа и стра не ком па ни је не упла-
ћу ју ре ал не до при но се на пла те (у зна чај ном де лу фир ми пла та се 
до би ја та ко што се га ран то ва на за ра да упла ћу је на ра чун, а оста так 
се до би ја «на ру ке», из бе га ва ју ћи ти ме да пла те по ре зе). Ово на-
ше дру штво све сна жни је ву че ка не ка да шњем ју жно-аме рич ком 
обра сцу до по ја ве со ци јал си тич ких вла да, где су стра не ком па-
ни је из бе гле да упла те со ци јал но оси гу ра ње и до при но се за сво је 
рад ни ке (као и по рез др жа ви), а упла те су се кре та ле на ни воу од 
17 по сто.31) Слич но је би ло и у Ира ну до 1979. го ди не, тач ни је до 
ислам ске ре во лу ци је. За пад не ком па ни је (пре све га аме рич ке, бри-
тан ске и не мач ке) Ира ну су вра ћа ле са мо два по сто од из ву че ног 
про фи та. Ова ква дру штве на прак са «за пад них де мо кра ти ја» иза зи-
ва са мо ре во лу ци о нар но рас по ло же ње код на ро да.

За срп ску ствар ност ре ле ван тан је сле де ћи ци тат: „Ако се свет 
ика да вра ти у нор мал но ста ње, слом срп ске еко но ми је ће се у еко-
ном ским уџ бе ни ци ма из у ча ва ти као кла сич ни при мер ме ха ни зма 
за ра за ра ње при вре де јед не др жа ве. Уме сто 'срп ског еко ном ског 
чу да' и 'бал кан ског еко ном ског ти гра', Ср би ја ће у еко ном ске уџ бе-
ни ке ући под на зи вом 'срп ска еко ном ска де струк ци ја'.32)

Срп ске де мо крат ске вла сти су на пра ви ле низ гре ша ка, а да их 
де мо кра ти ја у то ме ни је спре чи ла. По сле “де мо крат ских про ме на” 
усво је на је иде ја да др жа ва ни је до бар при вред ник и да це ло куп-
ну при вре ду тре ба при ва ти зо ва ти, и то по прин ци пу: што пре – то 
бо ље. Иде ја, као иде ја, са ма по се би, ни је ни до бра ни ло ша, али 
по ста је ло ша ка да се у об зир узме усво је ни обра зац при ва ти за ци је. 
Ка да би до ма ћа аку му ла ци ја нов ца би ла на до вољ но ви со ком ни воу 
да обез бе ди при ва ти за ци ју, он да би све би ло јед но став но и ла ко 
из во дљи во, али ка ко из вр ши ти при ва ти за ци ју ка да не ма до ма ћег 
нов ца? Од го вор је усле дио ве о ма бр зо: “фа бри ке оста ју та мо где 
30) Blic, 21. ја ну ар 2011, стр. 4-5. 
31) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Откривање државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-

град, 2010, стр. 90.
32) Ра ди во је Ог ња но вић, Ме ха ни зам де струк ци је, http://www.slo bo da njo va no vic.

org/2010/12/06/ra di vo je-og nja no vic-eko nom ska-de pre si ja/?lang=lat
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је су, та ко да је пот пу но све јед но да ли је ку пац до ма ћа или стра на 
ком па ни ја, до ма ће или стра но фи зич ко ли це”.33)

Ог ња но вић кон ста ту је: „Уз све срд ну по моћ срп ских еко ном-
ских вла сти, до ма ћи бан кар ски сек тор је ра зо рен, а про стор за ула-
зак стра них ба на ка ши ром отво рен.

Да ли их др жа ва и НБС спре ча ва ју у то ме? Не, др жа ва и НБС 
им све срд но по ма жу у том про це су. Др жа ва "стра ним" бан ка ма 
омо гу ћа ва да ов де осну ју бан ке под име ном ко ји асо ци ра на ве ли ке 
стра не бан ке, уз до дат ке на зи ву као што су: Ср би ја, Бе о град, итд, 
тј. до зво ља ва им се да об ма ну кли јен те у сми слу ства ра ња ути ска 
да за њи хо ве штед не уло ге га ран ту ју “ма тич не бан ке”. На кон ло-
шег ис ку ства из бли ске про шло сти, би ло је ве о ма бит но ство ри ти 
ути сак да су “но ве бан ке” озбиљ не бан ке и да су штед ни уло зи гра-
ђа на на си гур ном ме сту. О то ме ко ли ко су уло зи си гур ни, ви де ли 
смо кра јем 2008. ка да је си стем био на иви ци пу ца ња, а др жа ва у 
по ку ша ју спре ча ва ња па ни ке пре у зе ла на се бе га ран ци ју за штед не 
уло ге. Пи та ње је са мо јед но: от куд др жа ви но вац да га ран ту је за 
би ло шта ка да је прак тич но бан кро ти ра ла?“34)

И та ко у не до глед. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње за што де-
мо кра ти ја, од но сно ус по ста вље ни „де мо крат ски ме ха ни зми“ ни су 
спре чи ли уни шта ва ње до ма ће при вре де, др жа ве и на ро да? Где су 
би ле над ле жне ин сти ту ци је – по ли ци ја, ту жи ла штво, ми ни стар-
ства...? По ста вља се ло гич ко пи та ње да ли је уна за ђи ва ње на род не 
при вре де, од но сно оно га што је на род ство рио де мо крат ски по сту-
пак?

На рав но, ов де до ла зи мо по но во до већ из ло же них по да та ка да 
по сто је ћи си стем не омо гу ћа ва кон тро лу над ка пи та лом, већ над 
љу ди ма и ин сти ту ци ја ма ко је он ус по ста ви, чи ме се оне мо гу ћа ва-
ју про ме не, тј. дру штве не ре фор ме. Ко руп ци јом по ли тич ких пар-
ти ја и по ли тич ке ели те ка пи тал одр жа ва по сто је ће ста ње, у ко јем
се за до во ља ва ју ин те ре си ма ле гру пе љу ди. На тај на чин мо ра мо 
кон ста то ва ти да по сто је ће ин сти ту ци је и по ре дак не ма ју по тре бан 
ка па ци тет да дру штво по ве ду га пра вед ном уре ђе њу, те да де мор-
ка ти ја, ова ква ка ква је код нас, слу жи екс пло а та ци ји и угње та ва њу 
ста нов ни штва и во ди по де ла ма са не са гле ди вим по сле ди ца ма.
33) Исто.
34)  Исто.
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До бре пред ло ге за ре фор му по сто је ћег ка пи та ли стич ког, де мо-
крат ског уре ђе ња дао је Пе тер Ко ва чич35) (а ми ће мо их још до пу-
ни ти и на шим пред ло зи ма):

– Си стем ске ре фор ме мо ра ле би по че ти код те о ри је ка пи та-
ли стич ког дру штве ног уре ђе ња, а јед но од кључ них, нај ва-
жни јих пи та ња су, сва ка ко, со ци јал не оба ве зе ка пи та ла, ко је 
нео-ли бе рал на иде о ло ги ја не при зна је;

– Је дан од пу те ва об но ве де мо кра ти је био би ува жа ва ње ње-
них на че ла, од но сно, ка ко се ка же, ува жа ва ње етич ких кри-
те ри ју ма у по ли ти ци. Се ти мо се са мо ка ко је код нас је дан 
ак ту ел ни ми ни стар об ма њи вао о по де ли 1000 евра ак ци ја 
ста нов ни штву пред из бо ре, а та квих при ме ра има на сто ти-
не хи ља да ши ром све та;

– Од у ста ти од без у слов не ве ре у ова кву де мо кра ти ју и по тра-
жи ти но ве на чи не из бо ра по ли тич ких пред став ни ка,

– Об но ви ти прак су (и иде ју) со ли дар но сти (кроз раз ли чи те 
фор ме). Од за дру гар ског, син ди кал ног, „еснаф ског“ итд.;

– Огра ни чи ти вла сни штво. Де мо крат ска др жа ва мо ра раз ви ти 
на чи не за од го вор ну пре ра спо де лу вла сни штва (у том сми-
слу по треб но је ци клич но на ци о на ли зо ва ти, од но сно при ва-
ти зо ва ти од ре ђе не ком па ни је). За тим, др жа ва мо ра огра ни-
чи ти до са да ни чим за у зда на пра ва ка пи та ли ста ко ја су при-
сво ји ли са мо за то што су вла сни ци над ве ли ком имо ви ном;

– Мо ра се за у ста ви ти тзв. екс порт (из воз) де мо кра ти је.36) Де-
мо кра ти ја не мо же би ти на мет ну та спо ља, већ осво је на из-
ну тра. У том сми слу, до са да шња за пад на прак са ор га ни зо-
ва ња тзв. де мо крат ских ре во лу ци ја мо ра пре ста ти;

– По кре ну ти оп шир ну ак ци ју ду хов не (са мим тим и вред но-
сне) об но ве. То зна чи не са мо рас кид са обра зо ва њем „по 
бо лоњ ском прин ци пу“, већ и од стра њи ва ње ко рум пи ра них 
ка дро ва, об но ву ин сти ту ци ја, а по себ но да ва ње ве ће уло ге 
вер ским за јед ни ца ма да на мо рал ном пла ну бла го то вор но 

35)  Ви ди: Пе тер Ко ва чич – Пер шин, нав. де ло, стр. 20-26.
36) „Да нас је де мо кра ти ја, по ред оста лог, гло бал на ро ба, мит пла не тар них раз ме ра. Оно 

што се сма тра те о риј ским ми шље њем де мо кра ти је пре те жно се ба ви про це ду ра ма до-
но ше ња од лу ка, из бор ним си сте мом, ње ним ши ре њем, а не ње ним ква ли те том. Нео п-
ход на су но ва осве тље ња не ких, на из глед ре ше них пи та ња, ка да је реч о ње ној са др жи-
ни, под ло зи, су бјек ти ма, ин сти ту ци о на ли за ци ји и, пре све га, сми слу“.  Zo ran Vi do je vić, 
De mo kra ti ja na za la sku, In sti tut dru štve nih na u ka, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2010, str. 7. 
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ра де са ста нов ни штвом, на рав но у са рад њи са свим оста лим 
су бјек ти ма, посебноцивилнимсектором  у дру штву.

ZoranMilosevic
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Resume
Ifthisworldeverreturnsintoitspreviousnormalstate,the
breakdownof Serbian economywill be described in the
textbooksofeconomyasaclassicalexampleofamecha
nism for destroying of economy of one state. Instead of
“Serbian economic miracle” and “Balkan economic ti
ger”,Serbiawillenterthetextbooksineconomyundera
title“Serbianeconomicdestruction”.
However,thereisonequestionthatneedstobeasked:
Why democracy or the established “democraticmecha
nisms”havenotpreventeddestroyingofdomesticecon
omy, state and people? Where have been institutional
authorities incharge– thepolice, the stateprosecutors,
ministries?
Ofcourse,herewereturnagaintopreviouslymentioned
datathatthisexistingsystemnotonlythatitdoesnotpro
videcontroloverthecapital,butalsoitdoesnotprovide
control over the people and institutions that it installed
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itself,andinthiswayitobstructschanges,inotherwords,
itobstructssocialreforms.Bythecorruptionofpolitical
partiesandpoliticalelitethecapitalmaintainstheexist
ingstateinwhichinterestsofasmallgroupofpeopleis
satisfied. In thisway it is necessary tomake conclusion
thattheexistinginstitutionsandorderdonothaveneces
sarycapacitytobringjustly(fair)ordertosocietyandthat
democracyinoursocietyservesforexploitationandop
pressionofthepeopleandleadstodivisionwithimmense
consequences.
Inordertoovercomesuchsituationinouropinionitis
necessarytodofollowingthings:
Tostartthesystemreformsfromthetheoryofcapitalistic
socialorder.Oneofthekey,mostimportantquestionscer
tainlyissocialobligationofthecapita,whichneoliberal
ideologydoesnotrecognize.
Togiveup(leave)believinginthisdemocracyandsearch
fornewsolutionsforselectionofpoliticalrepresentatives
ofthepeople;
Oneofthewaysforrevivalofdemocracycouldberespect
ofitspostulates,thatis,respectethiccriterioninpolitics.
Itisnecessarytorecallhowoneofourcurrentministers
deceivedusregardingdistributionofonethousandofeuro
stocks to thepeoplebeforeelections,andtherearehun
dredofthousandsofsuchexamplesworldwide;
To revive the practice (and the idea) of solidarity
(through various forms). From cooperatives movement,
unions,guilds,etc.;
To limit the proprietorship.A democratic state should
developmeasuresforaresponsibleredistributionofpro
prietary(proprietorship)–inthissenseitisnecessaryto
nationalizeinacyclicway,thatis,toprivatizecertaincom
panies.Followingthis,thestateshouldlimitunrestrained
rightsofcapitalists that theyappropriatedto themselves
justonthebasisoftheirownershipoveragreatamountof
property;
Tostopsocalledexportofdemocracy.Democracycan
notbeimposedfromoutside,butithastobegainedfrom
inside. In this sense,Western practice of organizing so
calleddemocraticrevolutionsuptonowneedstostop;
Tomakeawiderangeactionofspiritualrevival(thatis,
therevivalofvalues).Thismeansnotonlythebreakdown
witheducationbasedon“Bolognaprinciples”,butalso
removalofcorruptedcadre,therevivalofinstitutionsand
inparticulargivinggreaterroletoreligiouscommunities
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to(re)educatethepeopleinthefieldofmorality,ofcourse
incooperationwithallothersubjectsinsociety.
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