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Ду брав ка Ста јић,*
ЗО РАН ВИ ДОЈЕВИЋ: 
ДЕМО КРА ТИЈА 
НА ЗА ЛА СКУ

Ау то ри  тар но  то  та  л и  тар н а 
прет ња, Бе о град, Слу жбе ни гла
сник, Ин сти тут дру штве них на у
ка, Бе о град, 2010, стр. 345.

УДК 321.7(049.3)
Со ци о лог Зо ран Ви до је вић 

већ де це ни ја ма се на ве о ма кри
тич ки на чин ба ви ак ту ел ним 
пи та њи ма све та у ко ме жи ви мо: 
струк ту ром дру штва, де мо кра ти
јом и сло бо дом, про бле ми ма гло
ба ли за ци је и тран зи ци је. Ње го ва 
нај но ви ја књи га Де мо кра ти ја на 

за ла ску об ја вље на у за јед нич ком 
из да њу Слу жбе ног гла сни ка и 
Ин сти ту та дру штве них на у ка, ба
ви се про бле ми ма и су штин ским 
пре пре ка ма оства ре ња де мо кра
ти је у све ту по чет ком 21. ве ка. 
Аутор је из ра зио низ кри тич ких 
ста во ва, сум њи и озбиљ них сум
њи у по гле ду бу дућ но сти де мо
кра ти је као си сте ма и као уве ре ња 
по је дин ца. У не ка да шњој ју го сло
вен ској и са да срп ској со ци о ло ги
ји Зо ран Ви до је вић сте као је углед 
не са мо вр сног ис тра жи ва ча, већ и 
чи тач ке лич но сти, ко ја се до след
но за ла же за ху ма ни стич ке вред
но сти. У цен тру ње го вих ис тра
жи ва ња остао је чо век – из ло жен 
раз ли чи тим си ла ма и сна га ма 
еко но ми је, по ли ти ке, су ко ба ин
те ре са раз ли чи тих дру штве них 
гру па (кла сних, на ци о нал них, 
вер ских). Он не ис тра жу је ано
ним ну ма су, већ чо ве ка и ње го во 
жи вот но окру же ње – че сто си ро
ма шном, кон фликт ном, ис пу ње
ном су ко би ма. Сто га као вред но 
по ла зи ште аутор ис ти че да је бо
ља исти на од слат ке по лу ла жи.

Сту ди ја Де мо кра ти ја на за
ла ску са чи ње на је из Уво да (стр. 
713) и пет по гла вља. Пр во по
гла вље: Ло ги ка па да (стр. 2383); 
дру го: Мо рал, еко но ми ја, и де мо
кра ти ја у све тло сти епо хал них 
иза зо ва (стр. 85147); тре ће: Тран
зи ци ја, де мо кра ти ја и дру штве
на свест (стр. 149185); че твр то: 
Ср би јадра ма оп стан ка (стр. 187
271); пе то: Ка свод ном ми шље њу 

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бео
град
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У фи ло зоф ском сми слу, ко ји 
се у са вре ме ним дру штви ма све 
ви ше пре не бре га ва, де мо кра ти ја 
по сто ји у дру штву у ко јем по сто ји 
пре те жно осе ћа ње сре ће, или ко
је је нај ма ње не срећ но. Ви до је вић 
ка же: „Сто га је де мо кра ти ја као 
ум ни, што зна чи и мо рал ни по ре
дак, нео дво ји ва од та ко схва ће не 
сре ће. Ако су љу ди у де мо кра ти
ји ве ћи ном и нај че шће не срећ ни, 
он да она не ма ни ка квог сми сла. 
Ми ни мум мо рал не одр жи во сти 
де мо кра ти је је сте да у јед ном дру
штву не пре о вла ђу је не сре ћа. То 
ме ри ло де мо кра ти је је два да се 
мо же на ћи у да на шњим рас пра
ва ма о њој. (...) Ако се исто вре ме
но не опле ме њу ју и не оства ру ју 
при мар ни ег зи стен ци јал ни ин те
ре си ве ћи не дру шта ва, а они ни су 
са мо ма те ри јал не при ро де, не го 
су и те жње за сло бо дом и са мо
ре а ли за ци јом, и ако су на вла сти 
пре те жно они ко ји по ли тич ке 
по ло жа је и функ ци је ко ри сте за 
лич ну ко рист и бес кру пу ло зно 
вла да ње – он да се де мо кра ти ја ну
жно де ге не ри ше“ (стр. 30). Ви до је
вић ис ти че со ци јал не и ет нич ке 
стан дар де као пред у слов по сто ја
ња де мо кра ти је, јер де мо крат ске 
вред но сти „ни шта не зна че, или 
ма ло зна че, ако су оп ко ље не не то
ле ран ци јом, до ми ни ра њем ауто
ри тар не, а по го то во то та ли тар не 
све сти, бор бом за пре жи вља ва ње 
и не под но шљи вим со ци јал ним 
не јед на ко сти ма“ (стр. 30). Ви до је
вић твр ди да је де мо кра ти ја вред

(стр. 273315). Као пи сац ја сне, 
пре ци зне, кри тич ке ми сли, Ви
до је вић по ве зу је нај ста ри је иде је 
о де мо кра ти ји, грч ких фи ло зо фа 
по себ но Ари сто те ла, по ре де ћи 
про ме не у исто риј ском схва та њу 
де мо кра ти је у раз ли чи тим епо ха
ма, укљу чу ју ћи и са вре ме ни свет. 
Ари сто те ло ва де фи ни ци ја де мо
кра ти је за сни ва се на вла да ви ни 
пра ва. Све дру го во ди по ни же
њу чо ве ка, твр дио је ан тич ки фи
ло зоф. Овај исто риј ски екс курс 
слу жи за по ре ђе ње опа да ња вред
но сти де мо кра ти је – оту да и на
зив по гла вља Ло ги ка па да. Аутор 
ре а ли стич ки уте ме љу је по јам де
мо кра ти је: „Мак си ма ли стич ки 
по јам де мо кра ти је је, да сви од
лу чу ју о све му што се ти че јав ног 
жи во та – ни је одр жив. Али ако се 
не са чу ва оно основ но у пој му де
мо кра ти је – да сви (ко ји ис пу ња
ва ју за ко ни ма про пи са не усло ве, 
при че му су и за ко ни уте ме ље ни 
на прин ци пу прав де и сло бо де) 
мо гу јав но да ис ка зу ју ста во ве и 
пред ло ге у ве зи с оп штим раз во
јем њи хо ве др жа ве, да су ти ста во
ви и пред ло зи, до ве де ни до ни воа 
ре ла тив но оп штег дру штве ног 
до бра, ува жа ва ју у по ли тич кој 
прак си, да сви има ју ствар не мо
гућ но сти да уче ству ју у до но ше њу 
од лу ка ко је се ти чу њи хо вог по ло
жа ја у дру штву и њи хо вих нај ва
жни јих ин те ре са, те да ефек тив но 
кон тро ли шу власт у ње ном ра ду 
– он да је тај по јам пра зан и об ма
њу ју ћи“ (стр. 17).
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ва них ору жа них се це си о ни стич
ких по кре та. Сто га је нео п ход на 
за шти та, устав на и сва ка дру га, не 
са мо ма њи на не го и ве ћи не у јед
ној де мо крат ској др жа ви. Не мо
же се по ћи од то га да ве ћи ни за то 
што је број ни ја са мим тим ни је 
по треб на за шти та“ (ср. 41). овај за
кљу чак за ди ре ду бо ко у су шти ну 
у са мо тки во са вре ме них дру шта
ва, јер иако је књи га на ста ла пре 
зва нич ног пре су ђе на у ко рист 
не за ви сно сти Ко со ва, сви се па ра
ти зми у све ту мо гу на ћи ин спи ра
ци ју упра во у ре тро град ним про
це си ма као што је дез ин те гра ци ја 
уме сто ин те гра ци је. 

Ви до је вић ја сно ис ти че про
бле ме де мо кра ти је: тр жи ште је 
над ја ча ло Ре пу бли ку, што је фи
ло зоф Ли о тар про пра тио зах те
вом за ства ра ње „Ли ге за од бра ну 
Ре пу бли ке“, по том се раз ма тра 
ства ра ње свет ске „кул ту ре ла жи“ 
као нај ве ћег не при ја те ља де мо
кра ти је – она на пер вер ти ран на
чин пре тва ра гра ђа не у ма су (стр. 
44, 80). Ло ги ка па да са др жа на је у 
овим не га тив ним про це си ма, па 
их аутор са раз ло гом на во ди као 
узро ке ко рум пи ра ња де мо кра ти
је, у сми слу дру штве ног уре ђе ња 
и ни воа све сти по је ди на ца и по
ли тич ке кул ту ре. Угро же не вред
но сти де мо кра ти је због ра то ва и 
на си ља очи глед не су и у 21. ве ку, 
до ни воа „кул ту ре на си ља“, што се 
до го ди ло и у бив шим ју го сло вен
ским ре пу бли ка ма по сле ра то ва 
19911995. го ди не.

но сти у це ло куп ном ни зу вред
но сти ко је се оку пља ју око људ ске 
као свог је згра (стр. 36), за ла жу ћи 
се мо жда за чи та о це нео че ки ва
но, за пре вред но ва ње иде је са мо
у пра вља ња и ње го во вра ћа ње на 
исто риј ску сце ну и у прак су. Он 
на гла ша ва – не у пар ти ку лар ном 
об ли ку као што је би ла прак са у 
са мо у прав ној со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји. Иде ја са о длу чи ва ња 
за по сле них ни је са свим од ба че на 
од стра не те о ри је, већ је по ти сну
та пре о вла ђу ју ћим та ла сом нео
ли бе ра ли зма, сна гом ка пи та ла, 
и у по след ње две го ди не сна гом 
свет ске еко ном ске кри зе ко ја на
ме ће по нов ну уло гу др жа ве ра ди 
спа са ва ња ком па ни ја и рад них  
ме ста. С дру ге стра не, еко ном ска 
де мо кра ти ја је са мо је дан аспект, 
док рав но прав ност и де мо крат
ско пред ста вља ње на ци о нал них 
и вер ских ен ти те та пред ста вља ју 
дру ги би тан аспект де мо крат ског 
уре ђи ва ња дру штва, у про ти ву
реч ним усло ви ма са вре ме ног све
та: „Прин ци пи прак са за шти те 
на ци о нал них, вер ских и дру гих 
ма њи на је сте би тан услов и чи ни
лац са вре ме не де мо кра ти је. Али 
ствар ност ет нич ки, ре ли ги о зно 
и ра сно сло же них др жа ва са вре
ме ног све та по ка зу је у ви ше слу
ча је ва да раз ли чи те ма њи не мо гу 
би ти агре сив не и не то ле рант не 
пре ма ве ћи ни, а не са мо обр ну то, 
да и по ред га ран то ва них пра ва и 
не у гро жно сти те же ру ше њу за
јед нич ке др жа ве пу тем ор га ни зо
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Аутор у дру гом по гла вљу књи
ге раз ма тра од нос мо ра ла, еко но
ми је и по ли ти ке, из но се ћи уве ре
ње да, ако се увек не мо же жи ве ти 
„са дру ги ма“, мо же се жи ве ти „по
ред“ њих (стр. 89). Но, он не до во
ди до кра ја са зна ње да су не са мо 
ор га ни вла сти, већ и ин сти ту ци је 
де мо крат ске кон тро ле пре тво ри
ли у ин стру мен те ре пре си је. Та ко 
да се отва ра пи та ње све сти ин те
лек ту а ла ца. Кри тич ки ин те лек
ту ал ци по сто је, они от кри ва ју ме
ха ни зме ре пре си је на гло бал ном 
пла ну, но Ви до је вић упо зо ра ва да 
њи хо ва по бу на „па да у во ду ако је 
све због су је те“. Ви до је вић на во ди 
ми сао ру ског пи сца Сол же њи ци
на, за ко га „свет ско зло ни је лу ди
ло и глу пост. то је згу сну та, сил на 
енер ги ја са сво јим ја сно из ра же
ним фак то ром деј ства. Про тив 
ње га се мо ра во ди ти ак тив на бор
ба. Зло је ја ко за то што је огро ман 
број људ ских ср ца њи ма за ра жен“ 
(стр. 95). У сту ди ји Зо ра на Ви до
је ви ћа има пе си ми стич ких за кљу
ча ка, али су они ре зул тат ре а ли
стич ког уви да у вла да ви ну зла, па 
и за кљу чак да ако се под фор мом 
де мо кра ти је кри је при вид он да 
су све по бу не и ре во лу ци је уза
луд не, ни је пре те ран већ жи вот но 
исти нит, и пред ста вља „не чуј ни 
ва пај за сми слом“. Као осве до че
ни ху ма ни ста, Ви до је вић је увек 
био про тив де гра да ци је чо ве ка. 
за то су зна чај не ве зе по тро шач ког 
дру штва, де мо кра ти је и на си ља, а 
у ко ји ма со ци о ло шки уви ди пре

ра ста ју у ан тро по ло шку  з а  п и  т а 
ност о су шти ни људ ске при ро де, 
ко ја са да ви ди нај ви шу вред ност 
у по се до ва њу ства ри, стал ном 
тр ком за при ба вља њем и го ми ла
њем ма те ри јал них до ба ра. Он то 
ту ма чи (при кри ве ним) стра хом 
од смр ти. Мо гу ћа су, на рав но, и 
дру га чи ја ту ма че ња – да је тр жи
шна при вре да ато ми зо ва ла дру
штво, на си ље је мак си мал но по ја
ча ло страх чо ве ка од чо ве ка, док је 
не си гур ност за по сле ња ство ри ла 
ат мос фе ру не си гур но сти ши ром 
све та. По се до ва ње ства ри да је по
је дин цу илу зи ју си гур но сти. Да
кле, по тро шња је си му ла крум за 
нео ства ре ну људ ску ба зич ну по
тре бу за си гур но шћу.

Ци ти ра ју ћи низ ауто ра (Адор
но, Хорк хај мер, Ал ва рес и дру ги) 
Ви до је вић до ка зу је да са мо де мо
кра ти ја ни је ап со лут ни услов еко
ном ског раз во ја, да ту не по сто ји 
ис кљу чи ва узроч нопо сле дич на 
ве за. Аутор је кри тич ки оце нио 
тран зи ци ју у бив шим со ци ја ли
стич ким зе мља ма, ис ти чу ћи све 
ве ће не за до вољ ство гра ђа на ових 
зе ма ља укуп ним ста њем у њи ма, 
не са мо ста ње при вре де већ и де
мо кра ти је. при мер Цр не Го ре у 
ко јој 20% нај бо га ти јих гра ђа на 
по се ду је 20 пу та ве ћу имо ви ну од 
20% нај си ро ма шни јих је до каз си
ро ма штва у Евро пи. Пр во бит на 
аку му ла ци ја ка пи та ла оства ру је 
се уме сто до бро би ти и бо га тог 
ка пи та ли зма за све гра ђа не. У том 
тран зи ци о ном про це су на шле су 
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се две нај ве ће зе мље – про стор но 
и по бро ју ста нов ни ка – Ру си ја и 
Ки на – што је Ви до је вић и оце нио 
пре до ча ва ју ћи сло же ност про ти
ву реч но сти њи хо ве по зи ци је, а 
по себ но исто риј ски ис ко рак Ру
си је ка азиј ском ге о стра те шком 
про сто ру.

Че твр то по гла вље сту ди је по
све ће но је Ср би ји, и већ на сло вом 
су ге ри ше ја сну ауто ро ву свест о 
те шком по ло жа ју, јер на слов гла си 
„Дра ме оп стан ка“. Као ис тра жи
вачху ма ни ста, окре нут људ ским 
вред но сти ма, ко је ни су су прот не 
па три о ти зму, Ви до је вић кри тич
ки оце њу је тран зи ци ју у Ср би ји 
као де ин ду стри ја ли за ци ју, пр
во бит ну аку му ла ци ју ка пи та ла, 
али и пре ци зно де фи ни ше игре 
свет ских моћ ни ка, ко је от це пљи
ва њем те о ри је на сто је да де ста би
ли зу ју Бал кан, али и за пла ше ма ле 
зе мље уко ли ко се од у пру но вом 
свет ском по рет ку. Ви до је вић је 
кри тич ки од ре дио сво је ста но ви
ште, али ни је екс трем но ори јен
ти сан, ни пре ма ле вим ни де сним 
сна га ма у исто ри ји. Он ви ди еми
гра ци ју мла дих струч ња ка и ин
те лек ту а ла ца, не моћ де мо кра ти је 
да по др жи раз вој при вре де“ бру то 
до ма ћи про из вод Ср би је да ле ко 
је од до вољ ног да би био еко ном
ска осно ва раз во ја ста бил не и 
одр жи ве де мо кра ти је у њој“ (стр. 
191).

У пе том де лу аутор отва ра пи
та ња бу дућ но сти де мо кра ти је, 
под на сло вом „Ка свод ном би лан

су“ и тај би ланс је ви ше су мо ран 
не го оп ти ми стич ки.

Књи га Зо ра на Ви до је ви ћа Де
мо кра ти ја на за ла ску је хра бра и 
му дра књи га. по сто ји до вољ но по
ли тич ких, прак тич них и те о риј
ских раз ло га, па и ин те лек ту ал на 
ра до зна лост, због ко је је пре по ру
чу јем чи та о ци ма. Ја сно на пи са на, 
она ће би ти бли ска и га ђа ни ма ко
ји ни су со ци о ло шки, или струч
ња ци из обла сти дру штве них на
у ка.

 


