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Сажетак
Сре ди шњи про блем раз ма тра ња у овом тек сту оли чен је у 

од већ ста ром, а да нас ите ка ко ак ту ел ном и чак пре суд ном, пи та њу 
о од но су де мо кра ти је и сло бо де. Има ли де мо кра ти је без сло бо де? 
Има ли сло бо де без де мо кра ти је? Ка кво је до са да шње ци ви ли за-
циј ско ис ку ство у овом до ме ну? Фо ку си ра ју ћи па жњу на ли бе рал-
ну де мо кра ти ју и ње не мо гућ но сти у озби ље њу чо ве ко ве сло бо-
де да нас, аутор на те ме љу уви да у са му фе но ме но ло ги ју срп ске 
по ли тич ке зби ље кон ста ту је да на гла ше ни по зи ви на де мо крат ске 
вред но сти на па ра док са лан на чин во де упра во „мањ ку“ чо ве ко ве 
лич не сло бо де. Тач ни је, ње го ва сло бо да оста је у до ме ну „де фи ни-
са ња же ље них из бо ра“, док се у зби љи та кви из бо ри све ви ше су-
жа ва ју. Из тог хо ри зон та по ка зу је се вр ло про бле ма тич ном до бро 
зна на те за Френ си са Фу ку ја ме о на сту па ју ћем „кра ју по ве сти“, ко-
ји сма тра да је ли бе рал на де мо кра ти ја  сво јом „по бе дом у хлад ном 
ра ту“ сте кла ап со лут ну пре ва гу у усло ви ма са вре ме ног све та -  као 
онај де фи ни тив но про на ђен об лик по ли тич ког ор га ни зо ва ња и на-
чи на жи во та при го дан за све др жа ве -  чи јим се до се за њем озна чу је 
крај са ме исто ри је. На и ме, мно го број не чи ње ни це све до че са свим 
су прот но: ова ква иде о ло ги зи ра на и ин стру мен та ли зо ва на „об ја ва 
кра ја“ у пот пу но сти пре ви ђа  да се глав ни иде о ло шки рат зби ва 
да нас упра во из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. Те зу да же сто ки 
рат про тив де мо кра ти је – при кри ве но или из ри чи то – во де упра-
во љу ди ко ји се јав но де кла ри шу као ли бе ра ли, аутор „про ве ра-
ва“ на не ко ли ко упо ред них ни воа ар гу мен та ци је. По себ ну па жњу 
при то ме по све ћу је уло зи, зна че њу и де ло ва њу тзв ал тер на тив них 
не вла ди них ор га ни за ци ја, по ста вља ју ћи пи та ње: ка кав је за пра во 
њи хов ути цај  на ства ра ње „дру штве ног окру же ња “ ко је по го ду је 
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осло ба ђа њу и раз во ју де мо крат ског про це са у нас? Кон ста ту ју ћи 
да упра во људ ска пра ва на ко ји ма се на гла ше но ин си сти ра по ста ју 
моћ но по ли тич ко и иде о ло шко ору ђе у по ли ти ци, аутор за кљу чу је 
да је истин ски циљ и пра ва свр ха  сва ког де мо крат ског по рет ка  – 
ста бил на др жа ва, са мо све стан на род, сло бо дан по је ди нац, пра вед-
на и мо рал на дру штве на за јед ни ца. 
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, сло бо да, ли бе ра ли зам, то та ли та ри зам, људ ска 

пра ва, иде о ло ги ја, по ли тич ка ма ни пу ла ци ја, по да ни штво, 
не вла ди не ор га ни за ци је

Ми сли мо да се у овом по ве сном тре нут ку по ста вља у дра ма-
тич ном  ви ду, ина че на чел но пи та ње, о са мим мо гућ но сти ма оства-
ре ња људ ске сло бо де у де мо крат ским дру штви ма. Све  гла сни ју 
„при чу“ о де мо кра ти ји, пра ти све ду бља ћут ња о сло бо ди. С  пра-
вом се мо же чак ка за ти да  де мо кра ти ја –   та ве ли ка ко лек тив на на-
да чо ве чан ства, ко јом кар те зи јан ска ре во лу ци ја сна жно на дах њу је 
чи та ву мо дер ни стич ку епо ху – до спе ва, да нас, у  ве ли ку опа сност.1) 
Јер, про шло је из гле да  вре ме у ко ме су ишле  „за јед но под ру ку“ 
– сло бо да и де мо кра ти ја, а  на гла ше ни  по зи ви  на де мо крат ске 
вред но сти по не ком чуд ном пра ви лу во де упра во  „мањ ку“ чо ве ко-
ве лич не сло бо де  тј. ње го ва  сло бо да оста је у до ме ну „де фи ни са ња 
же ље них из бо ра“, док се у зби љи та кви из бо ри све ви ше су жа ва-
ју.2) То би  мо гло зна чи ти да ми са да, мо жда, иде мо ка не ка квом 
гло бал ном то та ли та ри зму ма ски ра ном у де мо кра ти ју;  с об зи ром 

1) Овај рад је на стао у окви ру про јек та 149026Д  Ин сти ту та за европ ске сту ди је у Бе о гра ду 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

 1. Да нас су озбиљ но уз др ма не две из ве сно сти на ко је се још од Фран цу ске ре во лу ци је 
осла ња ју та кве на де чо ве чан ства. Пр ва, да на сил ни или до бро вољ ни ин сти ту ци о нал-
ни пре о бра жа ји – уко ли ко су до бро про ве де ни - ко нач но мо гу раз ре ши ти глав не дру-
штве не, по ли тич ке и кул тур не про бле ме. Јер, број не чи ње ни це по твр ђу ју да сло бо да, 
тај ни чим на до ме сти ви „еле мент“ људ ског жи во та, мо же по ста ти са мо при вид у ли бе-
рал но-со ци јал ној де мо кра ти ји; што, сва ка ко ва жи и за со ци ја ли стич ка дру штва. Та ко, 
„де мо крат ска ре во лу ци ја“, ко јом се ина че про све ти тељ ство то ли ко ди чи, као и да ни је 
ствар но сме ра ла иден ти фи ка ци ји јед на ко сти и сло бо де. Она је пре стре ми ла њи хо вом 
ме ђу соб ном ра зи ла же њу; и то на та кав на чин да сло бо ди пре ти, да нас, чак опа сност 
пот пу ног не стан ка. (Ви ди: Гор да на Жив ко вић, Цркваикриза политичкезаједнице, Цен-
тар за хри шћан ске сту ди је, Бе о град, 2006). 

 2) То је са свим ра зу мљи во, с об зи ром да ра ци о нал ност на ко јој се те ме љи мо дер на по ли-
тич ка за јед ни ца пре вас ход но во ди ра чу на о зах те ви ма оси гу ра ња мо ћи у чи јој је осно ви 
кон кре тан ин те рес. Др же ћи се то га нео ду стај но она по ти ску је у да ле ки план веч но ак-
ту ел на пи та ња о људ ској сло бо ди, прав ди, исти ни, мо ра лу и ети ци – као „не де ло твор-
на“ и „пре ва зи ђе на“. Јер, сва ко по ли тич ко ми шље ње – ма ка кво име оно се би на де ну ло 
- пр вен стве но во ди ра чу на о фак тич ком од но су сна га и усло ви ма те ку ћег оси гу ра ва ња 
мо ћи. Та ко за ње га људ ско и бо жан ско пра во, по ште ње, част, хра брост и вер ност не ма-
ју ап со лут но ни ка квог сми сла, а ни „ефек та“. След стве но то ме, све до чи мо да нас са мо 
на из глед па ра док сал ну си ту а ци ју: за глу шу ју ћи ре то рич ки по клич Евро пе и за пад ног 
све та за од бра ну и очу ва ње де мо кра ти је, људ ских пра ва и сло бо да, те основ них ци ви ли-
за циј ских те ко ви на и исто вре ме ни стра хот ни су но врат ско ро све га оно га што је уисти ну 
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да де мо крат ске ин сти ту ци је са мо још фор мал но оста ју на сна зи, а 
под њи хо вим сво дом се зби ва све при мет ни ји на до ла зак но вог по-
ве сног ви да де спо ти зма... 3)  И да ће, чак, у вре ме ну ко је до ла зи  „по 
се би“ ра зу мљи во по и сто ве ће ње  де мо кра ти је и сло бо де, би ти ра ди-
кал но до ве де но у пи та ње! Ме ђу тим, има ли  уоп ште де мо кра ти је 
без сло бо де? Има ли сло бо де без де мо кра ти је?   Ста ра је исти на  да 
сло бо да ни је исто што и де мо кра ти ја.  А то са мо, за пра во, зна чи да 
је сте мо гу ћа де мо кра ти ја без сло бо де, као што је мо гу ћа и сло бо да 
без де мо кра ти је.

У том сми слу, ми се за си гур но да нас на ла зи мо упра во на 
тра гу ко нач ног „епо хал ног раз ре ше ња“ ова кве, од у век  при сут не 
ци ви ли за циј ске „ди ле ме“ – вла да ви на  или крај сло бо де?4)   Ка кав 
ће би ти од го вор? Ка квом пу ту ће се при кло ни ти  са вре ме но чо ве-
чан ство ?  Мо же ли ова ква пре суд на исто риј ска од лу ка са те шко 
са гле ди вим  ег зи стен ци јал ним по сле ди ца ма  „про ћи“ без на ших 
сна жних  емо ци о нал них по тре са, без „лич них“ и „ко лек тив них“ 
стра хо ва и пат њи? 5) Ка ко се уоп ште мо же под не ти ова кав све из-
ве сни ји  гу би так сло бо де - тог не на до ме сти вог и су штин ског де-
ла аутен тич ног чо ве ко вог  би ћа -  а да се при то ме, не за вр ши у 
не а у тен тич ном по сто ја њу?  Мо же ли се то, мо жда, учи ни ти  по-
бу ном пр ко са, оча ја њем ни хи ли зма, бес по моћ но шћу оних чи ја се 
оче ки ва ња ни су ис пу ни ла, за ва ра ва ју ћим тра га њем ко је пре зи ре 
ко нач но за у ста вља ње и одо ле ва при влач но сти ма хар мо ни је...6)   Из 
тог хо ри зон та по ка зу је се вр ло про бле ма тич ном до бро зна на те-
за Френ си са Фу ку ја ме о на сту па ју ћем „кра ју по ве сти“, ко ји сма-
тра да је ли бе рал на де мо кра ти ја  сво јом „по бе дом у хлад ном ра ту“ 
сте кла ап со лут ну пре ва гу у усло ви ма са вре ме ног све та -  као онај 

ци ви ли за циј ско. Та ко се, из гле да, убр за но ру ше с „европ ског тро на“ но се ћа про све ти-
тељ ска на че ла – сло бо да, брат ство и јед на кост љу ди. (Ви ди: Исто). 

3) У да на шње де мо крат ско до ба сло бо ди пре ти чи тав ком плекс „еле ме на та опа сно сти“ 
ко ји се ме ђу соб но осна жу ју и оја ча ва ју. Реч је, по ред оста лог, о вла да ју ћој кон цеп ци-
ји по ли тич ке и еко ном ске мо ћи и би ро крат ском об ли ку вла да ви не. При том, за пра во, 
еви дент на раз ли ка из ме ђу по сто је ћег дру штва и сло бод ног дру штва „за хва та“ ско ро 
све ви тал не људ ске по тре бе! Та ко, у ства ри, про во ђе ње „ка пи та ли стич ког про гре са“ не 
са мо што огра ни ча ва про стор сло бод не људ ске ег зи стен ци је но и са му те жњу за њом. 
Jeр, ма те ри јал ни на пре дак као „крун ски до каз“ про пул зив но сти чи та ве за пад не ци ви ли-
за ци је, све се очи ти је ма ни фе сту је као – при вид на прет ка. Док, уисти ну он пред ста вља 
тек чо ве ко во пу ко тра ја ње у усло ви ма бес пер спек тив но сти, изо ла ци је, уса мље но сти, 
сма ње ња ауто ном но сти, спо соб но сти из ри ца ња не за ви сног су да, те за кр жља ња да ра 
има ги на ци је. Реч је, у ства ри, о јед ној стал ној тен ден ци ји пре тва ра ња чо ве ка у по да ни ка 
све моћ ни јег апа ра та  ма сов не ма ни пу ла ци је и при до да так тех но ло ги је. (Ви ди: Исто). 

4) Па ра фра за на текст Бо ја на Јо ва но ви ћа „Култ сло бо де или крај сло бо де, Фе но мен де фри-
до ми за ци је“, НезависнидневникВијести. 

5) Ви ди: Исто.

6) Ви ди: Карл Ја сперс, Духовнаситуацијавремена,Нови Сад, 1987. 
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де фи ни тив но про на ђен об лик по ли тич ког ор га ни зо ва ња и на чи-
на жи во та при го дан за све др жа ве -  чи јим се до се за њем озна чу-
је крај са ме исто ри је. Јер, мно го број не чи ње ни це све до че са свим 
су прот но: ова ква иде о ло ги зи ра на и ин стру мен та ли зо ва на „об ја ва 
кра ја“ у пот пу но сти пре ви ђа  да се глав ни иде о ло шки рат зби ва 
да нас упра во из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је.7)  Сто га, ре ци мо, 
мно ги углед ни ин те лек ту ал ци отво ре но упо зо ра ва ју да же сто ки 
рат про тив де мо кра ти је у на ше вре ме во де баш они љу ди ко ји се 
јав но де кла ри шу као ли бе ра ли, има ју ћи по пра ви лу ве ли ку по ли-
тич ку и ме та по ли тич ку моћ на на ци о нал ном, ин тер на ци о нал ном и 
тран сна ци о нал ном ни воу.8) А то за пра во са мо зна чи да ли бе ра ли-
зам хо ће што је мо гу ће пре  да се осло бо ди оп те ре ћу ју ћег „ба ла ста 
де мо кра ти је“, ка ко би иза шао из   „те из ну ђе не дру штве но-исто риј-
ске сим би о зе“, ко ја је за ње га крај ње не при род на.9) Сход но то ме, 
по ка зу је се пот пу но ра зло жним сле де ће пи та ње: хо ће ли се још 
„бр жим тем пом“ и убу ду ће на ста ви ти са „про гра ми ра ним“  ис кљу-
че њем  тзв. ма са из про це са од лу чи ва ња, њи хо вим из оп шта ва њем  
из ин сти ту ци ја у ко ји ма се до но се нај зна чај ни је по ли тич ке од лу-
ке, „кре и ра суд би на“  по је дин ца, на ро да и дру штве не за јед ни це?  
То ни по што ни је бе зна чај но пи та ње, ако се зна да мо де ран по јам 
де мо кра ти је10) пре ма ми шље њу нај ве ћег бро ја прав них те о ре ти ча-
ра под ра зу ме ва упра во вла да ви ну ве ћи не уз обез бе ђе ње лич них и 
по ли тич ких пра ва ма њи не. . Ни су рет ки по ли тич ки фи ло со фи  и 
со ци о ло зи, ко ји ми сле да је де мо кра ти ја  „вла да ви на на осно ву јед-
но ду шних од лу ка за ко је се зна да су до бре и ко ри сне за све“. Исто 
та ко,  зна чај ни за ступ ни ци за пад но е вроп ске „шко ле“ фи ло со фи је 
по ли ти ке твр де да де мо кра ти ја под ра зу ме ва прав ду, сло бо ду, ред, 
про грес, ра зум, брат ство и жи вот ну за јед ни цу по је ди на ца и на ци-
ја11).

Мно ги  за пад ни по ли ти ко ло зи су го то во са гла сни у по гле ду 
„при мар ног зна че ња“ де мо кра ти је као „вла да ви не ли ца ко ја су сло-

7) Ви ди: Бо јан Јо ва но вић, исто.

8) Сто га се ни ма ло не тре ба чу ди ти што упра во ме ди ји ко ји при па да ју тзв. ли бе рал ној 
по ли тич кој гру па ци ји де мон стри ра ју за тво ре ност, иде о ло шку екс клу зив ност и јед но-
стра ност, док исто вре ме но за сту па ју уз ви ше не и ве ли ке прин ци пе отво ре ног дру штва...

9)  Ви ди: Исто.

10) Од ста ро грч ких до мо дер них „ми сли ла ца де мо кра ти је“ по сто ји „оп шта са гла сност“ у 
ње ном по и ма њу: на и ме,  де мо кра ти ја је вла да ви на на ро да у ње го вом соп стве ном ин те-
ре су. Већ пу на два ве ка, де мо кра ти ја се на ла зи у са мом цен тру по ли тич ке прак се, јав ног 
жи во та и ми сли чо ве чан ства. Ме ђу тим, мо де ран  по јам де мо кра ти је  са здан  је упра во у 
иде о ло шким при пре ма ма и дру штве но-еко ном ском, по ли тич ком и прав ном „ма те ри ја-
лу“ аме рич ке и фран цу ске ре во лу ци је (1776. од но сно 1789).

11) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975. 
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бод но иза бра на и од го вор на они ма над ко ји ма вла да ју“. То дру гим 
ре чи ма зна чи да је де мо кра ти ји има нент на  истин ска по ли тич ка 
од го вор ност, ко ја под ра зу ме ва пре све га од го вор ност по ли тич ких 
функ ци о не ра и ужих по ли тич ких те ла за пра вил ност и ефи ка сност 
свог ра да пред они ма ко ји су их иза бра ли, од но сно у чи је име до но-
се по ли тич ке од лу ке или пред они ма на ко је се те од лу ке од но се! У 
том ци љу ну жно је кон сти ту и са ње раз ви је них ин стру ме на та и ме-
ха ни за ма ус по ста вља ња ефи ка сне де мо крат ске кон тро ле од стра не 
јав ног мне ња, као и са свим ја сне про по зи ци је санк ци о ни са ња мо-
гу ћих пре кр ша ја у до ме ну по ли тич ке од го вор но сти.  А,  с об зи ром 
на до бро по зна ту чи ње ни цу да упра во по ли тич ки мо рал озна ча ва 
онај скуп прин ци па на осно ву ко јих по ли тич ки исто ми шље ни ци 
про су ђу ју да ли је не ка по ли тич ка ак ци ја или не ки по ли тич ки став 
„до бар” тј. ис пра ван,  то исто вре ме но зна чи да је де мо кра ти ји свој-
стве на по тре ба стал ног за ла га ња за мо рал но по сту па ње у по ли ти-
ци! Ка да се ово „пре не се“ на ни во по ли тич ког си сте ма ко ји је де-
мо крат ски устро јен, то не из бе жно под ра зу ме ва сле де ће прин ци пе 
ор га ни за ци је по ли тич ког жи во та за јед ни це -  су ве ре ни тет на ро да 
или чо ве ка; вла да ви ну ве ћи не и пра во ма њи не да се из ра зи, док 
је по ли ти ка скуп ал тер на ти ва; огра ни че ње сва ког по ли тич ког мо-
но по ла и ти ме по сто ја ње раз ли чи тих а осо би то ин сти ту ци о на ли-
зо ва них об ли ка овог огра ни че ња; по сто ја ње за шти ће них сло бо да 
и пра ва чо ве ка, по себ но у по ли тич кој а по сте пе но и у со ци јал ној 
сфе ри; обез бе ђе ње дру штва ка ко од „ти ра ни је“ ве ћи не или ма њи-
не, та ко и од ра зних об ли ка „ак ци ја“ од но сно за ве ра, уда ра и на си-
ља ма са чи је стра не до ла зи ла.12) 

За до дат но по ја шње ње на зна че ног  „ли бе рал ног фе но ме на“  
упут ни су ста во ви Ро нал да Двор ки на13)  ко ји  на основ но пи та ње 
шта су то људ ска пра ва, прег нант но ја сно од го ва ра: то су мо рал-
ни (и прав ни и по ли тич ки)  су до ви пре ма ко ји ма по је ди нац „има 
аду те“, од но сно мо же се за шти ти ти од пот чи ња ва ња сво јих ле ги-
тим них ин те ре са ко лек тив ним ци ље ви ма. Ва жно је скре ну ти од-
мах па жњу на чи ње ни цу да Двор кин ин ди ви ду ал на пра ва до во ди 
у ве зу са од го ва ра ју ћим мо рал ним прин ци пи ма. А ка да се ства ри 
„да ље из ве ду“, до ла зи се до то га да пра во не тре ба да бу де са мо пи-
та ње прав них пра ви ла, већ пре све га пи та ње прин ци па. То дру гим 
ре чи ма зна чи да са да шње на гла ше но де кла ра тив но ин си сти ра ње 
на ли бе рал ној де мо кра ти ји у нас, а без кон сти ту и са не др жа ве ко ја 
успе шно функ ци о ни ше (да кле: има сво је име, те ри то ри ју, су бјек-
ти ви тет)  пред ста вља тек пра зну реч  и  го лу иде о ло шку фло ску лу. 

12)  Исто.

13)  За сту па „ин те ре сну те о ри ју пра ва“.
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И још ви ше од то га, оп ти цај но упо ред но за ла га ње за де на ци фи ка-
ци ју -  ра за ра ње све га што чи ни стуб и ин те гра тив ну сна гу срп ске 
на ци је, од ба ци ва ње све га што има срп ски пред знак (на ци о нал не 
све сти, исто риј ског пам ће ња, тра ди ци је, кул ту ре...)  14)– зна чи ства-
ра ње јед ног вир ту ел ног „ко смо по лит ског пре би ва ли шта гра ђа на и 
гра ђан ки“, те „рај ског на се ља ма њин ских дру штве них гру па“   (ако 
се из у зму Ср би  на Ко со ву и Ме то хи ји)...  Мо же ли се ту за че ти и 
опло ди ти ма ка ква де мо кра ти ја, оси гу ра ти и га ран то ва ти истин ска 
сло бо да за би ло ко јег по је дин ца, при пад ни ка би ло ко је на ци о нал-
не ма њи не?  Или је за све то нео п ход но ства ра ње ни за ком плек-
сних, ме ђу за ви сних ин сти ту ци ја ко је ва ља бри жљи во не го ва ти и 
уна пре ђи ва ти то ком вре ме на?  Тре ба се са мо при се ти ти да је јед на 
од ве ли ких за пад но е вроп ских ци ви ли за циј ских те ко ви на оли че на 
упра во у кон сти ту и са њу и не пре кид ном уса вр ша ва њу  (а не: ра-
за ра њу) дру штве них ин сти ту ци ја – ко ји ма се људ ски жи вот за јед-
нич ки уста но вљу је, ре гу ли ше и ста би ли зу је „на ду гу ста зу“. То би 
зна чи ло, исто вре ме но, и да ле га ли зам ни је ис пра зна реч и „коч ни-
ца де мо кра ти је“, већ на про тив, ње на при род на прет по став ка ! Јер, 
свр ха прав но кон сти ту и са них дру штве них и по ли тич ких уста но ва 
је сте упра во уре дан и сло бо дан за јед нич ки жи вот.

По ста вља се, ме ђу тим, пи та ње: ко има ле ги тим но пра во да 
од ре ђу је шта је да нас наш ко лек тив ни циљ?  Је су ли уисти ну ис-
кљу чи ви но си о ци тог пра ва (ка ко се то, ина че, пред ста вља у знат-
ном  де лу на ше по ли тич ке  јав но сти)  тзв про е вроп ске по ли тич ке 
пар ти је и не вла ди не ор га ни за ци је, од ко јих су мно ге ана ци о нал но 
и ан ти срп ски на стро је не? 15)За ка кву се то де мо кра ти ју, прав но дру-

14) У Из ве шта ју Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва Ср би је за 2007. го ди ну  - Самоизола-
ција:реалностициљ,(јед не од нај моћ ни јих „ал тер на тив них не вла ди них ор га ни за ци-
ја“ на овом про сто ру)  за кљу чу је се да је срп ски на ци о на ли зам де ва сти рао дру штве но 
тки во на ци је и го то во уни штио по тен ци ја ле зе мље за де мо крат ску тран зи ци ју. Сход но 
то ме, ка же се да про цес ства ра ња де мо крат ског окви ра, та ко ре ћи, ни је ни по чео и да је 
Ср би ја sui ge ne ris слу чај на Бал ка ну ко ји пра ви про бле ме ре ги о нал ној ста бил но сти, па 
би се за то мо ра ла озбиљ но по за ба ви ти “не са мо об у зда ва њем де струк тив не екс пан зи је 
срп ске ели те, не го и про ме ном вред но сног си сте ма јед не ар ха ич не тво ре ви не, ко ја не 
мо же да се кон сти ту и ше као мо дер на др жа ва“. У истом до ку мен ту, на да ље, ис ти че се 
да оздра вље њу дру штва и про ме ни вред но сног си сте ма мо же мно го да до при не се по др-
шка спо ља, пр вен стве но из Европ ске уни је, ко јој Хел син шки од бор пре по ру чу је да пру-
жи ве ли ку, осми шље ну и кон ти ну и ра ну по др шку свим ли бе рал ним сна га ма, пар ти ја ма, 
ци вил ном дру штву, не за ви сним ме ди ји ма, син ди ка ти ма, сту дент ским и омла дин ским 
ор га ни за ци ја ма. Јед на од основ них пре по ру ка ЕУ је да по мог не ства ра ње „Ко ла ци је за 
Евро пу“, ко ја би укљу чи ла пред став ни ке свих сег ме на та дру штва (а, што је по себ но 
ва жно уочи пар ла мен тар них из бо ра у ма ју 2008. го ди не; да укљу чи и ин те гри ше ци вил-
ни сек тор у по ли тич ки ди ја лог Ср би је и ЕУ...; по мог не ал тер на тив ни об ра зов ни си стем 
ко ји про мо ви ше европ ске вред но сти; те, да про мо ви ше укљу чи ва ње мла дих љу ди из 
Ср би је у европ ски об ра зов ни си стем. (Ви ди: Самоизолација:реалностициљ,Из ве штај 
Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва за 2007,  http://www.hel sin ki.org.rs/ doc/Re port 2007 

15) У ор га ни за ци ји Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва у Ср би ји одр жа на је кон фе рен ци-
ја  “Бо сна и Хер це го ви на”: део срп ског на ци о нал ног про јек та”,  (3.јул 2007, Бе о град)  
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штво, ци вил не вред но сти, вла да ви ну људ ских пра ва,  за ла жу тзв 
ал тер на тив не не вла ди не ор га ни за ци је ?16) Да ли је де мо крат ска 
Евро па са зда на на аутен тич ним вред но сти ма за пад не ци ви ли за ци-
је ствар ни њи хов циљ?  Пре би се мо гло ка за ти да се ов де ра ди о 
ве што скри ве ном и по сре до ва ном за ла га њу за ус по ста вља ње вла-
да ви не јед не ап со лу ти стич ке иде о ло ги је ко ја „про жи ма“ све по ре 
дру штве ног жи во та и ин тер ве ни ше  у кон крет не де та ље чо ве ко вог 
жи во та, из чи је се вр хун ске хи је рар хиј ске ин стан це ту ма чи : ко је 
су дру штве не и људ ске по тре бе и ин те ре си  ле ги тим ни, а ко ји то 
ни су;  ко је су дру штве не и по ли тич ке сна ге „при зна те“ за су бјек те  
„тран зи ци о ног дру штве ног про це са“, а ко је ни су- те  их сто га тре-
ба из оп шти ти и од стра ни ти из јав но сти! Ја сно, та кав  „мо дел“ ор-
га ни за ци је дру штве ног и по ли тич ког жи во та не пред ста вља би ло 
ка кав  „по ве сни но вум“, већ се ово га пу та са мо по зи ва на не ке дру-
ге вред но сти – евро пе и за ци ју, при дру жи ва ње Европ ској уни ји, ус-
по ста вља ње гра ђан ских вред но сти и на че ла вла да ња ...- ка ко би се 
„за ма ски ра ла“ ње го ва пра ва су шти на. А то је то та ли та ри зам, чи ји 
је са мо је дан од „ли ко ва“, не та ко дав но  ов де уве ли ко био ку шан. 
Јер, „по де фи ни ци ји“ це ло куп ну де лат ност ова квих не вла ди них 
ор га ни за ци ја обе ле жа ва – стал на те жња ка про ме на ма, бри га за за-
јед нич ко до бро и усме ре ност на по ли тич ке про бле ме у дру штву. 
Зна се до бро да је ци вил но дру штво17) ве о ма раз ли чи то од дру штва 
уоп ште, по то ме што укљу чу је гра ђа не ко ји ко лек тив но де лу ју у 
јав ној сфе ри, ка ко би из ра зи ли ин те ре се, рас по ло же ња и иде је, раз-
ме ни ли ин фор ма ци је, оства ри ли за јед нич ке ци ље ве, ис та кли зах-
те ве др жа ви, и учи ни ли др жав не слу жбе ни ке од го вор ним. Про мо-
ви са ње по тре ба и ин те ре са гра ђа на је, да кле, ra i son d’etre ова квих 
не вла ди них ор га ни за ци ја. Дру га је ствар, ме ђу тим, што су оне вре-
ме ном  на пра ви ле пра ви „ко пер ни кан ски обрт“  и из ра сле у екс-

по све ће на про бле ми ма де на ци фи ка ци је као пред у сло ву ус по ста вља ња трај ног ми ра и 
ре ги о нал не са рад ње на овим про сто ри ма. Том при ли ком пред ста вљен је јав но сти и, са-
да већ тра ди ци о нал ни, го ди шњи из ве штај ове не вла ди не ор га ни за ци је за 2006. го ди ну 
под на зи вом “Људ ска пра ва - та лац дру штве не ре гре си је”. 

16) По са мо ра зу ме ва њу тзв  ал тер на тив не не вла ди не ор га ни за ци је су оне ко је се из ја шња-
ва ју као про мо те ри  вред но сних ал тер на ти ва за те че ном дру штве ном ста њу, па су сход но 
то ме, ујед но, и еман ци па тор ске, про гре сив не, де мо кра ти зу ју ће и мо дер ни зу ју ће фор ме 
ци вил ног ор га ни зо ва ња. За хва љу ју ћи по зи ци ји дво стру ке не за ви сно сти – пре ма „соп-
стве ној др жа ви“ (или: др жа ви на чи јој те ри то ри ји де лу ју) и на ро ду (уко ли ко он по се ду је 
пре фикс „срп ски“), ова кве не вла ди не ор га ни за ци је мо гу пот пу но ауто ном но “про из во-
ди ти“ нај чу до ви шни је по ли тич ке иде је, оце не, пре су де, опо ме не, де кла ра ци је, за чи ју 
ве ро до стој ност и за сно ва ност ап со лут но ни ко ме у нас ни су ду жне да од го ва ра ју. Али, 
и да за сво је про кла мо ва не ци ље ве ло би ра ју, по ве зу ју се и ин те гри шу с по ли тич ким 
пар ти ја ма ко је су ди рект но укљу че не у вр ше ње по ли тич ке и др жав не вла сти, уме сто да 
оста ну у окви ру „не др жав ног сек то ра“ бри ну ћи се о по тре ба ма гра ђа на, што је за пра во 
је ди ни пра ви раз лог њи хо вог по сто ја ња. 

17) Иде ја ци вил ног дру штва на од ре ђе ни на чин под ра зу ме ва раз два ја ње др жа ве, при ват не 
сфе ре жи во та, еко ном ског си сте ма и оно га што се из ме ђу то га на ла зи, а то је дру штво.
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трем но по ли тич ке сна ге,  пре ћут но про ши рив ши до мен свог ва же-
ња на чи сто по ли тич ке фе но ме не, те пре у зе ле у сво је ру ке  „бр зо и 
ефи ка сно”  ре ша ва ње еми нент но по ли тич ких про бле ма, ко ји су 
чак од ви тал ног зна ча ја за на ше на ци о нал не и др жав не ин те ре се. 
пра во пи та ње је шта се уоп ште у њих под ра зу ме ва под на ци о нал-
ним ин те ре си ма, с об зи ром да је по њи ма на ци ја већ ско ро пре ва-
зи ђе на дру штве на ка те го ри ја, уве ли ко усту па ју ћи сво је ме сто мно-
го  ак ту ел ни јем и де мо крат ском по рет ку   „аде кват ни јем пој му“  – а 
то је гра ђан ство. ..  Али, и  нај скром ни јем  по зна ва о цу фе но ме но-
ло ги је и при ро де са вре ме них европ ских ин сти ту ци ја и за ко но дав-
ства, по зна то је да су у про це су кон сти ту и са ња Европ ске уни је 
глав ни ак те ри би ле др жа ве чла ни це, док су гра ђа ни- по је дин ци би-
ли по сред ни ак те ри и не по сред ни бе не фи то ри раз ли чи тих ефе ка та 
ин те гра ци је. То зна чи да су гра ђа ни – по сед ни ци ци вил них,  по ли-
тич ких и со ци јал них пра ва – при мар но оста ли ве за ни за сво је на-
ци о нал не др жа ве. Дру гим ре чи ма, гра ђан ство Уни је, ко је уста но-
вљу је Уго вор о Европ ској уни ји (пра во гра ђан ства Уни је, чл. 8- 8Е), 
чвр сто је ве за но за др жа вљан ство др жа ве чла ни це. А то са мо по ка-
зу је да европ ски по јам гра ђан ства, иако уни вер за лан по свом зна-
че њу и исто риј ским по стиг ну ћи ма, са др жи плу рал ност по ли тич-
ких тра ди ци ја по је ди них на ци о нал них др жа ва као исто риј ског 
то по са ње го вог на стан ка и оства ре ња. Он је од ре ђен по себ ном вр-
стом по ли тич ких ве за уну тар за јед ни це, ко је у осно ви из ра жа ва ју 
исто риј ско-кул тур ни иден ти тет са ме за јед ни це- др жа ве.18) Чи ње-
ни ца је да се ова ко „ле жер ни“ и про из вољ ни су до ви о алар мант ним 
пи та њи ма оп стан ка и раз во ја срп ске др жав не за јед ни це нај ла год-
ни је мо гу ар ти ку ли са ти  упра во у „без бед ном“ окри љу ци вил ног 
сек то ра, у ко ме не ма из бо ра као основ ног ви да упра жња ва ња пра ва 
гра ђа ни на на су де ло ва ње у про це су од лу чи ва ња о пи та њи ма соп-
стве ног жи во та, па та ко ни по ли тич ке од го вор но сти и по ла га ња 
ра чу на пред сво јим „гла са чи ма“ и би рач ким (на род ним) те лом..... 
Али, то ни у ко ли ко не мо же ути ца ти на чи ње ни цу да је истин ски 
циљ и пра ва свр ха  сва ког де мо крат ског по рет ка пред ста вља – ста-
бил на др жа ва, са мо све стан на род, сло бо дан по је ди нац, пра вед на и 
мо рал на дру штве на за јед ни ца. Дру гим ре чи ма, де мо кра ти ја ни ка ко 
ни је до вољ на са ма се би, ни ти ва жна са мо за се бе! Јер,  ко ме уоп-
ште тре ба де мо кра ти ја, се би или кон крет ном чо ве ку у за јед ни ци с 
дру ги ма?!  Јед но је, ипак, не сум њи во: де мо кра ти ја  пред ста вља 
нај че шће ко ри шће ну реч у на шем по ли тич ком во ка бу ла ру. Уко ли ко 
се по зо ве те на њу, чак и са свим не ар гу мен то ва но, би ће те у све му 
уна пред у пра ву. За то су да нас сви ма пу на уста де мо кра ти је, а на-
ро чи то они ма ко ји уоп ште не зна ју да је де мо кра ти ја ни кла из па-

18)  Ви ди: Сло бо дан Са мар џић, Европскаунијакаомоделнаднационалнезаједнице, Ин сти-
тут за европ ске сту ди је и Fon da ci ja Fri e drich Ebert, Be o grad, 1998.
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то са сло бо де, из при зна ња нео ду зи мљи вих пра ва сва ког чо ве ка, па 
да кле и ње го вог пра ва на сло бо ду из бо ра. Па се, та ко, ла ко мо же 
де си ти да њи хо во са да шње упор но по зи ва ње на сло бо ду и ин те-
гри тет чо ве ко ве лич но сти, те ње го во пра во да ре а ли зу је сво ју сло-
бо ду, ни је ни шта дру го до обич на  реч ис пра жње на од свог аутен-
тич ног сми сла и на зна че ња. Сто га, упра во да нас људ ска пра ва на 
ко ји ма се то ли ко ин си сти ра, за си гур но,  по ста ју у по ли ти ци јед на 
вр ста ите ка ко моћ ног по ли тич ког и иде о ло шког ору ђа. По ли ти ка 
се мо же с пра вом по сма тра ти, чак, као до мен у ко јем се вр ши зло-
у по тре ба пој ма људ ских пра ва, и то упра во њи хо вом ван прав ном и 
ван мо рал ном упо тре бом. А то сјај но „илу стру је“, ре ци мо,  већ спо-
ме ну та књи га  ко ја са др жи из ве штај Хел син шког од бо ра за људ ска 
пра ва за 2007. го ди ну,  на чи јој се на слов ној стра ни  по пр ви пут у 
срп ској јав но сти при ка зу је Ср би ја у гра ни ца ма без Ко со ва 19). Она 
нас ди рект но упу ћу је дав но сте че ном те о риј ском уви ду по ли тич ке 
фи ло зо фи је да у до мен људ ске сло бо де спа да и то да се мо же мо 
ру га ти до сто јан ству или по ште њу, а ди ви ти аро ган ци ји или бес-
кру пу ло зно сти, по ни зно сти или про из вољ но сти, али да то не зна чи 
ка ко је то и мо рал но ис прав но!  Дру га чи је ре че но, то што у сло бо ду 
спа да и то да са ма сло бо да мо же да се огра ни чи, уки не или зло у по-
тре би не зна чи да је свр ха и вред ност сло бо де да се баш то са њом 
ра ди.20)  Ме ђу тим, упра во та кво „ко ри шће ње“ сло бо де до ла зи у 
пот пу но сти до из ра жа ја у сва ком сло ву тек ста спо ме ну тог из ве-
шта ја, што не мо гу не ги ра ти ни нај при вр же ни ји по кло ни ци и нај о-
да ни ји след бе ни ци ма ки ја ве ли зма, па чак ни они у ко јих је лич на 
ко рист ис кљу чи ви „ру ко во де ћи иде ал“.  А у том слу ча ју, она слу же 
то та ли тар ној, а ни по што де мо крат ској мо ћи! Јер, сва ка то та ли тар-
на моћ усме ре на је про тив сло бо де из бо ра, од лу чи ва ња, „кре и ра-
ња“ жи во та чо ве ка и на ро да...  И за то је њен пра ви лик, упра во – 
над ме ност, агре сив ност, обез љу ђе ност, ја ло вост, при си ла, тор ту ра 
и за стра ши ва ње, ко је де лом да нас ов де све до чи мо...

ПОДПРИТИСКОМКОМУНИСТИЧКОГ
ИДЕОЛОШКОГБАЛАСТА

По ста је, сто га, све из ве сни је да европ ска, гра ђан ска, де мо-
крат ска Ср би ја мо же уисти ну  за жи ве ти, тек под усло вом да ко-
нач но „рас кр сти“ са жи вим ба ла стом свог ко му ни стич ког на сле ђа. 
Гре ше они ко ји ми сле да је оне спо со бље ност „ју го сло вен ског со-

19)  Србија2007:Самоизолација–реалностициљ, Бе о град, 2008.

20)  Упо ре ди: Јо ван Ба бић,  Државаиморал,зборникЉудскаправа, Ин сти тут за европ ске 
сту ди је, Бе о град, 1996.
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ци ја ли зма“ да за до во љи све гла сни је и из ри чи ти је зах те ве за људ-
ским пра ви ма и сло бо да ма, де мо кра ти јом, пре ва зи ла же њем ма те-
ри јал не оску ди це и ус по ста вља њем жи вот ног стан дар да до стој ног 
чо ве ка и ње го вих по тре ба ра сла би ла  „срп ски ко му ни стич ки ви-
рус“, по хра нив ши га у „мрач не ка та ком бе“ по ве сног за бо ра ва. Јер,  
из не ких  раз ло га ти то и зам је на ста вио  да жи ви „у гла ва ма“ мно-
гих љу ди, али и не ких по ли тич ких пар ти ја, као и  не вла ди них ор га-
ни за ци ја, до ду ше прет ход но „му ти ра ју ћи“ у то та ли тар ним иде о ло-
шким ла бо ра то ри ја ма и ра ди о ни ца ма,  ка ко би мо гао без про бле ма 
при ми ти на се бе сво је но во  „европ ско ру хо“. Реч је пре све га о 
сво је вр сном пре по зна тљи вом, али и пот пу но скри ве ном, со ци ја ли-
стич ком иде о ло шком по да ни штву у на шем на чи ну раз ми шља ња, у 
оп хо ђе њу пре ма се би и дру ги ма; да кле, о јед ној ду бо ко не сло бод-
ној и за пар ло же ној дру штве ној све сти усме ре ној про тив кри тич ког 
ми шље ња и од го вор ног од лу чи ва ња, пра ва на из бор из ме ђу раз ли-
чи тих мо гућ но сти, те ак тив ног и де лат ног чо ве ко вог од но са пре ма 
соп стве ном жи во ту.21) И ја сно је да ово не ма ни ка кве слич но сти, 
чак ди рект но про тив ре чи, аутен тич ној „гра ђан ској све сти“ ко ја 
под ра зу ме ва упра во осло ба ђа ње чо ве ко во од под ре ђе но сти не ком 
но си о цу по ли тич ке мо ћи, ње гов ак ти ви зам и на сто ја ње да ути че 
на сво ју око ли ну; а на ро чи то, на др жав ну ор га ни за ци ју, ка ко би је 
„осва јао“, ме њао и вла дао њо ме у про це су тра же ња сво је сло бо де. 

Ми сли мо да се, де лом, упра во због то га ов де и мо гла зби-
ти та ко бр за и  ефи ка сна  „тран сфор ма ци ја“ јед ног екс трем но по-
да нич ког мен та ли те та ка кав је ко му ни стич ки у на вод но европ ски 
мен та ли тет, а у ства ри ње гов пот пу но на ка зни су ро гат! Ту се, на-
и ме, је дан вид по да ни штва, за пра во са мо сме нио дру гим! Та ко су,  
ре ци мо, мно ги до ју че ра шњи до бро зна ни и осве до че ни ко му ни сти- 
ин тер на ци о на ли сти, ти же сто ки бор ци про тив ка пи та ли стич ког 
им пе ри ја ли зма и ње му свој стве ног чо ве ко вог оту ђе ња и али је на-
ци је, „пре ко но ћи“ по ста ли  „екс трем ни евро пеј ци“ ду бо ко ода ни 
нај све тли јим иде а ли ма и про све ти тељ ским вред но сти ма за пад но-
е вроп ске ци ви ли за ци је – сло бо ди, де мо кра ти ји, то ле ран ци ји, кри-
тич ком ми шље њу,  све оп штем про гре су, те мо дер ни за ци ји ... А о 
њи хо вом оштром  за ла га њу за бес по го вор но и без у слов но при хва-
та ње  „про пи са них зах те ва све та“ за про во ђе ње  на ше тран зи ци је 
да нас – чи ја ло ги ка се сво ди на сле де ће: с об зи ром да је при род на 

21) A по да ни штво, за пра во, зна чи „не го ва ње“ по ли тич ког од но са у ко ме је по је ди нац под-
ре ђен не ком но си о цу по ли тич ке вла сти и мо ћи за то што је та ко прав но и по ли тич ки 
тре ти ран, или пак за то што ин тим но до жи вља ва ова кав свој по ло жај као при ро дан и то 
мир но под но си. Не ула зе ћи  ду бље у кон крет не раз ло ге ова квог фе но ме на, оста ће мо тек 
на ни воу кон ста та ци је да мно ги љу ди и да нас до бро вољ но при хва та ју „по да нич ку по зи-
ци ју“ у свом по ли тич ком де ло ва њу.
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нит ево лу тив ног раз во ја не ких европ ских дру шта ва би ла пре се че-
на ра ди кал ном ин тер вен ци јом про ве де них со ци ја ли стич ких ре во-
лу ци ја, то је на кон сло ма со ци ја ли стич ких ре жи ма по треб но у што 
кра ћем вре ме ну та дру штва вра ти ти на здра ве те ме ље ка пи та ли-
стич ке при вре де и ли бе рал не де мо кра ти је -  уоп ште не тре ба ни да 
го во ри мо!

Јер, као што су нам не ка да с  ре во лу ци о нар ним ко му ни стич-
ким жа ром ука зи ва ли на по тре бу ува жа ва ња и ди сци пли но ва ног 
при др жа ва ња фун да мен тал них „ти то и стич ких“ иде о ло шких прин-
ци па, та ко нам са да, ни шта ма ње увер љи во и бес ком про ми сно, ти 
исти љу ди (али, и њи хо ви ди рект ни „ду хов ни „по том ци) ука зу ју 
стал но  у јав но сти на ну жност нео ду стај не бор бе за бр зе и ефи-
ка сне дру штве не ре фор ме ко ји ма се вра ћа мо у Евро пу, по ста ју ћи 
та ко нај зад  део ци ви ли зо ва ног све та. Зна чи, да нас се са мо про ме-
ни ла „ме та“ њи хо вог ре во лу ци о нар ног стре мље ња, док су сред-
ства, пу те ви и на чи ни до ла же ња до по ста вље ног ци ља у пот пу но-
сти оста ли исти!  А с об зи ром да је иде о ло ги ја на гла ше но про же та 
во љом за мо ћи и “уки да њем“ ствар но сти ко ја тој во љи не од го ва ра, 
не тре ба се ни ма ло чу ди ти што ови на ши „про све ће ни ти то и сти“ и 
„екс трем ни евро пеј ци“ не бе же од то га да нам са оп ште да је би ло 
ка кво ин си сти ра ње да нас   (у име не ког ле га ли зма)  на по што ва њу 
усво је них устав них и за кон ских нор ми,  те кон крет них про це ду ра 
и ме ха ни за ма од лу чи ва ња;  док, „ку ћа го ри“ и про ла зе „по след њи 
во зо ви за Евро пу“ - за пра во ужа сно сит ни ча ре ње, ја ло ви фор ма-
ли зам и пот пу ни не до ста так слу ха за кру ци јал не зах те ве вре ме на 
у ко ме жи ви мо. То је, ка жу, по губ ни кон зер ва ти ви зам, ан ти ре фор-
ми зам, про вин ци ја ли зам, за тва ра ње у пре жи ве ле „схе ме“ тра ди ци-
о на ли зма, при ми ти ви зма, а на да све – те ра ње срп ског ина та. Они 
оста ју до след ни, да кле, по зна том ру ко во де ћем на че лу свог по ли-
тич ког де ло ва ња – у ре а ли зо ва њу ци ље ва до зво ље на је упо тре ба 
свих сред ста ва; а све  ко ји ни су скло ни “упра жња ва њу ова кве де-
мо кра ти је“, пре ви ше су оп те ре ће ни мо ра ли са њем и не до стат ком 
ак ци је, про гла ша ва ју непријатељима  (ра ни је со ци ја ли зма, са да 
Евро пе), па их за то упу ћу ју на не из бе жно „су о ча ва ње са со бом“, 
„лу стра ци ју“, “уну тра шњу ди фе рен ци ја ци ју“ и при хва та ње оно га 
што се при хва ти ти мо ра. У су прот ном, сле ди – њи хо во „обе ле жа-
ва ње“, „ети ке ти ра ње“, а у крај њем слу ча ју из оп шта ва ње из про це-
са од лу чи ва ња и осми шља ва ња жи во та за јед ни це.

Сто га се ја сно по ка зу је, упра во из хо ри зон та евро пе и за ци је 
Ср би је и ње ног вра ћа ња у окри ље де мо крат ских зе ма ља, да ова-
кви ор то док сно иде о ло шки „про е вроп ски ста во ви“ – ма ко ли ко се 
за о гр та ли у чо ве ко љу би во, ху ма ни стич ко и ко смо по лит ско ру хо – 
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је су са мо но стал гич не жа ло пој ке за оним што је ов де прет ход них 
де це ни ја (пре осме сед ни це, на рав но) већ уве ли ко déjà vu, а што се 
по ка за ло као без вред но и пре ва зи ђе но у „ју го сло вен ској кри зи“. 
Пи та ње  је ко ли ко за пра во ова ква јед на  „европ ска при ча“ во ди 
ствар но де мо кра ти за ци ји и  мо дер ној по ли тич кој за јед ни ци, с об-
зи ром да се у њој про мо ви шу мно ге вред но сти од ко јих се у це лом 
све ту одав но од у ста ло, чак и та мо где „ира ци о нал но“ сло ви за „ум-
но“. Јер, ка ко об ја сни ти чи ње ни цу да сво је „основ не не при ја те ље“ 
ова кви по бор ни ци Евро пе  - „ов де, са да или ни ка да“- пре по зна ју, 
баш као не ка да,  упра во у аутен тич ним европ ским ци ви ли за циј-
ским вред но сти ма – на ци ји (на ро чи то: срп ској), тра ди ци ји, Цр кви, 
те  уни вер зал ним  хри шћан ским иде а ли ма и са др жа ји ма?  А ако 
би смо упо тре би ли оми ље ну реч из њи хо вог по ли тич ког и иде о ло-
шког во ка бу ла ра, ре кли би смо да је у пи та њу истин ски „го вор мр-
жње“  пре ма пра во сла вљу и Срп ској пра во слав ној цр кви ко ји се 
оп ту жу ју за - ан ти де мо кра тич ност, ауто ри тар ност, изо ла ци о ни зам, 
при ми ти ви зам,  екс тре ми зам, на ци о на ли зам, фун да мен та ли зам, 
кле ро фа ши зам, за сту па ње  де сни чар ских иде о ло ги ја „кр ви и тла“, 
ан ти се ми ти зма, ор ган ског по и ма ња дру штва, итд...22) 

Та ко ђе, ни су у пра ву  они ко ји ми сле да је оп ти цај на  иде-
о ло шка фло ску ла о алар мант ној опа сно сти фа ши за ци је и кле ри-
ка ли за ци је Ср би је тек при вре ме ни „по ли тич ки мар ке тинг“,  јед на 
пот пу но  „бе ниг на“ по ли ти кант ска при ча у ко ју озбиљ но не ве ру-
ју чак ни ње ни соп стве ни по ли тич ки твор ци. Да ов де ни је реч о 
не ва жном, слу чај но “скро је ном“  де та љу у  „по ли тич кој ла бо ра-
то ри ји“ што пу ном па ром ра ди на спро во ђе њу у жи вот ак ту ел не 
„кри ла ти це“  – Евро па не ма ал тер на ти ву, већ о  јед ној „ме фи сто фе-
лов ски“  ве што за ми шље ној и уоб ли че ној по ли тич кој став ци, ко ја  
чи ни  моћ ну „по лу гу“ ре а ли зо ва ња стра те ги је ру ше ња по сто је ћег 
и ус по ста вља ња  новогсистемавредностиу срп ском дру штву, по-
твр ђу ју кон крет не ем пи риј ске чи ње ни це. Та ко се, ре ци мо,  упра во 
у том ци љу у Но вом Са ду осни ва  ко а ли ци ја „Хи тан ан ти фа ши-
стич ки от пор Ср би је“ (ХА ОС), 9. ма ја 2007. го ди не. Ини ци ја ти ву 
за ње но фор ми ра ње по кре ну ла је не вла ди на ор га ни за ци ја „Же не 
у цр ном“, уз по др шку Ми ров не гру пе „Еспе ран ца“ из Но вог Са да 
и ор га ни за ци је „Да мар“ из Но вог Па за ра. Осни вач кој скуп шти ни 
при су ство ва ло је сто ти нак при пад ни ка не вла ди них ор га ни за ци ја и 

22) У го ди шњем из ве шта ју Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва Ср би је за 2006. го ди ну 
под на зи вом „Људ ска пра ва - та лац дру штве не ре гре си је“, а  у окви ру по гла вља “Ин-
стру мен ти ма те ри јал не и ду хов не при ну де”, чи та ва јед на гла ва не по сред но се по све ћу је 
Срп ској пра во слав ној цр кви и  ње ној уло зи у про фи ли са њу кул тур ног мо де ла ко ји, ве ли 
се,  „Ср би ју до дат но уда ља ва од европ ске ци ви ли за ци је”, сто је ћи у те ме љу „те ку ћег 
про це са за у ста вља ња свих по ли тич ких и дру штве них ре фор ми”. 
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удру же ња из Но вог Са да и Ср би је, а ка ко је са оп ште но на ску пу, тој 
ко а ли ци ји се при дру жи ла и Со ци јал де мо крат ска уни ја Жар ка Ко-
ра ћа. Чла ни це ове ко ла ци је су и Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не, 
Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Ини ци ја ти ва мла дих за људ ска 
пра ва, Не за ви сно дру штво но ви на ра Вој во ди не, Ан ти фа ши стич ка 
ак ци ја Но ви Сад, Да маД из Но вог Па за ра и де се ти не јав них лич-
но сти из Ср би је.

Шта је то, за пра во, ХА ОС?  Хит ни ан ти фа ши стич ки от пор 
Ср би је је ко а ли ци ја по је ди на ца, не вла ди них ор га ни за ци ја и по ли-
тич ких пар ти ја оку пље них око иде је про ме не тре нут но вла да ју-
ћег си сте ма вред но сти у Ср би ји. У Про гла су ко ји је том при ли ком  
про чи тан на во ди се да је у Ср би ји “ну жан хит ни ан ти фа ши стич ки 
от пор, јер ак ту ел на власт (ми сли се на вла ду Во ји сла ва Ко шту ни-
це) фа во ри зу је и у до број ме ри по др жа ва фа ши за ци ју свих сло је ва 
дру штва“ .23) Тач ни је, ка же се,  да др жа ва под стре ку је, усме ра ва и 
по др жа ва иде о ло ги ју фа ши зма (?!), што у ства ри зна чи  „да осу ђу-
је, дис кри ми ни ше и про га ња сва ку раз ли чи тост, а на ро чи то раз-
ли чи тост по вер ској и на ци о нал ној осно ви“.24) Као дру ги раз лог 
ства ра ња ова кве ко а ли ци је  на во ди се  „отво ре ни пра во слав ни фун-
да мен та ли зам и на ци о на ли зам ко ји се спро во ди на свим ни во и ма, 
ста вља у дис кри ми ни са ни по ло жај све оне ко ји му не при па да ју, 
као и оне ко ји од би ја ју да им при па да ју“ 25). У Ма ни фе сту ХА ОС-а 
ко ји са др жи 14 та ча ка ка же се сле де ће: ХА ОС је ко а ли ци ја по је ди-
на ца, не вла ди них ор га ни за ци ја, удру же ња и по ли тич ких стра на ка 
ко јој су ови при сту пи ли сво је вољ но, де ле ћи исту вр сту за бри ну то-
сти због на ра ста ју ћег фа ши зма и исту вр сту по тре бе да се то ста-
ње про ме ни; ХА ОС чи не чла но ви чи ји је си стем вред но сти при па-
да ју ћи кор пу су си сте ма гра ђан ских, де мо крат ских и ле ви чар ских 
си сте ма вред но сти; ХА ОС има за циљ да вла да ју ћи, фа ши стич ки 
си стем вред но сти, ко ји спро во де пар ти је на вла сти као и пар ти је из 
опо зи ци је ко је их по др жа ва ју и ко је са вла шћу са ра ђу ју, про ме ни 
и до ве де кор пус де мо крат ских вред но сти.26)  То из ри чи то по твр ђу-
ју сле де ће ре чи Ма ри је Пер ко вић, јед не од пред став ни ца „Же на у 
цр ном“: „Наш циљ је да бу де мо за јед но у ак ци ја ма на ули ци и да 
бу де мо ви дљи ви у сва ко днев ном от по ру фа ши зму ко ји нас све ви-
ше гу ши“.27)  Ина че, ве ли се у истом овом  до ку мен ту - фа ши зам 

23)  Бета, 9. мај 2007.

24)  Исто.

25)  Исто.

26)  Исто.

27)  Исто.
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„под ра зу ме ва да је са ма при пад ност од ре ђе ној ра сној, на ци о нал-
ној, вер ској гру пи до вољ на и да ње ни при пад ни ци вре де ви ше и 
има ју ве ћа пра ва од свих при па да ју ћих“, па сто га „ту иде о ло ги-
ју тре ба уки ну ти“. Јер, твр ди се, на да ље,  „огра ни ча ва ње при пад-
но сти би ло вер ско, би ло на ци о нал но или ра сно, одва ја чо ве ка од 
истин ске при пад но сти људ ском ро ду и чи та вом све ту, ко ји је сте 
на ша до мо ви на“ 28). 

Из ова квих ис ка за са свим „ло гич но“ про из и ла зи став о кон-
крет ним дру штве ним вред но сти ма ко је тре ба што пре укло ни ти 
из жи во та срп ског тран зи ци о ног дру штва – а то су, пре све га, на-
ци о на ли зам као „си но ним за фа ши зам“, ко ји „де ге не ри ше си стем 
вред но сти и не ги ра чо ве ка у свој ње го вој раз ли чи то сти; по том,, 
ре ли ги ја и ве ра ко је „из ла зе из окви ра при ват но сти по је дин ца и по-
је дин ке“, по ста ју ћи део др жав не по ли ти ке. Сход но то ме, ис ти че се 
да је ХА ОС и кон сти ту и сан  упра во сто га што „ње го ви/чла но ви/це 
ни су по ве ро ва ли/е да су син таг ме „Ср би на окуп“, „Ср би сви и сву-
да“, „ма ти ца Ср би ја“ и „ет нич ко чи шће ње“ за бо ра вље ни по сле че-
ти ри из гу бље на ра та за „ве ли ку Ср би ју“. Да се баш про тив ова квих 
вред но сти бо ри ова ко а ли ци ја прег нант но ја сно илу стру ју ста во ви 
Ста ше За јо вић, чу ве не фе ми ни стич ке „бор ки ње“ за људ ска пра-
ва – “Бо го мо љач ка вла да Во ји сла ва Ко шту ни це у Ср би ји убр за-
но те о кра ти зу је др жа ву, кр ше ћи та ко је дан од основ них прин ци па 
де мо кра ти је – одво је ност цр кве од др жа ве. Срп ска пра во слав на 
цр ква во ди др жав ну по ли ти ку, ка ко по вла сти тој же љи та ко и по 
зах те ву са да шње вла де. Ми, као сло бод но ми сле ће гра ђан ке им по-
ру чу је мо: ви кр ши те Устав зе мље, сло бо де ве ро и спо ве сти, зло у по-
тре бља ва те ре ли ги ју у по ли тич ке свр хе“.29)  На да ље, она по ста вља 
пи та ње:  “Зар чла но ви бо го мо љач ке вла де и др жав ни функ ци о не ри 
не зна ју да је не при стој но ис ти ца ти сво ју ре ли ги о зност јав но, да је 
то про тив са мој смер но сти ве ре, да је то са свим при ват на ствар!“30) 

За ка кве вер ске сло бо де се  за ла же, он да, ова фе ми ни стич-
ка ак ти вист ки ња и „бор ки ња“ за људ ска, па да кле и вер ска пра-
ва? То нај бо ље мо гу по ја сни ти сле де ћи ње ни ис ка зи: „за ла жем се 
свим не на сил ним сред стви ма за се ку ла ри зам као пот пу ну одво је-
ност цр кве од др жа ве, не ме ша ње др жа ве у ре ли гиј ска пи та ња, али 
и не ме ша ње вер ских за јед ни ца у др жав не по сло ве;  за се ку лар но 
дру штво и за сло бо ду ве ро и спо ве сти – а то зна чи да је ре ли ги ја 

28) Исто. 

29) Жен ска ми ров на гру па фе ми ни стич ко-ан ти ми ли та ри стич ке ори јен та ци је, Не у наше
име!ИлиНедајмосеодсвојихпреварити

30) Исто. 
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при ват на ствар сва ке ин ди ви дуе, а да сло бо да ве ро и спо ве сти под-
ра зу ме ва јед нак трет ман ве ру ју ћих и не ве ру ју ћих.31) Ме ђу тим, ова-
кав „де мо крат ски“при ступ вер ским сло бо да ма и пра ви ма од мах се 
„ре ла ти ви зи ра“ и озбиљ но до во ди у пи та ње ста во ви ма исте аутор-
ке са др жа ним у овом истом тек сту -  „од би јам сва ки вид ет нич ке и 
вер ске хо мо ге ни за ци је, јер је ди но та ко ве ру јем да де лу јем у ко рист 
ми ра; и, од би јам сво ђе ња иден ти те та на вер ску и ет нич ку ди мен зи-
ју – јер смо оно што са ми ода бе ре мо а не оно што нам на ме ћу на ци-
о нал ни и вер ски ли де ри; и, од би јам да мој жен ски иден ти тет бу де 
све ден на па три јар хал ну уло гу мај ке и су пру ге,  на уло гу чу вар-
ке на ци је, ве ре – јер је не по слу шност па три јар ха ту га ран ци ја мо је 
жен ске и гра ђан ске сло бо де; од би јам  да по шту јем све раз ли ке, све 
тра ди ци је и све кул тур не оби ча је – и да ље ћу по што ва ти са мо оне 
раз ли ке ко је не угро жа ва ју људ ска пра ва и сло бо де. Јер, по вре да 
људ ских пра ва у име вер ске или ет нич ке тра ди ци је у су прот но сти 
је с уни вер зал ним гра ђан ским вред но сти ма  и сло бо да ма. А нај-
ве ћи део на ших оби ча ја и тра ди ци је је про тив жен ских људ ских 
пра ва; и да ље ћу за јед но не го ва ти вред но сти ак тив не гра ђан ске со-
ли дар но сти, пре ска ка ти све зи до ве, из ван и из над свих др жав них, 
ет нич ких, вер ских гра ни ца и по де ла, и да ље ће мо за јед но гра ди ти 
пра ве дан мир, со ли дар ност, дру га чи ју гра ђан ску Ср би ју“.32)  

Тим истим тра гом, тра жи се за бра на де ло ва ња свих  ор га ни-
за ци ја   (по ли тич ких пар ти ја, не вла ди них ор га ни за ци ја)  с “нео фа-
ши стич ким“, „нео на ци стич ким“, „кле ро фа ши стич ким“ и дру гим 
„то та ли тар ним иде о ло ги ја ма“; укла ња ње из школ ских про гра ма 
обра зов них са др жа ја ко ји сла ве на си ље и ко ји до при но се сек су ал-
ној и би ло ко јој дру гој ис кљу чи во сти.33)  На рав но, већ ов де мо же 
се с пра вом по ста ви ти пи та ње: не из у зи ма ли се на ова кав на чин 
из про кла мо ва ног до ме на сло бо де го во ра  ле гал но пра во гра ђа на 
на ис ка зи ва ње вер ских осе ћа ња и ре ли ги о зног по гле да на чо ве ка, 
дру штво и свет и, исто вре ме но, про во ди сво је вр сна дис кри ми на-
ци ја ве ру ју ћих гра ђа на? Да би од го вор на ово пи та ње мо гао би-
ти по твр дан са мо до дат но пот кре пљу је  већ до бро зна ни  про тест 
„Же на у цр ном“ по во дом ула ска у скуп штин ску про це ду ру За ко-
на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма 34), ко ји се ква ли фи ку је као 
„пре су дан до при нос“ за по че том про це су кле ри ка ли за ци је у Ср би-
ји  са свим по губ ном  за де мо кра ти ју,  чи ме Срп ска пра во слав на 

31)  Исто.

32)  Исто.

33)  Стопфашизму,Исто.

34)  Саопштењезајавност,6. април, 2006.



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.363-381.

378

цр ква (?!) де фи ни тив но сти че ста тус не са мо моћ ног по ли тич ког 
фак то ра, већ и јед не од нај моћ ни јих еко ном ских си ла.35)   Већ из 
ових уви да у са др жи ну про грам ских до ку ме на та ХА ОС-а пот пу но 
је ја сно да се као је дан од основ них ци ље ва ви ди вра ћа ње „ко му-
ни стич ког“ обра сца од но са из ме ђу Цр кве и др жа ве, за ко ји је ка-
рак те ри стич но  од у зи ма ње ле ги тим ног де мо крат ског пра ва Цр кве 
на су де ло ва ње у осми шља ва њу жи во та чо ве ка, на ро да и за јед ни це, 
те, ње но „за тва ра ње“ у до мен чо ве ко ве при ват но сти. Ти ме се за-
пра во по зи ва ње на по што ва ње свих људ ских пра ва по ка зу је као 
чи ста фор мал ност и „ма ски ра ње исти не“, јер се чо ве ко во пра во на 
ве ро ва ње и цр кве ни жи вот  ис пра жњу је од свог ствар ног са др жа ја 
и сво ди на пу ку ре то ри ку и „иде о ло шку ма глу“. Ве ро ва ти не зна чи 
би ти ли шен сво јих кон крет них људ ских и лич них свој ста ва, из гнан 
из на чи на жи во та ко ји под ра зу ме ва упра во за јед ни цу с дру ги ма и 
де ље ње бри ге с дру ги ма око за јед нич ког на ци о нал ног и дру штве-
ног до бра и на прет ка. Исто вре ме но, уоча ва се пот пу но не рав но-
пра ван и дис кри ми на тор ски од нос пре ма раз ли чи тим људ ским 
пра ви ма – ре ци мо, пра во на сек су ал но опре де ље ње се про гла ша ва 
ви со ким стан дар дом мо дер не и де мо крат ске по ли тич ке за јед ни це, 
док се пот пу но од ба цу је као не при хва тљи во са ста но ви шта уни-
вер зал них гра ђан ских вред но сти и сло бо да  пра во на вер ске и ет-
нич ке тра ди циј ске раз ли ке. 

Уто ли ко чуд ни је, или пак са свим оче ки ва но, зву чи став ХА-
ОС-а пре ма ста ром чо ве ко вом пра ву на на ци о нал ну при пад ност 
– да кле, на ци о нал на осе ћа ња, бор бу за уна пре ђе ње ле ги тим них 
ин те ре са на ци је – ја сно ар ти ку ли сан у до ку мен ту под на зи вом „Ко-
со во – Ср би ја по сле про гла ше ња не за ви сно сти“ (ста во ви Мре же 
Же на у цр ном Ср би је). По ред оста лог, у тек сту овог до ку мен та сто-
ји: Не за ви сност Ко со ва је ствар ност још од 1999. го ди не ; На кон 
оче ки ва ног про гла ше ња не за ви сно сти ко со ва 17. фе бру а ра 2008. 
го ди не вла да по ли ти ка на си ља – на па да се на ам ба са де за пад них 
др жа ва, пред став ни штва стра них ком па ни ја, улич ни не ре ди; Ци-
ље ви ова квог на сил ног по на ша ња и про па ган де вла сти у Ср би ји 
су – одр жа ње на вла сти на осно ву ми та о Ко со ву, по зи ва ње на на-
ци о нал ну свест у ци љу ет нич ке хо мо ге ни за ци је Ср би је, скре та ње 

35)  Пот пи сни ци овог са оп ште ња су сле де ће ор га ни за ци је: Швед ски хел син шки од бор за 
људ ска пра ва, Ини ци ја ти ва мла дих за људ ска пра ва, Цен тар за уна пре ђи ва ње прав них 
сту ди ја, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, ко ми тет прав ни ка за људ ска пра ва, 
Фонд за ху ма ни тар но пра во, Не за ви сно дру штво но ви на ра Ср би је, Гра ђан ска ак ци ја за 
људ ска пра ва – При бој, Сан џач ки од бор за људ ска пра ва – Но ви Па зар, Цен тар за ре ги-
о на ли зам – Но ви Сад, Мре жа од бо ра за људ ска пра ва у Ср би ји, Вој во ђан ски цен тар за 
људ ска пра ва, Ур бан Ин – Но ви Па зар, Кул тур ни цен тар Да маД – Но ви Па зар, Же не у 
цр ном, Ла брис – ор га ни за ци ја за ле збеј ска људ ска пра ва, Цен тар за мир и раз вој де мо-
кра ти је, Цен тар за кул тур ну де кон та ми на ци ју, Глас раз ли ке.
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па жње са ре ал них про бле ма у Ср би ји – еко ном ских и со ци јал них 
про бле ма, по чи ње них рат них зло чи на, са рад ње са Ха шким три бу-
на лом, лу стра ци је и оста лих ин сти ту ци о нал них ре фор ми; спре ча-
ва ње гра ђан ске про е вроп ске ори јен та ци је у Ср би ји, изо ла ци ја од 
Евро пе, по вла ђи ва ње ре тро град ним сна га ма у Ср би ји, ре пре си-
ја над „уну тра шњим не при ја те љи ма“, а по себ но „бра ни тељ ка ма 
људ ских пра ва и не за ви сно сти Ко со ва. Као осно ви ци ље ви за ла га-
ња ци вил ног дру штва у Ср би ји, ко јем при па да и Мре жа же на у цр-
ном, на во де се сле де ћи: ства ра ње кли ме ра ди осве шћи ва ња љу ди 
у Ср би ји да је Ко со во не за ви сно, као и да ал бан ско ста нов ни штво 
не же ли да жи ви у окви ру прав ног по рет ка Ср би је; јав но ука зи ва-
ње на по ли тич ке мо ти ве и ма ни пу ла ци је са да шње (Ко шту ни чи не, 
прим. Г. Ж.) вла сти у ве зи са не за ви сно шћу Ко со ва; ис ка зи ва ње 
со ли дар но сти са жр тва ма по ли тич ке ре пре си је и од ма зде срп ске 
на ци о на ли стич ке јав но сти по во дом не за ви но сти Ко со ва; на ста вак 
со ли дар но сти и са рад ње са ци вил ним дру штвом на Ко со ву; за јед-
нич ки рад са ци вил ним дру штвом на Ко со ву у из град њи ми ра, по-
што ва ња људ ских пра ва.36)

Сли чан од нос пре ма на ци о нал ним пра ви ма Ср ба очи ту је 
се у упо зо ре њу ХА ОС-а „Ет нич ки чи сто обра зо ва ње“, по во дом 
упут ства за упис на фа кул те те ко је је об ја ви ло Ми ни стар ство про-
све те и спор та у до ба вла да ви не прет ход не вла де, а у ко ме пи ше: 
„При пад ни ци срп ске на ци о нал не ма њи не из су сед них зе ма ља мо гу 
се шко ло ва ти у Ср би ји под истим усло ви ма као и гра ђа ни Ср би-
је“. ХА ОС, та ко, „под се ћа гра ђа не/ке Ср би је да је ово но ви по ку-
шај уво ђе ња „ве ли ке Ср би је“ на ма ла вра та, пре ко фа кул тет ских 
аула“.37) 

Из овог са свим са же тог при ка за са др жи не ак ту ел не те зе о 
фа ши за ци ји и кле ри ка ли за ци ји Ср би је, а без ула же ња у не ку ду-
бљу ана ли зу ње них ствар них им пли ка ци ја на ни воу жи во та чо ве ка 
и на ро да на овом про сто ру, мо же се с пра вом за кљу чи ти: на де лу 
је за по чи ња ње про це са „пре вред но ва ња“ и кон сти ту и са ња но вог 
си сте ма дру штве них вред но сти уте ме ље ног на – де на ци фи ка ци ји 
и де пра во сла ви за ци ји. Вре ме ће по ка за ти да ли смо у пра ву.

36)  Косово–Србијапослепроглашењанезависности,ставовиЖенауцрном,http://www.
ze ne u cr nom.org/in dex.php?op tion=com.con tent&task=vi ex&id=429, 2 Feb 2010

37)  Исто.
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Gordana Zivkovic

DE MOC RACY AND FRE E DOM

Phe no me no lo gi cal de scrip ti ons of Ser bian po li ti cal re a lity –

Sum mary
Cen tral the me of re se arch in this text is re flec ted in one is sue on 

re la tion bet we en de moc racy and fre e dom, which is an an ci ent is sue and 
yet even no wa days so up-to-da te and even a cru cial one. The qu e sti on 
is: Is the re de moc racy wit ho ut fre e dom? And al so is the re fre e dom wit-
ho ut de moc racy? What has been ex pe ri en ce of cur rent ci vi li za tion in 
that do main? 

Aut hor of the text fo cu sed on li be ral de moc racy and its op por tu-
ni ti es re gar ding ac com plis hment of fre e dom of hu man be ing in mo dern 
world. On the ba sis of the aut hor’s in sight in to the phe no me no logy of 
Ser bian po li ti cal re a lity it is con clu ded that ac cen tu a ted calls on de-
moc ra tic va lu es pa ra do xi cally eno ugh ha ve lead to “a lack” of hu man 
per so nal fre e dom. Pre ci sely, an in di vi dual’s fre e dom stays li mi ted in 
the do main of “de fi ning of per so nal cho i ce”, whi le in re a lity such cho-
i ces are be co ming mo re and mo re li mi ted. Lo o king from this po int of 
vi ew it turns out that a fa mo us the sis of Fran cis Fu kuyama on co ming 
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of “the end of hi story” is a pro ble ma tic one. The the sis is that li be ral 
de moc racy, ha ving ac hi e ved “a vic tory in the Cold war era”, has at ta-
i ned an ab so lu te pre do mi nan ce in mo dern world en vi ron ment – as a 
de fi ni tely esta blis hed mo del of po li ti cal or ga ni za tion and the way of li fe 
su i ta ble for all sta tes, by which the end of hi story has co me to re a lity 
as well. Ho we ver, many facts sta te a to tally dif fe rent sta te of af fa irs: 
the abo ve men ti o ned ide o lo gi zed and in stru men ta li sed “an no un ce ment 
of the end” has to tally omit ted a fact that the main ide o lo gi cal war has 
been go ing on bet we en li be ra lism and de moc racy. In the text the aut-
hor “pro ved” on se ve ral com pa ra ti ve le vels of ar gu men ta tion a the sis 
that an in ten se war aga inst de moc racy – whet her it has been ma de un-
der co ver or openly – has been led by the pe o ple who ha ve pu blicly 
dec la red them sel ves to be li be rals. Whi le ma king this po int, the aut hor 
paid at ten tion to the ro le, sig ni fi can ce and ac ti vity of so-cal led al ter na-
ti ve non-go vern ment or ga ni za ti ons asking a qu e sti on re gar ding them: 
What exactly is the ir im pact on cre a tion of a “so cial en vi ron ment” that 
fa vors li be ra tion and de ve lop ment of de moc ra tic pro ces ses in our sur-
ro un ding? Whi le ar gu ing that it is exactly the hu man rights, that ha ve 
been so strongly in si sted on, which are in cre a singly be co ming a po wer-
ful po li ti cal and ide o lo gi cal tool in po li tics, the aut hor con clu ded that a 
real ob jec ti ve and pur po se of each de moc ra tic or der are a sta ble sta te, 
self-con sci o us pe o ple, free in di vi dual and a rig hte o us and mo ral so cial 
com mu nity.
Key Words: de moc racy, fre e dom, li be ra lism, to ta li ta ri a nism, hu man rights, 

ide o logy, po li ti cal ma ni pu la tion, vas sa la ge, non-go vern ment or-
ga ni za ti ons
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