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Сажетак

 Де мо кра ти ја је као об лик вла да ви не при хва ће на ши ром 
све та. Оно што се на ме ће као про блем је то што се де мо кра ти ја ве-
о ма че сто иде а ли зу је и иде о ло ги зу је. Да нас ве ли ки број дру шта ва 
твр ди за се бе да су де мо крат ска. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да 
ли у њи ма по сто ји де мо кра ти ја у свом фор мал ном или су штин-
ском об ли ку. Због то га је по треб но при ћи про у ча ва њу фе но ме на 
де мо кра ти је на је дан кри тич ки на чин уз стал на пре и спи ти ва ња 
де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја свих зе ма ља. 
Ауто ри се у свом ра ду ба ве иза зо ви ма  раз во ја де мо крат ских ка-
па ци те та у са вре ме ном дру штву. У том сми слу овај рад је по де љен 
на два де ла. У пр вом де лу ауто ри кри тич ки ана ли зи ра ју фе но мен 
де мо кра ти је у кон тек сту са вре ме ног дру штва. У дру гом де лу се 
раз ма тра ју усло ви ко је је по треб но ис пу ни ти да би се омо гу ћи ла 
из град ња са вре ме не де мо крат ске др жа ве. 
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, де мо крат ски ка па ци те ти, де мо крат ске ин-

сти ту ци је, др жа ва, са вре ме но дру штво.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Де мо кра ти ја спа да у ред пој мо ва ко ји се ве о ма че сто иде а ли-
зу ју и иде о ло ги зу ју. Ов де се на ро чи то ми сли на зло у по тре бу овог 
пој ма од стра не по ли тич ких ели та, или бо ље ре че но псе у до е ли та, 
ко је су пре ма сво јим из ја ва ма спрем не да ура де све за рад оства ре-
ња де мо кра ти је у дру штву, док им у прак си личниинтересслужи
каозвездаводиља. На овај на чин де мо кра ти ја по ста је ни шта ви ше 
до сред ства за оства ри ва ње лич них и по ли тич ких ин те ре са. Пре ма 
де мо кра ти ји, као јед ном од мо гу ћих уре ђе ња др жав не вла сти, тре-
ба има ти је дан кри тич ки од нос и не тре ба је сма тра ти као не што 
што се са мо по се би под ра зу ме ва и што ће са мо од се бе на ста ти. 
Ов де на ро чи то под вла чи мо да је де мо кра ти ја са мо је дан од мно гих 
дру гих об ли ка др жав не вла сти ко ји не тре ба иде а ли зо ва ти, већ пре 
све га ре а ли зо ва ти. Да би се де мо кра ти ја оства ри ла и у прак си, ка-
ко то Ро берт Дал [Ro bert Dahl] ка же, по тре бан је неуобичајенсклоп
повољнихуслова,у ко је он убра ја писменост,образовање,људска
права,поштеноинезависносудство,аутономијуорганизацијаи
плурализам,распрострањеностбогатстваиравномерноствиси
недохотка.1) Са вре ме но дру штво са со бом до но си ве ли ки број иза-
зо ва ко је сва ко дру штво на свом пу ту ка из град њи де мо крат ских 
ка па ци те та мо ра пре ва зи ћи.

ДЕМОКРАТИЈА
ИЗМЕЂУСТВАРНОСТИИИДЕАЛА

Сам од нос из ме ђу де мо крат ских и не де мо крат ских дру шта-
ва је ве о ма ком плек сан. Да нас не ма на ро да ко ји тре нут но жи ви у 
де мо крат ском дру штву, а да прет ход но ни је жи вео у не де мо крат-
ском и обр ну то. Нај бо љи при мер за ово сва ка ко је Не мач ка ко ја је 
из де мо кра ти је пре шла у то та ли та ри зам ка да је 1933. го ди не Хи-
тлер по бе дио на из бо ри ма. Де мо кра ти ја не би би ла то што је сте 
да ни је не де мо крат ских си сте ма, јер се она од ре ђу је упра во као 
њи хо ва су прот ност.

Да би до шло до раз во ја де мо кра ти је по треб но је да у дру-
штву по сто ји раз ви јен од ре ђе ни си стем вред но сти, тј. да гра ђа-
ни по се ду ју од ре ђе на културнодуховнаи етичка својства. Ру со 
је ле по ре као да је створитивладавинузанародсвакакокорисна
ствар,алидазнаизакориснију–одгојитинародзавладавину.2)

1) Ра до ван Ра до њић, Демократија, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 24.

2) Исто, стр. 26.
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Да ти од го вор на пи та ње шта је де мо кра ти ја ни је ни ма ло ла-
ко. Уко ли ко кре не мо од ње ног ети мо ло шког по ре кла до ћи ће мо до 
ње ног нај че шћег од ре ђе ња. На и ме, по јам де мо кра ти ја је ко ва ни ца 
ко ја по ти че од две ју грч ких ре чи: demos – на род и kratein – вла да ти. 
До сло ван пре вод овог пој ма би од ре дио де мо кра ти ју као владавину
народа.Та кво од ре ђе ње де мо кра ти је мо же мо на при мер на зре ти у 
Лин кол но вом [A bra ham Lin coln] од ре ђе њу де мо кра ти је где се де-
мо кра ти ја де фи ни ше као government of the people, by the people,
for thepeople (вла да ви на на ро да, од на ро да, за на род).Ме ђу тим, 
уко ли ко би се ма ло ви ше обра ти ла па жња на ње но ети мо ло шко по-
ре кло уви де ло би се да је оно све са мо не јед но став но.

Ети мо ло шко зна че ње ре чи по не кад не до во ди до пот пу ног 
раз ја шње ња ње ног пра вог зна че ња.3) То је упра во слу чај ка да се ра-
ди о пој му де мо кра ти ја. Пој мо ви из ко јих се са сто ји ова сло же ни ца 
је су све са мо не јед но знач ни и са ми по се би ра зу мљи ви. 

 По јам на ро да (demos) је раз ли чи то ту ма чен. У ан тич кој 
Грч кој под овим пој мом су се, за ви сно од при ли ке, под ра зу ме ва-
ли раз ли чи ти ен ти те ти: це ло куп но гра ђан ско те ло, мно ги, ве ћи на, 
го ми ла... Мо же се, та ко ђе, уви де ти и раз ли ка из ме ђу на ро да сло-
бод них гра ђа на (polites), ко ји чи не по ли тич ку за јед ни цу, и све у куп-
но сти гра ђа на (politea) оку пље них у гра ду др жа ви (polis).  Ту је и 
рим ско схва та ње овог пој ма, тј. пој ма populus (ка ко се овај по јам 
озна ча вао у ла тин ском је зи ку), ко ји има два раз ли чи та ту ма че ња. У 
ста ром Ри му се овај по јам де ли мич но ту ма чио као прав ни по јам, а 
де ли мич но и као ор ган ска  це ли на. По ред овог пој ма има мо и по-
јам вла да ти (kratein) чи је је зна че ње још замршеније.Сам  по јам 
вла да ви не под ра зу ме ва оног (оне) ко вла да и оног (оне) над ки ме 
се вла да. У слу ча ју де мо кра ти је на род је исто вре ме но и вла да лац и 
онај над ки ме се вла да. 

О то ме ко ли ко је де мо кра ти ја ком плек сан фе но мен мо жда 
нај бо ље го во ри Но ам Чом ски [No am Chomsky] ко ји ука зу је да је 
овом про бле му мо гу ће при ћи на два на чи на. Са јед не стра не, мо-
же мо ви де ти од ре ђе ња ко ја осли ка ва ју де мо кра ти ју она квом ка ква 
је она у ствар но сти, док, са дру ге стра не, има мо од ре ђе ња де мо-
кра ти је ко ја мо же мо на ћи у мно го број ним реч ни ци ма. Што се ти-
че оних од ре ђе ња ко ја осли ка ва ју де мо кра ти ју она квом ка ква она 
ствар но је сте Чом ски на во ди при мер То ма са Ка ро тер са [Tho mas 
Ca rot hers] ко ји је јед ном при ли ком ре као да: ,,САД те же да фор-
ми ра ју тзв. де мо кра ти ју од о зго ко ја ста вља тра ди ци о нал не из во ре 
мо ћи – углав ном кор по ра ци је и њи хо ве са рад ни ке – под ефи ка сну 

3)  Де таљ ни је о ети мо ло шком по ре клу пој ма де мо кра ти ја ви де ти: Ра до ван Ра до њић, Демо
кратија, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, стр. 17-22.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.59-73.

62

кон тро лу. Сва ки вид де мо кра ти је ко ји не до во ди у пи та ње ове тра-
ди ци о нал не из во ре је по же љан. Сва ки онај вид де мо кра ти је ко ји 
под ри ва њи хо ву моћ се не сме ни ка ко то ле ри са ти.’’4)

Ово од ре ђе ње ма ње/ви ше, осли ка ва на нај бо љи на чин пра во 
ста ње де мо кра ти је. Што се ти че оних од ре ђе ња де мо кра ти је ко-
ја мо же мо на ћи у мно го број ним реч ни ци ма она се углав ном мо гу 
све сти на тврд њу да су ,,дру штва де мо крат ска у оној ме ри у ко јој  
љу ди ко ји жи ве у њи ма мо гу ути ца ти на фор ми ра ње јав не по ли ти-
ке’’.5) 

Но ам Чом ски спа да у те о ре ти ча ре ко ји сво јим ра до ви ма у 
ве ли кој ме ри ис ти че ову опа сност. На и ме, за Но а ма Чом ског се не 
мо же ре ћи да пред ста вља не ко га ко се бо ри про тив де мо кра ти је, 
већ на про тив, це ло ку пан ње гов рад пред ста вља упра во су прот но, 
бор бу за оства ри ва ње де мо кра ти је у пра вом сми слу те ре чи. Чом-
ски се бо ри про тив оно га што се да нас на зи ва де мо кра ти јом и оно-
га што се у ње но име чи ни, ис ти чу ћи да су не ки од нај ве ћих зло-
чи на по чи ње ни упра во у име оства ри ва ња де мо кра ти је и очу ва ња 
људ ских пра ва, при че му де мо кра ти ја слу жи као моћ но иде о ло шко 
оруж је ко је слу жи да би се при кри ле пра ве на ме ре за рад ко јих се 
вр ше ин тер вен ци је у раз ли чи тим де ло ви ма све та.

Де мо кра ти ја без сум ње пред ста вља не што ка че му тре ба те-
жи ти, то ни ко не до во ди у пи та ње, ме ђу тим, де мо кра ти ја, људ ска 
пра ва и еко ном ске док три не да нас као да су по ста ли ин стру мен ти 
мо ћи ко ји се при ме њу ју за рад екс пло а та ци је и оправ да ња ра зно ра-
зних ин тер вен ци ја, док је њи хо ва су шти на гур ну та у дру ги план. 
,,Иде а ли као што су де мо кра ти ја или сло бод но тр жи ште са свим су 
у ре ду све док пра ви ла игре га ран ту ју да ће пра ви љу ди од не ти по-
бе ду.’’6) Уко ли ко пра ви ла игре поч ну да угро жа ва ју при ви ле го ва не 
сло је ве она се од мах за не ма ру ју. ,,Ни јед но бо га то дру штво не при-
хва та за се бе те усло ве, осим у слу ча је ви ма ка да се по кла па ју са 
њи хо вим тре нут ним ин те ре си ма, а њи хо ва исто ри ја по ка зу је да су 
ве ли ка од сту па ња од тих док три на би ла ва жан фак тор у њи хо вом 
раз во ју.’’7) У та квим си ту а ци ја ма на си ље пред ста вља че сту по ја ву. 
Тач но је да се де ша ва да се из та квих струк ту ра ја ви по не ки глас 

4) No am Chomsky, Secrets,LiesandDemocracy,Berkeley, CA: Odo nian Press, 1994, стр. 4.

5) Исто, стр. 4.

6) Но ам Чом ски, Година501–конквистасенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, стр. 125-
127.

7) Исто, стр. 127.
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ко ји го во ри о мо ра лу и људ ским пра ви ма. ,,Ме ђу тим, чим пра ви 
ин те ре си до ђу у пи та ње, ре то ри ка се хи тро ста вља у фи јо ку.’’8) 

Реч ник ко ји се да нас ко ри сти у по ли ти ци нас на во ди на по-
ми сао да све ре чи има ју два сво ја зна че ња. По гле дај мо ка ко не ке од 
уоби ча је них ре чи ко је се ко ри сте у по ли ти ци ме ња ју сво је зна че ње 
у ствар но сти:9)

- Де мо кра ти ја – Не ко  дру штво је де мо крат ско у оној ме ри 
у ко јој на род мо же да уче ству је у оба вља њу дру штве-
них функ ци ја. То би би ло зна че ње де мо кра ти је ка ква би 
она тре ба ло би ти у иде ал ном сми слу. Са дру ге стра не, 
док три нар но зна че ње де мо кра ти је је мно го друк чи је. 
По ње му ,,де мо кра ти ја је си стем у ко ме од лу ке до но се 
сек то ри би зни са и с њи ма по ве за не ели те’’, при че му је 
,,на род са мо по сма трач зби ва ња а не уче сник у њи ма’’. 
Ово зна че ње до во ди до то га да се на сва ко ор га ни зо ва ње 
за рад по ве ћа ња уче ство ва ња у дру штве ним зби ва њи ма 
гле да као на ,,кри зу де мо кра ти је’’.

- Сло бод но пред у зет ни штво – Овим из ра зом се у прак си 
озна ча ва ,,дру штве но фи нан си ра ње при ват ног про фи та, 
уз ве ли ке др жав не ин тер вен ци је у сми слу очу ва ња со-
ци јал не др жа ве нај бо га ти јих сло је ва’’. На тај на чин фра-
зе ко је са др же у се би реч ,,сло бо да’’ углав ном до би ја ју 
упра во су прот но зна че ње.

- Од бра на од агре си је – Овај по јам, пре ма ње му, озна ча ва 
упра во су прот но од оно га што се на пр ви по глед ми сли 
– зна чи агре си ју. 

- Ми ров ни про цес – ,,На и ван чо век би по ми слио да он 
пред ста вља за ла га ње у сми слу по сти за ња ми ра.’’ У слу-
ча ју Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва из раз ми ров ни 
про цес се ,,од но си са мо на оно што ра ди аме рич ка вла-
да’’ што се мо же све сти на све сем на оства ри ва ње ми-
ров ног про це са.

Ово су не ки од нај ва жни јих пој мо ва ко је на во ди Чом ски на-
по ми њу ћи да је, ка да чо век је дан пут на у чи пра ви ла игре, све ово 
по при лич но јед но став но и да ,,они ко ји не мо гу да на у че ову гра-
ма ти ку мо ра ју ме ња ти про фе си ју’’.10) 

8) Исто, стр. 125.

9) Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 85-88.

10)  Исто, стр. 87.
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Про блем де мо кра ти је да нас ни је ни шта ма ње ак ту е лан не го 
у вре ме ње ног на ста ја ња, у вре ме ста рих Гр ка. Да је де мо кра ти ја 
не што ка че му тре ба стре ми ти то ви ше ни ко не до во ди у пи та ње, 
али се по ста вља пи та ње ка ко на том пу ту не за лу та ти. Оно што 
ми же ли мо на ро чи то ис та ћи је опа сност да де мо кра ти ја по ста не 
са мо мр тво сло во на па пи ру, тј. да се ње но по сто ја ње све де на пу-
ку фор мал ност. Чом ски у ве ли кој ме ри кри ти ку је те о ре ти ча ре ко ји 
су оду ше вље ни ус пе си ма ли бе рал не де мо кра ти је, на пр вом ме сту 
на во де ћи Вол те ра Лип ма на [Wal ter Lip pmann]. Пре ма Лип ма ну 
мо гу се раз ли ко ва ти две функ ци је уну тар де мо кра ти је.11) Са јед не 
стра не, по сто ји кла са гра ђа на ко ја мо ра да пре у зме ак тив ну уло гу 
– спе ци ја ли зо ва на кла са. Њу чи ни ма ли део по пу ла ци је ко ји су за-
ду же ни за ана ли зи ра ње, упра вља ње, до но ше ње од лу ка... Са дру ге 
стра не, има мо ве ли ку ве ћи ну ста нов ни штва ко ју Лип мен на зи ва 
,,за блу де ло кр до’’. ,,Њи хо ва функ ци ја у де мо кра ти ји је сте да бу ду 
по сма тра чи, а не уче сни ци у де ло ва њу.’’12) Овој ве ћи ни ста нов ни-
штва је до пу ште но да по др жи јед ног или дру гог пред став ни ка спе-
ци ја ли зо ва не кла се, на при мер на из бо ри ма, али од мах на кон то га 
они се пре тва ра ју у по сма тра че. Чом ски ка же да ако ства ри по сма-
тра мо на Лип ма нов на чин он да је при род но прет по ста ви ти да се 
ми мо ра мо за шти ти ти од тзв. ,,за блу де лог кр да’’ и усме ра ва ти га у 
оном прав цу за ко ји спе ци ја ли зо ва на кла са сма тра да је нај бо љи. 
Да кле, ,,тре ба нам не што да при пи то ми мо за блу де ло кр до’’13), при 
че му ме ди ји ов де мо гу од и гра ти кључ ну уло гу, јер је и за оне ко ји 
до но се од лу ке нео п ход но обез бе ди ти ,,под но шљив осе ћај ре ал но-
сти’’14), тј. вла да ју ћа кла са ,,мо ра ули ти у њих уве ре ња и док три не 
ко је ће слу жи ти при ват ној мо ћи’’15).

 То је ујед но и је дан од глав них раз ло га због ко јих ши ром 
све та ра сте скеп ти ци зам пре ма де мо кра ти ји. У САД због то га ви ше 
од три че твр ти не ста нов ни штва сма тра да су пред сед нич ки из бо ри 
чи ста фар са - ,,са мо игра бо га тих са рад ни ка и ин ду стри је за од но-
се са јав но шћу, ко ји при пре ма ју кан ди да те да го во ре ства ри ко је не 
ми сле и не раз у ме ју’’.16) 

11) Но ам Чом ски, Контроламедија–спектакуларнадостигнућапропаганде, Ру би кон, Но-
ви Сад, 2008, стр. 9-16.

12) Исто, стр. 13.

13) Исто, стр. 14.

14) Исто, стр. 14.

15) Исто, стр. 14.

16) Da vid Jay Brown, ConversationontheEdgeofApocalypse,Pal gra ve Mac mil lan, 2005, стр. 
35-36.
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Чом ски ука зу је да се 21. ја ну ар 2010. го ди не мо же сма тра ти 
као мра чан дан аме рич ке де мо кра ти је, ко ји ће са мо да ље по мо ћи 
у опа да њу де мо кра ти је. То га да на је до не се на јед на суд ска од лу ка 
ко ја ће умно го ме про ме ни ти до та да шња пра ви ла игре и олак ша ти 
ве ли ким кор по ра ци ја ма да ути чу на по ли тич ка де ша ва ња у Сје-
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Пред сед ник Вр хов ног су да Џон 
Ро бертс [John Glo ver Ro berts] је ути цао на то да Суд до не се од лу ку 
ко ја је по ни шти ла пре се дан по ста вљен још пре јед ног ве ка, ко ја је 
огра ни ча ва ла до на ци је кор по ра ци ја при ли ком фе де рал них кам па-
ња.17) По сле ди ца ова кве од лу ке би ла је да са да кор по ра ци је мо гу 
мно го ди рект ни је да ути чу у сфе ри по ли ти ке, уме сто да се као до 
та да слу же не ким ком пли ко ва ни јим и за о би ла зним пу те ви ма. ,,До-
бро је по зна то да су до на ци је кор по ра ци је, не ка да ја ко до бро при-
кри ве не, је дан од глав них фак то ра ко ји ути чу на ис ход из бо ра.’’18) 

То мас Ка ро терс [Tho mas Ca rot hers], ди рек тор Програма за
демократијуивладавинузаконаКар не ги фон да ци је за мир у све ту, 
у сво јој књи зи Критичнамисија:есејизаунапређивањедемокра
тије ка же: ,,Та мо где из гле да да се де мо кра ти ја до бро укло пи ла 
у аме рич ке без бед но сне и еко ном ске ин те ре се, САД про мо ви ше 
де мо кра ти ју. Та мо где се де мо кра ти ја су ко бља ва са дру гим бит ним 
ин те ре си ма, њен зна чај се ума њу је или чак и иг но ри ше.’’19)

ИЗГРАДЊАСАВРЕМЕНЕ
ДЕМОКРАТСКЕДРЖАВЕ

Де мо кра ти ја без сум ње пред ста вља не што ка че му тре ба те-
жи ти и то се ов де не до во ди у пи та ње. Ме ђу тим, де мо кра ти ја је, 
као што смо већ на по ме ну ли, ре зул тат мно штва по вољ них окол-
но сти ко је је нео п ход но оства ри ти да би се омо гу ћи ло ње но по-
сто ја ње. Де мо крат ска др жа ва би тре ба ло да омо гу ћи стра те шку 
рав но те жу де ље њем, или на не ки дру ги на чин, да би огра ни чи ла 
др жав ну власт у ци љу спре ча ва ња ауто ри тар не вла да ви не или зло-
у по тре бе, док исто вре ме но ко ор ди ни ра уну тар ње са ме, или из ме-
ђу ње них ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја и гра ђан ског дру штва, а ка ко 
би оја ча ла сво је ка па ци те те за оства ри ва ње же ље них ци ље ва. 20) 

17) No am Chomsky, TheCorporateTakeoverofU.S.Democracy, In The se Ti mes, Fe bru ary 2, 
2010.

18) Исто, 2010.

19) Но ам Чом ски, Интервенције, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 117.

20) Jor ge I. Do min gu ez and Ant hony Jo nes, ,,Bu il ding and Su sta i ning a Con tem po rary De moc-
ra tic Sta te’’, TheConstructionofDemocracy–LessonsfromPracticeResearch(Edi ted by 
Jor ge I. Do min gu ez and Ant hony Jo nes), The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 
2007, стр. 12. 
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Ра до ван Ра до њић у сво јој сту ди ји Демократијака же да су нај ва-
жни ји и нај не оп ход ни ји чи ни о ци за раз вој де мо кра ти је сле де ћи:21)

● стварање грађанског цивилног друштва – По ли тич ки 
про це си ко ји се од ви ја ју под све о бу хват ном кон тро лом 
не ког од но си ла ца све о бу хват не мо ћи, или се те ме ље на 
не по ре ци вим ко лек тив ним иден ти те ти ма и вред но сти-
ма, не по го ду ју раз во ју де мо кра ти је. По ли тич ки про це си 
уну тар ци вил ног дру штва, као аутен тич ног об ли ка по ве-
зи ва ња и ор га ни зо ва ња не за ви сних гра ђа на и њи хо вог 
сло бод ног де ло ва ња пре ма јав ној вла сти и уоп ште,  омо-
гу ћа ва да чо век пре фе ри ра сво је ре ал не жи вот не ци ље ве 
и та ко соп стве ну ви зи ју дру штве ног ин те ре са прет по-
ста ви ра зним ор га ни ци стич ким и хо ли стич ким про јек-
ци ја ма општегдобра.

● правнарегулисаностиинституционалназаштићеност
људскихправаислобода– Прав на си гур ност и прав на 
сло бо да чо ве ка је прет по став ка по сто ја ња де мо кра ти је. 
Без то га не ма ре чи о по сто ја њу де мо кра ти је.

● културнодуховнаиетичкасвојстваграђана– ква ли тет 
жи во та се у де мо кра ти ји оце њу је пре ма сло бо ди по је-
дин ца, а не пре ма сло бо ди гру па и ор га ни за ци ја. Де мо-
кра ти ја прет по ста вља окру же ње у ко јем ће по је ди нац 
мо ћи да се ис ка же као ин ди ви дуа. По треб но је да чо век 
као де мо крат ско би ће по се ду је од ре ђе не гра ђан ске вр ли-
не (са мо ди сци пли на, то ле ран ци ја, спрем ност на ди ја лог 
уз по што ва ње дру гих и раз ли чи тих ста во ва...).

● оптимизам,храбростивераусебеидруге– Без ово га 
дру штво об у зе то без на ђем и стра хом, за хва ће но па ни-
ком, мо же да по тра жи спас у ти ра ни ји. 

● одговарајућинивоекономскеразвијености– Ово не зна-
чи да дру штва ко ја има ју ви сок ни во еко ном ске раз ви је-
но сти ауто мат ски има ју и де мо крат ски си стем. Ово зна-
чи да се тек на од ре ђе ном ни воу еко ном ске раз ви је но сти 
мо же има ти по тре бан ни во обра зо ва ња и по ли тич ке кул-
ту ре нео п ход не за раз вој де мо кра ти је.

● интернационализација политике и међународни амби
јент– У да на шњим усло ви ма ни је дан дру штве ни про-
цес не мо же оста ти у пот пу но сти ван ути ца ја про це са 
ко ја се де ша ва ју на гло бал ном ни воу. На ме ђу на род ном 

21)  Ра до ван Ра до њић, Демократија, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 25-29.
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ни воу по сто је од ре ђе ни зах те ви ко ји мо ра ју да се ис пу не 
да би се оно сма тра ло де мо крат ским (а и да би мо гло да 
бу де део тих над др жав них тво ре ви на). Глав ни зах те ви су 
сле де ћи: вла да ви на пра ва; за шти ће ност при ват не сво ји-
не и кон ку рен ци ја свих и све га; из бор ност пред став нич-
ких и јав ност у ра ду др жав них ор га на; по ли тич ке, вер-
ске и дру ге сло бо де; пра во на раз ли ко ва ње и не сла га ње; 
уза јам но по ве ре ње, со ли дар ност, по што ва ње, ма те ри јал-
на и со ци јал на си гур ност..

Са дру ге стра не, Ми лан Ма тић и Ми лан По ду на вац у сво јој 
ана ли зи на во де сле де ће нео п ход не усло ве:22)

● Плу ра ли зам сво ји не и сво јин ских од но са уз од го ва ра-
ју ће јав не и прав не га ран ци је пред ста вља нео п хо дан 
услов, не са мо кон ку рент но спо соб не при вре де и при-
вред ног раз во ја, већ и де мо кра ти је. 

● Ства ра ње ауто ном ног гра ђан ског (ци вил ног) дру штва 
пред ста вља, та ко ђе, зна ча јан и не за о би ла зан фак тор 
де мо кра ти је у по ли тич кој сфе ри. Дру штва ко ја по ти ру 
ин ди ви ду ал ну ауто но ми ју и су ве ре ност гра ђа на су дру-
штва у ко ји ма не ма де мо кра ти је. У та квим дру штви ма 
је чу ве но тро фа зно од ви ја ње де мо крат ских про це са кон-
фликт-кон сен зус-де мо кра ти ја оне мо гу ће но.

● То до во ди до то га да је ,,де мо крат ску по ли ти ку мо гућ-
но ор га ни зо ва ти са мо у дру штву у ко ме се основ ни ко-
лек тив ни иден ти те ти и вред но сти прет по ста вља ју и 
то ле ри шу као дру штве на ре ал ност, а као глав на осно ва 
по ли тич ког про це са узи ма ју дру штве ни ин те ре си ство-
ре ни тек по сле ових дру штве них ре ал но сти на ста лих 
при род но-исто риј ским раз во јем’’. Уко ли ко по ли ти ку и 
по ли тич ке про це се уте ме љи мо на не по ре ци вим ко лек-
тив ним иден ти те ти ма и вред но сти ма он да оне мо гу ћа-
ва мо оства ри ва ње де мо кра ти је ства ра њем не пре ла зних 
ба ри је ра. ,,Оту да су зе мље са пре ва гом ре ли ги је, на ци о-
на ли зма, кла сног сек та штва и дру гих ко лек тив них и тра-
ди циј ских ис кљу чи во сти, по пра ви лу зе мље по ли тич ког 
фун да мен та ли зма, од но сно сре ди не са огра ни че ним 
спо соб но сти ма плу ра ли зма и де мо крат ског пре го ва ра-
ња, огра ни че не со ци јал не то ле ран ци је.’’   

22) Ми лан Ма тић, Ми лан По ду на вац, Политичкисистем,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1995, стр. 285-289.
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● Као че твр ти услов де мо кра ти је на ме ће се по сто ја ње 
прав не др жа ве и вла да ви не пра ва као га ран та рав но-
прав ног по ло жа ја и уче шћа свих по ли тич ких су бје ка та 
у де мо крат ском про це су, ко ји тре ба да оне мо гу ћи по ли-
тич ки во лун та ри зам и мо но по ли зам, као и да га ран ту је 
јед на ке шан се за све и ,,по што ва ње де мо крат ских пра ви-
ла игре’’.

● Де мо кра ти за ци ја ин фор ми са ња пред ста вља, та ко ђе, ва-
жан фак тор ко ји тре ба обез бе ди ти, на ро чи то има ју ћи у 
ви ду ,,да су ме ди ји јед на од нај у ти цај ни јих по ли тич ких 
сна га’’.

Овај сплет окол но сти ко ји се ов де на во ди као нео п хо дан за 
раз вој де мо кра ти је је као што се мо же ви де ти је ве о ма ком плек сан. 
Ни је дан од ових чи ни о ца сам ни је до во љан за раз вој де мо кра ти је, 
већ је по треб но на ћи пра ви сплет свих њих. Овом при ли ком тре ба 
ис та ћи да се ,,у са вре ме ној де мо крат ској те о ри ји зах те ва ста лан и 
кон ти ну и ран про цес ле ги ти ми са ња по ли тич ке вла сти, јер уко ли ко 
би он за ка зао, то би зна чи ло кри зу ле ги тим но сти, ко ја у слу ча ју 
озбиљ ног ле ги ти ми за циј ског де фи ци та, мо же про из ве сти си ту а ци-
ју у ко јој не са мо да је мо гућ пре ста нак ва же ња по ли тич ке обли-
га ци је гра ђа на на по слу шност већ је не по слу шност он да и њи хо ва 
гра ђан ска ду жност’’.23)  

Де мо кра ти ја се, ме ђу тим, ре ла тив но ско ро усто ли чи ла као 
нај ра ши ре ни ји и нај по жељ ни ји об лик вла да ви не. Тач но је да се ко-
ре ни де мо кра ти је мо гу на ћи још у ан тич кој Грч кој, али де мо крат-
ски об ли ци вла да ви не су мал те не све до по сле Дру гог свет ског ра-
та би ли пре из у зе так, не го пра ви ло. Ства ра ње гло бал ног тр жи шта, 
раз вој ко му ни ка ци ја, раз вој но вих по ли тич ких ин сти ту ци ја као 
што је Европ ска уни ја, све су то иза зо ви ко ји су на мет ну ли но ви 
пра вац у раз во ју де мо крат ских ка па ци те та. По што се де мо кра ти ја 
углав ном раз ви ја ла у окви ри ма на ци о нал не др жа ве оправ да но се 
по ста вља пи та ње у ко јем ће прав цу раз вој де мо кра ти је ићи уко-
ли ко се узму у об зир про це си са вре ме ног свет ског дру штва ко ји у 
ве ли кој ме ри ути чу на ње го ву струк ту ру и ди на ми ку.

Де мо кра ти ја је, из гле да, као об лик вла да ви не да нас од не ла 
по бе ду над свим оста лим ал тер на тив ним об ли ци ма. Да нас не ма 
по ли тич ке стран ке ко ја за се бе не твр ди да је де мо крат ска или да 
се, што се ве о ма че сто мо же чу ти од стра не по ли ти ча ра, не залаже
за демократске промене. Она по ли тич ка стран ка ко ја би сво јим 
про гра мом ис ту пи ла про тив де мо кра ти је би ла би са свим си гур но 

23) Алек сан дра Ми ро вић, Огледограђанскојнепослушности, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 112-113.
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на пу ште на од стра не при ста ли ца и ве о ма бр зо би несталасаполи
тичкесцене. 

У том сми слу по гле дај мо ка ко гра ђа ни оце њу ју де мо кра тич-
ност др жа ва у ко ји ма жи ве (Та бе ла бр. 1). На и ме, гра ђа ни су на 
ска ли од 1-10 тре ба ли да оце не де мо кра тич ност сво је др жа ве.

Та бе ла бр. 1: Сте пен де мо кра тич но сти  
(истражи ва ње на гло бал ном ни воу)

Fre qu-
ency Per cent

Cu mu-
la ti ve 

Per cent
Va lid 

per cent
Cu mu la-
ti ve va lid 
per cent

Not at all 
de moc ra tic 3489 4.2 % 4.2 % 5.1 % 5.1 %

2 2144 2.6 % 6.8 % 3.1 % 8.3 %
3 3689 4.4 % 11.2 % 5.4 % 13.7 %
4 4525 5.5 % 16.7 % 6.6 % 20.3 %
5 9923 12.0 % 28.6 % 14.6 % 34.9 %
6 8519 10.3 % 38.9 % 12.5 % 47.4 %
7 10690 12.9 % 51.8 % 15.7 % 63.1 %
8 11420 13.8 % 65.5 % 16.8 % 79.8 %
9 5791 7.0 % 72.5 % 8.5 % 88.4 %
Com ple tely 
de moc ra tic 7936 9.6 % 82.1 % 11.6 % 100.0 %

Don´t know 3579 4.3 % 86.4 %   
No an swer 768 0.9 % 87.3 %   
Not ap pli ca ble 55 0.1 % 87.4 %   
Not asked 
in sur vey 10465 12.6 % 100.0 %   

To tal 82992 100%  82992 100%

Узо рак и го ди на ис тра жи ва ња: Ан до ра [2005], Ар ген ти на [2006], Аустра ли ја [2005], 
Бра зил [2006], Бу гар ска [2006], Бур ки на Фа со [2007], Ка на да [2006], Ко лум би ја [2005], 

Ки пар [2006], Чи ле [2006], Ки на [2007], Еги пат [2008], Ети о пи ја [2007], Фин ска 
[2005], Фран цу ска [2006], Гру зи ја [2008], Не мач ка [2006], Га на [2007], Ве ли ка Бри-
та ни ја [2006], Гва те ма ла [2004], Хонг конг, Ки на [2005], Ин ди ја [2006], Ин до не зи ја 

[2006], Ирак [2006], Иран [2005], Ита ли ја [2005], Ја пан [2005], Јор дан [2007], Ма ле зи-
ја [2006], Ма ли [2007], Мек си ко [2005], Мол да ви ја [2006], Ма ро ко [2007], Хо лан ди ја 
[2006], Но ви Зе ланд [2004], Нор ве шка [2007], Пе ру [2006], Пољ ска [2005], Ру му ни ја 
[2005], Ру си ја [2006], Ру ан да [2007], Ср би ја [2006], Сло ве ни ја [2005], Ре пу бли ка Ју-
жна Афри ка [2007], Ју жна Ко ре ја [2005], Шпа ни ја [2007], Швед ска [2006], Швај цар-
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ска [2007], Тај ван [2006], Тај ланд [2007], Три ни дад и То ба го [2006], Тур ска [2007], 
Укра ји на [2006], САД [2006], Уру гвај [2006], Ви јет нам [2006], Зам би ја [2007]

 Из вор: World Va lu es Sur vey, до ступ но на:  http://
www.wvsevsdb.com/wvs/WVSA na li ze Qu e sti on.jsp

Да ле ко нај ма њи број гра ђа на је из ја вио да њи хо ва др жа ва 
ни је ни ма ло де мо крат ска (4.2%). Ме ђу тим, ни број оних ко ји сма-
тра ју да је њи хо ва др жа ва у пот пу но сти де мо кра тич на ни је мно-
го ве ћи (9.6%). Нај ве ћи број гра ђа на се на ла зи на сре ди ни из ме ђу 
ова два екс тре ма да ју ћи сред њу оце ну о де мо кра тич но сти сво јих 
др жа ва (из ме ђу 4 и 8). Ка да се  ра ди о тран зи ци о ним и по стран-
зи ци о ним др жа ва ма мо же се оче ки ва но при ме ти ти да је у њи ма 
оце на де мо кра тич но сти на не што ни жем ни воу (Ср би ја – 5.2, Пољ-
ска – 5.7, Сло ве ни ја – 5.8, Бу гар ска – 4.3, Ру му ни ја – 5.8, Укра ји на 
4.2...), не го ка да се ра ди о др жа ва ма ко је се мо гу ока рак те ри са ти 
као раз ви је ним де мо крат ским др жа ва ма (Фран цу ска – 6.6, Нор ве-
шка – 8.1, Швед ска – 7.5, Швај цар ска – 7.6, Не мач ка – 6.5...). Ме ђу-
тим, гле да ју ћи ге не рал но оце на де мо кра тич но сти др жа ва ни је ни 
при бли жно на за до во ља ва ју ћем ни воу, што сва ка ко го во ри о не до-
вољ ној раз ви је но сти де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти-
ту ци ја тих зе ма ља. 

На кон ово га се оправ да но по ста вља пи та ње: Због че га је де-
мо кра ти ја бо ља у од но су на не де мо крат ску ал тер на ти ву? Да ти од-
го вор на ово пи та ње зах те ва до ста про сто ра и ми ће мо ов де да ти 
пре глед нај бит ни јих ар гу ме на та ко ји се ве о ма че сто на во де у ње ну 
од бра ну:

,,Пр во, де мо кра ти ја по ма же да се вла да за шти ти од ауто кра-
та. Дру го, де мо кра ти ја га ран ту је гра ђа ни ма број на основ на људ ска 
пра ва ко ја не де мо крат ски ре жи ми не при зна ју или не по шту ју. Тре-
ће, де мо кра ти ја пру жа гра ђа ни ма ши ри спек тар лич них сло бо да од 
дру гих ре жи ма. Че твр то, де мо кра ти ја по ма же љу ди ма да за шти те 
сво је ин те ре се. Пе то, са мо де мо крат ска вла да мо же пру жи ти мак-
си мал не мо гућ но сти по је дин ци ма да прак ти ку ју сло бо ду са мо о-
дре ђе ња (ауто но ми ју), да жи ве пре ма за ко ни ма ко је су са ми иза-
бра ли. Ше сто, са мо де мо крат ска вла да мо же пру жи ти мак си мал не 
мо гућ но сти за мо рал ну од го вор ност. Сед мо, де мо кра ти ја под сти че 
ху ма ни раз вој пот пу ни је од би ло ко је ал тер на ти ве. Осмо, са мо де-
мо крат ска вла да ви на мо же по сти ћи ре ла тив но ви сок сте пен по ли-
тич ке јед на ко сти. Де ве то, са вре ме не пред став нич ке де мо кра ти је 
не во де ра то ве јед не са дру ги ма. Де се то, зе мље са де мо крат ским 
вла да ма те же да бу ду еко ном ски про спе ри тет ни је од не де мо крат-
ских вла да.’’24)

24) О то ме ви де ти оп шир ни је: Сла ви ша Ор ло вић, ‘’Кла сич на и  са вре ме на схва та ња де мо-
кра ти је’’,  Годишњак, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2/2008.
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Да би је дан де мо крат ски си стем мо гао да обез бе ди ова кве 
усло ве по треб но је раз ви ти ја ке ин сти ту ци је. Де мо кра ти ја ни је 
не из бе жна, ни ти пак не што што ће се ка да јед ном на ста не за у век 
одр жа ти. Де мо крат ски си сте ми мо гу ја ча ти или сла би ти, али мо-
гу и, као што се то већ де ша ва ло у про шло сти, не ста ти. Истин ски 
отво ре ним и де мо крат ским дру штви ма су нео п ход не де ло твор не 
де мо крат ске струк ту ре:25) за ко но дав на те ла ко ја пред ста вља ју гра-
ђан ство и над зи ру из вр шна те ла; из бо ри на ко ји ма гла са чи би ра ју 
сво је во ђе; пра во су ђе ко је по шту је за кон и вр ши сво ју ду жност не-
за ви сно од спољ них ути ца ја; си стем кон тро ле и рав но те жа уну тар 
дру штва; и ин сти ту ци је и во ђе ко ји су од го вор ни јав но сти.

И на кра ју, по треб но је стал но во ди ти ра чу на о оно ме што је 
још То мас Џе фер сон ре као на кра ју XVI II ве ка у сво јим Белешкама
одржавиВирџинији: ,,Сва ки об лик вла да ви не под ле же де ге не ра-
ци ји, ако је по ве рен са мо они ма ко ји упра вља ју на ро дом. Сам на-
род је за то њен је ди ни си гур ни но си лац.’’26)

MisaStojadinovic,JelenaTodorovic

CHALLENGESOFTHEDEMOCRATIC
CAPACITIESDEVELOPMENTOFPOLITICAL
INSTITUTIONSINTHEMODERNWORLD

Summary
De moc racy is a form of go vern ment that is ac cep ted wor ldwi de. 

The main pro blem is that de moc racy is very of ten ide a li zed and ide o-
lo gi cally ori en ted. To day many so ci e ti es cla im for them sel ves that they 
are de moc ra tic. Ho we ver, the real qu e sti on is whet her de moc racy exists 
in the se so ci e ti es in its for mal or es sen tial way. It is the re fo re ne ces sary 
to cri ti cally analyze the pro blem of de moc racy and to con ti nu o usly re e-
xa mi ne the de moc ra tic ca pa city of po li ti cal in sti tu ti ons of all co un tri es. 
The main goal of this ar tic le is to un der li ne the main chal len ges of the 
de moc ra tic ca pa city de ve lop ment of po li ti cal in sti tu ti ons in the mo dern 
world. In this sen se this pa per is di vi ded in to two parts. The first de als 
with cri ti cal analysis of de moc racy in the mo dern world. In the se cond 
part the aut hors analyses the ne ces sary con di ti ons for the bu il ding of 
mo dern de moc ra tic sta te. 

25) Li sa McLean, ‘’По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21причаодемократији,гру па ауто ра, 
стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 107.

26) Ци ти ра но пре ма: Ми лан Ма тић,  Либерализам,популизам,демократија, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 217.
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Resume
De moc racy is fa cing with nu me ro us chal len ges im po sed by mo-

dern age that are pre sent in all sphe res of so ci e ti es. One of the most im-
por tant is cer ta inly we a ke ning of the de moc ra tic ca pa ci ti es. De moc racy 
is re la ti vely re cently esta blis hed as the most wi de spre ad and the most 
de si ra ble form of go vern ment. It is true that the ro ots of de moc racy can 
be tra ced to the an ci ent Gre e ce, but the de moc ra tic forms of go vern-
ment we re rat her the ex cep ti on than the pat tern un til the World War II. 
For the de moc ra tic de ve lop ment it is ne ces sary to cre a te a cer tain type 
of cul tu ral, spi ri tual and et hi cal qu a li ti es. De moc racy is no do ubt the 
best form of go vern ment, but it se ems that de moc racy, hu man rights 
and eco no mic doc tri ne now be co mes no mo re than the in stru ments that 
are used for the ex plo i ta ti on and ju sti fi ca tion of all kinds of in ter ven-
ti ons, which is why the irs es sen ce is pus hed in to the se cond plan. The 
pro blem of de moc racy to day is no less acu te than it was in the ti me of 
its be co ming in the ti me of the an ci ent Gre eks. Set of cir cum stan ces 
that is ne ces sary for its de ve lop ment is very com plex. Ho we ver, no ne 
of the se fac tors alo ne it is not suf fi ci ent for de moc ra tic de ve lop ment, 
but it is ne ces sary to find the right com bi na tion of all of them. De moc-
racy is not ine vi ta ble nor so met hing that will exist fo re ver. De moc ra tic 
systems may strengthen of we a ken, but they may al so di sap pe ar as it 
was al ready hap pe ned in the past. That is why the de ve lop ment of de-
moc ra tic ca pa ci ti es is cru cial for its de stiny.   

* Овај рад је примљен 19. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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