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Број књи га из обла сти дру штве них на у ка и на уч не пу бли ци-
сти ке ко је су у нас об ја вље не по след њих го ди на, а у на сло ву са-
др же по јам „де мо кра ти ја“  то ли ко је ве ли ки да чи та лац с пра вом 
мо же да се за пи та ка кав је зна чај још јед не књи ге ко ја у на сло ву 
има овај по јам. По тре бан је ве ћи сте пен на уч не кри тич но сти у ода-
би ру, јав ном пред ста вља њу и ко мен та ри ма ове вр сте ли те ра ту ре. 
Не ве ли ка књи га Дра га на Мар ко ви ћа под на сло вом „Де мо кра ти ја и 
пар то кра ти ја“ са др жи спе ци фи чан мул ти ди сци пли на ран при ступ, 
ко ји за слу жу је па жњу не са мо уже струч не јав но сти, већ ши ру дру-
штве ну пер цеп ци ју. На и ме, аутор је еко но ми ста ко ји се го ди на ма 
ба ви пи та њи ма сло бо да и пра ва гра ђа на, и то у основ ној ло кал ној 
за јед ни ци, као што је ло кал на са мо у пра ва, пи та њи ма за дру гар ства 
као ускла ђе ног прин ци па имо вин ске со ли дар но сти и де мо крат ског 
од лу чи ва ња о ко му нал ним, со ци јал ним и дру гим пи та њи ма гра-
ђа на. Мул ти ди сци пли нар ним еко ном ско-по ли ти ко ло шким при сту-
пом Дра ган Мар ко вић раз от кри ва по ве за ност нов ца, по ли тич ког 
по рет ка и по ли тич ке мо ћи. Оту ђи ва ње пра ва гра ђа на да од лу чу ју 
о жи вот но ва жним пи та њи ма јав не сфе ре ни је не ста ло са со ци-
ја ли змом. На про тив, оно је до би ло дру га чи је об ли ке, у скла ду са 
гло бал ним кре та њем ка пи та ла и ње го вим од лу чу ју ћим ути ца јем на 
ре ал не ин сти ту ци је, ре ал ну по ли ти ку вла да по је ди нач них др жа ва 
и ре ал не по ли тич ке про це се тран зи ци је ка мо де лу ви ше стра нач-
ја. У три по гла вља мо но гра фи је аутор ана ли зи ра и оце њу је ста ње 
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де мо кра ти је у све ту и у на шем дру штву, де це ни ју по сле де мо крат-
ских про ме на. 

У уво ду књи ге Мар ко вић ис ти че раз ли чи те де фи ни ци је пој-
ма „де мо кра ти ја“. Прак са 20. ве ка по ка за ла је да је ова реч нај ви-
ше зло у по тре бља ва на, са раз ли чи тим по ли тич ким, де ма го шким и 
иде о ло шким мо ти ви ма. Ако се упо ре де ен ци кло пе диј ске од ред ни-
це де мо кра ти је, ко је Мар ко вић па жљи во ана ли зи ра, ме ђу њи ма је 
и од ред ни ца де мо кра ти је „оно што прет по ста вља ствар но уче шће 
ве ћи не љу ди у од лу чи ва њу о вла сти тој суд би ни и до но ше њу од-
лу ка од оп штег зна ча ја“. У прак си сло же них, пост мо дер них дру-
шта ва то ни је та ко, из у зев од лу чи ва ња гра ђа на на ло кал ном ни воу. 
Сло же ност и уну тра шња про ти ву реч ност мно гих пра ва и сло бо да 
ко ја се, у нор ма тив ном па и у прак тич ном сми слу укљу чу ју, учи ни-
ли су не по сред ну де мо кра ти ју нео ства ри вим мо де лом вла сти, док 
је пред став нич ка чвр сто, ви ше стру ким ве за ма усло вље на вла да ви-
ном ка пи та ла, че сто не до ма ћег, или ути ца јем мул ти на ци о нал них 
ком па ни ја. Ме ђу тим, и у нај фор мал ни јем об ли ку, власт ни је мо гу-
ћа без на ро да, ка ко аутор ис ти че: „Али ни ка ква власт ни је мо гу ћа 
без на ро да, ни ти је мо гу ћа ап со лут на вла да ви на на ро да, јер је на-
род и обје кат и су бје кат сва ке вла да ви не, са мо што ма њи на мо же 
вла да ти ве ћи ном или ве ћи на ма њи ном“ (стр. 8). 

Су шти на од но са сна га ни је у бро ју ли ца са би рач ким пра вом 
– то пи та ње је раз ре ше но у ве ћи ни зе ма ља пре Дру гог свет ског 
ра та уста вом га ран то ва ним пра вом гла са за сва пу но лет на ли ца 
(из у зе ци су так са тив но пред ви ђе ни за ко ном), већ у ква ли та тив ним 
од но си ма из ра же ним у од но су по сла ни ка у пар ла мен ту пре ма сво-
јим пар ти ја ма. Прин цип императивногмандатаве зу је по сла ни-
ка за од лу ке стра нач ких ру ко вод ста ва, што је прак са и у срп ској 
скуп шти ни. Ту пре ста је чак и по сред ни ути цај гра ђа на ко ји су већ 
при пад ни ци хе те ро ге них гру па (ста рост, пол, еко ном ско-со ци јал-
ни ста тус). Аутор под се ћа на оце ну Сло бо да на Јо ва но ви ћа да но-
ве по ли тич ке иде је нужноморајуданастануод стра не љу ди ко ји 
ни су чла но ви по ли тич ких пар ти ја, „не за ра же них пар тиј ским его-
и змом“, ка ко се из ра зио Јо ва но вић. Тре ба се под се ти ти да је ово 
ми шље ње из не то пре осам де сет го ди на, дав но пре со ци ја ли стич-
ке ре во лу ци је и јед но пар тиј ског по ли тич ког си сте ма, ко ји се са да 
оце њу је као си стем јед но у мља. Мар ко вић у пр вом и дру гом по гла-
вљу књи ге на во ди пре пре ке за раз вој по ли тич ког плу ра ли зма. Он 
се ба ви јед ним за не ма ре ним пи та њем – ути ца јем својинскиходно



стр:395398.

- 397 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

санамоделдемократијеуконкретномдруштву.Ис ти че да по сто-
ји ди рект на усло вље ност об ли ка сво ји не и де мо крат ског уре ђе ња 
дру штва. Кон цен тра ци ја вла сни штва усло ви ла је оли гар хиј ски тип 
вла да ви не, што се ис ка за ло не са мо у фе у дал ним пред мо дер ним 
дру штви ма, већ у дру штви ма бур жо а ског уре ђе ња, са свим ин сти-
ту ти ма и сло бо да ма ко ја га ран ту ју уста ви. Мар ко вић ис ти че јед ну 
пра вил ност ко ја се по на вља кроз цео 19. и 20. век, а то је од лу чу ју-
ћи ути цај круп ног ка пи та ла. Фи нан сиј ски и ин ду стриј ски кар те ли 
осво ји ли су по ли тич ки про стор ти ме што су пар ла мен тар не стран-
ке при хва ти ле ис кљу чи во ин те ре се, вред но сти и ци ље ве круп ног 
ка пи та ла, док је ма ли пред у зет ник (тр го вац, по љо при вред ник, за-
на тли ја) ус кра ћен у пар ла мен тар ном за сту па њу сво јих ин те ре са. 
Из у зе так су зе мље свет ске при вред не пе ри фе ри је. 

Дра ган Мар ко вић лу цид но иден ти фи ку је сла бе тач ке мо дер не 
де мо кра ти је: огром на сло же ност са вре ме них дру шта ва, на си ље и 
те ро ри зам вр ше огро ман при ти сак на ор га ни зо ва не ин сти ту ци је, а 
исто вре ме но по ли ти ча ри су све ма ње од го вор ни. Про тив те жа то-
ме, по ауто ру је дис пер зи ја сво ји не, ти ме и мо ћи и вла сти. Ова 
иде ја, уте ме ље на у те о ри ји и тра ди ци ји за дру жне сво ји не, ни је но-
ва ни у Ср би ји ни ти у све ту: Ру си ја, Ита ли ја, Фран цу ска има ле су 
те о ре ти ча ре и прак су ко лек тив ног (за дру жног) вла сни штва. Са да 
се ова иде ја об на вља у функ ци ји про тив те же не ра зу мљи вим и ира-
ци о нал ним по ли тич ким од лу ка ма. У прак си, отва ра се пи та ње да 
ли је та ква ка у зал ност ре ал ни основ из ра жа ва ња ин те ре са гра ђа на. 
Ако се др жа ва са гле да ва као фискус,од но сно са мо као но си лац фи-
скал них овла шће ња, ова ква раз ми шља ња су ре ал на и уте ме ље на: 
„Су коб ин те ре са про ис ти че оту да што се др жав на упра ва одр жа-
ва на при нуд ном фи скал ном за хва та њу, а из вор на са мо у пра ва на 
до бро вољ ном де мо крат ском удру жи ва њу огра ни че них сред ста ва 
гра ђа на, чи ја се из два ја ња ме ђу соб но су ко бља ва ју јер што су ве ћи 
по ре зи ма ње су мо гућ но сти за са мо до при но се, и обр ну то. Са мо до-
при нос је, на и ме, не за ме њи ва еко ном ска осно ва из вор не са мо у пра-
ве јер са мо сло бод но удру же ним сред стви ма гра ђа ни мо гу сло бод-
но и рас по ла га ти. Ис ку ство по ка зу је да се са мо до при но си уред ни је 
пла ћа ју не го фи скал не да жби не, а од лу ке о ко ри шће њу до бро вољ-
но са ку пље них сред ста ва, углав ном се до бро вољ но и спро во де“. 
(стр. 30). Ме ђу тим, кон цен тра ци ја ка пи та ла ко ја је оства ре на у 
Ср би ји не омо гу ћа ва ја ча ње и дис пер зи ју ма лог и сред њег ка пи-
та ла, а ти ме и по ли тич ко ар ти ку ли са ње њи хо вих ин те ре са. Дра ган 
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Мар ко вић има кри тич ки став пре ма ути ца ју гло ба ли зо ва ног ка пи-
та ла на по ли ти ку, као и на це ло куп ни жи вот гра ђа на ши ром све-
та: „Си стем ли це мер не ква зи плу ра ли стич ке де мо кра ти је за сни ва 
се на вла да ви ни јед ног је ди ног не при ко сно ве ног вла да ра зва ног 
Ка пи тал. Са мо што је врх гло бал не вла сти и на ро да још да љи не го 
на ци о нал ни, па се она још ви ше од на ро ђу је“ (стр. 38). Ко ри сте ћи 
ра до ве ауто ра кри тич ке про ве ни јен ци је из раз ви је них за пад них зе-
ма ља, као што је ра ни је био Ха ролд Ла ски, а у но ви је вре ме Но ам 
Чом ски, аутор из о штра ва сво је ста во ве, ме ђу ко ји ма је и сле де ћи: 
„Ни у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ни у би ла те рал ним од но си ма 
не ма ствар не рав но прав но сти из ме ђу ма лих и ве ли ких, не раз ви је-
них и раз ви је них, ко ло ни ја и ко ло ни за то ра“ (стр. 38). Раз о ча ра ње 
и за мор гра ђа на Ср би је ре флек ту је се кроз сле де ћу оце ну Мар ко-
ви ћа: „Тех но ло ги ја ауто крат ске вла да ви не го то во се ни по че му не 
раз ли ку је у јед но пар тиј ском и ви ше пар тиј ском си сте му, осим што 
се у ви ше пар тиј ском си сте му мо ра во ди ти ра чу на о ре а го ва њу опо-
зи ци је уко ли ко она пред ста вља зна чај ни ју сна гу“. (стр. 78). 

За кључ на раз ми шља ња Дра га на Мар ко ви ћа од но се се на ре ал-
ност и бу дућ ност де мо кра ти је у све ту – она мо же да по ста не ствар-
на уко ли ко се де цен тра ли зу ју вла сни штво ка пи та ла и ствар на моћ 
ко ју он има, те ње гов ути цај на ин сти ту ци је. Ко ли ко је ово мо гу ће 
у све тлу свет ске еко ном ске кри зе, кон цен тра ци је ка пи та ла и при-
нуд не кон со ли да ци је ба на ка у САД, оста је отво ре но пи та ње. Чи-
та о ци не мо ра ју да при хва те ста во ве Дра га на Мар ко ви ћа, али ова 
књи га под се ћа да по сто ји гра ђан ска свест о еко ном ским пра ви ма и 
сло бо да ма уте ме ље ним у ду гој прак си срп ског за дру гар ства, као и 
но ви јој прак си рад нич ког ак ци о нар ства. 
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