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ДЕМОКРАТИЈАНАЗАЛАСКУ:
АУТОРИТАРНО-ТОТАЛИТАРНАПРЕТЊА

ЗоранВидојевић,Службенигласник,Демократија
назаласку:ауторитарно-тоталитарнапретњаИнститут

друштвенихнаука,Београд,2010.
„Пре 80 го ди на Ву дро Вил сон је увео Аме ри ку у ХХ век под 

ло зин ком `учинити свет без бед ним за демократију`... Ула ском у 
сле де ћи век наш за да так ће би ти учи ни ти де мо кра ти ју без бед ном 
за свет“ 1) Ове ре чи ути цај ног њу јор шког гло ба ли сте Фа ри да За ка-
ри је упу ћу ју на дра ма тич ност са да шњег исто риј ског тре нут ка, као 
и на епо хал не иза зо ве пред ко ји ма се на ла зи са вре ме ни свет.

„Реч је о суд би ни ли бе рал не де мо кра ти је у (пост)мо дер ном 
све ту, о то ме да она не пре кид но су штин ски сла би, упр кос ши ре њу, 
да се из вр ће у се би су прот не са др жа је и да у свом „кло ни ра ном“ 
об ли ку по ста је на чин по ли тич ке до ми на ци је За па да, пр вен стве-
но Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, над ве ли ким де лом да на шњег 
све та“2) Ова ко Зо ран  Ви до је вић ка рак те ри ше  ствар ност де мо кра-
ти је да нас, упу ћу ју ћи на ње ну ин во лу ци ју и уда ља ва ње од свог 
нор ма тив ног пој ма , и ука зу ју ћи на мо гућ ност ње ног ‘за ла ска’.

Де ло Зо ра на Ви до је ви ћа Демократијаназаласкуса про во ка-
тив ним и опо ми њу ћим под на сло вом Ауторитарно-тоталитарна
претња пред ста вља оп се жну те о риј ско-ем пи риј ску ана ли зу фе но-
ме на де мо кра ти је, од но сно ствар но сти са вре ме не де мо кра ти је у 
свет ским окви ри ма. Циљ ове мо но гра фи је је, ка ко ис ти че аутор, да 
се у окви ру кри тич ке те о риј ске ми сли о де мо кра ти ји осве тле узро-
1) Зоран Видојевић, Демократија на заласку: ауторитарно-тоталитарна претња, Службени 

гласник, Институт друштвених наука, Београд, 2010, стр. 121.
2)  Ibi dem, стр. 19.
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ци ње не кри зе и от кри ју мо гућ но сти, усло ви и су бјек ти евен ту ал не 
об но ве де мо кра ти је.3) Аутор овом про бле му при сту па све стра но, 
са аспек та фи ло зо фи је, со ци о ло ги је, еко но ми је и по ли ти ко ло ги је, 
илу стру ју ћи сво је ана ли зе мно штвом ем пи риј ских и ста ти стич ких 
по да та ка. 

Ви до је вић нај пре ис ти че да кри за да на шње де мо кра ти је ни је 
изо ло ва ни фе но мен, већ да се она ја вља у кон тек сту ви ше стру ке 
кри зе у ко јој се на ла зи го то во це ло ку пан свет. Реч је, на и ме, пр вен-
стве но о ду хов ној кри зи За па да, од но сно о кри зи за пад не ци ви ли-
за ци је. Ода тле, по ми шље њу ауто ра, из ви ре кри за де мо кра ти је, као 
и оп шта дру штве на и еко ном ска кри за. 

Ви до је вић на ста вља сво је обра зла га ње сме ло из ја вљу ју ћи ка-
ко се да нас за пад на ци ви ли за ци ја из ро ди ла у ци ви ли за ци ју нов ца 
и про фи та: но вац је по стао вр хов на вред ност, а про фит са мо свр ха. 
Да кле, у осно ви оп ште кри зе ле жи нај пре кри за вред но сти; кри за 
де мо кра ти је је та ко део кри зе за пад не ци ви ли за ци је. Ове ауто ро ве 
ре чи тре ба ло би да пред ста вља ју апел це лом све ту: „Али, ни ка-
да ни је би ло хит ни је не го што је са да пре вред но ва ње по сто је ће 
ска ле вред но сти у ко јој је но вац - бог, а го ми ла ње ства ри- сми сао 
жи вот них хте ња. Она је пла не тар ног и над си стем ског ка рак те ра. 
Ин стру мен тал не вред но сти одав но су по ста ле фи нал не. Нео ли бе-
рал ни ка пи та ли зам је ту ин вер зи ју вред но сти до вео до рав ни па-
ра диг ме. То је нај ду бљи ко рен кри зе са вре ме ног све та и чо ве ко вог 
бив ство ва ња, те сто га и де мо кра ти је.“4)

Да кле, нео ли бе рал ни ка пи та ли зам је та кво дру штве но уре ђе-
ње у ко ме је све под ре ђе но нов цу, од но сно про фи ту. Он је та ко, по 
ми шље њу Ви до је ви ћа, глав ни чи ни лац де ге не ра ци је де мо кра ти је 
ко ја се огле да у су жа ва њу ње ног са др жа ја, од но сно у сво ђе њу де-
мо кра ти је на пу ку про це ду ру. Ауто ру је на ро чи то ста ло да по ка же 
ка ко упра во нео ли бе рал ном мо де лу еко но ми је од го ва ра мо дел де-
мо кра ти је ре ду ко ва не на про це ду ру, од но сно ка ко је упра во нео-
ли бе рал ни ка пи та ли зам тај ко ји сво јом ло ги ком мар ги на ли зу је де-
мо кра ти ју. Ви до је вић та ко по ка зу је да су у да на шњим ли бе рал ним 
де мо кра ти ја ма по ли ти ка, де мо крат ске ин сти ту ци је и уоп ште це ло-
ку пан на чин жи во та пот чи ње ни еко но ми ји. По ње го вом ми шље њу 
је упра во за то ли бе рал на де мо кра ти ја и њој свој стве ни нео ли бе-
3) Ibi dem, стр.8.
4)  Ibi dem, стр. 307.
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рал ни мо дел еко но ми је обра зац ко ји За пад, на че лу са Аме ри ком, 
те жи да на мет не остат ку све та ка ко би оства рио сво је ин те ре се.

Под ре ђе ност по ли ти ке еко но ми ји се огле да, ка ко ис ти че аутор, 
у алар мант ној чи ње ни ци да је де мо кра ти ја све де на на про це ду ру, а 
да ту про це ду ру, од но сно пра ви ла игре од ре ђу је по ли тич ка и еко-
ном ска ели та. Ка ко је еко ном ска моћ по сред но и по ли тич ка моћ, 
за ко ни у да на шњим ли бе рал ним де мо кра ти ја ма су пр вен стве но на 
стра ни ка пи та ла. О то ме све до чи опо ми њу ћа из ја ва О. Гол дсми та: 
„За ко ни ме љу си ро ти њу, а бо га та ши ства ра ју за ко не“.5)

Услед та квог ста ња ства ри, да на шње де мо кра ти је је су дру-
штва у ко ји ма вла да ју огром не со ци јал не не јед на ко сти, ко је ка-
рак те ри ше јаз из ме ђу бо га тих и си ро ма шних. Ова кве ра ди кал не 
еко ном ске, од но сно со ци јал не не јед на ко сти оне мо гу ћа ва ју ефек-
тив но спро во ђе ње де мо кра ти је: фор мал на по ли тич ка пра ва, сма тра 
аутор, ско ро да ни че му не слу же гра ђа ни ма ко ји су глад ни или ко ји 
не ма ју по сао. Не јед на кост у при хо ди ма увек им пли ци ра и не јед на-
кост у жи вот ним  шан са ма (иако је де мо кра ти ја упра во то тре ба ло 
да до не се). У том сми слу Е. Блох (Е. Bloch) упо зо ра ва: „уко ли ко и 
до кле год сло бо да...ни је нај ви ше по ве за на с јед на ко шћу, она оста је 
хи ме ра; сло бо да је осло бо ђе ње од при ти ска, а при ти сак се вр ши 
еко ном ском не јед на ко шћу и ње ним ефек ти ма“ 6)

На осно ву ових раз ма тра ња  Ви до је вић до ла зи до за кључ ка да 
су да на шње ли бе рал не де мо кра ти је у ве ли кој ме ри из гу би ле сво ју 
мо рал ну и со ци јал ну ди мен зи ју. У кон тек сту нео ли бе рал ног ка пи-
та ли зма де мо кра ти ја се из вр га ва у уре ђе ње у ко јем је по ло жај си-
ро ма шних све не по вољ ни ји,а по ло жај бо га тих све бо љи. Да је ово 
тач но по твр ђу ју ре чи не ка да шњег др жав ног се кре та ра САД Фо-
сте ра Да ла са: „`Сиромашни од у век же ле да пљач ка ју бо га те. За-
то их тре ба са вла да ти и за шти ти ти на шу док три ну по ко јој бо га ти 
тре ба да пљач ка ју сиромашне`. Ти ме је на го ве ште на док три на ка-
сни је на ста лог нео ли бе ра ли зма. Она је сво ју за вр шну фор му до би-
ла у ста во ви ма ко је за сту па Т. Фрид ман пре ма ко ме `скривена ру ка 
тр жи шта ни ка да не ће ра ди ти без скри ве не песнице`“7) 

Аутор да ље на ста вља раз ма тра ње де мо кра ти је на во де ћи шта 
она је сте и шта би тре ба ло да бу де. По ње го вом уве ре њу де мо-
5) Н. Чом ски, Профитизнадљуди,неолиберализамиглобалнипоредак,Све то ви, Но ви 

Сад, 1999, стр. 171.
6) Зоран Видојевић,  Демократија на заласку, op. cit., стр. 246.
7) Ibi dem, стр. 114.
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кра ти ја пред ста вља по крет оп ште људ ске еман ци па ци је и као та ква 
она је од у век би ла бор ба за сло бо ду и бо љи жи вот за све. У том 
сми слу она ни је са мо по ли тич ка ка те го ри ја, не го и ег зи стен ци јал-
на.  По свом нор ма тив ном пој му  де мо кра ти ја би мо ра ла да бу де 
сред ство ху ма ни за ци је људ ске за јед ни це. Она је да нас, ме ђу тим, 
сма тра Ви до је вић, углав ном фло ску ла ко ју ко ри сте нај моћ ни је за-
пад не зе мље, ко је у име ши ре ња де мо кра ти је спро во де „ху ма ни-
тар не ин тер вен ци је“ ши ром све та ка ко би оства ри ле сво је стра те-
шке ци ље ве.

У име де мо кра ти је и људ ских пра ва вр ши се уби ја ње љу ди и 
пот чи ња ва ње сла бих др жа ва и на ро да од стра не нај моћ ни јих др-
жа ва  За па да ко је ва же за де мо крат ске. Ова кав тренд Ви до је вић 
ка рак те ри ше као ми ли та ри за ци ју де мо кра ти је и еко но ми је, у чи јој 
је она слу жби. У том сми слу се, по ре чи ма ауто ра, ја вља „ опа сност 
из ро ђа ва ња де мо кра ти је у ин сти ту ци о на ли зо ва но на си ље. “8) Та-
кве др жа ве ко је спро во де на си ље, ме ђу тим, ни ка ко не мо гу би ти 
де мо крат ске, јер је јед но од ди стинк тив них обе леж ја де мо кра ти је 
упра во иде ал не на си ља.

Де мо кра ти ја та ко по ста је са мо ма ни пу ла тив ни по јам по мо ћу 
ког се при кри ва дик та ту ра ка пи та ла, од но сно ме ђу на род них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја и тран сна ци о нал них кор по ра ци ја. По свом 
нор ма тив ном пој му, на гла ша ва Ви до је вић, де мо кра ти ја би тре ба ло 
да бу де не што су штин ски су прот но у од но су на дик та ту ру. Она ,ме-
ђу тим,  да нас по ста је фа са да за дик та ту ру ка пи та ла. У том сми слу, 
на ста вља да ље аутор, ја вља се но ви об лик то та ли та ри зма- нео ли-
бе рал ни то та ли та ри зам ко ји је ма ски ран иде о ло ги јом де мо кра ти је 
и људ ских пра ва. То по ка зу је да се у та квим окол но сти ма вр ши 
иде о ло ги за ци ја и ми то ло ги за ци ја де мо кра ти је и да она по ста је ‘си-
му ла крум’ , од но сно „ иде о ло шка ро ба ко ја се на ме ће гло бал ном 
тр жи шту“.9)

Да кле, за кљу чу је аутор, ‘за ла зак’ де мо кра ти је про ис ти че из 
ду хов не кри зе за пад не ци ви ли за ци је ко ја је на мет ну ла нео ли бе-
рал ни мо дел еко но ми је као обра зац ко ји тре ба сле ди ти. Све до ци 
смо, ме ђу тим, да та ква еко но ми ја да нас до жи вља ва крах. Си стем 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, као и ре ал со ци ја ли зма, са др жи у се би 
ауто де струк тив не по тен ци ја ле.У слу ча ју овог пр вог они не из ви ру 
са мо из по хле пе за про фи том (иако  по не ким ауто ри ма, по пут И. 
8)  Ibi dem, стр. 121.
9)  Ibi dem, стр. 20.
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Ва лер штај на: „Wall Stre et  је ствар но дик ти рао по хле пу“10)) , ни ти 
су ре зул тат по сто ја ња при ват не сво ји не као та кве, већ про ис ти чу 
из са ме ло ги ке ка пи та ла. Кри за нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, да кле, 
про из ла зи из са ме струк ту ре тог си сте ма, би ва ју ћи ње му има нент-
на, ка ко је још дав но Маркс до бро уочио. 

Услед ова кве све оп ште ду хов не, еко ном ске и дру штве не кри зе 
пи та ње ко је нај пре тре ба да по ста ви мо , ис ти че Ви до је вић,  је сте: 
Да ли је  бо љи свет мо гућ? Уко ли ко ни је, сва ки на пор, би ло те о-
риј ски или прак ти чан,  био би уза лу дан. Аутор, да кле, по ста вља 
пи та ње о он то ло шко-ан тро по ло шким прет по став ка ма де мо кра ти-
је, ука зу ју ћи на об но ву де мо кра ти је као хит ну по тре бу епо хе11). Зло 
за и ста  има он то ло шки ста тус, на си ље је сте ста ро ко ли ко и чо век и 
дру штво, а мрач на стра на чо ве ко ве при ро де не сме би ти за не ма ре-
на, па ипак- бо љи свет је сте мо гућ.

Бо љи свет је мо гућ на те ме љу пре и спи ти ва ња нор ма тив них 
осно ва за пад не ци ви ли за ци је.Ка ко она да нас је сте ци ви ли за ци ја 
на си ља, нов ца и про фи та , по треб на је но ва ци ви ли за циј ска па ра-
диг ма. По треб но је, шта ви ше нео п ход но, да се по ста ви пи та ње  о 
сми слу и свр си де мо кра ти је, ка ко би се спре чи ла ње на да ља де гра-
да ци ја и евен ту ал ни ‘за ла зак’. Уко ли ко де мо кра ти ја, по ми шље њу 
ауто ра,   ни је по ре дак ко ји те жи ху ма ни за ци ји људ ских од но са, она 
не оства ру је сво ју свр ху и са мим тим  гу би свој ле ги ти ми тет. По-
тре бан је, да кле, по ре дак у ко ме би би ла оства ре на рав но прав ност 
свих људ ских би ћа, по ре дак у ко ме не би би ло пот чи ње но сти и 
екс пло а та ци је чо ве ка ( ко ја се у нео ли бе рал ној те о ри ји чак и не ги-
ра као чи ње ни ца).

Ви до је вић мо гућ ност ова квог по рет ка ви ди у на ди ла же њу ди-
хо то ми је ка пи та ли зам- со ци ја ли зам, од но сно у је дин ству де мо кра-
ти је, со ци јал не прав де и ху ма ни зо ва не еко ном ске ефи ка сно сти, где 
је про фит са мо  сред ство, а не циљ. Ре ше ње је, да кле, у син те зи 
оног нај бо љег из ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, а она би се са сто ја ла  
у оства ри ва њу вред но сти ка ко сло бо де, та ко и со ци јал не прав де. 
Бо љи свет, по ру чу је аутор овог де ла, ни је мо гућ без ди ја лек тич ког 
је дин ства ова два прин ци па,  ко ји би се про жи ма ли и ме ђу соб но 
до пу ња ва ли. У том сми слу Ви до је вић ис ти че ка ко је по јам де мо-
крат ско-ли бе рал ног со ци ја ли зма ко хе рен тан, и  ка ко иде а ли ли бе-
ра ли зма и не ре пре сив ног со ци ја ли зма пред ста вља ју трај не ци ви-
10) Ibi dem, стр. 245.
11) Ibi dem, стр. 275.
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ли за циј ске те ко ви не, уто ли ко што са њи ма сто ји или па да за пад на 
ци ви ли за ци ја.

С об зи ром на го ре на ве де не ста во ве глав на по ру ка овог де ла  
би мо гла  би ти са др жа на у сле де ћим ре чи ма :“Две во де ће про гре-
сив не иде је обе ле жи ле су оно што је вред но у мо дер ном до бу: ли-
бе ра ли зам и со ци ја ли зам. Иако су се обе уве ли ко из о па чи ле у по ку-
ша ји ма њи хо ве прак тич не ре а ли за ци је...те две иде је оста ју и да нас 
упо ри ште про гре сив них дру штве них про ме на. Јер, ‘чо ве чан ство је 
у по след њих не ко ли ко ве ко ва мо гло да сми сли са мо два ва ља на 
про јек та дру штве не ор га ни за ци је- ли бе ра ли зам, оте ло вље ње иде је 
сло бо де по је дин ца, и со ци ја ли зам, опред ме ће ње иде је дру штве не 
сло бо де и прав де. Ни јед ног од ова два оно се не мо же од ре ћи.’“12) 
Овy по ру ку не сме за не ма ри ти ни ко ко је за ми шљен над бу дућ но-
шћу де мо кра ти је.

12) Ibidem, стр. 284.
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