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Љу би ша Ми тро вић

ДЕ МО КРА ТИЈА 
НА ЗА ЛА СКУ 

Зоран Видојевић, Де мо
кра тија на за ла ску (Слу
жбе ни гла сник, Институт 
друштвених наука, Бе о
град, 2010. стр. 3441)

* Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи тет у 
Ни шу

1 Реч на промоцији књиге Зорана 
Видојевића Демократија на заласку, 
(Филозофски факултет, Косовска 
Митровица, 24.03.2011)

По ја ва сва ке но ве књи ге у ака
дем ској за јед ни ци пред ста вља 
свет ко ви ну у ма лом. Та ра дост 
тим пре је ве ћа ако књи ге до не су 
на уч ни но вум и обо га ћу је на уч
ну за јед ни цу но вим са зна њи ма и 
вред но сти ма. А упра во сту ди је 
ко ле ге про фе со ра Ви до је ви ћа, по 
пра ви лу, су та кве. Ис тра жи вач ке 
а не ре сав ске. Кри тич ке, а не кри
ти зер ске или апо ло гет ске. Ана ли
тич ке и син те тич ке. Ре ал но пе си
ми стич ке и ре ал но оп ти ми стич
ке. Пи са не сна гом со ци о ло шке 
има ги на ци је, по лет не и ар гу мен
тов не, као да су иза шле из Мил со
ве ин те лек ту ал не ра ди о ни це.

Не ко ли ко ре чи о ауто ру:
Зо ран Ви до је вић, спа да у ред 

нај вред ни јих на ших со ци о ло га 
(по сле Лу ки ћа, Ми ли ћа, По по
ви ћа и Пе чуј ли ћа, као до а је на). 
Пи сац је по зна тих сту ди ја „Са
мо у пра вља ње – де ло рад нич ке 
кла се“, “Дра ма со ци ја ли зма“, 
„Кон флик ти – од кла сних до 
рат них“, „Тран зи ци ја, ре ста у
ра ци ја и нео то та ли та ри зам“,  
„Ку да во ди гло ба ли за ци ја?“. Сва
ка од тих књи га бо га ти ла је са зна
ња у на уч ној за јед ни ци со ци о ло га 
Ср би је.
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Зо ра на знам већ 30 го ди на. Од 
то га, пре ко 20 го ди на смо у ак тив
ној са рад њи на из во ђе њу на ста ве 
на по сле ди плом ским и док тор
ским сту ди ја ма на сме ру Со ци о
ло ги ја дру штве ног раз во ја на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу.

И ода ћу вам тај ну: Зо ран се ба
ви и по е зи јом и члан је Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је. 

Књи га Зо ра на Ви до је ви ћа 
„Де мо кра ти ја на за ла ску“, у сво
јој струк ту ри по ред, Уво да, има 
5 по гла вља: Ло ги ка па да; Мо рал, 
еко но ми ја и де мо кра ти ја у све
тло сти епо хал них иза зо ва; Тран
зи ци ја, де мо кра ти ја и дру штве на 
свест; Ср би ја – дра ма оп стан ка и 
Ка свод ном ми шље њу.

Књи га је снаб де ве на са им по
зант ном ли те ра ту ром пре ко 300 
би бли о граф ских је ди ни ца.

Књи га ко ју пред ста вља мо 
син те тич ки је из раз до са да шњег 
ви ше де це ниј ског ра да Зо ра на Ви
до је ви ћа из обла сти со ци о ло ги је 
раз во ја и по ли тич ке со ци о ло ги је 
са вре ме ног дру штва. Она, у овом 
вре ме ну не спо ко ја, тран зи он ског 
ха о са, гло бал ног не ре да, об но ве 
„ди пло ма ти је то пов ња ча и кр
ста ре ће то ма хавк  де мо кра ти је, 
по ка зу је „Сјај и бе ду“ ли бе рал не 
(пред став нич ке) де мо кра ти је, ко
ја се пред на шим очи ма уру ша ва, 
јер је одво ји ла др жа ну и по ли тич
ку моћ од на ро да и пре тво ри ло 
се у пу ко ору ђе ка пи та ла (ка пи
та лопар ла мен та ри зма Т. Не гри) 
– по ста ју ћи „де мо кра ти ја без на

ро да“ (М. Ди вер же). Оту ђу ју ћи 
се од де мо са – по ли ти ка је из но ва 
по ста ла суд би на, си ла из над дру
штва – су прот ста вље на сна га ма 
раз во ја и на прет ка.

У овој сту ди ји Зо ран Ви до је
вић пра ти иде ју и прак су де мо кра
ти је у рав ни ње ног исто риј ског 
раз во ја и са вре ме ног ком па ра
тив ног ис ку ства. Он ис пи ту је, не 
са мо идеј ноте о риј ски раз вој, већ 
и ин сти ту ци о нал ну ко сти мо гра
фи ју, и дру штве не ак те ре – ње ног 
на прет ка, ква ре ња и уру ша ва ња. 
По ен та ауто ро вих ис тра жи ва ња 
је: ка да се де мо кра ти ја одво ји од 
де мо са; ка да се по ли тич ка де мо
кра ти ја одво ји од со ци јал не; ка да 
се бор ба за сло бо ду одво ји од бор
бе за со ци јал ну јед на кост – он да 
на ста је, пре или ка сни је, бло ка да 
истин ског де мо крат ског раз во ја: 
по ли тич ке ин сти ту ци је се фор
ма ли зу ју/би ро кра ти зу ју, реч ју 
оту ђу ју од во ље и ин те ре са гра ђа
на. Гра ђа нин пре ста је би ти но си
лац су ве ре ни те та, мно же се број
ни оту ђи ва чи по ли тич ке мо ћи од 
дру штва, по пут па ра зи та и пре да
то ра... На ста је су ши ца и па ра ли
за си сте ма, а де мо кра ти ја по ла ко 
из у ми ре... По ли ти ка се ту ђи од 
де мо са и иш че за ва у пла вет ни ло 
не ба. Де мо кра ти ја по ста је ли це
мер на ма ска, иза ко је те чу про це
си ма ни му ла ци је  де мо кра ту ре.

Зо ран пра ти ди ја лек ти ку по
ли тич ке мо ћи и де мо кра ти је као 
про це са и по рет ка: од ан ти ке 
до са вре ме но сти. Ње гов со ци
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о ло шки при ступ увек се кре ће 
си мул та но на два пла на: ем пи
риј ски – кон крет ноисто риј ски 
и нор ма тив ни – пој мов нока те
го ри ја л  ниме та па ра диг мат ск и. 
Они се, кроз при зму ње го ве со
ци о ло шке има ги на ци је, су сре ћу 
и укр шта ју – у ње го вом тра га њу 
за од го во ром. Шта су штин ски и 
суп стан ци јал но озна ча ва иде ја/
по јам де мо кра ти је?  Ка ко се он ме
њао и до гра ђи вао кроз епо хе; ко ји 
су ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зми 
из гра ђи ва ни; ка кав је њи хов до
мет; осо би то за др жа ва ју ћи се на 
пи та ње: Шта је са де мо кра ти јом 
у XX ве ку и ка ко се ли бе рал на де
мо кра ти ја из ро ди ла фа ши зам, а 
со ци ја ли стич ка мо но пар ти зам у 
ста љи ни зам, као два об ли ка то
та ли та ри зма у XX ве ку; те ка ко 
да нас нео ли бе рал ни гло ба ли зам 
– отва ра пут пост мо дер ном то та
ли та ри зму, ко ји мра чи сун це сло
бо де и там ни хо ри зонт прин ци па 
на де, те ауто ра до во ди до за кључ
ка – да жи ви мо у до ба де мо кра
ти је на за ла ску.

Но, аутор ни је по ли тич ки ни
хи ли ста. Упо ре до са ана ли зом 
 број них про це са дис функ ци ја, 
де фор ма ци ја и ква ре ња де мо кра
ти је: ње ног пре тва ра ња у ма ску и 
де мон кра ту ру, ин стру мент вла
да ња (ма ни пу ла ци је ма њи не над 
ве ћи ном), аутор тра га за пу те ви
ма по врат ка ње ног аутен тич ног 
сми сла и до сто јан ства: не са мо 
кроз под се ћа ње на истин ске вред
но сти ан тич ке и но во ве ков не ли

бе рал не и со ци јал не де мо кра ти је, 
прин ци пе по де ле вла сти и ње не 
де мо крат ске кон тро ле, већ кроз 
пле до а је за по ве зи ва ње по ли тич
ке и со ци јал не де мо кра ти је, кроз 
об но ву и раз вој об ли ка не по сред
не – пар ти ци па тив не (и за што да 
не – са мо у прав не) де мо кра ти је, 
ко ја би по ли ти ку вра ти ла де мо су 
и учи ни ле из но ва на род про ме теј
ским  спо соб ним да ства ра исто
ри ју. Уме сто ели ти стич ке дог ме 
– да су је ди но ели те ства ра о ци 
исто ри је, те да исто ри ја пред ста
вља „гро бље ели та“, а ма се су ње на 
пу ка си ро ви на ко је ели те об ли ку
ју сво јом во љом у ре тор та ма об ли
ко ва ња исто ри је све та нео п ход но 
је ре ха би ли то ва ти уло гу гра ђа на 
и дру штве них по кре та као ак те ра 
дру штве них про ме на.

Ко ле га Ви до је вић са не спо ко
јем го во ри о ста њу ли бе рал не де
мо кра ти је да нас, о ње ном ква ре
њу, де фи ци ту: о ато ми за ци ји ин
ди ви дуа, по вла че њу јав ног чо ве ка 
и апа ти ји ма са, о пар ти за ци ји и 
иди о ти за ци ји по ли тич ког жи
во та. О но вим ла жним ко ва чи ма 
про гре са, о ши ре њу кул ту ре ли це
мер ја, ма ни пу ла ци је, зла, на си ља 
и смр ти ши ром пла не те. О но вим 
го спо да ри ма по ли тич ке и свет ске 
мо ћи. О оту ђи ва њу ин сти ту ци
ја пар ла мен тар не де мо кра ти је од 
на ро да (ка ко пар ла мен ти по ста
ју по слов ни од бор бур жо а зи је и 
пу ка бр бља о ни ца, о оту ђи ва њу 
из вр шне вла сти, о пре зи ден ци
ја ли стич ком си сте му и дру гим 
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об ли ци ма оли гар хи ја ли за ци је, 
при ва ти за ци је и би ро крат ске 
зло у по тре бе по ли ти ке. Он ове 
фе но ме не/про це се пра ти ка ко на 
ма кро  свет ско и сто риј ском та
ко и на ци о нал ноло кал ном (у зе
мља ма у тран зи ци ји), из вла че ћи 
ре ле вант не за кључ ке ка ко за те о
ри ју та ко и ак ту ел ну дру штве ну 
прак су. У том сми слу син те за ко ју 
из ла же на кра ју – у по гла вљу „Ка 
свод ном ми шље ну“ има ви сок те
о риј ски и ин струк тив ни зна чај. 

Нор ма тив ну де фи ни ци ју де
мо кра ти је З. Ви до је вић да је у 
– спо ју ли бе ра ли зма и со ци ја
ли зма, тј. со ци јал де мо крат ском 
кљу чу: „Пра ви сми сао де мо кра ти
је са сто ји се у отва ра њу ре ал них 
мо гућ но сти да сва ки по је ди нац 
у со ли дар ној, јед на ко прав ној и 
про спе ри тет ној за јед ни ци са дру
ги ма, по ста је су бјект дру штве ног 
жи во та, да се уки да јаз из ме ђу вла
да ју ћих и оних ко ји ма се вла да, 
оства ру је оп ште до бро, по сти же 
из ра зи то ве ћин ско за до вољ ство 
по сто је ћим по рет ком и вла сти
том жи вот ном пер спек ти вом, при 
че му се исти прин ци пи про ши ру
ју и на ра ван це ло куп ног чо ве чан
ства“. Овај по јам укљу чу је – но ви 
сми сао по ли ти ке, у је дин ству са 
ети ком, ква ли тет на чи на жи во та; 
је дин ство по ли тич ке и со ци јал не 
де мо кра ти је.

Пу те ви опо рав ка/об но ве 
аутен тич них вред но сти де мо кра
ти је и ње не про гре сив не уло ге у 

дру штве ним про ме на ма З. Ви до
је вић ви ди:

Нај пре, у по ве зи ва њу иде је ли
бе ра ли зма и со ци ја ли зма, пој ма 
де мо кра ти је са сло бо дом и јед на
ко шћу; без то га де мо кра ти ја се, 
пре или ка сни је, ква ри, гу би уто
пиј ски етос вла да ви не на ро да и 
пре тва ра у вла да ви ну ели те про
тив на ро да;

Дру го, у по ве зи ва њу ин сти ту
ци ја пред став нич ке са раз во јем 
ин сти ту ци ја и прак се не по сред не 
де мо кра ти је.

Тре ће, у су штин ском по ве зи
ва њу/оства ри ва њу по ли тич ке и 
со ци јал не де мо кра ти је ( ети ке и 
по ли ти ке).

О то ме аутор, сво је ис тра жи
ва ње пот кре пљу је, ка ко ана ли зом 
те о риј ског та ко и прак тич ног ис
ку ства... Од кла сич не по ли тич ке 
ми сли до са вре ме них ис тра жи ва
ча (Да ла и дру гих ауто ра).

Аутор ак те ре бор бе за де мо
кра ти ју тра жи и сво јом про спек
ци јом на ла зи у:

 но си о ци ма но вих про из
вод них сна га  дру штва зна
ња;

 тзв. сло је ви ма но ве „рад
нич ке кла се са вре ме ног до
ба“;

 у об но вље ној уло зи ин те ли
ген ци је, ин те лек ту а ла ца;

 у но вој мла дој ге не ра ци ји 
не при ста ја ња и от по ра;

 у но вој свет ској ко а ли ци ји 
ал тер гло ба ли ста, ан ти ко
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ло ни ја ли ста и ан ти им пе
ри ја ли ста;

 у по ја ви европ ског со ци јал
ног по кре та (П. Бур ди је).

На жа лост, на јав ној сце ни све
та/и ло кал но да нас су ак тив ни је 
сна ге исто риј ске нео кон зер ва
тив не ре ста у ра ци је и ре гре си је 
од сна га со ци јал ног про гре са и 
еман ци па ци је. На де лу је осе ка/
де фан зи ва ле ви це. Из вр ше на је 
ње на сна жна стиг ма ти за ци ја по
сле сло ма со ци ја ли зма). На уда ру 
су да нас ка пи тал сна га – син ди
ка ти, пред став ни ци на ци о нал но 
осло бо ди лач ких и ан ти ко ло ни
јал них по кре та. Уме сто њих, из 
цен тра Им пе ри је – фор си ра ју се 
НВО – као тро јан ски коњ ве ли
ког бра та (и ин стру мент ма ни пу
ла ци је, иде о ло ги је људ ских пра ва 
и из во за де мо кра ти је) у функ ци ји 
раз би ја ња на ци о нал ног су ве ре
ни те та, но ве дик та ту ре ка пи та
ла, ре ко ло ни за ци је све та. На том 
пла ну ре ха би ли ту је се уло га им
пе ри ја ли стич коко ло ни јал не уло
ге за пад них зе ма ља, њи хо ва ко
ло ни за циј ска ми си ја у XIX и XX 
ве ку. У то ме пред ња че – сво јим 
сту ди ја ма и де ло ва њем – ге о стра
те зи (ен гле ски и аме рич ки): Ро
берт Ку пер и Ро берт Кај ган: ко ји 
твр де да је до шло вре ме за об но ву 
гло бал них ли бе рал них им пе ри ја 
– и да та кве уло ге За пад тре ба да 
при хва ти – де лу ју ћи свим си ла ма 
стра те ги је „твр де“ и „ме ке“ мо ћи.

На жа лост, ис хо ди шта са вре
ме ног не кон тро ли са ног кре та

ња гло бал ног ка пи та ла – мо же 
нас до ве сти до пост мо дер ног 
фа ши зма. Упо тре бе ого ље не мо
ћи кор по ра тив них ели та про тив 
оси ро ма ше них из глад не лих ма
са (на ро да)... Али и но ве на род не 
бу не, ре во лу ци је са не из ве сним 
ис хо дом...?

Свет је да нас на рас кр шћу. Бу
дућ ност ће за ви си ти не са мо од 
на ших те о ри ја (о њој), већ и број
них не пред ви дљи вих фак то ра: да 
ли у прав цу но ве Апо ка лип се или 
но ве Еман ци па ци је  за ви си ће од 
број них фак то ра и ак те ра ко ји су у 
игри у са вре ме ном све ту.

На кра ју уме сто за кључ ка мо
гу се по ста ви ти не ка пи та ња, за 
де ба ту:

1. Где ле жесо ци о ло шки  ду
бљи струк тур но – ци ви
ли за циј ски из во ри/узро ци 
кри зе са вре ме не де мо кра
ти је: По јам де мо кра ти је 
из ве ден из прак се ан тич
ких по ли са, и вр ху ни са ли
бе рал ном пред став нич ком 
и об ли ци ма не по сред не, 
бес пар тиј ске са мо у прав не 
де мо кра ти је. Основ не ма
три це на ко ји ма су ег зи сти
ра ли ови об ли ци де мо кра
ти је – у ери гло ба ли за ци је 
и нео ли бе рал ног „ка пи та
ли зма ка та стро фе“ су да нас 
ра зо ре ни. По ста вља се пи
та ње ка кав је, да кле, ути цај 
про це са гло ба ли за ци је, ра
за ра ња рас па да на ци је као 
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гло бал них гру па и на стан
ка ере пост на ци о нал них 
кон сте ла ци ја на кри зу (за
ла зак де мо кра ти је)?

2. Ан тро по ло шкокул ту
ро ло шки фак то ри кри зе 
де мо кра ти је у усло ви ма 
ма сов ног по тро шач ког 
дру штва и по ја ве фе но ме
на ин ди ви ду а ли зи ра ног 
дру штва (ато ми за ци је, со
ци ја ли за ци је) – ка да до ла
зи до по ти ски ва ња јав ног 
чо ве ка, гра ђа ни на, ње гов 
су ве ре ни тет, а ње гов су ве
ре ни тет се за ме њу је по тро
шач ки су ве ре ни тет, а у ње
му не ма прин ци па рав но
прав но сти (јер бо га ти ви се 
тро ше, од си ро ти ње ко ја 
је ус кра ће на у по тро шњи) 
Ка кав је ути цај ових про
це са ин ди ви ду а ли зи ра ња/
иди о ти за ци је дру штва – на 
по ја ву де фи ци та де мо кра
ти је, и пре у зи ма ње мо ћи 
од стра не оту ђе них ели та 
(еко ном ских, по ли тич ких, 
ме диј ских). Пре тва ра ње 
де мо кра ти је у ли це мер ну 
ма ску.

3. По ста вља се пи та ње: ка
кве су мо гућ но сти об но ва 
не по сред не де мо кра ти је 
„од о здо“ у са вре ме ном дру
штву и ко ли ко тај по крет за 
не по сред ном де мо кра ти
јом у са вре ме ном дру штву 
мо же би ти фак тор ко рек

ци је и де мо крат ске кон тро
ле?

3. Жи ви мо у гло бал ној ери 
ко ја зах те ва но ве гло бал
не „тран сна ци о нал не“ об
ли ке упра вља ња све том и 
из град њу њи хо ве ор ган ске 
по ве за но сти са ло кал ним, 
ре ги о нал ним и на ци о нал
ним ин сти ту ци ја ма у са
вре ме но сти.

Сва ова и дру га пи та ња зах те
ва ју до дат ну про бле ма ти за ци ју 
ка ко би се за у ста вио про цес уру
ша ва ња де мо кра ти је у са вре ме
но сти и ка ко би се по ли ти ка из 
пла вет ни ла не ба вра ти ла у кри ло 
гра ђан ства и на ро да, по сто је ћи 
део њи хо ве де лат не мо ћи у упра
вља њу дру штвом и соп стве ном 
суд би ном. На рав но, тај про цес 
пре вла да ва ња фе но ме на по ли
тич ког оту ђе ња и по дру штва
ља ња по ли тич ке мо ћи је мно го 
ком плек сни ји про блем и он се не 
мо же оства ри ти без но вих об ли ка 
је дин ства по ли тич ке и со ци јал не 
ре во лу ци је и прин ци пи јел не бор
бе за пост ка пи та ли стич ку ал тер
на ти ву.
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