
679

Пре глед ни чла нак 342.34
doi:10.5937/zrpfns54-28302

Др Сла ви ша Ј. Ко ва че вић, ван ред ни про фе сор 
Уни вер зи тет у Ни шу 
Прав ни фа кул тет у Ни шу 
sla vi sa.ko va ce vic @gmail.co m

СХВА ТА ЊЕ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ  
БО ЖИ ДА РА С. МАР КО ВИ ЋА

Сажетак: Пре ва зи ла же ње еви дент не кри зе де мо кр ти је мо гу ће је учи-
ни ти и уви дом у тра ди ци ју на ше де мо крат ске ми сли. Овај рад под се ћа, упу ћу је, 
ак ту е ли зу је, вред ну је и пре по ру чу је на уч но-де мо крат ску ми сао Бо жи да ра 
С. Мар ко ви ћа, у ре ал ном кон тек сту му ко трп них про це са уво ђе ња и кон со ли-
да ци је де мо кра ти је у Ср би ји. Схва та ње де мо кра ти је Бо жи да ра С. Мар ко-
ви ћа је те о риј ски оквир ко ји за до во ља ва кри те ри ју ме на уч не оп што сти јер 
об у хва та ка рак те ри стич ка и су штин ска обе леж ја де мо кра ти је и кри те ри-
ју ме ме то до ло шке кон тек сту ал но сти за раз ли чи та и спе ци фич на ис ку ства 
по је ди них зе ма ља и на ро да. У ра ду се те ма ти зу ју окви ри де мо кра ти је, ње-
не ка рак те ри сти ке, до бре и ло ше странe де мо кра ти је у окол но сти ма на ше, 
да на шње по ли тич ке прак се. 

Кључнеречи: де мо кра ти ја, сло бо да, јед на кост, пред но сти де мо кра ти је, 
не до ста ци де мо кра ти је.

1. ОП ШТИ ДО ПРИ НОС ДЕ МО КРАТ КОЈ МИ СЛИ

Мар ко ви ћев до при нос де мо крат ској ми сли и прак си је ве о ма зна ча јан: 
пр во, ње го во схва та ње де мо кра ти је је ја сно, ра зу мљи во, на уч но и ем пи риј-
ски уте ме ље но, ло ци ра но на бит не од ред ни це и про бле ме, си сте ма ти зо ва но; 
дру го, фор му ли сао је те о ри ју о окви ру ма де мо кра ти је ко ја је до вољ но оп шта 
да об у хва ти сва по ли тич ка ис ку ства, а, исто вре ме но, до вољ но флек си бил на 
и кон тек сту ал на да ува жа ва по је ди нач на и пе ри о дич на ис ку ства и ис ку ше-
ња де мо кра ти је; тре ће, уте ме љио је де мо кра ти ју на ње го вој оп штој на уч ној 
ми сли о дру штву, по ли ти ци и пра ву, од но сно на јед ној оп штој те о риј ској 
кон цеп ци ји за раз ли ку од пре те жно ем пи риј ских сим пли фи ка ци ја де мо-
крат ског жи во та. Ње го во схва та ње де мо кра ти је је до вољ но кон цеп циј ски 
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ши ро ко и ре флек сив но да об у хва та зна чај не стра не и про це се де мо кра ти је 
и су про ста вља се свим по мод ним јед но стра ним и јед но ди мен зи о нал ним 
мо де ли ма де мо кра ти је ко ја се у гло бал ном по ли тич ком окру же њу на ме ће 
као је ди но ис пра ван пут раз во ја дру штва; че твр то, Мар ко ви ће во схва та ње 
де мо кра ти је ни је иде о ло ги за ци ја и дог ма ти за ци ја де мо крат ске ми сли и прак се 
већ на уч но кри тич ка ра ци о на ли за ци ја дру штве ног жи во та ко ја се опи ре сва-
ком ап со лу ти зо ва њу јед ног на чи на ми шље ња, јед ног мо де ла де мо кра ти је, 
јед ног мо де ла по ли ти ке. Про мен љи вост и ди на мич ност дру штве не ствар но сти 
спре ча ва сва ки ин те ре сни и иде о ло шки кон струк ти ви зам ко ји се ме ха нич ки 
им план ти ра у дру штве ни и по ли тич ки жи вот; пе то, ова ко по и ма ње де мо-
кра ти је тре ба да има и обра зов ну и пе да го шку функ ци ју јер да је оквир за 
уче ње де мо кра ти је не са мо у ака дем ском сми слу већ и у сми слу дру штве них 
и по ли тич ких ак те ра. Пост ко му ни стич ка тран зи ци о на дру штва ни су има ла 
кри тич ки при ступ при ли ком уво ђе ња и кон со ли да ци је де мо кра ти је. Ка ко 
су дог ма ти зо ва ла марк си зам та ко дог ма ти зу ју и ли бе ра ли зам. До бре по у ке 
о де мо кра ти ји су основ ни пред у слов за ста бил ну и раз ви је ну де мо кра ти ју. 
Сто га, у да љем тек сту се осве тља ва ју Мар ко ви ће ве зна чај не од ред ни це де мо-
кра ти је и ак ту е ли зу ју у кон тек сту да на шње прак се, по себ но прак се тран зи-
ци о них дру шта ва.

Бо жи дар С. Мар ко вић при па да зна чај ном ре ду на ше на уч не и де мо крат-
ске ми сли у Ср би ји, а ње го во схва та ње де мо кра ти је ни је јед но крат но, јед-
но вре мен ско, про ла зно, већ је на уч но зна чај но и ак ту ел но и да нас у вре ме 
кри зе де мо кра ти је. Он је де мо кра ти ју од ре дио као „вла да ви ну су ве ре ног на-
ро да, по ли тич ки ре жим у ко ме сви гра ђа ни рав но прав но и пу тем сло бод ног 
из ра жа ва ња во ље уче ству ју ка ко ће се упра вља ти др жа вом“.1 Де мо кра ти ја 
по чи ва на иде ја ма сло бо де и јед на ко сти спа ја ју ћи при то ме две фун да мен-
тал не стра не и прин ци па де мо кра ти је а то су, упра во, сло бо да и јед на кост. 
Де мо кра ти ја се опи ре сва ком де фи ни тив ном и крај њем од ре ђе њу, што је и 
ути ца ло на Мар ко ви ћа да не бу де пре о ку пи ран стро гом и струк ту рал но-ло-
гич ком де фин са њу пој ма де мо кра ти је. Усме рио је на уч ну па жњу на прет по-
став ке и основ не де мо крат ске кон стан те од но сно кор ди на те око ко јих се 
од ви ја дру штве ни жи вот, на окви ре де мо кра ти је ко ји ма се об у хва та про бле-
ма ти ка дру штва и мо гу ћост де мо крат ског од лу чи ва ња, на ути цај ван си стем-
ских окол но сти на струк ту ру и оквир де мо кра ти је.

За раз ли ку од дру гих по ли тич ких об ли ка, Мар ко вић се свр стао у ону 
гру пу по ли тич ких и со ци јал них ан тро по ло га ко ји де мо кра ти ју ви де као нај-
при род ни ји, нај ра ци о нал ни ји и нај пра вич ни ји на чин упра вља ња др жа вом 
у ци ви ли зо ва ним људ ским за јед ни ца ма, ко ји ни је имун од ква ре ња и ко рум-

1 Бо жи дар С. Мар ко вић, О пра вед ном пра ву, Vi sio mun di aca de mic press, Но ви Сад 1993 
стр. 136
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пи ра ња. Да де мо кра ти ја не при па да ре ду кон струк ти ви стич ких, уна пред 
за да тих, иде о ло шки уоб ли че них и фор ма тив но до вр ше них или чак на мет-
ну тих од но сно ок тро и са них по ли тич ких об ли ка, Мар ко вић по тр вр ђу је ка да 
ка же да де мо кра и ја ни је „ве штач ки, док три нер но кон стру и сан си стем или 
дру штве на те о ри ја...не го при ро дом ства ри и људ ске пси хе усло вљен са мо ни-
као и спон та но на стао по ли тич ки ре жим, та ко да жи ве ти у де мо кра ти ји пред-
ста вља исто вре ме но и јед но од нај о снов ни јих и при род них пра ва чо ве ка“.2

2. ОСНО ВА ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ – ПРИ РО ДА ДРУ ШТВА

Осно ву или ко рен де мо кра ти је тре ба тра жи ти у при ро ди људ ског дру-
штва у ко ме вла да ре ла тив ност, про мен љи вост и не из ве сност што бит но 
опре де љу је и зна ња и исти ну о дру штву, а по себ но фор ми ра ње дру штве них 
и по ли тич ких ста во ва у де мо кра ти ји. „Дру штве на и по ли тич ка исти на су 
на и ме не си гур не, не стал не и из ло же не не пре кид ном ме ња њу ка ко по са држи-
ни та ко и вре мен ски и про стор но“.3 Ов де се Мар ко вић из ди же из над на уч ног 
по зи ти ви зма и ста је на ста но ви ште ва ри ја бил не су шти не дру штва.

Иде ју „со ци јал ног ре ла ти ви зма“, ко ја се на ла зи у са мом кре ну де мо кра-
ти је, Мар ко вић об ли ку је на прин ци пи јел ној рав ни: „у не до стат ку мо гућ но сти 
ап со лут них дру штве них вред но сти и са зна ња, сва ком по је ди нач ном ми шље-
њу у дру штве ној за јед ни ци тре ба при зна ти ре ле вант ну исти ни тост од но сно 
вред ност...со ци јал на исти на се по сма тра усло вље но и исто риј ски; она ни ти 
је јед на ни ти је ап со лут на не са мо за бу дућ ност не го и за са да шњост...та мо 
где не ма ап со лут них и ко нач них исти на, та мо не ма ме ста ни сло бо ди, ни 
јед на ко сти, ни ти има по тре бе за њи ма“.4 На овај на чин, Мар ко вић за чи ње 
јед ну ре флек сив ну и ства ра лач ку ис тра жи вач ку на рав, ко ја је су прот на да-
на шњем кон струк ти ви зму и дог ма ти за ци ји де мо кра ти је. Де мо кра ти је је све 
ви ше за ви сна од плу ра ли стич ког и ком плек сног ка рак те ра дру штва.

Пром ци пи јел но по ла зи ште ре ла тив но сти со ци јал не и по ли тич ке исти не 
има сво је упо ри ште у иде ји де мо кра ти је као прак тич не фи ло зо фи је и иде ји 
ево лу тив ног и про мен љи вог ка рак те ра дру штва. 

Ин спи ра ци је со ци јал ног ре ла ти ви зма, ина че, на ла зи мо у ка те го ри ја ма 
про дук тив не скеп се. У про це су до се за ња исти не о дру штву ја вља ју се од ре-
ђе не пре пре ке од но сно мо гућ но сти: раз ли чи те вр сте са зна ња или раз ли чи ти 
пу те ви са зна ња као што су здра во ра зум ска, ре ли гиј ска, иде о ло шка, на уч на, 
фи ло зоф ска – прет по ста вља ју и раз ли чи те сте пе не на уч не објек тив но сти, 
из ве сно сти, од но сно, на дру гој стра ни, су бјек тив но сти. Сва ко са зна ње има 

2 Ibid., 136.
3 Ibid., 137.
4 Ibid., 115.



сво ју гно се о ло шку вред ност. Иде ја ког ни тив ног ега ли та ри зма про из и ла зи 
из раз ли чи то сти ин ди ви ду ал них са знај них мо ћи и не јед на ких зна ња, ме ри-
ла, вред но стии или за блу да ко је су об ли ко ва не раз ли чи тим со ци јал ним 
при пад ни штви ма. Про мен љи вост дру штва ства ра но ва са зна ња и ве ро ва ња 
по ти ску ју ћи ста ра. Оно што се у јед ном вре ме ну сма тра као исти на и вред-
ност, у дру гом по ста је не и сти на и за блу да. Иде је, те о ри је и вред но сти са 
ве ћим сте пе ном исто риј ске и дру штве не уте ме ње но сти има ју ве ћу шан су да 
по ста ну оп шти ле ги тив ни оквир ми сли и де ло ва ња. Де мо кра ти ја је отво ре но 
дру штво ко је те жи стал ном пре и спи ти ва њу по сто је ћег и из на ла же њу ал тер-
на ти ва у ре ша ва њу кон фликт не при ро де дру штва. Но ве по тре бе и ин те ре си 
тра же но ва са зна ња и на чи не ре ша ва ња про бле ма.

Дру го из во ри ште со ци ја лог ре ла ти ви зма по ла зи од Ари сто те ло ве по-
ли ти ке као прак тич не фи ло зо фи је или фи ло зо фи је људ ских ства ри ко је је 
нај до след ни је ожи вео Вил хем Хе нис.5 Прак тич на фи ло зо фи ја, за раз ли ку 
од чи сте те о ри је, про у ча ва оно што је про мен љи во, а то је људ ски свет и људ-
ско дру штво. Прак тич но се од но си на свет ко ји се ме ња, што зна чи да тај свет 
ни је са вр шен и да тек ра зво јем оства ру је сво ју свр ху. Мо же ли бити ко нач не 
исти не о пред ме ту ко ји се стал но ме ња. У од но су на свет прак тич ног де ло-
ва ња ни је мо гу ћа по у зда ност си ло ги стич ког за кљу чи ва ња. У мо рал ном и 
прак тич ном де ло ва њу ру ко во ди мо се прак тич ном му дро шћу, а не те о риј ски 
зна њем, јер прак тич ни до мен не да је по у зда ну са знај ну из ве сност, већ пред-
ста вља спо соб ност де ло ва ња у про мен љи вим окол но сти ма и пра вил но ра-
су ђи ва ње шта је до бро а шта ло ше. Сфе ра по ли ти ке је ре ле вант но де ло ва ње, 
а не про из во ђе ње, она ни је тех нич ко уме ће ства ра ња за јед ни це, као што ће 
Хобс прет по ста ви ти кри те ри јум тех нич ке ра ци о нал но сти са вре ме не др жа-
ве. За то се прак тич не на у ке кре ћу на под руч ју кон ти гент не и сло же не прак-
се, у ма њој ме ри су на уч не, не го те о риј ске ди сци пли не. Зна ње из обла сти 
прак тич но га не сле ди из ну жних, апо дик тич ких и ак си о мат ских, већ са мо 
из ди ја лек тич ких, пла у зи бил них, ве ро ват них, де лат но при хва тљи вих пре-
ми са. То пи ка је спе ци фи чан ме тод на под руч ју утвр ђи ва ња прак тич них 
зна ња и озна ча ва ми са о ну ве шти ну ко ја се ор јен ти ше на про блем ску прак су, 
она је „тех ни ка про блем ског ми шље ња“.6 

Да дру штво ни је јед на не про мен љи ва и за тво ре на струк ту ра ука зу је 
ево лу тив на пра вил ност дру штве не исто ри је, стал не про ме не со ци јал них и 
по ли тич ких об ли ка и про це са. Сва ка епо ха, ре здо бље, пе ри од или до га ђај, 
до брим де лом су је дин стве ни, из ве сно не по но вљи ви и раз ли чи ти у од но су 
на про шлост. Др жа ве и по ли тич ке за је ди и це опре де љу ју исто риј ске, тра ди ци-
о нал не, на ци о нал не (ет нич ке), кул тур не по себ но сти. На ро чи то у са вре ме ном 

5 Упор: Вил хем Хе нис, По ли ти ка и прак тич на фи ло зо фи ја, Но лит, Бе о град 1993
6 Упор: Те о дор Фи век, То пи ка и ју ри спру ден ци ја, Но лит, Бе о град 1987
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до бу ка да је сва ки по ли тич ки об лик за јед ни це, ма ко ли ко да де ли оп шти 
за јед нич ки фонд оп ште при хва ће них ци ви ли за циј ских вред но сти, усло вљен 
за да то сти ма исто риј ске спе ци фич но сти раз во ја. Ди на ми ка дру штве них про-
ме на да је по себ ну ди мен зи ју дру штве ним и по ли тич ким по ја ва ма: кад се 
не што ме ња у вре ме ну те шко је до но си ти де фи ни тив не и си гур не за кључ ке, 
по себ но пред ви ђа ти њи хо ву бу дућ ност. Ево лу ци ја и де мо кра ти ја су ме ђу-
за ви сне по ја ве ко је се прет по ста вља ју и про жи ма ју.

3. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

Оп шта Мар ко ви ће ва раз ма тра ња о де мо кра ти ји укљу чу ју и рас пра ву о 
ње ним ка рак те ри стич ним свој стви ма, што је че сто пред мет не до у ми ца и 
кон тра вер зи у на у ци. Мар ко вић сто ји на оном те о риј ском ста но ви шту да 
де мо кра ти ја ни је док три на, иде о ло ги ја или те о ри ја, ни ти спе ци фи чан по глед 
на свет по ли ти ке, већ ме тод на ста ја ња и об ли ко ва ња во ље, ме тод по ли тич ког 
од лу чи ва ња и из бо ра су ве ре не вла сти, про це ду ра уста но ва ва ња пра ви ла 
по ли тич ке игре, пут до ла ска до по ли тич ке исти не, фор му ла за ре ша ва ње 
про блем ских ста ња дру штва. 

Мар ко вић изнси два ка рак те ри стич на ста ва. Пр ви, де мо кра ти ја се не 
сво ди на не ку „по себ ну док три ну или иде о ло ги ју ко јом се ре ша ва ју конк рет-
на пи та ња, не го на на чин до но ше ња од лу ка и про це ду ра ка ко ће се од лу ке 
до но си ти, ни ти се она ве зу је за ни ка кав со ци јал ни про грам та ко да је она 
то ле рант на пре ма плу ра ли те ту ми шље ња и прак се, и дру ги став, она ни је 
„са др жи ин ски од ре ђен и ко на чан дру штве ни и по ли тич ки про грам“.7 На 
овај на чин де мо кра ти ја се по и ма као фор ма, а не као са др жи на, она је фор ма 
ко ја под ра зу ме ва од но сно про те жи ра раз ли чи те су шти не. Де мо кра ти ја не 
пре ју ди ци ра об лик др жа ве; она „не пред ла же....хо ће ли об лик др жа ве би ти 
мо нар хи ја или де мо кра ти ја, хо ће ли пар ла мен та р ни си стем би ти јед но дом ни 
или дво дом ни“, она апри о ри не опре де љу је ни пра вац спољ не ни про грам 
еко ном ске по ли ти ке.

Као по ли тич ка ме то да, де мо кра ти ја је „ка те го ри ја ви шег ре да“ ко ја кон-
цеп циј ски на ди ла зи или пре ва зи ла зи док три не и иде о ло ги је ли бе ра ли зма, 
со ци ја ли зма, ка пи та ли зма, то та ли та ри зма, јер као отво рен си стем об у хва та 
и омо гу ћа ва из ра жа ва ње дру штве них, по ли тич ких, кул тур них, ет нич ких и 
дру гих про гра ма и са др жа ја. Је ди ни пан дан де мо кра ти ји су ау то ри тар ни 
ре жи ми као што су ау то кра ти ја, ап со лу ти зам, дик та ту ра, де спо ти ја.

Сло бо да и јед на кост су две „кон стан те“ де мо кра ти је. По ли тич ка прет-
по став ка о со ци јал ној јед на ко сти до во ди до ин сти ту ци о нал ног при зна ња 

7 Мар ко вић, op.cit., стр. 135
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чо ве ка-гра ђа ни на у по ли тич ком си сте му де мо кра ти је. Ин ди ви дуе су јед на ке 
об зи ром на сво ју при ро ду, иде је, ци ље ве, сво ју исти ну, во љу, мо тив, ак тив-
но сти. „Оту да прет по став ке...да све ин ди ви дуе со ци јал но има ју исти зна чај...
ни јед но ми шље ње не мо же се при зна ти за ап со лут но ме ро дав но...ни ко не ма 
пра во јер сви има ју под јед на ко пра во...где  не ма по у зда ног зна ња сви ће има-
ти под јед на ко зна ње...ни јед на вред ност ни је не су мљи ва и све су вред но сти 
под јед на ко су мљи ве...ак о ни чи ја во ља не ма ап со лут но при знат мо тив, све 
се во ље мо ра ју под јед на ко по што ва ти“.8 

Из ло же на прет по став ка о ап со лут ној јед на ко сти би ла је ме та ли бе рал-
не кри ти ке: до слов но схва ћен ега ли тар ни иде ал сво ди де мо кра ти ју на кван-
ти та тив ни број ча ни по ка за тељ, где је „број по стао ар гу мент по се би и чак 
је ди но мо гућ ра ци о нал но ква ли фи ко ва ни ар гу мент“, и ка ко се „ар гу мен ти 
не мо гу ме ри ти – не ма пре ма че му да се ме ре – не го се бро је“.9

Ау то ри тар ни и ау то крат ски ре жи ми ис кљу чу ју по ли тич ку јед на кост. 
По ли тич ка исти на по сто ји, али се ука зу је и от кри ва са мо из ве сним љу ди ма 
ко ји су на вла сти, и ко ји има ју пра во да на мет ну сво ју исти ну, во љу и по слу-
шност. Ако има ју кључ исти не о друт шву он да по сто ји са мо јед на по ли ти ка, 
без ал тер на ти ве. Ау то кра ти ја је дог мат ски си стем ко ји ства ра и под сти че 
ми сти ци зам а спу та ва ево лу ци ју, ра ци о на ли зам и кри ти ку.

Мар ко вић ве о ма ја сно и јед но став но ука зу је на још јед ну раз ли ку из-
ме ђу ау то кра ти је и де мо кра ти је ко ја се ти че не јед на ко сти у рас по де ли по-
ли тич ке од го вор но сти. Он сма тра да де мо кра ти ја по јед но ста вљу је по ја ве и 
про це се на про сте, јед но став не и упам ти ве фра зе, чи ме оне мо гу ћа ва раз у-
ме ва ње сло же но сти ре ал них то ко ва дру штва. Та ко ђе, у вре ме ни ма кри за она 
се као тех ни ка вла да ња мо же ука за ти као ефи ка сни ја, „она сво је од лу ке 
до но си бр зо и још бр же их спро во ди, и кад је од лу ка по гре шна уто ли ко се 
са ма ње пре пре ке ср ља у ка та стро фу. Још сли ко ви ти је, ау то кра ти ја „сва јаја 
др жи у јед ној ко та ри ци, и кад ова пад не слом је пот пун, де мо кра ти ја ме ђу-
тим де ли ри зик и за то бит ка за њу ни кад ни је из гу бље на“.10

Сло бо да је оп шта при зна та вред ност, прет по став ка и кон стан та де мо-
кра ти је, а Мар ко вић је нај о шти је схва та као са мо о дре ђе ње или са мо и збор 
ин ди ви дуа и ко лек ти ви те та у окви ру по сто је ћих ал тер на ти ва. Ако чо век-гра-
ђа нин ужи ва јед нак ста тус у по ли тич кој за јед ни ци, од но сно ако се прет по-
ста вља јед на кост у сло бо ди опре де ље ња и из бо ра, он да де мо крат ски про цес 
под ра зу ме ва сло бо ду сва ког да фор ми ра и из ра жа ва сво ја ми шље ња и ста-
во ве. Сма тра да се сло бо да ис по ља ва на ви ше на чи на: „у сло бод ном из ра жа-
ва њу по је ди нач них ми шље ња, сло бо ди ор га ни зо ва ња и удру жи ва ња љу ди, 

8 Ibid., 115.
9 Ibid., 116.
10 Ibid., 116.
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у сло бо ди до го ва ра ња и збо ро ва ња, у сло бо ди јав них ме ди ја... у сло бо ди од 
стра ха и свих вр ста на си ља и при ти са ка“... она је пут ко јим се до ла зи до со-
ци јал не исти не у де мо крат ском дру штву“.11Де мо крат ски про це си усва ја ња, 
ста би ли зо ва ња и ме ња ња ста во ва, ми шље ња до во де до сло бод не јав но сти а 
дис кур зив не сло бод не ко му ни ка ци је до во де до ком про ми сних ре ше ња, ге-
не ра ли за ци је по је ди нач них и по себ них мне ња, па све до за јед нич ке плат-
фор ме и про грам ских ре ше ња иза ко јих сто ји ве ћи на.

Сло бо да зна чи раз вој и ево лу ци ју. Мар ко вић ука зу је на ону ди мен зи ју 
сло бо де ко ја иде у ко рак са прин ци пи ма ево лу ци је. Ефек ти упра жња ва ња 
и прак ти ко ва ња сло бо де из ра жа ва ју се као „мо гућ ност не сме та не ево лу ци-
је и ди на ми зам по ли тич ког жи во та“. По што се сва ка сло бо да су про ста вља 
дог ми и ко нач ним исти на ма за јед ни це, она зна чи не са мо сло бо ду фор ми-
ра ња и из ра жа ва ња, већ и ме ња ња ста во ва и по на ша ња под ути ца јем но вих 
про це са и од но са од но сно, ка ко ка же Мар ко вић, „окол но сти ко је се јед но-
став но сла жу са по тре ба ма ево лу ци је ко ја објек тив но по сто ји у ма те ри јал ном 
све ту и све ту иде ја“,12 чи ме се мо же упо ре ди ти са Хе ге ло вим схва та њем 
исто ри је као на пре до ва њем сло бо де. 

Мар ко вић ов де да је ди рект ну ин спи ра ци ју за про пи ти ва ње од но са сло-
бо де и јед на ко сти бу сту ди ји Ми ла на Ма ти ћа.13 По де ла на ли бе рал ну и со ци-
јал ну де мо кра ти ју из ра жа ва од но сно од сли ка ва две стра не или ком по нен те 
де мо кра ти је. Сло бо да и јед на кост има ју по зи тив ну им пли ка ци ју са мо ако 
се на ла зе у про це су стал ног урав но те жа ва ња, су сре та, „ди ја ло га“, про дук-
тив не син те зе, док то та ли тар на им пли ка ци ја упу ћу је на пот пу ну пре ва гу 
јед на ко сти на ште ту сло бо де. Не рав но те жа из ме ђу сло бо де и јед на ко сти 
до во ди до не сра зме ре: ако јед на кост пре те же или ја ча, на ро чи то ако се екс-
трем но фа во ри зу је, он да се огра ни ча ва сло бо да, под сти че ко лек ти ви зам, 
гу ши кре а тив ност и мо гућ ност из бо ра. По сма тра но са дру ге стра не, сло бо-
да без јед на ко сти ства ра ато ми за ци ју, со ци јал не раз ли ке. Ни ти јед на кост има 
сми сла ако је ин стру мен ти ма по ли тич ке мо ћи спу та на сло бо да из бо ра и 
ау то но ми ја во ље. Пре на га ше на сло бо да не ма сми сла ако про ду ку је со ци јал-
не не јед на ко сти, што се по себ но од но си на сло бо ду тр жи шног над ме та ња.

Пре ва лен ци ја јед на ко сти без сло бо де под сти че, ја ча и уста но вља ва 
огра ни че ња, про ду ку је па тер на ли зам, ко ја по ста вља гра ни це сло бо ди, до во ди 
до уни форм но сти. Та ко и пре ко мер на афир ма ци ја сло бо де про ду бљу је не јед-
на ко сти и не јед на ко од но сно не пра вед но рас по де љу је моћ и до бра у дру штву. 
Пре ма то ме, ком би на ци ја ли бе ра ли зма (сло бо де) и со ци ја ли зма (јед на ко сти) 
је из лаз из не рав но те же: ко ег зи стен ци ја сло бо де и јед на ко сти до во ди до 

11 Ibid., 117.
12 Ibid., 139.
13 Уп: Ма тић, Ми лан, Ли бе ра ли зам, по лу ли зам и де мо кра ти ја – три есе ја из по ли тич ке 

те о ри је, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1992.
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кон се су ал не про дук тив не син те зе и ком пре хен зив не рав но те же. Та ко до ла-
зи мо до по ен те де мо кра ти је, на и ме, да је рав но те жа, до пу ња ва ње, ко ри го-
ва ње сло бо де и јед на ко сти основ ни син те тич ки прин цип де мо кра ти је. На 
тај на чин, сло бо да и јед на кост јед но стра не до при но се де мо крат ској прак си 
при бли жа ва ју и са жи вља ва ју. 

Не мо гу ће је у овом сле ду ана ли зе за о би ћи и Хан са Кел зе на, ко ји сто ји 
на ста но ви шту ме ђу за ви сно сти сло бо де и јед на ко сти: сло бо да је прет по став-
ка јед на ко сти и обр ну то. На ро чи то ка да пи ше да се „јед на кост прет по ста вља 
као основ на хи по те за де мо кра ти је...не  тре ба овај или онај да бу де сло бо дан, 
по што овај ви ше не ва жи од оно га, не го што ви ше њих тре ба да бу де сло-
бодно“.14 Кел сен на дру гом ме сту, рас пра вља ју ћи о не га тив ним имли ка ци-
ја ма вла да ви не ве ћи не сма тра да прин цип ве ћи не тре ба из ве сти из ка те го-
ри је сло бо де. Не вре ди ве ћин ска во ља ако ни је сло бод но фор ми ра на. Прин-
цип ве ћи не не мо же се до кра ја из ве сти из јед на ко сти, већ из јед на ке сло бо де. 
Да кле, сло бод ни смо да прак ти ку је мо јед на кост а јед на ки смо у прак ти ко-
ва њу сло бо де.

4. ПРЕТ ПО СТАВ КЕ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

Ка да го во ри мо о прет по став ка ма де мо кра ти је ко је обез бе ђу ју ње ну 
функ ци о нал ност, ис трај ност и ста бил ност, у со ци о ло ги ји, кул ту ро ло ги ји и 
по ли ти ко ло ги ји на во ди се чи тав низ усло ва, фак то ра и чи ни ла ца ко ји под-
сти чу ства ра ње, одр жа ва ње и раз вој де мо кра ти је, од исто риј ских од но сно 
тра ди ци о нал них, пре ко со ци јал них, еко ном ских, по ли тич ких, си ту а ци о них, 
ме ђу на род них. Мар ко вић ана ли зи ра не ко ли ко ва жних прет по став ки де мо-
кра ти је: по ли тич ка зре лост на ро да, по сто ја ње опо зи ци је, ја ка др жа ва и про-
гра ми. Зна чај ових прет по став ки је ве ли ки, на ро чи то да нас у Ср би ји, ка да 
оне мањ ка ју и го то во да не по сто је.

По ли тич ка зре лост на ро да од но си се на ње го ве би о ло шке, пси хич ке, 
исто риј ске, тра ди ци о нал не за да то сти, ни шта ма ње по ли тич ка обра зо ва ност 
гра ђа на. Ова ко од ре ђе не прет по став ке ко је он на гла ша ва и ана ли зи ра пред-
ста вља ју „сјај но ме сто“ у да на шњем „по ли тич ком мра ку“ дру штва Ср би је. 
Мар ко вић на во ди син таг му „по ли тич ки ква ли тет љу ди“ ко јом озна ча ва 
кул тур ни и мо рал ни вид чо ве ко вог жи во та, мно штво ка рак тер них од ли ка 
од „по што ва ња по сто је ћег прав ног по рет ка и со ци јал не ди сци пли не, од све-
сног ис пу ња ва ња ду жно сти пре ма др жа ви и дру штве них оба ве за“ па до гра-
ђан ских вр ли на у ко је наш Мар ко вић убра ја „од су ство на си ља, то ле рант ност, 

14 Ханс Кел зен, О су шти ни и вред но сти де мо кра ти је, Цен тар за уна пре ђе ње прав них 
сту ди ја, Бе о град 1999, стр. 9.
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са мо кри тич ност, са мо ди сци пли но ва ност, по што ва ње ту ђе лич но сти и ува-
жа ва ње ту ђег ми шље ња“.15

Да би де мо кра ти ја за жи ве ла, она тре ба да по ста не ре ал но ин тер на ли-
за ва на свест гра ђа на. Спо ља на мет ну те ин сти ту ци је де мо кра ти је ни су до вољ-
не, ако љу ди ни су на у че ни де мо кра ти ји. Ни шта ма ње ни је зна чај на дру га чи ја 
Бо би је ва ми сао да „вас пи та ње за де мо кра ти ју не до ла зи пре прак се де мо-
кра ти је“16 Си сте мат ска на уч на са зна ња о вас пи та ва њу за гра ђан ство и де-
мо кра ти ју до ла зе нам са на уч ним кон цеп том по ли тич ке кул ту ре и те о ри јом 
де мо крат ске лич но сти. У том сми слу, Тр ку ља за сту па ста но ви ште да уче ње 
де мо кра ти је иде пре де мо крат ског ис ку ства и упо тре бља ва син таг му „не-
на у че не лек ци је де мо кра ти је“ ко је ста вља у кон текст тран зи ци о не кон со ли-
да ци је де мо кра ти је.17

Де мо кра ти ја не ма сми сла ако не по сто ји со ци јал но уте ме ље на, по ли тич-
ки ар ти ку ли са на, ин сти ту ци о нал но при зна та, кре ди бил на и струк ту ри ра на 
опо зи ци ја, не са мо по ли тич ка не го и кул тур на, ин те лек ту ал на. Мар ко вић 
ви ше обра ћа па жњу на по ли тич ку опо зи ци ју ко ја ди рект но оства ру је кон-
тро лу и ко рек ци ју вла сти јер „кри ти ку ју ћи вла да ју ћу ве ћи ну и из но се ћи 
ње не сла бо сти и гре шке до при но си да се гре шке спре че, ис пра ве и да се 
убу ду ће не по на вља ју“.18 Да оде мо да ље и утвр ди мо да опо зи ци ја ни је са мо 
усме ре на пре ма вла сти већ и пре ма јав но сти и би рач ком дру штву та ко што 
ну ди ал тер на тив не про гра ме, ства ра по ве ре ње и по тен ци јал ну ве ћи ну за 
се бе, а ти ме и сме ну вла сти. Она је и ба лан си ра ју ћи фак тор јер ар гу мен та-
ци јом за по је ди не про бле ме спре ча ва крај но сти и зло у по тре бе сва ке вр сте 
ко је су свој стве не сва кој вла сти. И да на шња по ли тич ка прак са по твр ђу је да 
без ја ке, де ло твор не, усме ре не, ути цај не, ор га ни зо ва не, од го вор не, про грам-
ски про фи ли са не опо зи ци је не ма озбиљ не ал тер на ти ве, ни ти мо гућ но сти за 
из бор до бре и ефи ка сне вла сти.

Др жа ва је нео п ход ни об лик кон сти ту и са ња и прав ног окви ра де мо крат-
ског дру штва, а на ро чи то до бро ор га ни зо ва на, пра вом ре гу ли са на др жа ва 
ко ја ће обез бе ди ти раз вој основ них вред но сти дру штва. По сто ја ње др жа ве 
као функ ци о нал не ин сти ту ци је ин сти ту ци ја је нео п хо дан оквир и услов 
де мо кра ти је. „Ла ба ва де мо крат ска др жа ва омо гу ћа ва...да у њој узму ма ха 
не га тив не по ја ве, као што су де ма го ги ја, ко руп ци ја и анар хи ја...ко је до во де 
до уки да ња де мо кра ти је и за во ђе њу дик та ту ре и то та ли та ри зма“.19

Мар ко вић сма тра да је мо жда нај ва жни ја прет по став ка за де мо кра ти ју 
ус по ста вља ње прав не др жа ве: „вла да ви на љу ди за ме њу је се вла да ви ном за ко на“. 

15 Mar ko vić, op.cit.143.
16 Нор бер то Бо био, Бу дућ ност де мо кра ти је, Фи лип Ви шњић, Бе о град 1990, стр. 29.
17 Тр ку ља, Ј, Осва ја ње де мо кра ти је, Дра га нић, Бе о град 1993.
18 Mar ko vić, op.cit.,114.
19 Ibid.,144.
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Ука зу ју ћи на зна чај вла да ви не за ко на, он нас ин спи ри ше да по ста ви мо функ-
ци о нал ну нор ма тив ну уте ме ље ност др жав ног и дру штве ног по рет ка де мо-
кра ти је. На и ме, основ на функ ци ја нор ма тив ног по рет ка де мо кра ти је је да 
обез бе ди: ре гу ли са ње кон фликт них си ту а ци ја и ели ми ни са ње из ли шне дис-
хар мо ни је, пред ви ди ву прак су са оче ки ва ним по сле ди ца ма, ин сти ту ци о-
нал не про це ду ре пред ста вља ња ин те ре са, гра ђан ски мир и раз вој. Пра во је 
ци ви ли за циј ска тво ре ви на ко ја огра ни ча ва по ли тич ку моћ и по се за ње за 
сло бо дом, оно је фор ма тив ни чи ни лац про тив не кон тро ли са не, нео гра ни че не 
са мо во ље вла сти и мо ћи ко је има ју стал ну те жњу да се уве ћа ва ју и ши ре. 
Де мо кра ти ја под ра зу ме ва из лаз из са мо во ље пре ма вла да ви ни пра ва.

По ли тич ки про гра ми пред ста вља ју по себ ну вр сту „по ли тич ких до ку-
ме на та“ на ко ји ма се за сни ва це лу о куп на ак тив ност по ли тич ке прек се, укљу-
чу ју ћи и др жа ву као основ ни об лик ње не ор га ни за ци је. Они, пре ма Мар ко ви-
ћу, об у хва та ју ра спон од пр вих прин ци па, на че ла и прет по став ки гра ђан ског 
и др жав ног жи во та, уну тра шње и спољ не по ли ти ке, па до ре ша ва ња днев-
но по ли тич ке прак се, од уни вер зал них и оп штих до кон крет них про гра ма. 
Про гра ми се од но се на раз ли чи те обла сти „др жав не ор га ни за ци је, еко но-
ми је, дру штве ног жи во та, на ци о нал не по ли ти ке...и мо гу би ти ис пу ње ни 
раз ли чи тим са др жа јем“.20 По ли тич ке про гра ме ди рект но об ли ку је ви ше 
док три на или иде о ло ги ја, ко ји ма се утвр ђу ју ци ље ви, вред но сти и сред ста ва 
њи хо вог оства ри ва ња. Је но ди мен зи о нал на де мо кра ти ја по чи ва са мо на јед-
ној ин стру мен тал ној иде о ло ги ји и јед ном мо де лу по ли ти ке.

Де мо кра ти ја под ра зу ме ва ефи ка сне, ре а ли стич не и ра ци о нал но оства-
ри ве про гра ме, на су прот де ма го ги ји и хи пер про дук ци ји из бор них обе ћа ња 
ко ја се ни ка да не оства ре. Кри тич ки по тен ци јал де мо кра ти је омо гу ћа ва пре-
и спи ти ва ње и вред но ва ње прак тич них ре зул та та и сме њи вост од но сно ко-
рек тив ност јав них по ли ти ка. 

5. ДО БРЕ И ЛО ШЕ СТРА НЕ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

Као и сва ка људ ска тво ре ви на ко ја ни ка да не по сти же са вр шен ство, та ко 
и де мо кра ти ја у сво јој до са да шњој исто ри ји ни ка да ни је до се гла свој узор 
или иде ал ну фор му, јер је то су прот но ње ној при ро ди као отво ре ног си сте-
ма. Де мо кра ти ја је увек усло вље на ши рим окру же њем, по себ но со ци јал ним, 
кул тур ним, по ли тич ким и ге о по ли тич ким окол но сти ма, та ко да је про цес 
об у хва та кон ти гент них и сло же них иза зо ва вре ме на им пе ра тив ње не флек-
си бил но сти и ис трај но сти. Де мо кра ти ја прет по ста вља бо ље дру штво од би ло 
ког. Де мо кра ти ја озна ча ва све оно што чи ни от клон и пред ност у од но су на 
ау то кра ти ју и ау то ри та ри зам. Мар ко вић ука зу је на че ти ри „пре и мућ ства“ 

20 Ibid., 145.
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де мо кра ти је: ево лу тив ност, не ис кљу чи вост, ра ци о нал ност и пра вед ност. 
Ево лу тив на цр та де мо кра ти је „зна чи са мо мо гућ ност стал ног ме ња ња по-
сто је ћих, ре ла тив них исти на, вла да ју ћих иде о ло ги ја и ме ри ла вред но сти...“21 
Да де мо кра ти ја ни је за тво рен и до вр шен си стем ука зу је ње на те о риј ска и 
прак тич на исто ри ја ко ја нас по у ча ва да се ње на при ро да ме ња ла под бре ме-
ном про ме на. Ду га је исто ри ја со ци јал них бор би ко ја је до ве ла до еман ци по-
ва ног гра ђан ства као основ ног су бјек та де мо кра ти је. Про мен љи вост и раз-
вој ност је основ на за ко но мер ност исто ри је и дру штва, па и де мо кра ти је као 
њи хо ве тво ре ви не.

Скеп тич на пре ма сва кој ап со лу ти за ци ји, де мо кра ти ја ни је ис кљу чи ва 
јер је „спрем на да при хва ти сва ми шље ња, док три не, иде о ло ги је и про гра ме 
иза ко јих сто ји из ве стан број љу ди“22. Она је, да кле, отво рен си стем за плу-
ра ли тет раз ли чи тих, чак и су пар нич ких иде ја, са зна ња и ми шље ња, што 
кон се квент но до во ди до то ле ран ци је пре ма дру гом и дру га чи јем ми шље њу. 
Ау то ри тар но и то та ли тар но дру штво на ме ће је дан си стем зна ња и ве ро ва ња 
као оба ве зу за све дру ге, да кле на ме ће дог мат ски на чин ми шље ња и по на-
ша ња ко ји је та ко ка рак те ри сти чан за тран зи ци о на дру штва јед но ди мен зи-
о нал не де мо кра ти је. Де мо крат ски си стем не прет по ста вља по сто ја ње јед ног 
кљу ча исти не ко ји се ар би трер но и ми ли тант но на ме ће дру ги ма. Ису ви ше 
је по зна та гло бал на по ја ва про мо ци је јед ног мо де ла де мо кра ти је ко ји се им-
по сти ра у раз ли чи те тра ди ци је и ис ку ства.

Вред но ва на као нај ра ци о нал ни ји си стем или ме тод, де мо кра ти ја „прет-
по ста вља сло бод ну ко му ни ка ци ју ми шље ња, де ла ња и ак те ра, од ме ра ва ња 
и ба лан си ра ња ар гу ме на та око про бле ма тич них и спор них пи та ња“.23 Ова-
кав на чин ства ра ња по ли тич ке исти не за јед ни це исто вре ме но је нај о бјек ти-
ви ји и нај ре ал ни ји јер су „на аде ква тан на чин за сту пље не све дру штве не 
ствар но сти, људ ска зна ња и уве ре ња, же ље, ци ље ви, мо гућ но сти и сна ге“.24 
Да кле, про цес де мо крат ског од лу чи ва ња по чи ва на ра ци о нал ном обра зла-
га њу, ар гу мен то ва њу, од ме ра ва њу, вред но ва њу, ми ре њу и при бли жа ва њу 
ал тер на ти ва. Де мо кра ти ја, та ко ђе, сво ју ра ци о нал ност из ра жа ва кроз ко хе-
рент ност ра ци о нал ног од лу чи ва ња, кал ку ли са ња, пре фе рен ци ја, ми ре ња и 
при бли жа ва ња ин те ре са, афир ма ци је ин те ре са и по тре ба љу ди.25 Пу тем 
де мо кра ти је љу ди „...на ми ран, ле га лан и ра зу ман на чин оба ве и нај ду бље 
дру штве не ре фор ме и по ли тич ке про ме не“.26 Де мо кра ти ја тре ба да бу де 

21 Ibid., 140
22 Ibid., 140.
23 Ibid., 140.
24 Ibid., 140.
25 Уп: Мла де но вић, Иван, Ра ци о нал ни из бор и де мо кра ти ја, Ал ба трос плус, 2013, Бео-

град.
26 Ibid., 141.



при ме ње на и до жи вље на прав да. Мар ко вић сма тра да мо рал на ком по нен та 
де мо кра ти је про те жи ра прав ду као про по зи ци ју де мо кра ти је. Прав да је у 
про дук тив ној син те зи јед на ко сти и сло бо де.

Три нај зна чај ни ја не до стат ка де мо кра ти је, пре ма про фе со ру Мар ко ви ћу, 
су: ап стракт на јед на кост, гра ни це ве ћин ске вла сти и мо гућ ност са мо у ки да ња. 
Де мо кра ти ја но си са со бом и ло ше стра не, опа сно сти и ри зи ке, она је „...алат ка 
ко јом се мо же под јед на ко до бро и кров над гла вом са зи да ти и гроб ис ко па ти“27.

Хи по те за о ап стракт ној јед на ко сти свих ни је уте ме ље на ре ал ност, јер се 
ра ди о прет по ста вље ној али ни ка да пот пу но ре ал но до ка за ној од но сно оства-
ре ној јед на ко сти. Ствар ну јед на кост тре ба раз ли ко ва ти од јед на ке мо гућ но-
сти и прав не јед на ко сти. Прав но санк ци о ни са ње јед на ко сти је по ка за тељ да 
по сто је со ци јал но-еко ном ске не јед на ко сти. Мар ко вић ука зу је на то да су 
љу ди фак тич ки не јед на ки. Али, пра во на јед на ку мо гућ ност, на јед на ке шан се 
на из бор под ра зу ме ва по ли тич ко и прав но при зна ње истог зна ча ја и ути ца ја 
гра ђа на на упра вља ње др жа вом. Прак тич но упра жња ва ње јед на ких мо гућ-
но сти усло вље но је сте пе ном раз во ја и „со ци јал ним ква ли те том је дин ке“. 
Прак са по ка зу је ве ћи зна чај јед них у од но су на дру ге. Иде ја јед на ко сти, 
об зи ром на сво је прак тич не кон се квен це, ко ри гу је се иде јом о уме ре ној јед-
на ко сти, а со ци јал но усме ре на др жа ва и прав ни по ре дак спре ча ва ју екс трем-
не (не)јед на ко сти.

Не до ста так де мо кра ти је Мар ко вић из ра жа ва у пре ко ра че њу „гра ни ца 
ве ћин ске вла сти“ у од но су на пра ва ма њи на, и ука зу је на зах тев о по сто ја њу 
„из ве сних гра ни ца ко ја де мо крат ска ве ћи на не мо же да пре ко ра чи и пра ва 
ко је ве ћи на не мо же пре гла са ва њем да окр њи ти ни ти да оду зме ма њи ни“28, 
ми сле ћи на пра ва ет нич ких, вер ских, со ци јал них и по ли тич ких ма њи на и 
не јед на ко по сту па ње пре ма њи ма. Га ран ци је ин ди ви ду ал них и ма њин ских 
пра ва обез бе ђу ју се, по ред кул тур них нор ми и раз ло га ра зу ма, и прав ним 
га ран ци ја ма.

По се бан не до ста так де мо кра ти је је мо гућ ност ње ног са мо у ки да ња, на 
шта је Мар ко вић ме ђу пр ви ма ука зао у на шој де мо крат ској ми сли, а свет ско-
-исто риј ска прак са ви ше пу та по ка за ла ста ња „од нај гру бљих уну тра шњих 
дик та ту ра, до агре си је у ме ђу на род ним од но сим...“29 И да нас је ви дљив 
про блем иму ни за ци је де мо кра ти је од са др жа ја ко ји сла бе њен по тен ци јал. 
Из ра зи та оли гар хи за ци ја дру штве ног и по ли тич ког жи во та, ау то ри тар не 
тен ден ци је, не пред ста вље ност ин те ре са – са мо су не ки од кључ них фак то-
ра ко ји про ду бљу ју ста но ви ту кри зу и ди со лу ци ју де мо кра ти је. „Де мо кра-
ти ја ли чи на дис крет ног ства ра о ца ко ји сво је дис крет не про сто ри је ста вља 

27 Ibid., 119.
28 Ibid., 141.
29 Ibid., 141.
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на рас по ла га ње сва ком за ин те ре со ва ном, не пи та ју ћи га ода кле до ла зи, ни 
ку да иде, ни ка кве су ње го ве на ме ре“.30 

Прак са нам до бро по ка зу је да су де мо кра ти ји по треб ни ја сни, од ре ђе ни, 
нео п ход ни, ну жни усло ви од но сно пред у сло ви31, прет по став ке, окви ри и 
кон стан те без ко јих она не мо же да се уста но ви, функ ци о ни ше и раз ви ја. Без 
њих, она се пре тво ра у фар су или при вид од но сно су протвност. Основ ни па-
ра докс из ме ђу те о ри је и прак се де мо кра ти је са сто ји се у то ме што, упр кос по-
сто ја њу де мо крат ске ми сли и на уч ног са зна ња, де мо крат ска прак са по ка зује 
озбиљ не де фи ци те. Де мо крат ску прак су ка рак те ри ше зна чењ ски ре ла ти ви-
зам, под деј ством раз ли чи тих ин те ре са, кри те ри ју ма и раз ло га дру штве не 
и по ли тич ке мо ћи. Овој ин стру мен тал ној ди мен зи ји де ге не ра ци је де мо кра-
ти је, тре ба до да ти је дан по ка за тељ ко ји пред ста вља су штин ску смет њу кон-
со ли до ва ња де мо кра ти је у Ср би ји. Не до ста так дру штве но-кул тур них прет-
по став ки де мо кра ти је од но се се на по сто ја ње ре ла тив но трај не, ба зич не, 
пре о вла ђу ју ће, ста бил не дис по зи ци је по је ди на ца, гру па, од но сно пре те жних 
ак те ра дру штве ног жи во та ко ји под у пи ру де мо крат ску струк ту ру ин сти ту-
ци ја и од го вор ност иза бра не вла сти. Иа ко не по сто је пред о дре ђе ни на ро ди 
за де мо кра ти ју, сва ко дру штво има мо гућ но сти да раз ви је де мо кра ти ју, са мо 
тре ба да их ра ци о нал но осло бо ди и прак ти ку је у про мен љи вим окол но сти-
ма и иза зо ви ма са вре ме но сти.
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Un der stan ding the De moc racy of Bo ži dar S. Mar ko vić

Ab stract: Over co ming the ob vi o us de moc racy cri sis is pos si ble to be do ne 
by ta king an in sight in to our de moc ra tic tho ught. This pa per re minds, di rects, ac tu-
a li ses, va lu es and re minds sci en ti fi cally-de moc ra tic tho ught of Bo zi dar S. Mar ko vic, 
in a real con text of stre nu o us pro ces ses of in to du cing and con so li da ting de moc racy 
in Ser bia. Un der stan ding de moc racy of Bo zi dar S. Mar ko vic is a the o re ti cal fra-
me work which sa tis fi es cri te ria of sci en ti fic ge ne ra li sa tion, for it in clu des cha-
rac te ri stic and es sen tial land marks of de moc racy and cri te ria of met ho do lo gi cal 
con tex tu a lity for dif fe rent and spe ci fic ex pe ri en ces of cer tain co un tri es and the ir 
pe o ple. In this pa per the fra me works of de moc racy are be ing the ma ti zed, with its 
cha rac te ri stics, good and bad si des in the cir cum stan ces of our cur rent po li ti cal 
prac ti ce.

Keywords: de moc racy, fre e dom, equ a lity, de moc racy advan ta ges, de moc racy 
di sa dvan ta ges
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