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О Т З И В 
на книгата на професор Мият Дамянович „Демокрацията: епизодична 

мистерия” оригинално заглавие „Demokratija: epizodna misterija” 

 изд. Мегатренд Университет, Белград, 2011 г. 

 

 
 

На видния британски политик Уинстън Чърчил принадлежи 

прочутата мисъл:  ”It has been said that democracy is the worst form of 

government except all the others that have been tried”, която в превод 

на български се среща най-често като „Демокрацията е най-лошата 

форма на управление, но по-добра от нея не е била измислена.” 

Естествено, този цитат фигурира в изследването на проф. Мият 

Дамянович, но без това да е едно от основните внушения на 

монографията. Демокрацията е била обект на толкова много 

проучвания, че читателят може да подходи към подобна тема с 

презумцията, че в наши дни някой трудно може да каже нещо 

неказано досега, да развие нова теория или да защити нова теза. 

Изследване на този проблем обективно е по-трудно, когато това 

„приключение“ се извършва от автор от държава, която през 

последния век преживя всички противостоящи си политически и 

социални системи – започвайки в началото на ХХ в. с неразвит 

капитализъм, достигна в края му до рухване на социализма, премина 

през монархия и федерализъм, през твърда еднопартийна система и 

лъжеплурализъм, през национализъм, изродил се в шовинизъм, през 

централизирано командвана и квази-пазарна икономика, през 

отворено и затворено общество с неизвестна държавна идентичност. 

Така краят на първото десетилетие на XXI в. я завари с все още 

неконсолидиран избор на държавен, икономически и социален модел. 
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Кой би могъл да каже днес със стопроцентова сигурност накъде върви 

Сърбия? И все пак тази книга е от учен, чийто авторитет  и в 

някогашна Югославия, и в днешна Сърбия никога не е бил поставян 

под съмнение – авторитет, който му позволи да се противопостави на 

диктатора Слободан Милошевич и воден от идеята, че в една 

недемократична държава не може да се извършат частични 

демократични преобразувания, да откаже да заеме поста на 

отговорник в правителството за административната реформа.  

В своята петнадесета поред книга проф. Дамянович се спира на 

основните парадигми и предизвикателства пред съвременната 

демокрация: глобализацията – за и против нея; новите проблеми след 

падането на Берлинската стена; парадоксите на съвременния 

международен ред и актьорите, които го определят – наднационалните 

правителствени форуми и програми – G7/8 – G 20 и Agenda 21; на 

международните неправителствени организации и срещи, играещи 

важна роля в демократичния процес – Световния икономически форум 

и Световния социален форум, благотворителните и хуманитарни 

организации; „Венецианската комисия”  както е известен 

консултативният орган по конституционо право (Европейска комисия 

за демокрация чрез право), създаден към Съвета на Европа 

през 1990 г., и международният мозъчен тръст „Римски клуб”. 

В главата, наречена „Лабиринтите на демокрацията”, се 

анализират новите предизвикателства и новите реалности, появили се 

след края на двуполюсния световен ред, породени и от необратимата 

глобализация. Нарастващото напрежение и конфликти на етническа и 

религиозна основа, тероризмът, трансграничната престъпност, 

наркотрафикът, екологичните опасности са фактори, които 

застрашават демокрацията и дори поставят под въпрос постигането на 

реална, осезаема и фактическа демокрация в много райони на света. 

Съществуват и много опасения по отношение на целесъобразността, 

целите и ефективността на разходите на едно такова начинание- 

демократизацията на някои общества, към които е логично да се 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1990
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подхожда с известен скептицизъм относно  възможностите за тяхната 

вътрешна промяна. Проф. Дамянович привежда редица доказателства 

за невъзможността да се постигне една перфектна, действаща 

всеобща демокрация и поради тази причина не приема доводите на 

тези автори, които говорят за залез, западане, криза и кома на 

демокрацията, защото тя още не се е наложила трайно. 

Създаването и поддържането на устойчива демокрация е 

подложено на влиянието на три разпознаваеми заплахи, които, по 

мнението на автора, произтичат от взаимосвързани тенденции. 

Първата заплаха – нарастващата мощ и влияние на корпоративния и 

финансов капитал, което вече не е проблем само на обществата с 

изостанал институционален капацитет. Втората заплаха е, че 

оцеляването на оригиналните демократични ценности и добродетели 

като свобода и равенство, права, доброта, търпение, основно зависи 

от качеството и ангажимента на управляващия елит. Демокрацията се 

влошава, когато водещият елит изоставя  и/или му се пречи да спазва 

основни демократични принципи, и това става, когато масите губят 

доверие в управляващия елит. Или казано с прости думи, разликата 

според Дамянович между демократичните и тоталитарните системи е в 

числото (броя) и стабилността на управляващия елит. В първата 

система е налична променяща се „плуриелитарност” (властта се сменя 

след загубата на изборите), а във втората е наличен консервативен 

„моноелитизъм” (свободни и демократични избори там или не се 

провеждат или са с предизвестен резултат и смяната на властта е 

невъзможна по демократичен начин). На трето място, задълбочаване 

на противоречията вътре в обществото и несъответствие по отношение 

на интереса на гражданите и тяхното публично-частно 

препозициониране чрез намаляване на желанието им за участието в 

политическия живот. Авторът изтъква, че в днешно време 

намаляването на активността на големи слоеве от обществото в 

решаването на политическите проблеми не е следствие от липсата на 

информация, по-скоро обратното – обществото е по-добре 
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информирано, отколкото преди. Истината е, че за обществата в преход 

важи изводът, че и общият, и политическият информационен поток се 

характеризират по-скоро с ширина, отколкото с дълбочина, което 

означава, че доминира климат на „плиткомислещите клишета“. 

Очакванията на държавите в прехода след тоталитарно 

управление, че демокрацията ще бъде панацеята, която ще разреши 

всички приблеми, все повече рухват, като за това допринася и 

съвременната криза, засегнала както личния, така и обществения 

живот. Проявила се на първо място през 2008 година в сферата на 

финансите, след това тя „запали” и сферата на икономиката и се 

превърна и в социална криза (криза на развитието, на ценностната 

система, етиката и морала – знанието, добросъвестността, съзнанието, 

солидарността и честността вече изглеждат отживели, – на 

сигурността, на правосъдието, на общественото здраве и образование, 

на семейството и т.н.) За да може демокрацията да продължи да 

съществува, се налага необходимостта от създаване на нова политика, 

нова институционална структура, дисциплиниране на центровете на 

финансовата мощ, както и подходяща програма за 

преконцептуализация на новото публично управление. Това според М. 

Дамянович важи особено за общества със скромен демократичен опит, 

сблъскали се със сериозно травматично преживяване в близкото 

минало (каквито са бившите югославски република), в които въпросът 

на оцеляване е с по-голям приоритет, отколкото изграждането на 

демокрация, която да гарантира цивилизован и достоен човешки 

живот. 

Книгата на проф. Дамянович разглежда много проблеми и 

поставя много въпроси, които са общи за всички държави, изправени 

пред избора на пътя си във все по-глобализиращия се свят.  

 

       Доц. д-р Георги Пеев 

Директор на Центъра по публична администрация  

на Нов български университет 
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Послеслов 

От 2008 г. проф. д-р Мият Дамянович е координатор от сръбска 

страна на европейския Tempus проект „Развитие на програмите по 

публична администрация и мениджмънт в Сърбия”, където Центъра по 

публична администрация на НБУ участва съвместно с Университетите 

на Валенсия, Флоренция и ПАСОС – Прага. 

 


