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ZNANSTVENO VIJEĆE ZA MIR I LJUDSKA PRAVA 

KABINET ZA PRAVNE, POLITIČKE I SOCIOLOŠKE ZNANOSTI "JURAJ KRIŽANIĆ" 

 
pozivaju  Vas na predavanja 

 

u četvrtak, 29. siječnja 2015., u 11 sati 

 
u velikoj sjedničkoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Zrinski trg 11, Zagreb 
 
 

UVODNA RIJEČ: Akademik Zvonko KUSIĆ 
 

* * * 
 

Prof. dr. Damir BARBARIĆ 

Poznajemo li zaista grčku demokraciju? 
 
 

* * * 
 

Akademik Zvonko POSAVEC 

Ugroženost moderne demokracije 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

                 Ima li demokracija budućnost? 
 
 
Usprkos sveopćom pozivanju na demokraciju, očita je njena kriza u suvremenom svijetu. To 

od nas zahtjeva neprekidno promišljanje njezine naravi, njezina dosega kao i njezina povijesnog 
ishodišta. Svaka povijesna epoha, naravno ne izuzimajući ni našu današnju, demokraciju je tumačila 
i razumijevala iz svojega nužno partikularnog gledišta. Stoga je svako razumijevanje demokracije 
vezano uz široki povijesni sklop da bi mogli sagledati njenu važnost i autentičnost. Na tom putu 
nezaobilazna je zadaća promisliti bitne značajke grčke demokracije, da bismo uopće mogli shvatiti i 
iskusiti demokraciju kao bitno određenje Europe. 

U predavanju pod nazivom Poznajemo li zaista grčku demokraciju? prof. dr. Damir 
Barbarić izložit će kako su sami Grci shvaćali tu iznimnu i povijesno toliko utjecajnu formu 
organiziranja političkog života, kako su određivali njezinu bit i s kojim su se osnovnim 
poteškoćama pritom suočavali. U razmatranju i tumačenju demokracije oslonit će se na klasične 
mislioce politike kao što su Platon, Aristotel, Tukidid i Solon. Predavanjem hoće pokazati da 
autentično shvaćanje demokracije u Grka počiva na pretpostavkama njihova osebujnog, možda 
jednokratnog shvaćanja slobode i jednakosti, a na koncu i same biti čovjeka. Tek odatle se može 
odrediti smjer i daljnji razvitak demokracije i općenito politike. 

Moderna demokracija snažno je određena afirmacijom ljudskih prava koja ju stavljaju pred 
sasvim nove izazove. Ljudska prava proizlaze iz emancipatorske snage individualne slobode koja 
traže političke strukture sposobne da im te slobode osigura. Pred tim zahtjevima stvaraju se 
moderne političke tvorbe koje znatno odudaraju od klasične antičke demokracije. Akademik 
Zvonko Posavec govorit će pod naslovom Ugroženost moderne demokracije o inherentnim 
napetostima između zahtjeva za univerzalnošću ljudskih prava i ograničenom prostoru njihove 
demokratske zaštite. 

 
 
 

 


